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tháng 6 và 6 tháng đầu năm 2018

Bước vào thực hiện kế hoạch năm 2018, tuy có nhiều thuận lợi, nhưng 
cũng còn có những khó khăn nhất định. Song với sự lãnh đạo sâu sát của Tỉnh 
ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND, sự chỉ đạo quyết liệt, kịp thời, chủ động 
của UBND tỉnh trong tháo gỡ khó khăn về sản xuất, kinh doanh, cùng với sự cố 
gắng, nỗ lực của các cấp, các ngành, của cộng đồng doanh nghiệp và của nhân 
dân nên tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2018 tiếp tục có những 
chuyển biến tích cực và đạt kết quả quan trọng trên nhiều lĩnh vực. Sản xuất 
công nghiệp, xây dựng có mức tăng trưởng khá cao so với cùng kỳ; trong nông 
nghiệp, năng suất, sản lượng lúa tăng, chăn nuôi phát triển ổn định; các ngành 
dịch vụ tiếp tục ổn định và phát triển, thị trường hàng hóa đa dạng, phong phú, 
đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất và tiêu dùng xã hội... Các lĩnh vực văn hóa, an sinh 
xã hội được quan tâm, quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ 
vững. Kết quả cụ thể các ngành, lĩnh vực như sau:

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ

1. Về tăng trưởng kinh tế

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2018 theo giá 
so sánh 2010 đạt 35.440 tỷ đồng, tăng 7,61% so với cùng kỳ. Trong đó:

- Giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 2.633 tỷ đồng, 
tăng 3,61%, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 0,28 điểm %. Trong 
nông nghiệp, tuy diện tích cây hàng năm giảm 1,9% so với cùng kỳ, nhưng năng 
suất các loại cây trồng chủ yếu tăng khá, trong đó năng suất lúa đạt 62,87 tạ/ha, 
cao nhất từ trước đến nay, nên giá trị ngành trồng trọt tăng 1,31% so cùng kỳ; 
trong chăn nuôi, ngoài sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng giảm 0,55%, sản 
lượng chăn nuôi còn lại đều tăng so cùng kỳ, trong đó sản lượng trâu, bò tăng 
3,4%, sản lượng thịt gia cầm tăng 9,14%, sản lượng trứng gia cầm tăng 13,66%, 
sữa bò tăng 18,61%... do đó tăng trưởng của ngành chăn nuôi đạt 5,92%. Tính 
chung, ngành nông nghiệp tăng 3,55% so với cùng kỳ, đóng góp vào tăng 
trưởng chung của tỉnh là 0,26 điểm %.   
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- Giá trị tăng thêm ngành công nghiệp và xây dựng đạt 18.156 tỷ đồng, 
tăng 12%, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 5,91 điểm %. Ba ngành 
công nghiệp lớn của tỉnh là ngành sản xuất ô tô, xe máy và linh kiện điện tử tiếp 
tục chiếm tỷ trọng cao trong ngành công nghiệp và đạt mức tăng trưởng khá. 
Trong đó, sản lượng sản xuất ô tô 6 tháng đạt 30.925 xe, tăng 18,24%; sản lượng 
sản xuất xe máy đạt 978.238 xe, tăng 10,05%; doanh thu của ngành linh kiện 
điện tử tăng 24,66%; giá trị tăng thêm của 3 ngành này tăng trên 11% so với 
cùng kỳ, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh trên 4 điểm %. Tính chung 
ngành công nghiệp đóng góp vào tăng trưởng chung 5,6 điểm % trong tổng số 
7,61% của tỉnh.

- Giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ đạt 7.100 tỷ đồng, tăng 7,41%, 
đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 1,49 điểm %.

- Thuế sản phẩm giảm 0,27% so với cùng kỳ, làm giảm 0,06 điểm % 
trong tăng trưởng chung của tỉnh. Do chính sách thuế của Nhà nước, từ năm 
2018, thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt (TTĐB) giảm 5% đối với tất cả các dòng xe 
và thuế suất thuế nhập khẩu đối với linh kiện ôtô từ các nước ASEAN giảm 
xuống còn 0%; mặt khác, các doanh nghiệp sản xuất ô tô trên địa bàn chuyển 
sang sản xuất các dòng xe có dung tích xi lanh nhỏ, thuế xuất thuế TTĐB thấp, 
thuế bình quân phải nộp trên 1 xe sản xuất trong nước của các doanh nghiệp này 
giảm.

2. Tài chính, ngân hàng

a) Tình hình thu, chi ngân sách nhà nước

Dự kiến 6 tháng đầu năm, thu ngân sách của tỉnh đạt 13,77 nghìn tỷ đồng, 
tăng 1,98% so cùng kỳ và đạt 46,46 dự toán năm; trong đó, thu nội địa 11,6 
nghìn tỷ đồng, giảm 0,87% so cùng kỳ và đạt 43,47% dự toán. Nguyên nhân do 
cơ cấu thu của tỉnh chủ yếu từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài, trong khi thu 
ngân sách của khu vực này giảm 3,05% so cùng kỳ nên đã ảnh hưởng không nhỏ 
đến kết quả thu ngân sách của tỉnh. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu 
năm dự kiến đạt 6,64 nghìn tỷ đồng, giảm 5% so cùng kỳ và đạt 40% dự toán 
năm. Trong đó, chi đầu tư phát triển đạt 2,26 nghìn tỷ đồng, bằng 39,44% dự 
toán và bằng 58% so với cùng kỳ; chi thường xuyên đạt 4,23 nghìn tỷ đồng, 
bằng 42,22% dự toán và tăng 37,87% so với 6 tháng đầu năm 2017… 

b) Hoạt động ngân hàng, tín dụng

Sáu tháng đầu năm, hoạt động tín dụng ngân hàng tiếp tục đáp ứng tốt nhu 
cầu phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh. Các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai 
các giải pháp tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn vốn; tập 
trung cho các ngành, lĩnh vực, chương trình tín dụng trọng điểm như: nông 
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nghiệp, nông thôn, công nghiệp hỗ trợ, lĩnh vực xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ và 
vừa; kiểm soát chặt tín dụng đối với các lĩnh vực phi sản xuất, lĩnh vực có rủi ro 
cao như bất động sản, chứng khoán. Nhiều giải pháp về huy động vốn được thực 
hiện tốt nên tổng nguồn vốn huy động dự kiến đến 30/06/2018 đạt 63.250 tỷ 
đồng, tăng 2,28% so với cuối năm 2017. Tổng dư nợ đến 30/6/2018 dự kiến đạt 
56.890 tỷ đồng, tăng 7,67% so với cuối năm 2017. Tỷ lệ nợ xấu đã giảm so với 
cuối năm 2017 và hiện chiếm 1,31% trên tổng dư nợ. Nợ xấu giảm thấp góp 
phần cải thiện thanh khoản của hệ thống ngân hàng, giảm mặt bằng lãi suất, mở 
rộng tăng trưởng tín dụng nhằm hỗ trợ thị trường, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
kinh doanh, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế trên địa bàn tỉnh.

