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1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

a) Nông nghiệp 

+ Thu hoạch vụ mùa năm 2017: 

 Đến nay, các địa phương trong toàn tỉnh đã thu hoạch xong lúa và cây 

hàng năm khác vụ mùa. Kết quả sơ bộ về diện tích, năng suất, sản lượng thu 

hoạch một số cây trồng như sau:  

- Diện tích lúa đã thu hoạch 26.565 ha, giảm 2,23% so với cùng kỳ; năng 

suất đạt 48,57 tạ/ha, tăng 18,1%; sản lượng đạt 129.041 tấn, tăng 15,46%; 

- Diện tích cây ngô 2.143 ha, tăng 26,54% so với cùng kỳ; năng suất đạt 

36,88 tạ/ha, tăng 28,62%; sản lượng đạt 7.905 tấn, tăng 62,75%; 

- Diện tích cây khoai lang 261 ha, giảm 4,98% so với cùng kỳ; năng suất 

đạt 83,33 tạ/ha, tăng 16,29%; sản lượng đạt 2.177 tấn, tăng 10,5%;   

- Diện tích cây đậu tương 147 ha, giảm 33,0% so với cùng kỳ; năng suất 

đạt 15,41tạ/ha, giảm 5,41%; sản lượng đạt 226 tấn, giảm 36,62%; 

- Diện tích cây lạc 438 ha, giảm 22,81% so với cùng kỳ; năng suất đạt 

17,63 tạ/ha, tăng 8,3%; sản lượng đạt 772 tấn, giảm 151,4%;  

- Diện tích cây rau thu hoạch 2.167 ha tăng 18,31% so với cùng kỳ; năng 

suất đạt 178,52 tạ/ha, tăng 30,02%; sản lượng đạt 38.687 tấn, tăng 53,95%...  

+ Gieo trồng vụ đông 2017-2018: 

Để động viên, khuyến khích bà con nông dân trong tỉnh đẩy mạnh mở 

rộng diện tích gieo trồng, sản xuất cây vụ đông, sử dụng hiệu quả lao động nông 

nhàn, tăng thêm sản phẩm xã hội, ngày 15/8/2017 UBND tỉnh đã ban hành 

Quyết định phê duyệt Kế hoạch, dự toán cấp kinh phí hỗ trợ sản xuất cây vụ 

đông 2017-2018. Theo đó, diện tích các loại cây trồng được hỗ trợ gồm: 5.675 

ha ngô, 1.850 ha khoai lang, 1.495 ha đậu tương, 250 ha lạc với mức hỗ trợ là 

1,4 triệu đồng/1 ha. Mặc dù vậy, nhưng do hiệu quả kinh tế không cao, chi phí 
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lớn, mặt khác do ảnh hưởng của thời tiết mưa nhiều, đất ướt, một số diện tích 

không thể gieo trồng được nên diện tích gieo trồng vụ đông năm nay giảm khá 

nhiều so với năm trước. Tính đến ngày 15/11/2017, toàn tỉnh đã trồng được 

8.780 ha ngô đông, giảm 14,75% so với cùng kỳ năm trước; 1.332 ha khoai 

lang, giảm 14,30%; 885 ha đỗ tương, giảm 28,46%; 207 ha lạc, tăng 30,69%; 

3.423 ha rau các loại, giảm 20,92% so với cùng kỳ năm 2016... Hiện nay, các 

địa phương trong tỉnh tập trung chăm sóc rau màu vụ đông và tiếp tục gieo trồng 

một số loại cây còn trong khung thời vụ. Công tác dự báo tình hình sâu bệnh cây 

trồng được các ngành chức năng của tỉnh triển khai, phối hợp với các địa 

phương theo dõi chặt chẽ, hướng dẫn phòng trừ kịp thời, hiệu quả nên nhìn 

chung các loại cây trồng đang sinh trưởng và phát triển tốt.   

+ Chăn nuôi: Từ đầu năm đến nay, tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm 

trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, giá các sản phẩm chăn nuôi trâu, bò, gà, trứng 

gia cầm các loại ổn định ở mức khá. Riêng đàn lợn do giá lợn hơi xuống quá 

thấp từ đầu năm đến nay, người chăn nuôi lỗ nhiều, ảnh hưởng đến việc tái đàn, 

nhất là các hộ nuôi nhỏ lẻ không có vốn để tiếp tục đầu tư. Tuy nhiên, do có sự 

tham gia vào sản xuất chăn nuôi của một số doanh nghiệp, nhiều hộ đã nhận 

nuôi gia công cho các doanh nghiệp này với quy mô tương đối lớn nên số lượng 

đầu con chỉ giảm 6,55% so với cùng kỳ. Ước tính số lượng đàn gia súc, gia cầm 

toàn tỉnh tháng Mười một như sau: Đàn trâu hiện có 18.904 con, giảm 5,83% so 

với cùng kỳ; đàn bò 116.501 con, tăng 3,63%, trong đó đàn bò sữa có chiều 

hướng phát triển tương đối tốt với 9.337 con, tăng 7,3%; đàn lợn (không tính lợn 

sữa) là 643.263 con giảm 6,55%; đàn gia cầm hiện có 9.923 nghìn con, tăng 

1,77% so với cùng kỳ, trong đó đàn gà là 8.615 nghìn con, tăng 2,51% so với 

cùng kỳ... 

