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    TỔNG CỤC THỐNG KÊ          CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THỐNG KÊ BẮC GIANG                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

           

          Số: 09/BC- CTK                            Bắc Giang, ngày 23 tháng 01 năm 2019 

 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH KINH TẾ- XÃ HỘI THÁNG 1 TỈNH BẮC GIANG 

 

 

I- SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN 

1. Sản xuất nông nghiệp 

Tình hình sản xuất nông nghiệp trong tháng chủ yếu tập trung vào thu hoạch 

một số cây màu vụ đông và làm đất, chăm sóc, phòng chống rét cho mạ đã gieo, 

chuẩn bị mọi điều kiện kỹ thuật nhằm phục vụ sản xuất vụ chiêm xuân. 

a- Về trồng trọt 

Nhìn chung thời tiết cơ bản thuận cho việc trồng và chăm sóc cây trồng vụ 

đông, các địa phương đã biết tận dụng lợi thế để trồng các loại rau thích hợp với khí 

hậu ẩm lạnh. Đến nay các địa phương trong tỉnh đã kết thúc gieo trồng các loại cây 

màu vụ đông, diện tích giảm so với cùng vụ năm trước, cụ thể: 

*) Cây trồng vụ Đông 

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông ước đạt 23.000 ha, đạt 97,7% 

so với cùng kỳ (giảm chủ yếu ở ngô, khoai lang, lạc,...), trong đó: 

+ Cây ngô: Diện tích ước đạt 5.100 ha, bằng 98,1% so với cùng kỳ năm trước; 

+ Cây khoai lang: Diện tích ước đạt gần 3.000 ha, bằng 97,7% so với cùng kỳ;  

+ Cây lạc: Diện tích trồng ước đạt 1.250 ha, bằng 96,7% so với cùng kỳ;  

+ Rau, đậu các loại: Diện tích trồng đạt 13.000 ha, bằng 102,2% so với 

cùng kỳ. 

*) Vụ chiêm xuân 

Tính đến nay toàn tỉnh đã cày ải được 18.800 ha, bằng 88,5% so với cùng kỳ, 

diện tích gieo mạ để chuẩn bị cho sản xuất vụ chiêm xuân ước đạt 55 ha. 

b- Về chăn nuôi 

Tính đến thời điểm hiện nay trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đàn gia súc, gia cầm 

phát triển khá, riêng đối với chăn nuôi lợn hiện nay lác đác một số xã ở các huyện 
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Lạng Giang, Hiệp Hòa, Tân Yên, Việt Yên, Yên Dũng có hiện tượng một số cơ sở 

chăn nuôi đã xuất hiện lợn bị chết nhưng chưa rõ nguyên nhân. Do vậy các cơ quan 

chuyên môn cần vào cuộc nhanh chóng để tìm ra nguyên nhân, xử lý kịp thời tránh 

tình trạng lây lan ra diện rộng ảnh hưởng đến quy mô chung của tổng đàn lợn trong 

toàn tỉnh. Sơ bộ ước tính đến 15/01/2019 số lượng đàn gia súc, gia cầm như sau: 

 + Đàn trâu : Toàn tỉnh số đầu con hiện ước 45.810 con, bằng 95% so với cùng 

kỳ 2018; số con xuất chuồng ước đạt 918 con, bằng 100,3% so với cùng kỳ. Đàn trâu 

giảm là do đầu tư ban đầu cần chi phí lớn, thời gian quay vòng thu hồi vốn dài; diện 

tích chăn thả ngày một thu hẹp. 

 + Đàn bò: Tổng đàn có xu hướng chững lại, số đầu con ước 139.390 con, bằng 

100,5% so với cùng kỳ năm 2018; số con xuất chuồng ước đạt 3.205 con, bằng 101,4% 

so với cùng kỳ.    

 + Đàn lợn: Tổng số đầu con ước 1.077.630 con, bằng 101,2% so với cùng kỳ; số 

con xuất chuồng ước đạt 195.720 con, bằng 101,6% so với cùng kỳ.  

 + Đàn gia cầm: Tổng đàn gia cầm toàn tỉnh hiện ước 17.405 ngàn con bằng 

102% so với cùng kỳ. Trong đó đàn gà ước tính đạt 15.220 ngàn con, bằng 102,2% so 

với cùng kỳ.  

Về giá bán sản phẩm chăn nuôi về cơ bản tương đối ổn định không có biến 

động lớn, riêng giá gà có xu hướng tăng lên 2-3 nghìn đông/kg so với thời điểm tháng 

trước. 

2. Sản xuất lâm nghiệp 

 + Công tác trồng rừng: Trong tháng chủ yếu tập trung vào việc chuẩn bị cho 

công tác trồng rừng năm 2019 như chuẩn bị cây giống, cuốc hố, vệ sinh vườn bãi và 

đã trồng đạt 382 ha, bằng 100,5% so với cùng kỳ. 

+ Công tác bảo vệ và phòng chống cháy rừng: Mặc dù các cơ quan chuyên 

môn đã có nhiều cố gắng trong công tác tuyên truyền phòng chống cháy và bảo vệ 

rừng. Tuy nhiên trong tháng trên địa bàn tỉnh các hạt Kiểm lâm đã kiểm tra phát hiện 

lập biên bản 03 vụ vi phạm; thu tiền từ xử phạt hành chính 29,2 triệu đồng và trong 

tháng xảy ra 01 vụ cháy rừng, thiệt hại 1,3 ha.  

