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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 2016 

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

a. Nông nghiệp 

+ Trồng trọt: Trong tháng, các địa phương trong tỉnh tập trung chăm sóc 

rau màu vụ đông và gieo trồng tiếp một số loại cây còn trong khung thời vụ. 

Tính đến ngày 15/11/2016, toàn tỉnh đã trồng được 10.365 ha ngô đông, giảm 

7,39% so với cùng kỳ năm trước; 1.645 ha khoai lang, giảm 8,36%; 1.504 ha đỗ 

tương, bằng 76,66%; 144 ha lạc, bằng 55,60%; 4.097 ha rau các loại, tăng 

1,34% so với cùng kỳ năm 2015... Tuy UBND tỉnh đã có nhiều cơ chế hỗ trợ 

cho sản xuất vụ đông năm 2016-2017, nhưng diện tích gieo trồng vụ đông năm 

nay giảm khá nhiều so với năm trước là do ảnh hưởng của cơn bão số 3 nhiều 

diện tích bị ngập sâu, nước rút chậm không thể gieo trồng được; mặt khác, hiệu 

quả kinh tế trong sản xuất vụ đông không cao, chi phí lại lớn đã không khuyến 

khích được người nông dân gieo trồng. 

+ Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trong tháng tiếp tục duy trì được ổn 

định, quy mô tổng đàn có xu hướng tăng do giá bán ở mức có lãi tạo điều kiện 

cho người chăn nuôi tái đàn, riêng quy mô đàn trâu giảm do quá trình cơ giới 

hóa trong nông nghiệp. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm được quan tâm thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản tiêm phòng vắc xin 

cho gia súc, gia cầm và phun thuốc khử trùng tiêu độc đợt 2 năm 2016.  

 b. Lâm nghiệp 

Tính đến thời điểm này, diện tích rừng trồng mới tập trung trên địa bàn 

tỉnh ước đạt 590,8 ha, giảm 8,12% (-52,2 ha) so với cùng kỳ, trong đó: rừng sản 

xuất 558 ha, rừng phòng hộ 3,8 ha, rừng đặc dụng 29 ha; cùng với đó, các địa 

phương đang tiến hành chăm sóc diện tích rừng cho 462,1 ha, đạt 100% kế 

hoạch năm. Công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng được các ngành chức năng 

chỉ đạo tích cực, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo thường xuyên nên từ đầu 

năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ cháy rừng, diện tích bị cháy 21,14 ha. 

Hiện nay đang là mùa khô hanh, nguy cơ xảy ra cháy rừng cao, vì vậy công tác 

phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ rừng cần được tăng cường hơn nữa để hạn chế 

cháy rừng gây thiệt hại. 
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c. Thuỷ sản: 

 Nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh trong tháng phát triển ổn định, giá 

thủy sản trên thị trường đang ở mức tương đối cao và nhu cầu tiêu thụ thủy sản 

dịp cuối năm tăng nên các hộ tập trung vào đầu tư, đẩy mạnh thâm canh nâng 

cao năng suất và đa dạng các loại thủy sản để đáp ứng nhu cầu của thị trường. 

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản 1 lúa 1 cá đang được thu hoạch để chuẩn bị đất 

cho gieo trồng vụ chiêm xuân. Dự kiến đến tháng Mười một, diện tích nuôi 

trồng thủy sản trên toàn tỉnh đạt 6.866 ha, giảm 1,4% so với cùng kỳ; sản lượng 

thủy sản khai thác đạt 1.862 tấn, tăng 4,9%; sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 

16.292 tấn, giảm 2,0% so với cùng kỳ. Hiện nay, đã vào cuối vụ nuôi thả giống 

thuỷ sản nên các hộ và các đơn vị chuyên sản xuất, cung ứng giống đang tu sửa, 

cải tạo diện tích ương giống và nuôi vỗ béo đàn cá bố mẹ để chuẩn bị cho mùa 

vụ năm sau.  

