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BÁO CÁO 
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tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2017 

 

Chín tháng đầu năm 2017, UBND tỉnh đã tập trung quán triệt, chỉ đạo các 

cấp, các ngành, địa phương, tổ chức, đoàn thể và doanh nghiệp tích cực triển 

khai cụ thể hóa các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh về 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; thường xuyên chỉ đạo theo dõi, đánh giá, 

phân tích tình hình, đưa ra những giải pháp phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, thúc đẩy sản xuất kinh doanh và bảo đảm an sinh xã hội. Nhìn 

chung tình hình kinh tế - xã hội đạt nhiều kết quả tích cực. Tốc độ tăng trưởng 

kinh tế đạt khá. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản tuy còn gặp khó khăn do 

giá lợi hơi xuống thấp nhưng nhìn chung ổn định; sản xuất công nghiệp từng 

bước phục hồi và phát triển, các doanh nghiệp mới đầu tư đi vào sản xuất tạo ra 

giá trị sản lượng lớn đóng góp vào tăng trưởng của ngành cũng như  tăng trưởng 

chung của tỉnh; các ngành dịch vụ đáp ứng tốt cho sản xuất, tiêu dùng và đời 

sống nhân dân. Các hoạt động văn hóa, thể thao, lễ hội, vui chơi giải trí diễn ra 

khá sôi động, phong phú. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được tăng 

cường. Công tác bảo đảm an sinh xã hội được cả hệ thống chính trị, cộng đồng 

xã hội và các doanh nghiệp cùng quan tâm. Tình hình an ninh chính trị được giữ 

vững, trật tự an toàn xã hội ổn định. 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ 

1. Tăng trưởng kinh tế 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) chín tháng đầu năm 2017 theo giá so 

sánh 2010 dự kiến đạt 53.092 tỷ đồng, tăng 7,76% so cùng kỳ năm 2016. Trong 

đó, tổng giá trị tăng thêm đạt 40.016 tỷ đồng, tăng 8,89% so cùng kỳ, đóng góp 

vào tăng trưởng chung là 6,63 điểm %; thuế sản phẩm đạt 13.076 tỷ đồng, tăng 

4,44% so cùng kỳ, đóng góp vào tăng trưởng chung là 1,13 điểm %. 

Trong tổng số, giá trị tăng thêm ngành nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 

3.798 tỷ đồng, tăng 3,91% so với cùng kỳ, đóng góp vào tăng trưởng chung của 

tỉnh là 0,29 điểm %; riêng ngành nông nghiệp đạt 3.553 tỷ đồng, tăng 3,94% so 

cùng kỳ, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 0,27 điểm %. Ngành công 

nghiệp, xây dựng đạt 26.090 tỷ đồng, tăng 9,93% so cùng kỳ, đóng góp vào tăng 

trưởng chung của tỉnh là 4,78 điểm %; riêng ngành công nghiệp đạt 24.363 tỷ 
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đồng, tăng 10,04% so cùng kỳ, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 4,51 

điểm %. Giá trị tăng thêm của các ngành dịch vụ đạt 10.128 tỷ đồng, tăng 8,21% 

so cùng kỳ, đóng góp vào tăng trưởng chung của tỉnh là 1,56 điểm %.  

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

a) Nông nghiệp 

+Trồng trọt: Theo số liệu sơ bộ, vụ mùa năm nay toàn tỉnh gieo trồng 

được 33.088 ha cây hàng năm, giảm 0,4% so với vụ mùa năm 2016. Trong tổng 

số, diện tích lúa là 26.566 ha, giảm 2,23% so với cùng kỳ; ngô 2.143 ha, tăng 

26,54%; khoai lang 261 ha, giảm 4,98%; rau các loại 2.167 ha, tăng 8,31%... Do 

chịu ảnh hưởng của hoàn lưu các cơn bão  trong tháng Bảy và tháng Tám đã làm 

cho một số diện tích lúa bị ngập úng tập trung chủ yếu ở các huyện Vĩnh Tường, 

Yên Lạc, Bình Xuyên. Dự kiến, năng suất, sản lượng một số cây trồng chủ yếu 

vụ mùa như sau: lúa đạt 48,90 tạ/ha, tăng 18,89% so với cùng kỳ, sản lượng đạt 

129.906 tấn, tăng 16,24%; ngô đạt 37,98 tạ/ha, tăng 32,43%, sản lượng đạt 

8.139 tấn, tăng 67,57%; khoai lang đạt 80,12 tạ/ha, tăng 11,82%, sản lượng đạt 

2.094 tấn, tăng 6,25%; rau các loại đạt 182,12 tạ/ha, tăng 32,64%, sản lượng đạt 

39.467 tấn, tăng 56,93% so với cùng kỳ (số cùng kỳ tăng cao do vụ mùa năm 

2016 nhiều diện tích bị ngập, mất trắng)...  

Tính chung cả năm 2017, toàn tỉnh gieo trồng được 93.563 ha cây hàng 

năm, giảm 2,47% so với năm 2016. Ngoài diện tích rau các loại tăng, diện tích 

các loại cây trồng chủ yếu khác đều giảm so với năm trước. Trong đó, diện tích 

lúa đạt 57.886 ha, giảm 0,85; ngô 15.129 ha, giảm 5,49%; khoai lang 2.127 ha, 

giảm 3,12%; đậu tương 1.479 ha, giảm 25,21%; lạc 2.423 ha, giảm 13,91%; rau 

các loại 9.310 ha, tăng 3,25% so với năm 2016... Dự kiến năng suất, sản lượng 

một số cây trồng chủ yếu cả năm 2017 như sau: năng suất lúa đạt 55,45 tạ/ha, 

tăng 9,93%, sản lượng đạt 320.974 tấn, tăng 9,0% so với năm 2016; ngô đạt 

43,46 tạ/ha, tăng 4,42%, sản lượng đạt 65.743 tấn, giảm 1,32%; khoai lang đạt 

101,05 tạ/ha, tăng 4,89%, sản lượng đạt 21.495 tấn, tăng 1,61%; lạc đạt 19,19 

tạ/ha, tăng 3,84%, sản lượng đạt 4.649 tấn, giảm 10,62%; đậu tương đạt 19,53 

tạ/ha, tăng 4,94%, sản lượng đạt 2.889 tấn, giảm 21,53%; rau các loại đạt 209,22 

tạ/ha, tăng 8,6 %, sản lượng đạt 194.778 tấn, tăng 12,13% so với năm 2016... 

Tổng diện tích các loại cây lâu năm hiện có 8.348 ha, tăng  0,6% so với 

cùng kỳ năm 2016, trong đó diện tích cây ăn quả là 7.808 ha, chiếm 93,65% 

diện tích các loại cây lâu năm. Các loại cây ăn quả dễ trồng chiếm nhiều diện 

tích như: Vải 1.981 ha, chuối 1.831 ha, nhãn 769 ha, xoài 755 ha, na 318 ha...  

+ Chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh chín tháng đầu năm 

có nhiều thuận lợi. Một số cơ chế chính sách hỗ trợ tái cơ cấu ngành nông 

nghiệp, trong đó có chăn nuôi giai đoạn 2016-2020 tiếp tục được triển khai thực 

hiện; công tác phòng chống dịch bệnh được kiểm soát tốt; công tác tuyên truyền 
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vận động người dân nâng cao nhận thức phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi 

được thực hiện thường xuyên nên từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh không 

xảy ra các dịch bệnh lớn. Tuy nhiên, chăn nuôi lợn trong những tháng đầu năm 

gặp nhiều khó khăn do giá thịt lợn hơi quá thấp và duy trì ở mức 20.000đ/kg - 

24.000đ/kg khiến người dân phải chịu thua lỗ nặng. Thời điểm hiện tại, chăn 

nuôi lợn đã khởi sắc hơn do giá thịt lợn hơi ổn định ở mức 27.000đ/kg - 

30.000đ/kg, đã tạo điều kiện để các hộ chăn nuôi lớn duy trì và có xu hướng 

tăng đàn trong thời gian tới. 

Ước tính, tại thời điểm 01/9/2017 có 19.820 con trâu, tăng 0,20%; 

117.560 con bò, tăng 7,44%; 597.905 con lợn, giảm 3,86%; đàn gia cầm có 

9.661 nghìn con, tăng 0,84% so với cùng thời điểm năm 2016. Dự kiến chín 

tháng đầu năm, sản lượng thịt trâu đạt 1.229 tấn, tăng 1,15%; sản lượng thịt bò 

đạt 4.380 tấn, tăng 10,04%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 68.119 tấn, 

tăng 4,55%; sản lượng gà đạt 19.606 tấn, tăng 6,25%; trứng gà đạt 251,7 triệu 

quả, tăng 4,46% so với cùng kỳ năm 2016. 

b) Lâm nghiệp 

Dự kiến chín tháng đầu năm, các đơn vị sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn 

tỉnh trồng mới tập trung được 639,2 ha, đạt 106,5% kế hoạch năm, tăng 8,19% 

so với cùng kỳ. Trong đó, rừng sản xuất 593,4 ha, rừng phòng hộ 25,8 ha và 

rừng đặc dụng 20 ha. Diện tích rừng được chăm sóc là 480 ha và 9.758 ha rừng 

được giao khoán, bảo vệ. Sản lượng gỗ khai thác chín tháng đầu năm dự kiến 

đạt 22.528 m
3

 tăng 2,95%, sản lượng củi đạt 37.920ste, tăng 0,77%.  

Công tác phòng chống cháy rừng luôn được các cấp các ngành chỉ đạo 

tích cực, nguy cơ cháy rừng được cảnh báo thường xuyên. Song, do thời tiết 

hanh khô ở những tháng đầu năm nên đã xảy ra 5 vụ cháy rừng trên địa bàn tỉnh 

với diện tích rừng bị cháy là 37,71 ha. 

c) Thuỷ sản 

Sản xuất thủy sản trên địa bàn tỉnh chín tháng đầu năm cơ bản ổn định, 

giá thủy sản ở mức cao, 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. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của cơn bão số 3 vào giữa tháng Tám, 

mưa lớn kéo dài làm cho một số diện tích nuôi trồng thủy sản bị ngập tràn gây 

thiệt hại một phần tới sản lượng nuôi trồng thủy sản của tỉnh.  

Diện tích nuôi trồng thuỷ sản chín tháng đầu năm ước đạt 6.916 ha, tăng 

0,72% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thuỷ sản đạt 15.104 tấn, tăng 3,18% 

so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng khai thác 1.772 tấn, giảm 2,38%; sản lượng 

nuôi trồng 13.332 tấn, tăng 3,96%. 

3. Sản xuất công nghiệp  
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a) Chỉ số sản xuất  

Chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tháng Chín tăng 1,33% so 

với tháng trước và tăng 12,82% 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 3,21% và tăng 3,98%; ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo tăng 1,33% và tăng 12,88%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 2,12% và tăng 14,53%; ngành cung 

cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải tăng 0,73% và tăng 3,82%. Dự 

kiến chín tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh tăng 

10,62% so cùng kỳ năm trước. Chia theo ngành kinh tế cấp I: ngành công 

nghiệp khai khoáng tăng 4,18%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 

10,64%; ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước tăng 13,52%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải 

tăng 5,89%.  

Chia theo ngành kinh tế cấp II, so với cùng kỳ năm trước, chỉ số sản xuất 

chín tháng giảm 2,49% ở ngành sản xuất chế biến thực phẩm, giảm 10% ở 

ngành dệt may và giảm 13,14% ở ngành sản xuất xe có động cơ. Các ngành 

công nghiệp còn lại đều có chỉ số tăng so với cùng kỳ. Trong đó, ngành sản xuất 

linh kiện điện tử tăng tiếp tục có chỉ số tăng cao với 52,32% so với cùng kỳ; 

ngành sản xuất xe máy mấy tháng gần đây có dấu hiệu phục hồi do liên tục đưa 

ra thị trường những mẫu xe được cải tiến về mẫu mã, kiểu dáng, với nhiều tính 

năng tiện lợi làm hài lòng khách hàng, bên cạnh đó, việc xuất khẩu xe sang một 

số nước như Nhật, Mỹ, Myanma... được đẩy mạnh nên chỉ số sản xuất các tháng 

liên tục tăng so với tháng trước và cùng kỳ. Trong đó, tháng Bảy tăng 8,55%, 

tháng Tám tăng 12,21%, tháng Chín tăng 14,88% so với cùng kỳ. Tính chung 

chín tháng đầu năm, chỉ số sản xuất của ngành này tăng 7,06% so với chín tháng 

đầu năm 2016 góp phần quan trọng vào tăng trưởng chung của ngành công 

nghiệp cũng như tăng trưởng chung của tỉnh.  

b) Sản phẩm công nghiệp chủ yếu  

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

xuất được 17.408 tấn thức ăn gia súc, tăng 1,12%; 452 ngàn đôi giày thể thao, 

tăng 6,86%; 10.965 ngàn m
2
 gạch ốp lát, tăng 1,68%; 2.020 máy điều hòa không 

khí, tăng 1,05%; 3.823 xe ô tô các loại, giảm 0,57%; 184.041 xe máy các loại, 

tăng 0,25%; 415 triệu kwh điện thương phẩm, tăng 1,97%; 1.747 ngàn m
3 

nước 

máy thương phẩm, tăng 0,58% ....Tính chung chín tháng đầu năm, các doanh 

nghiệp công nghiệp trên địa bàn tỉnh sản xuất được: 158.786 tấn thức ăn gia súc, 

giảm 2,49%; 3.911 ngàn đôi giày thể thao, tăng 2,24%; 91.630 ngàn m
2
 gạch ốp 

lát, tăng 4,73%; 14.945 máy điều hòa không khí, tăng 6,26%; 37.982 xe ô tô các 

loại, giảm 13,14%; 1.428.982  xe máy các loại, tăng 7,06%; 3.198 triệu kwh 
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điện thương phẩm, tăng 13,52%; 14.400 ngàn m
3 

nước máy thương phẩm, tăng 

8,89% so với chính tháng đầu năm 2016.... 

c) Chỉ số sử dụng lao động 

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

tỉnh chín tháng đầu năm tăng 15,12% so với cùng kỳ. Chia theo ngành công 

nghiệp cấp I, riêng ngành khai khoáng giảm 4,74% 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 15,52%. Theo thành phần kinh tế, doanh nghiệp nhà 

nước tăng 2,51%, doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 32,98%, doanh nghiệp có 

vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,80% so với cùng kỳ năm trước. 

d) Chỉ số tiêu thụ, tồn kho  

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chín tháng đầu năm 

tăng 31,17% so với cùng kỳ năm 2016. Riêng ngành sản xuất trang phục có chỉ 

số tiêu thụ giảm so với cùng kỳ, các ngành còn lại đều có chỉ số tiêu thụ tăng 

cao. Trong đó, ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 19,64%; ngành chế biến 

gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ tăng 53,05%, ngành sản xuất phương tiện vận tải 

tăng 39,75%; ngành sản xuất xe có động cơ tăng 17,98% ... 