+ Khai thác gỗ: Tháng 01/2019 toàn tỉnh ước khai thác gỗ đạt 42.400 m3, bằng 

92,2% so với thực hiện cùng kỳ. Sản lượng gỗ khai thác chủ yếu trên diện tích rừng 

đã đến tuổi khai thác. 
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3. Sản xuất thủy sản 

 Sản lượng thủy sản thu hoạch trong tháng ước đạt 3.600 tấn, bằng 104,3% so 

với cùng kỳ; trong đó sản lượng nuôi trồng ước đạt 3.315 tấn, bằng 105% so với cùng 

kỳ; sản lượng thủy sản khai thác đạt 285 tấn bằng 96,6% so với cùng kỳ năm trước.  

II- SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2019 ước tính đạt 94,27% so với tháng 

trước và bằng 128,35% so với cùng kỳ. Nguyên nhân chỉ số sản xuất công nghiệp 

tháng 1 giảm so với tháng trước là do: 

+ Công ty Sam sung Bắc Ninh giảm sản lượng sản xuất 25% so với tháng trước 

nên các doanh nghiệp gia công phụ trợ cho ngành này giảm theo; 

+ 01/2019 là tháng đầu năm nên một số doanh nghiệp chưa ký kết được hợp 

đồng mới; 

+ Ngành sản xuất điện giảm do tháng 01/2019 EVN chỉ ký hợp đồng mua sản 

lượng điện bằng 63,2% so với tháng trước; 

+ Ngành sản xuất Đạm ngừng sản xuất để đại tu máy móc định kỳ nên sản 

lượng Đạm giảm,...  

Tuy nhiên so với cùng kỳ tình hình sản xuất công nghiệp của tỉnh vẫn đạt mức 

tăng trưởng khá (tăng 28,35%) do: 

+ Một số doanh nghiệp (chủ yếu ở KCN Vân Trung) đầu tư từ những năm 

trước đến tháng 01/2019 bắt đầu đi vào sản xuất ổn định như: Công ty ALLESUN 

NEW ENERGY VIỆT NAM, Công ty HI-LIM ELECTONICS, Công ty QC SOLAR 

VIỆT NAM, v.v... 

+ Một số doanh nghiệp lớn thuộc ngành may tháng trước đã ký kết được 

các hợp đồng lớn nên tháng này sản xuất tăng trưởng mạnh (tăng 48,14%) so 

với cùng kỳ; 

+ Đối với ngành sản xuất các sản phẩm điện tử mặc dù một số doanh nghiệp 

sản xuất phụ trợ cho công ty Sam Sung bị ảnh hưởng song tính chung toàn ngành vẫn 

đạt mức tăng trưởng khá (tăng 30,62%). Nguyên nhân do một số công ty có sản 

lượng lớn vẫn duy trì được sản xuất ổn định và đạt mức tăng trưởng cao như công ty 

Fuhong; công ty Hosiden, công ty EMW,v.v… 

+ Trong tháng có một số công ty mới đi vào hoạt động như Công ty New wing, 

công ty Allesun New Energy Việt Nam, công ty TNHH điện tử QC Solar Việt Nam 
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+ Ngành sản xuất sản phẩm từ kim loại tăng 34,97% so cùng kỳ do một số 

doanh nghiệp FDI đã đầu tư một số sản phẩm cao cấp như các loại ốc vít cho điện 

thoại, thiết bị vệ sinh cao cấp,… như công ty Italia (sản xuất thiết bị vệ sinh), công ty 

Asia both vina (sản xuất các loại đinh vít),… 

III- THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ BẢN 

 Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa 

phương quản lý tháng 1/2019 ước đạt 158,4 tỷ đồng, giảm 59,39% so với tháng 

trước, tăng 14,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó vốn ngân sách Nhà nước cấp 

tỉnh ước đạt 98,3 tỷ đồng, giảm 59,65 % so với tháng trước, tăng 15,31% so với cùng 

kỳ năm 2018; vốn ngân sách huyện đạt 55,2 tỷ đồng, giảm 53,64% so với tháng 

trước, tăng 12,86% so với cùng kỳ năm 2018. Nguyên nhân vốn đầu tư ước thực hiện 

tháng 1/2019 giảm so với tháng trước là do tháng đầu năm, hầu hết các chủ đầu tư 

đang trong quá trình thẩm định dự án và thanh quyết toán số của năm trước, một số 

các công trình đang trong giai đoạn giải phóng mặt bằng và chuẩn bị đầu tư nên đã 

ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân vốn đầu tư trong tháng. 

IV- HOẠT ĐỘNG DỊCH VỤ 

1. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng  

Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 1/2019 ước đạt 2.075,8 tỷ đồng, bằng 104% 

so với tháng trước và tăng 14,4% so với cùng kỳ. Nguyên nhân các đơn vị sản xuất 

kinh doanh đã có nhiều chương trình khuyến mại, kích cầu thúc đẩy lưu thông hàng 

hóa để phục vụ nhu cầu mua sắm. Bên cạnh đó các doanh nghiệp, nhà phân phối đã 

tung ra những dòng sản phẩm đáp ứng nhu cầu và thị hiếu của người dân nên thúc 

đẩy sức mua tăng cao.  

