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1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

a) Nông nghiệp 

- Trồng trọt: Đến thời điểm này, bà con nông dân trong tỉnh đã cơ bản thu 

hoạch xong vụ mùa và khẩn trương gieo trồng cây vụ đông. Tính đến 

15/10/2017 toàn tỉnh đã gieo trồng được 12.146 ha cây vụ đông, giảm 25,56% 

so với cùng kỳ. Trong đó, ngô 7.724 ha, bằng 82,11%; khoai lang 1.123 ha, 

bằng 72,24%; đỗ tương 447 ha, bằng 36,15%; lạc 115 ha, bằng 81,32%; rau các 

loại 2.595 ha, bằng 73,92% so với cùng kỳ... Theo nhận định của các địa 

phương, diện tích gieo trồng các loại cây màu vụ đông năm nay giảm nhiều so 

với vụ đông năm trước, nguyên nhân chủ yếu là do ảnh hưởng của thời tiết mưa 

nhiều, đất ướt không gieo trồng được; bên cạnh đó, sản xuất vụ đông chi phí lớn, 

phải sử dụng nhiều công lao động, hiệu quả kinh tế không cao nên bà con nông 

dân chưa thực sự tích cực sản xuất. 

- Chăn nuôi: Tình hình sản xuất chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nhìn chung ổn 

định, không có nhiều biến động, việc kiểm soát dịch bệnh trên địa bàn được thực 

hiện tốt, trong tháng không có dịch bệnh lớn xảy ra. Theo đánh giá của các địa 

phương, hiện nay đàn trâu tương đối ổn định, đàn bò và đàn gia cầm như gà, vịt 

có chiều hướng phát triển khá do giá các loại sản phẩm ở mức khá cao, người 

chăn nuôi có lãi nên yên tâm đầu tư; mặt khác đây cũng là tháng các hộ vào đàn 

để chuẩn bị sản phẩm cung cấp cho thị trường vào dịp Tết Nguyên đán. Riêng 

đàn lợn, mặc dù trong thời gian gần đây giá lợn hơi đã nhích lên từ 30.000 đồng 

đến 32.000 đồng/kg nhưng người chăn nuôi vẫn chưa có lãi nên việc tái đàn, mở 

rộng quy mô của các hộ vẫn còn hạn chế, nhất là các hộ chăn nuôi lớn... Để chủ 

động phòng chống một số bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho gia súc, gia cầm, 

ngăn chặn dịch bệnh phát sinh và lây lan, tỉnh đang tiến hành tiêm phòng vacxin 

cho gia súc, gia cầm và khử trùng tiêu độc môi trường đợt 2 năm 2017. Công tác 

kiểm tra, giám sát ngăn chặn buôn bán, vận chuyển gia súc, gia cầm, sản phẩm 

gia súc, gia cầm không qua kiểm dịch của cơ quan chức năng được tăng cường 

và thực hiện nghiêm túc tạo điều kiện để người dân yên tâm đầu tư mở rộng quy 

mô sản xuất.  



 2 

b) Lâm nghiệp 

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

tập trung chủ yếu vào công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và bảo vệ rừng. Đến nay, 

diện tích rừng trồng mới tập trung ước đạt 650,9 ha, đạt 108,5% kế hoạch năm 

và tăng 10,17% so với cùng kỳ; trong đó, phần lớn là rừng sản xuất với 603,4 

ha, còn lại là rừng phòng hộ 25,8 ha và rừng đặc dụng 21,7 ha. Công tác chăm 

sóc diện tích rừng trồng mới và bảo vệ rừng hiện có luôn được quan tâm thực 

hiện tích cực với hơn 9.758 ha rừng được bảo vệ và 480 ha rừng được chăm sóc; 

số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước trồng được 789,4 nghìn cây, chủ yếu là 

cây lấy gỗ, cây bóng mát và cây tạo cảnh quan môi trường. 

Công tác phòng chống cháy rừng luôn được các cấp, các ngành quan tâm 

chỉ đạo tích cực; đồng thời, lực lượng kiểm lâm thường xuyên phối hợp với chủ 

rừng thực hiện việc tuyên truyền bảo vệ, phòng chống cháy rừng nên trong 

tháng không xảy ra vụ cháy rừng nào. 

c) Thuỷ sản 

Nhìn chung, sản xuất thủy sản tháng Mười trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn 

định, giá thủy sản ở mức khá, nuôi trồng từng bước được đa dạng hoá, chất 

lượng thủy sản ngày càng đáp ứng được yêu cầu của thị trường và tạo ra thu 

nhập khá cho người nuôi. Sản xuất thuỷ sản phát triển theo hướng chú trọng đưa 

các giống thủy sản mới có năng suất cao, chất lượng tốt, sạch bệnh vào nuôi 

thâm canh; nâng cao chất lượng công tác phòng bệnh, đảm bảo nguồn thức ăn, 

giảm thiểu các loại hóa chất dùng trong nuôi trồng thủy sản, chủ động công tác 

ứng phó với thiên tai để hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất... tạo sự an tâm cho 

người sản xuất, tiếp tục đầu tư phát triển, góp phần nâng cao giá trị thu nhập trên 

một đơn vị diện tích và thúc đẩy sản xuất thuỷ sản phát triển. 

