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

1.1 Nông nghiệp: 

a. Trồng trọt: 

 + Kết thúc gieo trồng vụ Mùa, toàn tỉnh đạt 67.558 ha, giảm 4,9%(-

3.490ha) so cùng kỳ. Trong đó, giảm chủ yếu ở nhóm cây trồng cho thu hoạch 

năm sau (mì, mía) với 5.457 ha  giảm 35% (-2.938ha) so cùng kỳ, nguyên nhân 

chủ yếu  do hiệu quả thấp, giá cả ngày càng giảm cùng với thời tiết không thuận 

lợi nên người dân đang chuyển đổi sang cây trồng khác có hiệu quả hơn.  Nhóm 

cây trồng cho thu hoạch trong vụ vẫn duy trì xấp xỉ cùng kỳ với 62.100 ha.  

+ Gieo trồng vụ Đông Xuân, đến  ngày 15/10 đạt 1.501 ha giảm 18,99% so 

cùng kỳ, giảm chủ yếu ở cây mì mới được 13,5 ha chỉ bằng 1,15% cùng kỳ, do 

những tháng trước dịch bệnh Khảm lá lây lan mạnh chưa có thuốc trị, ngành chức 

năng khuyến cáo nên chuyển đổi cây trồng khác, cùng với thời tiết những ngày 

gẩn đây mưa nhiều gây ngập úng liên tục người dân không mạnh dạn xuống giống 

nữa chủ yếu tập trung ở 02 huyện Tân Châu, và Tân Biên.  

Bên cạnh đó,  một số cây trồng khác thuận lợi hơn nhờ giá cả tiêu thụ tốt 

cùng với mưa nhiều, nên tiến độ gieo trồng nhanh hơn cùng kỳ như: cây lúa 

xuống giống được 722ha(+222,29%), cây ngô 109ha (+87,24), cây mía 218ha 

(+289,29%) và rau đậu hoa cây cảnh các loại 368ha tăng 12,48% so cùng kỳ.  

+Thu hoạch vụ Mùa đến nay được 3.589 ha chiếm 5,87%  tổng diện tích 

gieo trồng (không tính cây mía, cây mì), trong đó cây lúa 946ha (đạt 1,84% diện 

tích gieo trồng) thấp hơn cùng kỳ 38,97% do mưa nhiều làm chậm tiến độ thu 

hoạch lúa; bên cạnh đó cũng có một số cây trồng có diện tích thu hoạch nhanh 

hơn so cùng kỳ như: cây bắp 142,5ha (+5,99%) đạt 14,9% diện tích gieo trồng;  

đậu phộng  81,2ha (+12,22%);   rau đậu hoa cây cảnh các loại 2.249ha đạt 28,55% 

diện tích gieo trồng, và tăng 4,89% so cùng kỳ. 

Đối với cây trồng vụ trước (mía, mì), đến nay đã thu hoạch được 30.021ha, 

bằng  96,78% so cùng kỳ, trong đó cây  mì đạt 28.018ha, giảm 3,70%; mía đạt 

2.003ha, tăng 4,05% so cùng kỳ năm trước.  

+Tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng đều ở mức hại nhẹ ảnh hưởng 

không đáng kể đến sinh trưởng cây trồng. Trên cây lúa, phát sinh gây hại nổi bất 

là các bệnh rầy nâu, sâu cuốn lá nhỏ, đạo ôn lá; bệnh phấn trắng, bọ trĩ trên cây 

bầu ,bí. Đặc biệt bệnh khảm lá do virus trên cây mì, tháng này phát sinh thêm 

135,54ha tại các huyên Tân Châu, Tân Biên, và Châu Thành. Luỹ kế đến 13/10, 

toàn tỉnh có 5.862,37 ha bị nhiễm, phân bồ gần hết các huyện trong tỉnh ( trừ 

Trảng Bàng và Bến Cầu chưa xuất hiện), diện tích bị tiêu huỷ 2.042,78ha, ước 

tính thiệt hại khoảng 73,67 tỷ đồng.  

b. Chăn nuôi: 

Tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh vẫn còn gặp khó 

khăn do giá sản phẩm chăn nuôi heo tiếp tục giảm thêm và không ổn định nên 

người dân vẫn chưa mạnh dạn tái đàn.  Chăn nuôi gia súc có xu hướng giảm ở 
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đàn trâu hiện có 16.040 con, giảm 5,02% so cùng kỳ;  đàn bò hiện có 91.450 con 

tăng 2,17%, riêng nuôi bò sữa hiện có 6.882con, tăng 3,97%(+263con) so cùng 

kỳ, nhờ có các dự án nuôi tập trung đầu tư  ở huyện Bến Cầu, Trảng Bàng; đàn 

lợn 167.710 con giảm 12,59% (-24.151con) giảm nhiều chủ yếu do giá heo hơi 

giảm và không ổn định, đàn heo chủ yếu duy trì ở những trang trại, gia trại nuôi 

gia công cho công ty CP và một số hộ có tiềm năng kinh tế, còn hình thức chăn 

nuôi lợn nhỏ lẻ trong dân ngày càng thu hẹp. 

Chăn nuôi gia cầm vẫn phát triển  do nhu cầu tiêu thụ các sản phẩm của 

chúng cao, đảm bảo chất lượng đầu ra. Tổng đàn gia cầm hiện có 5.941ngàn con 

(+3,61%) so cùng kỳ; trong đó đàn gà 5.170 ngàn con, (+4,70%), đàn gà tăng 

chủ yếu ở các Doanh nghiệp, trang trại đầu tư chuồng trại kép kín nên hạn chế 

được dịch bệnh, giá cả trong tháng ổn định và có xu hướng tăng.  

Trong tháng, không xảy ra dịch bệnh nguy hiểm trên đàn gia súc gia cầm. 

Tuy nhiên do thời tiết mưa nhiều và diễn biến phức tạp của dịch bệnh trong 

nước, ngành Thú y tăng cường công tác giám sát chặt chẽ đàn gia súc, gia cầm 

trên địa bàn, nhằm phát hiện sớm, xừ lý nhanh, không để dịch bệnh bùng phát. 

1.2 Lâm nghiệp: 

Các dự án rừng tập trung công tác trồng, chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ 

rừng tiếp tục triển khai theo kế hoạch đề ra. Ngành chức năng tăng cường công 

tác tuần tra, kiểm tra bảo vệ rừng, phòng chống cháy, chống chặt phá rừng và khai 

thác lâm sản trái phép. Trong kỳ, ngành Kiểm lâm đã phát hiện lập biên bản vi 

phạm hành chính 10 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng giảm 06 vụ so CK 

năm trước, trong đó 03 vụ khai thác rừng tạm giữ 4,707m
3   

gổ các loại, 06 vụ vận 

chuyển, buôn bán lâm sản trái pháp luật và 01 vụ cất giữ lâm sản trái quy định 

tạm giữ 2,252m
3 

gổ các loại.... các vụ vi phạm pháp luật chủ yếu xảy ra  trên địa 

bàn các huyện Tân Châu, Tân Biên. 

Về công tác trồng rừng: Trong tháng, các dự án đã trồng được 12,2ha rừng 

tập trung, lũy kế từ đầu năm đến nay đã trồng 87,40 ha đạt 43,92% so với kế 

hoạch năm  và tăng 6,85% so cùng kỳ…. Công tác chăm sóc rừng trồng: các Ban 

quản lý rừng đã hoàn thành chăm sóc rừng lần 1 và đang triển khai công tác chăm 

sóc lần 2 với diện tích 656,4ha đạt 90,4% kế hoạch năm, giảm 35,77% so cùng 

kỳ. Diện tích rừng được đầu tư bảo vệ toàn tỉnh là 56.793ha, diện tích này đều 

được giao khoán cho các tổ chức, nhóm hộ, hộ gia đình bảo vệ, phòng chống cháy 

rừng. Diện tích đầu tư khoanh nuôi tái sinh tự nhiên toàn tỉnh là 1.397ha, các đơn 

vị đang tiếp tục thực hiện khoanh nuôi tái sinh.  

1.3 Thủy sản: 

Tình hình nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh vẫn được duy trì, diện tích 

nuôi trồng thủy sản ước thực hiện 763ha, giảm 2,36% so với cùng kỳ, trong đó 

nuôi cá tra đạt 205,7ha giảm 13,28%(-31,50ha) do giá thu mua giảm. Diện tích 

nuôi trồng thuỷ sản giảm do hiệu quả sản xuất thấp. Nuôi cá lồng bè trên sông 

Vàm Cỏ Đông không còn mở rộng như trước do ô nhiễm nguồn nước chưa được 

giải quyết triệt để   
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Sản lượng nuôi trồng thuỷ sản trong tháng ước thực hiện 1.086,82 tấn, lũy 

kế từ đầu năm đến nay ước đạt 10.121 tấn giảm 3,71% so với cùng kỳ; sản lượng 

khai thác ước đạt 722,22 tấn, lũy kế ước thực hiện 3.325,5tấn tăng 0,52% so cùng 

kỳ, sản lượng khai thác vẫn ổn định do chủ yếu khai thác trong Hồ Dầu Tiếng và 

trên sông Vàm Cỏ Đông.  