2. Về vận tải 

 Do là tháng giáp với tháng Tết Nguyên đán nên lưu lượng người đi lại tăng so 

với cùng kỳ và hoạt động vận tải hàng hóa phục vụ sản xuất kinh doanh, mua bán 

hàng hóa diễn ra sôi động hơn, cụ thể: Doanh thu vận tải tháng 01 năm 2019 ước đạt 

417,1 tỷ đồng, tăng 15,9% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó doanh thu vận tải 

hàng hoá ước đạt 296,1 tỷ đồng, tăng 15,6% so với cùng kỳ; doanh thu vận tải hành 

khách ước đạt 105,2 tỷ đồng, tăng 14,9% so với cùng kỳ năm 2018. 
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12. Y Tế   
a.  Một số bệnh truyền nhiễm   
   

Tên bệnh 
Số mắc tháng 1 

năm 2019 

Tháng 1/2019 

so với tháng 

1/2018 

   

Cúm 472 51,1 

Nghi sốt xuất huyết 3 60,0 

Thủy đậu 115 239,6 

Tiêu chảy 387 72,9 

Viêm não vi rút - - 

Viêm gan vi rút 49 29,9 

Tay chân miệng 12 120,0 

Quai bị 16 33,3 

   
  

b. Công tác khám chữa bệnh và sử dụng giường bệnh  

   

Chỉ tiêu 
Tháng 1 năm 

2019 

Tháng 1 năm 

2019 so với 

tháng cùng kỳ 

năm 2018 (%) 

- Tổng số lần khám bệnh           133.459  101,8 

- Bệnh nhân điều trị nội trú             18.695  101,3 

- Bệnh nhân điều trị ngoại trú             44.047  105,9 

Công suất sử dụng giường bệnh               103,9   
        + Tỉnh 108  
        + Huyện 97,2  
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11. TRẬT TỰ, AN TOÀN XÃ HỘI   
   

  

Ước tính 

 tháng 1 năm 

2019 

Tháng 1 năm 

2019 so với tháng 

cùng kỳ năm 

2018                         

(%) 

I.Tai nạn giao thông   

    Số vụ tai nạn giao thông ( Vụ) 34                     178,9  

              Đường bộ 34                     178,9  

              Đường sắt   

              Đường thủy   

    Số người chết ( Người) 13                     185,7  

              Đường bộ 13                     185,7  

              Đường sắt   

              Đường thủy   

    Số người bị thương ( Người) 34                     226,6  

              Đường bộ 34                     226,6  

              Đường sắt   

              Đường thủy   

II. Cháy, nổ   

    Số vụ cháy, nổ (Vụ) 2 100 

    Số người chết ( Người)   

    Số người bị thương ( Người)   

    Tổng giá trị thiệt hại ước tính ( Tr. đồng)                        220  6,25 
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 Do tháng 1/2019 là tháng giáp Tết nên nhu cầu vận chuyển hàng hóa phục vụ 

Tết tăng cao đột biến cũng như nhu cầu đi lại của người dân về quê cũng như thăm 

hỏi tăng cao trong dịp nghỉ Tết dương lịch. 

3. Về Bưu chính viễn thông 

 Trong tháng các doanh nghiệp Bưu chính viễn thông trên địa bàn tỉnh đảm bảo 

thông tin liên lạc thông suốt phục vụ sự chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành, 

phát triển kinh tế- xã hội, đặc biệt chỉ đạo các đơn vị viễn thông tập trung rà soát, 

kiểm tra, chỉnh sửa những lỗi phát sinh của hệ thống để đảm phục vụ tốt nhu cầu 

thông tin liên lạc của nhân dân trong dịp Tết Kỷ hợi năm 2019.  

Doanh thu bưu chính, viễn thông tháng 01/2019 ước đạt 173 tỷ đồng, tổng số 

thuê bao điện thoại phát triển mới trong tháng  ước đạt 8.250 thuê bao. Tổng số thuê 

bao điện thoại hiện đang hoạt động đạt 1.612.856 thuê bao (thuê bao cố định là 

19.310, thuê bao di động trả trước 1.468.036, thuê bao di động trả sau 117.290); thuê 

bao Internet băng rộng ước đạt 188.074 thuê bao; thuê bao Internet (cố định, di động) 

ước đạt 551.058 thuê bao. 

4. Chỉ số giá 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 1/2019 tăng 0,07% so với tháng trước, trong đó khu 

vực thành thị tăng 0,07%, khu vực nông thôn tăng 0,06%. Trong 11 nhóm hàng hóa 

và dịch vụ, 09 nhóm có chỉ số giá tăng: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 

1,09% so với tháng trước do dịp giáp Tết nhu cầu về lương thực và thực phẩm của 

người dân tăng mạnh, ngoài ra trong tháng thời tiết mưa rét nhiều nên mặt hàng rau 

các loại sản lượng thu hoạch giảm ảnh hưởng đến lượng cung mà lượng cầu tăng; 

Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,16% (do giá vàng trang sức tăng cùng với 

dịch vụ bó hoa cô dâu tăng); thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,02% so với tháng trước; 

may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,25% (do nhu cầu mua sắm quần áo mùa đông và 

quần áo thời trang phục vụ nhu cầu đi chơi Tết của người dân tăng cao); đồ uống và 

thuốc lá tăng 0,31% so với tháng trước,... 

 Trong tháng có 02 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm so với tháng 

trước đó là: Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,53% (do 

dịp cuối năm các công trình đã hoàn thành cũng như tạm nghỉ để chuẩn bị cho các 

công trình mới nên nhu cầu về vật liệu xây dựng giảm, giá thép giảm mặt khác giá 
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dầu, xăng đợt điều chỉnh ngày 01/01/2019 giảm); nhóm giao thông giảm 3,19% so 

với tháng trước (do giá xăng, dầu giảm đến 7,02% so với tháng trước). 

