
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH VĨNH PHÚC 

Số: 27/BC - CTK 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Vĩnh Phúc, ngày 23 tháng 01 năm 2018 

 
BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2018 

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

a) Sản xuất nông nghiệp 

- Trồng trọt: Tháng Một năm 2018, bà con nông dân các địa phương trong 

tỉnh tập trung thu hoạch vụ đông, làm đất, gieo mạ chuẩn bị gieo trồng vụ xuân. 

Tính đến hết ngày 15/01/2018, toàn tỉnh thu hoạch được 12.988 ha cây vụ đông, 

đạt 73,17% diện tích gieo trồng. Trong đó, thu hoạch được 7.249 ha ngô, đạt 

74,22% diện tích gieo trồng; 1.366 ha khoai lang, đạt 80,6%; 897 ha đậu tương, 

đạt 89,11%; 88 ha lạc, đạt 53,28%; 3.392 ha rau các loại... Dự kiến, đến hết 

tháng Một, toàn tỉnh sẽ thu hoạch cơ bản xong diện tích gieo trồng. Cùng với 

việc thu hoạch cây vụ đông, các địa phương trong tỉnh cũng đã tiến hành làm 

đất, gieo mạ để chuẩn bị cho gieo cấy vụ xuân. Đến nay, các địa phương trong 

tỉnh đã gieo trồng được 978ha lúa, 329ha rau các loại...  

Để đảm bảo sản xuất vụ xuân năm 2018 giành thắng lợi, Sở Nông nghiệp 

và phát triển Nông thôn tỉnh đã xây dựng Kế hoạch sản xuất và triển khai đến 

các địa phương trên địa bàn tỉnh thực hiện với nhiệm vụ, giải pháp cụ thể như 

tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành sản xuất; tiếp tục đẩy mạnh công tác 

thông tin tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, định hướng của tỉnh về sản xuất 

vụ đông xuân 2017-2018, hướng dẫn thực hiện đúng cơ cấu giống, thời vụ, giới 

thiệu các mô hình sản xuất có hiệu quả, hướng dẫn nông dân về kỹ thuật canh 

tác, sử dụng phân bón cân đối và phòng trừ sâu bệnh kịp thời, đảm bảo an toàn 

cho sản xuất; đối với cây rau màu thực hiện đa dạng hóa chủng loại rau nhằm 

đáp ứng nhu cầu thị trường, mở rộng diện tích sản xuất rau an toàn, đẩy mạnh áp 

dụng quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt (VietGAP)... 

- Chăn nuôi: Sản xuất chăn nuôi trong tháng nhìn chung được duy trì 

tương đối ổn định, đàn gia súc, gia cầm phát triển tốt, các sản phẩm chăn nuôi 

đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng hàng ngày của người dân cũng như trong dịp Tết 

Nguyên Đán. Hiện nay giá các loại sản phẩm chăn nuôi như trâu, bò hơi, gia 

cầm, trứng gia cầm các loại tương đối ổn định và ở mức người chăn nuôi có lãi, 

số lượng đầu con được duy trì và phát triển. Riêng đàn lợn, thời gian gần đây giá 
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giá lợn hơi đã nhích lên từ 32.000 đồng/kg đến 34.000đồng/kg, nên người chăn 

nuôi đã phần nào yên tâm đầu tư, tiếp tục tái đàn.  

b) Sản xuất lâm nghiệp 

Đến nay, một số đơn vị lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh và các địa phương 

chủ yếu tập trung chăm sóc cây giống đã ươm, chuẩn bị khảo sát thực địa để 

trồng rừng kịp thời vụ khi được giao kế hoạch. Công tác chuẩn bị cho Tết trồng 

cây Xuân Mậu Tuất năm 2018 đã được triển khai. Công tác phòng chống cháy 

rừng tiếp tục được chỉ đạo triển khai tích cực, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo 

thường xuyên cùng với thời tiết có mưa nhỏ nên từ đầu tháng đến nay không có 

vụ cháy rừng nào xảy ra. 

c) Sản xuất thuỷ sản  

Hiện nay đang ở cuối vụ nuôi trồng và sắp đến Tết Cổ truyền nên bà con 

nuôi trồng thủy sản đang tập trung để thu hoạch chuẩn bị diện tích cho nuôi 

trồng vụ mới. Diện tích một lúa một cá đến nay đã thu hoạch xong và chuyển 

sang trồng lúa vụ chiêm xuân. Diện tích nuôi trồng thủy sản tháng Một dự kiến 

đạt 4.585ha, sản lượng nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 1.662 tấn. Đối với các cơ sở, 

hộ chuyên sản xuất giống thủy sản đang tích cực chăm sóc con giống để đảm 

bảo đủ con giống đáp ứng cho nhu cầu nuôi trồng của mùa vụ mới.  

2. Sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng Một giảm 8,94% so 

với tháng trước và tăng 22,68% so với cùng kỳ. Chia theo ngành kinh tế cấp I, 

các ngành tăng, giảm tương ứng so với tháng Mười hai năm trước và cùng kỳ 

như sau: Ngành công nghiệp khai khoáng giảm 3,79% và tăng 8,36%; ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 9,08% và tăng 23,08%; ngành sản xuất, 

phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 3,03% 

và tăng 2,14%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 

0,50% so tháng trước và giảm 2,41% so cùng kỳ.  

Chia theo ngành kinh tế cấp II, trong 10 ngành công nghiệp chủ yếu của 

tỉnh có 3 ngành có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ là, ngành dệt giảm tới 

43,26% do một số doanh nghiệp gặp khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm nên 

chưa có kế hoạch sản xuất cụ thể, làm giảm sản lượng sản xuất; ngành sản xuất 

sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 0,82%; ngành khai thác, xử lý và cung 

cấp nước giảm 2,41%. Các ngành công nghiệp còn lại đều có chỉ số sản xuất 

tăng. Trong đó: 

- Ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng 33,62%. Các doanh nghiệp ngày 

càng chú trọng đầu tư vào các ngành công nghệ số, theo đó những sản phẩm phụ 

trợ có nhiều cơ hội phát triển. Sản phẩm của ngành vẫn sản xuất theo đơn đặt 
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hàng của các đối tác lớn như Sam sung, Apple... Do vậy chỉ số sản xuất của 

ngành vẫn tiếp tục tăng; 

- Ngành sản xuất phương tiện vận tải tăng 32,21% so với cùng kỳ. Một 

mặt do tiêu thụ xe máy trong những tháng đầu năm 2017 đạt thấp; nhưng những 

tháng cuối năm 2017 đầu năm 2018 đã có sự thay đổi tích cực, các loại xe được 

đưa ra thị trường liên tục có sự thay đổi về mẫu mã, chất lượng và độ tiện lợi 

nên mức tiêu thụ tăng cao so cùng kỳ;  

- Ngành sản xuất kim loại tăng 28,35% so với cùng kỳ. Sản phẩm của 

ngành có thị trường ổn định trong và ngoài nước, các doanh nghiệp luôn quan 

tâm đến chất lượng cũng như giá thành sản phẩm nên thị trường đầu ra ổn định, 

giúp sản xuất phát triển; 

- Ngành sản xuất trang phục tăng 22,46% do nhu cầu tiêu thụ hàng may 

mặc trên thị trường ngày càng tăng, các doanh nghiệp liên tục cập nhật những 

mẫu mã, kiểu dáng hợp xu hướng, nhằm đảm bảo chất lượng đơn đặt hàng, do 

vậy sản xuất của ngành tiếp tục ổn định và tăng cao; 

- Ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 8,10%. Một mặt, do các doanh 

nghiệp trong ngành tích cực sản xuất các mặt hàng phục vụ nhu cầu tiêu dùng 

trong dịp Tết; bên cạnh đó, sản phẩm thức ăn chăn nuôi tăng khá do nhu cầu 

chăn nuôi trước Tết tăng, mặt khác còn phục vụ nhu cầu dự trữ thức ăn chăn 

nuôi trong kỳ nghỉ Tết...; 

- Ngành sản xuất xe có động cơ tăng 2,56% so với cùng kỳ. Trong tháng, 

sản phẩm của ngành đã có thị trường tiêu thụ tốt hơn sau nhiều tháng bị ảnh 

hưởng bởi sự thay đổi chính sách thuế của Nhà nước. Mặt khác, theo quy luật, 

dịp giáp Tết lượng xe tiêu thụ sẽ tăng do nhu cầu sắm xe mới tăng nên lượng xe 

tiêu thụ trong tháng tăng so với cùng kỳ... 

Dự kiến trong tháng Một, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh sản xuất được 22.100 tấn thức ăn gia súc, tăng 5,05% so với tháng 

trước; 477 ngàn đôi giày thể thao, tăng 1,12%; 10.580 ngàn m
2
 gạch ốp lát, tăng 

1,47%; 575 máy điều hòa không khí, tăng 0,88%; 5.054 xe ô tô các loại, tăng 

0,92%; 196.986 xe máy các loại, giảm 12,98%; 350 triệu kwh điện thương 

phẩm, tăng 3,03%; 1.740 ngàn m
3 

nước máy thương phẩm tăng 0,49% so với 

tháng trước .... 