2. Sản xuất công nghiệp 

Với những chính sách thu hút đầu tư, tạo hành lang pháp lý thông thoáng, 

kịp thời tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp của các cấp, các ngành trên địa 

bàn tỉnh đã thu hút và tạo động lực để các doanh nghiệp đầu tư mới cũng như 

mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, góp phần cho sản xuất công nghiệp của 

tỉnh phát triển ổn định và có mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh tháng Mười một tăng 1,82% so với tháng trước và tăng 17,34% 

so với 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 

1,35% và tăng 0,39%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,84% và tăng 

17,57%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều 

hoà không khí giảm 2,17% và tăng 10,78%; ngành cung cấp nước, hoạt động 

quản lý và xử lý rác thải tăng 0,28% và giảm 5,06%.  

Tính chung mười một tháng năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 

5,94% so với mười một tháng năm trước. Chia theo ngành kinh tế cấp II, mười 

một 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 

1,69%, ngành sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 4,31%, ngành cung cấp 

nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 5,57%. 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 

28,40%; ngành sản xuất xe có động cơ tăng 17,71%; ngành sản xuất trang phục 

và sản xuất kim loại đều có chỉ số tăng 15,54%...  
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Dự kiến tháng Mười một, các đơn vị sản xuất công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh sản xuất được 18.012 tấn thức ăn gia súc, tăng 2,54%; 5.135 ngàn quần áo, 

tăng 3,76%; 6.992 ngàn m
2
 gạch ốp lát, tăng 5,64%; 89.987 ngàn viên gạch xây 

dựng bằng đất sét, tăng 5,10%; 6.306 xe ô tô các loại, tăng 0,67%; 189.713 xe 

máy các loại, tăng 0,54%; 205 triệu kwh điện thương phẩm, giảm 1,94%; 1.277 

ngàn m
3
 nước máy thương phẩm, giảm 0,82%; ... Tính chung mười một tháng, 

các đơn vị sản xuất được 172.701 tấn thức ăn gia súc, giảm 1,56%; 53.772 ngàn 

quần áo, tăng 15,54%; 72.167 ngàn m
2
 gạch ốp lát, tăng 0,17%; 938.589 ngàn 

viên gạch xây dựng bằng đất sét, tăng 5,90%; 56.151 xe ô tô các loại, tăng 

17,71%; 1.759.526 xe máy các loại giảm 4,31%; 1.988 triệu kwh điện thương 

phẩm, tăng 13,46%; 13.390 ngàn m
3
 nước máy thương phẩm, tăng 6,18%; ... 

3. Đầu tư, xây dựng 

Với phương châm "Các nhà đầu tư ở Vĩnh Phúc là công dân của Vĩnh 

Phúc, thành công của doanh nghiệp chính là thành công của tỉnh", thời gian 

qua, tỉnh đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao tính chuyên 

nghiệp trong xúc tiến và hỗ trợ đầu tư, ban hành các chính sách hỗ trợ công 

nghiệp phụ trợ... Đồng thời, lãnh đạo tỉnh đã trực tiếp đối thoại với các doanh 

nghiệp nhằm nắm bắt và kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện 

thuận lợi cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Từ đầu 

năm đến hết tháng Mười, tỉnh đã chấp thuận chủ trương đầu tư, cấp mới giấy 

chứng nhận đầu tư cho 28 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư trên 221 triệu USD, 

điều chỉnh tăng vốn cho 16 lượt dự án FDI với tổng số vốn tăng thêm là hơn 35 

triệu USD; 38 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký trên 6.781 tỷ đồng; điều 

chỉnh tăng vốn cho 10 lượt dự án với tổng số vốn tăng thêm gần 413 tỷ đồng. 

Lũy kế đến hết tháng Mười, toàn tỉnh có 227 dự án FDI với tổng số vốn đăng ký 

gần 3,5 tỷ USD; 636 dự án DDI, với tổng vốn đăng ký gần 50 nghìn tỷ đồng. 