V- TÀI CHÍNH, NGÂN HÀNG 

1. Hoạt động tài chính  

- Về Thu: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 01 năm 2019 ước 

thực hiện 600,57 tỷ đồng, bằng 8,8% kế hoạch dự toán năm, bằng 84,9% so với cùng 

kỳ; trong đó một số lĩnh vực thu đạt khá như: Thu Phí, lệ phí ước đạt 23,19 tỷ đồng, 

bằng 22,1% so với dự toán năm và bằng 133,9% so với cùng kỳ; Lệ phí trước bạ ước 

đạt 41,4 tỷ đồng, bằng 9,9% so với kế hoạch năm và bằng 102,4% so với cùng kỳ; 

thu tiền sử dụng đất ước đạt 269,3 tỷ đồng, bằng 9% so với kế hoạch và bằng 83% so 

với cùng kỳ ,v.v...Tuy nhiên vẫn còn một số lĩnh vực thu đạt thấp như: Thuế bảo vệ 

môi trường ước đạt 20,0 tỷ đồng, bằng 5,1% so với kế hoạch năm và bằng 87,4% so 

với cùng kỳ; thu từ khu vực DNNN địa phương ước đạt 10 tỷ đồng, bằng 82,8% so 

với cùng kỳ; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản ước đạt 0,3 tỷ đồng, bằng 

34,2% so với cùng kỳ. 

- Về chi: Tháng 01 đầu năm 2019 tình hình chi ngân sách của địa phương cơ 

bản đã đảm bảo được các nhiệm vụ chi theo dự toán được giao. 

2. Hoạt động ngân hàng 

 Trong tháng Ngân hàng Nhà nước đã làm tốt chức năng điều hoà tiền mặt, tạo 

điều kiện thuận lợi để các ngân hàng Thương mại và Kho bạc Nhà nước trên địa bàn 

nộp, lĩnh tiền thuận lợi. Cùng với việc triển khai cơ chế chính sách của ngành, Ngân 

hàng Nhà nước tiếp tục bám sát mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của tỉnh, tăng 

cường cải cách thủ tục ngân hàng và đạt được ở một số lĩnh vực sau: 

+ Công tác huy động vốn: Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn đến 

31/01/2019 ước đạt 45.200 tỷ đồng, trong đó tiền gửi ngắn hạn ước đạt 31.024 tỷ 

đồng; tiền gửi trung và dài hạn ước đạt 14.176 tỷ đồng. 

 + Công tác cho vay: Tổng dư nợ đến 31/01/2019 ước đạt 45.700 tỷ đồng, 

trong đó dư nợ cho vay ngắn hạn ước đạt 25.396 tỷ đồng; dư nợ cho vay trung và dài 

hạn ước đạt 20.304 tỷ.   

+ Công tác thu, chi tiền mặt trên địa bàn ổn định; tổng thu tiền mặt tháng 

01/2019 ước đạt 18.100 tỷ đồng, giảm 9,7% so với 31/12/2018; tổng chi tiền mặt ước 

đạt 17.800 tỷ đồng, giảm 9,3% so với 31/12/2018.  
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10. Vận tải hàng hóa của địa phương  

  
 

 

    

Ước tính 

 tháng 1 năm 2019 

Tháng 1 năm 2019 so 

với tháng cùng kỳ năm 

2018                ( %) 

  
 

 

A. VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn 

 

 Tổng số                               2.886                                115,3  

 Phân theo loại hình kinh tế  

          Nhà nước 
 

 

          Ngoài nhà nước                               2.886                                115,3  

          Khu vực đầu tư nước ngoài  

 Phân theo ngành vận tải 
 

 

           Đường bộ                               2.753                                115,7  

           Đường sông                                  133                                107,3  

B. LUÂN CHUYỂN HÀNG HOÁ - 1000 tấn.km  

 Tổng số                              75.316                                115,8  

 Phân theo loại hình kinh tế  

          Nhà nước 
 

 

          Ngoài nhà nước                              75.316                                115,8  

          Khu vực đầu tư nước ngoài  

 Phân theo ngành vận tải 
 

 

           Đường bộ                              69.883                                116,4  

           Đường sông                               5.433                                108,5  
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9. Vận tải hành khách của địa phương 
  

    

    

Ước tính 

 tháng 1 năm 

2019 

Tháng 1 năm 

2019 so với 

tháng cùng kỳ 

năm 2018 (%) 

  
  

A. VẬN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - 1000 

hành khách   

 Tổng số 

                       

2.479  

                          

115,3  

 Phân theo loại hình kinh tế   

          Nhà nước   

          Ngoài nhà nước 

                       

2.479  

                          

115,3  

          Khu vực đầu tư nước ngoài   

 Phân theo ngành vận tải   

           Đường bộ 

                       

2.336  

                          

115,2  

           Đường sông 

                          

143  

                          

117,0  

B. LUÂN CHUYỂN HÀNH KHÁCH - 

1000HK.Km   

 Tổng số 

                    

110.386  

                          

114,6  

 Phân theo loại hình kinh tế   

          Nhà nước   

          Ngoài nhà nước 

                    

110.386  

                          

114,6  

          Khu vực đầu tư nước ngoài   

 Phân theo ngành vận tải   

           Đường bộ 

                    

110.244  

                          

114,6  

           Đường sông 

                          

142  

                          

116,2  
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+ Chất lượng tín dụng đảm bảo tuân thủ đúng quy định của pháp luật, ước đến 

31/01/2019 nợ xấu là 335 tỷ đồng, chiếm 0,73% trên tổng dư nợ, giảm 4 tỷ đồng so 

với 31/12/2018. 

