
 

 1 

1. Sản xuất Nông, lâm nghiệp và thủy sản:  

1.1 Nông nghiệp: 

a) Trồng trọt: 

+ Gieo trồng vụ đông xuân: tính đến ngày 15/01/2018, toàn tỉnh đã 

xuống giống được 64.657 ha, tăng 7,59% (+4.563,8 ha) so cùng kỳ, do ngành 

chức năng đã mở nước phục vụ tưới cho vụ Đông xuân từ ngày 15/12/2017, mặt 

khác đã bước sang mùa khô tình hình thời tiết tương đối thuận lợi cho việc gieo 

trồng. Cụ thể tình hình sản xuất một số cây trồng chính như sau:  

  

Thực hiện 

cùng kỳ năm      

trước (Ha) 

Thực hiện 

 kỳ báo cáo 

(Ha) 

So cùng kỳ 

(%) 

  

  

  

1.  T  i o tr ng v   ông xuân: 60.093 64.657 107,59   

2. DT GT cây lúa 25.162 32.822 130,44   

3. DTGT một số cây khác 

   

  

 - Ngô 1.701 2.454 144,27   

 - Mì 20.604 16.094 78,11   

 -  ía 929 1.384 148,98   

 - Đậu phộng 2.907 2.574 88,55   

 - Rau, đậu các loại 7.783 8.013 102,94   

Cây lúa 32.821 ha, chiếm 50,76% trong tổng diện tích gieo trồng vụ đông 

xuân 2017-2018, tăng 30,44% so cùng kỳ, diện tích xuống giống ở các huyện 

đều tăng như Bến Cầu (+3.157,9 ha), Châu Thành (+2.006 ha), Trảng Bàng 

(+2.004 ha), Tân Biên (+312,1 ha), Tân Châu (+126,8 ha), nguyên nhân do ảnh 

hưởng của hoàn lưu bão số 16 nên có mưa vừa và to ở một số nơi, phần nào 

cũng tạo điều kiện cho việc xuống giống và không gây thiệt hại về thiên tai 

đáng kể trong tháng này. 

Một số cây trồng khác cũng tăng diện tích, như: ngô đạt 2.454 ha, tăng 

44,27%; cây có củ đạt 139,4 ha, tăng 20,9%; thuốc lá đạt 702,5 ha, tăng 

28,17%; cây rau đậu, hoa, cây cảnh đạt 8.013 ha, tăng 2,94% so với cùng kỳ 

năm trước do tình hình thời tiết thuận lợi nên tiến độ gieo trồng tăng. Bên cạnh 

đó, cây đậu phộng đạt 2.574 ha, giảm 11,45%, giảm nhiều tại huyện Trảng 

Bàng (-396 ha). 

 Cây mì diện tích trồng mới ước đạt 16.094 ha giảm 21,89% so cùng kỳ,  

giảm nhiều ở huyện Tân Châu (-2.201 ha), Châu Thành (-1.709 ha) và Tân Biên 

(-1.201 ha)..., do tình hình dịch bệnh khảm vẫn còn xảy ra, nhiều hộ trồng mì 

thua lỗ nặng do năng suất đạt thấp, tuy giá củ mì có lúc lên 2.500 đồng/kg 

nhưng người dân không còn mặn mà với cây mì nữa.  
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Cây mía, diện tích trồng mới trong vụ, ước đạt 1.384 ha, tăng 48,98% so 

cùng kỳ, do thời tiết thuận lợi cho việc gieo trồng, bên cạnh đó một số diện tích 

tăng do người dân chuyển từ trồng mì sang mía tuy giá mía hiện nay thấp hơn 

cùng kỳ năm trước. 

+Thu hoạch vụ Đông Xuân: Đối với cây trồng trong vụ thu hoạch trong 

năm tính đến nay toàn tỉnh mới thu hoạch 1.243 ha cây trồng các loại, trong đó 

cây lúa đã thu hoạch 164 ha, rau đậu các loại 907,6 ha… và một số cây trồng 

khác do diện tích xuống giống sớm hơn cùng kỳ và sự thuận lợi của thời tiết. 

