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1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

a. Nông nghiệp 

+ Trồng trọt: Vụ xuân năm nay thời tiết diễn biến tương đối phức tạp, 

phần nào ảnh hưởng đến sản xuất ở các địa phương. Nhưng với sự chỉ đạo sát 

sao của các cấp, các ngành cùng với sự cố gắng của bà con nông dân, đến nay 

toàn tỉnh đã cơ bản gieo trồng xong các loại cây trồng chính, một số loại cây có 

khung thời vụ muộn như sắn, mía vẫn tiếp tục được gieo trồng. Tổng diện tích 

các loại cây đã gieo trồng ước đạt 39.855 ha, bằng 94,82% so với cùng thời 

điểm năm trước, trong đó lúa đạt 30.184 ha, giảm 2,13%. 

Trong tháng, bà con nông dân các địa phương trong tỉnh tập trung chăm 

sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và rau màu vụ xuân. Thời tiết trong những ngày 

gần đây rất thuận lợi cho cây trồng sinh trưởng và phát triển, đặc biệt là cây lúa 

đang trong giai đoạn làm đòng. Để cây trồng phát triển tốt Sở Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn đã có văn bản chỉ đạo các địa phương trong tỉnh hướng dẫn 

bà con nông dân tăng cường các biện pháp cấp bách diệt chuột bảo vệ sản xuất 

và đời sống; thường xuyên kiểm tra đồng ruộng phát hiện sớm, phòng trừ kịp 

thời sâu, bệnh hại trên lúa và các loại cây trồng... 

+ Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn diễn ra ổn định. Hiện nay 

giá bán sản phẩm đang có lợi cho người sản xuất nên việc đầu tư, mở rộng quy 

mô nuôi tiếp tục được thực hiện. Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia 

súc, gia cầm được các cấp, các ngành và người dân quan tâm. Hiện nay, các địa 

phương trong tỉnh đang tập trung tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm 

và khử trùng tiêu độc môi trường đợt 1 năm 2016. Tính đến hết ngày 13/4/2016, 

đã tổ chức xong việc phun khử trùng tiêu độc môi trường trên phạm vi toàn tỉnh. 

Công tác kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ, vận chuyển gia súc, gia cầm 

được thực hiện chặt chẽ... Đến  nay, trên địa bàn tỉnh đàn gia súc gia cầm phát 

triển ổn định, chưa phát hiện có dịch bệnh phát sinh.  

b. Lâm nghiệp 
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Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh trồng mới được 123 ha rừng trồng tập 

trung, trong đó: Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch trồng được 58 ha đạt 44,6% kế 

hoạch năm. Một số đơn vị sản xuất lâm nghiệp đang trong quá trình phát dọn 

thực bì, chuẩn bị hiện trường, chăm sóc vườn ươm để trồng rừng trong những 

tháng tiếp theo. Công tác chăm sóc và bảo vệ tiếp tục được tiến hành theo định 

kỳ, Công tác phòng, chống cháy rừng luôn được quan tâm đặc biệt, nên từ đầu 

tháng đến nay trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng nào. 

c. Thuỷ sản 

  Hiện nay, các cơ sở nuôi trồng thuỷ sản đang tập trung tích nước và thả 

con giống cho vụ nuôi trồng thuỷ sản mới. Đối với diện tích đã nuôi trồng từ 

năm trước, các hộ tích cực đánh tỉa thả bù để cung cấp nguồn thuỷ sản cho thị 

trường. Dự kiến bốn tháng đầu năm, diện tích nuôi trồng thuỷ sản đạt 5.087 ha, 

sản lượng đạt 6.143 tấn. Sản xuất giống thuỷ sản dự kiến đạt khá so với cùng kỳ, 

do nhu cầu con giống cho sản xuất ngày càng tăng. Hiện nay, đang là đầu mùa 

nuôi trồng thuỷ sản, các hộ chuyên sản xuất giống và các cơ sở sản xuất giống 

thuỷ sản đang tập trung sản xuất con giống phục vụ cho nuôi trồng. Tính đến hết 

tháng Tư,  sản xuất được 872 triệu con giống các loại, tăng 1,7% so với cùng kỳ; 

Trong đó, cá bột đạt 442 triệu con, cá hương 244 triệu con và 186 triệu con cá 

giống. 