3. Đầu tư, Xây dựng 

Năm 2018, việc xây dựng kế hoạch và phân bổ vốn đầu tư từ NSNN của 

Vĩnh Phúc tiếp tục được cơ cấu lại theo hướng tập trung, khắc phục dàn trải, 

nâng cao hiệu quả đầu tư. Ưu tiên bố trí vốn cho chương trình mục tiêu quốc gia 

về Xây dựng nông thôn mới, Giảm nghèo bền vững và các chương trình, nhiệm 
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vụ thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh. Để hoàn thành kế hoạch và thực hiện 

có hiệu quả nguồn vốn đầu tư ngân sách Nhà nước trên địa bàn, ngay sau khi có 

kế hoạch giao vốn năm 2018, các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo quyết liệt để 

đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư phục vụ các dự 

án đầu tư.  

Tình hình thực hiện vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước tháng 01 năm 

2018 giảm hơn so tháng trước. Vốn đầu tư thực hiện tập trung chủ yếu ở các 

công trình chuyển tiếp và công trình thi công dở dang trong năm 2017. Số công 

trình, dự án khởi công mới ít do các công trình dự án mới vẫn chủ yếu đang 

trong giai đoạn làm thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư .... Ước tính tổng vốn đầu tư 

thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước tháng Một đạt 492,61 tỷ đồng, bằng 

8,27% vốn kế hoạch năm 2018. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện 

349,97 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp huyện 109,53 tỷ đồng và vốn ngân sách cấp 

xã 33,11 tỷ đồng. 

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả 

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

Tháng Một, là tháng đầu năm Dương lịch, nhưng cũng là tháng giáp Tết 

Cổ truyền của dân tộc nên không khí mua sắm trên thị trường sôi động hơn so 

với các tháng trước. Các đơn vị, cơ sở kinh doanh dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã 

chuẩn bị một lượng lớn hàng hóa đảm bảo chất lượng, mẫu mã phong phú, giá 

cả hợp lý phục vụ đầy đủ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân. Dự kiến, 

tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng Một đạt 

3.563 tỷ đồng, tăng 4,58% so tháng trước và tăng 7,18% so với cùng kỳ. Trong 

đó, kinh tế nhà nước thực hiện đạt 130 tỷ đồng, tăng 2,93% so với cùng kỳ; kinh 

tế cá thể 1.721 tỷ đồng, tăng 6,51%; kinh tế tư nhân 1.482 tỷ đồng, tăng 8,55%; 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 226 tỷ đồng, tăng 6,05% so với cùng kỳ. Phân 

theo nhóm ngành kinh tế, ngành thương nghiệp bán lẻ thực hiện 3.052 tỷ đồng, 

tăng 7,08%; kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch 289 tỷ, tăng 8,23% 

và các ngành dịch vụ khác thực hiện 222 tỷ, tăng 7,28% so với cùng kỳ. 

Nhằm đảm bảo nguồn cung ứng hàng hóa trên địa bàn, nhất là các mặt 

hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán, với giá cả hợp lý, 

đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm... Ngày 30/11/2017, Ban chỉ đạo 

chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả của Tỉnh đã ban hành kế hoạch 

về công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian 

lận thương mại và hàng giả trước, trong và sau Tết nguyên đán Mậu Tuất năm 

2018. Theo đó, tăng cường công tác quản lý và bình ổn giá cả hàng hoá dịch vụ 

trên thị trường nhằm đảm bảo cân đối cung - cầu hàng hoá, nhất là các mặt hàng 

tiêu dùng thiết yếu không để xảy ra tăng giá đột biến, góp phần phát triển sản 
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xuất, ổn định thị trường, mở rộng lưu thông hàng hoá, chống thất thu ngân sách 

nhà nước, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của các cơ sở kinh doanh và người 

tiêu dùng; Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát nhằm phát hiện ngăn chặn 

và xử lý nghiêm các hành vi vận chuyển, kinh doanh hàng hoá nhập lậu, hàng 

cấm, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng không đảm bảo chất lượng, an toàn thực 

phẩm, nhất là các mặt hàng có nhu cầu tiêu dùng cao trong dịp tết Nguyên đán...   

