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1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

a. Nông nghiệp 

+ Trồng trọt: Đến thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh đã cơ bản 

thu hoạch xong vụ mùa và khẩn trương gieo trồng cây vụ đông. Tính đến hết 

ngày 15/10/2016, toàn tỉnh đã gieo trồng được 16.610 ha bằng 93,02% so với 

cùng kỳ. Trong đó, đã trồng được 9.407 ha ngô, bằng 85,55%; khoai lang 1.585 

ha, bằng 97,09%; đỗ tương 1.500 ha, bằng 86,66%; lạc 142 ha, bằng 57,71%; 

rau các loại  3.511 ha, tăng 12,48%... Theo đánh giá của các địa phương, diện 

tích gieo trồng các loại cây màu vụ đông năm 2016-2017 giảm khá nhiều so với 

vụ đông năm 2015-2016, do chi phí sản xuất vụ đông lớn, phải sử dụng nhiều 

công lao động, trong khi hiệu quả kinh tế không cao... nên bà con nông dân các 

địa phương chưa thực sự tích cực sản xuất, khả năng nhiều diện tích có thể sẽ 

không được gieo trồng. 

+ Chăn nuôi: Tình hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh hiện nay có 

nhiều thuận lợi. Giá thịt và các sản phẩm chăn nuôi tương đối ổn định ở mức 

khá, người chăn nuôi có lợi nhuận; các chính sách hỗ trợ cho phát triển chăn 

nuôi tiếp tục được thực hiện tích cực; nhiều hộ, đặc biệt là các trang trại tích cực 

đầu tư, mở rộng sản xuất... nên nhìn chung đàn gia súc, gia cầm có chiều hướng 

phát triển cao hơn so với cùng kỳ năm trước. 

Công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm được tăng 

cường đến tận cơ sở, hộ chăn nuôi và được triển khai tích cực ở tất cả các địa 

phương trong tỉnh. Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vận chuyển 

gia súc, gia cầm, được thực hiện chặt chẽ... Do vậy, đến nay đàn gia súc, gia 

cầm trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định, chưa phát hiện có dịch bệnh phát sinh. 

Để chủ động phòng, chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho gia súc, 

gia cầm, ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan vào địa bàn, tỉnh đang tiến 

hành tiêm phòng vacxin cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường 

đợt 2 năm 2016.  

b. Lâm nghiệp 
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Đến nay, các đơn vị có sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh trồng được 

586,8 ha, đạt 86,9% kế hoạch năm, giảm 8,70% so với cùng kỳ. Trong đó, rừng 

sản xuất 554 ha; rừng đặc dụng 29 ha; rừng phòng hộ 3,8ha. Cùng với đó, các 

đơn vị vẫn đang tiến hành quản lý bảo vệ rừng hiện có và tập trung chăm sóc 

rừng lần 2 cho 462,1 ha. Riêng công tác khoanh nuôi tái sinh, cải tạo các loại 

lâm sản và phục hồi rừng luôn được Trung tâm sản xuất Lâm nghiệp Đông Bắc 

Bộ duy trì thường xuyên cho gần 30 ha. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán 432,5 

nghìn cây, tăng 17,2%, chủ yếu là cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây tạo cảnh 

quan môi trường. Công tác phòng chống cháy rừng được chỉ đạo tích cực, nguy 

cơ cháy rừng được cảnh báo thường xuyên nên từ đầu tháng đến nay không xảy 

ra vụ cháy rừng nào.  

c. Thuỷ sản 

 Dự kiến đến hết tháng Mười, diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 7.109 ha, 

tăng 2,10% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chủ yếu là diện tích nuôi cá 

chiếm trên 90% tổng diện tích. Hiện nay, các hộ nuôi trồng thủy sản tập trung 

vào chăm sóc và đánh tỉa. Sản lượng thuỷ sản trong tháng Mười dự kiến đạt 

1.825 tấn, bằng 99,80% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng do nuôi trồng đạt 

1.649 tấn, bằng 98,40%; sản lượng khai thác đạt 158 tấn, tăng 3,80% so với 

cùng kỳ. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng Mười tăng 2,38% so tháng trước 

và tăng 4,96% so cùng kỳ. Chia theo ngành kinh tế cấp I, các ngành tăng, giảm 

tương ứng so với tháng trước và cùng kỳ như sau: Ngành công nghiệp khai 

khoáng tăng 2,25% và giảm 3,44%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 

2,38% và tăng 5,01%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí giảm 0,77% và tăng 3,33%; ngành cung cấp nước, 

hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 3,19% và tăng 1,59%.  