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng Chín tăng 

5,42% so với tháng trước. Trong đó, ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 

28,56%, ngành sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 24,34%; ngành sản 

xuất phương tiện vận tải tăng 11,35%; ngành sản xuất xe có động cơ tăng 

9,65%... 

4. Đầu tư - xây dựng  

Công tác xúc tiến đầu tư tiếp tục được tỉnh quan tâm, đẩy mạnh. Năm 

2017, tỉnh chú trọng tập trung hoàn thiện các cơ sở hạ tầng tại nhiều cụm, khu 

công nghiệp trong tỉnh đồng thời có những chính sách thu hút đầu tư linh hoạt, 

thông thoáng để thu hút các nhà đầu tư. Tính đến ngày 20/8/2017 tỉnh đã thu hút 

thêm 25 dự án FDI, chủ yếu là các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp điện tử với 

tổng số vốn đầu tư 52,41 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn 28 dự án với tổng số 

vốn tăng thêm là 186,79 triệu USD. Đáng chú ý có Dự án sản xuất, gia công bộ 

sạc, bộ cấp nguồn dùng cho tivi, màn hình, máy chủ của Công ty TNHH Solum 

(Hàn Quốc) với tổng mức đầu tư 30 triệu USD; dự án mở rộng của Công ty 

TNHH Daeduck Việt Nam với tổng vốn đầu tư tăng thêm 16 triệu USD; Nhà 

máy sản xuất hàng may mặc Việt Nam tăng vốn 10 triệu USD... Tính chung tám 

tháng đầu năm thu hút đầu tư nước ngoài đạt 239,2 triệu USD, bằng 95,7% so 

với kế hoạch HĐND tỉnh giao năm 2017. Đáng chú ý là các dự án mở rộng tăng 

vốn chiếm tỷ trọng cao, điều đó cho thấy rằng môi trường đầu tư của tỉnh ổn 

định, nhà đầu tư tiếp tục tin tưởng mở rộng sản xuất kinh doanh. 
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Công tác giải ngân nguồn vốn ODA chín tháng đầu năm tiếp tục được 

tăng cường thực hiện. Năm 2017 bốn dự án ODA chính của tỉnh Vĩnh Phúc là 

Dự án cải thiện môi trường đầu tư, Dự án Quản lý nguồn nước và ngập lụt 

Vĩnh Phúc (vốn WB), Chương trình Phát triển các đô thị xanh (ADB), Dự án 

Cầu Đầm Vạc (OFID) tiếp tục được tỉnh quan tâm và giải ngân vốn. Trong đó 

Dự án cải thiện môi trường đầu tư đã cơ bản hoàn thành, đang làm các thủ tục 

quyết toán toàn dự án, các dự án còn lại được thực hiện đúng tiến độ và hiệp 

định vay đã ký giữa Chính phủ và nhà tài trợ.  

 Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội trên địa bàn tỉnh chín tháng đầu 

năm dự kiến đạt 19.788 tỷ đồng, tăng 14,7% so với cùng kỳ. Trong đó, nguồn 

vốn nhà nước trên địa bàn đạt 4.871 tỷ đồng, tăng 15,47%; vốn ngoài nhà nước 

là 10.123 tỷ đồng, tăng 16,70%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 4.794 tỷ 

đồng, tăng 10,01% so với cùng kỳ.  

5. Tài chính, ngân hàng 

a) Thu chi ngân sách 

UBND tỉnh đã chỉ đạo nhiều giải pháp điều hành thu Ngân sách nhà nước, 

trong đó đôn đốc khai thác các nguồn thu trên tất cả các lĩnh vực; tăng cường 

công tác thanh tra, kiểm tra chống thất thu thuế, trốn thuế, nợ thuế. Tuy nhiên, 

thu ngân sách từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài gặp khó khăn do công ty 

công ty Toyota và Honda thay đổi chiến lược kinh doanh chuyển sang nhập khẩu 

hai dòng xe Fortuner, Civic; bên cạnh đó, do thuế nhập khẩu linh kiện, xe nguyên 

chiếc từ các nước Asean giảm ảnh hưởng đến tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh. 

Dự kiến chín tháng đầu năm thu ngân sách đạt 19,6 nghìn tỷ đồng, đạt 58% dự 

toán, trong đó riêng thu nội địa đạt 16,9 nghìn tỷ đồng, đạt 55% dự toán.Tổng 

chi ngân sách nhà nước chín tháng dự kiến đạt 9,36 nghìn tỷ đồng, bằng 56% so 

dự toán và tăng 12,7% so cùng kỳ. 

b) Tín dụng, ngân hàng  

Trong sáu tháng đầu năm 2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam giữ ổn 

định mặt bằng lãi suất, chỉ đạo các Tổ chức tín dụng tiết giảm chi phí, nâng cao 

hiệu quả kinh doanh để giữ ổn định lãi suất huy động, phấn đấu giảm lãi suất 

cho vay. Từ ngày 10/7/2017, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam điều chỉnh giảm 

0,25%/năm các mức lãi suất điều hành là lãi suất tái cấp vốn, lãi suất tái chiết 

khấu, lãi suất cho vay qua đêm trong thanh toán điện tử liên ngân hàng và điểu 

chỉnh giảm 0,5%/năm mức lãi suất cho vay ngắn hạn tối đa của Tổ chức tín 

dụng đối với 5 lĩnh vực ưu tiên nhằm chia sẻ khó khăn với doanh nghiệp, thúc 

đẩy sản xuất kinh doanh, phát triển. Theo đó, mặt bằng lãi suất của hệ thống các 

Tổ chức tín dụng  trên địa bàn tỉnh như sau: 

 - Lãi suất huy động bằng Việt Nam Đồng: Phổ biến ở mức từ 0,8% đến 

1%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng; từ 4,5% đến 
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5,4%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng; từ 5,4% đến 

6,5%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 

12 tháng ở mức từ 6,4% đến 7,2%/năm. 

- Lãi suất cho vay: Các Ngân hàng Thương mại trên địa bàn đã giảm lãi 

suất cho vay ngắn hạn đối với các lĩnh vực ưu tiên theo chỉ đạo của Hội sở chính 

và của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Mặt bằng lãi suất cho vay trên địa bàn 

phổ biến đối với các lĩnh vực ưu tiên ở mức từ 6% đến 6,5%/năm đối với ngắn 

hạn; từ 7% đến 9%/năm đối với trung, dài hạn. Lãi suất cho vay các lĩnh vực sản 

xuất kinh doanh thông thường ở mức từ 6,8% đến 9%/năm đối với ngắn hạn và 

từ 9% đến 10,5%/năm đối với trung và dài hạn. 