3. Đầu tư - xây dựng 

Nhằm đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án nhất là các công trình, dự 
án phải hoàn thành trong năm 2018, UBND tỉnh đã và đang chỉ đạo các cấp, các 
ngành, các địa phương cần đẩy mạnh thu hút đầu tư nhất là đầu tư vào các khu, 
cụm công nghiệp mới, tập trung tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, các công 
trình dự án trọng điểm, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Dự kiến 
tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn 6 tháng đầu năm đạt 13.137 tỷ 
đồng, tăng 6,1% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn vốn nhà nước trên địa bàn 
thực hiện 2.741 tỷ đồng, chiếm 20,86% tổng vốn và giảm 6,26% so với cùng kỳ 
năm trước; vốn ngoài nhà nước thực hiện 6.833 tỷ đồng, chiếm 52,01% và tăng 
10,53%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện 3.563 tỷ đồng, chiếm 27,13% 
và tăng 17,59% so với cùng kỳ.

Tình hình thực hiện các dự án ODA và dự án Phi chính phủ nước ngoài: 
Các dự án ODA và vốn vay ưu đãi nước ngoài là các dự án có tầm quan trọng 
lớn đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Đến hết 31/5/2018 khối lượng 
thực hiện và giải ngân đạt 47,6 tỷ đồng, ước 6 tháng đạt 70 tỷ đổng (bằng 9,07% 
kế hoạch vốn được giao). Nhìn chung, tỷ lệ giải ngân nguồn vốn bố trí cho các 
dự án sử dụng vốn ODA và ngân sách trung ương đạt thấp so với tỉ lệ giải ngân 
chung của tỉnh chủ yếu do các dự án hầu hết là dự án mới đang thực hiện các thủ 
tục để khởi công, bên cạnh đó nguồn vốn bố trí cho các dự án lớn; quy trình, thủ 
tục thanh toán các dự án sử dụng vốn ODA phức tạp. 

Về công tác xúc tiến đầu tư: Các hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được 
quan tâm như: tiếp và làm việc với các đoàn doanh nghiệp đến từ Hàn Quốc, 
Nhật Bản, Đài Loan và Singapore đến tìm hiểu môi trường, cơ hội đầu tư tại 
tỉnh; hướng dẫn nhà đầu tư triển khai các dự án sau khi ký biên bản ghi nhớ đầu 
tư với tỉnh; tổ chức đưa nhà đầu tư tham quan thực địa hạ tầng một số KCN của 
tỉnh để tìm địa điểm đầu tư phù hợp... 
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Kết quả 6 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 
cho 45 dự án, trong đó có 27 dự án FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký 94,59 triệu 
USD và 20 dự án DDI với tổng vốn đầu tư đăng ký là 1,42 nghìn tỷ đồng. Ngoài 
ra, đã điều chỉnh tăng vốn đầu tư 129,7 triệu USD cho 16 lượt dự án FDI và 
718,34 tỷ đồng cho 7 lượt dự án DDI. 

Tổng vốn đầu tư của các dự án FDI 6 tháng đầu năm 2018 (bao gồm cả 
đăng ký mới và tăng vốn) ước đạt 224,3 triệu USD, tăng 28,3% so với cùng kỳ, 
đạt 89,7% so với kế hoạch; các dự án DDI đạt 2.146,6 tỷ đồng, tăng 77,1% so 
với cùng kỳ, đạt 85,8% so với kế hoạch.

4. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

a) Sản xuất nông nghiệp

- Trồng trọt: Theo số liệu sơ bộ, vụ đông xuân năm nay toàn tỉnh gieo 
trồng được 57.464 ha cây hàng năm, giảm 1,90% so với cùng kỳ 2017. Trong 
tổng số, diện tích lúa là 31.005 ha, giảm 1,01% so với cùng kỳ; ngô đạt 12.541 
ha, giảm 3,42%; cây có hạt chứa dầu đạt 3.046 ha, giảm 8,21%; rau các loại đạt 
6.892 ha, giảm 3,51% ... Dự kiến, năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu 
vụ đông xuân như sau: lúa đạt 62,87 tạ/ha, tăng 3,07%, sản lượng đạt 194.931 
tấn, tăng 2,02% so với cùng kỳ; ngô đạt 45,10 tạ/ha, tăng 1,67%, sản lượng đạt 
56.557 tấn, giảm 1,82%; khoai lang đạt 106,43 tạ/ha, tăng 2,36%, sản lượng đạt 
21.779 tấn, tăng 12,25%; rau các loại đạt 217,66 tạ/ha, tăng 0,07%, sản lượng 
đạt 150.014 tấn giảm 3,44% so với cùng kỳ... 

Tổng diện tích các loại cây lâu năm hiện có 8.123 ha, giảm 0,2% so với 
cùng kỳ, trong đó diện tích cây ăn quả là 7.671 ha, chiếm 94,40% diện tích cây 
lâu năm các loại. Diện tích một số loại cây ăn quả chủ yếu như sau: Xoài 758 ha, 
tăng 0,90%; chuối 1.803 ha, tăng 0,2%; thanh long 164 ha, tăng 1,7% ; na 321 
ha, tăng 1,3%; táo 90 ha, tăng 5,5%; nhãn 688 ha, giảm 2,0%; vải 1.851 ha giảm 
0,5%. ... Diện tích nhãn, vải tuy chiếm tỷ trọng lớn, song giảm so với cùng thời 
điểm năm trước; Một mặt là do hiệu quả kinh tế không cao, giá giảm nên người 
dân chuyển đổi sang trồng các loại cây ăn quả khác, ngoài ra việc thu hồi đất để 
làm khu công nghiệp, công trình công cộng... cũng làm cho diện tích các loại 
cây trồng này giảm.

- Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi 6 tháng đầu năm được duy trì ổn định. 
Các cơ chế, chính sách về hỗ trợ cho chăn nuôi được thực hiện hiệu quả. Giá 
thức ăn chăn nuôi ổn định, giá các loại sản phẩm chăn nuôi hiện đang ở mức khá 
cao tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất phát triển. 

Theo kết quả điều tra chăn nuôi, tại thời điểm 01/4/2018 trên địa bàn tỉnh 
có 18.987 con trâu, giảm 3,84% so với cùng thời điểm năm trước; 116.763 con 
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bò, tăng 3,20%; 618.732 con lợn, giảm 8,52%; 10.063 nghìn con gia cầm, tăng 
6,61% (trong đó, gà 8.743 nghìn con tăng 8,02%). Đàn gia cầm tăng là do giá 
các loại sản phẩm gia cầm tương đối ổn định ở mức khá cao trong thời gian dài, 
người chăn nuôi có lãi đã đầu tư tăng quy mô đàn; một số hộ chuyển từ chăn 
nuôi lợn sang chăn nuôi gà cũng là nguyên nhân đàn gia cầm tăng khá mạnh so 
với cùng kỳ. Bên cạnh những mặt thuận lợi thì chăn nuôi lợn hiện nay vẫn còn 
gặp khó khăn, mặc dù thời gian gần đây giá lợn hơi đã tăng lên khá mạnh nhưng 
không ổn định nên người dân chưa thực sự yên tâm đầu tư tăng quy mô đàn. 

Dự kiến 6 tháng đầu năm, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 45.877 
tấn, giảm 0,51% so với cùng kỳ; thịt trâu hơi đạt 767 tấn, tăng 4,56%; bò hơi 
2.883 tấn, tăng 3,10%; gà 15.229 tấn, tăng 9,50%; trứng gà đạt 196.377 ngàn 
quả, tăng 13,66%; sữ bò tươi đạt 12.382 tấn, tăng 18,61% so với cùng kỳ...

b) Sản xuất lâm nghiệp

Dự kiến 6 tháng đầu năm toàn tỉnh trồng mới 399 ha rừng tập trung đạt 
61,42% KH năm và tăng 3,15% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu là rừng sản 
xuất. Trong đó, Công ty Lâm nghiệp Lập Thạch đã trồng được 90 ha, đạt 60% 
kế hoạch năm; Trung tâm phát triển Lâm, nông nghiệp trồng được 10 ha, đạt 
25% kế hoạch năm; còn lại, các địa phương trồng được 299 ha rừng sản xuất và 
đang tiếp tục thực hiện trồng rừng năm 2018. 

