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1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

a) Sản xuất nông nghiệp 

- Trồng trọt: 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 vụ 

đông xuân 2018 triển khai đến các địa phương trên địa bàn tỉnh với những 

nhiệm vụ và giải pháp cụ thể. Bên cạnh đó, nhằm chủ động ứng phó kịp thời với 

diễn biến bất thường của thời tiết, Sở Nông nghiệp và phát triển Nông thôn tỉnh 

đã có văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh thực hiện tốt các 

nội dung như: Khẩn trương thu hoạch cây vụ đông, thu dọn xử lý tàn dư cây 

trồng, vệ sinh đồng ruộng, thu hoạch đến đâu làm đất ngay đến đó; huy động 

mọi nguồn lực, phương tiện để trữ nước theo lịch xả nước đợt 2 từ 28/01 đến 

04/02/2018 và đợt 3 từ ngày 09/02 đến 14/02/2018; duy trì mực nước từ 2-3 cm 

trong ruộng đối với diện tích lúa đã cấy, không bón đạm trong những ngày trời 

rét dưới 15
0
C, khi thời tiết nắng ấm tiến hành tỉa dặm để đảm bảo mật độ; áp 

dụng biện pháp che phủ ni lon giữ ấm đối với diện tích mạ đã gieo, đảm bảo đủ 

mạ cấy theo kế hoạch; tuyệt đối không gieo cấy lúa khi nhiệt độ xuống dưới 

15
0
C; chuẩn bị đủ mạ và nguồn lúa giống dự phòng đảm bảo chất lượng để chủ 

động khắc phục thiệt hại do thời tiết bất thuận gây ra; theo dõi chặt chẽ diễn biến 

thời tiết để có giải pháp chỉ đạo kịp thời...  

Trong những ngày cuối tháng Một, đầu tháng Hai, thời tiết diễn biến 

tương đối phức tạp, nhiệt độ xuống thấp, bà con nông dân trong tỉnh tập trung 

vào công  tác làm đất, chuẩn bị giống, vật tư cần thiết cho gieo cấy và chăm sóc 

hoa màu, giữ ấm cho diện tích lúa đã cấy. Trong những ngày gần đây, thời tiết 

đã ấm dần lên, các địa phương đã chỉ đạo bà con nông dân đồng loạt xuống đồng 

gieo cấy các loại cây trồng đảm bảo tiến độ trong khung thời vụ tốt nhất. Theo 

số liệu báo cáo của các địa phương, tính đến ngày 15/2/2018 toàn tỉnh đã gieo 

trồng được 28.624 ha cây vụ xuân, bằng 79,07% so với cùng kỳ. Trong đó, đã 

giao trồng được 24.584 ha lúa, 1.429 ha ngô, 139 ha khoai lang, 444 ha lạc; 68 

ha đậu tương, 1.461 ha rau các loại và 500 ha cây trồng khác.  
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Hiện nay trên địa bàn đã xuất hiện rải rác sâu bệnh hại cây trồng như: sâu 

đục thân 2 chấm, sâu cuốn lá nhỏ, rầy lưng trắng, rầy nâu trên lúa xuân sớm, sâu 

tơ, bọ nhảy trên cây rau, bệnh mốc sương trên cây cà chua...Tuy nhiên, tình hình 

sâu bệnh trên đã được các cơ quan chức năng và bà con nông dân kịp thời phát 

hiện, phòng trừ nên khả năng không ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển 

của các loại cây trồng. 

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

tương đối ổn định, dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát chặt chẽ, đến nay trên 

địa bàn tỉnh chưa xảy ra dịch bệnh lớn trên đàn vật nuôi. Đàn gia súc, gia cầm 

phát triển tốt, các sản phẩm chăn nuôi đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân 

hàng ngày 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, mặc dù thời gian gần đây giá lợn hơi đã nhích lên khoảng 

32.000đ/kg đến 34.000 đ/kg nhưng còn bấp bênh, người dân vẫn chưa thực sự 

yên tâm để đầu tư mở rộng quy mô sản xuất.  

b) Sản xuất lâm nghiệp  

Đợt rét đậm, rét hại hồi cuối tháng Một, đầu tháng Hai vừa qua đã ảnh 

hưởng tới hoạt động sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, các chủ 

vườn ươm đã tích cực, chủ động chăm sóc, bảo vệ cây giống để cây sinh trưởng, 

phát triển tốt, chuẩn bị đủ cây giống theo kế hoạch. Công tác giao khoán, bảo vệ 

rừng vẫn được các đơn vị và các địa phương quan tâm, duy trì đều đặn. Diện 

tích rừng trồng mới tập trung trên địa bàn tỉnh ước đạt 11 ha, tăng 4,76% ha so 

với cùng kỳ. 