Sản xuất giống thủy sản đã đáp ứng nhu cầu nuôi trồng trong tỉnh, từ đầu 

năm đến nay sản xuất được 160,44 triệu con giống, giảm 21,82% so cùng kỳ, 

giảm chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ, diện tích nuôi bị thu hẹp, bên cạnh đó công ty 

chuyên sản xuất cá giống ở huyện Trảng Bàng thu hẹp quy mô nuôi do đầu ra gặp 

khó khăn. 

2. Sản xuất công nghiệp: 

  Tháng 10/2017: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh  tăng   

12,87% so với tháng trước. Trong đó, ngành khai khoáng  tăng mạnh nhất 

(+75,41%), do doanh nghiệp khai thác đã vượt định mức được cấp phép; ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục tăng  (+13,37%); ngành sản xuất và phân 

phối điện giảm nhẹ (-0,25%); ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải giảm (-7,92%) so với tháng trước.  Một số ngành kinh tế cấp 2 

tăng nhiều trong tháng như  SX chế biến thực phẩm  (+25,69%), SX da và các sản 

phẩm có liên quan (+20,57%), SX trang phục (+5,47%), In, sao chép bản ghi các 

loại (+22,10%), Dệt (+9,44%)...Bên cạnh đó cũng có một số ngành giảm như: 

Chế biến gỗ và các mặt hàng từ gỗ (-7,56%), SX giấy và sản phẩm từ giấy (-

12,17%), SX kim loại  (-8,32%)...  

Luỹ kế đến cuối tháng 10/2017, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 15,10% 

so cùng kỳ. Trong đó, ngành công hiệp chế biến chế tạo tăng 15,44%, ngành SX 

và phân phối điện tăng 16,67%, cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác 

thải, nước thải tăng 16,67%, riêng ngành khai khoáng giảm 52,11% so cùng kỳ.   

Trong ngành công nghiệp cấp 2 tăng mạnh nhất trong các ngành: SX sản phẩm từ 

cao su và plastic (+36,24%) chủ yếu do sản xuất săm lốp cao su (+55,63%),  Dệt 

(+34,93%), SX da và các sản phẩm có liên quan (+23,66%), SX sản phẩm khoáng 

phi kim loại khác (+12,98% (chủ yếu là xi măng) do nhu cầu sử dụng tăng doanh 

nghiệp tăng tối đa công suất sản xuất… cũng có một số ngành tăng chậm hoặc 

giảm so cùng kỳ như: SX chế biến thực phẩm (-3,12%), SX giường tủ bàn ghế (-

22,96%), Chế biến gỗ và sản xuất các mặt hàng từ gỗ (-0,41%)...  

Hầu hết các sản phẩm sản xuất chủ yếu của tỉnh đều có sản lượng sản xuất 

10 tháng đầu năm tăng khá so cùng kỳ, cụ thể:  giầy các loại tăng 19,95%; vỏ ruột 

xe các loại tăng 19,85%; điện thương phẩm tăng 15,92%; nước máy sản xuất tăng 

0,26%;  sản lượng xi măng sản xuất  tăng 12,98%,  so cùng kỳ năm trước. Bên 

cạnh đó cũng có sản phẩm xấp xỉ bằng hoặc giảm so cùng kỳ như bột mì giảm(-

4,12%); đường các loại giảm (-2,85%), gạch các loại giảm (-1,12%) 