Dự kiến tổng giá trị vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do 

địa phương quản lý tháng Mười một đạt 583,1 tỷ đồng, tăng 2,97% so với tháng 

trước. Trong đó, thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 

447,9 tỷ đồng, tăng 3,73%; vốn ngân sách cấp huyện là 111,5 tỷ đồng, tăng 

4,04%; vốn ngân sách cấp xã là 23,7 tỷ đồng, giảm 13,32% so với tháng trước. 

Nguồn vốn đầu tư trong tháng tiếp tục được giải ngân để đẩy nhanh tiến độ các 

công trình, phấn đấu hoàn thành theo đúng tiến độ. Tính chung mười một tháng 

đầu năm, tổng giá trị vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa 

phương quản lý đạt 4.766 tỷ đồng, tăng 7,66% so với cùng kỳ năm 2015. 

 4. Thương mại, giá cả và dịch vụ 

Tình hình kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng Mười 

một ổn định và phát triển. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu 
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dùng trong tháng đáp ứng đủ nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của đời sống xã 

hội. Các đơn vị sản xuất kinh doanh tham gia xuất nhập khẩu tiếp tục mở rộng 

được thị trường, kim ngạch xuất nhập khẩu trong tháng tăng. Hoạt động vận tải 

đáp ứng được nhu cầu vận chuyển hàng hoá cho sản xuất, tiêu dùng và nhu cầu 

đi lại của nhân dân. Cụ thể: 

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

Dự kiến, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 

Mười một đạt 2.989 tỷ đồng, tăng 1,22% so tháng trước và tăng 9,85% so với 

cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế cá thể tăng 14,53%; khu vực kinh tế tư nhân 

tăng 6,30%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bằng 95,09% so cùng kỳ 

năm trước. Tính chung mười một tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 

31.395 tỷ đồng, tăng 7,15% so cùng kỳ năm 2015. Trong đó kinh tế nhà nước 

225 tỷ đồng, tăng 7,81%; kinh tế tập thể đạt 43,5 tỷ đồng, tăng 11,91%; kinh tế 

cá thể 17.869 tỷ, tăng 8,89%; kinh tế tư nhân 10.946 tỷ đồng, tăng 9,38%; kinh 

tế có vốn đầu tư nước ngoài 2.311 tỷ, bằng 87,70% so cùng kỳ năm 2015. Phân 

theo ngành kinh tế, ngành thương nghiệp bán lẻ đạt 26.994 tỷ đồng, tăng 7,12%; 

dịch vụ lưu trú và ăn uống và du lịch đạt 2.828 tỷ đồng, tăng 9,62%; các dịch vụ 

khác còn lại đạt 1.573 tỷ đồng, tăng 3,34% so cùng kỳ. 

b. Xuất, nhập khẩu hàng hoá 

Xuất khẩu trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì được tốc độ tăng trưởng khá. 

Dự kiến, tổng kim ngạch xuất khẩu tháng Mười một đạt 170,4 triệu USD, tăng 

5,17% so tháng trước và tăng 9,63% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế 

trong nước đạt 7,9 triệu USD, tăng 7,33% so tháng trước và tăng 56,33% so 

cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 162,5 triệu USD, tăng 

5,07% so tháng trước và tăng 8,07% so cùng kỳ. Tính chung mười một tháng 

đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu đạt 1.608,1 triệu USD, tăng 12,08% so cùng 

kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.550,2 

triệu USD, tăng 11,25%; kinh tế trong nước đạt 57,9 triệu USD, tăng 27,01% so 

với cùng kỳ. Hàng xuất khẩu trong mười một tháng đầu năm chủ yếu là các mặt 

hàng dệt may đạt 237,8 triệu USD, bằng 90,68%; hàng điện tử 681,3 triệu USD, 

tăng 74,74%; phương tiện vận tải và phụ tùng 525,9 triệu USD tăng 20,44% so 

với cùng kỳ ... 

