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Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 năm 2016 tỉnh Vĩnh Phúc 

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

a. Nông nghiệp 

- Trồng trọt: Trong tháng Năm, bà con nông dân các địa phương trong tỉnh 

tập trung chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho lúa và rau màu vụ đông xuân. Theo 

số liệu sơ bộ, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân đạt 62.712 

ha, giảm 1,49% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích gieo trồng lúa đạt 

31.210 ha, tăng 1,19% so với cùng kỳ; ngô 14.314 ha, giảm 0,71%; đậu tương 

1.758 ha, giảm 23,80%; lạc 2.248 ha, giảm 9,14%; rau các loại 7.185 ha, giảm 

0,96% so với cùng kỳ... Hiện nay, phần lớn diện tích lúa đang trong thời kỳ trỗ 

và vào hạt; một số diện tích lúa xuân sớm ở các huyện Tam Dương, Tam Đảo, 

Lập Thạch đã chín, dự kiến sẽ thu hoạch vào cuối tháng Năm. 

Nếu từ nay đến lúc thu hoạch, thời tiết không có diễn biến bất thường, dự 

kiến năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu vụ đông xuân như sau: năng 

suất lúa đạt 59,51 tạ/ha, sản lượng đạt 185.724 tấn, giảm 0,28% so với cùng kỳ 

về năng suất và tăng 0,90% về sản lượng; ngô đạt 43,17 tạ/ha, tăng 0,58%, sản 

lượng đạt 61.794 tấn, giảm 0,13%; đậu tương đạt 18,88 tạ/ha, tăng 2,50%, sản 

lượng đạt 3.319 tấn, giảm 21,87%; rau các loại đạt 206,30 tạ/ha, giảm 1,52%, 

sản lượng đạt 148.233 tấn, giảm 2,47% so với cùng kỳ năm 2015... 

- Chăn nuôi: Tình hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh được duy trì  

ổn định và phát triển. Thời gian qua, giá bán các sản phẩm từ chăn nuôi tương 

đối ổn định và có lợi cho người sản xuất nên các hộ tích cực đầu tư, mở rộng 

quy mô sản xuất. Công tác kiểm tra, phòng chống dịch bệnh cho gia súc, gia 

cầm được các cấp, các ngành quan tâm chỉ đạo và người dân tích cực chủ động 

thực hiện, nên từ đầu năm đến nay không có bệnh dịch lớn xảy ra trên địa bàn 

tỉnh.  

b. Lâm nghiệp 

Diện tích rừng trồng mới tập trung trong tháng Năm dự kiến đạt 65 ha, 

bằng 59,1% so với cùng kỳ. Cộng dồn năm tháng đầu năm, toàn tỉnh trồng được 

188 ha, bằng 87% so với cùng kỳ năm trước. Công tác chăm sóc bảo vệ rừng 

tiếp tục được duy trì. Năm tháng đầu năm, các đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn 



tỉnh chăm sóc rừng cho 410 ha; diện tích rừng được giao khoán bảo vệ là 9.759 

ha. Số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 257,7 nghìn cây. 

Hiện nay, thời tiết bắt đầu nắng nóng gay gắt, nguy cơ cháy rừng cao. Do 

vậy, công tác phòng chống cháy rừng cần phải được tăng cường hơn nữa để hạn 

chế tối đa nguy cơ cháy rừng, bảo vệ diện tích rừng hiện có. 

c. Thuỷ sản 

Dự kiến đến hết tháng Năm, diện tích nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh 

đạt 5.618 ha, tăng 2,60% so với cùng kỳ; sản lượng đạt 7.750 tấn, tăng 0,80%, 

trong đó sản lượng nuôi trồng là 7.046 tấn, sản lượng khai thác là 704 tấn. 

Hiện nay đang vào vụ nuôi trồng mới nên nhu cầu con giống cho sản xuất 

tăng cao. Dự kiến đến hết tháng Năm, số lượng con giống sản xuất ước đạt 

1.131 triệu con, tăng 0,7% so với cùng kỳ, trong đó cá bột 609 triệu con, cá 

hương 336 triệu con, cá giống 186 triệu con. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng Năm tăng 4,56% so với 

tháng trước và tăng 8,44% 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 8,85% và tăng 24,24%; ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo tăng 4,58% và tăng 8,56%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 3,80% và tăng 11,08%; ngành 

cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 1,39% và giảm 13,41%. 

Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,21% so với 

cùng kỳ năm 2015. 

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng Năm vẫn giữ nhịp độ ổn định, 

các doanh nghiệp tập trung vào khâu cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm 

nhằm nâng cao giá trị sản xuất cho toàn ngành. Tình hình cụ thể ở từng ngành 

như sau:  

- Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 8,85% so với tháng trước và tăng 

24,24% so với cùng kỳ. Trong tháng, sản phẩm của ngành tiêu thụ tốt do số 

lượng công trình xây dựng tăng nhanh, do vậy doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất 

nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu thị trường cũng như tăng giá trị cho ngành; 

- Ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 7,37% so với tháng trước và 

tăng 1,10% so với cùng kỳ. Thị trường tiêu thụ thức ăn chăn nuôi vẫn duy trì ổn 



định và tiếp tục tăng, do các hộ chăn nuôi tích cực đầu tư, mở rộng sản xuất, sản 

phẩm của ngành tiêu thụ tốt; 

- Ngành dệt tăng 3,65% so với tháng trước và tăng 8,65% so với cùng kỳ; 

Ngành sản xuất trang phục tăng 6,56% so với tháng trước và tăng 20,58% so với 

cùng kỳ. Các doanh nghiệp trong ngành luôn cải tiến mẫu mã, chất lượng sản 

phẩm cũng như giá thành nhằm thu hút nhiều đơn hàng từ các đối tác trong và 

ngoài nước, do đó giá trị sản xuất của ngành ngày càng nâng lên; 

- Ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại tăng 5,64% so với tháng 

trước và tăng 11,74% so cùng kỳ. Lượng sản phẩm tiêu thụ của ngành trong 

tháng tăng do các công trình xây dựng được triển khai nhiều hơn, cùng với đó là 

chất lượng sản phẩm của ngành ngày càng được nâng cao, đáp ứng tốt nhu cầu 

và sự thay đổi của thị trường; 

- Ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng 7,55% so với tháng trước và tăng 

70,57% so với cùng kỳ. Ngoài việc tập chung nghiên cứu để đưa ra những mặt 

hàng có chất lượng tốt, các doanh nghiệp hoạt động trong kĩnh vực này luôn tích 

cực tìm hiểu thị trường để tiêu thụ sản phẩm, trong đó chú ý mở rộng thị trường 

xuất khẩu; 

- Ngành sản xuất xe có động cơ tăng 2,33% so với tháng trước và tăng 

20,29% so với cùng kỳ. Nắm bắt được nhu cầu sử dụng ô tô của người dân ngày 

càng tăng, doanh nghiệp luôn quan tâm, chú trọng khâu sản xuất sản phẩm ngày 

càng có những tính năng ưu việt, phù hợp với nhiều đối tượng sử dụng, giúp 

tăng giá trị sản xuất cho ngành; 

- Ngành sản xuất phương tiện vận tải tăng 4,59% so với tháng trước 

và giảm 9,22% so với cùng kỳ. Thị trường xe máy đang đứng trước những khó 

khăn nhất định, song các doanh nghiệp vẫn không ngừng nỗ lực trong khâu sản 

xuất, tiếp thị sản phẩm cũng như tìm thị trường xuất khẩu mới cho sản phẩm; 

- Ngành sản xuất phân phối điện, khí đốt tăng 3,80% so với tháng trước và 

tăng 11,08% so với cùng kỳ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải tăng 1,39% so với tháng trước và giảm 13,41% so với cùng 

kỳ. 

Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu hầu hết đều tăng so với tháng trước. Dự 

kiến trong tháng Năm, các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất 

được 22.806 m
3
 đá các loại, tăng 9,19% so với tháng trước; 13.877 tấn thức ăn 

gia súc, tăng 7,37%; 5.256 áo các loại, tăng 6,56%; 7.060 ngàn m
2
 gạch ốp lát, 



tăng 4,67%; 95.572 ngàn viên gạch xây dựng bằng đất sét, tăng 2,36%; 4.956 xe 

ô tô các loại, tăng 2,33%; 151.370 xe máy các loại tăng 4,59%; 178 triệu kwh 

điện thương phẩm tăng 3,80%; 1.198 ngàn m
3 

nước máy thương phẩm tăng 

1,65%; ... 