Chỉ số phát triển công nghiệp một số ngành chủ yếu 

Đơn vị tính: % 
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 Tháng 10/2017 so 

với tháng 9/2017 

10 tháng 2017 

so 

với cùng kỳ 

Tổng số 112,87 115,10 

Chia theo ngành cấp 1   

1.Công nghiệp khai khoáng 147,41 47,89 

2. Công nghiệp chế biến 113,37 115,44 

3. SX và phân phối điện, khí đốt, nước nóng..... 99,75 116,67 

4.Cung cấp nước, hđ quản lý và  xử lý rác thải... 92,08 116,10 

Một số ngành công nghiệp chủ yếu   

1.Sản xuất chế biến thực phẩm 125,69 96,88 

2.Dệt 109,44 134,93 

3. Sản xuất trang phục 105,47 103,77 

4.Sản xuất da và sản phẩm có liên quan 120,57 123,66 

5.Chế biến gỗ và các mặt hàng từ gỗ 92,44 99,59 

6. Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy 87,33 112,06 

7. Sản phẩm từ cao su và plastic 105,22 136,24 

8. Sản sản phẩm từ khoáng phi kim loại 105,50 112,98 

9. Sản xuất và phân phối điện 99,75 116,67 

10. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 101,77 103,16 

 

3. Vốn đầu tư phát triển: 

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

ước tháng 10/2017 thực hiện được 220 tỷ đồng, tăng 14,55% so tháng trước. Bao 

gồm vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt  132 tỷ  đồng (+15,50%); ngân sách cấp 

huyện đạt 88 tỷ đồng (+13,24%); Ngân sách cấp xã 579tr.đ (+3,39%). Nhiều công 

trình  có giá trị thực hiện trong tháng tăng cao, cụ thể: nâng cấp, cải tạo ngầm hoá 

đường 30/4 ước đạt 2,37 tỷ đồng (đạt 3,91%KH); Đường 794 giai đoạn 1 ước  đạt 

62,63tỷ đồng ( đạt 67,91% kế hoạch);  các công trình thuộc huyện Hoà Thành ước 

đạt 10,8 tỷ đồng (+ 83,95%); công trình thuộc huyện Trảng Bàng  đạt 15,88 tỷ 

đồng (+15,72%); công trình thuộc TP.Tây Ninh đạt 13,91 tỷ đồng, cũng tăng 

16,13% so tháng trước …  

Cộng dồn 10 tháng, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do 

địa phương quản lý ước thực hiện 1.832 tỷ đồng, đạt 84,10% kế hoạch năm, tăng  

0,61% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách cấp tỉnh đạt 1.107 tỷ đồng 

bằng 85,48% KH, tăng 1,88%; vốn ngân sách cấp huyện đạt 722 tỷ đồng, bằng 

82,05% KH,  bằng 99,12% so với cùng kỳ; Riêng  các công trình  do cấp xã quản 

lý có nguồn vốn đạt 1,8 tỷ đồng, chỉ bằng 39,56% so với cùng kỳ năm 2016.  

 4. Giao thông vận tải: 

 Vận tải hành khách tháng 10/2017 ước đạt 1.387 nghìn lượt khách, tăng 

0,51% và luân chuyển được 105.399 nghìn lượt khách.km, cũng tăng 0,64% so 
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tháng trước. Lũy kế 10 tháng, vận chuyển hành khách trên địa bàn đạt 14.562 

nghìn lượt khách, tăng 6,19%, luân chuyển hành khách đạt 1.020.665 nghìn lượt 

khách.km, tăng 6,87% so cùng kỳ . Nếu xét theo ngành vận tải thì sản lượng hành 

khách vận chuyển đường bộ là chủ yếu  tăng  6,53%, chiếm tỷ trọng đến  96,0%  

khối lượng  vận chuyển của ngành vận tải hành khách; Khối lượng đường thủy 

cũng giảm 1,38% so cùng kỳ năm 2016. 

Vận tải hàng hóa trong tháng duy trì  phát triển ổn định; khối lượng hàng 

hóa vận chuyển ước tháng 10 đạt 1.131 nghìn tấn, tăng 0,89% và luân chuyển 

được 87.415 nghìn tấn.km, tăng 7,04% so tháng trước; sản lượng vận tải hàng hóa 

trong tháng tăng chủ yếu do vận chuyển nông sản thu hoạch trong tháng này tăng. 

Mười tháng đầu năm, vận chuyển hàng hóa ước tính đạt 11.122 nghìn tấn, tăng 

6,67% và luân chuyển được 835.192 nghìn tấn.km, tăng 7,04%. Vận tải hàng hóa 

của tỉnh phát triển tập trung ở vận tải đường bộ với khối lượng hàng hóa vận 

chuyển trong 10 tháng đầu năm ước đạt 11.017 nghìn tấn, tăng 6,76%, luân 

chuyển 828.837 nghìn tấn.km, cũng tăng 7,13% so cùng kỳ năm trước. 