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

238,3 triệu USD, tăng 3,15%  so với tháng trước và tăng 14,36% so với cùng kỳ 

năm trước. Tính chung mười một tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu 

trên địa bàn tỉnh đạt 2.323,7 triệu USD, tăng 9,91% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước đạt 2,9 triệu USD, bằng 66,97%; khu vực 

kinh tế tư nhân đạt 131,1 triệu USD, tăng 19,32%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư 
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nước ngoài 2.189,7 triệu USD, tăng 9,49% so với cùng kỳ năm trước. Hàng 

nhập khẩu trong mười một tháng chủ yếu 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... 

c. Vận tải hành khách và hàng hoá 

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

dự kiến đạt 2.321 ngàn tấn, luân chuyển đạt 156.302 ngàn tấn.km, tăng 4,51% 

về tấn và tăng 5,01% về tấn.km so với cùng kỳ năm trước. Tính chung mười một 

tháng đầu năm, vận chuyển đạt 24.960 ngàn tấn, luân chuyển đạt 1.685.778 ngàn 

tấn.km, tăng 5,74% về tấn và tăng 5,74% về tấn.km so với cùng kỳ năm 2015.  

Khối lượng hành khách vận chuyển trên địa bàn tỉnh tháng Mười một dự 

kiến đạt 1.884 ngàn hành khách, luân chuyển đạt 145.412 ngàn hành khách.km, 

tăng 4,72% về hành khách và tăng 4,02% về hành khách.km so cùng kỳ năm 

trước. Tính chung mười một tháng đầu năm, vận chuyển đạt 21.240 ngàn hành 

khách, luân chuyển đạt 1.619.319 ngàn hành khách.km, tăng 4,02% về hành 

khách và tăng 4,00% về hành khách.km so với cùng kỳ năm  2015.  

Tổng doanh thu dịch vụ vận tải tháng Mười một dự kiến đạt 281,2 tỷ 

đồng, tăng 4,16% so tháng trước và tăng 9,04% so cùng kỳ. Trong đó, vận tải 

hành khách đạt 60,5 tỷ đồng tăng 11,83%; vận tải hàng hoá đạt 215,7 tỷ đồng, 

tăng 7,62% so cùng kỳ. Tổng doanh thu dịch vụ vận tải mười một tháng đạt 

3.008,7 tỷ đồng, tăng 7,98% so cùng kỳ.  

5. Một số vấn đề xã hội 

a. Về giáo dục, đào tạo 

Chào mừng ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngành Giáo 

dục, các trường học, các địa phương trong tỉnh đã làm tốt công tác tuyên truyền 

và tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, ý nghĩa với nhiều hoạt động như thể thao, văn 

hoá góp phần tôn vinh lực lượng làm công tác giáo dục của tỉnh.  

Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức buổi gặp mặt cán bộ quản lý, giáo viên 

giỏi tiêu biểu nhân dịp kỷ niệm Ngày nhà giáo Việt Nam 20/11/2016. Tại buổi 

gặp mặt, đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giỏi tiêu biểu đã cùng nhau giao lưu 

và chia sẻ những kinh nghiệm hay, bài học quý trong việc nâng cao chất lượng 

giáo dục đào tạo. Những đại biểu tham dự buổi gặp mặt là các tập thể nhà 

trường, cá nhân cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác 

giáo dục đào tạo năm học vừa qua. Buổi gặp mặt là dịp để đội ngũ các nhà giáo 

ôn lại truyền thống vẻ vang, phát huy bản chất tốt đẹp nghề dạy học; nâng cao 

tinh thần trách nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng năng lực nhà giáo; 
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thêm yêu nghề, yêu trò, sáng tạo, tận tụy phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm 

vụ.  

b. Về  y tế 

Hiện nay, tình hình dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết còn diễn 

biến phức tạp. Để chủ động phòng, chống dịch bệnh, UBND tỉnh đã yêu cầu các 

sở, ban, ngành, đoàn thể, UBND các huyện, thành, thị tăng cường triển khai các 

biện pháp chủ động phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika và sốt xuất huyết trên 