Với mục đích nhằm tuyên truyền giáo dục tầm quan trọng, ý nghĩa của 

trồng cây, trồng rừng; động viên các cấp, các ngành và nhân dân tích cực tham 

gia trồng cây, trồng rừng, bảo vệ rừng và nâng cao nhận thức của nhân dân về 

tác dụng của rừng, trồng rừng gắn với phát triển kinh tế - xã hội, giảm nhẹ thiên 

tai... Lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" xuân Mậu Tuất 2018 

của tỉnh được tổ chức tại xã Bá Hiến, huyện Bình Xuyên vào ngày 23/02/2018 

(tức ngày mùng 08 tháng Giêng năm Mậu Tuất). Cùng với huyện Bình Xuyên, 

tại các huyện, thành, thị khác trong tỉnh cũng sẽ đồng loạt lên kế hoạch, bố trí 

thời gian tổ chức lễ phát động Tết trồng cây phù hợp với điều kiện thực tiễn. 

Năm 2018, toàn tỉnh phấn đấu trồng 1,6 triệu cây phân tán, tăng 200% so với kế 

hoạch năm 2017. Các loại cây trồng chủ yếu gồm: Sấu, xà cừ, lát hoa, sao, bằng 

lăng, xoan, phượng, bàng, thông, keo, bạch đàn…  
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c) Sản xuất thuỷ sản  

Sản xuất thuỷ sản của tỉnh ổn định, giá thủy sản có tăng nhẹ vào dịp Tết 

Cổ truyền. Dự kiến đến hết tháng Hai, diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 4.727 

ha, tăng 0,13%, sản lượng thủy sản đạt 3.159 tấn, tăng 3,09% so với cùng kỳ 

năm trước. Hiện nay, các đơn vị và các hộ chuyên sản xuất giống đang tích cực 

ươm, nuôi đảm bảo đủ con giống cung cấp cho các hộ nuôi trồng trên địa bàn 

tỉnh và các tỉnh lân cận trong mùa vụ mới. Các cơ sở sản xuất giống lớn của tỉnh 

như Chi cục Thủy sản, Công ty cổ phần giống Yên Lạc, Trung tâm Thủy sản cấp 

1 và Trung tâm giống vật nuôi đã quan tâm đầu tư phát triển đàn cá bố mẹ theo 

hướng đa dạng hóa, nâng cao chất lượng và chuẩn bị đầy đủ cở sở vật chất cần 

thiết cho vụ sản xuất giống mới, đảm bảo tốt việc cung cấp giống cho bà con 

nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh cũng như các địa phương khác. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Tháng Hai, là tháng có những ngày người lao động nghỉ Tết Cổ truyền; 

bên cạnh đó, thời gian này một số doanh nghiệp đã tiến hành bảo dưỡng, bảo trì 

máy móc, dây truyền sản xuất. Do vậy, sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh 

phần nào bị ảnh hưởng, chỉ số sản xuất cũng như sản lượng sản phẩm của các 

ngành đều giảm so với tháng trước.  

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng Hai giảm 27,88% so 

với tháng trước và tăng 5,85% so với cùng kỳ năm trước. 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 giảm 23,73% và giảm 7,86%; ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo giảm 28,18% và tăng 6,03%; ngành sản xuất, phân phối 

điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí giảm 6,04% và tăng 

8,63%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải giảm 9,24% và 

giảm 13,65% so cùng kỳ.  