Công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được quan tâm 

thực hiện. Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản tiêm phòng vắc xin cho gia súc, gia cầm 

và phun thuốc khử trùng tiêu độc đợt 2 năm 2017.  

 b) Lâm nghiệp 

Tính đến thời điểm này, diện tích rừng trồng mới tập trung trên địa bàn 

tỉnh ước đạt 651 ha, đạt 108,5% kế hoạch năm, tăng 10,17% so với cùng kỳ. 

Trong đó, Công ty Lâm nghiệp Lập thạch 151,2 ha; Trung tâm Khoa học sản 

xuất Lâm nghiệp Đông Bắc Bộ 21,7 ha, Trung tâm phát triển Nông, lâm nghiệp 

Tam Đảo 38 ha; còn lại tại các huyện, thị trồng được 440 ha. Cùng với đó, các 

địa phương đang tiến hành chăm sóc diện tích rừng cho 480 ha, đạt 100% kế 

hoạch năm; công tác giao khoán, bảo vệ rừng của tỉnh luôn được các cá nhân, tổ 

chức quan tâm tích cực. Chủ trương trồng rừng thay thế của tỉnh tiếp tục được 

thực hiện ở một số địa phương, số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước trồng 

được 789,4 nghìn cây, chủ yếu là cây lấy bóng mát và cây lâm sản khác. 
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Công tác bảo vệ, phòng chống cháy rừng được các ngành chức năng chỉ 

đạo tích cực, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo thường xuyên nên từ đầu tháng 

đến nay trong kỳ không xảy ra vụ cháy rừng nào. Tính chung mười một tháng 

đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 05 vụ cháy rừng, diện tích bị cháy 38,71 ha, 

giảm 01 vụ so với cùng kỳ. Hiện nay đang là mùa khô hanh, nguy cơ xảy ra 

cháy rừng cao, vì vậy công tác phòng cháy, chữa cháy, bảo vệ rừng cần được 

tăng cường hơn nữa để hạn chế cháy rừng gây thiệt hại. 

c) Thuỷ sản 

 Nuôi trồng thuỷ sản trên địa bàn tỉnh trong tháng phát triển ổn định, giá 

thủy sản trên thị trường đang ở mức tương đối cao, nhu cầu tiêu thụ thủy sản dịp 

cuối năm sẽ tăng nên các hộ tập trung vào đầu tư, đẩy mạnh thâm canh nâng cao 

năng suất và đa dạng các loại thủy sản để đáp ứng nhu cầu của thị trường. Dự 

kiến đến hết tháng Mười một, diện tích nuôi trồng thủy sản trên toàn tỉnh đạt 

6.916 ha, tăng 0,72% so với cùng kỳ; sản lượng thủy sản khai thác đạt 1.986 tấn, 

giảm 2,45%; sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 16.725 tấn, tăng 4,37% so với 

cùng kỳ. Hiện nay, đã vào cuối vụ nuôi thả giống thuỷ sản nên các hộ và các 

đơn vị chuyên sản xuất, cung ứng giống đang tu sửa, cải tạo diện tích ương 

giống và nuôi vỗ béo đàn cá bố mẹ để chuẩn bị cho mùa vụ năm sau.  

2. Sản xuất công nghiệp 

a) Chỉ số sản xuất 

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng Mười một tăng 2,51% 

so với tháng trước và tăng 12,77% so với cùng kỳ. Chia theo ngành kinh tế cấp 

I, các ngành tăng tương ứng so với tháng trước và cùng kỳ như sau: Ngành công 

nghiệp khai khoáng tăng 4,71% và tăng 11,55%; ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo tăng 2,50% và tăng 12,88%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 0,91% và tăng 18,12%; ngành 

cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải giảm 0,83% và giảm 11,83%. 

Tính chung mười một tháng năm nay, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 

11,10% so với cùng kỳ năm trước. Chia theo ngành kinh tế cấp II, mười một 

tháng đầu năm nay có 04 ngành công nghiệp chủ yếu của tỉnh có chỉ số sản xuất 

giảm so với cùng kỳ năm trước là: ngành sản xuất chế biến thực phẩm giảm 

2,25%, ngành dệt giảm 9,54%, ngành sản xuất xe có động cơ giảm 19,16%, 

ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 

1,77%. Các ngành công nghiệp chủ yếu còn lại đều có chỉ số tăng so với cùng 

kỳ năm trước, một số ngành tiếp tục có chỉ số tăng cao, đóng góp vào tăng 

trưởng của ngành cũng như tăng trưởng chung của tỉnh. Trong đó, ngành sản 

xuất sản phẩm điện tử tăng 62,58%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 

15,14%; ngành sản xuất xe máy tăng 6,31% so với cùng kỳ năm 2016...  
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b) Sản phẩm công nghiệp chủ yếu  