VI- MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

1. Về công tác văn hóa, giáo dục 

1.1. Về giáo dục: Thực hiện nghiêm túc công tác tuyên truyền và tổ chức các 

hoạt động kỷ niệm 69 năm ngày truyền thống học sinh, sinh viên và Hội sinh viên 

Việt Nam (09/01/1950- 09/01/2019). Tổ chức, chỉ đạo và phát động cuộc thị “An 

toàn giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm 

học 2018-2019; tổ chức các môn Bóng rổ cấp THPT, Bóng chuyền và Bóng đá cấp 

THCS; Hội khỏe Phù Đổng năm 2018-2019, với kết quả: Giải nhất Bóng đá nam khối 

THCS thuộc về phòng giáo dục Lạng Giang; Bóng rổ nam khối THPT giải nhất thuộc 

về trường THPT Chuyên Bắc Giang; Bóng rổ nữ khối THPT giải nhất thuộc về 

trường THPT Tân Yên số 1,v.v… 

1.2. Về văn hóa, thể thao và du lịch: Tham gia Triển lãm “Nhạc cụ truyền 

thống các dân tộc Việt Nam” tại tỉnh Gia Lai và có Bằng. Tổ chức thành công giải 

Cầu lông, Quần vợt trong chương trình thể thao “Mừng Đảng- Mừng Xuân” lần thứ 

37 của tỉnh. Trong tháng đã tiến hành kiểm tra đột xuất 02 buổi các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ văn hóa, lưu trú trên địa  bàn thành phố Bắc Giang và đã nhắc nhở 04 cơ sở 

kinh doanh dịch vụ karaoke hoạt động quá giờ. 

Tổ chức triển lãm sách với chủ đề “Tôn vinh sách và văn hóa đọc”, thu hút trên 

2.000 lượt bạn đọc tham dự; tặng 1.329 cuốn sách cho bạn đọc, thư viện xã và thư 

viện một số trường học. Công tác thư viện cấp mới và đổi 193 thẻ bạn độc; phục vụ 

2.015 lượt bạn đọc đến thư viện mượn và đọc sách báo, tạp chí. Tổ chức 03 buổi biểu 

diễn nghệ thuật trên địa bàn huyện Lục Nam, Hiệp Hòa và Thành phố Bắc Giang 

phục vụ trên 2.000 lượt khán giả đảm bảo nhiệm vụ chính trị và nhu cầu văn hóa, văn 

nghệ của nhân dân các dân tộc trong tỉnh; truyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ 

phát triển kinh tế- xã hội năm 2018 và đón năm mới 2019. 

2. Đời sống dân cư và công tác an sinh xã hội 

2.1. Đời sống dân cư  

Nhìn chung trong tháng đời sống dân cư trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không 

có hiện tượng thiếu đói giáp hạt xảy ra. Toàn tỉnh có 33.156 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 
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7,29%, giảm so với năm 2017 là 9.578 hộ (giảm 2,24%); số hộ cận nghèo còn 32.100 

hộ, chiếm tỷ lệ 7,06%, giảm 3.630 hộ cận nghèo (giảm 0,9% so với năm 2017). 

2.2. Công tác an sinh xã hội 

Trong tháng công tác bảo đảm an sinh xã hội, chính sách đối với người có công 

tiếp tục được quan tâm thực hiện đầy đủ, kịp thời; quyết định trợ cấp hàng tháng cho 

03 trường hợp, trợ cấp một lần và mai táng phí cho 196 trường hợp, trao bằng Tổ 

Quốc ghi công cho 04 liệt sỹ mới được xác nhận. Đề nghị Bộ Lao động – TB&XH 

xác nhận 12 hồ sơ đề nghị công nhận liệt sỹ mới; tiếp nhận và di chuyển 17 hồ sơ 

người có công; cấp lại thẻ thương binh, bệnh binh, liệt sỹ cho 22 trường hợp. 

Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm, chỉ đạo kịp thời, 

cụ thể: Tiếp tục thực hiện Đề án “Nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn”; thực hiện hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ dự tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc 

theo chương trình EPS (mức phí ưu đãi) cho 21 lao động; tổ chức thành công 04 

phiên giao dịch việc làm định kỳ và 01 phiên giao dịch trực tuyến kết nối 8 tỉnh, 

thành phố; hướng dẫn và ra quyết định cho 1.002 hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp 

theo đúng quy định. 

3. Hoạt động y tế 

3.1.Tình hình dịch bệnh 

 Trong tháng không ghi nhận dịch bệnh nguy hiểm xảy ra, nhìn chung các bệnh 

truyền nhiễm có xu hướng giảm so với tháng trước và với cùng kỳ năm 2018, cụ thể:  

Các huyện, thành phố đã ghi nhận 03 trường hợp sốt xuất huyết, 12 trường hợp tay 

chân miệng, 16 trường hợp quai bị,…Tuy nhiên số trường hợp mắc Cúm, Thủy đậu, 

Tiêu chảy và Sởi cao hơn so với tháng trước và cùng kỳ. 

 3.2. Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 

Tập trung thống kê và kiểm tra vệ sinh ATTP của các doanh nghiệp trong khu, 

cụm công nghiệp, tiếp tục triển khai và tăng cường hoạt động truyền thông. Trong  

tháng 01/2018 không có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra trên địa bàn tỉnh. 