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

tỉnh đạt 6.915,8 ha, tăng 0,72% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, diện tích 

nuôi cá 6.913,2 ha, chiếm 99,96% tổng số; thủy sản khác 2,6 ha. Tổng sản lượng 

thuỷ sản 10 tháng đầu năm ước đạt 17.384 tấn, tăng 3,6% so với cùng kỳ. Trong 

đó, sản lượng thủy sản nuôi trồng là 15.510 tấn, tăng 4,4%; sản lượng thuỷ sản 

khai thác là1.874 tấn, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm trước. 

2. Sản xuất công nghiệp 

a) Chỉ số sản xuất  

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh trong tháng tiếp tục 

ổn định, các doanh nghiệp đang khẩn trương đẩy tiến độ, tăng năng suất để hoàn 

thành mục tiêu, kế hoạch đề ra trong năm. Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh tháng Mười tăng 3,13% so với tháng trước và tăng 9,43% so với cùng 
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kỳ. Chia theo ngành kinh tế cấp I, các ngành tăng, giảm tương ứng so với tháng 

trước và cùng kỳ như sau: ngành công nghiệp khai khoáng tăng 1,02% và tăng 

9,93%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,19% và tăng 9,45%; ngành 

sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí 

giảm 1,65% và tăng 22,16%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải tăng 1,08% và giảm 9,51%. Tính chung mười tháng đầu năm, chỉ số sản 

xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 10,99% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, 

ngành công nghiệp khai khoáng tăng 4,57%; ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo tăng 11,06%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước tăng 14,23%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải giảm 0,66%.  

Tình hình cụ thể của một số ngành công nghiệp chủ yếu như sau: 

- Chỉ số sản xuất của ngành chế biến thực phẩm trong tháng tăng 6,19% 

so với tháng trước, song  giảm 5,49% so với cùng kỳ; tính chung mười tháng 

đầu năm giảm 2,63% so cùng kỳ. Sản phẩm chính của ngành này chủ yếu là 

thức ăn gia súc, gia cầm; do trong tháng đàn gia cầm như gà, vịt có chiều hướng 

phát triển khá, bên cạnh đó giá thịt lợn hơi có chiều hướng tăng so với tháng 

trước nên sản phẩm tiêu thụ khá hơn. Tuy vậy, giá lợn thịt hơi tăng chậm, việc 

tái đàn cũng như mở rộng quy mô còn cầm chừng, ảnh hưởng đến việc tiêu thụ 

sản phẩm của ngành này; 

- Chỉ số sản xuất tháng Mười của ngành sản xuất xe có động cơ tiếp tục 

giảm 0,45% so với tháng trước và giảm 43,01% so với cùng kỳ. Việc giảm thuế 

về 0% đối với các loại xe nhập khẩu trong thời gian tới, nên doanh nghiệp sản 

xuất cầm chừng, dẫn đến chỉ số sản xuất của ngành giảm sâu so cùng kỳ. Tính 

chung mười tháng đầu năm, chỉ số sản xuất giảm 17,36% so với cùng kỳ; 

- Ngành dệt tuy chỉ số sản xuất trong tháng tăng 4,94% so với tháng trước 

và tăng tới 10,85% so với cùng kỳ, nhưng tính chung mười tháng đầu năm lại 

giảm tới 8,12% so với cùng kỳ. Chỉ số sản xuất của ngành này bắt đầu giảm vào 

tháng Bảy, tháng Tám và giảm sâu vào tháng Chín (giảm 31,94%) so với cùng 

kỳ do khó khăn trong khâu tiêu thụ sản phẩm; 

- Ngành sản xuất phương tiện vận tải tăng 0,95% so với tháng trước và 

tăng 0,08% so với cùng kỳ. Sản phẩm của ngành tiêu thụ ổn định và tăng dần 

trong một vài tháng gần đây do các doanh nghiệp vẫn tiếp tục nâng cao chất 

lượng cũng như mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm. Vì vậy, lượng sản phẩm 

tiêu thụ đạt mức khá, chỉ số sản xuất mười tháng đầu năm tăng 6,01% so cùng 

kỳ, góp phần đóng góp vào tăng trưởng chung của toàn ngành; 

- Chỉ số sản xuất của ngành sản xuất linh kiện điện tử tăng 7,10% so với 

tháng trước và tăng tới 82,98% so với cùng kỳ, góp phần nâng chỉ số sản xuất 
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mười tháng đầu năm tăng 60,01% so với cùng kỳ. Thị trường công nghệ số đang 

phát triển mạnh trong mấy năm gần đây, kéo theo các ngành công nghiệp phụ 

trợ trên địa bàn tỉnh phát triển. Đây là ngành đang chiếm ưu thế và có đóng góp 

chiếm tỷ lệ cao trong ngành công nghiệp cũng như trong tăng trưởng kinh tế của 

toàn tỉnh. 