2. Sản xuất Công nghiệp 

Trong tháng, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và 

phát triển. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh tháng 4/2016 tăng 

3,91% so với tháng trước và tăng 11,55% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng 

đầu năm, Chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 3,44% so cùng kỳ năm trước. Chia 

theo ngành kinh tế cấp I, chỉ số sản xuất tháng Tư của các ngành tăng giảm 

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

khoáng tăng 4,50% và tăng 0,09%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 

3,94% và tăng 11,66%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí tăng 2,56% và tăng 1,19%; ngành cung cấp nước, 

hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 1,51% và tăng 4,20%. Tình hình cụ thể 

ở từng ngành trong tháng Tư như sau:  

- Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 4,50% so với tháng trước và tăng 

0,09% so với cùng kỳ. Trong tháng thời tiết thuận lợi tạo điều kiện cho các công 

trình xây dựng đẩy nhanh tiến độ thi công, từ đó sản phẩm đá, cát sỏi khai thác 

tiêu thụ tốt hơn, nên các đơn vị sản xuất khai thác đã chủ động tăng sản lượng; 

- Ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 2,38% so với tháng trước và 

giảm 2,48% so với cùng kỳ. Thị trường tiêu thụ một số mặt hàng như chè đóng 

gói, chè nguyên chất gặp khó khăn do đầu ra bị thu hẹp, bên cạnh đó sản phẩm 
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thức ăn cho gia súc gia cầm tiêu thụ tốt do người dân tập chung cho đợt chăn 

nuôi mới nên sản xuất được đẩy mạnh; 

- Ngành dệt tăng 2% so với tháng trước và tăng 3,58% so với cùng kỳ; 

ngành sản xuất trang phục tăng 2,48% so với tháng trước và tăng 42,32% so với 

cùng kỳ. Các doanh nghiệp trong ngành luôn chú trọng nâng cao về chất lượng 

và cải tiến mẫu mã sản phẩm, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của những đơn đặt hàng. 

Do vậy số lượng đơn hàng ngày càng nhiều từ các đối tác nước ngoài, thị trường 

hoạt động mở rộng đã tạo cho sản xuất phát triển và tăng giá trị của ngành; 

- Ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 6,62% so với 

tháng trước và tăng 10,60% so cùng kỳ. Từ những tháng đầu năm, các công 

trình xây dựng công cộng cũng như tư nhân được khởi công nhiều, sản phẩm 

của ngành tiêu thụ tốt đã tạo động lực cho các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất 

tạo ra những sản phẩm  mới đạt chuẩn về chất lượng và hình thức, mẫu mã... 

thúc đẩy sản xuất phát triển; 

- Ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng 3,84% so với tháng trước và tăng 

28,48% so với cùng kỳ. Trong một vài năm gần đây, các doanh nghiệp trong 

ngành ngày càng lớn mạnh về quy mô; nhu cầu sử dụng linh kiện điện tử trong 

công nghệ lắp ráp và sản xuất sản phẩm điện tử ngày càng tăng, do đó sản phẩm 

của ngành tiêu thụ tốt, góp phần đưa nền công nghiệp tỉnh ổn định và phát triển;  

- Ngành sản xuất xe có động cơ tăng 0,93% so với tháng trước và tăng 

23,36% so với cùng kỳ. Thị trường ô tô trong nước hiện nay rất đa dạng và 

phong phú về kiểu dáng, mẫu mã, chất lượng giúp cho người tiêu dùng dễ dàng 

hơn trong việc lựa chọn sản phẩm phù hợp với từng mục đích sử dụng, nên sản 

phẩm ôtô tiêu thụ tốt hơn so cùng kỳ, nâng cao giá trị sản xuất của ngành; 

- Ngành sản xuất phương tiện vận tải tăng 5,26% so với tháng trước và 

tăng 0,52% so với cùng kỳ. Mặc dù đang đứng trước nhiều khó khăn, thị trường 

tiêu thụ thu hẹp nhưng các doanh nghiệp vẫn không ngừng nỗ lực, tìm hướng đi 

mới cho sản phẩm, liên tục đưa ra các mẫu mã mới để cạnh tranh và phát triển, 

hướng tới một năm với nhiều chuyển biến tích cực trong sản xuất kinh doanh;..  

