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1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

1.1 Sản xuất Nông nghiệp 

- Trồng trọt: Hiện nay, bà con nông dân trong tỉnh đang tập trung chăm 

sóc các loại cây trồng vụ Đông và gieo trồng tiếp một số loại cây còn trong 

khung thời vụ, nhìn chung các loại cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt. Tính 

đến ngày 15/11/2019 toàn tỉnh đã gieo trồng được 13.676 ha, bằng 87,53% so 

với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngô 6.010 ha, bằng 83,62%; khoai lang 1.476 

ha, bằng 87,02%; đậu tương 705 ha, bằng 76,54%; lạc 155 ha, bằng 87,61%; rau 

các loại 4.141 ha, bằng 95,15% so với cùng kỳ... Theo đánh giá của các địa 

phương, mặc dù chính sách hỗ trợ của tỉnh cho sản xuất nông nghiệp vẫn tiếp 

tục được thực hiện, nhưng do chi phí lớn, phải sử dụng nhiều lao động, hiệu quả 

kinh tế không cao nên bà con nông dân chưa thực sự tích cực gieo trồng, hầu hết 

diện tích gieo trồng các loại cây vụ Đông năm nay đều giảm so với vụ Đông 

năm trước. 

Công tác dự báo tình hình sâu bệnh trên cây trồng được các ngành chức 

năng của tỉnh đặc biệt quan tâm theo dõi chặt chẽ. Trong tháng, một số đối 

tượng sâu bệnh hại đã xuất hiện rải rác với mức độ nhẹ trên cây trồng ở một số 

địa phương như: Bệnh khô vằn, bệnh đốm lá nhỏ trên cây ngô; bệnh héo lá xanh 

trên cây Cà chua; sâu tơ, sâu xanh trên cây rau... Các đối tượng sâu bệnh trên đã 

được phát hiện, xử lý kịp thời không để ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát 

triển của cây trồng. 

- Chăn nuôi: Mười một tháng đầu năm, tình hình chăn nuôi gia cầm trên 

địa bàn tỉnh phát triển tốt, không có dịch bệnh nào lớn xảy ra, các sản phẩm sản 

xuất ra có thị trường tiêu thụ tương đối ổn định nên người dân yên tâm tập trung 

đầu tư phát triển sản xuất. Mặt khác, đây cũng là tháng các hộ chăn nuôi vào đàn 

để chuẩn bị sản phẩm cung cấp cho thị trường vào dịp Tết Nguyên đán nên số 

lượng đầu con tăng khá so với cùng kỳ. 
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Tình hình chăn nuôi lợn vẫn gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của bệnh 

Dịch tả lợn Châu phi (DTLCP) diễn biến phức tạp đã gây thiệt hại lớn cho người 

chăn nuôi. Đến nay, sau gần tám tháng kể từ ngày phát sinh DTLCP tuy đã có 

chiều hướng lắng xuống nhưng vẫn còn diễn biến phức tạp. Theo khuyến cáo 

của các cơ quan chức năng, trong điều kiện hiện nay, người chăn nuôi lợn có thể 

tái đàn nhưng phải tuân thủ theo hướng dẫn của các cơ quan chuyên môn về 

phòng chống dịch bệnh, tập trung chăn nuôi theo hướng an toàn sinh học để 

nâng cao sức đề kháng, không nên tái đàn ồ ạt, con giống phải nhập từ những 

đơn vị có uy tín... Có như vậy mới đảm bảo an toàn cho vật nuôi và đem lại hiệu 

quả kinh tế cao, đồng thời đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của thị trường. 

Số lượng đàn gia súc, gia cầm tại thời điểm 01/11/2019 như sau: Đàn trâu 

có 17.890 con, giảm 2,63% so với cùng thời điểm năm trước; đàn bò 109.100 

con, giảm 0,88%, trong đó có 13.358 con bò sữa, tăng 8,60%; đàn lợn (không kể 

lợn con theo mẹ) 455.120 con, giảm 28,12%; đàn gia cầm 11.150 nghìn con, 

tăng 6,31% so với cùng thời điểm năm 2018. Tổng sản lượng thịt hơi xuất 

chuồng đạt 106.955 tấn, giảm 10,40%. Trong đó, thịt lợn 69.824 tấn, giảm 

16,63% so với cùng kỳ. 

1.2. Sản xuất Lâm nghiệp 

Trong tháng, các đơn vị sản xuất lâm nghiệp và các địa phương trên địa 

bàn tỉnh tập trung chăm sóc, bảo vệ rừng kết hợp khai thác gỗ và các loại lâm 

sản khác. Tính đến nay, diện tích rừng trồng mới tập trung trên địa bàn tỉnh ước 

đạt 700 ha, tăng 0,87% so với cùng kỳ, trong đó: Rừng sản xuất 629 ha, còn lại 

là rừng phòng hộ và rừng đặc dụng. Công tác chăm sóc rừng đang được tiến 

hành cho 2.340 ha, tăng 2,40% so với cùng kỳ; công tác quản lý, bảo vệ rừng 

của tỉnh luôn được các chủ rừng và các địa phương quan tâm thực hiện tích cực 

cho 9.630,6 ha, tăng 0,63%, số cây lâm nghiệp trồng phân tán toàn tỉnh ước đạt 

1.600,3 nghìn cây, đạt Kế hoạch đề ra. Sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước 

đạt 3.460,6 m
3
, tăng 4,85% so với cùng kỳ; sản lượng củi ước đạt 4.090 ste, tăng 

3,00%. 

1.3. Sản xuất Thủy sản 

Hiện nay, đã vào cuối vụ nuôi trồng thủy sản nên các hộ và các đơn vị sản 

xuất, cung ứng giống thủy sản đang nuôi trữ con giống, đồng thời tập trung tu 

sửa, cải tạo diện tích ươm giống và chăm sóc đàn cá bố mẹ để chuẩn bị cho mùa 

vụ năm sau. 

 Diện tích nuôi trồng thủy sản tính đến hết tháng Mười một ước đạt 

6.800,7 ha, tăng 0,08% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản đạt 

20.156,6 tấn, tăng 4,88% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác đạt 
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1.829,9 tấn, giảm 1,73%; sản lượng nuôi trồng đạt 18.326,7 tấn, tăng 5,59% so 

với cùng kỳ năm trước. 

2. Sản xuất công nghiệp 

2.1. Chỉ số sản xuất 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng Mười một tăng 9,03% 

so với cùng kỳ năm trước, ngoài ngành khai khoáng giảm 27,96%, các ngành 

còn lại đều đạt mức tăng khá: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,99%; 

ngành sản xuất, phân phối điện tăng 11,54%; ngành cung cấp nước và xử lý rác 

thải, nước thải tăng 29,65%.  