 Đối với cây mì, mía trồng từ các vụ trước: đến nay đã thu hoạch 39.833,1 

ha mì tăng 12,34% so cùng kỳ do mì đã đến mùa thu hoạch, bên cạnh đó thời 

tiết nắng nhiều, thuận lợi cho việc thu hoạch nên tiến độ thu hoạch tăng mạnh so 

cùng kỳ năm trước; Cây mía (gồm cả mía trồng mới và mía lưu gốc) thu hoạch 

đạt 5.849,5 ha giảm (-22,47%) so với cùng kỳ, do tình hình giá đường giảm 

mạnh dẫn đến giá mía giảm theo phần nào ảnh hướng tới tiến độ thu hoạch mía. 

Diện tích mía thu hoạch giảm mạnh tập trung ở các huyện: Tân Châu (-354,5 

ha), Châu Thành (-1.134 ha). 

+ Tình hình sâu bệnh: trong tháng tình hình dịch bệnh trên các loại cây 

trồng trong vụ chủ yếu như dịch khảm trên cây mì, trong vụ Đông xuân này đã 

phát sinh thêm 1.315,9 ha mì nhiễm bệnh, xuất hiện tại 36 xã thuộc 6 huyện, 

thành phố có công bố dịch, thực hiện tiêu hủy 19 ha, lũy kế diện tích mì nhiễm 

bệnh từ khi công bố dịch đến nay là 7.168,57 ha (trong đó diện tích nhiễm bệnh 

trong năm 2017 là 5.852,67 ha, đã tiêu hủy 41,1% diện tích nhiễm bệnh, hiện 

còn 1.070,38 ha có bệnh trên đồng), diện tích cần tiêu hủy là 2.422,96 ha.  

b) Chăn nuôi: 

Trong tháng, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh tiếp tục duy trì do giá 

cả một số sản phẩm chăn nuôi ổn định. Hiện nay người chăn nuôi đang chuẩn bị 

cho đợt xuất chuồng phục vụ nhu cầu thực phẩm tết  ậu Tuất năm 2018 sắp 

tới. Tuy giá thịt heo hơi tăng 3.000 đồng/kg, nhưng tổng số đàn lợn hiện có 

172.528 con giảm 11,66% so với cùng kỳ, do giá thịt heo hơi trong tháng có 

tăng nhưng với giá như hiện nay người chăn nuôi không có lãi; đàn gia cầm 

hiện có 5.904,8 ngàn con, tăng (+0,81%) so cùng kỳ, do gia cầm là loài vật dễ 

nuôi, chi phí thức ăn ít và thời gian nuôi ngắn, giá cả tương đối ổn định nên 

người dân thường xuyên nuôi và ngày càng mở rộng quy mô nuôi; đàn trâu hiện 

có 14.270 con, giảm (-14,49%) so với cùng kỳ do đồng cỏ để chăn thả bị thu 

hẹp, mặt khác hiệu quả từ chăn nuôi thấp nên đàn trâu chỉ duy trì và phát triển 

tập trung ở các xã vùng sâu, vùng xa có điều kiện chăn nuôi với mục đích chính 

để bán giết thịt; đàn bò hiện có 95.423 con, tăng (+6,02%), nguyên nhân đàn bò 

có xu hướng tăng do tại địa phương hiện có một số chương trình hỗ trợ con 

giống cho một số hộ dân, ngoài ra còn có các chủ trương tạo điều kiện cho các 

hộ vay vốn và hỗ trợ để phát triển chăn nuôi bò. 
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Trong tháng không có dịch bệnh lớn xảy ra trên đàn gia súc, gia cầm; 

ngành chức năng thường xuyên giám sát tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm 

trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm dịch động vật và sản phẩm động vật, 

kiểm soát giết mổ, kiểm tra điều kiện vệ sinh thú y, công tác tiêu độc sát trùng, 

phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm và quản lý cơ sở kinh doanh thuốc thú 

y, thức ăn chăn nuôi. Tuy nhiên, hiện nay, do diễn biến phức tạp của thời tiết tác 

động tiêu cực đến sức khỏe đàn vật nuôi và tạo thuận lợi cho mầm bệnh tồn tại, 

phát tán; kết hợp với việc người chăn nuôi tăng đàn vật nuôi; các hoạt động vận 

chuyển, giết mổ động vật, sản phẩm động vật phục vụ tiêu dùng cuối năm gia 

tăng nên nguy cơ dịch bệnh động vật phát sinh và lây lan trong dịp Tết Nguyên 

đán  ậu Tuất là rất cao, ngành Thú y tăng cường công tác giám sát chặt chẽ 

đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn, nhằm phát hiện sớm, xử lý nhanh, không để 

dịch bệnh bùng phát trên địa bàn tỉnh. 