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

sản xuất được 19.012 tấn thức ăn gia súc, tăng 3,73%; 437 ngàn đôi giày thể 

thao, tăng 0,60%; 11.039 ngàn m
2
 gạch ốp lát, tăng 0,10%; 623 máy điều hòa 

không khí, giảm 14,07%; 4.265 xe ô tô các loại, tăng 3,77%; 205.116 xe máy 

các loại, tăng 1,82%; 407 triệu kwh điện thương phẩm, tăng 0,91%; 1.737 ngàn 

m
3 
nước máy thương phẩm, giảm 2,31% so với tháng trước; ... Tính chung mười 

một tháng, các doanh nghiệp công nghiệp sản xuất được 196.479 tấn thức ăn gia 

súc, giảm 2,25%; 4.730 ngàn đôi giày dép các loại, tăng 1,98%; 114.092 ngàn 

m
2
 gạch ốp lát, tăng 6,17%; 16.172 máy điều hoà không khí, giảm 1,24%; 

46.120 xe ô tô các loại, giảm 19,16%; 1.832.315 xe máy các loại, tăng 6,31%; 

4.150 triệu kwh điện thương phẩm, tăng 15,40%; 17.931 ngàn m
3
 nước máy 

thương phẩm, tăng 9,25%; ... 

c) Chỉ số sử dụng lao động 

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

tháng Mười một tăng 1,08% so với tháng trước. Tính chung mười một tháng đầu 

năm, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp trên địa bàn 

tỉnh tăng 14,08% so với cùng kỳ. Chia theo ngành công nghiệp cấp I, chỉ số sử 

dụng lao động mười một tháng đầu năm của ngành khai khoáng giảm 4,05% so 

với cùng kỳ; ngành cung cấp nước, hoạt động và xử lý rác thải, nước thải giảm 

1,02%; ngành chế biến chế tạo tăng 14,46%; ngành sản xuất và phân phối điện, 

khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 6,01% so với cùng kỳ. 

Theo thành phần kinh tế, doanh nghiệp nhà nước tăng 0,71%, doanh nghiệp 

ngoài nhà nước tăng 29,80%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,28 

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 một 

tăng 6,78% so với tháng trước. Theo ngành công nghiệp cấp 2, trong tháng có 5 

ngành có chỉ số tiêu thụ sản phẩm giảm so với tháng trước là: sản xuất chế biến 

thực phẩm giảm 19,62%, sản xuất da và các sản phẩm liên quan giảm 6,76%, 

sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 5,73%, sản xuất thiết bị điện giảm 

6,07% và ngành sản xuất máy móc, thiết bị chưa phân vào đâu giảm 19,55%. 

Các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo còn lại đều có chỉ số tiêu thụ tăng so 

với tháng trước. 

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

tăng 5,93% so với tháng trước. Ngành chế biến thực phẩm tiếp tục có chỉ số 

hàng tồn kho tăng cao với 45,46% so với tháng trước, chủ yếu do sản phẩm thức 

ăn gia súc tiêu thụ chậm; ngành sản xuất xe có động cơ tuy chỉ số tiêu thụ tăng 
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3,96% so với tháng trước nhưng chỉ số hàng tồn kho tăng tới 14,42% do tâm lý 

của người tiêu dùng đang mong đợi vào giá xe sẽ giảm vào đầu năm 2018 nên 

sức mua chậm; ngành sản xuất xe máy mấy tháng gần đây có nhiều khởi sắc, sản 

phẩm liên tục tăng so với tháng trước và cùng kỳ, chỉ số tiêu thụ tăng, trong khi 

chỉ số hàng tồn kho giảm, tháng Mười một giảm gần 4% so với tháng trước...  

3. Đầu tư, xây dựng 

Trong tháng Mười, các công trình dự án thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà 

nước trên địa bàn tỉnh tiếp tục được các chủ đầu tư quan tâm đẩy nhanh tiến độ, 

kịp hoàn thành theo kế hoạch năm. Tổng giá trị vốn đầu tư thuộc nguồn vốn Nhà 

nước do địa phương quản lý thực hiện trong tháng đạt 649 tỷ đồng, tăng 1,52% 

so với tháng trước và tăng 14,62% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư từ 

nguồn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh đạt 533 tỷ đồng, tăng 0,95%; vốn ngân sách 

Nhà nước cấp huyện đạt 63 tỷ đồng, giảm 13,76% và vốn ngân sách Nhà nước 

cấp xã là 53 tỷ đồng, tăng 38,58% so với tháng trước.  

Một số ngành, lĩnh vực có tỷ lệ thực hiện vốn và giải ngân cao như: Hỗ 

trợ hạ tầng các xã nghèo và hạ tầng theo Nghị quyết số 19/2008/NQ-HĐND và 

107/2013/NQ-HĐND, đến 31/10/2017 khối lượng hoàn thành và giải ngân đạt 

trên 95%; lĩnh vực Lao động xã hội - Đào tạo và dạy nghề đạt gần 92%.... Bên 

cạnh đó, một số ngành lĩnh vực được giao khối lượng vốn lớn nhưng tỷ lệ giải 

ngân thấp như: Ngành Giáo dục và Đào tạo, tổng số vốn kế hoạch năm 2017 là 

520 tỷ đồng, đến 31/10/2017 giải ngân được trên 247 tỷ đồng, bằng 47,56% kế 

hoạch; Ngành Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn với tổng số vốn theo kế 

hoạch là 169 tỷ, khối lượng thực hiện đạt 52,6%... Nguyên nhân do các ngành có 

nhiều công trình, dự án mới triển khai trong năm 2017, tổng mức đầu tư của mỗi 

công trình lớn, đòi hỏi thủ tục xây dựng cơ bản phức tạp, cần nhiều thời gian; 

ngoài ra, việc thi công các công trình thủy lợi, đê điều mang tính mùa vụ, phụ 

thuộc nhiều vào điều kiện thời tiết nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.  