b) Vận tải hành khách và hàng hoá 

Dự kiến, khối lượng hàng hoá vận chuyển trong tháng Một đạt 2.354 

nghìn tấn, luân chuyển đạt 184.759 nghìn tấn.km. So với tháng trước tăng 2,66% 

về tấn và tăng 4,28% về tấn.km; so với cùng kỳ năm trước tăng 4,44% về tấn và 

tăng 4,80% về tấn.km. Khối lượng hành khách vận chuyển dự kiến đạt 2.425 

ngàn người, luân chuyển đạt 157.286 ngàn người.km. So với tháng trước tăng 

1,36% về người và tăng 1,54% về người.km; so với cùng kỳ năm trước tăng 

4,59 về người và tăng 6,24% về người.km. Tổng doanh thu vận tải tháng Một dự 

kiến đạt 323 tỷ đồng, tăng 5,04% so tháng trước và tăng 6,71% cùng kỳ. Trong 

đó, vận tải hàng hoá đạt 237 tỷ đồng, tăng 6,08% so với cùng kỳ; vận tải hành 

khách đạt 80 tỷ đồng, tăng 7,68%; hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đạt 6 tỷ đồng, tăng 20,61% so với cùng kỳ.  

c) Chỉ số giá tiêu dùng 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tháng Một tăng 0,59% so với 

tháng trước và tăng 5,35% so với cùng tháng năm trước. CPI tháng này tăng so 

với tháng trước là do tác động của một số yếu tố: 

- Giá lương thực tăng 0,43% do nhu cầu tiêu dùng cũng như chế biến các 

sản phẩm phục vụ tết Nguyên Đán tăng, nhất là các loại gạo tẻ ngon và gạo nếp; 

cùng chiều với giá gạo, giá các loại ngô, miến đều tăng từ 1,83% đến 17,28%; 

- Giá thực phẩm tăng 1,05%, đóng góp vào mức tăng chung tới 0,24 điểm 

% trong tổng số 0,59 điểm % so với tháng trước. Đây là một trong những 

nguyên nhân chính tác động đến mức tăng CPI của tháng.  Hầu hết các mặt hàng 

thực phẩm thiết yếu như thịt lợn, thịt gà, thủy hải sản, trứng gia cầm, mỡ ăn… 

đều tăng khá, chủ yếu do người chăn nuôi giữ hàng đợi tăng giá thêm và bán 

trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới…; 

- Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,83%. Chỉ số giá nhóm này 

tăng chủ yếu ở mặt hàng quần áo may sẵn như: Áo khoác người lớn tăng 3,80%, 

áo len sợi người lớn tăng 3,21%, quần áo trẻ em tăng 5,19%... do thời tiết rét 

đậm dài ngày nên nhu cầu mua sắm quần áo giữ ấm của người dân tăng; 

- Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,59%. 

Trong đó, vật liệu, bảo dưỡng nhà ở tăng 0,43% do nhu cầu xây dựng, hoàn 
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thiện các công trình, nhà ở của người dân và chi phí vận chuyển tăng; giá điện 

sinh hoạt tăng 2,22% do giá điện bình quân được điều chỉnh tăng 6,08% từ ngày 

01/12/2017 theo Quyết định số 4495/QĐBCT ngày 30/11/2017 của Bộ công 

Thương; giá dầu hỏa bình quân tháng Một tăng 4,48% so với tháng trước do 

điều chỉnh tăng của tập đoàn xăng dầu Việt Nam;  

- Nhóm giao thông tăng 1,85% do giá xăng dầu trong nước được điều 

chỉnh tăng 02 đợt, vào các ngày 04 và 19 tháng 01 năm 2018. 

Giá vàng trên địa bàn tỉnh trong tháng tăng 1,69% so với tháng trước, giá 

bình quân trên thị trường tự do là 3.499 nghìn đồng/chỉ. Ngược chiều với giá 

vàng, giá Đô la Mỹ trên thị trường tự do giảm 0,08% so với tháng trước, giá bán 

bình quân phổ biến ở mức 21.633 đồng/USD.  

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

5. Tín dụng, ngân hàng 

Hiện tại, lãi suất huy động bằng Việt Nam đồng phổ biến ở mức từ 0,8% 

đến 1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; từ 4,3% 

đến 5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; từ 5,3% 

đến 6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn 

trên 12 tháng ở mức từ 6,5% đến 7,3%/năm. 

Thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và định hướng điều hành 

của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với mục tiêu đồng hành cùng 

khách hàng, một số ngân hàng thương mại trên địa bàn đã giảm mức lãi suất cho 

vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên. Hiện tại mặt bằng lãi suất cho vay 

trên địa bàn phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức từ 6% đến 6,5%/năm 

đối với ngắn hạn; từ 7% đến 9%/năm đối với trung, dài hạn. Lãi suất cho vay 

các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường ở mức từ 6,8% đến 9%/năm đối 

với ngắn hạn; từ 9% đến 10,5%/năm đối với trung và dài hạn. Đối với nhóm 

khách hàng tốt, tình hình tài chính lành mạnh, minh bạch, lãi suất cho vay ngắn 

hạn từ 4% đến 5%/năm. Lãi suất ở mức hợp lý đã tác động tích cực đến nền kinh 

tế, tiếp tục chia sẻ và góp phần tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, hộ sản 

xuất kinh doanh. 

Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2017 đạt 61.841 tỷ đồng, tăng 

26,32% so với cuối năm 2016. Ước thực hiện đến 31/01/2018, tổng nguồn vốn 

huy động đạt 61.950 tỷ đồng, tăng 0,18% so với cuối năm 2017. Trong đó, tiền 

gửi các tổ chức kinh tế đạt 26.150 tỷ đồng, tăng 0,11%; tiền gửi tiết kiệm 34.805 

tỷ đồng, tăng 0,22%; phát hành giấy tờ có giá 995 tỷ đồng, tăng 0,4% so với 

cuối năm 2017.  

Tổng dư nợ tín dụng đến 31/12/2017 đạt 52.837 tỷ đồng, tăng 25,02% so 
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với cuối năm 2016. Ước thực hiện đến 31/01/2018 tổng dư nợ cho vay đạt 

52.930 tỷ đồng, tăng 0,18% so với cuối năm 2017. Trong đó, dư nợ cho vay 

ngắn hạn đạt 32.450 tỷ đồng, tăng 0,08%, chiếm 61,31% tổng dư nợ; dư nợ cho 

vay trung và dài hạn đạt 20.480 tỷ đồng, tăng 0,33% so với cuối năm 2017. 

6. Một số vấn đề xã hội 

- Hoạt động y tế: Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nguy cơ 

mất an toàn vệ sinh thực phẩm cao. Để chủ động phòng, chống sự cố thực phẩm, 

ngộ độc thực phẩm, góp phần thực hiện tốt việc chăm sóc, bảo vệ và nâng cao 

sức khỏe cho nhân dân, ngay từ cuối tháng 11 năm 2017, UBND tỉnh đã ban 

hành chỉ thị và các văn bản của UBND tỉnh về việc tăng cường quản lý an toàn 

thực phẩm tại các trường học, tăng cường quản lý đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ ngày 10/01/2018 đến ngày 30/3/2018, các 

đoàn kiểm tra liên ngành về an toàn vệ sinh thực phẩm sẽ tăng cường thanh, 

kiểm tra công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong sản xuất, chế biến, kinh 

doanh, nhập khẩu và sử dụng thực phẩm... Tính đến ngày 16/01/2018, trên địa 

bàn tỉnh chưa xảy ra hiện tượng ngộ độc thực phẩm nào. 

Trong dịp Tết Cổ truyền,  Ngành Y tế duy trì chế độ trực 24/24 giờ đảm 

bảo sơ cứu, cấp cứu kịp thời bệnh nhân đặc biệt trong trường hợp thương tích, 

tại nạn giao thông; tăng cường khâu kiểm tra các cơ sở khám chữa bệnh, kiểm 

soát chặt chẽ thị trường thuốc chữa bệnh, tập trung kiểm tra các cơ sở sản xuất, 

kinh doanh rau, củ quả, bánh kẹo, rượu, các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, 

cơ sở giết mổ, kinh doanh gia cầm, thực phẩm không rõ nguồn gốc... Đồng thời, 

có các biện pháp dự phòng, phòng chống dịch bệnh, các biện pháp ngăn chặn 

dịch sốt xuất huyết, tay- chân- miệng... xảy ra trên địa bàn. Tổ chức tuyên 

truyền, hướng dẫn nhân dân phòng bệnh, giữ gìn vệ sinh, an toàn thực phẩm, 

không để xảy ra ngộ độc thức ăn, đặc biệt trong các dịp lễ, tết.  

- Hoạt động bảo đảm giao thông và trật tự an toàn xã hội: Thực hiện chỉ 

đạo của Thủ tướng Chính phủ về bảo đảm trật tự an toàn giao thông Tết Dương 

lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018, UBND tỉnh Vĩnh Phúc 

ban hành Kế hoạch tổ chức đợt cao điểm bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

phục vụ Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Mậu Tuất và Lễ hội Xuân 2018 với 

các nội dung trọng tâm như: Thực hiện quyết liệt các giải pháp trọng tâm bảo 

đảm trật tự, an toàn giao thông trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên 

đán và Lễ hội Xuân 2018; Nâng cao hiệu quả, trách nhiệm của các tổ chức, cá 

nhân trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông và tăng cường ý thức tự 

giác chấp hành pháp luật về  trật tự an toàn giao thông của người tham gia giao 

thông; Bảo đảm giao thông thông suốt, đáp ứng nhu cầu đi lại thuận tiện, trật tự 

và an toàn cho người dân; Thực hiện các biện pháp phòng, tránh và giảm tai nạn 
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giao thông trong dịp Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân 2018. Thời gian thực hiện 

đợt cao điểm từ 28/12/2017 đến 28/02/2018.  