Đến 31/8/2017, nguồn vốn huy động đạt 53.549 tỷ đồng, tăng 9,38% so 

với cuối năm 2016. Trong đó, huy động bằng Việt Nam Đồng chiếm 90,04%, 

huy động vốn bằng ngoại tệ chỉ chiếm 9,96% tổng nguồn vốn huy động. Dự 

kiến đến 30/9/2017, tổng nguồn vốn huy động đạt 54.150 tỷ đồng, tăng 1,12% 

so với tháng trước và tăng 10,61% so với cuối năm 2016.  

Tổng dư nợ tín dụng đến 31/8/2017 đạt 49.621 tỷ đồng, tăng 17,41%  so 

với cuối năm 2016. Dự kiến đến 30/9/2017, tổng dư nợ cho vay đạt 50.380 tỷ 

đồng, tăng 19,2% so với cuối năm 2016. Trong đó, dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 

29.660 tỷ đồng, tăng 21,56% so với cuối năm 2016, chiếm 58,87% tổng dư nợ; 

dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 20.720 tỷ, tăng 15,98% so với cuối năm 

2016, chiếm 41,23% tổng dư nợ. 

6. Thương mại, dịch vụ và giá cả 

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

Chín tháng đầu năm, tình hình kinh doanh thương mại và dịch vụ trên địa 

bàn tỉnh ổn định; số lượng các cơ sở tham gia kinh doanh thương mại dịch vụ 

biến động không nhiều, nhưng nhiều đơn vị, cơ sở đã mở rộng ngành nghề, đa 

dạng hoá các mặt hàng và phương thức kinh doanh nên kết quả lưu chuyển hàng 

hoá và dịch vụ đã đáp ứng tốt nhu cầu cho sản xuất và tiêu dùng của nhân dân.  

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Chín dự 

kiến đạt 3.536 tỷ đồng, tăng 1,94% so tháng trước và tăng 19,60% so với cùng 

kỳ. Tính chung chín tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hoá đạt 29.641 tỷ, 

tăng 11,87 % so với cùng kỳ. Trong đó, kinh tế nhà nước đạt 185 tỷ đồng, tăng 

14,49%; kinh tế tập thể 45,6 tỷ, tăng 25,89%; kinh tế cá thể 15.652 tỷ, tăng 

10,72%; kinh tế tư nhân 11.868 tỷ, tăng 14,36%; kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài 1.890 tỷ tăng 6,03% so cùng kỳ năm 2016. Phân theo nhóm ngành kinh tế, 

ngành thương nghiệp bán lẻ thực hiện 25.727 tỷ đồng, tăng 11,97%; kinh doanh 

dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch 2.563 tỷ, tăng 10,72%; các ngành dịch vụ 

phục vụ tiêu dùng khác thực hiện 1.351 tỷ, tăng 12,31% so cùng kỳ. 
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b) Vận tải hành khách và hàng hoá 

Tổng khối lượng hàng hoá vận chuyển trên địa bàn tỉnh tháng Chín dự 

kiến đạt 2.381 ngàn tấn, luân chuyển đạt 146,9 triệu tấn.km. So với tháng trước 

tăng 0,4% về tấn và tăng 0,1% về tấn.km; so với cùng kỳ năm trước tăng 

15,18% về tấn và tăng 13,33% về tấn.km. Tính chung chín tháng đầu năm, vận 

chuyển hàng hóa đạt 20.901 ngàn tấn, luân chuyển đạt 1.429 triệu tấn.km, tăng 

6,66% về tấn và tăng 5,87% về tấn.km so với cùng kỳ năm 2016.  

Khối lượng hành khách vận chuyển tháng Chín đạt 1.752 ngàn người, 

luân chuyển đạt 156,4 triệu người.km. So tháng trước tăng 1,70% về người và 

tăng 1,37% về người.km; so với cùng kỳ năm trước tăng 7,43% về người và 

tăng 6,60% về người.km. Tính chung chín tháng đầu năm, vận chuyển đạt 

18.039 ngàn người, luân chuyển đạt 1.350,8 triệu người.km, tăng 6,25% về 

người và tăng 5,68% về người.km so với cùng kỳ. 

Dự kiến tổng doanh thu vận tải chín tháng đầu năm đạt 2.698 tỷ đồng, 

tăng 13,33% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hàng hoá đạt 1.986 tỷ 

đồng, chiếm tỷ trọng 73,62% trong tổng doanh thu, tăng 11,53% so với cùng kỳ 

năm 2016; doanh thu vận tải hành khách đạt 660 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 

24,46% trong tổng doanh thu, tăng 14,93% so với cùng kỳ năm 2016. 

c) Chỉ số giá tiêu dùng 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh bình quân chín tháng đầu năm 

tăng 3,68% so với bình quân cùng kỳ. CPI chín tháng tăng do chịu tác động của 

một số yếu tố sau: 

- Giá xăng dầu biến động liên tục. Từ đầu năm đến nay, giá dầu xăng đã 

trải qua 18 kỳ điều chỉnh, trong đó giá xăng tăng 8 lần, giảm 7 lần (so mức độ 

tăng, giảm thì mức độ tăng vẫn cao hơn). So với đầu năm, giá xăng đã tăng thêm 

hơn 2.100 đồng/lít. Đây là nguyên nhân chính làm chỉ số nhóm giao thông bình 

quân chín tháng đầu năm tăng 7,10% so với bình quân cùng kỳ;  

- Thực hiện Công văn 2159/BHXH-BT của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, từ 

ngày 01/7/2017, áp dụng mức lương cơ sở 1,3 triệu đồng/tháng làm căn cứ tính 

mức lương đóng một số loại bảo hiểm, theo đó đã kéo chỉ số nhóm Bảo hiểm Y 

tế tăng 3,51%; 

- Tỉnh áp dụng điều chỉnh giá dịch vụ y tế theo Thông tư liên tịch số 

37/2015/TTLT-BYT-BTC ngày 29/10/2015 của Bộ Y tế - Bộ Tài chính và công 

văn số 1367/BYT-KH-TC ngày 21/3/2017 của Bộ Y tế tăng theo bước 2 bao 

gồm chi phí trực tiếp, phụ cấp đặc thù, và chi phí tiền lương quy định thống nhất 

giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giữa các bệnh viện cùng hạng 

trên toàn quốc được áp dụng từ ngày 01/3/2017 nên chỉ số giá nhóm dịch vụ y tế 

bình quân chín tháng đầu năm tăng 63,82% so với bình quân cùng kỳ; 
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 - Chỉ số giáo dục tăng 12,35% so bình quân cùng kỳ chủ yếu là do học 

phí của Trường đại học Giao thông Vận tải đóng trên địa bàn được điều chỉnh 

tăng theo lộ trình Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 2/10/2015 quy định về cơ chế 

thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và 

chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ năm học 2015 - 2016 

đến năm học 2020 - 2021; 

- Giá thép tăng cao (trong quý III) do khan hiến nguồn cung nguyên liệu, 

các nhà máy EAF hạn chế sản lượng bán phôi thép ra thị trường khiến giá phôi 

thanh trong nước bật tăng cũng là một trong các yếu tố tác động đến mức tăng 

của CPI bình quân chín tháng đầu năm nay. 