        5. Thương mại dịch vụ 

  Tổng mức bán lẻ hàng hóa, và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh ước 

tháng 10/2017 đạt 5.915 tỷ đồng, tăng 2,77% so tháng trước. Bao gồm: kinh tế 

nhà nước đạt 401 tỷ đồng, giảm 5,36%, trong đó, riêng doanh thu của ngành nghệ 

thuật, vui chơi và giải trí (có doanh thu của hoạt động xổ số) ước đạt 256,33 tỷ 

đồng,  tăng 7,8%; kinh tế ngoài nhà nước đạt 5.509 tỷ đồng, tăng 2,59%; và kinh 

tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 5,2 tỷ đồng, cũng tăng 1,7% so tháng trước. Xét 

theo ngành kinh tế, thương nghiệp bán lẻ đạt 4.660 tỷ đồng, tăng 2,24%; khách 

sạn, nhà hàng đạt 760 tỷ đồng, tăng 3,45%; ngành dịch vụ (có doanh thu của hoạt 

động xổ số) đạt 493 tỷ đồng, tăng 7,01%; ngành du lịch lữ hành đạt 1,6 tỷ đồng  

giảm(- 0,96%) so với tháng trước. 

Cộng dồn 10 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên 

địa bàn tỉnh ước đạt 53.676 tỷ đồng, tăng 8,6 % so cùng kỳ; Trong đó, ngành bán 

lẻ hàng hoá đạt 42.083 tỷ đồng, tăng 9,2 %; một số nhóm hàng tăng là nhóm 

lương thực, thực phẩm tăng 8,37%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 8,13%; hàng 

may mặc tăng 8,81%; đồ dùng , dụng cụ trang thiết bị gia đình tăng 8,9%; Vật 

phẩm văn hoá, giáo dục tăng 15,88%...;  Doanh thu ngành dịch vụ lưu trú, ăn 

uống  10 tháng ước đạt 6.791tỷ đồng, tăng 10,14% so cùng kỳ; du lịch lữ hành đạt 

18,6 tỷ đồng, tăng 16,80%; và các ngành dịch vụ tiêu dùng khác đạt 4.782 tỷ đồng 

tăng 1,20% so cùng kỳ. 

  6. Thu, chi ngân sách: 

a) Thu ngân sách:  

Ước tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 10/2017 đạt 525tỷ đồng, cộng 

dồn 9 tháng được 5.641 tỷ đồng, đạt 82,95% dự toán năm, giảm 7,26% so cùng 

kỳ. Trong đó, thu nội địa 4.942tỷ đồng, đạt 83,07% dự toán, bằng 93,23% so cùng 

kỳ năm trước.  

Nhìn chung, tình hình thu  ngân sách trong 9 tháng đầu năm nay  đạt khá so 

với dự toán, trong đó khoản thu nội địa chiếm tỷ trọng lớn trong tổng số nguồn 
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thu đạt   83, 07 so với kế hoạch năm. Trong đó có một số khoản đạt khá như: Thu 

từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 334,9 tỷ, bằng 102,44% dự toán 

tăng 45,43%;Thu từ  doanh nghiệp nhà nước đạt 462 tỷ đồng đạt 72,53% dự toán 

và tăng 6,72% ; thuế thu nhập cá nhân đạt 430 tỷ, tăng  17,54%;  thu từ hoạt động 

xổ số đạt 1.362 tỷ bằng 108,10% dự toán và tăng 8,79%. Cũng có khoản thu đạt 

thấp như thu  từ khu vực CTN và dịch vụ ngoài quốc doanh đạt 904tỷ bằng 

67,67% dự toán và giảm  (-5,59%) so cùng kỳ; thu thuế bảo vệ môi trường, bằng  

59,29% dự toán năm, thấp hơn  12,68% so với cùng kỳ; và thu tiền thuê đất cũng 

chỉ bằng 23,37% so cùng kỳ, và đạt 78,53% dự toán năm.    