 3.3. Công tác khám, chữa bệnh  

Trong kỳ ngành Y tế tiếp tục tăng cường các biện pháp, giải pháp nâng cao 

chất lượng khám, chữa bệnh, chấn chỉnh công tác chuyển tuyến khám chữa bệnh 

BHYT, quán triệt các cơ sở khám chữa bệnh BHYT thực hiện nghiêm việc gửi dữ 

liệu lên cổng giám định thanh toán BHYT đúng thời gian, cụ thể: Trong tháng 01 đã 
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8. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải  

   
    

 

Ước tính tháng 1 năm 

2019 (Triệu đồng) 

Tháng 1 năm 2019 so 

với tháng cùng kỳ 

năm 2018 (%) 

   

Tổng số                    417.128,0                             115,9  

- Vận tải hành khách                    105.172,0                             115,0  

Vận tải đường bộ                     104.742,0                             115,0  

Vận tải đường thủy                           430,0                             116,9  

- Vận tải hàng hóa                    296.124,0                             115,6  

Vận tải đường bộ                     279.956,0                             116,1  

Vận tải đường thủy                       16.168,0                             108,0  

- Dịch vụ hỗ trợ vận tải                      15.832,0                             129,3  
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7. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ tháng 1 năm 2019         

      Đơn vị tính: % 

      

Chỉ số giá tháng 1 năm 2019 so với: 

Chỉ số 

giá bình 

quân 

   
Kỳ 

Cùng 

tháng 

Tháng 

12 
Tháng   so với 

   

 gốc 2014 
năm 

trước 

năm 

trước 
trước 

cùng kỳ 

năm 

trước 

        
CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG 

CHUNG 108,84 100,63 100,07 100,07 100,64 

 

Hàng ăn và dịch vụ ăn 

uống 103,07 103,48 101,09 101,09 103,47 

     Trong đó:      

  Lương thực 108,7 100,75 

       

100,17  100,17 100,75 

  Thực phẩm 100,31 103,60 101,51 101,51 103,60 

  Ăn uống ngoài gia đình 110,59 104,27 100,02 100,02 104,27 

 Đồ uống và thuốc lá 110,74 101,79 100,31 100,31 101,79 

 

May mặc, giày dép và mũ 

nón 113,10 103,32 100,25 100,25 103,33 

 Nhà ở và vật liệu xây dựng 103,13 96,11 99,47 99,47 96,10 

 

Thiết bị và đồ dùng gia 

đình 105,83 100,88 100,39 100,39 100,89 

 Thuốc và dịch vụ y tế 259,62 96,82 100,02 100,02 96,82 

 Giao thông 101,57 95,11 96,81 96,81 95,11 

 Bưu chính viễn thông 95,18 98,59 100,09 100,09 98,59 

 Giáo dục 113,99 103,78 100,04 100,04 103,79 

 Văn hoá, giải trí và du lịch 99,92 100,71 100,05 100,05 100,71 

 Hàng hóa và dịch vụ khác 116,45 104,06 100,16 100,16 104,06 

 

Vàng 99,99%, kiểu nhẫn 

tròn 1-2 chỉ 109,59 99,01 101,81 101,81 99,01 

Đô la mỹ, loại tở 50-100 

USD 103,28 102,79 99,49 99,49 102,80 
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có 131.139 (tuyến tỉnh: 56.141; tuyến huyện: 74.988) lượt người đến khám bệnh tại 

các cơ sở y tế; Số bệnh nhân điều trị nội trú: 18.454 (tuyến tỉnh: 10.013; tuyến huyện: 

84.441) lượt người; số bệnh nhân điều trị ngoại trú: 41.576 (tuyến tỉnh: 16.064; tuyến 

huyện: 25.512) lượt người; công suất sử dụng giường bệnh bình quân toàn tỉnh đạt 

115,4% (tuyến tỉnh 121,2%, tuyến huyện 106,4%) so với cùng kỳ.  

4. Công tác an ninh chính trị và trật tự xã hội 

   4.1. Về tai nạn giao thông: Tính từ 16/12/2018 đến ngày 15/1/2019 tổng số vụ 

tai nạn giao thông xảy ra trên địa bản tỉnh là 34 vụ (tăng 15 vụ so với cùng kỳ năm 

trước); số người bị chết 13 người (tăng 06 người so với cùng kỳ), số người bị thương 

34 người (tăng 19 người so với cùng kỳ).  

 4.2. Về an ninh chính trị : Nhìn chung trong tháng tình hình an ninh chính trị 

và trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định và giữ vững. Tình hình vi phạm môi trường 

đã phát hiện và xử lý 56 vụ và xử phạt 875 triệu đồng./. 

 

 

 

Nơi nhận :                                                                                     CỤC TRƯỞNG 

- Vụ Tổng hợp TCTK                                                                              

- Lãnh đạo Cục.  