Tính chung hai tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 14,05% 

so với cùng kỳ. Chia theo ngành kinh tế cấp II, có 02 ngành công nghiệp chủ 

yếu của tỉnh có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước là: ngành dệt 

giảm tới 56,81% so với cùng kỳ, nguyên nhân của việc giảm sâu này là do một 

số doanh nghiệp lớn trong ngành gặp nhiều khó khăn trong khâu tiêu thụ, đã 

chuyển hướng sang sản xuất các sản phẩm thuộc ngành khác; ngành cung cấp 

nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải nước thải giảm 7,87% so với cùng kỳ. 

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 31,78%; ngành sản xuất trang phục tăng 15,13%; ngành sản xuất xe 

máy tăng 11,14%; ngành sản xuất xe có động cơ tăng 6,48%...  
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Dự kiến tháng Hai, các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh sản xuất được 17.856 tấn thức ăn gia súc, giảm 21,15%; 356 ngàn đôi giày 

thể thao, giảm 25,59%; 7.732 ngàn m
2
 gạch ốp lát, giảm 28,47%; 956 máy điều 

hòa không khí, giảm 6,73%; 3.830 xe ô tô các loại, giảm 30,07%; 129.753 xe 

máy các loại, giảm 25,24%; 329 triệu kwh điện thương phẩm, giảm 6,04%; 

1.531 ngàn m
3 

nước máy thương phẩm, giảm 11,93% .... Tính chung hai tháng 

đầu năm các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất được 

40.501 tấn thức ăn gia súc, tăng 7,28%; 834 ngàn đôi giày thể thao, tăng 

18,68%; 18.542 ngàn m
2
 gạch ốp lát, tăng 0,87%; 1.981 máy điều hòa không 

khí, bằng 66,43%; 9.307 xe ô tô các loại, tăng 6,48%; 303.320 xe máy các loại, 

tăng 11,14%; 678 triệu kwh điện thương phẩm, tăng 5,20%; 3.270 ngàn m
3 
nước 

máy thương phẩm, tăng 9,65%...  

3. Đầu tư, xây dựng 

Do hầu hết các công trình, dự án trên địa bàn tỉnh đều dừng thi công từ 

một đến hai tuần cho công nhân nghỉ Tết, nên khối lượng và giá trị thực hiện các 

công trình giảm so với tháng trước. Vốn đầu tư tập trung chủ yếu ở các công 

trình đến giai đoạn hoàn thành và công trình chuyển tiếp, thi công dở dang trong 

năm 2017. Vốn đầu tư nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện trong tháng Hai ước 

đạt 355 tỷ đồng, giảm 28,35% so tháng trước và bằng 5,96% vốn kế hoạch giao 

đầu năm. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh thực hiện 291,48 tỷ đồng, vốn ngân 

sách cấp huyện 51,33 tỷ đồng và vốn ngân sách cấp xã 12,17 tỷ đồng. Lũy kế 

đến hết tháng Hai, vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách Nhà nước thực hiện đạt 

850,45 tỷ đồng, tăng 1,11% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 14,27% kế hoạch 

vốn giao đầu năm. Trong tháng, số công trình, dự án khởi công ít do các công 

trình dự án mới vẫn chủ yếu đang trong giai đoạn làm thủ tục, hồ sơ chuẩn bị 

đầu tư. Một số công trình tạm dừng chờ điều chỉnh quy hoạch như công trình 

Quảng trường văn hóa huyện Yên Lạc...  

4. Thương mại, giá cả và dịch vụ 

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

Tháng Hai, là tháng có Tết Nguyên đán nên nhu cầu tiêu dùng của người 

dân tăng, các hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ trên thị trường diễn 

ra sôi động hơn, hàng hoá phong phú, đáp ứng đủ nhu cầu của người tiêu dùng 

nhất là hàng phục vụ Tết. Để đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng hàng hoá cần thiết 

cho nhân dân với giá cả ổn định, UBND tỉnh đã có kế hoạch điều hành, quản lý 

và thực hiện chương trình bình ổn giá một số mặt hàng thiết yếu phục vụ trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 góp phần ổn định giá cả trên thị 

trường. Tuy nhiên, do tháng Hai chỉ có 28 ngày và lại có thời gian nghỉ Tết nên 

tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng dự kiến 
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đạt 3.278 tỷ đồng, giảm 8,17% so với tháng trước và tăng 5,77% so với cùng kỳ. 