Để nhân dân đón Tết vui vẻ, an toàn, các đơn vị thuộc Công an tỉnh đã 

đồng loạt ra quân mở các đợt cao điểm tấn công các loại tội phạm, giải quyết tệ 

nạn xã hội; bố trí lực lượng tuần tra bảo vệ an toàn các mục tiêu chính trị, kinh 

tế, văn hóa và các điểm tổ chức sự kiện, lễ hội trên địa bàn; ngăn chặn và xử lý 

nghiêm trộm cắp, mại dâm, ma túy, bảo vệ tuyệt đối an toàn trong dịp Tết 

Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018.  

- Hoạt động văn hóa -  xã hội : Chào mừng kỷ niệm 88 năm ngày thành 

lập Đảng cộng sản Việt Nam và Tổ chức chương trình nghệ thuật phục vụ nhân 

dân đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. Ngày 15/01/2018, UBND tỉnh ban 

hành Kế hoạch về Tổ chức chương trình nghệ thuật Mừng Đảng - Mừng Xuân 

đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 nhằm mục đích: Nâng cao đời sống văn 

hóa, tinh thần, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho nhân dân mừng Đảng, 

mừng Xuân, đón tết Nguyên đán và Giáo dục truyền thống cách mạng, yêu nước 

cho thế hệ trẻ. Theo đó, Chương trình nghệ thuật sẽ được biểu diễn tại Quảng 

trường - Nhà hát tỉnh bao gồm các tác phẩm ca, múa, nhạc kết hợp các hiệu ứng 

công nghệ âm thanh, ánh sáng, hình ảnh video clip trên màn hình Led, ca ngợi 

Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước trong thời kỳ đổi mới; ca ngợi, tôn vinh 

những thành tựu tỉnh Vĩnh Phúc đã đạt được trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, 

an ninh và quốc phòng. 

Thực hiện chủ trương của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các ngành, các cấp chủ 

động tổ chức thực hiện chu đáo việc thăm hỏi, tặng quà, chăm lo tết cho các Bà 

mẹ Việt Nam anh hùng, người có công với cách mạng, các gia đình thuộc diện 

chính sách, gia đình đặc biệt khó khăn; Vận động các tầng lớp nhân dân phát 

huy tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ các gia đình gặp khó khăn, người 

già, trẻ em không nơi nương tựa; Tạo điều kiện cho mọi người, mọi nhà đón Tết 

Nguyên đán Mậu Tuất vui vẻ và đầm ấm./. 

  
Nơi nhận :                                                        

- Vụ TH -TCTK;                                                                               

- Tỉnh uỷ, UBND, HĐND tỉnh; 

- Một số Sở, ngành của tỉnh; 

- Lưu VT, TH. 

 

KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Phùng Đắc Hưng 
 



Thực hiện cùng 

kỳ năm trước

Ước thực hiện kỳ 

này

Kỳ báo cáo so 

với cùng kỳ 

năm trước (%)

 1. Thu hoạch vụ đông

 - Ngô 8.259 7.249 87,77

 - Khoai lang 1.037 1.366 131,73

 - Đậu tương 1.089 897 82,37

 - Lạc 55 88 160,00

 - Rau các loại 3.631 3.392 93,42

 2. Gieo trồng vụ xuân

 - Lúa cấy 3.240 978 30,19

 - Rau các loại đã trồng 698 329 47,13

Đơn vị tính: Ha

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

(Tính đến 15/01/2018)



Tháng trước
Cùng kỳ 

năm trước

TOÀN NGÀNH 91,06 122,68 122,68

Phân theo ngành kinh tế (Cấp II, VISIC 2007)