Các ngành công nghiệp còn lại tiếp tục ổn định và phát triển. 

b) Sản phẩm công nghiệp chủ yếu  

Dự kiến tháng Mười các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh sản 

xuất được 18.860 tấn thức ăn gia súc, tăng 6,19% so với tháng trước; 436 ngàn 

đôi giày thể thao, tăng 9,27%; 11.632 ngàn m
2
 gạch ốp lát, tăng 2,39%; 1.825 

máy điều hòa không khí, giảm 3,90%; 3.570 xe ô tô các loại, giảm 0,45%; 

182.518 xe máy các loại, tăng 0,95%; doanh thu linh kiện điện tử đạt 5.967 tỷ 

đồng, tăng 7,10% so với tháng trước.... Tính chung mười tháng đầu năm các 

doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất được 177.998 tấn thức ăn 

gia súc, giảm 2,63% so với cùng kỳ; 4.295 ngàn đôi giày thể thao, tăng 0,59%; 

103.656 ngàn m
2
 gạch ốp lát, tăng 5,77%; 16.649 máy điều hòa không khí, tăng 

5,93%; 41.315 xe ô tô các loại, giảm 7,36%; 1.608.265 xe máy các loại, tăng 

6,01%; doanh thu linh kiện điện tử đạt 40.141 tỷ đồng, tăng 60,01% so với cùng 

kỳ...  

c) Chỉ số sử dụng lao động 

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

tháng Mười tăng 2,88% so với tháng trước. Tính chung mười tháng đầu năm chỉ 

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

29,86% so với cùng kỳ. Chia theo ngành công nghiệp cấp I, riêng ngành khai 

khoáng giảm 4,85% so với cùng kỳ; các ngành còn lại đều có chỉ số tăng, ngành 

có chỉ số sử dụng lao động tăng cao cùng kỳ là ngành chế biến chế tạo tăng 

30,69%. Theo thành phần kinh tế, doanh nghiệp nhà nước tăng 1,51%, doanh 

nghiệp ngoài nhà nước tăng 31,14%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

tăng 30,77 so với cùng kỳ năm trước. 

d) Chỉ số tiêu thụ, tồn kho  

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

giảm 1,89% so với tháng trước, tính chung mười tháng đầu năm chỉ số tiêu thụ 

toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,12% so với cùng kỳ. Trong 

mười tháng, 2 ngành có chỉ số tiêu thụ giảm so cùng kỳ là ngành sản xuất trang 

phục giảm 16,42%, ngành sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 

giảm 8,53%; các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo còn lại đều có chỉ số tiêu 

thụ tăng, trong đó, ngành sản xuất xe có động cơ tăng 1,48%, ngành sản xuất 

phương tiện vận tải khác tăng 20,83%... 
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Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng Mười tăng 

5,76% so với tháng trước. Trong đó, một số ngành có chỉ số tồn kho cao như 

ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 39,07%, ngành sản xuất phương tiện 

vận tải tăng 32,83% ...; một số ngành có chỉ số tồn kho giảm như ngành sản xuất 

trang phục  giảm 2,27%, ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 

10,15%... 

3. Đầu tư, xây dựng 

Thực hiện Nghị quyết số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế 

hoạch vốn đầu tư công, UBND tỉnh Vĩnh Phúc đã ra văn bản chỉ đạo các Sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm túc triển khai Nghị 

quyết này đồng thời ra các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh về thực hiện và giải 

ngân kế hoạch vốn năm 2017, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư 

công trong các tháng cuối năm 2017.  

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

quản lý tháng tháng Chín đạt trên 639 tỷ đồng, tăng khá cao so với tháng trước 

và cùng kỳ với 18,14 % và 16,51%. Trong tháng Chín, các dự án đường giao 

thông nông thôn, công trình trường học đã được phê duyệt của các xã chuẩn bị 

về đích trong Chương trình xây dựng Nông thôn mới đang được chủ đầu tư đẩy 

nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành mục tiêu sớm; các công trình, dự án trọng 

điểm của tỉnh tiếp tục được tập trung nguồn lực thực hiện và giải ngân vốn... 

Bên cạnh dự án, công trình đã được hoàn thành đưa vào sử dụng phát huy hiệu 

quả, vẫn còn nhiều công trình tiến độ chậm, gặp khó khăn trong công tác bồi 

thường giải phóng mặt bằng, trong đó có một số dự án lớn, dự án trọng điểm 

trên địa bàn tỉnh như: Đường song song đường sắt Hà Nội - Lào Cai, đoạn từ 

Hợp Thịnh - Đạo Tú đến nút bến xe Vĩnh Yên (tuyến phía nam đường sắt), 

Đường QL2B đoạn từ cầu chân suối đến Thị trấn Tam Đảo; Công trình đường từ 

cầu kênh Lũng Hạ đi Nguyệt Đức tạm nghỉ do vướng một số trang trại chưa bàn 

giao mặt bằng. Ngoài ra, nhiều công trình hiện đang vướng mắc trong việc giao 

chủ đầu tư, cơ quan quản lý dự án do chưa kiện toàn được các Ban Quản lý xây 

dựng chuyên ngành, Ban Quản lý Dự án xây dựng khu vực, dẫn đến dự án đã có 

mặt bằng, đã được bố trí vốn nhưng không triển khai được nhất là trong lĩnh vực 

Giáo dục và Đào tạo... 