1.2  Lâm nghiệp: 

Công tác trồng rừng năm 2017 đã kết thúc và đang tiến hành rà soát lại 

quỹ đất, vận động người dân tham gia nhận khoán đất trồng rừng chuẩn bị cho 

công tác trồng rừng năm 2018. Công tác tuần tra, kiểm tra và truy quét chống 

phá rừng cũng được tăng cường, đã phát hiện và lập biên bản vi phạm hành 

chính 14 vụ vi phạm quy định về Luật Bảo vệ và phát triển rừng. Công tác quản 

lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng thực hiện khá tốt, trong tháng không xảy ra 

cháy rừng. 

2. Sản xuất Công nghiệp: 

  Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2018 so với tháng trước giảm 

0,28%, tập trung ở các ngành như: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và 

sản phẩm quang học giảm 85,39%; in, sao chép bản ghi các loại giảm 31,91%; 

sản xuất kim loại giảm 27,2%; chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ 

giảm 23,52%; sản xuất máy móc thiết bị khác chưa được phân vào đâu giảm 

19% do lượng đơn đặt hàng dồn nhiều vào tháng 12. Bên cạnh đó có các 

ngành có chỉ số tăng so với tháng trước như: sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 

15,13%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 9,32%; sản xuất 

trang phục tăng 5,94%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 5,36%... nguyên 

nhân là do những doanh nghiệp ngành này nhận được nhiều đơn hàng nên có 

kế hoạch sản xuất tập trung để chuẩn bị nghỉ tết. So với tháng cùng kỳ năm 

trước tăng 27,17%, chủ yếu ở một số ngành: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi 

tính và sản phẩm quang học tăng 1.671,12%; chế biến gỗ và các sản phẩm từ 

gỗ tăng 110,78%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải, tái chế phế 

liệu tăng 98,26%; công nghiệp dệt tăng 90,25%... Nguyên nhân chỉ số sản xuất 

tháng 01 năm 2018 tăng mạnh so cùng kỳ là do thời gian sản xuất của tháng 01 

năm nay nhiều hơn tháng 01 cùng kỳ vì năm nay Tết nguyên đán nằm trọn 

trong tháng 02 dương lịch còn năm cùng kỳ Tết nguyên đán rơi vào thời điểm 
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cuối tháng 01 đầu tháng 02 dương lịch. Bên cạnh những ngành tăng thì có hai 

ngành có chỉ số giảm so cùng kỳ là: khai khoáng khác giảm 12,78% chủ yếu 

do các doanh nghiệp ngành khai thác đá, cát hiện đã hết thời hạn khai thác 

đang chờ cấp phép khai thác trở lại; công nghiệp chế biến, chế tạo khác giảm 

5,95% là do có 01 doanh nghiệp hoạt động cầm chừng vì không có đơn hàng. 

Bảng số liệu: Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01 

   

  

  

  

Chỉ số tháng 01 

năm 2018 

so với tháng 12 

năm 2017 (%) 

Chỉ số tháng 01 

năm 2018 

so với tháng 01 

năm 2017 (%) 

Toàn ngành công nghiệp 99,72 127,17 

1. Khai khoáng 97,16 87,22 

2. Chế biến, chế tạo 99,80 127,02 

3. Sản xuất, phân phối điện  101,81 116,68 

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

92,12 172,78 

Chỉ số t n kho của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 

01/2018 so với tháng trước tăng 6,12%, so với tháng cùng kỳ năm trước tăng 

5,45%, tập trung ở các ngành: công nghiệp dệt tăng 32,5%; sản xuất da và các 

sản phẩm có liên quan tăng 257,31%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy 

tăng 137,76%; sản xuất hóa chất và các sản phẩm hóa chất tăng 42,38%... 