Tháng 4/2016, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh dự kiến 

sản xuất được 27 ngàn m
3
 đá các loại, tăng 4,07% so với tháng trước; 13.329 tấn 

thức ăn gia súc, tăng 2,38%; 5.282 ngàn áo các loại, tăng 2,48%; 6.936 ngàn m
2
 

gạch ốp lát, tăng 6,09%; 91.955 ngàn viên gạch xây dựng bằng đất sét, tăng 

4,18%; 5.017 xe ô tô các loại, tăng 0,93%; 153.480 xe máy các loại, tăng 

5,26%... Tính chung bốn tháng đầu năm, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh sản xuất được 100 ngàn m
3
 đá các loại; 118 tấn chè các loại; 60.545 tấn 

thức ăn gia súc; 19.638 ngàn áo các loại; 24.997 ngàn m
2
 gạch ốp lát; 330.889 
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ngàn viên gạch xây dựng bằng đất sét; 18.326 xe ô tô các loại; 604.663 xe máy 

các loại... 

3. Đầu tư, Xây dựng 

Dự tính tháng 4/ 2016, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà 

nước do địa phương quản lý đạt 357,8 tỷ đồng, tăng 14,80% so với tháng trước. 

Giá trị này được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh là 257,6 

tỷ đồng, tăng 6,63%; vốn ngân sách cấp huyện là 84,4 tỷ đồng, tăng 59,37% và 

vốn ngân sách cấp xã là 15,78 tỷ đồng, giảm 7,87% so với tháng trước. Nguyên 

nhân tăng chủ yếu là do thời tiết trong tháng thuận lợi cho việc thi công, xây 

dựng. Số công trình, dự án mới đã bắt đầu đi vào triển khai thi công theo kế 

hoạch, trong khi đó các dự án chuyển tiếp từ năm 2015 sang vẫn được các chủ 

đầu tư chú trọng đẩy nhanh tiến độ thực hiện.  

4. Thương mại, giá cả và dịch vụ 

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

Tình hình kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tháng Tư có 

chiều hướng tăng khá ở một số nhóm ngành kinh doanh như: gỗ và vật liệu xây 

dựng; phương tiện đi lại; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình. Bên cạnh đó 

tình hình kinh doanh ở các ngành du lịch, dịch vụ tiêu dùng khác cũng có sự 

phát triển, đáp ứng tốt nhu cầu 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 2.879 tỷ đồng, tăng 4,52% so tháng trước và tăng 5,98% 

so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế cá thể tăng 7,46%; kinh tế tư nhân tăng 

10,02%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài bằng 81,66% so cùng kỳ năm trước.  

Tính chung 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ dự 

kiến  đạt 11.162 tỷ đồng, tăng 6,33% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, kinh tế 

tập thể đạt 14,1 tỷ đồng, tăng 16,51%; kinh tế cá thể 6.225 tỷ đồng, tăng 6,78%; 

kinh tế tư nhân 4.015 tỷ đồng, tăng 11,63%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

825,8 tỷ, bằng 83,99% so cùng kỳ. Phân theo ngành kinh tế, ngành thương 

nghiệp thực hiện 9.569 tỷ đồng, tăng 6,31%; kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống 

và du lịch 975 tỷ đồng, tăng 7,31%; các ngành dịch vụ khác 618 tỷ đồng tăng 

5,23% so cùng kỳ.  

b. Xuất, nhập khẩu hàng hoá 

 Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng Tư đạt 134,2 triệu USD, tăng 11,29% 

so tháng trước và tăng 9,96% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh 

tế tư nhân đạt trên 4 triệu USD, tăng 5,26% so tháng trước và tăng 1,14 lần so 

cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 130,2 triệu USD, tăng 

11,49% so tháng trước và tăng 8,43% so với cùng kỳ. Mặt hàng xuất khẩu chủ 
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yếu trong tháng Tư  nhìn chung đều tăng so cùng kỳ. Dự kiến, bốn tháng đầu 

năm xuất khẩu đạt 492 triệu USD tăng 4,60% so cùng kỳ năm 2015. 