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tháng 11 năm 2019 (%) 

 

Ước tính tháng 

11/2019 so với 

tháng trước 

Ước tính tháng 

11 năm 2019 so 

với cùng kỳ 

năm trước 

11 tháng đầu 

năm 2019 so 

với cùng kỳ 

năm trước 

Toàn ngành công nghiệp 102,30 109,03 111,29 

Khai khoáng 104,30 72,04 88,97 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 102,31 108,99 111,28 

Sản xuất và phân phối điện 101,34 111,54 113,98 

Cung cấp nước và xử lý rác thải 100,79 129,65 117,09 

Tính chung mười một tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp ước 

tính tăng 11,29% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 14,90% của 

cùng kỳ năm 2018. Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành chiếm tỷ 

trọng lớn có chỉ số sản xuất mười một tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước, 

đóng góp chủ yếu vào mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp như: Ngành 

sản xuất linh kiện điện tử tiếp tục dẫn đầu với mức tăng 44,38%; ngành sản xuất 

thiết bị điện tăng 27,69%; ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 

26,63%; ngành sản xuất kim loại tăng 25,78%... Bên cạnh đó, vẫn có 6/24 ngành 

công nghiệp cấp II của tỉnh có chỉ số sản xuất giảm so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, ngành sản xuất xe có động cơ tiếp tục gặp nhiều khó khăn trong khâu 

tiêu thụ do phải cạnh tranh với hàng nhập khẩu nên các doanh nghiệp đang có 

xu hướng giảm sản xuất trong nước, tăng nhập khẩu, khiến sản lượng sản xuất 

mười một tháng giảm 5,94%; ngành sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 

11,82% do thị trường đang ở mức bão hòa; ngành sản xuất giường, tủ, bàn ghế 

giảm 16,9%; ngành sản xuất trang phục giảm 3,03%... 
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Các ngành công nghiệp còn lại phát triển ổn định. 

2.2. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu 

Hầu hết sản lượng sản phẩm công nghiệp chủ yếu của các doanh nghiệp 

trên địa bàn tỉnh tháng Mười một dự kiến đều có mức tăng khá so với tháng 

trước và so với cùng kỳ. Tính chung mười một tháng đầu năm 2019, ngoài sản 

lượng ô tô giảm 5,94%, xe máy giảm 11,82% và quần áo các loại giảm 2,91%, 

các nhóm sản phẩm công nghiệp chủ yếu còn lại của tỉnh đều có mức tăng 

trưởng cao so với cùng kỳ năm 2018: Dịch vụ sản xuất linh kiện điện tử 87.368 

tỷ đồng, tăng 44,38%; Giày thể thao đạt 6.849 nghìn đôi, tăng 24,49%; gạch ốp 

lát 122.696 nghìn m
2
, tăng 13,40%; máy điều hòa không khí 21.849 cái, tăng 

38,14%; điện thương phẩm 5.533 triệu kwh, tăng 13,98%; nước uống được 

23.988 nghìn m
3
, tăng 15,53%... 

2.3. Chỉ số sử dụng lao động 

Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh tháng Mười một tăng 0,83% so với tháng trước và tăng 3,79% so với cùng 

kỳ. Tính chung mười một tháng đầu năm chỉ số tăng 0,87% so với cùng kỳ; 

trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 6,50%, doanh nghiệp 

ngoài nhà nước tăng 4,33%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 0,30%.  

2.4. Chỉ số tiêu thụ, tồn kho 

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng Mười một 

năm 2019 tăng 3,64% so với tháng trước và giảm 8,09% so với cùng kỳ năm 

trước. Tính chung mười một tháng đầu năm, nhiều ngành có chỉ số tiêu thụ tăng 

cao như: ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 26,84%; ngành sản 

xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 24,40%; ngành sản xuất kim loại tăng 

22,46%; ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 21,05%; ngành 

sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim tăng 11,06%... Bên cạnh đó, một số ngành 

có chỉ số tiêu thụ giảm như: ngành sản xuất phương tiện vận tải khác giảm 

13,59%; ngành sản xuất xe có động cơ giảm 6,96%... Các ngành còn lại có biến 

động nhẹ. 

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng Mười một 

năm 2019 tăng 7,33% so với tháng trước và tăng 57,25% so cùng kỳ năm trước. 

Hầu hết các ngành đều có chỉ số tồn kho tăng cao so cùng kỳ; trong đó, ngành 

sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 108,96%; ngành sản xuất kim loại tăng 

47,18%; ngành sản xuất xe có động cơ tăng 36,46%... 

3. Đầu tư, xây dựng 
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Để đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án, nhất là các dự án đang được 

triển khai và tránh nợ đọng xây dựng cơ bản, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị 

chuyên môn xác định nhiệm vụ đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm 

vụ quan trọng, cấp bách trong thời điểm hiện nay nhằm sử dụng hiệu quả vốn 

đầu tư. Do vậy, các đơn vị chuyên môn cần chú trọng ngay từ khâu quy hoạch, 

lập dự án, khảo sát, thiết kế, đấu thầu, chỉ định thầu đảm bảo công khai, minh 

bạch. Tăng cường công tác giám sát, chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ 

thi công, ưu tiên bố trí vốn cho các dự án chuyển tiếp hoàn thành trong năm và 

các dự án có khả năng giải ngân đạt cao. Đồng thời, có giải pháp cụ thể tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc trong việc đền bù, giải phòng mặt bằng, đấu thầu..., để đẩy 

nhanh tiến độ thi công công trình, dự án. Kết quả thực hiện vốn đầu tư trong 

tháng đạt khá: Tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa 

phương quản lý ước đạt 668,8 tỷ đồng tăng 7,35% so với tháng trước. Trong đó 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 466,06 tỷ đồng tăng 6,29%, vốn ngân 

sách cấp huyện là 162,18 tỷ đồng tăng 11,3%; vốn ngân sách cấp xã là 40,56 tỷ 

đồng tăng 4,4% so với tháng trước. Lũy kế đến hết tháng Mười một, vốn đầu tư 

thuộc nguồn ngân sách nhà nước ước đạt 5.612,5 tỷ đồng bằng 90,05% kế 

hoạch năm. 

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả 

4.1. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng 

Tháng Mười một là thời điểm bắt đầu vào mùa mua sắm cuối năm, các 

đơn vị sản xuất, kinh doanh có nhiều chương trình khuyến mại nhằm giải phóng 

hàng tồn, chuẩn bị nhập hàng hóa phục vụ Tết. Do đó, tình hình kinh doanh 

thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh tiếp tục ổn định và phát triển khá. Tổng 

mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Mười một ước đạt 

4.490,3 tỷ đồng, tăng 12,14% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung mười một 

tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 47.080,1 tỷ 

đồng, tăng 9,89% so với cùng kỳ năm trước.  