1. Công nghiệp khai thác mỏ 96,21 108,36 108,36

 - Khai khoáng khác 96,21 108,36 108,36

2. Công nghiệp chế biến 90,92 123,08 123,08

 - Sản xuất chế biến thực phẩm 105,05 108,10 108,10

 - Dệt 101,56 56,74 56,74

 - Sản xuất trang phục 93,82 122,46 122,46

 - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại 101,47 99,18 99,18

 - Sản xuất sản phẩm điện tử 85,94 133,62 133,62

 - Sản xuất xe có động cơ 100,92 102,56 102,56

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác 87,02 132,21 132,21

3. SX, tập trung và phân phối điện, nước 103,03 102,14 102,14

4. Cung cấp nước, HĐ quản lý, xử lý rác thải 100,50 97,59 97,59

Chỉ số tháng 01 năm 2018

 so với

Chỉ số luỹ kế 

đến cuối tháng 

01 năm 2018 so 

với cùng kỳ 

năm trước

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

Đơn vị tính: %



1. Thức ăn cho gia súc, gia cầm Tấn 21.038 22.100 108,10

2. Quần áo các loại 1000 cái 6.926 6.462 119,90

3. Giày dép các loại 1000 đôi 472 477 126,73

4. Vật liệu dùng để ốp lát 1000 m2 10.426 10.580 99,18

5. Xe ô tô từ 5-14 chỗ Chiếc 5.008 5.054 102,56

6. Xe máy các loại Chiếc 226.370 196.986 132,21

7. Doanh thu linh kiện điện tử Tỷ đồng 6.160 5.294 133,62

8. Máy điều hòa không khí Cái 570 575 37,68

9. Điện thương phẩm Triệu Kwh 339 350 102,14

10. Nước uống được 1000 m3 1.731 1.740 117,16

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU

Đơn vị tính

Thực hiện 

tháng 12 

năm 2017

Tháng 01 năm 

2018 so với cùng 

kỳ năm trước 

(%)

Ước thực hiện 

tháng 01 năm 

2018



TỔNG SỐ 855.496 492.611 104,23

1. Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 577.465 349.966 95,11

 - Vốn cân đối ngân sách tỉnh 328.721 349.966 98,19

 - Vốn trung ương hỗ trợ theo mục tiêu -                      -                      -                      

 - Vốn nước ngoài (ODA) 248.744 -                      -                      

 - Vốn khác -                      -                      -                      

2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 225.571 109.533 132,52

 - Vốn cân đối ngân sách huyện 225.571 109.533 145,74

 - Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu -                      -                      -                      

 - Vốn khác -                      -                      -                      

3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã 52.460 33.112 150,62

 - Vốn cân đối ngân sách xã 47.764 33.112 213,43

 - Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 4.696 -                      -                      

 - Vốn khác -                      -                      -                      

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 12 

năm 2017

Tháng 01 năm 

2018 so với cùng 

kỳ năm trước 

(%)

Ước thực hiện 

tháng 01 năm 

2018



TỔNG SỐ 2.892.550 3.052.021 107,08

 I. Phân theo loại hình kinh tế

 1. Kinh tế nhà nước 105.558 106.765 101,83

 2. Ngoài nhà nước 2.591.492 2.740.601 107,36

 3. Khu vực có vốn ĐTNN 195.499 204.655 106,28

 II. Phân theo nhóm hàng

1. Lương thực, thực phẩm 645.608 688.511 107,41

2. Hàng may mặc 118.137 124.719 105,84

3. Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình 234.614 250.174 104,49

4. Vật phẩm văn hóa, giáo dục 23.509 24.905 107,31

5. Gỗ và vật liệu xây dựng 852.976 905.851 107,55

6. Ô tô các loại 145.309 151.300 107,54

7. Phương tiện đi lại (Trừ ô tô, kể cả phụ tùng) 181.304 188.687 105,72

8. Xăng, dầu các loại 266.789 269.060 107,97

9. Nhiên liệu khác (Trừ xăng dầu) 24.989 26.100 106,43

10. Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 37.599 39.710 104,98

11. Hàng hóa khác 311.744 330.386 108,04

12. Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và 

xe có động cơ 49.972 52.620 105,23

DOANH THU BÁN LẺ HÀNG HÓA

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 12 

năm 2017

Tháng 01 năm 

2018 so với cùng 

kỳ năm trước 

(%)

Ước thực hiện 

tháng 01 năm 

2018



TỔNG SỐ 303.187 288.989 108,23

 I. Phân theo loại hình kinh tế

 1. Kinh tế nhà nước

 2. Ngoài nhà nước 303.055 288.849 108,22

 3. Khu vực có vốn ĐTNN 132 140 127,27

 II. Phân theo ngành kinh tế

1. Dịch vụ lưu trú 27.592 26.020 107,35

2. Dịch vụ ăn uống 268.329 256.034 108,35

3. Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ 7.266 6.936 107,12

DOANH THU DỊCH VỤ LƯU TRÚ, ĂN UỐNG VÀ DU LỊCH LỮ HÀNH

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 12 

năm 2017

Tháng 01 năm 

2018 so với cùng 

kỳ năm trước 

(%)