Tổng kim ngạch nhập khẩu trong tháng dự kiến đạt 182,7 triệu USD, tăng 

9,94% so với tháng trước và bằng 95,08% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 

khu vực kinh tế Nhà nước đạt 233 ngàn USD, bằng 58,25% so cùng kỳ; khu vực 

kinh tế tư nhân 12,3 triệu USD, bằng 59,97%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài 170.141 ngàn USD, bằng 99,39% so với cùng kỳ năm trước. Hàng 

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

linh kiện, phụ tùng ô tô, xe máy, vải may mặc, hàng điện tử, thức ăn gia súc và 

nguyên phụ liệu chế biến... Bốn tháng đầu năm, nhập khẩu dự kiến đạt 670,3 

triệu USD bằng 95,27% so cùng kỳ năm 2015. 

c. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ 

Giá cả hàng tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng Tư có mức tăng nhẹ, chỉ số 

giá tiêu dùng (CPI) tăng 0,30% so với tháng trước, tăng 1,36% so với cùng 

tháng năm trước và tăng 1,20% so tháng 12 năm trước: CPI bình quân bốn tháng 

đầu năm tăng 0,45% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính làm CPI 

tháng này tăng là do giá một số mặt hàng thiết yếu như: Lương thực; may mặc, 

mũ nón, giày dép; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng; giao thông 

tăng... Các nhóm còn lại giá tương đối ổn định. 

Diễn biến giá của các nhóm hàng chính trong tháng 4/2016 như sau:  

- Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,07% so với tháng trước và 

tăng 1,95% so với cùng tháng năm trước do giá hàng lương thực và giá một số 

mặt hàng thực phẩm chính yếu tăng. Trong đó, lương thực tăng 1,79% do tình 

hình xuất khẩu lúa gạo ở nước ta có chuyển biến tích cực, mặt khác thiệt hại 

trong sản xuất lúa do hiện tượng Elnino và hạn, mặn xâm lấn nên giá các mặt 

hàng gạo tăng;  

- Nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,45%, do thị trường hàng 

may mặc và quần áo mùa hè đã bắt đầu sôi động, giá một số loại vải, quần áo 

may sẵn đều tăng từ 2,83% đến 3,13%;  

- Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,44% do giá 

mặt hàng gạch xây tăng mạnh từ 14,71% đến 17,26%; cát xây dựng cũng tăng từ 

2,17% đến 5,46% do nhu cầu xây dựng của người dân tăng. Bên cạnh đó, mặt 

hàng gas được điều chỉnh tăng 2,17% từ ngày 01/4, với mức tăng 791,67đ/kg 

tương đương mức tăng 9.500đ/bình 12kg so với tháng Ba; 

- Nhóm giao thông tăng 1,97% do sự điều chỉnh giá xăng dầu tăng của tập 

đoàn xăng dầu Việt Nam vào các ngày 21/3 và 5/4/2016 với mức tăng 1.188đ/lít 

đối với xăng A92 và tăng 290đ/lít đối với dầu diezen;  
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- Giá vàng  trên địa bàn tăng nhẹ (+0,15) ở cả chiều mua và chiều bán, tuy 

nhiên vẫn thấp hơn giá vàng thế giới; giá vàng bình quân trên thị trường tự do là 

3.328 nghìn đồng/chỉ. Ngược chiều với giá vàng, giá Đô la Mỹ trên thị trường tự 

do giảm 0,31% so với tháng trước; giá bán bình quân phổ biến ở mức 21.563 

đồng/USD. Một số nhóm hàng còn lại giá tương đối ổn định. 

d. Vận tải hành khách và hàng hoá 

Tổng khối lượng hàng hoá vận chuyển trên địa bàn tỉnh tháng Tư đạt 

2.401 ngàn tấn, luân chuyển 173.639 ngàn tấn.km. So với tháng trước tăng 

1,30% về tấn và tăng 1,31% về tấn.km; so với cùng kỳ năm trước tăng 2,87% về 

tấn và tăng 3,35% về tấn.km. Tính chung 4 tháng đầu năm, vận chuyển hàng hóa 

dự kiến đạt 9.475 ngàn tấn, luân chuyển 681.339 ngàn tấn.km, tăng 3,99% về 

tấn và tăng 6,46% về tấn.km so với cùng kỳ năm 2015. 