Tính chung hai tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

tiêu dùng trên địa bàn ước đạt 6.825 tỷ đồng, tăng 6,25% so với cùng kỳ năm 

2017. Trong đó, kinh tế nhà nước thực hiện 257 tỷ đồng, tăng 1,88%; kinh tế tập 

thể 8 tỷ đồng, tăng 0,65%; kinh tế cá thể 3.330 tỷ đồng, tăng 6,53%; kinh tế tư 

nhân 2.795 tỷ đồng, tăng 6,21%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 435 tỷ đồng, 

tăng 7,19% so với cùng kỳ năm 2017. Phân theo nhóm ngành kinh tế, hai tháng 

đầu năm ngành thương nghiệp bán lẻ thực hiện 5.845 tỷ đồng, tăng 6,09%; kinh 

doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch 550 tỷ, tăng 7,93%; các ngành dịch vụ 

khác thực hiện 430 tỷ, tăng 6,25% so cùng kỳ. 

b) Vận tải hành khách và hàng hoá 

Để đáp ứng nhu cầu đi lại của nhân dân trong và ngoài tỉnh, đồng thời 

cung cấp đầy đủ lượng vật tư hàng hóa cho sản xuất và tiêu dùng trong dịp Tết 

Nguyên đán, được an toàn, thuận lợi, các cấp, ngành chức năng đã xây dựng và 

triển khai kế hoạch phục vụ vận chuyển hành khách tới các doanh nghiệp, các cơ 

sở vận tải hành khách đường bộ, đường thủy và các bến xe khách với mục tiêu 

đáp ứng tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người và 

phương tiện, phục vụ nhanh chóng, thuận tiện, an toàn, văn minh, lịch sự. Tổ 

chức tăng cường tối đa phương tiện vận chuyển hành khách, các chuyến xe buýt 

trên các tuyến đi, về các huyện, thị xã, thành phố. 

Khối lượng hàng hoá vận chuyển trong tháng Hai ước đạt 2.272 ngàn tấn, 

bằng 175.044 ngàn tấn km; so với tháng trước giảm 6% về tấn và giảm 5,32% 

về tấn km, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,84% về tấn và tăng 4,46%. Tính 

chung hai tháng đầu năm, khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt 4.690 ngàn tấn, 

bằng 359.924 ngàn tấn km, so với cùng kỳ năm trước tăng 3,84% về tấn và tăng 

5,61%về tấn km.  

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng Hai ước đạt 2.236 ngàn người, 

bằng 135.655 ngàn người km; so với tháng trước tăng 4,65% về người và tăng 

4,73% về người km, so với cùng kỳ năm trước giảm 0,53% về người và tăng 

2,32% về người km. Tính chung hai tháng đầu năm, khối lượng hành khách vận 

chuyển đạt 4.373 ngàn người, bằng 265.177 ngàn người km. So cùng kỳ năm 

trước giảm 4,25% về người và giảm 5,61% về người km. 

Tổng doanh thu vận tải hai tháng đầu năm dự kiến đạt 619,4 tỷ đồng, tăng 

5,92% so cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành khách đạt 143,3 tỷ đồng, giảm 0,28%; 

vận tải hàng hoá đạt 456,8 tỷ đồng, tăng 6,76%; dịch vụ hỗ trợ vận tải 19,2 tỷ 

đồng, tăng 46,39% so vói cùng kỳ. 

c) Chỉ số giá tiêu dùng 
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Mặc dù là tháng có Tết Nguyên đán, nhưng do lượng hàng hóa lớn, phong 

phú, đa dạng; cùng với đó, UBND tỉnh cũng chỉ đạo các ngành, đơn vị chức 

năng làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát và bình ổn thị trường, cung ứng hàng 

hoá thiết yếu đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trước, trong và sau Tết, 

đảm bảo không xảy ra tình trạng thiếu hàng, đầu cơ gây sốt giá, nâng giá tuỳ tiện 

nên giá cả hàng hoá trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

tháng Hai ước tăng 0,60% so với tháng trước. Trong đó, một số mặt hàng thiết 

yếu tăng cao hơn chỉ số chung do nhu cầu tiêu dùng của dân cư gia tăng trong 

dịp Tết, như:  

- Lương thực tăng 0,91% so với tháng trước do giá các loại gạo đều tăng. 