Chỉ số sử d ng lao  ộng của doanh nghiệp công nghiệp tháng 

01/2018 so tháng trước tăng 1,61%, so với tháng cùng kỳ năm trước tăng 

4,78%. So với tháng trước, chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp ngành 

khai khoáng, ngành sản xuất, truyền tải và phân phối điện ổn định; ngành công 

nghiệp chế biến chế tạo tăng 1,63% và ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý 

và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,7%. So với tháng cùng kỳ năm trước, ngành 

khai khoáng giảm còn 73,09%, ngành sản xuất, truyền tải và phân phối điện còn 

99,51%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 4,91%, ngành cung cấp nước, 

hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 12,11%.  

3. Vốn  ầu tư phát triển: 

  Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 

ước tháng 1/2018 đạt 155,19 tỷ đồng, giảm (- 38,2%) so tháng trước. Bao gồm 

vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 133,99 tỷ đồng (- 2,42%), ngân sách cấp 

huyện đạt 21,19 tỷ đồng (-81,33%), ngân sách cấp xã chưa phân khai vốn. 

Nguyên nhân do đây là tháng đầu năm, Vốn NSNN cấp tỉnh và huyện mới giao 

kế hoạch vốn đầu tư năm, vốn NSNN cấp xã chưa giao kế hoạch năm 2018, các 
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chủ đầu tư chủ yếu thi công các phần việc còn lại của các công trình đã cơ bản 

hoàn thành trong năm 2017.  

So cùng kỳ năm trước (tức tháng 1/2017) vốn đầu tư thuộc nguồn vốn 

ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tăng 41,51%. Nguyên nhân tăng do 

tháng 01/2018 là tháng chuẩn bị tết trong khi tháng 01/2017 là tháng tết. Trong 

đó, vốn ngân sách cấp tỉnh tăng 94,93%, vốn ngân sách cấp huyện bằng 

51,78%; Vốn ngân sách cấp xã hiện tháng này vẫn chưa thực hiện.  

Tình hình thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài, trong tháng có 3 dự án 

được cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (cấp mới 03), tổng vốn đăng ký 

13,224 triệu USD, 03 dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp. Tăng vốn 1 dự án, vốn 

tăng 5 triệu USD. 

 4.  iao thông vận tải: 

     Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải trong tháng 01/2018 

ước đạt 215,31 tỷ đồng (chủ yếu là kinh tế ngoài nhà nước), tăng 1,62% so 

tháng trước, trong đó: Vận tải hành khách đạt 59,188 tỷ đồng, tăng 1,51%; vận 

tải hàng hóa đạt 152,586 tỷ đồng, tăng 1,65% so với tháng trước, nguyên nhân 

do chi phí năng lượng dùng cho vận tải tăng cao (trong tháng giá xăng dầu các 

loại được điều chỉnh tăng). So với cùng kỳ tăng 5,76%, trong đó: doanh thu vận 

chuyển hành khách tăng 1,84%, doanh thu vận chuyển hàng hóa tăng 7,32% và 

doanh thu hoạt động kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải tăng 7,81% so với cùng kỳ. 

 Vận chuyển hành khách tháng 1/2018 ước tính đạt khối lượng 2.017 

nghìn lượt khách, tăng 1,15% và luân chuyển đạt 81.445 nghìn lượt khách.km, 

tăng 1,45% so tháng trước; chủ yếu tập trung ở khu vực ngoài nhà nước; và tập 

trung ở vận tải đường bộ với 1.960 nghìn lượt khách, tăng 1,20%, luân chuyển 

81.402 nghìn lượt khách.km, cũng tăng 1,45% so tháng trước. So cùng kỳ năm 

trước (tháng 1/2017), vận chuyển hành khách tăng 1,15% và luân chuyển tăng 

5,36%. 

Vận tải hàng hóa tháng 1/2018 ước tính đạt khối lượng 1.151 nghìn tấn, 

tăng 1,60% và luân chuyển đạt 96.300 nghìn tấn.km, tăng 1,51% so tháng trước. 