Tác động đến kết quả thu ngân sách 10 tháng  năm, mặc dù thu ngân sách 

nhà nước đạt khá nhưng vẫn một số khoản thu đạt dưới 85% so dự toán năm chủ 

yếu là do giá cả nông sản vẫn ở mức thấp, sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục 

gặp khó khăn, sản xuất, chế biến, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân cũng 

bị ảnh hưởng; một số doanh nghiệp sản xuất khoai mì chuyển sang uỷ thác xuất 

khẩu, nên không phát sinh thuế và lợi nhuận.... 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 

 Năm 2017 

(tỷ đồng) 

% thực hiện 10 tháng 

năm 2017 so với 

Dự  

toán 

Ước TH  

10 tháng 

Dự  

toán 

Cùng kỳ 

năm 2016 

Tổng thu 6.700 5.557 82,95 92,74 

I.Thu nội địa 5.950 4.942 83,07 93,23 

Trong đó:     

1.Doanh nghiệp nhà nước 637 462 72,53 106,72 

2.DN có vốn đầu tư nước ngoài 327 334 102,44 145,43 

3. Khu vực CTN và DV ngoài nhà nước 1.336 904 67,67 94,41 

4. Hoạt động xổ số 1.260 1.362 108,10 108,79 

II. Thu từ hoạt động XNK 750 615 82,02 88,99 

 b) Chi ngân sách: 

Chi ngân sách ước tháng 10/2017 đạt 567 tỷ đồng, nâng mức chi 10 tháng  

năm đạt 4.226 tỷ đồng, đạt 60,04% dự toán, giảm 9,08% so cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, chi thường xuyên đạt 3.049tỷ đồng, bằng 65,40% dự toán năm, tăng 

9,19% so cùng kỳ; chi đầu tư phát triển 1.139tỷ đồng, bằng 53,07% dự toán, giảm 

39,36% so cùng kỳ; Chi đầu cho thương trình mục tiêu quốc gia đạt 37,8 tỷ đồng, 

bằng 42,71% dự toán năm và tăng 190,81% so cùng kỳ năm trước. 

Chi ngân sách nhà nước  địa phương 

 Năm 2017 

(tỷ đồng) 

% thực hiện 10 tháng 

năm 2017 so với 

Dự  

toán 

Ước TH  

10 tháng 

Dự  

toán 

Cùng kỳ 

năm 2016 

Tổng chi 7.040 4.226 60,04 90,92 

I.Chi cân đối NSĐP 6.951 4.189 60,26 90,49 

Trong đó:     
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 Năm 2017 

(tỷ đồng) 

% thực hiện 10 tháng 

năm 2017 so với 

Dự  

toán 

Ước TH  

10 tháng 

Dự  

toán 

Cùng kỳ 

năm 2016 

1.Chi đầu tư phát triển 2.147 1.139 53,07 62,06 

2.Chi thường xuyên 4.663 3.049 65,40 109,19 

Trong đó:     

+ Sự nghiệp kinh tế 597 367 61,43 142,16 

+ Sự nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề 1.954 1.216 62,26 105,54 

+ Sự nghiệp y tế 481 281 58,45 110,18 

+ Quản lý hành chính 872 594 68,15 98,93 

II. Chi chương trình MTQG 750 37 42,71 190,81 

7. Hoạt động ngân hàng: 

 Hoạt động của hệ thống ngân hàng trong tháng tương đối ổn định và phát 

triển. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đến cuối tháng 10 ước đạt  

37.013 tỷ đồng, so với tháng trước tăng 1,0%, và tăng 13,33% so đầu năm. Trong 

đó vốn huy động ngắn hạn (dưới 12 tháng) là chủ yếu đạt  27.192 tỷ đồng (Chiếm 

73,5% ) tăng 18,69% so đầu năm; Vốn huy động trung và dài hạn đạt 9.821 tỷ  

đồng tăng 0,73% so đầu năm. 

Hoạt động cho vay: Tổng  dư nợ tín dụng  đến cuối tháng 10 ước đạt 

39.145 tỷ đồng, tăng 1,5% so tháng trước và tăng 14,4% so đầu năm. Dư nợ cho 

vay ưu đãi doanh nghiệp vừa và nhỏ đạt 5.273tỷ đồng, tăng 1,32% so với tháng 

trước và tăng  29,11% so với đầu năm. Nợ xấu  155 tỷ đồng  giảm 8,65% so với 

tháng trước chiếm 0,4% so với tổng dư nợ. 

8. Tình hình văn xã: 

a) Lao động, giải quyết việc làm: 

Trong tháng 10/2017, thông qua các phiên giao dịch việc làm của tỉnh đã tư 

vấn việc làm và học nghề cho 1.570 lao động (luỹ kế 10 tháng 14.783 lao động); 

giới thiệu cung ứng lao động trong nước cho 365 lao động (luỹ kế đến nay 2.170 

lao động).  Tổ chức đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng 10 

tháng được 303 lao động. 