Trong đó, gạo tẻ thường tăng 1,30%, gạo tẻ ngon tăng 2,34%, gạo nếp các loại 

tăng 0,94% so với tháng trước; 

- Thực phẩm tăng 2,41%. Trong đó, thịt gia súc tươi sống tăng 2,50%, thịt 

gia cầm tươi sống tăng 4,54%, thuỷ, hải sản tươi sống tăng 5,08%, kéo theo ăn 

uống ngoài gia đình tăng 0,83%;  

- Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,78% do mặt hàng rượu, thuốc lá các 

loại, tăng từ 0,93% đến 2,14%; 

- Nhóm giao thông tăng 0,61% do nhu cầu đi lại của người dân tăng trong 

dịp Tết.  

Giá vàng  trên địa bàn tỉnh tăng khá do kỳ vọng vào ngày Vía Thần tài 

(10/01 âm lịch) sắp cận kề, chỉ số giá trong tháng tăng 2,69% so với tháng trước, 

giá vàng bình quân trên thị trường tự do là 3.593 nghìn đồng/chỉ. Ngược chiều 

với giá vàng, giá Đô la Mỹ trên thị trường tự do biến động giảm 0,12% so với 

tháng trước, giá bán bình quân phổ biến ở mức 21.606 đồng/USD. 

Các nhóm và mặt hàng còn lại đều không tăng hoặc tăng thấp, thậm chí 

còn giảm do nhu cầu không lớn.  

5. Một số vấn đề xã hội 

- Hoạt động bảo đảm giao thông và trật tự an toàn xã hội: 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; ngăn chặn và xử lý nghiêm trộm cắp, mại dâm, ma 

túy, bảo vệ an toàn trong dịp Tết Nguyên đán năm 2018. Đồng thời, đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức chấp hành Luật Giao thông đường bộ; 

tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm nồng độ cồn, kiểm 
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soát đối với hoạt động vận tải đường bộ trên địa bàn. Trong 7 ngày nghỉ Tết 

Nguyên đán Mậu Tuất 2018, từ ngày 14/2 đến ngày 20/2, toàn tỉnh xảy ra 1 vụ 

tai nạn giao thông, làm 1 người chết, 1 người bị thương; không tăng giảm số vụ, 

số người chết, người bị thương so với 7 ngày nghỉ Tết nguyên đán Đinh Dậu 

năm 2017. 

- Tình hình cháy nổ và bảo vệ môi trường: Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh đã 

xảy ra 04 vụ cháy nhà, xưởng. Trong đó, có 01 người chết và 03 người bị 

thương, ước tính giá trị thiệt hại khoảng 160 triệu đồng. Để nhân dân đón tết an 

toàn cơ quan Cảnh sát phòng cháy và chữa cháy tiếp tục tăng cường công tác 

kiểm tra, hướng dẫn an toàn phòng cháy chữa cháy cho các cơ quan, doanh 

nghiệp, trường học, bệnh viện, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại và các hộ 

kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Đồng thời yêu cầu các tổ chức, cá nhân tăng cường 

kiểm tra an toàn phòng cháy, chữa cháy trong những ngày nghỉ, ngày Tết; chỉ 

đạo triển khai đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy tại các điểm diễn ra Lễ 

hội, các khu vui chơi giải trí tập trung đông người. 