địa bàn tỉnh. Sở Y tế chủ động xây dựng kế hoạch, các phương án phòng, chống 

dịch trên địa bàn; đảm bảo cơ số thuốc, hóa chất, phương tiện dự phòng cho 

công tác phòng, chống dịch bệnh; duy trì hoạt động của các đội chống dịch cơ 

động, sẵn sàng điều tra và xử lý ổ dịch tại cộng đồng; thường xuyên kiểm tra 

công tác phòng, chống dịch tại các đơn vị, địa phương. Đặc biệt, tổ chức tập 

huấn cho các cán bộ y tế trên toàn tỉnh về kỹ năng phát hiện, giám sát người 

nhiễm, khoanh vùng dập dịch, xử lý môi trường nơi có người bệnh, phương 

pháp, phác đồ điều trị nhằm phát hiện sớm và xử lý, khống chế triệt để, không 

để dịch lây lan và hạn chế tới mức thấp nhất biến chứng do bệnh gây ra. 

c. Văn hóa thể thao 

Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô định Quốc gia 2016 diễn ra tại 

Trung tâm Huấn luyện Đua thuyền Hải Phòng đã thu hút 25 tỉnh, thành phố 

trong cả nước tham gia. Trong đó, giải Rowing có 111 VĐV/13 đoàn tranh tài 

tại 20 nội dung thi đấu cự ly 2.000m cho nam và nữ. Giải Canoeing có 181 

VĐV/23 đoàn tranh tài ở 36 nội dung Canoeing và Kayak với 3 cự ly 200m, 

500m và 1.000m cho nam và nữ. Kết thúc giải, đoàn Vĩnh Phúc xếp thứ nhất 

toàn đoàn với 8 HCV, 1 HCB. 

Ngày 15/11/2016, tại Trường Cao đẳng nghề Vĩnh Phúc, Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội tổ chức Khai mạc hội thao học sinh, sinh viên các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ I -  năm 2016. Tham gia hội thao 

có 150 vận động viên là học sinh, sinh viên đến từ 12 đơn vị thuộc các cơ sở dạy 

nghề trong tỉnh. Đây là lần đầu tiên tỉnh tổ chức Hội thao học sinh, sinh viên các 

cơ sở giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn. Hội thao nhằm phát động phong trào 

luyện tập thể dục, thể thao trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, xây dựng tinh 

thần đoàn kết, góp phần xây dựng nếp sống văn hóa, thể thao lành mạnh trong 

giới trẻ hiện nay. 

d. Tình hình an toàn giao thông, cháy nổ và bảo vệ môi trường 

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tháng Mười trên địa bàn 

toàn tỉnh đã xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông làm 05 người chết, 02 người bị 

thương (tăng 01 vụ, tăng 01 người chết và tăng 01 người bị thương so với tháng 

trước). Cộng dồn mười tháng đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 35 vụ tai nạn giao 
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thông, làm 36 người chết, 57 người bị thương (so với cùng kỳ năm 2015: số vụ 

giảm 02, số người chết tăng 05 người, số người bị thương tăng 39 người). Các 

vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ, nhất là các tuyến tỉnh lộ và quốc 

lộ. Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện đi sai phần đường, 

làn đường, vi phạm tốc độ, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe...  

Từ đầu tháng Mười một đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 02 vụ 

cháy, giá trị thiệt hại khoảng 60 triệu đồng. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, trên 

địa bàn tỉnh đã xảy ra 32 vụ cháy nổ, giá trị thiệt hại khoảng 5,5 tỷ đồng. Trong 

kỳ, các cơ quan chức năng đã phát và xử lý  01 vụ vi phạm môi trường với tổng 

số tiền phạt 84,8 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã phát 

hiện và xử lý 20 vụ vi phạm với số tiền phạt trên 1.008 triệu đồng./.  

 

 
Nơi nhận :                                                        

- Vụ TH -TCTK;                                                                               

- Tỉnh uỷ, UBND, HĐND tỉnh; 

- Một số Sở, ngành của tỉnh; 

- Lưu VT, TH. 
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