Phân theo nhóm ngành kinh doanh 

- Doanh thu bán lẻ hàng hóa trong tháng Mười một ước đạt 3.877,7 tỷ 

đồng, tăng 1,64% so với tháng trước, tăng 12,62% so với cùng kỳ năm trước và 

tăng ở cả 12 nhóm ngành hàng. Trong đó, một số nhóm ngành hàng có mức tăng 

khá cao so với cùng kỳ như: Nhóm hàng may mặc tăng 17,52%; nhóm lương 

thực, thực phẩm tăng 17,42%; nhóm phương tiện đi lại, trừ ô tô con (kể cả phụ 

tùng) tăng 15,84%; nhóm ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) tăng 16,99%,... Trong 

tháng, các siêu thị, các cửa hàng bán lẻ đều có nhiều chương trình khuyến mại 

để kích cầu thị trường; bên cạnh đó, tình hình kinh tế Vĩnh Phúc tiếp tục ổn định 
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và phát triển, nhu cầu xây dựng tăng cao nên sức mua của thị trường vật liệu xây 

dựng được dự tính tăng đáng kể; cùng với đó, tháng này cận kề tháng cuối năm, 

nhu cầu về hàng lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, ô tô con và phương tiện 

đi lại, đá quý, kim loại quý đều tăng cao đã góp phần vào tăng doanh thu cho 

ngành thương mại. Lũy kế mười một tháng tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 

40.505 tỷ đồng tăng 9,91% so với cùng kỳ năm trước. 

- Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng Mười một ước 

đạt 344,6 tỷ đồng, giảm 2,08% so với tháng trước do thời điểm này đã kết thúc 

mùa du lịch, nghỉ mát, so cùng kỳ năm trước tăng 5,57%. Trong đó, doanh thu 

dịch vụ lưu trú đạt 29,8 tỷ đồng, giảm 3,74% so tháng trước và tăng 0,87% so 

với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ăn uống đạt 306,2 tỷ đồng, giảm 

1,88% so tháng trước và tăng 5,93% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du 

lịch lữ hành đạt 8,5 tỷ đồng, giảm 3,50% so tháng trước và tăng 9,77% so với 

cùng kỳ năm trước. Lũy kế mười một tháng, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, 

du lịch lữ hành đạt 3.770,1 tỷ đồng, tăng 9,28% so với cùng kỳ năm trước. 

- Doanh thu các ngành dịch vụ khác tháng Mười một ước đạt 268 tỷ đồng, 

tăng 2,15% so tháng trước và tăng đều ở tất cả các ngành. Lũy kế mười một 

tháng đầu năm ước đạt 2.805 tỷ đồng, tăng 10,40% so với cùng kỳ năm trước. 

4.2. Vận tải hành khách và hàng hoá 

Nhận định nhu cầu đi lại và vận tải hàng hóa của người dân từ nay đến 

cuối năm tăng cao, ngành Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đơn vị, doanh 

nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải tăng cường công tác đầu tư, nâng cấp các 

phương tiện vận tải, nâng cao chất lượng dịch vụ; tuân thủ nghiêm quy định về 

giá, lịch trình, các điểm dừng đỗ đón trả khách, quy định về số lượng hành 

khách, hàng hóa vận chuyển trên mỗi chuyến xe; khuyến khích phát triển vận tải 

hành khách công cộng, vận tải hàng hóa nhằm phục vụ tốt nhu cầu của người 

dân cũng như sự phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.  

Dự kiến, khối lượng vận chuyển hành khách trên địa bàn tỉnh tháng Mười 

một ước đạt 2.194 ngàn người, luân chuyển 148 triệu người.km; so với tháng 

trước, vận chuyển tăng 0,92%, luân chuyển tăng 0,68%; so với cùng kỳ năm 

trước, vận chuyển tăng 5,02%, luân chuyển tăng 11,08%. Tính chung mười một 

tháng đầu năm, tổng khối lượng hành khách vận chuyển đạt 23.262 ngàn người 

người, tăng 3,63%; luân chuyển 1.582 triệu người.km, tăng 4,16% so với cùng 

kỳ 2018. 

Khối lượng vận chuyển hàng hoá trên địa bàn tỉnh tháng Mười một ước 

đạt 3.092 ngàn tấn, luân chuyển 229 triệu tấn.km; so với tháng trước, vận 

chuyển hàng hóa tăng 0,91%, luân chuyển hàng hóa tăng 0,88%; so với cùng kỳ 



 7 

năm trước, vận chuyển tăng 3,31%, luân chuyển tăng 3,79%. Tổng khối lượng 

hàng hoá vận chuyển trên địa bàn tỉnh mười một tháng đầu năm ước đạt 31.306 

ngàn tấn, tăng 6,58%; luân chuyển đạt trên 2.316 triệu tấn.km, tăng 6,94% so 

với cùng kỳ. 

Doanh thu vận tải trong tháng ước đạt 387,8 tỷ đồng, tăng 1,32% so với 

tháng trước và tăng 10,23% so với cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành khách đạt 

88,4 tỷ đồng, tăng 1,07%; vận tải hàng hoá đạt 288,9 tỷ đồng, tăng 1,29% so với 

tháng trước. Tính chung mười một tháng đầu năm, tổng doanh thu vận tải ước 

đạt trên 4.069,7 tỷ đồng, tăng 9,61% so cùng kỳ năm trước. 

4.3. Chỉ số giá 

a. Chỉ số giá tiêu dùng 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tháng Mười một tăng 1,57% 

so với tháng trước, tăng 4,37% so với cùng kỳ, tăng 4,72% so tháng 12 năm 

trước. Bình quân Mười một tháng, CPI tăng 1,65% so với cùng kỳ.  

Trong 11 nhóm hàng chủ yếu, có 3 nhóm hàng ghi nhận mức chỉ số tăng 

so với tháng trước. Cụ thể:  

- Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5,36% so với tháng trước và 

tăng 11,41% so với cùng tháng năm trước, do giá lương thực tăng 0,30% (chủ 

yếu ở giá gạo nếp thường hạt tròn tăng 1,11%, giá gạo nếp cái hoa vàng tăng 

0,24% so với tháng trước). Giá thực phẩm tăng 7,20% (do nhóm thịt gia súc tươi 

sống tăng 18,01%. Trong đó, giá thịt lợn tăng 21,28%, giá thịt bò tăng 2,45%, 

giá nội tạng động vật tăng 11,73%. Nguyên nhân chủ yếu là do nguồn cung thịt 

lợn ít, trong khi đó nhu cầu tiêu thụ của người dân tăng lên; mặt khác, việc xuất 

khẩu lợn qua đường tiểu ngạch vào thị trường Trung Quốc tăng mạnh, đã đẩy 

giá thịt lợn hơi tăng mạnh); thịt gia cầm tươi sống tăng 6,91%; nhóm trứng các 

loại tăng 5,36%; nhóm thủy sản tươi sống tăng 2,30% so với tháng trước... 