- Hoạt động y tế: Trong dịp Tết Cổ truyền, công tác vệ sinh an toàn thực 

phẩm luôn được các cấp, các ngành quan tâm thực hiện. 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, tai 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... 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 văn hóa xã hội : Nhằm tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đáp 

ứng nhu cầu vui chơi, giải trí, hưởng thụ văn hóa tinh thần cho các tầng lớp nhân 

dân trong dịp Tết nguyên đán Mậu Tuất 2018, tại các địa phương trong tỉnh đã 

diễn ra nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ  đặc sắc chào Xuân như: Chương 

trình nghệ thuật “Đảng đã cho ta một mùa xuân” được tổ chức tại Quảng trường 

– Nhà hát tỉnh; Tại Rạp 19/5 và trung tâm các huyện, thành, thị, Trung tâm Phát 

hành phim và chiếu bóng tổ chức trình chiếu các bộ phim truyện, phim tài liệu 

với chủ đề tuyên truyền về cuộc kháng chiến chống Mỹ, ca ngợi Đảng, Bác Hồ, 

tình quân dân, ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, xây dựng tổ quốc hiện đại, 

mạnh giàu; Nhà hát Chèo, Đoàn nghệ thuật Ca múa nhạc tổ chức biểu diễn nghệ 

thuật phục vụ nhân dân các xã miền núi thuộc huyện: Tam Đảo, Sông Lô, Lập 

Thạch; biểu diễn chương trình nghệ thuật chủ đề “Xuân quê hương” đón Kiều 

bào về quê dịp Tết; chương trình nghệ thuật “Tết sum vầy” phục vụ công nhân 

lao động và chương trình nghệ thuật tổng hợp phục vụ các lễ hội trên địa bàn 
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tỉnh… Các hoạt động văn hóa, văn nghệ không chỉ tạo thêm không khí vui tươi, 

phấn khởi cho nhân dân đón Tết mà còn góp phần gìn giữ nét đẹp văn hóa 

truyền thống, tạo khí thế, niềm tin cho nhân dân hăng say lao động sản xuất, góp 

phần giành nhiều thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội.  

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 (%)

 Gieo trồng vụ xuân 36.201 28.624 79,07

Trong đó:

 - Lúa cấy 29.859 24.584 82,33

 - Ngô 2.232 1.429 64,03

 - Khoai lang 134 139 103,43

 - Lạc 1.292 444 34,39

 - Đậu tương 96 68 70,92

 - Rau các loại 1.688 1.461 86,55

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

(Đến ngày 15/02/2018)

Đơn vị tính: Ha



Tháng trước
Cùng kỳ 

năm trước

TOÀN NGÀNH 72,12 105,85 114,05

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

1. Công nghiệp khai thác mỏ 76,27 92,14 100,31

 - Khai khoáng khác 76,27 92,14 100,31

2. Công nghiệp chế biến 71,82 106,03 114,35

 - Sản xuất chế biến thực phẩm 78,85 103,17 107,28

 - Dệt 65,21 32,77 43,19

 - Sản xuất trang phục 78,03 101,09 115,30

 - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại 71,53 100,23 100,87

 - Sản xuất sản phẩm điện tử 68,31 117,03 131,78

 - Sản xuất xe có động cơ 69,93 100,45 106,48

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác 74,76 104,71 111,14

3. Sản xuất và phân phối điện 93,96 108,63 105,20

4. Cung cấp nước, HĐ quản lý, xử lý rác thải 90,76 86,35 92,13

Chỉ số tháng 02 năm 2018

 so với

Chỉ số luỹ kế

 đến cuối tháng 

02 năm 2018 

so với cùng kỳ

 năm trước

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

Đơn vị tính: %



Tháng 02 

năm 2018

02 tháng 

năm 2018

1. Thức ăn cho gia súc, gia cầm Tấn 22.645 17.856 40.501 103,17 107,28

2. Quần áo các loại 1000 cái 6.856 5.366 12.222 100,58 113,96

3. Giày thể thao 1000 đôi 478 356 834 109,09 118,68

4. Vật liệu dùng để ốp lát 1000 m2 10.809 7.732 18.542 100,23 100,87

5. Xe ô tô từ 5-14 chỗ Chiếc 5.477 3.830 9.307 100,45 106,48

6. Xe máy các loại Chiếc 173.568 129.753 303.320 104,71 111,14

7. Doanh thu linh kiện điện tử Tỷ đồng 4.354 2.974 7.328 117,03 131,78

8. Máy điều hòa không khí Cái 1.025 956 1.981 65,66 66,43

9. Điện thương phẩm Triệu Kwh 350 329 678 108,63 105,20

10. Nước uống được 1000 m3 1.739 1.531 3.270 102,28 109,65

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU

Ước thực hiện

Đơn vị

tính

Thực hiện 

tháng 01 

năm 2018

02 tháng 

năm 2018 

so với  

cùng kỳ 

năm trước

 (%)