3. Đầu tư, xây dựng 

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

lý tháng Năm đạt 392,3 tỷ đồng, tăng 9,89% so với tháng trước. Trong đó, 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 297,7 tỷ đồng, tăng 13,34%; vốn 

ngân sách cấp huyện là 76,7 tỷ đồng, giảm 2,73%; vốn ngân sách cấp xã là 17,8 

tỷ đồng, tăng 15,75% so với tháng trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng vốn 

đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý đạt 1.610 tỷ 

đồng, tăng 9,60% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh 

đạt 1.219 tỷ đồng, ngân sách cấp huyện đạt 313 tỷ đồng, ngân sách cấp xã đạt 78 

tỷ đồng. Nguyên nhân tăng là do thời tiết trong tháng khô ráo, thuận lợi cho việc 

thi công, xây dựng các công trình. Công tác giải phóng mặt bằng theo kế hoạch 

cơ bản đã hoàn thành để bàn giao cho các chủ đầu tư triển khai dự án nên số 

công trình, dự án mới tăng. Đồng thời các công trình, dự án đang thi công vẫn 

được quan tâm đầu tư và triển khai với tiến độ nhanh vừa để đảm bảo đúng tiến 

độ công trình, vừa tranh thủ lúc thời tiết đang thuận lợi cho thi công và xây 

dựng.  

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 trong tháng 

tương đối ổn định, kết quả lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ đáp ứng đủ nhu cầu 

cho sản xuất và tiêu dùng của dân cư. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng tháng Năm dự kiến đạt 2.905 tỷ đồng, tăng 4,34% so với tháng 

trước và tăng 6,98% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế cá thể tăng 

7,32%, khu vực kinh tế tư nhân tăng 12,38%, khu vực kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài giảm 14,63% so với cùng kỳ năm trước. Trong tháng, nhóm ngành 

hàng kinh doanh đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tiếp tục có chiều 

hướng tăng khá. 

Tính chung năm tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ đạt 

13.972 tỷ đổng, tăng 6,04% so với cùng kỳ năm 2015. Trong đó, khu vực kinh tế 

cá thể đạt 7.854 tỷ đồng, tăng 6,38%; khu vực kinh tế tư nhân 4.950 tỷ đồng, 



tăng 11,22%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 1.047 tỷ đồng, bằng 

84,92% so với cùng kỳ. Chia theo theo nhóm ngành hoạt động: 5 tháng đầu năm 

ngành thương nghiệp thực hiện 11.998 tỷ đồng, tăng 6,04%; lưu trú, ăn uống và 

du lịch 1.252 tỷ đồng, tăng 6,65%; các ngành dịch vụ còn lại đạt 721 tỷ đồng, 

tăng 4,98% so với cùng kỳ. 

b. Xuất, nhập khẩu hàng hoá  

Tháng Năm, số lượng cũng như giá trị các hợp đồng xuất khẩu được các 

đơn vị thực hiện tăng khá. Tổng kim ngạch xuất khẩu dự kiến đạt 159,9 triệu 

USD, tăng 12,99% so tháng trước và tăng 25,57% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, khu vực kinh tế tư nhân đạt 5,1 triệu USD, bằng 80,12% so tháng 

trước và tăng 1,71 lần so cùng kỳ; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 

154,8 triệu USD, tăng 14,53% so tháng trước và tăng 23,53% so với cùng kỳ 

năm trước. Hàng xuất khẩu chủ lực đạt kim ngạch cao là: Phương tiện vận tải và 

phụ tùng đạt 56,9 triệu USD, tăng 30,82% so cùng kỳ năm trước; điện thoại các 

loại và linh kiện 42,8 triệu USD, bằng 75,85%; máy vi tính, sản phẩm điện tử và 

linh kiện 24,4 triệu USD, tăng 3,68 lần; hàng dệt may 20,1 triệu USD, tăng 

25,63% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch 

xuất khẩu đạt 659,2 triệu USD, tăng 10,20% so với cùng kỳ năm 2015. 