Tính chung mười tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,24% 

so với mười tháng đầu năm 2015. Chia theo ngành kinh tế cấp II, mười tháng 

đầu năm có 3 ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh có chỉ số sản xuất giảm so với 

cùng kỳ năm trước là: ngành sản xuất chế biến thực phẩm giảm 2,286%, ngành 

sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 7,14%, ngành cung cấp nước, hoạt động 

quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 3,70%. Các ngành công nghiệp chủ yếu 

còn lại đều có chỉ số tăng so với cùng kỳ năm trước, một số ngành tiếp tục có 

chỉ số tăng cao, đóng góp vào tăng trưởng của ngành cũng như tăng trưởng 

chung của tỉnh. Trong đó, ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng 33,70%; ngành 

sản xuất trang phục tăng 17,38%; ngành sản xuất xe có động cơ tăng 13,97%... 
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 Dự kiến tháng Mười, các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn sản 

xuất được 17.732 tấn thức ăn gia súc, tăng 4,52% so với tháng trước; 5.166 ngàn 

quần áo mặc thường, tăng 3,09%; 6.823 ngàn m
2
 gạch ốp lát, tăng 2,64%; 

90.486 ngàn viên gạch xây dựng bằng đất sét, tăng 3,42%; doanh thu linh kiện 

điện tử đạt 1.895 tỷ đồng, tăng 1,41%; 5.686 xe ô tô các loại, tăng 1,70%; 

169.851 xe máy các loại, tăng 2,46% ...Tính chung mười tháng đầu năm, các 

đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn sản xuất được 154.856 tấn thức ăn gia 

súc, giảm 0,49% so với cùng kỳ năm trước; 48.854 ngàn quần áo mặc thường, 

tăng 17,38%; 65.380 ngàn m
2
 gạch ốp lát, tăng 0,17%; 853.471 ngàn viên gạch 

xây dựng bằng đất sét, tăng 6,89%; doanh thu linh kiện điện tử đạt 15.752 tỷ 

đồng, tăng 12,87%; 49.267 xe ô tô các loại, tăng 13,97%; 1.550.965 xe máy các 

loại, giảm 7,14%... 

3. Đầu tư, xây dựng 

Tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương 

quản lý tháng Mười dự kiến đạt 565,49 tỷ đồng tăng 3,04% so với tháng trước 

và tăng 7,51% so với cùng kỳ. Giá trị này được thực hiện bằng nguồn vốn ngân 

sách Nhà nước cấp tỉnh là 437,91 tỷ đồng tăng 3,99%, vốn ngân sách cấp huyện 

là 96,92 tỷ đồng tăng 10,61% và vốn ngân sách cấp xã là 30,66 tỷ đồng giảm 

23,43% so với tháng trước. Tính chung mười tháng đầu năm, vốn đầu tư thuộc 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 4.182 tỷ đồng, tăng 

7,51% so với cùng kỳ năm 2015.  

4. Thương mại, giá cả và dịch vụ 

a. Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

Tháng Mười, tình hình kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn 

tỉnh diễn ra ổn định, kết quả lưu chuyển hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng trong kỳ 

đáp ứng tốt nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của đời sống xã hội. Tổng mức 

bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng dự kiến đạt 2.948 tỷ 

đồng, tăng 0,36% so với tháng trước và tăng 14,66% so cùng kỳ. Trong đó, kinh 

doanh thương nghiệp tăng 15,06%; kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống và du 

lịch tăng 17,06%; dịch vụ còn lại tăng 3,88%. Tính chung mười tháng đầu năm, 

tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 28.400 tỷ đồng, 

tăng 6,85% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế nhà nước 205 tỷ đồng, tăng 

8,67%; kinh tế tập thể 39,1 tỷ, tăng 11,75%; kinh tế cá thể 16.151 tỷ đồng, tăng 

8,31%; kinh tế tư nhân 9.914 tỷ, tăng 9,68%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

2.091 tỷ, bằng 86,93% so cùng kỳ năm 2015. Phân theo ngành kinh tế, ngành 

thương nghiệp đạt 24.391 tỷ đồng, tăng 6,82%; kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn 

uống và du lịch đạt 2.585 tỷ đồng, tăng 9,28%; các dịch vụ còn lại đạt 1.424 tỷ, 

tăng 3,11% so cùng kỳ.  
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b. Xuất, nhập khẩu hàng hoá 

Xuất nhập khẩu trên địa bàn tháng Mười tiếp tục duy trì tăng trưởng khá. 

Tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 167,4 triệu USD, tăng 4,29% so tháng 

trước và tăng 19,48% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 

7,8 triệu USD, tăng 9,77% so tháng trước và tăng 60,79% so với cùng kỳ; khu 

vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 159,6 triệu USD, tăng 4,03% so tháng 

trước và tăng 17,95% so cùng kỳ năm trước. Tính chung mười tháng đầu năm, 

tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.443 triệu USD, tăng 12,79% so cùng kỳ năm 

trước. Trong đó, kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.392,7 triệu USD, tăng 

12,07%; kinh tế tư nhân 49,8 triệu USD, tăng 39,33% so với cùng kỳ. Các mặt 

hàng xuất khẩu chủ yếu trong kỳ là: phương tiện vận tải và phụ tùng 52,6 triệu 

USD, chiếm 31,41%; sản phẩm điện tử, điện thoại và linh kiện 69,2 triệu USD, 

chiếm 41,34%; hàng dệt may 28,9 triệu USD, chiếm 17,31% tổng giá trị xuất 

khẩu...  

Tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tháng Mười dự kiến đạt 

248,3 triệu USD, tăng  7,37%  so với tháng trước và tăng 24,23% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 341 ngàn USD, bằng 83,78%; kinh tế 

tư nhân đạt 16,3 triệu USD, tăng 46,04%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

231,6 triệu USD, tăng 23,03% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung mười 

tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 2.102,6 triệu USD, tăng 10,32% 

so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 2,7 triệu USD, bằng 

66,44%; kinh tế tư nhân đạt 115,8 triệu USD, tăng 13,9%; kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài 1.984,1 triệu USD, tăng 10,22% so với cùng kỳ năm trước. Hàng 

nhập khẩu chủ yếu trong tháng là các nguyên vật liệu để gia công sản xuất như: 

máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện, vải may mặc, linh kiện, phụ tùng ô 

tô, xe máy...  

d. Vận tải hành khách và hàng hoá 

Tổng khối lượng hàng hoá vận chuyển trên địa bàn tỉnh tháng Mười dự 

kiến đạt 2.186 ngàn tấn, luân chuyển 139.053 ngàn tấn.km. So với tháng trước, 

tăng 2,21% về tấn và tăng 1,32% về tấn.km; so với cùng kỳ, tăng 5,07% về tấn 

và tăng 6,72% về tấn.km. Tính chung mười tháng đầu năm, vận chuyển hàng 

hóa đạt 22.593 ngàn tấn, luân chuyển đạt 1.516.908 ngàn tấn.km, tăng 5,76% về 

tấn và tăng 5,95% về tấn.km so với cùng kỳ năm 2015.  

Khối lượng hành khách vận chuyển dự kiến đạt 1.857 ngàn người, luân 

chuyển 157.813 ngàn người.km. So với tháng trước, tăng 0,1% về người và tăng 

1,13% về người.km; so với cùng kỳ năm trước, tăng 5,97% về người và tăng 

6,76% người.km. Mười tháng đầu năm, vận chuyển hành khách dự kiến đạt 
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19.361 ngàn người, luân chuyển 1.489.255 ngàn người.km, tăng 4,53% về người 

và tăng 4,80% về người.km so với cùng kỳ năm 2015.  

Tổng doanh thu vận tải tháng Mười dự kiến đạt 272,5 tỷ đồng, tăng 9,75% 

so cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành khách đạt 61,1 tỷ đồng, tăng 11,94%; vận tải 

hàng hoá đạt 206,2 tỷ đồng, tăng 8,19% so cùng kỳ. Mười tháng đầu năm, tổng 

doanh thu đạt 2.730 tỷ đồng, tăng 7,97% so cùng kỳ.  

5. Một số vấn đề xã hội 

- Giáo dục và đào tạo: Ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc đã 

thực hiện tốt công tác kiện toàn cơ sở vật chất trường lớp cho năm học mới 

2016- 2017, đáp ứng được yêu cầu nâng cao chất lượng công tác giáo dục đào 

tạo. Trong tháng Chín và đầu tháng Mười, một số trường đại học, cao đẳng, 

trung cấp trên địa bàn tỉnh đã tổ chức khai giảng năm học mới 2016- 2017. Các 

trường đã tạo mọi điều kiện cho các em sinh viên khóa mới làm thủ tục nhập 

học thuận lợi nhất. 