Tháng 02

 so với

cùng kỳ

năm trước

 (%)



Tháng 02

năm 2018

02 tháng

 năm 2018

TỔNG SỐ 495.453 354.994 850.448 96,33 101,11

1. Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 372.551 291.486 664.038 117,48 107,78

 - Vốn cân đối ngân sách tỉnh 361.163 284.936 646.099 122,69 109,75

 - Vốn trung ương hỗ trợ theo mục tiêu 6.419 3.750 10.169 33,15 56,19

 - Vốn nước ngoài (ODA) 4.969 2.800       7.769 63,64 86,48

 - Vốn khác -               -               -               -               -               

2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 88.892 51.334 140.226 53,53 78,54

 - Vốn cân đối ngân sách huyện 88.892 51.334 140.226 65,53 91,36

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

 - Vốn khác -               -               -               -               -               

3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã 34.010 12.174 46.184 49,67 99,33

 - Vốn cân đối ngân sách xã 34.010 12.174 46.184 75,38 145,86

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

 - Vốn khác -               -               -               -               -               

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ước thực hiện

Thực hiện  

tháng 01

 năm 2018

02 tháng 

năm 2018 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)

Tháng 02

so với 

cùng kỳ

 năm trước 

(%)



Tháng 02

 năm 2018

02 tháng 

năm 2018

TỔNG SỐ 3.029.206 2.816.330 5.845.536 105,89 106,09

 I. Phân theo loại hình kinh tế

 1. Kinh tế nhà nước 106.080 107.170 213.250 101,13 101,15

 2. Ngoài nhà nước 2.722.869 2.515.860 5.238.729 105,71 106,20

 3. Khu vực có vốn ĐTNN 200.257 193.300 393.557 111,22 107,42

 II. Phân theo nhóm hàng

1. Lương thực, thực phẩm 671.575 658.727 1.330.302 109,20 106,92

2. Hàng may mặc 121.113 120.027 241.140 109,00 105,78

3. Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia 

đình 249.431 234.899 484.330 107,21 105,63

4. Vật phẩm văn hóa, giáo dục 24.856 22.938 47.794 109,44 108,21

5. Gỗ và vật liệu xây dựng 913.386 792.040 1.705.426 101,67 105,19

6. Ô tô các loại 143.050 129.955 273.005 109,59 105,29

7. Phương tiện đi lại (Trừ ô tô, kể cả 

phụ tùng) 185.928 166.778 352.706 107,25 105,61

8. Xăng, dầu các loại 268.648 267.024 535.671 107,15 107,48

9. Nhiên liệu khác (Trừ xăng dầu) 25.514 25.659 51.173 107,65 105,82

10. Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 40.303 41.414 81.716 104,46 105,48

11. Hàng hóa khác 332.946 308.511 641.457 104,60 106,78

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

máy và xe có động cơ 52.459 48.358 100.817 106,13 105,49

DOANH THU BÁN LẺ HÀNG HÓA

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 01

năm 2018

Ước thực hiện 02 tháng 

năm 2018 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)

Tháng 02 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)



Tháng 02

 năm 2018

02 tháng 

năm 2018

TỔNG SỐ 292.621 257.278 549.898 106,11 107,93

 I. Phân theo loại hình kinh tế

 1. Kinh tế nhà nước -               -               -               

 2. Ngoài nhà nước 292.483 257.151 549.633 106,10 107,92

 3. Khu vực có vốn ĐTNN 138 127 265 127,00 126,19

 II. Phân theo ngành kinh tế

1. Dịch vụ lưu trú 26.109 22.701 48.810 107,95 107,82

2. Dịch vụ ăn uống 259.702 227.388 487.090 105,87 107,98

3. Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ 6.810 7.188 13.998 108,01 106,61

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 01

năm 2018

Ước thực hiện Tháng 02 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)

02 tháng 

năm 2018

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)