 Khối lượng hành khách vận chuyển trong tháng dự kiến đạt 2.389 ngàn 

người, luân chuyển 153.621 ngàn người.km. So với tháng trước tăng 2,93% về 

người và tăng 2,01% về người.km; so cùng kỳ năm trước tăng 1,88% về người 

và tăng 1,83% về người.km. Tính chung 4 tháng đầu năm, vận chuyển hành 

khách đạt 9.520 ngàn người, luân chuyển 593.350 ngàn người.km, tăng 3,27% 

về người và tăng 2,36% về người.km so với cùng kỳ.  

Tổng doanh thu vận tải tháng Tư dự kiến đạt 299 tỷ đồng, tăng 3,91% so 

tháng trước và tăng 7,31% so cùng kỳ. Trong đó, vận tải đường bộ đạt 260 tỷ 

đồng, tăng 5,52%; vận tải đường sông đạt 39 tỷ đồng, tăng 20,87% so cùng kỳ. 

Tính chung 4 tháng đầu năm, doanh thu vận tải đạt 1.141 tỷ đồng, tăng 6,41% so 

cùng kỳ.  

 5. Một số vấn đề xã hội 

a. Tình hình giáo dục 

 Thời điểm này, thí sinh trên cả nước bắt đầu đăng ký dự thi kỳ thi THPT 

Quốc gia 2016. Năm nay, toàn tỉnh Vĩnh Phúc có hơn 11.300 học sinh lớp 12 

(chưa kể thí sinh tự do) sẽ tham dự kỳ thi THPT Quốc gia 2016. Để đạt kết quả 

cao nhất trong kỳ thi THPT Quốc gia sắp tới, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã 

yêu cầu các đơn vị giáo dục trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt công tác thông tin, 

tuyên truyền để cán bộ, giáo viên, học sinh có đầy đủ thông tin và có nhận thức 

đúng, nghiêm túc về kỳ thi; tổ chức cho học sinh học tập Quy chế thi. Cán bộ, 

giáo viên, nhân viên tham gia tổ chức kỳ thi phải làm tốt công tác hướng dẫn, tư 

vấn cho học sinh trong việc làm hồ sơ thi, đăng ký mục đích dự thi, môn thi; hồ 

sơ của thí sinh phải được kiểm tra chặt chẽ, chính xác, trung thực... 

 Trong 2 ngày 30 và 31/3/2016 diễn ra cuộc thi Giải toán trên máy tính 

cầm tay toàn quốc năm học 2015-2016. Vĩnh Phúc là một trong 4 điểm tổ chức 
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cuộc thi lần này với 12 đơn vị dự thi. Đoàn Vĩnh Phúc có 30 thí sinh dự thi ở các 

cấp, giành 5 giải Nhất, 5 giải Nhì, 10 giải Ba và 9 giải Khuyến khích.  

b. Tình hình y tế 

Trước diễn biến phức tạp do virut Zika mang lại, ngành Y tế Vĩnh Phúc 

đã chủ động triển khai công tác phòng, chống viruts Zika cụ thể: Sở Y tế đã cấp 

băng đĩa truyền thông cho 137 trạm y tế xã, phường, thị trấn và tất cả các bệnh 

viện, trung tâm y tế  trên địa bàn nhằm cung cấp các thông tin về dịch bệnh và 

biện pháp phòng, chống cho người dân, bệnh nhân và cán bộ y tế; tổ chức tập 

huấn cho cán bộ y tế về chẩn đoán, điều trị bệnh do virus Zika; giám sát và 

phòng, chống dịch bệnh do vi rút Zika; báo cáo bệnh truyền nhiễm... Đồng thời, 

chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị và thuốc điều trị cho tất cả các cơ sở khám, 

chữa bệnh trong toàn ngành nhằm sẵn sàng đáp ứng các điều kiện điều trị nếu có 

trường hợp bệnh nhân nhiễm virus Zika. 