Hiện nay, thời tiết chuyển sang mùa đông, trên địa bàn tỉnh không có 

những đợt mưa lớn kéo dài, rất thuận lợi cho hoạt động của ngành xây dựng. 

Với sự nỗ lực và phấn đấu để hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, các công trình 

giao thông, thủy lợi, công trình xây dựng trụ sở, trường học và một số công trình 

hạ tầng khác đang được tiến hành rất khẩn trương. Dự kiến, tổng vốn đầu tư 

thuộc nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý tháng Mười một 

đạt 668,2 tỷ đồng, tăng 2,94% so với tháng trước và tăng 14,65% so cùng kỳ 

năm 2016. Trong đó, nguồn vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh là 551 tỷ đồng, 

vốn ngân sách cấp huyện là 65,7 tỷ đồng; vốn ngân sách cấp xã là 51,5 tỷ đồng. 

Lũy kế đến hết tháng Mười một, vốn đầu tư thuộc nguồn ngân sách nhà nước 

thực hiện đạt 5.532 tỷ đồng, tăng 16,08% so với cùng kỳ năm 2016, so với kế 
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hoạch vốn giao đầu năm đạt 93,02% và đạt 82,14% tổng nguồn vốn kế hoạch 

năm. 

 4. Thương mại, giá cả và dịch vụ 

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

Dự kiến, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 

Mười một đạt 3.853 tỷ đồng, tăng 2,87% so tháng trước và tăng 25,72% so với 

cùng kỳ. Trong đó, kinh tế cá thể tăng 21,77%, kinh tế tư nhân tăng 30,43%, 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài tăng 25,3% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 

mười một tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng đạt 37.238 tỷ đồng, tăng 14,14% so với cùng kỳ năm 2016. Trong đó, kinh 

tế nhà nước thực hiện đạt 232 tỷ đồng, tăng 17,51%; kinh tế cá thể 19.437 tỷ 

đồng, tăng 12,35%; kinh tế tư nhân 15.121 tỷ đồng, tăng 17,23%; kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài 2.389 tỷ đồng, tăng 9,32% so cùng kỳ. Phân theo nhóm ngành 

kinh tế, mười một tháng đầu năm ngành thương nghiệp bán lẻ thực hiện 32.180 

tỷ đồng, tăng 14,29% so với cùng kỳ; kinh doanh dịch vụ lưu trú, ăn uống và du 

lịch thực hiện 3.135 tỷ, tăng 11,78% và các ngành dịch vụ phục vụ tiêu dùng 

khác thực hiện 1.923 tỷ, tăng 15,6% so cùng kỳ. 

b) Vận tải hành khách và hàng hoá 

Tổng khối lượng hàng hoá vận chuyển trên địa bàn tỉnh tháng Mười một 

dự kiến đạt gần 2,6 triệu tấn, luân chuyển đạt 180 triệu tấn.km, tăng 1,25% về 

tấn và tăng 1,37% về tấn.km so với cùng kỳ năm trước. Tính chung mười một 

tháng đầu năm, vận chuyển đạt trên 26 triệu tấn, luân chuyển đạt 1.815,9 triệu 

tấn.km, tăng 9,20% về tấn và tăng 10,21% về tấn.km so với mười một tháng đầu 

năm 2016.  

Khối lượng hành khách vận chuyển trên địa bàn tỉnh tháng Mười một dự 

kiến đạt trên 2 triệu hành khách, luân chuyển đạt 162,1 triệu hành khách.km. So 

với tháng trước tăng 0,93% về hành khách và tăng 1,46% về hành khách.km, so 

cùng kỳ năm trước tăng 11,4% về người và tăng 11,39% về người km. Tính 

chung mười một tháng đầu năm, vận chuyển đạt 21,9 triệu hành khách, luân 

chuyển đạt 1.662,2 triệu hành khách.km, tăng 5,79% về hành khách và tăng 

6,52% về hành khách.km so với mười một tháng đầu năm 2016.  

Tổng doanh thu dịch vụ vận tải tháng Mười một dự kiến đạt 343,6 tỷ 

đồng, tăng 2,17% so tháng trước và tăng 18,03% so cùng kỳ. Trong đó, vận tải 

hành khách đạt 77,9 tỷ đồng tăng 15,81%; vận tải hàng hoá đạt 253,7 tỷ đồng, 

tăng 18,61% so cùng kỳ. Tổng doanh thu dịch vụ vận tải mười một tháng đạt 

3.374,8 tỷ đồng, tăng 15,91% so cùng kỳ.  

c) Chỉ số giá tiêu dùng 
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Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh tháng Mười một giảm 0,13% 

so với tháng trước, tăng 4,81% so với cùng tháng năm trước và tăng 5,18% so 

tháng Mười hai năm trước; bình quân mười một tháng tăng 3,92% so cùng kỳ. 