- Y tế: Trong kỳ, ngành y tế đẩy mạnh việc tuyên truyền các biện pháp 

phòng, chống những dịch bệnh dễ phát sinh và lây lan trong cộng đồng dân cư, 

đặc biệt là phòng chống các bệnh dịch nguy hiểm như: MES-CoV, sốt xuất 

huyết, Zika... Ngành tăng cường kiểm tra, giám sát, triển khai chiến dịch vệ sinh 

môi trường, phát hiện các trường hợp mắc bệnh để điều trị kịp thời, không để 

dịch bệnh lây lan trên địa bàn. Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được quan 

tâm triển khai mạnh mẽ, góp phần tích cực làm giảm số vụ và số người mắc ngộ 

độc thực phẩm nên trong kỳ trên địa bàn không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm 

nào. 

- Văn hoá, xã hội: Chào mừng và hướng đến kỷ niệm 20 năm ngày tái lập 

tỉnh Vĩnh Phúc, 116 năm ngày thành lập thành phố Vĩnh Yên. Trên địa bàn tỉnh 

đã diễn ra nhiều hoạt động văn hóa thể thao sôi nổi như: Giải đua xe đạp phong 

trào “Chinh phục Tam Đảo” lần thứ nhất, thu hút 230 VĐV đến từ 28 câu lạc bộ 

của 19 tỉnh, thành trong cả nước; Giải bóng chuyền nữ Châu Á (AVC) cúp 2016 

với 8 đội tuyển đến từ Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan - Trung 

Quốc, Kazakhstan, Iran, Thái Lan và Việt Nam... Đặc biệt, tối 17/10 tại Nhà hát 

tỉnh Vĩnh Phúc, Hội Nhạc sỹ Việt Nam tổ chức Festival âm nhạc mới Á – Âu 

năm 2016 với chủ đề "Âm nhạc - hội tụ và lan tỏa". Festival âm nhạc mới Á – 

Âu diễn ra từ ngày 12/10-18/10 tại Hà Nội và Vĩnh Phúc gồm 11 buổi hòa nhạc 

chính, thu hút hơn 200 nhạc sỹ, nghệ sỹ đến từ 30 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tại 

Vĩnh Phúc, khán giả được thưởng thức Chương trình hòa nhạc “Giai điệu bạn 

bè” với 24 tiết mục gồm: nhạc dân gian, dân tộc, nhạc kịch, độc tấu guitar do 

các nghệ sỹ đến từ Đoàn Nghệ thuật ca múa nhạc tỉnh Vĩnh Phúc, Trường đại 

học Văn hóa nghệ thuật quân đội Việt Nam và các nước Lào, Campuchia, Nhật 
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Bản biểu diễn. Đêm nhạc đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng khán giả Vĩnh 

Phúc. Đây cũng là dịp để Vĩnh Phúc nói riêng, Việt Nam nói chung giới thiệu 

đến bạn bè quốc tế thành tựu của nền âm nhạc cách mạng, âm nhạc mới; hình 

ảnh đất nước, con người, nền văn hóa Việt Nam, góp phần củng cố và thắt chặt 

mối quan hệ tốt đẹp với các nước trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương và 

thế giới.  

- Tình hình tai nạn giao thông: Tính từ đầu năm đến ngày 15/9/2016, toàn 

tỉnh xảy ra 31 vụ tai nạn giao thông, làm chết 31 người, bị thương 55 người. So 

với cùng kỳ năm 2015 tăng cả số người chết và bị thương ( 02 người chết và 41 

người bị thương). Nguyên nhân chủ yếu do ý thức tự giác chấp hành pháp luật 

của nhiều người tham gia giao thông chưa cao, đặc biệt là đối tượng thanh, thiếu 

niên, tình trạng người tham gia giao thông vi phạm Luật giao thông còn nhiều.  

- Tình hình cháy nổ và bảo vệ môi trường: Từ đầu tháng Mười đến nay, 

trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 03 vụ cháy, ước tính giá trị thiệt hại do cháy 

nổ là 597 triệu đồng. Luỹ kế từ đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 30 vụ cháy 

nổ, không có người chết và bị thương, ước tính giá trị thiệt hại 5,44 tỷ đồng./. 

 

Nơi nhận :                                                        

- Vụ TH -TCTK;                                                                               

- Tỉnh uỷ, UBND, HĐND tỉnh; 

- Một số Sở, ngành của tỉnh; 

- Lưu VT, TH. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Hà Thị Hồng Nhung 
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