Công tác phòng chống cháy rừng đã được các cấp các ngành chỉ đạo tích 
cực đến các địa phương. Tuy nhiên, trong 6 tháng đầu năm toàn tỉnh đã xảy ra 5 
vụ cháy rừng, với diện tích cháy là 11,14 ha, giảm 26,53 ha so với cùng kỳ. 

c) Sản xuất thuỷ sản

Tình hình nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm ổn định, không có dịch 
bệnh lớn xảy ra. Bên cạnh việc bà con tích cực đầu tư cải tạo cơ sở hạ tầng, áp 
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào nuôi trồng, thì việc đưa các giống cá có năng 
suất, chất lượng như: Rô phi đơn tính, chép lai 3 máu dòng Đường nghiệp vào 
sản xuất ngày càng nhiều đã từng bước đáp ứng nhu cầu của thị trường, làm tăng 
sản lượng nuôi trồng thủy sản so với cùng kỳ, đem lại hiệu quả kinh tế cao. 

Ước diện tích nuôi trồng thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 5.317,9 ha, tăng 
0,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích nuôi cá 5.316,5ha (chiếm 
99,97% diện tích); diện tích nuôi trồng thuỷ sản khác 1,4 ha. Tổng sản lượng 
thuỷ sản 6 tháng đầu năm ước đạt 10.042 tấn, tăng 3,88% so với cùng kỳ. Trong 
đó, sản lượng khai thác đạt 932 tấn, tăng 4,43%; sản lượng nuôi trồng đạt 9.110 
tấn, tăng 3,82% so với cùng kỳ. 
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Sản xuất giống thuỷ sản ở Vĩnh Phúc đã đi vào ổn định, các hộ và 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 đảm bảo đủ 
nguồn giống để cung cấp cho bà con nuôi trồng trong và ngoài tỉnh. Sản lượng 
cá giống 6 tháng đầu năm ước đạt 1.775 triệu con, tăng 6,1% so với cùng kỳ, 
trong đó: Cá bột 1.033 triệu con; cá hương 627 triệu con; cá giống 115 triệu con.

5. Sản xuất công nghiệp 

Sáu tháng đầu năm sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh phát triển khá. 
Nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã mở rộng quy mô sản xuất, có thêm 
nhiều đơn hàng và thị trường tiêu thụ. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Sáu 
tăng 1,17% so tháng trước và tăng 10,64% so với cùng kỳ năm trước. Tính 
chung 6 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 11,88% so cùng kỳ. 
Chia theo ngành kinh tế cấp I, trong 6 tháng đầu năm ngành công nghiệp khai 
khoáng tăng 5,53%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 12,05%; ngành 
công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 
12,08%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải giảm 8,26%.

Trong 6 tháng đầu năm, 2/10 ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh có chỉ 
số sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể, ngành công nghiệp dệt giảm 
55,38% do một số doanh nghiệp trong ngành gặp khó khăn trong việc tìm thị 
trường tiêu thụ sản phẩm nên đã chủ động chuyển sang sản xuất sản phẩm khác 
dẫn đến chỉ số sản xuất giảm sâu; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý, xử 
lý rác thải giảm 8,26%. Các ngành công nghiệp chủ yếu còn lại đều có mức tăng 
khá cao so với cùng kỳ, Trong đó:

- Ngành sản xuất sản phẩm điện tử tăng 24,66% so với cùng kỳ do một số 
doanh nghiệp trong ngành tiếp tục tăng vốn đầu tư, mở rộng quy mô sản xuất, 
nâng cao chất lượng sản phẩm, mở rộng thị trường tiêu thụ; một số khác mới 
đầu tư đi vào sản xuất tạo ra giá trị sản lượng lớn;

- Ngành sản xuất xe có động cơ tăng 18,24% do việc siết chặt các quy 
định trong việc nhập khẩu xe ô tô vào Việt nam có hiệu lực, số lượng xe sản 
xuất trong nước tăng lên đáng kể so cùng kỳ; 

- Ngành sản xuất kim loại tăng 17,86% do sản phẩm tiêu thụ ổn định và 
tăng khá cao trong những tháng đầu năm; 

- Ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 13,73%. Một mặt do chăn nuôi 
ổn định, lượng tiêu thụ thức ăn chăn nuôi tăng lên; bên cạnh đó, một số mặt 
hàng khác như chè đen, chè xanh có thị trường rộng khắp tại một số nước như 
Đài Loan, Hàn Quốc đã tạo điều kiện để các doanh nghiệp trong ngành có kế 
hoạch sản xuất ổn định và phát triển; 
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- Ngành sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 10,05% so với cùng kỳ, 
Một mặt do các doanh nghiệp tiếp tục chú trọng đến việc nâng cao chất lượng và 
đưa ra những sản phẩm mới đáp ứng thị hiếu và nhu cầu khách hàng; Bên cạnh 
đó, nhà sản xuất liên tục đưa ra chương trình khuyến mại, gói chăm sóc khách 
hàng phù hợp tâm lý người tiêu dùng nên sản lượng xe tiêu thụ khá. 

Dự kiến 6 tháng đầu năm, các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất 
được 121.179 tấn thức ăn gia súc, tăng 13,73%; 2.732 ngàn đôi giày thể thao, 
tăng 1,62%; 59.333 ngàn m2 gạch ốp lát, tăng 0,31%; 9.646  máy điều hòa 
không khí, tăng 6,32%; 30.925 xe ô tô các loại tăng 18,24%; 978.238 xe máy 
các loại tăng 10,05%; 2.361 triệu kwh điện thương phẩm tăng 12,08%; 10.460 
ngàn m3 nước máy thương phẩm tăng 13,91% ....

6. Thương mại, dịch vụ

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

 Hoạt động kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh 6 tháng 
đầu năm nhìn chung ổn định và tăng khá so với cùng kỳ. Khối lượng lưu chuyển 
hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng đáp ứng tốt nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của 
đời sống nhân dân. 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu 
năm dự kiến đạt 21.647 tỷ, tăng 9,49 % so cùng kỳ năm trước. Xét theo ngành 
kinh doanh, doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đầu năm đạt 18.859 tỷ đồng, 
chiếm 87,12% tổng mức và tăng 9,74% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu 
dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch đạt 1.800 tỷ đồng, 
chiếm 8,19% tổng mức và tăng 8,32% so với cùng kỳ năm trước; các ngành dịch 
vụ tiêu dùng khác đạt 988 tỷ đồng, chiếm 4,56% tổng mức và tăng 7,72% so 
cùng kỳ năm trước. 

b) Vận tải hành khách và hàng hoá

Dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa phục vụ 
sản xuất, kinh doanh. Dự kiến 6 tháng đầu năm, vận tải hàng hoá đạt 15.253 
ngàn tấn, luân chuyển đạt 1.131.091 ngàn tấn.km, so với cùng kỳ tăng 7,11% về 
tấn và tăng 9,82% về tấn.km; khối lượng hành khách vận chuyển đạt 11.887 
ngàn người, luân chuyển đạt 785.805 ngàn người.km, giảm 8,84% về người và 
giảm 9% về người.km so với cùng kỳ năm 2017.