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

- Giá thực phẩm giảm 1,21%, kéo theo ăn uống ngoài gia đình giảm 

0,69%. Trong tháng, giá thịt gia cầm tươi sống giảm 1,13% do dịch bệnh được 

kiểm soát tốt, tình hình tiêu thụ ổn định, người chăn nuôi phát triển đàn và tăng 

sản lượng giết thịt; nhóm thủy sản tươi sống giảm 6,42% tại hầu hết các chợ trên 

địa bàn do lượng thủy sản khai thác trong dân nhiều, nguồn cung tại các chợ 

tương đối dồi dào; nhóm rau tươi, khô và chế biến trong tháng đã giảm 5,48%, 

một mặt do trong tháng thời tiết thuận lợi thích hợp cho cây trồng sinh trưởng, 

mặt khác một số loại rau, củ vào chính vụ, nguồn cung cấp dồi dào, cùng với đó 

nhóm quả tươi, chế biến cũng giảm đến 6,32% so với tháng trước.  

- Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,06%. Chỉ 

số vật liệu, bảo dưỡng nhà ở chính giảm 0,09%. Trong đó, mặt hàng sắt xây 

dựng các loại tiếp tục giảm từ 1,87% đến 3,05% tùy từng chủng loại, do tác 

động giá phôi thép, thép phế trên thị trường thế giới tiếp tục giảm nên giá thép 

tại các nhà máy trong nước cũng giảm theo; chỉ số vật liệu, bảo dưỡng nhà ở 

khác giảm 0,33% do mặt hàng gạch xây đều giảm từ 200 đồng đến 500 đồng/1 

viên so với tháng trước. Trong tháng thời tiết đã chớm lạnh, nhu cầu sử dụng 

điện cũng như sử dụng nước sinh hoạt của người dân giảm nên chỉ số giá điện 

giảm 0,14%, nước giảm 0,05%.  

- Nhóm văn hóa, giải trí, du lịch giảm 0,09% chủ yếu ở mặt hàng hoa tươi 

các loại do thời tiết thuận lợi, nguồn cung dồi dào.  

Giá vàng trên địa bàn tỉnh giảm 0,58% so với tháng trước, giá vàng bình 

quân trên thị trường tự do là 3.417 nghìn đồng/chỉ. Ngược chiều với giá vàng, 

giá Đô la Mỹ trên thị trường tự do biến động tăng nhẹ với 0,06% so với tháng 

trước, giá bán bình quân phổ biến ở mức 21.626 đồng/USD.  

Các nhóm còn lại giá tương đối ổn định và tăng nhẹ.   

5. Một số vấn đề xã hội 

a) Về giáo dục 

Kỷ niệm 35 năm ngày Hiến chương các Nhà giáo Việt Nam 20/11, ngành 

Giáo dục, các trường học, các địa phương trong tỉnh 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”,…nhiều hoạt động thể thao, văn hoá góp phần tôn vinh lực lượng làm 

công tác giáo dục của tỉnh. Nhân dịp này, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã tổ 
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chức buổi gặp mặt cán bộ quản lý, giáo viên giỏi tiêu biểu. Tại buổi gặp mặt, đội 

ngũ cán bộ quản lý, giáo viên giỏi tiêu biểu đã cùng nhau giao lưu và chia sẻ 

những kinh nghiệm hay, bài học quý trong việc nâng cao chất lượng giáo dục 

đào tạo. Những đại biểu tham dự buổi gặp mặt là các tập thể nhà trường, cá nhân 

cán bộ quản lý, giáo viên có thành tích xuất sắc trong công tác giáo dục đào 

tạo năm học vừa qua. Buổi gặp mặt là dịp để đội ngũ các nhà giáo 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.  

b) Về  y tế 

Ngành Y tế Vĩnh Phúc tiếp tục theo dõi giám sát chặt chẽ tình hình dịch 

bệnh, đặc biệt là dịch sốt xuất huyết, nhằm phát hiện sớm các trường hợp mắc 

bệnh để có biện pháp xử lý kịp thời không để dịch lớn xảy ra trên địa bàn. Trong 

kỳ, tỉnh Vĩnh Phúc vinh dự được Bộ Y tế chọn là địa phương tổ chức Tuần lễ 

truyền thông toàn cầu (lần thứ ba) về phòng, chống kháng thuốc diễn ra từ ngày 

13/19/11. Ngay sau lễ phát động, tổ chức FAO đã thông báo kết quả Cuộc thi 

ảnh về phòng, chống kháng thuốc của FAO; đại diện các Bộ tham gia ký cam 

kết chung tay phòng, chống kháng thuốc. 