Ước thực hiện 

tháng 01 năm 

2018



 TỔNG SỐ 2.293 2.354 104,44

1. Phân theo loại hình kinh tế

 - Nhà nước

 - Ngoài Nhà nước 2.281 2.342 104,45

 - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 12 12 -

2. Phân theo ngành vận tải

 - Đường bộ 1.297 1.352 93,36

 - Đường sông 996 1.001 124,39

 TỔNG SỐ 177.180 184.759 104,80

2. Phân theo loại hình kinh tế

 - Nhà nước

 - Ngoài Nhà nước 177.056 184.635 104,81

 - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 124 124 -

2. Phân theo ngành vận tải

 - Đường bộ 83.338 87.075 89,45

 - Đường sông 93.842 97.684 123,73

I. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn

II. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn.Km

VẬN TẢI HÀNG HOÁ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

Thực hiện 

tháng 12 

năm 2017

Tháng 01 năm 

2018 so với cùng 

kỳ năm trước 

(%)

Ước thực hiện 

tháng 01 năm 

2018



 TỔNG SỐ 2.393 2.425 104,59

1. Phân theo loại hình kinh tế

 - Nhà nước 36 36 92,31

 - Ngoài Nhà nước 2.296 2.329 107,12

 - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 60 60 105,52

2. Phân theo ngành vận tải

 - Đường bộ 2.315 2.346 105,16

 - Đường sông 78 79 90,12

 TỔNG SỐ 154.901 157.286 106,24

1. Phân theo loại hình kinh tế

 - Nhà nước 36 36 92,31

 - Ngoài Nhà nước 150.905 153.293 106,27

 - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 3.960 3.957 106,66

2. Phân theo ngành vận tải

 - Đường bộ 154.831 157.215 106,25

 - Đường sông 71 72 89,67

II. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghìn HK.Km

I. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghìn hành khách

VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

Thực hiện 

tháng 12 

năm 2017

Tháng 01 năm 

2018 so với cùng 

kỳ năm trước 

(%)

Ước thực hiện 

tháng 01 năm 

2018



TỔNG SỐ 307.369 322.857 106,71

I. VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 77.170 80.130 107,68

1. Phân theo loại hình kinh tế

 - Nhà nước 239 237 97,54

 - Ngoài Nhà nước 75.521 78.493 108,01

 - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1.410 1.400 112,00

2. Phân theo ngành vận tải

 - Đường bộ 76.712 79.661 107,76

 - Đường sông 458 470 95,72

II. VẬN TẢI HÀNG HÓA 224.577 236.811 106,08

1. Phân theo loại hình kinh tế

 - Nhà nước

 - Ngoài Nhà nước 224.343 236.577 106,08

 - Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 234 234  - 

2. Phân theo ngành vận tải

 - Đường bộ 178.678 188.948 101,07

 - Đường sông 45.899 47.863 131,85

III. DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI 5.622 5.916 120,61

DOANH THU VẬN TẢI, KHO BÃI VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 12 

năm 2017

Tháng 01 năm 

2018 so với cùng 

kỳ năm trước 

(%)

Ước thực hiện 

tháng 01 năm 

2018



Kỳ gốc 

(2014)

Cùng kỳ 

năm trước

Tháng 12  

năm trước 

Tháng  

trước 

CHỈ SỐ GIÁ CHUNG 108,27 105,35 100,59 100,59 105,35

1.  Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 100,07 98,03 100,77 100,77 98,03

Trong đó: - Lương thực 105,71 102,57 100,43 100,43 102,57

               - Thực phẩm 98,07 96,91 101,05 101,05 96,91

              - ăn uống ngoài gia đình 104,03 99,45 100,00 100,00 99,45

2. Đồ uống và thuốc lá 103,96 100,48 100,00 100,00 100,48

3. May mặc, mũ nón, giầy dép 108,22 102,01 100,83 100,83 102,01

4. Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 108,58 105,51 100,59 100,59 105,52

5. Thiết bị và đồ dùng gia đình 96,12 101,83 100,09 100,09 101,82

6. Thuốc và dịch vụ y tế 257,84 197,44 100,00 100,00 197,44

7. Giao thông 89,12 104,28 101,85 101,85 104,28

8. Bưu chính viễn thông 97,28 100,00 100,00 100,00 100,00

9. Giáo dục 117,36 102,94 100,07 100,07 102,94

10. Văn hoá, giải trí và du lịch 102,91 98,64 100,02 100,02 98,64

11. Hàng hoá và dịch vụ khác 105,46 101,16 100,03 100,03 101,16

 Vàng 104,87 105,65 101,69 101,69 105,64

Đô la Mỹ, loại tờ 50-100 USD 107,73 97,23 99,92 99,92 97,23

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG , CHỈ SỐ GIÁ VÀNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ

Đơn vị tính: %

Chỉ số tháng 01 so với 
Chỉ số giá 

bình quân 

so cùng kỳ
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