Tổng doanh thu vận tải 6 tháng đầu năm ước đạt 2.058 tỷ đồng, tăng 
8,74% so cùng kỳ. Trong đó, vận hành khách đạt 427 tỷ đồng giảm 3,09%; vận 
tải hàng hoá đạt 1.577 tỷ đồng, tăng 11,63%... 

c) Chỉ số giá tiêu dùng
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Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Sáu tăng 0,52% so với tháng trước, tăng 
5,37% so với cùng tháng năm trước và tăng 2,44% so tháng 12 năm trước. 
Nguyên nhân chính làm CPI tháng này tăng là do giá một số mặt hàng thiết yếu 
tăng như, thực phẩm, chất đốt, giao thông tăng... Trong đó:

- Lương thực giảm 0,90% do các tỉnh phía Bắc đã thu hoạch xong vụ lúa 
đông xuân, nguồn cung lúa gạo dồi dào nên giá một số loại gạo giảm; trong khi 
hàng thực phẩm tăng tới 1,25% so với tháng trước và tăng hầu hết ở các nhóm 
hàng, trong đó mặt hàng thịt lợn tiếp tục tăng 4,31% (giá thịt lợn hơi xuất 
chuồng tại địa phương đã tăng lên mốc 48.000 đến 52.000đồng/kg, là mức giá 
cao nhất trong vòng 2 năm trở lại đây);

- Nhóm giao thông tăng 0,99%. Trong tháng, tuy giá điều chỉnh giảm nhẹ 
vào ngày 22/6/2018, nhưng do trong tháng Năm giá xăng dầu tăng khá cao nên 
tính bình quân tháng Sáu chỉ số nhóm nhiên liệu vẫn tăng 2,25%; 

- Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,94%. 
Trong đó, nhóm vật liệu, bảo dưỡng nhà ở tăng 0,45% chủ yếu là sắt xây dựng 
các loại tăng từ 1,64% đến 1,87%; giá điện sinh hoạt tăng 1,14%, trong khi nước 
sinh hoạt tăng 4,01% do thời tiết nắng nóng nên nhu cầu sử dụng điện, nước 
tăng; 

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

Như vậy, CPI từ tháng Một đến tháng Sáu có tốc độ tăng khá đồng đều so 
với tháng cùng kỳ năm trước, tính chung 6 tháng đầu năm, CPI bình quân tăng 
4,23% so với bình quân 6 tháng đầu năm 2017. Nhóm có chỉ số bình quân tăng 
cao nhất trong 6 tháng qua là nhóm dịch vụ y tế với mức tăng 35,16% so với 
bình quân cùng kỳ, làm tăng tới 2,31 điểm % trong tổng số 4,23 điểm % tăng 
chung; tiếp đến là nhóm nhà ở điện nước tăng 5,75%, làm tăng 0,60 điểm %; 
giao thông tăng 5,71%, làm tăng 0,56 điểm %; chỉ số nhóm lương thực tăng 
4,29%, đóng góp vào mức tăng chung 0,14 điểm %; nhóm giáo dục tăng 2,92%, 
làm tăng 0,15 điểm % tăng chung... Các nhóm còn lại giá tương đối ổn định và 
tăng nhẹ. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

1. Công tác giải quyết lao động, việc làm, bảo đảm an sinh xã hội 

Công tác tư vấn và giới thiệu việc làm được các ngành chức năng quan 
tâm thực hiện. Kịp thời cho vay vốn giải quyết việc làm và xuất khẩu lao động; 
tổ chức hội nghị công tác tuyển dụng lao động của các doanh nghiệp trong khu 
công nghiệp năm 2018; chú trọng tư vấn, định hướng về chương trình xuất khẩu 
lao động, du học vừa học vừa làm tại Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan cho đối 
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tượng là học sinh lớp 12 khối giáo dục phổ thông, giúp các em có thêm thông tin 
để lựa chọn ngành nghề học tập và việc làm trong tương lai.

Nhằm kết nối Sàn giao dịch việc làm online của tỉnh với Trung tâm Dịch 
vụ việc làm của các tỉnh trong khu vực Đồng bằng Bắc Bộ như: Hà Nội, Bắc 
Ninh, Hải Dương…, tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp cần tuyển dụng nhân 
công và người lao động có nhu cầu tìm việc làm, từ tháng 4/2018, tỉnh Vĩnh 
Phúc duy trì mở phiên giao dịch việc làm vào ngày thứ 5 hàng tuần. Tính đến 
ngày 15/5/2018, tỉnh đã tổ chức 13 phiên giao dịch việc làm, tuyển được 419 
người, tư vấn chính sách lao động việc làm cho 7.263 lượt người và giới thiệu 
việc làm mới cho 129 người. Năm tháng đầu năm, toàn tỉnh giải quyết việc làm 
cho 11.489 lao động, trong đó, giải quyết việc làm trong nước cho 11.000 người; 
đưa 489 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.

Chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn được 
quan tâm thực hiện kịp thời, đầy đủ theo quy định. Tỉnh đã tổ chức thăm hỏi và 
tặng quà của Chủ tịch nước và của tỉnh tới đối tượng chính sách là người có 
công, các đơn vị trực tết và bệnh nhân mắc bệnh nặng không về nhà ăn Tết, góp 
phần động viên, thăm hỏi kịp thời các đối tượng chính sách trên địa bàn tỉnh. 
Hoạt động Bảo trợ xã hội và giảm nghèo được chú trọng. Tính đến tháng 
6/2018, có 22.250 thẻ BHYT được cấp cho người nghèo, 29.183 thẻ BHYT 
được cấp cho người cận nghèo, 12.440 đối tượng dân tộc thiểu số và 153.680 trẻ 
dưới 6 tuổi được cấp thẻ BHYT miễn phí. Nhằm nâng cao chất lượng chăm sóc 
sức khỏe cho người cao tuổi và trẻ em, các đơn vị chức năng đã phối hợp tổ 
chức chương trình khám sàng lọc, phát hiện các bệnh lý về mắt, tai - mũi - họng, 
tim cho hơn một nghìn người cao tuổi và trẻ em trên địa bàn tỉnh.

Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em: Trong kỳ, các cấp, các ngành, đoàn thể 
trên địa bàn tỉnh triển khai nhiều hoạt động truyền thông về quyền trẻ em, tập 
huấn nâng cao năng lực chăm sóc trẻ em. Một số hoạt động điển hình như: Trao 
tặng 1.275 suất quà tương ứng với số tiền trên 455,4 triệu đồng cho trẻ em vào 
dịp Tết Nguyên đán; phát động tháng hành động vì trẻ em năm 2018, triển khai 
mô hình Hệ thống bảo vệ trẻ em dựa vào cộng đồng; xây dựng kế hoạch phòng 
chống tai nạn thương tích trẻ em, kế hoạch dạy bơi miễn phí cho trẻ em các 
huyện, thành phố, thị xã; tặng 20 xe đạp, 130 suất học bổng cho trẻ em có hoàn 
cảnh đặc biệt khó khăn...