Bên cạnh một số yếu tố làm CPI tăng cũng có một số yếu tố kìm hãm CPI 

trong chín tháng đầu năm. Trong đó, thực phẩm giảm 5,84%, kéo theo ăn uống 

ngoài gia đình giảm 1,68% làm cho nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống bình quân 

chín tháng đầu năm giảm 4,35% so với bình quân cùng kỳ. Nguyên nhân chủ 

yếu là do giá thịt lợn hơi giảm mạnh trong những tháng đầu năm. Giá cả các 

nhóm hàng còn lại tương đối ổn định. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

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

Với mục tiêu góp phần giải quyết việc làm, giảm tỷ lệ thất nghiệp, dư 

thừa lao động và giảm nghèo, trong những năm gần đây tỉnh Vĩnh Phúc đã ban 

hành nhiều cơ chế, chính sách, biện pháp khuyến khích, ưu tiên đào tạo nghề, 

giải quyết việc làm, thúc đẩy hoạt động đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở 

nước ngoài. Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục cho vay vốn đối với các dự án hỗ trợ việc 

làm, dành các khoản vay ưu đãi với lãi suất thấp đối với người thất nghiệp, các cơ 

sở sản xuất kinh doanh có khả năng thu hút nhiều lao động, duy trì mở các phiên 

giao dịch việc làm, kịp thời đăng tải thông tin tuyển dụng lao động của các doanh 

nghiệp trên các trang mạng của Ban Quản lý các khu công nghiệp, Sở Lao động, 

Thương binh và Xã hội tỉnh...  

Tính đến hết tháng Tám, Trung tâm giới thiệu việc làm làm tỉnh Vĩnh Phúc 

đã tổ chức 27 phiên giao dịch việc làm, có 376 doanh nghiệp đăng ký tham gia 

tuyển dụng, tuyển được 1.444 người qua Sàn giao dịch việc làm.  

Chế độ, chính sách cho các đối tượng chính sách, gia đình khó khăn được 

các cấp, các ngành quan tâm chăm lo và thực hiện nghiêm theo quy định. Công 

tác bảo trợ xã hội luôn được các cấp, các ngành duy trì; tiếp tục công tác tiếp 

nhận, quản lý, nuôi dưỡng, chăm sóc và phục hồi chức năng cho đối tượng ở 

Trung tâm bảo trợ xã hội và Trung tâm Nuôi dưỡng, phục hồi chức năng người 

tâm thần của tỉnh. Trong những năm qua, để giúp người nghèo tiếp cận được với 

các dịch vụ y tế, từ năm 1997 tới nay, tỉnh Vĩnh Phúc đã dành hơn 600 tỷ đồng 

để hỗ trợ tiền bảo hiểm y tế cho người nghèo. Tính đến hết tháng Tám, có 
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32.776 thẻ Bảo hiểm Y tế được cấp cho người nghèo; 41.891 thẻ Bảo hiểm Y tế 

được cấp cho người cận nghèo; 9.425 thẻ Bảo hiểm Y tế được cấp cho đối tượng 

dân tộc thiểu số và trên 152.180 trẻ dưới 6 tuổi được cấp thẻ Bảo hiểm Y tế 

miễn phí. 

2. Giáo dục và đào tạo  

Từ đầu năm đến nay, ngành Gioiáo dục đã tổ chức nhiều lớp tập huấn, bồi 

dưỡng về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ như dạy học các chủ đề tích hợp liên 

môn, kỹ năng sống, kỹ năng xây dựng mô hình học tập,... cho đội ngũ cán bộ quản 

lý, giáo viên, nhân viên trong ngành. Thực hiện tốt công tác tuyển sinh và khai 

giảng năm học mới 2017-2018. Đầu tư cơ sở vật chất trường học từng bước được 

điều chỉnh giữa các cấp học cho phù hợp với nhu cầu thực tế, nhất là đối với bậc 

học mầm non; công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia được đẩy nhanh tiến độ 

gắn với yêu cầu chuẩn chất lượng và từng bước đạt chất lượng cao.  

Chất lượng giáo dục cả đại trà và mũi nhọn tiếp tục được giữ vững. Kết 

quả thi THPT quốc gia năm 2017, Vĩnh Phúc là một trong 6 tỉnh có điểm bình 

quân các môn cao nhất cả nước; tỷ lệ học sinh lớp 12 tốt nghiệp đạt 98,85%. 

Năm học 2016-2017, có 77 học sinh giành các giải quốc gia; 1 Huy chương 

Đồng tại kỳ Olympic Toán quốc tế; 64 huy chương tại kỳ thi giải Toán qua 

internet; 114 huy chương tại cuộc thi Olympic tiếng Anh trên internet; 90 huy 

chương tại kỳ thi tiếng Anh thông minh, xếp thứ Nhất toàn quốc. Tại cuộc thi 

“Nuôi tinh thể ươm mầm khoa học” được tổ chức tại Vương quốc Bỉ, nhóm học 

sinh Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc đoạt Huy chương Bạc. 

3. Y tế, vệ sinh an toàn thực phẩm 

Sở Y tế chỉ đạo các đơn vị chủ động theo dõi, giám sát tình hình các 

bệnh dịch, nhất là bệnh dịch có nguy cơ bùng phát ở một số địa phương  trên 

phạm vi cả nước như dịch bệnh Sốt xuất huyết, xây dựng Kế hoạch phòng 

chống dịch, tổ chức tập huấn cho cán bộ y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến huyện và 

xã; tổ chức truyền thông theo phương châm phòng bệnh hơn chữa bệnh trên 

các phương tiện thông tin đại chúng... Trong 9 tháng đầu năm 2017 trên địa 

bàn tỉnh không có dịch lớn xẩy ra, chỉ có một số ca bệnh rải rác ở 9 huyện, thị, 

thành. Ước 9 tháng đầu năm 2017 trên địa bàn tỉnh: Sốt xuất huyết có 600 ca 

mắc (tăng 582 ca so với cùng kỳ năm 2016), trong 600 ca mắc có 23 ca nội tỉnh, 

có 17 ổ dịch rải rác các huyện, thị, không có trường hợp tử vong, không có ca 

sốt xuất huyết nặng; có 7.888 người mắc Cúm, giảm 3.130 trường hợp; 2.581 ca 

tiêu chảy, giảm 1.026 ca; 274 ca mắc bệnh Tay-Chân-Miệng, tăng 51 ca và 14 

ca mắc Sởi, giảm 25 ca so với cùng kỳ 2016.  

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, hoạt động thanh, 

kiểm tra liên ngành được đẩy mạnh thành các đợt cao điểm trong dịp Tết 

Nguyên đán, Lễ hội, nghỉ lễ dài ngày. Đối tượng được thanh, kiểm tra chủ yếu là 
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các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể. Kết quả cho 

thấy: Tỷ lệ đạt tiêu chuẩn chất lượng ATVSTP là 84%; tỷ lệ cơ sở không đạt 

tiêu chuẩn chất lượng ATVSTP là 16%. Đoàn kiểm tra đã xử lý các trường hợp 

vi phạm nội dung về ATVSTP theo đúng quy định của Pháp luật.Trong 9 tháng 

đầu năm, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ ngộ độc thực phẩm, với 19 người 

mắc, không có trường hợp tử vong. So với 9 tháng đầu năm 2016, số vụ ngộ độc 

giảm 01 vụ, số người mắc giảm 145 người. 