Vận tải hàng hóa của tỉnh hoàn toàn do khu vực ngoài nhà nước đảm nhận và 

chủ yếu tập trung ở vận tải đường bộ với 1.140 nghìn tấn, tăng 1,60%, luân 

chuyển đạt 95.634 nghìn tấn.km, cũng tăng 1,51% so tháng trước. So cùng kỳ 

năm trước (tháng 1/2017), vận tải hàng hóa tăng 6,60% và luân chuyển tăng 

6,82%. 

        5. Thương mại –  ịch v : 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá tháng 01/2018 ước đạt 4.965 tỷ đồng, tăng 

4,9% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 207,333 tỷ 

đồng, tăng 5,51%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 4.757,8 tỷ đồng, tăng 4,89% so 

tháng trước. So cùng kỳ năm trước (tháng 1/2017), tổng mức bán lẻ hàng hóa 
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tăng 10,3%. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước tăng 14,5%; kinh tế ngoài nhà 

nước tăng 10,12%;  ột số nhóm hàng chủ yếu như nhóm lương thực, thực 

phẩm đạt 1.852,7 tỷ đồng, tăng 11,1%; nhóm xăng, dầu các loại đạt 640,08 tỷ 

đồng, tăng 9,7%; nhóm đá quý, kim loại quý và sản phẩm đạt 648,66 tỷ đồng, 

tăng 9,6% so với cùng kỳ. 

          Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng 01/2018 ước đạt 802,667 tỷ 

đồng, tăng 2,72% so tháng trước và tăng 12,25% so với cùng kỳ năm trước 

(tháng 01/2017). Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 15,039 tỷ đồng, tăng 

7,15% so với tháng trước, tăng 5,15% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn 

uống đạt 787,628 tỷ đồng, tăng 2,64% so với tháng trước, tăng 12,49% so với 

cùng kỳ. Tổng lượt khách phục vụ đạt 253.153 lượt khách, tăng 5,3% so với 

cùng kỳ; trong đó, khách ngủ qua đêm tại các cơ sở lưu trú đạt 55.341 lượt 

khách, tăng 5% (khách trong nước đạt 54.572 lượt khách, tăng 5,4%; khách 

quốc tế đạt 769 lượt khách, bằng 84,4% so với cùng kỳ năm trước). 

6. Tình hình biến  ộng  iá tiêu dùng, giá vàng và Đô la Mỹ  

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 1/2018 tăng 0,57% so với tháng trước và 

tháng 12 năm trước, tăng 4,67% so với bình quân cùng kỳ. Giá bán các mặt 

hàng, nhóm hàng trong tháng biến động, cụ thể như sau:  

Chỉ số nhóm lương thực tháng này tăng 0,71% so tháng trước, cụ thể:  

gạo tẻ thường tăng 0, 67%, gạo tẻ ngon tăng 0,29%, gạo nếp tăng 0,2%; Bột mì 

tăng 5,15%, ngô tăng 1,55%, khoai tăng 2,5% do nhu cầu tăng cao để chế biến 

các mặt hàng phục vụ tiêu dùng Tết nguyên đán. 

           Chỉ số nhóm thực phẩm tháng này tăng 0,58% so tháng trước do đây là 

tháng cận Tết nguyên đán nên hầu hết các mặt hàng đều tăng, cụ thể : Nhóm thịt 

gia súc tươi sống  tăng 0,15% trong đó thịt heo tăng 0,12%, thịt bò tăng 0,22%, 

nội tạng động vật tăng 0,26%; Thịt gà tăng 0,19%, gia cầm khác tăng 0,15%; 

Thủy sản tươi sống tăng 0,28% so tháng trước, cụ thể cá tươi tăng 0,35%, thủy 

hải sản tươi sống khác tăng 0,02%; Trứng các loại tăng 0,39%; Lạc và vừng 

tăng 0,14%, đậu hạt các loại tăng 0,73% trong đó đậu xanh tăng 0,94%, đậu đen 

tăng 1,02%; 