2. Giáo dục và đào tạo 

Năm học 2017-2018, ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy về đổi mới căn bản, toàn diện giáo 
dục và đào tạo; rà soát tình hình đầu tư cơ sở vật chất và trang thiết bị, danh mục 
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các trường chưa đạt chuẩn quốc gia để làm căn cứ đầu tư giai đoạn tới; xây dựng 
kế hoạch thực hiện đổi mới phương pháp dạy học theo hướng phát triển năng lực 
học sinh; Công tác tư vấn hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS được 
quan tâm và duy trì được lộ trình mục tiêu phân luồng học sinh sau THCS của 
tỉnh đã đề ra. Tại kỳ thi học sinh giỏi các môn văn hóa cấp quốc gia, Vĩnh Phúc 
có 70 học sinh đoạt giải, trong đó, có 4 giải Nhất, 32 giải Nhì, 24 giải Ba và 10 
giải Khuyến khích. Cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet, Vĩnh Phúc giành 
29 huy chương vàng, 31 huy chương bạc và 35 huy chương đồng. Cuộc thi Toán 
qua Internet, học sinh Vĩnh Phúc đạt 49 huy chương vàng, 43 huy chương bạc, 
27 huy chương đồng.

Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2018-2019 khối THPT chuyên và 
không chuyên diễn ra an toàn, đảm bảo công bằng, khách quan. Chỉ còn ít ngày 
nữa sẽ diễn ra kỳ thi THPT năm 2018, mọi công tác chuẩn bị về cơ sở vật chất 
cho kỳ thi đã được hoàn tất. Vĩnh Phúc có 28 điểm thi đều đảm bảo đầy đủ các 
trang thiết bị, phương tiện kỹ thuật phục vụ cho việc tổ chức thi với nhiều lần 
khảo sát, kiểm tra của Sở Giáo dục và Đào tạo. Các Hội đồng thi đã chủ động 
phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan xây dựng kế hoạch và có nhiều biện 
pháp bảo đảm điện lưới, an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm tại các điểm 
thi, góp phần để kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế.

3. Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm

Công tác phòng bệnh tiếp tục được quan tâm. Để chủ động ứng phó với 
dịch sốt xuất huyết trong mùa mưa, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh đã tăng 
cường giám sát, phát hiện sớm và khoanh vùng, xử lý ổ dịch; triển khai các 
chiến dịch vệ sinh môi trường để loại trừ ổ bọ gậy, phun hóa chất diệt muỗi và 
tuyên truyền, nâng cao ý thức nhân dân trong việc tự phòng bệnh. Bên cạnh đó, 
Sở Y tế đã chỉ đạo các bệnh viện, cơ sở khám, chữa bệnh đảm bảo tốt công tác 
khám sàng lọc bệnh nhân, phát hiện sớm ca bệnh và điều trị bệnh kịp thời. Do 
vậy, đến nay trên địa bàn tỉnh không có bệnh dịch lớn xảy ra.

Công tác tuyên truyền phổ biến Luật An toàn thực phẩm, truyền thông 
phổ biến kiến thức về an toàn vệ sinh thực phẩm được thực hiện thường xuyên. 
Sáu tháng đầu năm 2018, các ngành chức năng đã tiến hành thanh kiểm tra an 
toàn vệ sinh thực phẩm tại trên 3.500 cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực 
phẩm và dịch vụ ăn uống, kịp thời chấn chỉnh những vi phạm. Tuy nhiên, trên 
địa bàn tỉnh đã xẩy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm, với 111 người mắc, không có 
trường hợp tử vong, hiện nay Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Viện Kiểm nghiệm 
an toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia tổ chức điều tra dịch tễ, truy xuất nguồn gốc 
các thực phẩm gây ra ngộ độc trong bữa tiệc.



11

Công tác truyền thông can thiệp và huy động cộng đồng tích cực tham gia 
phòng chống HIV/AIDS tiếp tục được đẩy mạnh. Tính đến ngày 30/5/2018, số 
người nhiễm mới HIV/AIDS trong năm trên địa bàn tỉnh là 59 người, lũy tích số 
người nhiễm HIV là 4.207 người (trong đó, số người nhiễm HIV có hộ khẩu tại 
tỉnh là 2.029 người), số người chuyển AIDS là 2.223 người (số có hộ khẩu tại 
tỉnh là 1.455 người), lũy tích số người tử vong do AIDS là 945 người (755 
trường hợp có hộ khẩu tại tỉnh).

4. Các hoạt động văn hoá và thể thao

Tỉnh đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật, vui chơi giải trí chào 
mừng các ngày lễ của đất nước và của địa phương, đặc biệt để bảo tồn và phát 
huy giá trị nghệ thuật chèo truyền thống, Nhà hát Chèo tỉnh đã dàn dựng nhiều 
vở diễn và chương trình nghệ thuật, với nhiều đề tài khác nhau phục vụ nhân 
dân nhiều địa phương trong tỉnh. Các lễ hội truyền thống được tổ chức có sự 
chuyển biến tích cực, diễn ra trang trọng, an toàn, tiết kiệm cùng nhiều hoạt 
động văn hóa, thể thao và các trò chơi dân gian sôi nổi, thu hút đông đảo nhân 
dân và du khách tham gia; Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 
hoá tiếp tục được triển khai gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới. 
Công tác bảo tồn di sản văn hóa tiếp tục được duy trì và thực hiện tốt. Các hoạt 
động tuyên truyền cổ động trực quan, tuyên truyền lưu động chào mừng ngày 
chiến thắng 30/4, Quốc tế lao động 1/5, chiến thắng Điện Biên Phủ 7/5, ngày 
sinh nhật Bác 19/5, 70 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc... được 
diễn ra rộng khắp.

 Các hoạt động thể dục thể thao được diễn ra sôi nổi. UBND tỉnh Vĩnh 
Phúc phối hợp với Đài truyền hình Việt Nam tổ chức thàng công Vòng chung 
kết toàn quốc cuộc thi Sáng tạo Robot Việt Nam 2018. Tổ chức thành công 
Ngày chạy Olympic vì sức khoẻ toàn dân năm 2018. Phối hợp với Liên đoàn 
bóng chuyền  tổ chức giải bóng chuyền hạng A toàn quốc, vòng loại, bảng A tại 
Vĩnh Phúc. Tổ chức thành công lễ khai mạc và thi đấu 14 môn Đại hội Thể dục 
thể thao tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ V năm 2018. Duy trì tập luyện thường xuyên 12 
đội thể thao với 181 vận động viên. Xây dựng kế hoạch, chương trình cho các 
đội đi thi đấu các giải quốc gia, châu Á và Đông Nam Á năm 2018. Tham gia 17 
giải thể thao trong nước và quốc tế đạt tổng số 68 huy chương các loại, trong đó 
có 18 huy chương vàng, 24 huy chương bạc, 26 huy chương đồng.

5. Tình hình trật tự an toàn xã hội và tai nạn giao thông 

Sáu tháng đầu năm 2018, tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội ổn định.  
Đã đảm bảo tuyệt đối an toàn các mục tiêu trọng điểm, các đoàn khách và các sự 
kiện chính trị, xã hội quan trọng diễn ra trên địa bàn tỉnh. Lực lượng công an 
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quyết liệt triển khai các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, 
qua đó tỷ lệ các vụ phạm tội về trật tự xã hội, các vụ trọng án được nhanh chóng 
được điều tra, làm rõ. Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ 
quốc phát huy hiệu quả. Công tác phòng chống cháy nổ được quan tâm thực 
hiện.