Công tác truyền thông về phòng chống HIV/AIDS tới cộng đồng tiếp tục 

được đẩy mạnh từ tỉnh đến xã, phường, thị trấn. Số mẫu lấy xét nghiệm tính đến 

ngày 30/8/2017 là 6.200 mẫu, đạt 104,3% so với cùng kỳ năm 2016; số người 

nhiễm HIV mới phát hiện trong năm là 141 người, tăng 3 người so với cùng kỳ 

2016, lũy tích số người nhiễm HIV trên địa bàn tỉnh tính đến hết tháng 8/2017 là 

4.050, số người chuyển AIDS là 2.169 người, lũy tích số người tử vong do 

AIDS là 906 người. 

4. Các hoạt động văn hoá và thể thao 

Chín tháng đầu năm, nhiều hoạt động văn hoá, nghệ thuật diễn ra sôi nổi, 

đa dạng nhằm chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh như: Tổ chức 

Lễ hội Tây Thiên phục vụ du khách thập phương; trưng bày một số hình ảnh, tài 

liệu, hiện vật về giáo dục khoa cử tỉnh Vĩnh Phúc tại Văn Miếu tỉnh; tổ chức 

triển lãm hoa anh đào tại Quảng trường Hồ Chí Minh; phối hợp với Đại sứ quán 

Ấn Độ tổ chức thành công Lễ kỷ niệm ngày quốc tế Yoga; tổ chức Liên hoan ca 

múa nhạc các nước Asean nhân kỷ niệm 50 năm thành lập Asean... 

Hoạt động thể dục thể thao được đẩy mạnh, từ đầu năm đến nay, vận động 

viên của các đội tuyển thể thao thành tích cao đã tham gia thi đấu đạt 196 huy 

chương các loại. Kết quả như sau: Tổng số Huy chương trong nước: 184 huy 

chương, trong đó: 48 huy chương Vàng, 57 huy chương Bạc và 79 huy chương 

Đồng; Tổng số huy chương Quốc tế:12 huy chương; gồm 02 huy chương Vàng, 

02 huy chương Bạc và 08 huy chương Đồng (trong đó có 02 huy chương tại 

Seagames 29 của VĐV Phan Thị Bích Hà- huy chương Bạc môn Điền kinh và 

VĐV Nguyễn Thị Yến- huy chương Đồng môn Pencak Silat). 

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

Tình hình trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn được giữ vững. Tội phạm 

hình sự trong tầm kiểm soát, không có diễn biến phức tạp, không để hình thành 

tội phạm có tổ chức, tội phạm hoạt động theo kiểu xã hội đen. Tuy nhiên, tội 

phạm giết người, cố ý gây thương tích do nguyên nhân xã hội có thời điểm phức 

tạp; tội phạm trộm cắp tài sản vẫn xảy ra nhiều và chiếm tỷ lệ cao trong cơ cấu 

tội phạm. Tội phạm về ma túy được kiềm chế, không phát sinh các tuyến, địa 

bàn, tụ điểm phức tạp, chủ yếu các vụ nhỏ, lẻ. Tệ nạn xã hội như đánh bạc, mại 

dâm vẫn tiềm ẩn, diễn ra ở hầu hết các địa bàn.  
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Trật tự an toàn giao thông được đảm bảo, không xảy ra các điểm đen mất 

an toàn giao thông, tuy nhiên các lỗi vi phạm khi tham gia nạn giao thông còn 

khá phổ biến do ý thức của người tham gia giao thông còn hạn chế. Theo báo 

cáo của Công an tỉnh: Trong 03 ngày nghỉ Lễ 2/9, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ 

tai nạn giao thông giữa 03 ô tô khách trên tuyến đường Cao tốc Nội Bài- Lào 

Cai qua địa phận huyện Bình Xuyên làm 06 người bị thương, 03 xe ô tô hư 

hỏng. Lực lượng chức năng tuần tra kiểm soát trên địa bàn tỉnh trong dịp này đã 

phát hiện lập biên bản 552 trường hợp vi phạm, tạm giữ 171 phương tiện, 381 bộ 

giấy tờ xe. Tính đến ngày 15/8/2017, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 23 vụ tai nạn 

giao thông, làm 22 người chết, 27 người bị thương; so với cùng kỳ năm trước  

giảm cả 3 tiêu chí số (giảm 05 vụ, giảm 06 người chết và giảm 28 người bị 

thương) . 

Theo số liệu của Cảnh sát Phòng cháy và Chữa cháy tỉnh, từ đầu năm đến 

nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 21 vụ cháy, ước tính giá trị thiệt hại 21,8 tỷ đồng. 

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến cháy, nổ là do chập điện (khoảng 70%) còn lại là 

sơ suất trong sản xuất, sử dụng nguồn lửa, nguồn nhiệt… 

Công tác về bảo vệ môi trường được các ngành chức năng chú trọng, gắn 

với việc xây dựng nông thôn mới; các hoạt động thẩm định, cấp phép đăng ký 

chủ nguồn thải được đẩy mạnh; đôn đốc tiến độ triển khai các dự án về bảo vệ 

môi trường như xử lý nước thải nông thôn, xây dựng lò đốt chất thải rắn nông 

thôn; triển khai nhiệm vụ quan trắc hiện trạng môi trường, kiểm soát ô nhiễm 

các nguồn thải lớn. Tính đến 15/9, các cơ quan chức năng trong tỉnh đã phát hiện 

và xử lý 14 vụ vi phạm môi trường, số tiền xử phạt là 1.852 triệu đồng./. 

 

 
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 

 

 



9 tháng đầu 

năm 2017
Cơ cấu (%)

9 tháng đầu 

năm 2017

9 tháng đầu 

năm 2017 so 

với cùng kỳ 

năm trước 

(%)

TỔNG SỐ 62.363.821 100,00 53.092.377 107,76

 1. Giá trị tăng thêm 47.004.530 75,37 40.016.507 108,89

a. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 4.664.272 7,48 3.797.795 103,91

         Trong đó: Nông nghiệp 4.318.306 6,92 3.553.047 103,94

b. Công nghiệp và xây dựng 28.517.542 45,73 26.089.975 109,93

      Trong đó: Công nghiệp 26.280.899 42,14 24.362.642 110,04

c. Dịch vụ 13.822.717 22,16 10.128.737 108,21

 2. Thuế sản phẩm 15.359.290 24,63 13.075.870 104,44

TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH (GRDP) 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2017

Đơn vị tính: Triệu đồng

Theo giá hiện hành Theo giá so sánh 2010



Đơn vị 

tính

Thực hiện

 9 tháng 

năm 2016

Ước thực 

hiện  9 tháng 

năm 2017

% so sánh 9 

tháng 2016 so 

với cùng kỳ 

năm trước

A. NÔNG NGHIỆP

 I. Diện tích, năng suất, sản lượng 

 một số cây trồng chủ yếu

1. Cây lúa (cả năm)

 - Diện tích Ha 58.383 57.886 99,15

 - Năng suất Tạ/Ha 50,44            55,45            109,93

    - Sản lượng Tấn 294.472 320.974 109,00

Chia ra:

 Vụ đông xuân

 - Diện tích Ha 31.210 31.321 100,35

 - Năng suất Tạ/Ha 58,54            61,00            104,20

    - Sản lượng Tấn 182.715 191.069 104,57

Vụ mùa

 - Diện tích Ha 27.172 26.566 97,77

 - Năng suất Tạ/Ha 41,13            48,90            118,89

    - Sản lượng Tấn 111.760 129.906 116,24

2. Cây ngô

 - Diện tích Ha 16.008 15.129 94,51

 - Năng suất Tạ/Ha 41,62 43,46 104,42

    - Sản lượng Tấn 66.621 65.743 98,68

3. Cây khoai lang

 - Diện tích Ha 2.196 2.127 96,88

 - Năng suất Tạ/Ha 96,34 101,05 104,89

    - Sản lượng Tấn 21.155 21.495 101,61

4. Cây đậu tương

 - Diện tích Ha 1.978 1.479 74,79

 - Năng suất Tạ/Ha 18,61 19,53 104,94

    - Sản lượng Tấn 3.681 2.889 78,47

SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THUỶ SẢN



Đơn vị 

tính

Thực hiện

 9 tháng 

năm 2016

Ước thực 

hiện  9 tháng 

năm 2017

% so sánh 9 

tháng 2016 so 

với cùng kỳ 

năm trước

5. Cây lạc

 - Diện tích Ha 2.815 2.423 86,09

 - Năng suất Tạ/Ha 18,48 19,19 103,84

    - Sản lượng Tấn 5.202 4.649 89,38

6. Rau các loại

 - Diện tích Ha 9.017 9.310 103,25

 - Năng suất Tạ/Ha 192,65 209,22 108,60

    - Sản lượng Tấn 173.714 194.778 112,13

 II. CHĂN NUÔI

 1. Số lượng gia súc, gia cầm 

 - Đàn trâu Con 19.780 19.820 100,20

 - Đàn bò " 109.424 117.560 107,44

 - Đàn lợn (không tính lợn sữa) " 621.879 597.905 96,14

 - Đàn gia cầm 1000 con 9.580 9.661 100,84

 2. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 90.620 95.178 105,03

    Trong đó: Thịt lợn " 65.154 68.119 104,55

B. LÂM NGHIỆP 

 1. Diện tích rừng trồng mới tập trung Ha 591 639 108,19

 2. Diện tích rừng được chăm sóc " 462 480 103,90

 3. Diện tích rừng được giao khoán bảo vệ " 9.756 9.758 100,02

 4. Sản lượng gỗ khai thác M3 21.881 22.528 102,95

 5. Sản lượng củi khai thác Ste 37.632 37.920 100,77

C. THUỶ SẢN

1. Diện tích nuôi trồng thuỷ sản Ha 6.866 6.916 100,72

2.  Sản lượng thuỷ sản Tấn 14.639 15.104 103,18

 - Cá " 13.328 13.830 103,76

 - Tôm " 53 51 96,98

 - Thuỷ sản khác " 1.258 1.223 97,19



Tháng trước
Cùng kỳ 

năm trước

TOÀN NGÀNH 101,33 112,82 110,62

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

1. Công nghiệp khai thác mỏ 103,21 103,98 104,18

 - Khai khoáng khác 103,21 103,98 104,18

2. Công nghiệp chế biến 101,33 112,88 110,64

 - Sản xuất chế biến thực phẩm 101,12 90,74 97,51

 - Dệt 86,79 68,06 90,01

 - Sản xuất trang phục 105,57 122,72 100,13

 - Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại 101,68 104,72 104,73

 - Sản xuất sản phẩm điện tử 104,19 167,16 152,32

 - Sản xuất xe có động cơ 99,43 68,38 86,86

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác 100,25 114,88 107,06

3. SX, tập trung và phân phối điện, nước 102,12 114,53 113,52

4. Cung cấp nước, HĐ quản lý, xử lý rác thải 100,73 103,82 105,89

Chỉ số tháng 9 năm 2017

 so với
Chỉ số luỹ kế đến 

cuối tháng 9 năm 

2017 so với cùng 

kỳ năm trước

CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

Đơn vị tính: %



Tháng 9 

năm 2017

9 tháng 

năm 2017

1. Thức ăn cho gia súc, gia cầm Tấn 17.215 17.408 158.786 90,74 97,51

2. Quần áo các loại 1000 cái 5.514 5.817 51.288 109,51 117,40

3. Giày dép các loại 1000 đôi 423 452 3.911 106,88 102,24

4. Vật liệu dùng để ốp lát 1000 m2 10.784 10.965 91.630 104,72 104,73

5. Xe ô tô từ 5-14 chỗ Chiếc 3.845 3.823 37.982 68,38 86,86

6. Xe máy các loại Chiếc 183.588 184.041 1.428.982 114,88 107,06

7. Linh kiện điện tử Tỷ đồng 4.457 4.644 33.246 167,16 152,32

8. Máy điều hòa không khí Cái 1.999 2.020 14.945 104,94 106,26

9. Điện thương phẩm Triệu Kwh 407 415 3.198 112,02 113,52

10. Nước uống được 1000 m3 1.737 1.747 14.400 112,02 108,89

SẢN LƯỢNG MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CHỦ YẾU

Ước thực hiện

Đơn vị

tính

Thực hiện 

tháng 8 

năm 2017

9 tháng 

năm 2017 

so với  

cùng kỳ 

năm trước

 (%)

Tháng 9 

so với 

cùng kỳ 

năm trước

 (%)



Quý III

năm 2017

9 tháng

 năm 2017

TỔNG SỐ 12.135.793 7.652.426 19.788.219 107,84 114,70

A. PHÂN THEO NGUỒN VỐN

I. Vốn nhà nước trên địa bàn      2.924.177 1.947.026 4.871.203 108,74 115,47

1. Vốn ngân sách nhà nước 2.610.074 1.686.167 4.296.241 104,52 114,74

2. Trái phiếu chính phủ 2.400 4.200 6.600 13,39 6,68

3. Vốn tín dụng đầu tư phát triển 234.767 222.898 457.665 192,27 152,47

4. Vốn vay từ các nguồn khác 2.652         2.855       5.507 49,50 48,96

5. Vốn tự có của doanh nghiệp nhà 

nước 33.409 14.845 48.254 201,64 251,19

6. Vốn khác 40.875 16.061 56.936 95,32 126,64

Vốn nhà nước chia theo cấp quản lý

1. Vốn trung ương quản lý 36.975       74.349     111.324 95,23 50,81

2. Vốn địa phương quản lý       2.887.201 1.867.565 4.754.766 109,05 118,88

II. Vốn ngoài nhà nước 6.182.097 3.940.842 10.122.939 111,13 116,70

1. Vốn tổ chức doanh nghiệp ngoài 

nhà nước 2.280.764 1.660.614 3.941.378 117,69 133,20

2. Vốn đầu tư của dân cư 3.901.333 2.280.228 6.181.561 106,80 108,15

III. Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 3.029.519 1.764.558 4.794.077 100,28 110,01

B. PHÂN THEO KHOẢN MỤC 

ĐẦU TƯ 12.135.792 7.652.426 19.788.218 107,84 114,70

1. Vốn đầu tư xây dựng cơ bản 8.258.535 5.424.040 13.682.575 132,43 123,83

2. Vốn đầu tư mua sắm TSCĐ 

dùng cho SX không qua XDCB 1.738.622 1.037.606 2.776.228 58,12 90,62

3. Vốn đầu tư sửa chữ lớn , nâng 

câp TSCĐ 756.120 395.453 1.151.573 102,77 143,95

4. Vốn đầu tư bổ sung vốn lưu 

động 908.390 366.311 1.274.701 86,49 99,51

5. Vốn đầu tư khác 474.125 429.016 903.141 105,46 85,41

THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN TRÊN ĐỊA BÀN

Đơn vị tính: Triệu đồng

Ước thực hiện
Thực hiện  

6 tháng

đầu năm

 năm 2017

9 tháng 

năm 2017 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)