Lương thực, thực phẩm tăng kéo theo nhóm ăn uống ngoài gia đình cũng tăng 

2,08% so với tháng trước;  

- Nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,50% chủ yếu ở nhóm thuốc lá tăng 

1,50%; nước khoáng và nước có ga tăng 0,40%, so với tháng trước. Nguyên 

nhân là do một số cửa hàng kinh doanh đã bắt đầu tích trữ nguồn hàng để chuẩn 

bị cho dịp tết sắp tới, nên giá một số mặt hàng tăng đã ảnh hưởng đến chỉ số của 

nhóm tăng; 

- Nhóm giáo dục tăng 0,03% chủ yếu ở nhóm văn phòng phẩm (mặt hàng 

bút viết và các loại vở viết) tăng 0,16% so với tháng trước, do chi phí sản xuất 

các sản phẩm tăng. 
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Các nhóm còn lại giá tương đối ổn định và có mức biến động nhẹ so với 

tháng trước. 

b. Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ  

Chỉ số giá vàng trên địa bàn tỉnh tháng Mười một giảm 0,63% so với 

tháng trước do ảnh hưởng của giá vàng Thế giới, giá bán bình quân ở mức 4.096 

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

tăng 0,01% so với tháng trước, giá bán bình quân phổ biến là 22.602 đồng/USD. 

Bình quân 11 tháng đầu năm, chỉ số giá vàng tăng 5,98%, chỉ số giá Đô la Mỹ 

tăng 2,08% so với cùng kỳ năm 2018. 

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

(So với tháng 12 năm 2018) 

 

5. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm 

5.1. Tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tiếp tục duy trì tiến độ khả quan, 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tập trung tháo gỡ các 

khó khăn, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho hoạt động sản xuất, kinh doanh phát 

triển. Siết chặt kỷ luật tài chính ngân sách, tăng cường nuôi dưỡng các nguồn 

thu, triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên, cơ cấu lại ngân sách nhà 

nước theo hướng tăng chi cho đầu tư phát triển. Cùng với đó, đã chỉ đạo ngành 

Thuế làm tốt công tác đánh giá, phân tích, dự báo những yếu tố ảnh hưởng tới 

nguồn thu; rà soát các khoản thu, các nguồn thu tiềm năng; tăng cường các biện 

pháp quản lý, khai thác, chống thất thu để bù đắp các khoản hụt thu do tác động 

của những nguyên nhân khách quan; tăng cường công tác quản lý hoàn thuế giá 

trị gia tăng, xử lý nghiêm đối với các hành vi gian lận, lợi dụng chính sách hoàn 

thuế, chiếm đoạt tiền từ ngân sách Nhà nước. Theo số liệu của Kho bạc Nhà 

nước, tổng thu ngân sách trên địa bàn tính đến 15/11/2019 ước đạt 29.430,2 tỷ 
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đồng, tăng 5,89% dự toán. Trong đó, thu nội địa đạt 25.503,4 tỷ đồng, tăng 

5,20% dự toán; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 3.885,4 tỷ đồng, tăng 9,45% 

dự toán. Trong thu nội địa, một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn và đạt mức thu 

khá như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 19.030 tỷ đồng, 

chiếm 74,62% tổng thu nội địa và đạt 95,72% dự toán; các khoản thu về nhà đất 

đạt 3.222,4 tỷ đồng, chiếm 12,64% trong tổng thu nội địa, bằng 471,11% so dự 

toán... 

Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn đến 15/11/2019 đạt 14.619,6 tỷ 

đồng, trong đó chi thường xuyên đạt 7.757 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển đạt 

6.811 tỷ đồng. 

5.2. Hoạt động ngân hàng, tín dụng 

Năm 2019, theo định hướng phát triển kinh tế xã hội của tỉnh và mục tiêu 

tăng trưởng tín dụng của ngành, các TCTD trên địa bàn triển khai kế hoạch hoạt 

động đảm bảo phù hợp với sức hấp thụ vốn của nền kinh tế; tăng cường triển 

khai các giải pháp nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng tiếp cận nguồn 

vốn ngân hàng; tập trung cho vay vào các lĩnh vực ưu tiên như nông nghiệp, 

nông thôn, cho vay hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay xuất khẩu, cho vay 

công nghiệp hỗ trợ, cho vay doanh nghiệp theo các ngành kinh kế, cho vay xây 

dựng nông thôn mới...; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với các lĩnh vực phi sản 

xuất, lĩnh vực tiêu dùng, lĩnh vực có rủi ro cao (như bất động sản, chứng khoán, 

BOT…). Nhờ đó, tín dụng ngành tăng trưởng tốt ngay từ đầu năm và tăng đều 

qua các tháng, không còn tình trạng tín dụng tăng thấp vào đầu năm và dồn vào 

những tháng cuối năm. Mặt bằng lãi suất cho vay trên địa bàn phổ biến đối với 

các lĩnh vực ưu tiên ở mức 6-6,5%/năm đối với ngắn hạn; 7-9%/năm đối với 

trung, dài hạn. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản xuất kinh doanh thông thường 

ở mức 6,8-9%/năm đối với ngắn hạn; 9-10,5%/năm đối với trung và dài hạn. 

5.3. Bảo hiểm 

Tính đến tháng Mười một năm nay, toàn tỉnh có 1.024.119 người tham gia 

đóng bảo hiểm các loại. Trong đó, Bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc là 

201.345 người, BHXH tự nguyện 5.721 người, bảo hiểm thất nghiệp(BHTN) 

193.411 người, bảo hiểm y tế (BHYT) là 1.018.398 người. Kết quả thu BHXH 

trong tháng Mười một ước đạt 421,7 tỷ đồng, lũy kế đến hết tháng mười một đạt 

4.102,2 tỷ, tăng 447,8 tỷ đồng so với cùng kỳ và đạt 91,7% so với kế hoạch 

giao.  

Bảo hiểm Xã hội tỉnh đã tập trung chỉ đạo có hiệu quả việc thực hiện các 

chế độ, chính sách BHXH qua đó rút ngắn thời gian giải quyết và tạo thuận lợi 

cho người thụ hưởng chế độ BHXH. Trong tháng, đã thực hiện chi đúng, chi đủ, 

kịp thời cho các đối tượng thụ hưởng chế độ BHXH, BHYTvới tổng số tiền là 

352,3 tỷ đồng. Trong đó, giải quyết hưởng BHXH hàng tháng cho 53 người, lũy 
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kế là 923 người; Giải quyết hưởng BHXH một lần cho 442 người, lũy kế là 

8.005 người; Giải quyết ốm đau, thai sản, dưỡng sức cho 4.823 lượt người, lũy 

kế là 123.453 lượt người; Giải quyết chi trả cho 447 lượt người hưởng bảo hiểm 

thất nghiệp, lũy kế là 8.154 người; phối hợp với ngành Bưu điện chi trả đúng, đủ 

lương hưu, trợ cấp BHXH hàng tháng cho người thụ hưởng chính sách trên địa 

bàn tỉnh. 