Tổng kim ngạch nhập khẩu trên địa bàn tỉnh tháng Năm dự kiến đạt 232,2 

triệu USD, tăng 8,98% so với tháng trước và tăng 12,23% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong đó, khu vực kinh tế Nhà nước thực hiện đạt 254 ngàn USD, bằng 

63,5%; khu vực kinh tế tư nhân 13,5 triệu USD, tăng 1,33 lần; khu vực kinh tế 

có vốn đầu tư nước ngoài 218,5 triệu USD, tăng 8,84% so với cùng kỳ năm 

trước. Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 932,8 triệu 

USD, tăng 2,45% so với cùng kỳ năm 2015. Hàng nhập khẩu chủ yếu trong 

tháng là: Ô tô các loại (gồm cả linh kiện đồng bộ) 109,2 triệu USD, hàng điện tử 

66,2 triệu USD, xe máy các loại (gồm cả linh kiện đồng bộ) 11,3 triệu USD... 

c. Chỉ số giá tiêu dùng 

Chỉ số giá tiêu dùng CPI tháng Năm tăng 0,43% so với tháng trước; tăng 

1,63% so tháng 12 năm trước và tăng 1,88% so với cùng tháng năm trước. Tính 

chung 5 tháng đầu năm, CPI tăng 1,07% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chính 

làm CPI tháng này tăng là do giá một số mặt hàng như: chất đốt, vật liệu xây 

dựng, giao thông, tua du lịch trong và ngoài nước, giá phòng nhà nghỉ, khách 

sạn tăng... Các nhóm còn lại giá tương đối ổn định và biến động nhẹ. 



Diễn biến giá của các nhóm hàng chính trong tháng Năm như sau:  

- Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,03% so với tháng trước và tăng 

2,63% so với cùng tháng năm trước. Trong tháng, do giá hàng lương thực và giá 

một số mặt hàng thực phẩm chính yếu như: thịt lợn, gia cầm, thủy sản các loại 

tăng... đã kéo chỉ số chung của nhóm tăng nhẹ; 

- Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,26% và tăng 1,28 so với cùng tháng 

năm trước. Chỉ số nhóm này tăng ở mặt hàng nước khoáng, nước giải khát có 

ga, nước tăng lực, bia hơi, bia chai các loại do thời tiết nắng nóng nhu cầu tiêu 

dùng của người dân tăng. Các mặt hàng còn lại trong nhóm giá tương đối ổn 

định; 

- Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,75% do thị trường hàng may 

mặc và quần áo mùa hè diễn ra sôi động, giá một số loại vải, quần áo sơ mi may 

sẵn, áo phông nam nữ đều tăng từ 1,56% đến 4,35%; 

- Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,15% do giá 

mặt hàng nhà ở thuê giảm 1,6%. Đây là thời điểm bước vào kỳ nghỉ hè của học 

sinh, sinh viên nên giá thuê nhà giảm. Giá mặt hàng gạch xây tăng từ 6,92% đến 

11,45%; gạch lát nền tăng 1,78%; cát xây dựng cũng tăng từ 1,08% đến 2,69% 

do nhu cầu xây dựng của người dân tăng. Mặt hàng gas được điều chỉnh tăng từ 

01/5/2016 (tăng 2,83%) theo đó, giá gas tăng thêm hơn 400đ/kg, tương đương 

khoảng 5.000 đồng/bình 12 kg; cùng chiều với ga, mặt hàng dầu hỏa cũng tăng 

2,26% so với tháng trước; 

- Nhóm giao thông tăng 2,67%, đây là nhóm có chỉ số tăng cao nhất ở 11 

nhóm hàng trong tháng Năm, chủ yếu do giá mặt hàng xăng dầu trong nước 

được điều chỉnh tăng vào các ngày 20/4/2016 và 05/5/2016 dẫn tới chỉ số giá 

nhóm nhiên liệu tăng 5,23%; 

- Nhóm văn, hóa giải trí và du lịch tăng 1,50% do trước. Trong và sau dịp 

nghỉ lễ 30/4 và 01/5, du lịch Vĩnh Phúc trong tình trạng quá tải, tất cả các khu du 

lịch đều đông khách, kín phòng, nhất là khu du lịch Tam Đảo, Đại Lải. Do đó, 

giá phòng nghỉ tại các khách sạn, nhà nghỉ đều tăng từ 3,28% đến 6,11%. Bên 

cạnh đó giá các tua du lịch trong và ngoài nước cũng tăng từ 0,61% đến 1,59%; 

 - Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,55% do bắt đầu từ 01/5/2016 

mức lương cơ sở được điều chỉnh tăng từ 1.150.000 đồng/tháng lên 1.210.000 

đồng/tháng theo Nghị quyết 99/2015/QH13 ngày 11/11/2015 của Quốc hội. Vì 



vậy, mức trích đóng bảo hiểm y tế cho công chức, viên chức, người lao động 

hưởng lương ngân sách nhà nước, người lao động tự do tăng 5,22%; 