Quý III

so với 

cùng kỳ

 năm trước 

(%)



Tháng 9

 năm 2017

9 tháng 

năm 2017

TỔNG SỐ 3.013.504 3.088.483 25.726.655 120,28 111,97

 I. Phân theo loại hình kinh tế

 1. Kinh tế nhà nước 180 194 1.477 141,61 124,77

 2. Ngoài nhà nước 2.811.513 2.880.914 24.007.770 120,73 112,43

 3. Khu vực có vốn ĐTNN 201.811 207.375 1.717.408 114,29 105,93

 II. Phân theo nhóm hàng

1. Lương thực, thực phẩm 738.939 772.829 6.483.819 116,08 108,19

2. Hàng may mặc 129.491 136.693 1.100.389 123,51 111,74

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

đình 256.119 255.309 2.155.488 115,48 109,44

4. Vật phẩm văn hóa, giáo dục 25.484 26.513 212.707 116,86 108,40

5. Gỗ và vật liệu xây dựng 909.555 935.184 7.692.423 125,35 116,16

6. Ô tô các loại 146.545 144.780 1.255.275 111,54 106,36

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

phụ tùng) 190.794 187.740 1.575.200 116,71 109,86

8. Xăng, dầu các loại 158.705 162.496 1.360.943 122,21 113,65

9. Nhiên liệu khác (Trừ xăng dầu) 26.834 27.957 226.130 123,23 112,81

10. Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 39.420 39.850 343.375 117,36 110,92

11. Hàng hóa khác 337.872 344.364 2.861.950 124,52 115,14

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

máy và xe có động cơ 53.749 54.770 458.957 122,45 113,50

DOANH THU BÁN LẺ HÀNG HÓA

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 8

năm 2017

Ước thực hiện 9 tháng 

năm 2017 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)

Tháng 9 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)



Tháng 9

 năm 2017

9 tháng 

năm 2017

TỔNG SỐ 297.194 286.039 2.562.594 112,70 110,72

 I. Phân theo loại hình kinh tế

 1. Kinh tế nhà nước -               -               -               

 2. Ngoài nhà nước 297.194 286.039 2.562.594 112,70 110,72

 3. Khu vực có vốn ĐTNN -               -               -               

 II. Phân theo ngành kinh tế

1. Dịch vụ lưu trú 26.293 25.333 223.494 111,01 110,70

2. Dịch vụ ăn uống 263.166 253.241 2.273.795 113,01 110,72

3. Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ 7.735 7.465 65.305 108,19 110,57

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện 

tháng 8

năm 2017

Ước thực hiện Tháng 9

 so với

 cùng kỳ 

năm trước 

(%)

9 tháng

 năm 2017 

so với 

cùng kỳ

 năm trước 

(%)



Tháng 9 

năm 2017

9 tháng

năm 2017

 TỔNG SỐ 2.371 2.381 20.901 115,18 106,66

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài Nhà nước 2.359 2.369 20.795 114,60 106,11

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 12 12 106 -                 -

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 1.686 1.707 12.599 130,34 101,19

Đường sông 685 674 8.302 88,97 116,19

 TỔNG SỐ 146.770 146.914 1.429.071 113,33 105,87

2. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài Nhà nước 146.642 146.786 1.427.940 113,23 105,79

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 128 128 1.131 -                 -

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 71.898 74.141 637.071 116,97 97,82

Đường sông 74.872 72.773 792.000 109,85 113,38

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 8 

năm 2017

9 tháng 

năm 2017

 so với 

cùng kỳ

 năm trước 

(%)

Ước thực hiện Tháng 9 

so với

cùng kỳ

 năm trước 

(%)



Tháng 9 

năm 2017

9 tháng

năm 2017

 TỔNG SỐ 1.723 1.752 18.039 107,43 106,25

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 42 42 372 96,14 96,83

Ngoài Nhà nước 1.620 1.648 17.137 107,91 106,34

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 61 62 530 103,33 110,84

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 1.674 1.703 17.388 107,30 104,79

Đường sông 49 49 651 111,82 169,32

 TỔNG SỐ 154.306 156.422 1.350.824 106,60 105,68

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 42 42 372 96,14 96,83

Ngoài Nhà nước 149.883 151.860 1.313.139 106,53 105,53

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 4.380 4.520 37.313 109,15 111,58

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 154.223 156.339 1.350.198 106,57 105,67

Đường sông 83 83 626 189,20 162,88

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 8 

năm 2017

9 tháng 

năm 2017

 so với 

cùng kỳ

 năm trước 

(%)

Ước thực hiện Tháng 9 

so với

cùng kỳ

 năm trước 

(%)



Tháng 9 

năm 2017

9 tháng

năm 2017

TỔNG SỐ 313.325 324.999 2.697.762 116,23 113,33

I. VẬN TẢI HÀNH KHÁCH 69.082 72.011 660.022 112,87 114,93

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước 237 237 2.158 96,73 99,06

Ngoài Nhà nước 67.245 70.124 644.890 112,78 114,87

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 1.600 1.650 12.974 119,57 121,65

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 68.635 71.560 655.910 112,59 114,65

Đường sông 447 452 4.112 185,04 188,79

II. VẬN TẢI HÀNG HÓA 235.578 244.271 1.986.115 118,06 111,53

1. Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước

Ngoài Nhà nước 235.344 244.037 1.984.047 117,95 111,41

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 234 234 2.068                 -   - 

2. Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 191.212 198.527 1.546.735 123,05 108,05

Đường sông 44.366 45.744 439.380 100,39 125,77

III. DỊCH VỤ HỖ TRỢ VẬN TẢI 8.664 8.717 51.626 150,81 202,77

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

Đơn vị tính: Triệu đồng

Thực hiện  

tháng 8 

năm 2017

Ước thực hiện Tháng 9 

so với

cùng kỳ

 năm trước 

(%)

9 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 106,52 104,24 104,25 100,56 103,68

1.  Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 100,19 96,04 97,67 100,51 95,65

Trong đó: - Lương thực 100,62 98,23 97,61 100,12 100,22

               - Thực phẩm 98,78 94,47 96,93 100,32 94,16

              - ăn uống ngoài gia đình 104,75 100,20 100,15 101,35 98,32

2. Đồ uống và thuốc lá 103,96 101,38 101,72 100,00 101,34

3. May mặc, mũ nón, giầy dép 105,40 100,05 98,91 99,88 100,84

4. Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD 106,24 105,35 103,95 101,50 101,80

5. Thiết bị và đồ dùng gia đình 95,58 101,45 101,15 99,91 101,05

6. Thuốc và dịch vụ y tế 230,56 176,55 176,55 100,00 163,82

7. Giao thông 85,46 105,86 102,86 101,64 107,10

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

9. Giáo dục 117,28 109,19 109,19 102,57 112,35

10. Văn hoá, giải trí và du lịch 102,94 98,68 98,72 98,43 100,83

11. Hàng hoá và dịch vụ khác 104,71 101,04 100,47 100,00 100,82

 Vàng 105,46 99,55 105,15 102,86 100,92

Đô la Mỹ, loại tờ 50-100 USD 107,77 100,50 98,18 99,33 101,90

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

Đơn vị tính: %

Chỉ số tháng 9 so với Chỉ số giá 

bình quân 

9 tháng so 

cùng kỳ
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