6. Một số vấn đề xã hội 

6.1. Tình hình giáo dục 

Kỷ niệm 37 năm ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngành 

Giáo dục đã làm tốt công tác tuyên truyền và tổ chức lễ kỷ niệm trang trọng, ý 

nghĩa với nhiều hoạt động như: Phong trào thi đua “Dạy tốt- học tốt”, “Xây 

dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”,…Các trường, các địa phương đã 

tổ chức buổi gặp mặt cán bộ quản lý, giáo viên giỏi tiêu biểu nhằm ôn lại truyền 

thống vẻ vang, phát huy bản chất tốt đẹp nghề dạy học; nâng cao tinh thần trách 

nhiệm, giữ gìn phẩm chất đạo đức, bồi dưỡng năng lực nhà giáo; thêm yêu nghề, 

yêu trò, sáng tạo, tận tụy phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Trong tháng, 

nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ chào mừng đã diễn ra nhằm góp phần tôn 

vinh lực lượng làm công tác giáo dục của tỉnh.  

Để chuẩn bị cho việc thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 tại 

cơ sở đạt kết quả cao nhất. Đoàn cán bộ giáo viên Vĩnh Phúc đã tham dự lớp Bồi 

dưỡng tổ trưởng chuyên môn trường phổ thông về thực hiện Chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 tại Trường Đại học Vinh, tỉnh Nghệ An. Đây là khóa học có 

ý nghĩa quan trọng giúp các giáo viên cốt cán nắm được chương trình giáo dục 

phổ thông mới; hiểu rõ chương trình bộ môn mình phụ trách cùng với phương 

pháp giảng dạy. Từ đó, góp phần bồi dưỡng giáo viên đại trà, chuẩn bị tốt cho 

công tác triển khai thực hiện chương trình mới tại cơ sở. 

Trong kỳ, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Vĩnh Phúc phối hợp cùng Học 

viện Quản lý giáo dục tổ chức khai giảng khóa bồi dưỡng năng lực tư vấn tâm lí 

học đường cho giáo viên phổ thông. Tham dự lớp bồi dưỡng có 211 học viên. 

Khóa tập huấn giúp cán bộ quản lý và giáo viên phụ trách công tác tư vấn tâm lý 

cho học sinh có nhận thức đúng về tư vấn học đường; nắm được những kỹ năng 

cơ bản của công tác tư vấn tâm lý học sinh để vận dụng trong việc tham vấn, 

hướng dẫn, hỗ trợ về tâm lý, giáo dục, hướng nghiệp, công tác xã hội học đường 

cho học sinh phổ thông các cấp. 

6.2. Hoạt động văn hóa, thể thao 

Hướng tới kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, 70 

năm ngày thành lập tỉnh Vĩnh Phúc, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức 

công diễn và trao giải Hội diễn nghệ thuật không chuyên năm 2019. Hội diễn có 
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sự tham gia của 14 đoàn nghệ thuật quần chúng với trên 500 diễn viên không 

chuyên đến từ 8 huyện, thành phố và 6 sở, ngành với 65 tiết mục gồm nhiều thể 

loại ca múa nhạc với nội dung ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước,... 

Kết thúc hội diễn, 3 giải Nhất toàn đoàn thuộc về các đơn vị: Sở Giáo dục và 

Đào, Sở Xây dựng và Công an tỉnh. Ban tổ chức cũng trao 3 giải Nhì, 4 giải Ba, 

3 giải Khuyến khích cho các đoàn; 37 giải Nhất, Nhì, Ba cho các tiết mục xuất 

sắc. 

Trong khuôn khổ chương trình Hành động quốc gia về du lịch năm 2019 

của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Vĩnh Phúc được chọn làm điểm biểu diễn 

chương trình nghệ thuật tại các khu du lịch những tháng cuối năm 2019. Sáng 

17/11/2019, tại Đền Thõng, Khu di tích lịch sử - danh thắng Tây Thiên, Nhà hát 

Nghệ thuật tỉnh đã tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật ca múa nhạc dân 

tộc với chủ đề “Về nơi đất mẫu”. Chương trình nghệ thuật được biểu diễn phục 

vụ thường xuyên, theo lịch định kỳ vào các buổi sáng thứ bảy và chủ nhật hàng 

tuần trong tháng 11 và 12/2019, nhằm tạo điểm nhấn thu hút du khách, đồng 

thời, quảng bá, giới thiệu về các loại hình nghệ thuật ca múa nhạc dân tộc, nghệ 

thuật truyền thống như: Hát chèo, hát văn, hát chầu văn, hầu đồng, hát trống 

quân, hát xoan, biểu diễn ca múa nhạc dân tộc, nhạc cụ dân tộc, giúp du khách 

hiểu hơn về những giá trị văn hóa truyền thống, đặc trưng của Vĩnh Phúc nói 

riêng và Việt Nam nói chung. 

Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh đã diễn ra nhiều hoạt động thể thao sôi nổi: 

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh tổ chức Hội thao năm 2019 có sự tham gia của 

41 đoàn với 583 vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động 

đang công tác trong các tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ Khối Các cơ 

quan tỉnh. Các vận động viên tham gia thi đấu ở các bộ môn: cầu lông, bóng 

chuyền hơi, kéo co, bóng bàn. Kết thúc giải thi đấu, Ban Tổ chức trao 04 giải 

toàn đoàn và 64 giải cho các bộ môn; Hội khỏe Phù Đổng giai đoạn 2 lần thứ 

IX, năm 2019 có 1.280 vận động viên đến từ 41 đơn vị, gồm 32 trường THPT 

và 9 phòng GD&ĐT. Các vận động viên thi đấu ở 76 nội dung  của 6 môn thể 

thao gồm: Thể dục, bóng rổ, cờ vua, kéo co, võ taekwondo, võ karatedo,... Giải 

đua thuyền Cúp Canoeing toàn quốc năm 2019 diễn ra tại Đại Lải, Vĩnh Phúc 

đã quy tụ được 18 đoàn của các tỉnh, thành phố với hơn 200 huấn luyện viên, 

vận động viên tham dự. Sau 03 ngày thi đấu, đoàn Vĩnh Phúc đã vượt qua 17 

đoàn tham gia, giành giải nhất với 09 Huy chương Vàng (HCV) và 03 Huy 

chương Đồng (HCĐ). Đứng thứ 2 là đoàn Thái Nguyên với 08 HCV, 06 Huy 

chương Bạc (HCB), 06 HCĐ. Đứng thứ 3 là đoàn Bạc Liêu với 06 HCV, 04 

HCB, 04 HCĐ. 