Để đẩy nhanh tiến độ thực hiện thủ tục xây dựng cơ bản, sớm khởi công 

các công trình và tăng tốc các dự án chuyển tiếp phấn đấu hoàn thành kế hoạch 

được giao, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục thực 

hiện nghiêm các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết số 70/NQ-CP 

ngày 03/8/2017 của Chính phủ. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động 



 6 

nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Nhà nước trong công tác bồi 

thường, giải phóng mặt bằng. Các chủ đầu tư nâng cao chất lượng thẩm định nội 

bộ, tổ chức kiểm soát chặt chẽ hồ sơ thiết kế, bản vẽ thi công, dự toán công trình 

trước khi nghiệm thu, trình thẩm định. Đồng thời, huy động tối đa phương tiện, 

nhân lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng và ngay sau khi có khối lượng hoàn 

thành phải thực hiện giải ngân cho dự án, tránh tình trạng để dồn khối lượng vào 

cuối năm. Kho bạc tỉnh Vĩnh Phúc chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thanh toán cho 

các dự án khi có đủ điều kiện giải ngân trong thời hạn 04 ngày làm việc; phối 

hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian 

kiểm soát chi, góp phần đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công. 

Dự kiến, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa 

phương quản lý tháng Mười đạt 687,4 tỷ đồng, tăng 7,51% so với tháng trước và 

tăng 21,56% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước 

cấp tỉnh là 577,3 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp huyện là 72,6 tỷ đồng; vốn ngân 

sách cấp xã là 37,5 tỷ đồng. Lũy kế đến hết tháng Mười, tổng vốn đầu tư thuộc 

nguồn ngân sách nhà nước thực hiện đạt 4.902,3 tỷ đồng, tăng 17,22% so với 

cùng kỳ năm 2016 và đạt 82,43% kế hoạch vốn giao đầu năm. Trong tháng 

Mười, một số công trình đã hoàn thành thủ tục đấu thầu, ký hợp đồng sẽ tiến 

thành khởi công như:  Đường quốc lộ 2C đoạn từ đê Trung ương đi xã Vĩnh 

Thịnh, tổng mức đầu tư theo kế hoạch được duyệt 71,456 tỷ, vốn thực hiện trong 

năm 2017 là 30 tỷ đồng; công trình cải tạo, nâng cấp đường giao thông nông 

thôn xã Nguyệt Đức, đường vành đai 3 huyện Yên Lạc tuyến từ vòng xuyến Mả 

Lọ đi tỉnh lộ 303, Đền Gia Loan với kế hoạch vốn là 27 tỷ đồng; công trình 

đường nối đường tỉnh 309 từ Yên Bình đi Hợp Thịnh, Đạo Tú (22,1 tỷ đồng); 

công trình nhà lớp học, nhà điều hành trường Tiểu học Phú Thịnh (14,97 tỷ 

đồng); hạ tầng đất đấu giá thôn Phú Thứ, Xã Thượng Trưng (10 tỷ đồng) ... 

4. Thương mại, dịch vụ và giá cả 

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

Tình hình kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa bàn tỉnh trong tháng 

tăng nhẹ so với tháng trước, nhưng lại tăng khá cao so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Mười dự kiến 

đạt 3.639 tỷ đồng, tăng 2,94% so với tháng trước và tăng 22,42% so với cùng 

kỳ. Trong đó, kinh doanh thương mại đạt 3.191 tỷ đồng tăng 3,38% so với tháng 

trước và tăng 23,28% so với cùng kỳ; khách sạn, nhà hàng, du lịch đạt 281 tỷ 

đồng, giảm 2,12% so với tháng trước và tăng 13,36% so với cùng kỳ; các ngành 

dịch vụ phục vụ tiêu dùng khác đạt 167 tỷ đồng, tăng 3,54% so với tháng trước 

và tăng 22,64% so với cùng kỳ năm trước.  
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Tính chung mười tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ đạt 33.278 tỷ đổng, tăng 12,93% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, 

kinh doanh thương mại đạt 28.915 tỷ đồng tăng 13,10% so với cùng kỳ; khách 

sạn, nhà hàng, du lịch đạt 2.844 tỷ đồng, tăng 11,01%; các ngành dịch vụ phục 

vụ tiêu dùng khác đạt 1.519 tỷ đồng, tăng 13,36% so với cùng kỳ năm trước. 