Công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông được tăng cường, kết hợp 
với đẩy mạnh các biện pháp tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người tham 
gia giao thông. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tính đến ngày 
15/5/2018, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 11 vụ tai nạn giao thông, làm 10  người 
chết, 4 người bị thương; so với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông 
giảm 04 vụ, số người chết giảm 4 người; số người bị thương giảm 7 người. Qua 
tuần tra, kiểm soát, lực lượng công an tỉnh đã lập biên biển, ra quyết định xử 
phạt hơn 3.400 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu hơn 2,7 tỷ 
đồng nộp ngân sách Nhà nước. 

6. Tình hình cháy nổ và bảo vệ môi trường

Công tác phòng chống cháy nổ được quan tâm thực hiện, tuy nhiên trong 
sáu tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh vẫn xảy ra một số vụ cháy lớn như cháy tại 
nhà máy may Vina Korea, khu công nghiệp Khai Quang, Vĩnh Yên, cháy rừng ở 
Ngọc Thanh, thành phố Phúc Yên. Theo số liệu báo cáo của Cảnh sát Phòng 
cháy và Chữa cháy tỉnh, tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 18 vụ 
cháy, ước giá trị thiệt hại trên 7,7 tỷ đồng./.

Nơi nhận :                                                     
- Vụ TH -TCTK (báo cáo);                                                                               
- Tỉnh uỷ, UBND, HĐND tỉnh (báo cáo);
- Các cơ quan, đơn vị theo lịch PBTT 2018;
- Lưu VT, TH.

CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)

Hà Thị Hồng Nhung



TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP) 6 THÁNG ĐẦU NĂM

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 6
tháng đầu năm

2017

Ước thực hiện 6
tháng đầu năm

2018

6 tháng năm
2018 so với 6

tháng năm 2017
(%)

I. THEO GIÁ HIỆN HÀNH 38,443,457 41,728,786 108.55

1. Giá trị tăng thêm 29,605,132 32,837,417 110.92

1.1. Nông lâm nghiệp thuỷ sản 3,149,911 3,252,090 103.24

Nông nghiệp 2,929,466 3,024,784 103.25

1.2. Công nghiệp Xây dựng 17,680,794 20,072,180 113.53

Công nghiệp 15,884,924 18,052,473 113.65

Xây dựng 1,795,870 2,019,707 112.46

1.3. Dịch vụ 8,774,427 9,513,146 108.42

2. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 8,838,325 8,891,369 100.60

II. THEO GIÁ SO SÁNH 2010 32,933,945 35,440,244 107.61

1. Giá trị tăng thêm 25,362,281 27,888,807 109.96

1.1. Nông lâm nghiệp thuỷ sản 2,540,968 2,632,639 103.61



Nông nghiệp 2,385,220 2,469,911 103.55

1.2. Công nghiệp Xây dựng 16,210,747 18,155,893 112.00

Công nghiệp 14,811,034 16,655,427 112.45

Xây dựng 1,399,713 1,500,466 107.20

1.3. Dịch vụ 6,610,567 7,100,275 107.41

2. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp 7,571,663 7,551,437 99.73



THU NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ước thực hiện 6
tháng đầu năm

2018

 6 tháng đầu
năm 2018 so với
dự toán cả năm

(%)

6 tháng đầu
năm 2018 so với

cùng kỳ năm
trước (%)

  TỔNG THU NSNN 13,769,982 46.46 101.98

A. Thu cân đối ngân sách

 I. Thu nội địa 11,601,500 43.47 99.17

 1. Thu DN quốc doanh 94,831 47.42 76.28

 2. Thu DN ĐTNN 9,400,000 40.67 96.95

 3. Thu khu vực ngoài quốc doanh 519,953 47.27 111.76

 4. Thuế thu nhập cá nhân 322,589 55.62 115.32

 5. Thu phí trước bạ 172,209 45.56 122.04

 6. Thuế BVMT 156,311 45.97 96.79

 7. Thu phí và lệ phí 50,681 59.62 87.93

 8. Các khoản thu về nhà đất 797,135 113.88 115.98

 9. Thu khác ngân sách 87,791 45.02 101.42

 II. Thu từ lĩnh vực hải quan 2,128,482 72.15 124.32

B. Thu quản lý qua NSNN  -  -  -



CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC ĐỊA PHƯƠNG

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ước thực hiện
6 tháng đầu
năm 2018

 6 tháng đầu
năm 2018 so

với dự toán cả
năm (%)

6 tháng đầu
năm 2018 so
với cùng kỳ

năm trước (%)

TỔNG CHI NGÂN SÁCH ĐỊA PHƯƠNG 6,642,893 40.13 95.00

 A. Chi cân đối ngân sách 6,487,573 40.15 93.17

Trong đó: 

 I. Chi đầu tư phát triển 2,260,000 39.44 58.00

 II. Chi thường xuyên 4,227,573 42.22 137.87

   1. Chi quốc phòng 100,362 52.38 122.19

   2. Chi an ninh 355,710 694.27 108.36

   3. Chi sự nghiệp giáo dục và đào tạo 1,208,909 40.36 116.75

   4. Chi sự nghiệp y tế, dân số 324,748 36.85 110.50

   5. Chi sự nghiệp khoa học và công nghệ 7,500 8.26 64.72

   6. Chi sự nghiệp văn hoá thông tin 40,672 25.47 119.83

   7. Chi sự nghiệp phát thanh truyền hình 14,308 29.81 98.12

   8. Chi sự nghiệp thể dục thể thao 22,543 22.73 88.51

   9. Chi sự nghiệp bảo đảm xã hội 513,374 96.81 114.93

   10. Chi sự nghiệp kinh tế 55,296 1.94 34.03



   11. Chi sự nghiệp môi trường 190,460 82.12 444.90

   12. Chi quản lý hành chính 817,347 49.60 111.33

   13. Chi khác ngân sách 576,344 244.00 100.00

 B. Chi quản lý qua NSNN  -  -  -



THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN 

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện
 Quí I

Ước thực hiện
Quí II

Ước thực hiện
6 tháng đầu
năm 2018

TỔNG SỐ 5,428,698 7,708,268 13,136,966

A. PHÂN THEO NGUỒN VỐN

I. Vốn Nhà nước trên địa bàn 1,301,549 1,439,102 2,740,651

Trong đó

 - Vốn ngân sách Nhà nước 1,260,105 1,346,394 2,606,499

 - Trái phiếu Chính phủ 0 2,592 2,592

 - Vốn tín dụng đầu tư phát triển 25,500 56,600 82,100

II. Vốn ngoài Nhà nước 2,731,971 4,100,987 6,832,958

1. Vốn của tổ chức, doanh nghiệp 948,431 1,664,551 2,612,982

 - Vốn tự có 657,540 1,240,349 1,897,889

 - Vốn khác 290,891 424,202 715,093

2. Vốn đầu tư của dân cư 1,783,540 2,436,436 4,219,976

III. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 1,395,178 2,168,179 3,563,357

1. Vốn tự có của doanh nghiệp 808,770 1,479,210 2,287,980

2. Vốn vay 586,408 688,968 1,275,376



B. PHÂN THEO KHOẢN MỤC ĐẦU TƯ

1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 3,782,282 5,744,141 9,526,423
2. Vốn đầu tư mua sắm tài sản cố định dùng cho
sản xuất không qua XDCB 1,116,776 1,309,391 2,426,167

3. Vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp TSCĐ 218,697 181,317 400,014

4. Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu động 296,678 457,111 753,789