- Giá vàng trên địa bàn tăng 0,96% ở cả chiều mua và chiều bán, giá bán 

bình quân trên thị trường tự do là 3.360 nghìn đồng/chỉ. Ngược chiều với giá 

vàng, giá Đô la Mỹ trên thị trường tự do biến động giảm 0,17% so với tháng 

trước, giá bán bình quân phổ biến ở mức 21.527 đồng/USD. Một số nhóm hàng 

còn lại giá tương đối ổn định. 

d. Vận tải hành khách và hàng hoá 

 Khối lượng hàng hóa vận chuyển trên địa bàn tỉnh tháng Năm ước đạt 

2.502 ngàn tấn, luân chuyển đạt 175.203 ngàn tấn.km. So với  tháng trước, tăng 

3,46% về tấn và tăng 4,56% về tấn.km; so cùng kỳ năm trước, tăng 6,60% về tấn 

và tăng 7,67% về tấn.km. Tính chung 5 tháng đầu năm, khối lượng hàng hóa vận 

chuyển đạt 11.994 ngàn tấn, luân chuyển 850.467 ngàn tấn.km, tăng 4,68% về 

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

Đầu tháng Năm có tới 5 ngày nghỉ lễ (từ 30/4 đến 4/5), dự báo được nhu 

cầu đi lại của người dân sẽ tăng cao trong dịp này nên các đơn vị vận tải hành 

khách đã chủ động tăng tải. Do đó, hoạt động vận tải đã đáp ứng tốt nhu cầu vận 

chuyển hàng hóa và đi lại của nhân dân. Dự tính khối lượng hành khách vận 

chuyển trong tháng đạt 2.165 ngàn người, luân chuyển 155.623 ngàn người.km. 

So với tháng trước, tăng 7,39% về người và tăng 6,70% về người.km; so với 

cùng kỳ năm trước tăng 0,94% về người và tăng 1,98 về người.km. Tính chung 

5 tháng đầu năm, vận chuyển đạt 11.512 ngàn người, luân chuyển 747.922 ngàn 

người.km, tăng 4,05% về người và tăng 3,08% về người.km so cùng kỳ. 

Tổng doanh thu vận tải tháng Năm đạt 298 tỷ đồng, tăng 4,45% so với 

tháng trước và tăng 13,56% so cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành khách là 76 tỷ 

đồng, tăng 12,08%; vận tải hàng hóa 220 tỷ đồng, tăng 13,66% so cùng kỳ. Tính 

chung 5 tháng đầu năm, tổng doanh thu vận tải đạt 1.425 tỷ đồng, tăng 6,77% so 

với cùng kỳ. 

5. Một số vấn đề xã hội 

a. Về y tế: Thời tiết nắng nóng là điều kiện để phát sinh nhiều loại dịch 

bệnh như tiêu chảy, chân tay miệng, sốt, viêm não ... Trước tình hình đó, ngành 

Y tế Vĩnh Phúc đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng và các địa 

phương triển khai kế hoạch phòng chống dịch bệnh, tăng cường công tác y tế dự 



phòng, duy trì tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. Do vậy, 

trên địa bàn tỉnh không có dịch lớn xảy ra. 

Nhằm bảo vệ sức khỏe nhân dân, thời gian qua, các ngành chức năng đã 

quyết liệt vào cuộc xử lý triệt để các cơ sở, đối tượng vi phạm vệ sinh an toàn 

thực phẩm; khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh chân chính tiếp tục nói 

không với thực phẩm bẩn vì một xã hội an toàn, lành mạnh. Với sự vào cuộc 

tích cực của các ngành, các cấp và sự hưởng ứng của người dân, công tác quản 

lý đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm đã đạt nhiều kết quả quan trọng. Nhiều cá 

nhân, cơ sở sản xuất kinh doanh, buôn bán thực phẩm bẩn đã bị các cơ quan 

chức năng phát hiện và xử lý theo quy định của pháp luật. Kết quả đã kiểm tra 

được 299 lượt cơ sở, trong đó có 248 cơ sở đạt tiêu chuẩn về an toàn vệ sinh 

thực phẩm, 51 cơ sở không đạt tiêu chuẩn do vi phạm các nội dung về an toàn 

vệ sinh thực phẩm; cảnh cáo 01 cơ sở, phạt tiền 13 cơ sở với số tiền phạt là 22,7 

triệu đồng, hủy sản phẩm của 03 cơ sở (sản phẩm bị tiêu hủy là sữa, bánh kẹo); 

nhắc nhở 34 cơ sở. Với sự vào cuộc tích cực của các cơ quan quản lý nhà nước 

nên trong kỳ không xảy ra tình trạng ngộ độc thực phẩm nào.  