6.3. Tình hình y tế 
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Hiện nay, dịch Sốt xuất huyết Dengue đang có diễn biến phức tạp, ngành 

Y tế tiếp tục chủ động tuyên truyền hướng dẫn nhân dân cách phòng chống dịch 

bệnh; giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh nhằm phát hiện sớm các trường hợp 

mắc bệnh để có các biện pháp điều trị kịp thời. Đồng thời, tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh lớn trên 

địa bàn; duy trì tốt việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Đến thời điểm 

này, trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra.  

Tình hình an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP): Công tác an toàn thực 

phẩm luôn được ngành quan tâm, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến 

Luật An toàn thực phẩm, truyền thông phổ biến kiến thức về ATVSTP cho các 

nhóm đối tượng sản xuất, chế biến, kinh doanh và người tiêu dùng. Trong tháng, 

các đoàn thanh, kiểm tra liên ngành của tỉnh đã tiến hành thanh, kiểm tra 399 cơ 

sở, kết quả có 343 cơ sở đạt tiêu chuẩn về ATVSTP (đạt 86%); 56 cơ sở không 

đạt tiêu chuẩn (chiếm 14%) do vi phạm các nội dung về ATVSTP như: Người 

sản xuất tiếp xúc trực tiếp không có ủng hoặc giày dép sử dụng riêng trong khu 

vực sản xuất thực phẩm; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về chế độ 

kiểm thực 3 bước; sử dụng người trực tiếp chế biến thức ăn mà không sử dụng 

găng tay khi tiếp xúc với thực phẩm chín...Tính đến ngày 30/10, trên địa bàn 

tỉnh không có tình trạng ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. 

Công tác phòng chống HIV/AIDS tiếp tục được đẩy mạnh, đặc biệt chú 

trọng đến việc thông tin, truyền thông về các hoạt động tư vấn, chăm sóc, điều 

trị người nhiễm HIV và bệnh nhân AIDS. Đồng thời, tăng cường chất lượng kết 

nối giữa các gói dịch vụ; mở các lớp tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ y tế, 

đảm bảo bệnh nhân nhiễm HIV/AIDS được điều trị, chăm sóc tốt nhất. Tính đến 

ngày 30/10/2019, lũy tích có 4.404 người nhiễm HIV; lũy tích số người chuyển 

AIDS là 2.295 người; lũy tích số người tử vong do AIDS là 1.006 người. Số 

bệnh nhân đang nhận thuốc điều trị ARV là 901 bệnh nhân (26 trẻ em). 

6.4. Tình hình an ninh trật tự, an tooàn giao thông và phòng, chống 

cháy nổ 

Tình hình an ninh trật tự: Những tháng cuối năm, tình hình trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn tỉnh luôn tiềm ẩn nhiều nguy cơ phức tạp. Vì vậy, lực 

lượng công an toàn tỉnh đã chủ động triển khai đồng bộ, hiệu quả các biện 

pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, trong đó tập trung vào 

các loại tội phạm mới nổi, chú trọng các biện pháp để hạn chế nguyên nhân, 

điều kiện phát sinh tội phạm; thực hiện có hiệu quả các Đề án, Kế hoạch 

chuyên đề về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; đảm 

bảo an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.  

Theo báo cáo của Công an tỉnh, tính đến ngày 15/11/2019, trên địa bàn 

tỉnh đã xảy ra 03 vụ tai nạn giao thông, làm 01 người chết, 03 người bị thương, 
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nâng tổng số vụ tai nạn giao thông trong mười một tháng đầu năm lên 36 vụ, 

làm 31 người chết, 27 người bị thương. Nguyên nhân do ý thức của một bộ phận 

người tham gia giao thông chưa cao, người điều khiển phương tiện gây ra tai 

nạn đã có sử dụng rượu, bia, vi phạm các lỗi như không đi đúng làn đường, phần 

đường quy định; điều khiển phương tiện không chú ý quan sát; chạy quá tốc độ 

quy định; từ đường phụ ra đường chính không nhường đường; chuyển hướng 

không báo tín hiệu... 

Tình hình cháy nổ: Trong kỳ, Công an tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức Hội thao 

chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ cho lực lượng phòng cháy chữa cháy cơ sở năm 

2019. Tham gia Hội thao có 30 doanh nghiệp FDI, DDI trên địa bàn tỉnh. Các 

đội thi trải qua hai môn thi: Cá nhân chạy 100m vượt chướng ngại vật chữa 

cháy; chạy tiếp sức 3x100m chữa cháy, cứu người, cứu tài sản.  Kết thúc Hội 

thao, Ban Tổ chức trao giải Nhất, Nhì, Ba toàn đoàn cho các Công ty đạt 

thành tích xuất sắc trong Hội thao. 

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh xảy ra 04 vụ cháy: 01 vụ cháy xưởng gỗ 

của hộ dân ở xã Đồng Ích - huyện Lập Thạch, thiệt hại 100 triệu đồng; 01 vụ 

cháy Công ty TNHH Kyungil Optics Việt Nam ở xã Bá Hiến - huyện Bình 

Xuyên, thiệt hại đang được điều tra; 01 vụ cháy quán bún đậu của hộ dân ở 

phường Khai Quang - thành phố Vĩnh Yên, thiệt hại 40 triệu đồng. Nguyên nhân 

của 03 vụ cháy đều do sự cố chập điện. 01 vụ cháy xưởng gỗ của 04 hộ và nhà ở 

của 01 hộ dân ở thị trấn Yên Lạc - huyện Yên Lạc, thiệt hại 500 triệu đồng, 

nguyên nhân cháy đang được điều tra. Cả 04 vụ cháy đều không gây thiệt hại về 

người. Tính từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 28 vụ cháy, ước tính 

giá trị thiệt hại lên đến trên 72 tỷ đồng. 

Tình hình bảo vệ môi trường: Trong tháng Mười một, các cơ quan chức 

năng đã phát hiện 02 vụ vi phạm môi trường; số vụ vi phạm môi trường đã xử lý 

là 02 vụ với số tiền xử phạt là 120 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay trên 

địa bàn tỉnh đã phát hiện 17 vụ vi phạm và đã xử phạt số tiền trên 1.060,3 triệu 

đồng./. 

 

Nơi nhận: 
- Vụ Tổng hợp - TCTK (b/c); 

- Tỉnh uỷ, HĐND, UBND tỉnh (b/c); 
- Một số Sở, ngành của tỉnh; 
- Lưu VT, TH. 

 CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

Hà Thị Hồng Nhung 

 



Thực hiện

cùng kỳ

năm trước

Thực hiện

 kỳ này

Thực hiện kỳ này 

so với cùng kỳ 

năm trước (%)

 Gieo trồng vụ Đông (Đến 15/11/2019) 15.625 13.676 87,53

Trong đó:

1. Ngô 7.188 6.010 83,62

2. Khoai lang 1.696 1.476 87,02

3. Đậu tương 921 705 76,54

4. Lạc 177 155 87,61

5. Rau các loại 4.352 4.141 95,15

1. SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP ĐẾN NGÀY 15 THÁNG 11 NĂM 2019

Đơn vị tính: Ha



Tháng 10

năm 2019

so với

cùng kỳ

năm trước

Tháng 11

năm 2019

so với

tháng 10

năm 2019

Tháng 11

năm 2019

so với

cùng kỳ

năm trước

Chỉ số luỹ kế 

đến cuối tháng 

11 năm 2019 

so với cùng kỳ 

năm trước

TOÀN NGÀNH CÔNG NGHIỆP 112,41 102,30 109,03 111,29

Phân theo ngành kinh tế (Ngành cấp II)

Khai khoáng 83,34 104,30 72,04 88,97

Khai khoáng khác 83,34 104,30 72,04 88,97

Công nghiệp chế biến , chế tạo 112,44 102,31 108,99 111,28

Sản xuất chế biến thực phẩm 101,34 100,88 103,08 107,32

Dệt 101,92 101,77 109,18 101,49

Sản xuất trang phục 89,86 102,88 103,02 96,97

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 124,41 102,64 110,26 124,49

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, 

nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản xuất sản 

phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện 60,89 103,87 63,29 103,81

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 133,07 108,31 138,42 126,64

In, sao chép bản ghi các loại 123,51 101,78 125,56 111,56

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 92,41 102,34 94,64 126,63

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 97,87 102,60 103,19 96,30

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 112,88 101,70 119,61 108,40

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại 

khác 111,75 103,95 116,03 113,40

Sản xuất kim loại 128,00 104,00 119,38 125,78

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ 

máy móc, thiết bị) 101,73 101,89 87,38 102,90

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và 

sản phẩm quang học 141,94 100,83 132,79 144,38

Sản xuất thiết bị điện 137,38 102,82 124,98 127,69

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân 

vào đâu 212,52 79,46 162,60 138,14

Sản xuất xe có động cơ 89,42 110,51 92,27 94,06

Sản xuất phương tiện vận tải khác 94,00 100,49 91,38 88,18

2. CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

%



Tháng 10

năm 2019

so với

cùng kỳ

năm trước

Tháng 11

năm 2019

so với

tháng 10

năm 2019

Tháng 11

năm 2019

so với

cùng kỳ

năm trước

Chỉ số luỹ kế 

đến cuối tháng 

11 năm 2019 

so với cùng kỳ 

năm trước

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 91,42 104,62 61,83 83,10

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 113,90 105,63 113,21 116,66

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hoà không khí 107,80 101,34 111,54 113,98

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hoà không khí 107,80 101,34 111,54 113,98

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nước thải 128,95 100,79 129,65 117,09

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 115,38 100,75 116,53 115,53

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác 

thải; tái chế phế liệu 146,68 100,84 146,59 118,93



Đơn vị

tính

Thực hiện 

tháng 10

năm

2019

Ước tính 

tháng 11

năm

2019

Ước tính

11 tháng

năm

2019

Tháng 11 năm 

2019 so với

cùng kỳ năm 

trước (%)

11 tháng năm 

2019 so với

cùng kỳ năm 

trước (%)

1. Thức ăn cho gia súc Tấn 23.743 23.953 246.821 103,08 107,32

2. Quần áo các loại 1000 cái 6.067 6.237 66.922 103,00 97,09

3. Giày, dép thể thao 1000 đôi 715 734 6.849 110,26 124,49

4. Vật liệu dùng để ốp lát 1000 m2 11.277 11.722 122.696 116,03 113,40

5. Linh kiện điện tử Tỷ đồng 9.487 9.566 87.368 132,79 144,38

6. Máy điều hòa không khí Cái 1.324 1.052 21.849 162,60 138,14

7. Xe ô tô chở dưới 10 người Chiếc 4.969 5.491 54.773 92,27 94,06

8. Xe máy các loại Chiếc 191.565 192.500 1.751.096 91,38 88,18

9. Điện thương phẩm Triệu KWh 512 519 5.533 111,54 113,98

10. Nước uống được 1000 m3 2.369 2.387 23.988 116,53 115,53

3. SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU



Thực hiện

tháng 10

năm

2019

Ước tính 

tháng 11

năm

2019

Ước tính 

11 tháng

năm

2019

Tháng 11 

năm 2019 so 

với cùng kỳ

năm trước

11 tháng năm 

2019 so với 

cùng kỳ

năm trước

TỔNG SỐ 623.034 668.803 5.612.502 107,91 102,93

1. Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 438.464 466.063 3.883.552 103,94 101,45

- Vốn cân đối ngân sách tỉnh 438.464 466.063 3.856.222 109,18 104,17

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 380 - 3.660 - 3,12

- Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu - - 20.000 - 28,33

- Vốn nước ngoài (ODA) - - 7.330 - 13,25

- Xổ số kiến thiết - - - - -

- Vốn khác - - - - -

2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 145.715 162.177 1.337.947 121,86 108,22

- Vốn cân đối ngân sách huyện 145.715 162.177 1.337.947 121,86 109,58

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất - - - - -

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

- Vốn khác - - - - -

3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã 38.855 40.563 391.003 105,96 100,61

- Vốn cân đối ngân sách xã 38.095 39.903 381.013 104,23 98,04

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất - - - - -

- Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 760 660 9.990 - -

- Vốn khác - - - - -

4. VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Triệu đồng; %



Thực hiện

tháng 10

năm

2019

Ước tính 

tháng 11

năm

2019

Ước tính 

11 tháng

năm

2019

Tháng 11 

năm 2019 so 

với cùng kỳ

năm trước

11 tháng năm 

2019 so với 

cùng kỳ

năm trước

TỔNG SỐ 3.815.093 3.877.722 40.505.042 112,62 109,91

Phân theo nhóm hàng

1. Lương thực, thực phẩm 845.166 852.989 8.930.105 117,42 111,82

2. Hàng may mặc 155.840 159.027 1.681.804 117,52 112,89

3. Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị

 gia đình 285.488 297.713 3.073.808 112,81 106,52

4. Vật phẩm văn hóa, giáo dục 30.781 31.309 318.322 120,42 112,61

5. Gỗ và vật liệu xây dựng 1.206.332 1.223.680 12.716.620 108,51 109,39

6. Ô tô các loại 183.260 187.300 1.761.840 116,99 102,76

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

phụ tùng) 225.931 234.526 2.439.486 115,84 114,67

8. Xăng, dầu các loại 306.291 308.002 3.317.710 110,36 107,78

9. Nhiên liệu khác (Trừ xăng dầu) 30.623 31.059 338.439 112,20 111,81

10. Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 46.391 46.469 482.708 107,71 105,38