Bản điện tử:                                                    

- Văn phòng Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh                                             

- Các ông, bà thường vụ tỉnh                                                                    

- Sở Kế hoạch đầu tư.                                                                           

- Phòng TH ngân hàng Nhà nước.                                                  Phạm Bá Dũng 

- Lưu VT, TH. 
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1. Tiến độ sản xuất nông nghiệp vụ chiêm xuân 2019 (đến 16/1/ 2019)  

  
Tháng 1 năm 

2018 (Ha) 

Ước thực hiện tháng 

1 năm 2019  (Ha) 

Tháng 1 năm 2019 

so với tháng 1 năm 

2018 (%) 

- Làm đất cày ải               21.243                   18.800                   88,50  

- Gieo mạ 140 55                  39,20  
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6. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống  

 

Thực hiện tháng 

1 năm 2018 (Tỷ 

đồng) 

Ước tính 

tháng 1/2019 

(Tỷ đồng) 

Tháng 1 năm 

2019 so với 

tháng 1 năm 

2018 (%) 

    

Tổng số 

                       

134,6  

                     

144,3  

                    

107,2  

Phân theo loại hình kinh tế    

  Nhà nước  -   -   -  

  Ngoài Nhà nước 

                       

134,6  

                     

144,3  

                    

107,2  

 Khu vực có vốn đầu tư nước 

ngoài  -   -   -  

Phân theo loại hình kinh tế    

  Dịch vụ lưu trú 

                          

7,0  

                         

7,4  

                    

106,0  

  Dịch vụ ăn uống 

                       

127,6  

                     

136,9  

                    

107,3  
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5. Tổng mức bán lẻ hàng hoá     
          

  

Thực hiện 

tháng 1 năm 

2018 (Tỷ 

đồng) 

Ước tính 

tháng 1/2019 

(Tỷ đồng) 

Tháng 1 năm 

2019 so với 

tháng 1 năm 

2018 (%) 

Tổng số  

               

1.813,8  

                

2.075,8  

                     

114,4  

Phân theo loại hình kinh tế    

 Nhà nước 

                   

56,0  

                     

57,5  

                     

102,8  

 Ngoài Nhà nước 

               

1.757,8  

                

2.018,3  

                     

114,8  

      Tập thể 

                     

1,6  

                       

1,3  

                      

81,3  

      Cá thể 

               

1.223,7  

                

1.388,7  

                     

113,5  

     Tư nhân  

                  

532,5  

                   

628,3  

                     

118,0  

 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  -   -   -  

Phân theo nhóm hàng    

  Lương thực thực phẩm 

                  

564,6  

                   

620,9  

                     

110,0  

 Hàng may mặc 

                  

129,0  

                   

148,4  

                     

115,1  

 

Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia 

đình 

                  

209,9  

                   

246,6  

                     

117,5  

 Vật phẩm, văn hóa, giáo dục 

                   

22,3  

                     

24,4  

                     

109,6  

 Gỗ và vật liệu xây dựng 

                  

287,2  

                   

339,8  

                     

118,3  

 Ô tô các loại 

                   

35,0  

                     

42,6  

                     

121,6  

 

Phương tiện đi lại ( trừ ô tô,kể cả phụ 

tùng) 

                   

70,4  

                     

81,0  

                     

115,0  

 Xăng, dầu các loại 

                  

207,6  

                   

237,6  

                     

114,4  

 Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) 

                   

36,5  

                     

41,4  

                     

113,4  

 Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 

                   

68,9  

                     

81,6  

                     

118,4  

 Hàng hóa khác 

                  

108,3  

                   

123,4  

                     

113,9  

 

Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe 

có động cơ khác 

                   

74,0  

                     

88,1  

                     

119,0  
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2. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1 năm 2019  

    

  

Đơn vị tính: % 

  

Chỉ số 

tháng 

1/2019 so 

với 12/2018 

Chỉ số 

tháng 

1/2019 so 

với 1/ 2018 

Tổng số 94,27 128,35 

Phân theo ngành kinh tế  (Cấp II, VISIC 2007)   
B Khai khoáng 86,74 117,26 

      Khai thác than cứng và than non 86,61 117,26 

      Khai khoáng khác 100,26 116,43 

C Công nghiệp chế biến, chế tạo 95,54 130,80 

      Sản xuất chế biến thực phẩm 95,09 156,38 

      Sản xuất đồ uống 101,25 277,15 

      Dệt 108,40 76,70 

      Sản xuất trang phục 101,86 148,14 

      Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 74,63 233,64 

      Chế biến gỗ và các sp từ gỗ, tre, nứa 102,41 171,39 

      Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy      105,91 167,55 

      In, sao chép bản ghi các loại 105,89 167,40 

      Sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất 82,80 91,15 

      Sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu 63,13 64,28 

      Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 97,36 107,47 

      Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 99,81 195,76 

      Sản xuất kim loại 157,20 100,55 

 

     Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn ( trừ máy 

móc, thiết bị) 99,96 103,86 

 

      Sản xuất sản phẩm điện tử, máy tính và sản 

phẩm quang học 92,26 130,62 

     Sản xuất thiết bị điện 97,14 106,56 

     Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 90,03 124,99 

      Sản xuất xe có động cơ 94 108,05 

      Sản xuất giường tủ, bàn ghế 94,9 140,39 

      Công nghiệp chế biến chế tạo khác 96,5 138,23 

D 

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước, và điều hòa không khí 70,24 86,86 

 

    Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 

hơi nước, và điều hòa không khí 70,24 86,86 

E 

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải 101,48 115,74 

       Khai thác, xử lý và cung cấp nước 103,28 135,24 

 

      Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái 

chế phế liệu 98,26 91 
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3. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 1 năm 2019 

       

 

Đơn vị tính 
Ước tính 

tháng 1 năm 2019 

Tháng 1 năm 2019 

so với tháng 1 năm 

2018 (%)     

Tên sản phẩm   
  

Than đá các loại Tấn              70.400,0                     117,26  

Đá phiên, đã hoặc chưa đẽo thô m3                3.840,0                     116,43  