           Nhóm rau tươi các loại tăng 1,48% so với tháng trước như : bắp cải tăng 

6,75%, su hào tăng 0,71%, cà chua tăng 2,25%, khoai tây tăng 3,47%, rau 

muống tăng 2,32%, rau dạng củ quả tăng 1,45%, rau tươi khác tăng 1,02%, rau 

gia vị tươi khô tăng 0,31%, phụ liệu nấu ăn tăng 0,06% do ảnh hưởng đợt không 

khí lạnh và thời tiết lại mưa nhiều gây úng và hư hỏng rau tươi trong khi nhu 

cầu người dân trong dịp cận Tết đang tăng cao; 

              Nhóm quả tươi, chế biến tăng 1,89% cụ thể quả có múi tăng 1,88% 

trong đó cam da trơn tăng 2,31%, cam sành tăng 1,41%, quýt ngọt tăng 0,81%; 

Táo tăng 0,63%, xoài tăng 0,25%, quả tươi khác tăng 2,18% do năm nay thời 

tiết không thuận lợi trái cây khan hàng; 
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              Nhóm chè, cà phê tăng 0,33% cụ thể cà phê bột tăng 0,7%, chè búp 

khô tăng 0,13%. Nhóm bánh, mứt, kẹo tăng 2,32% cụ thể kẹo các loại tăng 

2,73%, socola tăng 0,45%, mứt tăng 10,53%.  Nhóm nước khoáng và có ga tăng 

5,65% cụ thể như nước giải khát có ga tăng 6,77%, nước quả ép tăng 6,86%, 

nước tăng lực tăng 2,6%. Rượu các loại tăng 3,85%; Bia các loại cũng tăng 

3,48%; Thuốc hút tăng 1,91% so tháng trước. Nguyên nhân tăng do đây là 

những mặt hàng người dân tiêu thụ nhiều trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới nên 

đẩy giá tăng cao. 

            Nhóm quần áo may sẵn tăng 0,53% cụ thể như: áo khoác người lớn tăng 

0,29%, áo len tăng 0,41% do trong tháng trời rét và lạnh nhiều nên người dân 

tăng sức mua những mặt hàng giữ ấm cơ thể. 

            Nhóm vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,1% chủ yếu là mặt hàng thép 

tăng 0,65% do nhà thầu xây dựng muốn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công 

trình trước Tết nên đẩy giá tăng lên;          

            Chỉ số giá các mặt hàng, nhóm hàng phi lương thực, thực phẩm biến 

động cụ thể như sau: 

             Nhóm giao thông tăng 1,82% so với tháng trước trong đó giá xăng dầu 

diezen tăng 3,71% do trong tháng giá xăng dầu, diezel được điều chỉnh tăng. 

Gía gas vẫn giữ bình ổn so với tháng trước; 

         Giá vàng và giá Đô la Mỹ:Do ảnh hưởng của giá vàng, giá Đô la  ỹ trên 

thị trường thế giới, giá vàng bình quân tháng 1/2018 là  3.547.000 đồng/chỉ 

(+0,11%); giá Đô la  ỹ tháng này là 22.820đ/USD (+0,09%) so với tháng 

12/2017. 

  7. Thu chi ngân sách: 

a) Thu ngân sách:  

Ước tính tháng 01/2018, tổng thu NSNN đạt 615,5 tỷ đồng bằng 8,9% dự 

toán, trong đó thu nội địa là 550 tỷ đồng với các nguồn thu chủ lực như thu từ 

doanh nghiệp nhà nước 52 tỷ đồng đạt 7,9% dự toán, thu từ khu vực ngoài quốc 

doanh 104 tỷ đồng đạt 8,4% dự toán, thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài 36 tỷ đồng đạt 7,3% so dự toán, thu thuế thu nhập cá nhân 50 tỷ đồng đạt 

8,2% so dự toán, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết 145 tỷ đồng đạt 10% so với 

dự toán. Ước tính đến hết tháng 01/2018 hoạt động thu thuế hải quan ước đạt 

65,5 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 10,64% trong tổng thu ngân sách nhà nước và đạt 

10,9% so dự toán. 

 b) Chi ngân sách: 

 Ước tính tháng 01/2018 ngân sách đã chi 570,8 tỷ đồng chiếm 7% dự 

toán, bao gồm hoạt động chi đầu tư phát triển 181,4 tỷ đồng, chi thường xuyên 

389,4 tỷ đồng. 