Phân theo khu vực kinh tế, kinh tế nhà nước đạt 207 tỷ đồng, tăng 15,28%; kinh 

tế tập thể đạt 52 tỷ đồng, tăng 28,96%; kinh tế cá thể đạt 17.535 tỷ đồng, tăng 

11,54%; kinh tế tư nhân 13.344 tỷ đồng, tăng 15,60%; kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài 2.140 tỷ đồng, tăng 7,87% so với cùng kỳ.  

b) Vận tải hành khách và hàng hoá 

Tình hình kinh doanh vận tải tháng Mười tuy tăng khá so với cùng kỳ 

nhưng so với tháng trước tăng không đáng kể cả ở khối lượng vận chuyển, luân 

chuyển hàng hóa và hành khách cũng như doanh thu và phân theo ngành đường. 

Dự kiến, tổng khối lượng hàng hoá vận chuyển trên địa bàn tỉnh tháng 

Mười đạt 2,5 triệu tấn, luân chuyển 179 triệu tấn.km. So với tháng trước tăng 

1,17% về tấn và tăng 1,64% về tấn.km; so với cùng kỳ năm trước tăng 18,22% 

về tấn và tăng 17,29% về tấn km. Mười tháng đầu năm, khối lượng vận chuyển 

hàng hóa đạt 23,5 triệu tấn, luân chuyển 1.637,2 triệu tấn.km, so với cùng kỳ 

năm trước tăng 8,11% về tấn và tăng 9,25% về tấn.km .  

 Khối lượng hành khách vận chuyển tháng Mười dự kiến đạt gần 1,7 triệu 

người, luân chuyển đạt 148,6 triệu người.km. So với tháng trước tăng 1,15% về 

người và tăng 1,87% về người.km; so với cùng kỳ năm trước tăng 8,28% về 

người và tăng 8,61% về người.km. Tính chung mười tháng đầu năm, vận chuyển 

hành khách đạt 19,6 triệu người, luân chuyển đạt 1.488,8 triệu người.km, tăng 

4,50% về người và tăng 5,22% về người.km so với cùng kỳ năm 2016. 

Tổng doanh thu vận tải tháng Mười dự kiến đạt trên 330 tỷ đồng, tăng 

2,50% so tháng trước và tăng 19,18% so cùng kỳ. Trong đó, vận tải hành khách 

đạt 72,5 tỷ đồng, tăng 2,79% so với tháng trước và tăng 16,51% so với cùng kỳ; 

vận tải hàng hoá đạt 248,9 tỷ đồng, tăng 2,49% so với tháng trước và tăng 

24,69% so cùng kỳ. Tính chung mười tháng đầu năm, tổng doanh thu đạt 3.025 

tỷ đồng, tăng 14,49% so cùng kỳ.  

c) Chỉ số giá tiêu dùng 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tháng Mười tăng 1,02% so với 

tháng trước, tăng 5,15% so với cùng tháng năm trước và tăng 5,32% so tháng 

Mười hai năm trước. Bình quân mười tháng đầu năm CPI tăng 3,83% so với 

cùng kỳ.  

CPI tháng này tăng so với tháng trước là do tác động của một số yếu tố: 



 8 

- Lương thực tăng 1,87% . Sau nhiều tháng ổn định, giá mặt hàng gạo các 

loại trên địa bàn tỉnh trong tháng Mười đã trở lại tăng 2,90% so với tháng trước 

do giá lúa gạo thị trường trong nước biến động tăng trong bối cảnh thu hoạch 

lúa vụ thu đông ở khu vực Đồng bằng sông Cửu Long với thời tiết bất 

lợi, dịch bệnh phát sinh, năng suất giảm so với cùng kỳ, chi phí tăng; 

- Thực phẩm tăng 0,28%. Trong khi thịt gia súc tươi sống không đáng kể, 

thịt gia cầm, trứng các loại cùng nhóm thủy sản tươi sống giảm thì nhóm rau, củ, 

quả tươi khô hoặc chế biến lại tăng mạnh do thời tiết không thuận lợi, mưa 

nhiều ảnh hưởng đến sự sinh trưởng và phát triển của cây trồng. Một số loại rau, 

củ có giá tăng cao từ 13,08% đến 46,17% do nguồn cung hạn hẹp trong khi nhu 

cầu tiêu dùng vẫn duy trì;  

 - Nhóm hàng may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,15%, nhóm thiết bị và 

đồ dùng gia đình tăng 0,11%, một mặt do thời tiết chớm lạnh, mặt khác do bước 

vào mùa cưới nên nhu cầu sắm sửa chăn ga gối đệm, quần áo, giày dép tăng lên; 

hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,68% chủ yếu do dịch vụ phục vụ cá nhân như 

dịch vụ làm tóc nữ, dịch vụ chăm sóc cá nhân tăng; 

 - Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 11,83%. Đây là nhóm có chỉ số tăng 

cao nhất trong 11 nhóm hàng. Trong đó, dịch vụ khám sức khỏe tăng 14,62%, 

đóng góp 0,95 điểm % trong mức tăng CPI toàn tỉnh là 1,02% so với tháng 

trước. Nguyên nhân, do trên địa bàn tỉnh áp dụng điều chỉnh giá dịch vụ y tế 

theo Nghị quyết số 26/2017/NQ-HĐND ngày 17/7/2017 của HĐND tỉnh cùng 

Công văn số 1624/UBND-VX3 ngày 11/8/2017 của UBND về việc quy định 

mức giá dịch vụ khám bệnh chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của quỹ 

bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của nhà nước và áp giá, 

mức giá một số trường hợp trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc từ ngày 1/10/2017. Theo 

đó, giá dịch vụ khám chữa bệnh ngoại trú tăng 14,99%, nội trú tăng 14,68%. Giá 

các loại thuốc ổn định. 

Giá vàng trên địa bàn tỉnh giảm 2,33% so với tháng trước, giá vàng bình 

quân trên thị trường tự do là 3.437 nghìn đồng/chỉ. Cùng chiều với giá vàng, giá 

Đô la Mỹ trên thị trường tự do giảm 0,12% so với tháng trước, giá bán bình 

quân phổ biến ở mức 21.613 đồng/USD.  

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

5. Tình hình cháy nổ và trật tự, an toàn giao thông  

Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ cháy, không gây thiệt hại về 

người, ước tính thiệt hại về tài sản là 49 triệu đồng. Lũy kế từ đầu năm đến nay, 

trên địa bàn tỉnh xảy ra 23 vụ cháy, ước tính giá trị thiệt hại là 21,9 tỷ đồng. 

 Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tính đến ngày 15/09/2017, 

trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm 26 người chết, 37 người 
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bị thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 02 vụ, số 

người chết giảm 05 người, số người bị thương giảm 18 người. Nguyên nhân chủ 

yếu gây ra các vụ tai nạn trên là do người điều khiển phương tiện giao thông 

không chú ý quan sát, không làm chủ tốc độ, chuyển hướng không đảm bảo an 

toàn và đi sai phần đường. Để tiếp tục đạt mục tiêu ba giảm, thời gian tới, Ban 

An toàn giao thông tỉnh sẽ phối hợp với các cơ quan chức năng tăng cường kiểm 

tra, rà soát các bất cập về hạ tầng giao thông đường bộ, đường sắt; tiếp tục giải 

tỏa các vi phạm hành lang an toàn giao thông, thiết lập kỷ cương trật tự an toàn 

giao thông; đẩy mạnh tuyên truyền về tác hại của việc sử dụng rượu bia khi 

tham gia giao thông... 

 

 
Nơi nhận :                                                        

- Vụ TH -TCTK;                                                                               

- Tỉnh uỷ, UBND, HĐND tỉnh; 

- Một số Sở, ngành của tỉnh; 

- Lưu VT, TH. 

 

CỤC TRƯỞNG 

(Đã ký) 

 

 

 

 

Hà Thị Hồng Nhung 

 

 

                                                                                                          



Thực hiện cùng 

kỳ năm trước

Ước thực hiện

 kỳ này

Kỳ báo cáo so với 

cùng kỳ năm 

trước (%)