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm được đẩy mạnh, các cơ sở được thanh 

kiểm tra gồm: Kinh doanh thực phẩm, bếp ăn tập thể ở các trường học, cung cấp 

suất ăn s n, cung cấp nguyên liệu thực phẩm, nước uống đóng bình, nước đá 

viên… Tổng số lượt cơ sở được thanh, kiểm tra (từ ngày 01/10 đến 30/10) là 

675 lượt; số cơ sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh thực phẩm là 579 cơ sở, đạt tỷ lệ 

85,8%; 96 cơ sở không đạt, chiếm 14,2%. Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 

vụ ngộ độc thực phẩm sau khi ăn tiệc cưới tại xã Chấn Hưng, huyện Vĩnh Tường 

với 110 bị ngộ độc, 109 người đi viện, không có trường hợp tử vong. Nguyên 

nhân ngộ độc được xác định là do ăn bánh giầy có chủng tụ cầu sinh độc tố. 

c) Văn hóa thể thao 

Giải đua thuyền Rowing và Canoeing vô địch Quốc gia 2017 do Liên 

đoàn Đua thuyền Việt Nam phối hợp cùng Sở Văn hóa và Thể thao Hải Phòng 

tổ chức. Vĩnh Phúc có 15 vận động viên tham gia, với tinh thần thi đấu quyết 

tâm, đoàn kết các vận động viên đã giành được 6 Huy chương Vàng (3 Huy 

chương cá nhân và 3 Huy chương tập thể), 2 Huy chương Bạc (đồng đội) và 1 

Huy chương Đồng (đồng đội).  

Trong kỳ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Giải vô địch bóng bàn 

- cầu lông tỉnh Vĩnh Phúc năm 2017. Giải đấu thu hút 130 vận động viên của 8 

đội đến từ các huyện, thành, thị trong tỉnh. Các vận động viên  lần lượt tranh tài 

ở 9 nội dung thi đấu của hai môn bóng bàn, cầu lông gồm: Đơn nam, đơn nữ, 
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đôi nam, đôi nữ, đôi nam nữ phối hợp. Kết thúc giải đấu, BTC đã trao 53 huy 

chương vàng, bạc, đồng cho các tập thể và cá nhân tham dự. 

d) Tình hình an toàn giao thông và cháy nổ  

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tháng Mười trên địa bàn 

toàn tỉnh đã xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông làm 04 người chết, so với tháng 

trước giảm 02 vụ  và số người bị thương giảm 10 người. Cộng dồn mười tháng 

đầu năm, toàn tỉnh đã xảy ra 33 vụ tai nạn giao thông, làm 30 người chết, 36 

người bị thương. So với mười tháng đầu năm 2016, giảm 02 vụ, số người chết 

giảm 06 người và số người bị thương giảm 21người. Các vụ tai nạn giao thông 

đều xảy ra trên đường bộ, nhất là các tuyến tỉnh lộ và quốc lộ. Nguyên nhân chủ 

yếu do người điều khiển phương tiện đi sai phần đường, làn đường, vi phạm tốc 

độ, không đội mũ bảo hiểm, không có giấy phép lái xe...Trong kỳ, qua tuần tra, 

kiểm soát lực lượng chức năng đã lập biên bản, ra quyết định xử phạt 4.094 

trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, nộp vào Kho bạc Nhà 

nước 2,6 tỷ đồng; tổ chức ghi hình 383 trường hợp vi phạm, xác minh, làm rõ 

359 trường hợp, xử phạt 53,8 triệu đồng; tổ chức ký cam kết về đảm bảo trật tự 

an toàn giao thông đường thủy đối với tất cả các bến phà, bến đò chở khách 

ngang sông và khu vui chơi Hồ Đại Lải đảm bảo an toàn trong mùa mưa bão, 

mưa lũ. Qua kiểm tra phát hiện, lập biên bản, ra quyết định xử phạt 14 trường 

hợpvới số tiền là 19,6 triệu đồng.  

Từ đầu tháng Mười một đến nay, trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc xảy ra 03 vụ 

cháy, giá trị thiệt hại khoảng 1,7 tỷ đồng. Cộng dồn từ đầu năm đến nay, trên địa 

bàn tỉnh đã xảy ra 26 vụ cháy nổ, giá trị thiệt hại khoảng 23,6 tỷ đồng./.  

 

Nơi nhận :                                                        

- Vụ TH -TCTK;                                                                               

- Tỉnh uỷ, UBND, HĐND tỉnh; 

- Một số Sở, ngành của tỉnh; 

- Lưu VT, TH. 
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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 15/11/2017) 18.080 14.973 82,82