b. Về giáo dục: Kỳ thi Trung học phổ thông (THPT) Quốc gia năm 2016, 

Vĩnh Phúc có 51 đơn vị có học sinh dự thi với khoảng 11.300 thí sinh đang học 

lớp 12 và hơn 2.000 thí sinh tự do. Để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng 

quy chế, Sở Giáo dục & Đào tạo đã có văn bản hướng dẫn về việc tổ chức kỳ thi 

THPT Quốc gia và xét công nhận tốt nghiệp THPT năm 2016. Trong đó, yêu 

cầu các trường học làm tốt các công tác như: Phổ biến kịp thời, đầy đủ thông tin 

về kỳ thi tới đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh và phụ huynh học sinh 

để có nhận thức đúng, đầy đủ về những điểm đổi mới của kỳ thi; hướng dẫn, tư 

vấn cho học sinh hoàn thiện hồ sơ thi, đăng ký dự thi, môn thi và địa điểm thi 

đảm bảo hiệu quả, tiết kiệm... Các đơn vị được giao nhiệm vụ chuẩn bị điểm coi 

thi cần rà soát, bổ sung các điều kiện đảm bảo về cơ sở vật chất; chủ động liên 

hệ với các cơ quan liên quan trong việc đảm bảo an toàn, an ninh cho điểm thi; 

phối hợp với phụ huynh học sinh xây dựng phương án tổ chức, quản lý việc đi 

lại, ăn, ở của thí sinh trong những ngày thi, bảo đảm an toàn giao thông và sức 

khỏe của thí sinh trong kỳ thi. 

c. Hoạt động văn hoá xã hội: Trong tháng, các cấp, các ngành trên địa bàn 

tỉnh đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn: Chiến thắng 

lịch sử 30/4, Quốc tế Lao động 1/5, 62 năm ngày chiến thắng Điện Biên Phủ, 

126 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh... Qua đó, giáo dục truyền thống cách 



mạng cho thế hệ trẻ, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng 

hòa bình, góp phần nâng cao chất lượng các phong trào thi đua trong đời sống 

xã hội. 

Hòa cùng không khí rộn ràng trên khắp cả nước, sáng ngày 22/5/2016, 

1.138 hòm phiếu trong toàn tỉnh Vĩnh Phúc đã khai mở đúng giờ quy định, đón 

những lá phiếu đầu tiên của gần 815.000 cử tri tỉnh Vĩnh Phúc. Với việc tập 

trung mọi nguồn lực để tổ chức bầu cử, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa 

XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021 đã diễn ra nghiêm túc, dân 

chủ, đúng quy định của pháp luật, an toàn và thành công tốt đẹp.  

d. Về trật tự, an toàn giao thông: Thực hiện chỉ đạo của Cục Cảnh sát giao 

thông, Bộ Công an về cao điểm đảm bảo trật tự xã hội dịp lễ 30/4, 1/5/2016, bảo 

vệ bầu cử đại biểu quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kì 

2016- 2021, Công an tỉnh đã triển khai kế hoạch, huy động tối đa lực lượng, 

phương tiện, thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, triển khai đồng bộ các biện pháp đảm 

bảo trật tự an toàn giao thông. Theo báo cáo của Công an tỉnh, 4 ngày nghỉ lễ 

dip 30/4 và 01/5, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 vụ tai nạn giao thông, làm chết 2 

người, bị thương 3 người. Qua tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm trật tự an toàn 

giao thông, lực lượng chức năng phát hiện, lập biên bản 852 trường hợp vi phạm 

luật giao thông, tạm giữ 223 phương tiện, 636 bộ giấy tờ xe, xử phạt vi phạm 

hành chính 200 trường hợp với số tiền trên 105 triệu đồng./.  

Nơi nhận :                                                       

- Vụ TH - 

TCTK;                                                                               

- Tỉnh uỷ, UBND, HĐND tỉnh; 

- Một số Sở, ngành của tỉnh; 

- Lưu TH. 

CỤC TRƯỞNG 

 

(Đã ký) 

 

Hà Thị Hồng Nhung 
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