8. Tình hình văn xã: 
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a) Lao động, giải quyết việc làm: 

Trong tháng 1/2018 ngành Lao động TBXH tỉnh đã thực hiện các hoạt động 

hỗ trợ  tạo việc làm cho người lao động với các hình thức chủ yếu như: tư vấn việc 

làm và học nghề cho 2.234 lượt lao động; giới thiệu cung ứng lao động trong 

nước 22 lao động; các tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp 

đồng giải quyết được 187 lao động. 

Quản lý lao động người nước ngoài làm việc tại tỉnh: Trong tháng có 62 

doanh nghiệp đăng ký và được UBND tỉnh chấp thuận cho tuyển dụng 1.799 lao 

động người nước ngoài (Ban quản lý khu kinh tế 44 doanh nghiệp, 1.450 lao 

động; ngoài khu kinh tế: 18 doanh nghiệp, 349 lao động). Tiếp nhận và cấp 

giấy phép lao động cho 143 lao động là người nước ngoài làm việc tại tỉnh. 

Đã thẩm định và giải quyết hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp cho 962 người 

với số tiền chi trả tương đương 10.594,2 triệu đồng.  

b) Hoạt động y tế: 

  Trước tình hình dịch bệnh bùng phát, đặc biệt là tay chân miệng, Sốt 

dengue và sốt xuất huyết dengue trên quy mô rộng với những diễn biến phức 

tạp. Sở Y tế đã tập trung chỉ đạo phòng chống dịch bệnh, bảo đảm nguồn tài 

chính, mua sắm trang thiết bị phục vụ cấp cứu, tăng cường công tác truyền 

thông, chỉ đạo các cơ sở y tế địa phương tập trung mọi giải pháp, nguồn lực để 

tăng cường công tác phòng chống dịch. Cụ thể tình hình dịch bệnh và công tác 

phòng chống dịch bệnh tháng 01 năm 2018 xảy ra như sau: 

- Số ca mắc mới bệnh tay chân miệng trong tháng là 90 ca, giảm 53,85% 

so với tháng trước (195 ca) và tăng 7,14% so với cùng kỳ (84 ca). Các huyện có 

ca mắc trong tháng: Trảng Bàng: 30 ca; Gò Dầu: 11 ca; Tân Biên: 10 ca; Bến 

Cầu: 10 ca; Hòa Thành: 07 ca; Châu Thành: 08 ca; Dương  inh Châu: 05 ca, 

Tân Châu: 06 ca; Thành phố Tây Ninh: 03 ca. Trong tháng không có ca tử vong. 

- Trong tháng số ca mắc SD/SXHD là 124 ca giảm 20% so với tháng 

trước (155 ca) và tăng 79,71% so với cùng kỳ (69 ca). Các huyện có ca mắc 

trong tháng: Dương  inh Châu: 27 ca; Thành phố Tây Ninh: 28 ca; Trảng 

Bàng: 19 ca, Gò Dầu: 16 ca, Tân Biên: 13 ca, Châu Thành: 06 ca; Hòa Thành: 

06 ca; Tân Châu: 06 ca; Bến Cầu: 03 ca. Trong tháng không có ca tử vong.  

 Bệnh HIV/AIDS: trong tháng phát hiện mới 25 ca HIV, 23 ca chuyển 

sang AIDS; tích lũy có 4.626 ca HIV (nữ 1.528 ca), trong đó 3.609 ca chuyển 

sang giai đoạn AIDS (nữ 1.146 ca) và có 1.517 người tử vong do AIDS. 

Trong tháng, không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào. Công tác kiểm tra 

vệ sinh an toàn thực phẩm trong tháng tiến hành kiểm tra 60 cơ sở sản xuất, 

kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống … , kết quả có 47 cơ sở đạt tiêu chuẩn 

vệ sinh (đạt tỷ lệ 78,33%). Ngoài ra thực hiện cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện 
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ATVSTP cho 23 cơ sở, và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sản phẩm cho 23 

cơ sở sản xuất. 

c) An toàn giao thông: 

Tháng 01 năm 2018 lực lượng Cảnh sát giao thông, Cảnh sát trật tự, 

Công an các xã, phường thị trấn đã tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch của Ban giám 