Trong đó

1. Ngô 10.298 8.780 85,25

2. Khoai lang 1.554 1.332 85,70

3. Đậu tương 1.237 885 71,54

4. Lạc 159 207 130,69

5. Rau các loại 4.328 3.423 79,08

TÌNH HÌNH SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP

Đơn vị tính: Ha



Tháng trước
Cùng kỳ 

năm trước

TOÀN NGÀNH 102,51 112,77 111,10

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

1. Công nghiệp khai thác mỏ 104,71 111,55 104,76

 - Khai khoáng khác 104,71 111,55 104,76

2. Công nghiệp chế biến 102,50 112,88 111,16

 - Sản xuất chế biến thực phẩm 103,73 104,43 97,75

 - Dệt 102,50 95,50 90,46

 - Sản xuất trang phục 103,37 105,38 101,94

 - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại 100,10 116,68 106,17

 - Sản xuất sản phẩm điện tử 106,83 248,34 162,58

 - Sản xuất xe có động cơ 103,77 60,40 80,84

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác 101,82 99,36 106,31

3. Sản xuất và phân phối điện 100,91 118,12 115,40

4. Cung cấp nước, HĐ quản lý, xử lý rác thải 99,17 88,17 98,23

Chỉ số tháng 11 năm 2017

 so với

Chỉ số luỹ kế

 đến cuối tháng 

11 năm 2017 

so với cùng kỳ

 năm trước

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

Đơn vị tính: %



Tháng 11 

năm 2017

11 tháng 

năm 2017

1. Thức ăn cho gia súc, gia cầm Tấn 18.329 19.012 196.479 104,43 97,75

2. Quần áo các loại 1000 cái 6.579 6.786 64.648 103,32 101,33

3. Giày thể thao 1000 đôi 434 437 4.730 118,69 101,98

4. Vật liệu dùng để ốp lát 1000 m2 11.029 11.039 114.092 116,68 106,17

5. Xe ô tô từ 5-14 chỗ Chiếc 4.110 4.265 46.120 60,40 80,84

6. Xe máy các loại Chiếc 201.452 205.116 1.832.315 99,36 106,31

7. Doanh thu linh kiện điện tử Tỷ đồng 4.308 4.602 38.575 248,34 162,58

8. Máy điều hòa không khí Cái 725 623 16.172 94,68 98,76

9. Điện thương phẩm Triệu Kwh 404 407 4.150 118,12 115,40

10. Nước uống được 1000 m3 1.778 1.737 17.931 107,47 109,25

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU

Ước thực hiện

Đơn vị

tính

Thực hiện 

tháng 10 

năm 2017

11 tháng 

năm 2017 

so với  

cùng kỳ 

năm trước

 (%)

Tháng 11

 so với

cùng kỳ

năm trước

 (%)



Tháng 11

năm 2017

11 tháng

 năm 2017

TỔNG SỐ 649.095 668.155 5.532.107 114,65 116,08

1. Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 532.578 550.973 4.284.892 123,01 118,47

 - Vốn cân đối ngân sách tỉnh 499.751 529.973 4.005.797 130,43 122,08

 - Vốn trung ương hỗ trợ theo mục tiêu 10.000 10.000 107.469 90,91 61,79

 - Vốn nước ngoài (ODA) 5.396 -               117.464 -               78,04

 - Vốn khác 17.431 11.000 54.162 609,76 493,32

2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 63.315 65.707 860.845 58,93 95,16

 - Vốn cân đối ngân sách huyện 63.315 65.707 811.775 68,71 97,46

 - Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu -               -               49.070 -               72,88

 - Vốn khác -               -               -               -               -               

3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã 53.202 51.475 386.370 217,21 157,84

 - Vốn cân đối ngân sách xã 31.212 27.805 264.977 282,86 218,82

 - Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 14.000 15.000 68.023 209,26 90,19

 - Vốn khác 7.990 8.670 53.370 129,40 110,57

VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ước thực hiện

Thực hiện  

tháng 10

 năm 2017

11 tháng 

năm 2017 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)

Tháng 11

so với 

cùng kỳ

 năm trước 

(%)



Tháng 11

 năm 2017

11 tháng 

năm 2017

TỔNG SỐ 3.178.223 3.277.837 32.180.386 126,43 114,29

 I. Phân theo loại hình kinh tế

 1. Kinh tế nhà nước 190 208 1.867 151,82 128,15

 2. Ngoài nhà nước 2.959.033 3.049.319 30.009.424 126,57 114,68

 3. Khu vực có vốn ĐTNN 219.000 228.310 2.169.095 124,57 109,13

 II. Phân theo nhóm hàng

1. Lương thực, thực phẩm 783.154 801.212 8.064.510 120,29 110,09

2. Hàng may mặc 138.390 145.112 1.383.436 130,19 114,61

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

đình 257.986 267.867 2.678.220 117,25 110,47

4. Vật phẩm văn hóa, giáo dục 25.497 26.123 263.811 118,49 109,73

5. Gỗ và vật liệu xây dựng 975.303 1.013.592 9.681.918 135,72 119,30

6. Ô tô các loại 156.547 160.070 1.575.173 112,97 107,80

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

phụ tùng) 191.447 195.156 1.962.394 119,47 111,51

8. Xăng, dầu các loại 162.922 165.568 1.686.069 124,47 115,22

9. Nhiên liệu khác (Trừ xăng dầu) 27.638 28.251 281.548 129,02 114,81

10. Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 39.515 41.241 423.763 112,59 110,81

11. Hàng hóa khác 362.421 373.540 3.602.845 135,19 118,56

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

máy và xe có động cơ 57.404 60.106 576.700 134,42 116,61

DOANH THU BÁN LẺ HÀNG HÓA

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 10

năm 2017

Ước thực hiện 11 tháng 

năm 2017 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)

Tháng 11 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)