5. Vốn đầu tư khác 14,265 16,308 30,573



KẾT QUẢ SẢN XUẤT VỤ ĐÔNG XUÂN

Đơn vị
tính

Thưc hiện vụ
đông xuân
năm 2017

Ước tính vụ
động xuân
năm 2018

Vụ đông xuân
năm 2018 so
với vụ đông
xuân năm
2017 (%)

1. Tổng diện tích gieo trồng cây
hàng năm Ha 58,574 57,464 98.10
Trong đó: Cây lương thực có hạt " 44,306 43,546 98.28
2. Sản lượng cây lương thực có hạt Tấn 248,672 251,488 101.13
 Trong đó: Thóc " 191,069 194,931 102.02
3. Diện tích, năng suất, sản lượng
một số cây trồng chủ yếu
Cây lúa
     - Diện tích Ha 31,321 31,005 98.99
     - Năng suất Tạ/ha 61.00 62.87 103.07
     - Sản lượng Tấn 191,069 194,931 102.02
 Cây ngô
      - Diện tích Ha 12,986 12,541 96.58
      - Năng suất Tạ/ha 44.36 45.10 101.67
      - Sản lượng Tấn 57,604 56,557 98.18
Cây khoai lang

Diện tích Ha 1,866 2,046 109.67
Năng suất Tạ/ha 103.98 106.43 102.36
Sản lượng Tấn 19,401 21,779 112.25

Cây đậu tương



     - Diện tích Ha 1,332 1,102 82.75
     - Năng suất Tạ/ha 19.98 19.18 96.00
     - Sản lượng Tấn 2,661 2,114 79.45
Cây lạc
     - Diện tích Ha 1,986 1,939 97.67
     - Năng suất Tạ/ha 19.52 20.52 105.12
     - Sản lượng Tấn 3,875 3,979 102.68
Rau các loại
     - Diện tích Ha 7,143 6,892 96.49
     - Năng suất Tạ/ha 217.50 217.66 100.07
     - Sản lượng Tấn 155,359 150,014 96.56



SẢN LƯỢNG SẢN PHẨM CHĂN NUÔI CHỦ YẾU

Đơn vị tính 6 tháng đầu
 năm 2017

6 tháng đầu
 năm 2018

6 tháng đầu
năm 2018

 so với cùng kỳ
năm trước (%)

1. Số lượng gia súc, gia cầm tại thời điểm
01/4

 - Số lượng trâu Con 19,745 18,987 96.16

 - Số lượng bò " 113,147 116,763 103.20

 - Số lượng lợn " 676,363 618,732 91.48

 - Số lượng gia cầm 1000 con 9,439 10,063 106.61

  Gà " 8,094 8,743 108.02

  Vịt " 1,198 1,185 98.88

  Ngan " 140.8 130.5 92.68

  Ngỗng " 6.0 4.5 75.00

2. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng

 - Trâu bán giết thịt Tấn 733 767 104.56

 - Bò bán giết thịt " 2,797 2,883 103.10



 - Lợn bán giết thịt " 46,113 45,877 99.49

 - Gia cầm bán giết thịt " 14,967 16,334 109.14

3. Sản lượng sản phẩm chăn nuôi khác

Trứng 1000 quả 222,448 252,834 113.66

Sữa Tấn 10,440 12,382 118.61



KẾT QUẢ SẢN XUẤT LÂM NGHIỆP

Đơn vị tính
Thực hiện

6 tháng đầu
 năm 2017

Ước thực hiện
6 tháng đầu
năm 2018

6 tháng đầu
năm 2018

 so với cùng kỳ
năm trước (%)

1. Diện tích rừng trồng mới tập trung Nghìn ha 387 399 103.15

Rừng sản xuất " 387 397 102.64

Rừng phòng hộ " - 2 -

Rừng đặc dụng " - - -

2. Sản phẩm lâm nghiệp chủ yếu

Sản lượng gỗ khai thác M3 14,077 14,381 102.16

Sản lượng củi khai thác Ste 24,858 25,040 100.73



SẢN LƯỢNG THỦY SẢN

Đơn vị tính: Tấn

Thực hiện
6 tháng đầu
 năm 2017

Ước thực hiện
6 tháng đầu năm

2018

6 tháng đầu năm
2018 so với cùng kỳ

năm trước (%)

1. Tổng sản lượng thủy sản 9,667 10,042 103.88

Cá 8,958 9,307 103.89

Tôm 41 40 97.82

Thủy sản khác 667 695 104.11

2. Sản lượng thủy sản nuôi trồng 8,775 9,110 103.82

Cá 8,772 9,108 103.83

Tôm - -

Thủy sản khác 2 2 91.30

3. Sản lượng thủy sản khai thác 892 932 104.43

Cá 186 199 106.89

Tôm 41 40 97.82

Thủy sản khác 665 693 104.15



CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

Đơn vị tính: %

Chỉ số tháng 6 năm 2018
 so với

Chỉ số luỹ kế
 đến cuối tháng 6

năm 2018
so với cùng kỳ

 năm trướcTháng trước Cùng kỳ
năm trước

TOÀN NGÀNH 101.17 110.64 111.88

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

1. Công nghiệp khai thác mỏ 103.16 112.70 105.53

 - Khai khoáng khác 103.16 112.70 105.53

2. Công nghiệp chế biến, chế tạo 101.16 110.86 112.05

 - Sản xuất chế biến thực phẩm 102.40 125.01 113.73

 - Dệt 101.59 49.59 44.62

 - Sản xuất trang phục 104.85 109.96 107.52

 - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại 102.29 101.53 100.31

 - Sản xuất kim loại 102.77 118.20 117.86

 - Sản xuất sản phẩm điện tử 101.27 111.97 124.66

 - Sản xuất xe có động cơ 101.21 114.42 118.24

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác 100.14 110.37 110.05

3. Sản xuất và phân phối điện 102.08 107.68 112.08

4. Cung cấp nước, HĐ quản lý, xử lý rác thải 100.65 86.08 91.74





SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU

Đơn vị
tính

Thực hiện
tháng 5

năm 2018

Ước thực hiện Tháng 6
 so với

cùng kỳ
năm trước

 (%)

6 tháng
năm 2018

so với
cùng kỳ

năm trước
 (%)

Tháng 6
năm 2018

6 tháng
năm 2018

1. Thức ăn cho gia súc, gia cầm Tấn 20,905 21,406 121,179 125.01 113.73

2. Quần áo các loại 1000 cái 6,066 6,368 62,315 107.32 103.23

3. Giày thể thao 1000 đôi 503 511 2,732 105.95 101.62

4. Vật liệu dùng để ốp lát 1000 m2 10,492 10,732 59,333 101.53 100.31

5. Xe ô tô từ 5-14 chỗ Chiếc 5,275 5,339 30,925 114.42 118.24

6. Xe máy các loại Chiếc 175,122 175,374 978,238 110.37 110.05

7. Doanh thu linh kiện điện tử Tỷ đồng 3,729 3,776 25,029 111.97 124.66

8. Máy điều hòa không khí Cái 1,672 1,702 9,646 93.57 106.32

9. Điện thương phẩm Triệu Kwh 425 434 2,361 107.68 112.08

10. Nước uống được 1000 m3 1,803 1,814 10,460 104.44 113.91



DOANH THU BÁN LẺ HÀNG HÓA

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện
tháng 5

năm 2018

Ước thực hiện Tháng 6
 so với

cùng kỳ
năm trước

 (%)

6 tháng
năm 2018

so với  cùng
kỳ năm
trước
 (%)