 Gieo trồng vụ đông (Đến 15/10/2017) 16.316 12.146 74,44

Trong đó

1. Ngô 9.407 7.724 82,11

2. Khoai lang 1.554 1.123 72,24

3. Đậu tương 1.237 447 36,15

4. Lạc 142 115 81,32

5. Rau các loại 3.511 2.595 73,92

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Đơn vị tính: Ha



Tháng trước
Cùng kỳ 

năm trước

TOÀN NGÀNH 103,13 109,43 110,99

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

1. Công nghiệp khai thác mỏ 101,02 109,93 104,57

 - Khai khoáng khác 101,02 109,93 104,57

2. Công nghiệp chế biến 103,19 109,45 111,06

 - Sản xuất chế biến thực phẩm 106,19 94,51 97,37

 - Dệt 104,94 110,85 91,88

 - Sản xuất trang phục 106,20 107,62 100,77

 - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại 102,39 110,64 105,77

 - Sản xuất sản phẩm điện tử 107,10 182,98 160,01

 - Sản xuất xe có động cơ 99,55 56,99 82,64

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác 100,95 100,08 106,01

3. SX, tập trung và phân phối điện, nước 98,35 122,16 114,23

4. Cung cấp nước, HĐ quản lý, xử lý rác thải 101,08 90,49 99,34

Chỉ số tháng 10 năm 2017

 so với

Chỉ số luỹ kế đến 

cuối tháng 10 

năm 2017 so với 

cùng kỳ năm 

trước

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

Đơn vị tính: %



Tháng 10 

năm 2017

10 tháng 

năm 2017

1. Thức ăn cho gia súc, gia cầm Tấn 17.760 18.860 177.998 94,51 97,37

2. Quần áo các loại 1000 cái 5.813 6.183 57.466 107,29 100,42

3. Giày dép các loại 1000 đôi 399 436 4.295 98,20 100,59

4. Vật liệu dùng để ốp lát 1000 m2 11.360 11.632 103.656 110,64 105,77

5. Xe ô tô từ 5-14 chỗ Chiếc 3.586 3.570 41.315 56,99 82,64

6. Xe máy các loại Chiếc 180.805 182.518 1.608.265 100,08 106,01

7. Doanh thu linh kiện điện tử Tỷ đồng 5.572 5.967 40.141 182,98 160,01

8. Máy điều hòa không khí Cái 1.899 1.825 16.649 110,47 105,93

9. Điện thương phẩm Triệu Kwh 409 402 3.594 122,16 114,23

10. Nước uống được 1000 m3 1.762 1.780 16.195 113,35 109,46

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU

Ước thực hiện

Đơn vị

tính

Thực hiện 

tháng 9 

năm 2017

10 tháng 

năm 2017 

so với  

cùng kỳ 

năm trước

 (%)

Tháng 10 

so với 

cùng kỳ 

năm trước

 (%)



Tháng 10

năm 2017

10 tháng

 năm 2017

TỔNG SỐ 639.389 687.405 4.902.262 121,56 117,22

1. Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 527.582 577.324 3.778.665 133,70 119,24

 - Vốn cân đối ngân sách tỉnh 509.334 556.324 3.532.397 142,17 122,86

 - Vốn trung ương hỗ trợ theo mục tiêu 1.000 10.000 97.469 86,95 59,83

 - Vốn nước ngoài (ODA) -               -               112.068 -               92,07

 - Vốn khác 17.248     11.000     36.731 3.819,44 400,34

2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 73.417 72.558 804.381 67,71 101,42

 - Vốn cân đối ngân sách huyện 73.417 72.558 755.311 77,28 102,44

 - Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu -               -               49.070 -               95,34

 - Vốn khác -               -               -               -               0,00

3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã 38.390 37.523 319.216 137,26 144,39

 - Vốn cân đối ngân sách xã 32.190 30.603 236.563 2.651,91 212,62

 - Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 300 700 39.723 6,93 58,20

 - Vốn khác 5.900 6.220 42.930 109,12 103,27

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ước thực hiện

Thực hiện  

tháng 9

 năm 2017

10 tháng 

năm 2017 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)

Tháng 10

so với 

cùng kỳ

 năm trước 

(%)



Tháng 10

 năm 2017

10 tháng 

năm 2017

TỔNG SỐ 3.086.154 3.190.503 28.914.829 123,28 113,10

 I. Phân theo loại hình kinh tế

 1. Kinh tế nhà nước 186 203 1.672 149,16 126,68

 2. Ngoài nhà nước 2.874.216 2.968.112 26.969.184 123,42 113,50

 3. Khu vực có vốn ĐTNN 211.752 222.188 1.943.973 121,30 107,74

 II. Phân theo nhóm hàng

1. Lương thực, thực phẩm 769.154 790.378 7.270.522 118,68 109,18

2. Hàng may mặc 136.239 144.902 1.244.837 130,70 113,62

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

đình 252.188 262.224 2.414.592 115,86 109,96

4. Vật phẩm văn hóa, giáo dục 25.997 26.999 239.191 121,88 109,53

5. Gỗ và vật liệu xây dựng 935.783 969.966 8.662.989 129,92 117,57

6. Ô tô các loại 148.061 151.030 1.409.586 108,50 106,83

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

phụ tùng) 188.331 191.623 1.767.413 117,78 110,71

8. Xăng, dầu các loại 159.132 161.656 1.519.234 121,65 114,20

9. Nhiên liệu khác (Trừ xăng dầu) 27.485 28.382 254.040 123,98 113,75

10. Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 39.483 41.065 384.072 113,39 111,07

11. Hàng hóa khác 349.299 364.354 3.231.238 131,60 116,96

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

máy và xe có động cơ 55.004 57.926 517.116 127,37 114,95

DOANH THU BÁN LẺ HÀNG HÓA

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 9

năm 2017

Ước thực hiện 10 tháng 

năm 2017 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)

Tháng 10 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)



Tháng 10

 năm 2017

10 tháng 

năm 2017

TỔNG SỐ 287.039 280.944 2.844.538 113,36 111,01

 I. Phân theo loại hình kinh tế

 1. Kinh tế nhà nước -               -               -               -                -                

 2. Ngoài nhà nước 286.914 280.812 2.844.281 113,36 111,01

 3. Khu vực có vốn ĐTNN 126          132          257          -                -                

 II. Phân theo ngành kinh tế

1. Dịch vụ lưu trú 25.151 24.117 247.429 108,59 110,41

2. Dịch vụ ăn uống 254.439 249.802 2.524.795 114,00 111,09

3. Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ 7.450 7.025 72.315 108,16 110,31