Thức ăn cho gia súc Tấn                8.511,4                     156,38  

Bia hơi 1000 lít                   130,0                     520,00  

Bia chai 1000 lít                   916,0                     261,71  

Hàng thêu dạng chiếc hoặc dạng theo 

mẫu 1000m2                   400,0                      50,57  

 Áo khoác và áo Jacket cho người lớn 1000 cái              16.132,0                     159,13  

Áo sơ mi cho người lớn không dệt kim 

hoặc đan móc 1000 cái                1.345,0                      77,23  

Gỗ cưa hoạc xẻ ( trừ gỗ xẻ tà vẹt) m3              13.991,0                     210,37  

Vỏ bào, dăm gỗ Tấn                8.311,0                     128,18  

Giấy vệ sinh Tấn                4.483,9                     156,61  

 Giấy copy ( giấy ram) Tấn                3.649,4                     181,11  

Dịch vụ phụ thuộc liên quan đến in Tr. Đồng              21.381,2                     167,40  

 Amoniac dạng khan Tấn              10.028,9                     141,25  

 Phân Ure  Tấn                6.416,8                      48,42  

Bao và túi ( kể cả loại hình nón) to bằng 

polime etylen Tấn                   194,0                     107,18  

 Tấm, phiên, màn, lá và dải phastic Tấn                2.015,0                      83,23  

 Gạch xây bằng đất nung các loại 1000 viên              19.741,0                     100,90  

Các SP làm bằng atphan hoặc bằng các 

vật  liệu tương tự Tấn              15.455,0                     202,56  

 Sắt thép không hợp kim dạng thỏi đúc 

hoặc dạng thô khác Tấn                3.655,0                     100,55  

 Cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại Tấn                2.978,0                     228,02  

Thiết bị dùng cho dàn giáo, ván khuôn... Tấn                2.341,0                     131,00  

Chậu rửa và bồn rửa bằng thép không gỉ Cái             307.625,0                      43,87  

Đinh, ghim dập, đai ốc, chốt đinh vi, 

vòng đệm và các đồ tương tự bằng sắt, 

thép, đồng, nhôm Tấn                   945,0                     136,56  

 Mạch điện tử tích hợp 1000 chiếc                 49.705  110,8 

Mạch in khác 1001 chiếc                 18.042  105,78 

 Thiết bị ngoại vi nhập, xuất khác Cái           16.869.253  146,83 

Pin khác 
1000viên 

quy chuẩn                   3.201  169,72 

Phụ tùng khác xe có động cơ 1000Kwh                   1.786  108,05 

Giường bằng gỗ các loại Triệu KW                      498  166 

Tủ bằng gỗ khác (trừ tủ bếp) Triệu KW                      391  159,59 

 Điện sản xuất 1000 m3                     97,2  80,31 

 Điện thương phẩm Triệu đồng 230 112,23 

 Nước uống được 1000m3 1324 135,24 

 Dịch vụ thu gom rác thải không độc 

hại, không thể tái chế 
Triệu đồng 

2108,6 91 
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4.Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách do địa phương quản lý tháng 1 

năm 2019 

  

Kế hoạch 

năm 2019 

(Triệu 

đồng) 

Thực 

hiện 

tháng 12 

năm 

2018         

(Triệu 

đồng) 

Ước tính 

tháng 1 

năm 2019      

(Triệu 

đồng) 

Tháng 1 

năm 2019 

so với 

tháng 

cùng kỳ 

năm 2018 

( %) 

 

Tổng số 

         

4.704.186  

        

390.192  

            

158.473  

             

114,50  
 

1. Vốn ngân sách nhà nước 

cấp tỉnh 

         

2.083.236  

        

243.794  

              

98.359  

             

115,31  
 

- Vốn cân đối ngân sách tỉnh 

         

1.029.574  

        

133.906  

              

53.042  

             

121,83  
 

Trong đó: thu từ quỹ sử dụng 

đất 

            

638.500  

          

82.162  

              

12.491  

             

122,46  
 

- Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư 

theo mục tiêu 

            

534.075  

          

52.801  

              

41.140  

             

107,72  
 

- Vốn nước ngoài 

            

491.587  

          

54.186  

               

2.776  

             

123,43  
 

- Xổ số kiến thiết 

              

28.000  

            

2.901  

               

1.401  

             

106,30  
 

- Vốn khác 

                     

-    

                 

-    

                    

-    

                    

-    
 

2. Vốn ngân sách nhà nước 

cấp huyện 

         

2.343.500  

        

119.089  

              

55.210  

             

112,86  
 

- Vốn cân đối ngân sách huyện 

         

2.343.500  

        

119.089  

              

55.210  

             

112,86  
 

Trong đó: thu từ quỹ sử dụng 

đất 

         

2.343.500  

        

119.089  

              

55.210  

             

112,86  
 

- Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo 

mục tiêu 

                     

-    

                 

-    

                    

-    

                    

-    
 

- Vốn khác 

                     

-    

                 

-    

                    

-    

                    

-    
 

3. Vốn ngân sách nhà nước 

cấp xã 

            

277.450  

          

27.309  

               

4.904  

             

117,18  
 

- Vốn cân đối ngân sách xã 

            

277.450  

          

27.309  

               

4.904  

             

117,18  
 

Trong đó: thu từ quỹ sử dụng 

đất 

            

277.450  

          

25.699  

               

4.904  

             

196,24  
 

- Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo 

mục tiêu  -  

                 

-    

                    

-    

                    

-    
 

- Vốn khác  -  

                 

-    

                    

-    

                    

-    
 