11. Hàng hóa khác 430.006 434.079 4.725.311 111,47 111,69

12. Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, 

xe máy và xe có động cơ 68.984 71.570 718.890 115,45 107,02

5. DOANH THU BÁN LẺ HÀNG HÓA 

Triệu đồng; %



Thực hiện

tháng 10

năm

2019

Ước tính 

tháng 11

năm

2019

Ước tính 

11 tháng

năm

2019

Tháng 11 

năm 2019 so 

với cùng kỳ

năm trước

11 tháng năm 

2019 so với 

cùng kỳ

năm trước

1. Dịch vụ lưu trú, ăn uống 343.039 336.027 3.674.501 105,46 109,25

 Dịch vụ lưu trú 30.959 29.802 326.148 100,87 108,77

 Dịch vụ ăn uống 312.080 306.225 3.348.353 105,93 109,29

2. Du lịch lữ hành 8.841 8.532 95.578 109,77 110,59

3. Dịch vụ tiêu dùng khác 262.376 268.024 2.804.987 114,34 110,40

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

VÀ DỊCH VỤ TIÊU DÙNG KHÁC

Triệu đồng; %



Thực hiện

tháng 10

năm

2019

Ước tính 

tháng 11

năm

2019

Ước tính 

11 tháng

năm

2019

Tháng 11 

năm 2019 so 

với cùng kỳ

năm trước

11 tháng năm 

2019 so với 

cùng kỳ

năm trước

A. HÀNH KHÁCH

I. Vận chuyển (Nghìn HK) 2.174 2.194 23.262 105,02 103,63

Đường bộ 2.118 2.138 22.587 105,84 104,22

Đường thủy 56 56 675 81,06 87,01

II. Luân chuyển (Triệu HK.km) 147 148 1.582 111,08 104,16

Đường bộ 147 148 1.582 111,10 104,17

Đường thủy 0,06 0,06 0,69 80,17 87,27

B. HÀNG HÓA

I. Vận chuyển (Nghìn tấn) 3.064 3.092 31.306 103,31 106,58

Đường bộ 1.624 1.637 17.416 103,52 105,09

Đường thủy 1.440 1.455 13.890 103,07 108,52

II. Luân chuyển (Triệu tấn.km) 227 229 2.316 103,79 106,94

Đường bộ 87 87 943 104,70 104,35

Đường thủy 140 142 1.373 103,24 108,79

7. VẬN TẢI HÀNH KHÁCH VÀ HÀNG HOÁ



Thực hiện

tháng 10

năm

2019

Ước tính 

tháng 11

năm

2019

Ước tính 

11 tháng

năm

2019

Tháng 11 

năm 2019 so 

với cùng kỳ

năm trước

11 tháng năm 

2019 so với 

cùng kỳ

năm trước

TỔNG SỐ 382.754 387.820 4.069.741 110,23 109,61

Trong đó

1. Vận tải hành khách 87.424 88.362 909.389 110,73 107,46

Đường bộ 87.056 87.991 904.978 110,87 107,56

Đường thủy 368 371 4.412 85,01 90,19

2. Vận tải hàng hóa 285.215 288.893 3.046.486 109,48 110,12

Đường bộ 201.941 204.361 2.220.734 108,49 109,17

Đường thủy 83.274 84.531 825.752 111,93 112,76

3. Dịch vụ hỗ trợ vận tải 9.925 10.355 111.989 127,18 111,80

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

Triệu đồng; %



%

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG 114,91 104,37 104,72 101,57 101,65

1. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 115,80 111,41 111,97 105,36 103,39

Trong đó: Lương thực 105,78 100,09 100,25 100,30 99,27

   Thực phẩm 118,04 114,64 115,46 107,20 104,02

   Ăn uống ngoài gia đình 114,01 107,20 107,20 102,08 103,46

2. Đồ uống và thuốc lá 110,51 105,89 105,04 100,50 103,76

3. May mặc, mũ nón và giày dép 108,18 99,35 98,69 99,99 100,71

4. Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 112,02 100,48 101,68 99,10 101,19

5. Thiết bị và đồ dùng gia đình 96,04 99,47 99,62 99,98 99,95

6. Thuốc và dịch vụ y tế 264,08 110,90 103,06 100,00 104,17

Trong đó: Dịch vụ y tế 323,71 113,39 103,73 100,00 105,07

7. Giao thông 89,44 97,16 102,79 99,16 97,83

8. Bưu chính viễn thông 96,02 98,70 98,65 99,92 99,64

9. Giáo dục 128,48 105,17 105,17 100,03 104,47

Trong đó: Dịch vụ giáo dục 131,49 105,73 105,73 100,00 104,92

10. Văn hoá, giải trí và du lịch 99,50 97,48 97,57 99,83 98,46

11. Hàng hoá và dịch vụ khác 108,08 101,54 101,54 100,00 101,21

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 122,79 115,55 115,48 99,37 105,98

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 112,57 99,97 100,05 100,01 102,08

9. CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG, CHỈ SỐ GIÁ VÀNG, CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 

Tháng 11 năm 2019 so với Chỉ số giá bình 

quân kỳ báo cáo 

so với cùng kỳ 

năm trước

Kỳ gốc 

2014

Tháng 11 

năm 2018

Tháng 10 

năm 2019

Tháng 12 

năm 2018



Đơn vị

tính

Sơ bộ tháng 11

năm 2019

Cộng dồn 11 tháng

năm 2019

Tai nạn giao thông

Tổng số vụ tai nạn giao thông Vụ

Đường bộ " 3 36

Đường sắt " - -

Đường thủy " - -

Số người chết Người

Đường bộ " 1 31

Đường sắt " - -

Đường thủy " - -

Số người bị thương Người

Đường bộ " 3 27

Đường sắt " - -

Đường thủy " - -

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ Vụ 4 28

Số người chết Người - -

Số người bị thương " - -

Tổng giá trị thiệt hại Triệu đồng 640 72.101
[1]

10. TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI

(Từ ngày 16/10/2019 đến ngày 15/11/2019

[1] Giá trị thiệt hại lũy kế 11 tháng tăng cao do một số vụ cháy đã được tổng hợp trong các kỳ báo cáo 

trước nhưng đến nay mới được các cơ quan chức năng thẩm định và công bố giá trị thiệt hại
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