đốc Công an tỉnh về tăng cường công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 

đường bộ, đường thủy nội địa trên địa bàn tỉnh.  ặc dù Ban ATGT tỉnh nỗ lực 

phối hợp với các sở, ngành chức năng và Ban ATGT các huyện, Thành phố đẩy 

mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự ATGT tại các trường học, cơ 

quan, doanh nghiệp, khu dân cư, bến xe; tăng cường tuần tra, kiểm soát và xử lý 

vi phạm trật tự ATGT đường bộ, đường thủy nội địa nhưng tình hình tai nạn 

giao thông (TNGT) vẫn đang ở mức đáng báo động. Theo báo cáo của các 

ngành chức năng, trong kỳ báo cáo trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 40 vụ tai nạn giao 

thông đường bộ, trong đó có 21 vụ nghiêm trọng và rất nghiêm trọng làm chết 

21 người, số người bị thương 3 người; so với cùng kỳ năm trước số vụ nghiêm 

trọng và rất nghiêm trọng tăng 8 vụ, số người chết tăng 18 người, số người bị 

thương giảm 15 người; nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn là do người điều 

khiển xe không đúng phần đường, chuyển hướng tránh vượt thiếu quan sát và sử 

dụng rượu bia khi tham gia giao thông. 

d) Hoạt động văn hoá: 

Triển khai Hướng dẫn quy trình, thủ tục cấp giấy phép kinh doanh 

karaoke trên địa bàn tỉnh cho UBND các huyện, thành phố (căn cứ theo Quyết 

định số 38/QĐUBND ngày 28/11/2017 của UBND tỉnh). Đồng thời ban hành 

Hướng dẫn số 217/HD-SVHTTDL ngày 11/12/2017 Hướng dẫn nghiệp vụ về 

quy trình, thủ tục thực hiện cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn tỉnh; 

tổ chức lấy ý kiến của UBND các huyện, thành phố và các Sở, Ngành có liên 

quan, doanh nghiệp quảng cáo trên địa bàn tỉnh góp ý Đề án điều chính Quy 

hoạch quảng cáo ngoài trời tỉnh Tây Ninh giai đoạn 2017-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030. 

Hoạt động văn hóa, văn nghệ: tổ chức 05 chương trình văn nghệ quần 

chúng phục vụ các sự kiện trong tháng. Tiếp tục duy trì và phát triển hoạt động 

các câu lạc bộ: CLB âm nhạc truyền thống, thơ ca người cao tuổi, hoa hướng 

dương, sân khấu cải lương… , tổ chức các buổi sinh hoạt với chủ đề Ngày thành 

lập Quân đội nhân dân Việt Nam, Tết Dương lịch. Phát triển các lớp năng 

khiếu: khiếu vũ, Đờn ca tài tử cải lương, võ thuật, thể dục thẩm mỹ… phục vụ 

nhu cầu học tập và sinh hoạt văn hóa văn nghệ của quần chúng nhân dân.  

Hoạt động biểu diễn nghệ thuật chuyên nghiệp: Tiếp tục tập dượt vở cải 

lương “Đằng sau khu đất vàng”. Tổ chức 02 buổi phục vụ văn nghệ chào mừng 
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kỷ niệm 73 năm ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và họp mặt  ừng 

Đảng mừng Xuân  ậu Tuất 2018. 

e) Thiệt hại do thiên tai: 

Theo báo cáo của các ngành chức năng, trong kỳ báo cáo (từ 16/12/2017 

đến 15/01/2018). Do ảnh hưởng của cơn bão số 16, vào ngày 26/12/2017 trên 

địa bàn xã Phước Vinh huyện Châu Thành đã xảy ra gió lớn làm tốc mái một 

căn nhà, ước tính thiệt hại khoảng 20 triệu đồng. 

f) Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường: 

Tính đến thời điểm báo cáo Tây Ninh xảy ra 8 vụ cháy, ước giá trị thiệt 

hại 1.562 triệu đồng. Cũng theo báo cáo của các ngành chức năng, trong kỳ báo 

cáo, trên địa bàn tỉnh không xảy ra vụ vi phạm môi trường nào.  

   