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 9

năm 2017

Ước thực hiện Tháng 10

 so với

 cùng kỳ 

năm trước 

(%)

10 tháng

 năm 2017 

so với 

cùng kỳ

 năm trước 

(%)



Tháng 10

năm 2017

10 tháng

năm 2017

 TỔNG SỐ 2.489 2.518 23.527 118,22 108,11

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài Nhà nước 2.477 2.506 23.409 117,68 107,56

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 12 12 119 -                 -

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 1.712 1.728 14.331 122,29 103,86

Đường sông 777 790 9.196 110,20 115,46

 TỔNG SỐ 176.086 178.971 1.637.214 117,29 109,25

2. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài Nhà nước 175.958 178.843 1.635.955 117,25 109,17

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 128 128 1.259 -                 -

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 78.264 79.647 720.841 115,81 100,63

Đường sông 97.822 99.324 916.374 118,59 117,14

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 9 

năm 2017

10 tháng 

năm 2017

 so với 

cùng kỳ

 năm trước 

(%)

Ước thực hiện Tháng 10 

so với

cùng kỳ

 năm trước 

(%)



Tháng 10 

năm 2017

10 tháng

năm 2017

 TỔNG SỐ 1.657 1.676 19.621 108,28 104,50

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 42 42 414 112,40 96,54

Ngoài Nhà nước 1.553 1.571 18.613 107,78 104,54

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 62 63 593 119,57 109,58

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 1.606 1.624 18.915 107,50 103,10

Đường sông 52 52 705 138,72 164,29

 TỔNG SỐ 145.829 148.551 1.488.782 108,61 105,22

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 42 42 414 97,98 96,54

Ngoài Nhà nước 141.267 143.909 1.446.455 108,82 105,09

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 4.520 4.600 41.913 101,51 109,83

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 145.745 148.463 1.488.066 108,58 105,20

Đường sông 85 88 715 194,80 166,61

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 9 

năm 2017

10 tháng 

năm 2017

 so với 

cùng kỳ

 năm trước 

(%)

Ước thực hiện Tháng 10 

so với

cùng kỳ

 năm trước 

(%)



Tháng 10 

năm 2017

10 tháng

năm 2017

TỔNG SỐ 322.197 330.245 3.025.205 119,18 114,49

I. VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 70.487 72.458 730.956 116,51 115,74

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 237 237 2.395 91,00 98,76

Ngoài Nhà nước 68.600 70.541 713.907 117,08 115,74

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1.650 1.680 14.654 100,01 119,58

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 70.027 71.984 726.362 116,24 115,46

Đường sông 460 473 4.594 181,71 189,47

II. VẬN TẢI HÀNG HÓA 242.880 248.935 2.233.659 124,69 112,78

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước                -  -                            -                  -  

Ngoài Nhà nước 242.646 248.701 2.231.357 124,63 112,67

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 234 234 2.302 241,88  - 

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 196.485 201.463 1.746.155 125,82 110,19

Đường sông 46.395 47.472 487.503 120,10 123,16

III. DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI 8.830 8.852 60.590 180,00 200,28

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện  

tháng 9 

năm 2017

Ước thực hiện Tháng 10 

so với

cùng kỳ

 năm trước 

(%)

10 tháng 

năm 2017

 so với 

cùng kỳ

 năm trước 

(%)



Kỳ gốc 

(2014)

Cùng kỳ 

năm trước

Tháng 12  

năm trước 

Tháng  

trước 

CHỈ SỐ GIÁ CHUNG 107,61 105,15 105,32 101,02 103,83

1.  Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 100,47 96,64 97,94 100,28 95,74

Trong đó: - Lương thực 102,50 99,90 99,43 101,87 100,19

               - Thực phẩm 98,89 95,09 97,04 100,12 94,26

              - ăn uống ngoài gia đình 104,75 100,18 100,15 100,00 98,49

2. Đồ uống và thuốc lá 103,96 101,38 101,72 100,00 101,35

3. May mặc, mũ nón, giầy dép 105,55 100,13 99,05 100,15 100,77

4. Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 107,07 105,74 104,76 100,78 102,18

5. Thiết bị và đồ dùng gia đình 95,69 101,51 101,26 100,11 101,09

6. Thuốc và dịch vụ y tế 257,84 197,44 197,44 111,83 166,91

7. Giao thông 86,01 104,30 103,52 100,64 106,81

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

9. Giáo dục 117,28 109,19 109,19 100,00 112,03

10. Văn hoá, giải trí và du lịch 102,96 98,85 98,74 100,02 100,64

11. Hàng hoá và dịch vụ khác 105,43 101,73 101,16 100,68 100,91

 Vàng 103,01 99,05 102,70 97,67 100,72

Đô la Mỹ, loại tờ 50-100 USD 107,64 100,24 98,06 99,88 101,73

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

Đơn vị tính: %

Chỉ số tháng 10 so với Chỉ số giá 

bình quân 

10 tháng so 

cùng kỳ
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