Tháng 11

 năm 2017

11 tháng 

năm 2017

TỔNG SỐ 288.495 282.521 3.134.610 116,80 111,78

 I. Phân theo loại hình kinh tế

 1. Kinh tế nhà nước -               -               -               -                -                

 2. Ngoài nhà nước 288.118 282.121 3.133.707 116,63 111,75

 3. Khu vực có vốn ĐTNN 377 400 903 -                -                

 II. Phân theo ngành kinh tế

1. Dịch vụ lưu trú 24.499 23.633 271.444 110,94 110,61

2. Dịch vụ ăn uống 257.011 252.223 2.784.226 117,59 111,94

3. Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ 6.985 6.665 78.940 109,35 110,17

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 10

năm 2017

Ước thực hiện Tháng 11

 so với

 cùng kỳ 

năm trước 

(%)

11 tháng

 năm 2017 

so với 

cùng kỳ

 năm trước 

(%)



Tháng 11

năm 2017

11 tháng

năm 2017

 TỔNG SỐ 2.528 2.559 26.097 119,92 109,20

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài Nhà nước 2.516 2.547 25.966 119,98 108,71

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 12 12 131 110,91 -

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 1.769 1.790 16.163 123,31 107,19

Đường sông 759 769 9.933 112,77 112,64

 TỔNG SỐ 177.582 180.021 1.815.845 120,76 110,21

2. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài Nhà nước 177.454 179.893 1.814.458 120,77 110,13

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 128 128 1.387 109,40 -

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 79.675 80.902 801.771 130,69 103,22

Đường sông 97.906 99.118 1.014.074 113,71 116,44

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 10 

năm 2017

11 tháng 

năm 2017

 so với 

cùng kỳ

 năm trước 

(%)

Ước thực hiện Tháng 11 

so với

cùng kỳ

 năm trước 

(%)



Tháng 11 

năm 2017

11 tháng

năm 2017

 TỔNG SỐ 2.006 2.024 21.974 111,40 105,79

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 42 42 456 103,17 96,32

Ngoài Nhà nước 1.901 1.918 20.861 111,78 106,18

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 63 64 657 106,33 100,78

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 1.954 1.972 21.217 110,94 104,53

Đường sông 51 52 757 132,05 159,68

 TỔNG SỐ 159.811 162.139 1.662.181 111,39 106,52

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 42 42 456 99,08 96,32

Ngoài Nhà nước 155.169 157.440 1.615.155 111,64 106,67

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 4.600 4.657 46.570 103,65 101,44

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 159.726 162.052 1.661.381 111,36 106,50

Đường sông 85 87 800 192,67 168,77

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 10 

năm 2017

11 tháng 

năm 2017

 so với 

cùng kỳ

 năm trước 

(%)

Ước thực hiện Tháng 11 

so với

cùng kỳ

 năm trước 

(%)



Tháng 11 

năm 2017

11 tháng

năm 2017

TỔNG SỐ 336.284 343.578 3.374.822 118,03 115,91

I. VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 75.915 77.880 812.294 115,81 117,11

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 235 237 2.630 95,95 98,43

Ngoài Nhà nước 74.000 75.943 793.310 116,05 117,27

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1.680 1.700 16.354 108,97 113,14

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 75.456 77.406 807.240 115,55 116,83

Đường sông 459 474 5.054 182,31 189,17

II. VẬN TẢI HÀNG HÓA 248.565 253.676 2.486.965 118,61 114,20

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài Nhà nước 248.331 253.442 2.484.429 118,62 114,10

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 234 234 2.536 111,43  - 

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 201.733 205.887 1.952.313 121,11 112,55

Đường sông 46.832 47.788 534.652 108,93 120,64

III. DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI 11.803 12.022 75.563 120,57 187,75

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện  

tháng 10 

năm 2017

Ước thực hiện Tháng 11 

so với

cùng kỳ

 năm trước 

(%)

11 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 TIÊU DÙNG CHUNG 107,47 104,81 105,18 99,87 103,92

1.  Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 99,74 96,41 97,23 99,28 95,81

Trong đó: - Lương thực 104,99 102,12 101,85 102,43 100,35

               - Thực phẩm 97,70 94,63 95,87 98,79 94,29

              - ăn uống ngoài gia đình 104,03 99,49 99,45 99,31 98,59

2. Đồ uống và thuốc lá 103,96 101,72 101,72 100,00 101,39

3. May mặc, mũ nón, giầy dép 106,00 99,48 99,48 100,43 100,65

4. Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 107,00 105,04 104,70 99,94 102,45

5. Thiết bị và đồ dùng gia đình 95,85 101,51 101,43 100,17 101,14

6. Thuốc và dịch vụ y tế 257,84 197,44 197,44 100,00 169,47

7. Giao thông 86,66 103,26 104,31 100,76 106,48

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

9. Giáo dục 117,28 109,19 109,19 100,00 111,77

10. Văn hoá, giải trí và du lịch 102,87 98,72 98,65 99,91 100,45

11. Hàng hoá và dịch vụ khác 105,43 101,15 101,16 100,00 100,94

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 102,41 99,48 102,10 99,42 100,61

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 107,70 99,98 98,12 100,06 101,57

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

Đơn vị tính: %

Chỉ số tháng 11 so với Chỉ số giá 

bình quân 

11 tháng so 

cùng kỳ
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