Tháng 02

 năm 2018

02 tháng 

năm 2018

 TỔNG SỐ 2.417 2.272 4.690 101,84 103,84

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài Nhà nước 2.415 2.269 4.684 102,22 104,23

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 3 3 6 25,89 25,66

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 1.393 1.281 2.673 103,65 98,44

Đường sông 1.025 992 2.017 99,60 111,98

 TỔNG SỐ 184.879 175.044 359.924 104,46 105,61

2. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài Nhà nước 184.848 175.013 359.861 104,51 105,67

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 31 31 62 25,79 25,57

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 85.156 77.444 162.599 110,17 98,81

Đường sông 99.724 97.601 197.324 100,33 111,97

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 01

năm 2018

02 tháng 

năm 2018 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)

Ước thực hiện Tháng 02 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)



Tháng 02

 năm 2018

02 tháng 

năm 2018

 TỔNG SỐ 2.137 2.236 4.373 99,47 95,75

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 36 28 64 72,12 82,59

Ngoài Nhà nước 2.041 2.152 4.193 99,99 98,19

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 60 56 116 98,25 102,05

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 2.038 2.144 4.182 99,62 95,39

Đường sông 99 92 191 96,28 104,47

 TỔNG SỐ 129.522 135.655 265.177 102,32 94,39

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 36 28 64 72,12 82,59

Ngoài Nhà nước 125.526 131.967 257.493 102,24 94,22

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 3.960 3.660 7.620 96,70 101,67

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 129.450 135.590 265.040 102,07 94,39

Đường sông 72 65 137 109,22 98,45

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 01

năm 2018

02 tháng 

năm 2018 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)

Ước thực hiện Tháng 02 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)



Tháng 02

 năm 2018

02 tháng 

năm 2018

TỔNG SỐ 311.939 307.442 619.380 110,24 105,92

I. VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 68.266 75.048 143.314 108,29 99,72

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 228 190 418 80,99 87,52

Ngoài Nhà nước 66.628 73.558 140.186 108,47 99,93

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1.410 1.300 2.710 103,67 108,23

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 67.756 74.555 142.311 108,26 99,66

Đường sông 510 493 1.003 112,30 107,91

II. VẬN TẢI HÀNG HÓA 233.562 223.285 456.847 109,09 106,76

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài Nhà nước 233.512 223.235 456.747 109,18 106,85

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 50 50 100 22,73 22,47

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 183.653 172.713 356.366 108,94 103,15

Đường sông 49.909 50.572 100.481 109,60 121,88

III. DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI 10.111 9.109 19.220 185,72 146,39

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 01

năm 2018

Ước thực hiện Tháng 02 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)

02 tháng 

năm 2018 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)



Kỳ gốc 

(2014)

Cùng kỳ 

năm trước

Tháng 12  

năm trước 

Tháng  

trước 

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG 108,85 105,56 101,13 100,60 105,43

1.  Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 101,99 99,49 102,70 101,92 98,76

Trong đó: - Lương thực 106,66 103,71 101,34 100,91 103,14

               - Thực phẩm 100,43 98,62 103,49 102,41 97,75

              - ăn uống ngoài gia đình 104,89 100,25 100,83 100,83 99,86

2. Đồ uống và thuốc lá 104,77 101,64 100,78 100,78 101,07

3. May mặc, mũ nón, giầy dép 107,22 101,07 99,90 99,08 101,54

4. Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 107,95 103,41 100,01 99,42 104,46

5. Thiết bị và đồ dùng gia đình 95,98 101,69 99,95 99,86 101,76

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

7. Giao thông 89,21 104,11 101,95 100,61 103,93

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

9. Giáo dục 117,36 102,94 100,07 100,00 102,94

10. Văn hoá, giải trí và du lịch 103,03 98,64 100,14 100,12 98,65

11. Hàng hoá và dịch vụ khác 105,48 101,18 100,05 100,02 101,18

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 107,69 106,84 104,43 102,69 106,24

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 107,60 97,28 99,80 99,88 97,25

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

Đơn vị tính: %

Chỉ số tháng 02 so với Chỉ số giá 

bình quân 

02 tháng so 

cùng kỳ
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