c. Tình hình phòng, chống cháy nổ 

Hưởng ứng Tuần lễ quốc gia về an toàn-vệ sinh lao động-phòng chống 

cháy nổ (ATVSLĐ-PCCN) lần thứ 18 năm 2016. Ban chỉ đạo tuần lễ quốc gia 

AT-VSLĐ-PCCN tỉnh Vĩnh Phúc xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động với 

chủ đề: "Doanh nghiệp, người lao độngtích cực chủ động thực hiện các quyền 

và trách nhiệm của mình theo Luật an toàn, vệ sinh lao động”. Việc phát động 

và tổ chức các hoạt động này góp phần giảm thiểu tai nạn lao động, bệnh nghề 

nghiệp, cải thiện điều kiện lao động trong các phân xưởng, đội, tổ sản xuất; các 

biện pháp làm việc an toàn đối với từng công việc cho người lao động. Đồng 

thời nâng cao ý thức người dân và các cơ quan, doanh nghiệp đối với công tác 

giữ gìn ATVSLĐ-PCCN trong lao động, sản xuất.  

Trong kỳ trên địa bàn đã xảy ra 03 vụ cháy, thiệt hại 470 triệu đồng. Luỹ 

kế từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ cháy, số tiền thiệt hại 

trên 3,6 tỷ đồng. Trong tháng, các cơ quan chức năng đã phát hiện 05 vụ vi 

phạm môi trường; số vụ vi phạm môi trường bị xử lý là 05 vụ với tổng số tiền 

phạt 359,2 triệu đồng. Luỹ kế từ đầu năm đến nay, đã phát hiện 10 vụ vi phạm 

với số tiền xử phạt là 442,2 triệu đồng. 

d. Tình hình tai nạn giao thông 

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, tính đến 

15/3/2016, toàn tỉnh xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông, làm chết 08 người và bị 

thương 28 người. Các vụ tai nạn giao thông đều xảy ra trên đường bộ, nhất là 

các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ, phần lớn là va chạm giữa xe mô tô với các phương 

tiện khác. Nguyên nhân chủ yếu do người điều khiển phương tiện đi sai phần 

đường, vi phạm tốc độ, quy trình thao tác lái xe và vượt ẩu.  
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Nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp giỗ tổ Hùng Vương 

và kỷ niệm 41 năm ngày giải phóng miền Nam (30/4/1975 – 30/4/2016), Quốc 

tế Lao động 1/5, UBND tỉnh đã ban hành văn bản yêu cầu lãnh đạo một số sở, 

ngành và các huyện, thành, thị căn cứ phạm vi nhiệm vụ được giao tập trung 

thực hiện các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn. Theo đó, 

chủ động kiểm tra, hướng dẫn các đơn vị kinh doanh vận tải đường bộ, đường 

sắt và đường thủy nội địa đảm bảo chất lượng, an toàn dịch vụ, đáp ứng nhu cầu 

đi lại của nhân dân. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao 

thông tăng cường tuần tra lưu động, phát hiện và xử lý nghiêm những trường 

hợp vi phạm, đặc biệt đối với những hành vi có nguy cơ gây tai nạn cao như: lái 

xe vi phạm quy định nồng độ cồn, phóng nhanh, vượt ẩu, lấn đường, không đội 

mũ bảo hiểm và không trang bị thiết bị cứu sinh trên các phương tiện đường 

thủy. Chủ động hướng dẫn, điều tiết các phương tiện lưu thông an toàn, không 

gây ùn tắc giao thông; thực hiện công tác cứu hộ, cứu nạn nhanh chóng, kịp thời 

khi có sự cố xảy ra. Mặt khác, cần đẩy mạnh tuyên truyền để người tham gia 

giao thông nâng cao ý thức tuân thủ pháp luật và các biện pháp phòng, tránh tai 

nạn giao thông – đây là yếu tố then chốt, quyết định đối với công tác đảm bảo 

trật tự an toàn giao thông./. 
 
Nơi nhận :                                                        

- Vụ TH -TCTK (báo cáo);                                                                               

- Tỉnh uỷ, UBND, HĐND tỉnh (báo cáo); 

- Một số Sở, ngành của tỉnh; 

- Lưu VT, TH. 

      

KT.CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Hồng Phong 

 


		2016-06-10T14:56:44+0700
	Việt Nam
	Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử
	Cổng Thông tin - Giao tiếp điện tử<congthongtin@vinhphuc.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