Tháng 6
năm 2018

6 tháng
năm 2018

TỔNG SỐ 3,376,628 3,510,487 18,858,926 116.91 109.74

 I. Phân theo loại hình kinh tế

 1. Kinh tế nhà nước 107,380 109,560 641,063 104.29 101.59

 2. Ngoài nhà nước 3,066,775 3,189,227 17,034,516 117.92 110.29

 3. Khu vực có vốn ĐTNN 202,473 211,700 1,183,347 109.58 106.73

 II. Phân theo nhóm hàng

1. Lương thực, thực phẩm 711,621 739,184 4,152,563 115.62 110.00

2. Hàng may mặc 131,282 137,411 752,270 107.85 106.37
3. Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia
đình 262,200 270,308 1,508,816 111.06 108.23

4. Vật phẩm văn hóa, giáo dục 24,462 25,270 143,192 105.45 105.61

5. Gỗ và vật liệu xây dựng 1,078,955 1,138,832 5,795,563 123.28 110.50

6. Ô tô các loại 163,598 167,933 904,354 109.71 106.75
7. Phương tiện đi lại (Trừ ô tô, kể cả
phụ tùng) 203,501 212,636 1,123,726 116.14 108.14



8. Xăng, dầu các loại 273,865 277,464 1,607,783 106.96 106.21

9. Nhiên liệu khác (Trừ xăng dầu) 25,317 26,497 150,364 103.33 103.33

10. Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 39,981 41,933 240,782 110.82 106.64

11. Hàng hóa khác 401,594 411,120 2,148,057 124.12 116.35
12. Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe
máy và xe có động cơ 60,253 61,901 331,458 113.14 106.39



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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện
tháng 5

năm 2018

Ước thực hiện Tháng 6
 so với

cùng kỳ
năm trước

 (%)

6 tháng
năm 2018 so
với  cùng kỳ
năm trước

 (%)
Tháng 6

năm 2018
6 tháng

năm 2018

TỔNG SỐ 324,301 335,814 1,800,141 106.77 108.23

 I. Phân theo loại hình kinh tế

 1. Kinh tế nhà nước - - - - -

 2. Ngoài nhà nước 324,129 335,633 1,799,201 106.76 108.22

 3. Khu vực có vốn ĐTNN 172 181 940 140.31 137.23

 II. Phân theo ngành kinh tế

1. Dịch vụ lưu trú 27,666 28,765 155,563 107.24 107.69

2. Dịch vụ ăn uống 288,571 298,661 1,598,863 106.66 108.28

3. Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ 8,064 8,388 45,714 109.01 108.51



VẬN TẢI HÀNG HOÁ CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

Thực hiện
tháng 5

năm 2018

Ước thực hiện Tháng 6
 so với

cùng kỳ
năm trước

 (%)

6 tháng
năm 2018

so với  cùng
kỳ năm
trước
 (%)

Tháng 6
năm 2018

6 tháng
năm 2018

I. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn

 TỔNG SỐ 2,607 2,658 15,253 111.95 107.11

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài Nhà nước 2,596 2,647 15,195 112.02 107.22

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 11 12 58 97.46 84.05

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 1,483 1,536 8,585 112.59 102.84

Đường sông 1,124 1,122 6,669 111.08 113.17

II. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - Nghìn tấn.Km

 TỔNG SỐ 193,984 194,455 1,131,091 116.03 109.82

2. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài Nhà nước 193,855 194,324 1,130,425 116.04 109.83



Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 129 131 666 103.97 89.09

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 84,965 86,266 496,436 122.76 104.88

Đường sông 109,019 108,189 634,655 111.17 114.01



VẬN TẢI HÀNH KHÁCH CỦA ĐỊA PHƯƠNG 

Thực hiện
tháng 5

năm 2018

Ước thực hiện Tháng 6
 so với

cùng kỳ
năm trước

 (%)

6 tháng
năm 2018

so với  cùng
kỳ năm
trước
 (%)

Tháng 6
năm 2018

6 tháng
năm 2018

I. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghìn hành khách

 TỔNG SỐ 1,934 1,973 11,887 97.38 91.16

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 38 38 224 88.34 91.71

Ngoài Nhà nước 1,840 1,879 11,317 97.63 90.91

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 56 57 346 95.93 99.77

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 1,868 1,907 11,444 96.99 90.65

Đường sông 66 66 444 110.30 106.66

II. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - Nghìn HK.Km

 TỔNG SỐ 135,371 137,883 785,805 88.96 91.00

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 38 38 224 88.34 91.71

Ngoài Nhà nước 131,283 133,775 761,480 88.75 90.74



Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 4,050 4,070 24,100 96.45 99.95

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 135,302 137,814 785,382 88.95 90.99

Đường sông 69 69 423 105.42 105.34



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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện
tháng 5

năm 2018

Ước thực hiện Tháng 6
 so với

cùng kỳ
năm trước

 (%)

6 tháng
năm 2018

so với  cùng
kỳ năm
trước
 (%)

Tháng 6
năm 2018

6 tháng
năm 2018

TỔNG SỐ 330,855 339,149 2,058,000 112.57 108.74

I. VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 72,770 74,587 427,219 97.35 96.91

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 220 219 1,339 90.50 92.81

Ngoài Nhà nước 71,220 73,028 417,750 97.53 97.15

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1,330 1,340 8,130 89.33 99.46

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 72,282 74,098 424,256 97.29 96.82

Đường sông 487 489 2,963 106.62 111.98

II. VẬN TẢI HÀNG HÓA 248,086 253,944 1,576,883 116.51 111.63

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài Nhà nước 247,826 253,682 1,575,548 116.51 111.64

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 260 262 1,335 113.91 97.59



2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 181,643 186,976 1,216,820 115.94 109.43

Đường sông 66,444 66,968 360,063 118.15 118.79

III. DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI 9,998 10,618 53,898 158.43 150.69



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

Đơn vị tính: %

Chỉ số tháng 6 so với Chỉ số giá
bình quân
6 tháng so
cùng kỳ

Kỳ gốc
(2014)

Cùng kỳ
năm trước

Tháng 12
năm trước 

Tháng
trước 

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG 110.27 105.37 102.44 100.52 104.23

1.  Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 104.02 107.80 104.75 100.76 102.05

Trong đó: - Lương thực 106.40 105.18 101.09 99.10 104.29

               - Thực phẩm 103.10 109.89 106.23 101.25 101.92

              - Ăn uống ngoài gia đình 105.95 102.51 101.85 100.01 101.36

2. Đồ uống và thuốc lá 104.36 100.55 100.39 100.17 100.95

3. May mặc, mũ nón, giầy dép 107.45 100.74 100.11 100.02 101.16

4. Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 111.49 107.56 103.29 100.94 105.75

5. Thiết bị và đồ dùng gia đình 96.03 100.35 99.99 100.12 101.26

6. Thuốc và dịch vụ y tế 257.84 111.83 100.00 100.00 135.16

7. Giao thông 92.12 110.22 105.28 100.99 105.71

8. Bưu chính viễn thông 97.28 100.00 100.00 100.00 100.00

9. Giáo dục 117.36 102.90 100.07 100.00 102.92

10. Văn hoá, giải trí và du lịch 101.82 97.36 98.96 100.79 98.02

11. Hàng hoá và dịch vụ khác 104.99 100.68 99.58 99.99 101.02



CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 108.11 107.13 104.84 99.12 107.20

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 109.85 101.14 101.88 100.23 98.79
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