 Trong tháng cấp mới và cấp lại giấy phép lao động cho 198 lao động là 

người nước ngoài làm việc tại tỉnh. Lũy kế từ đầu năm, cấp mới và cấp lại cho 

1.330 lao động, đến nay tỉnh đã chấp thuận cho 233 doanh nghiệp tuyển dụng 

4.084 lao động là người nước ngoài. 

Công tác dạy nghề: Trong tháng, các trường Cao đẳng nghề, Trung cấp nghề 

tiếp tục tuyển sinh mới được 664 người, luỹ kế trong năm tuyển mới 7.480 người 

(tăng 22,3% so cùng kỳ) và trong năm cũng có 4.098 người tốt nghiệp trong đó có 

3.309 người có việc làm đạt 80,7% . Tổng số học viên đang đào tạo 6.990 người, 

trong đó Cao đẳng nghề 696 người, Trung cấp nghề 2.184 người, Sơ cấp nghề 

1.33 người, đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2.774 người. 
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Về đình công, lãn công: trong tháng  không có vụ đình công nào xảy ra.  

b) Hoạt động y tế: 

Trong tháng số ca mắc mới bệnh tay chân miệng  là 409 ca tăng 15,54% so 

với tháng trước (354ca) và gấp hơn 7,44 lần cùng kỳ 2016 (55ca). Huyện có số ca 

mắc mới trong tháng là: Bến Cầu31ca, Châu Thành 38ca, Dương Minh Châu 

45ca, Gò Dầu 48 ca, Hòa Thành 36 ca, Tân Biên 28 ca, Tân Châu 75 ca, Trảng 

Bàng 65 ca, Thành phố: 43 ca. Tổng số ca cộng dồn đến nay: 1.526 ca, so sánh 

cùng kỳ năm 2016 (492 ca) thì tăng 1.034 ca (tăng 210,16%). Trong tháng có 

không có ca tử vong.  

Số ca mắc mới bệnh sốt Dengue/sốt xuất  huyết trong tháng  là 226ca giảm 

31,31% so với tháng trước (329ca). Huyện có số ca mắc mới trong tháng là: Bến 

Cầu 05 ca, Châu Thành 22 ca, Dương Minh Châu 32 ca, Gò Dầu 25 ca, Hòa 

Thành  23 ca, Tân Biên 18 ca, Tân Châu  20 ca, Trảng Bàng  50 ca, Thành phố  

31 ca. Tổng số ca cộng dồn đến nay 1.473 ca, so sánh cùng kỳ năm 2016 (860 ca) 

thì tăng 613 ca (tăng 71,28%). Trong tháng không có ca tử vong.  

Bệnh HIV/AIDS: trong tháng phát hiện mới 32ca HIV, 22 ca chuyển sang 

AIDS; lũy tích có 4.543 ca HIV (nữ 1.496ca), trong đó 3.523 ca chuyển sang giai 

đoạn AIDS (nữ 1.116ca) và có 1.492 người tử vong do AIDS. 

Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm: trong tháng, đã tiến hành kiểm tra 

877cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống … , kết quả có 559 cơ 

sở đạt tiêu chuẩn vệ sinh (đạt tỷ lệ 63,74%). Ngộ độc thực phẩm không xảy ra.  

c) An toàn giao thông: 

Trong tháng 10/2017 (từ ngày 16/9/2017-15/10/2017) trên địa bàn tỉnh đã 

xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông đường bộ, trong đó có 09 vụ tại nạn rất nghiêm 

trọng  làm chết 16 người và bị thương 13 người. So với tháng này năm trước số 

vụ nghiêm trọng và rất nghiêm trọng  tăng 03 vụ, số người bị chết tăng 10 và số 

người bị thương tăng 10 người. Nguyên nhân chủ yếu của các vụ tai nạn là do 

người điều khiển xe đi không đúng phần đường, chuyển hướng tránh vượt thiếu 

quan sát, và đặc biệt là tình trạng sử dụng rượu bia khi tham gia giao thông. Tai 

nạn giao thông đường thủy trong tháng không xảy ra. 

d) Hoạt động văn hoá: 

Trong tháng 10/2017,  ngành văn hóa, thể thao và du lịch tập trung tổ chức 

các hoạt động thông tin cổ động, tuyên truyền, trưng bày triển lãm, văn nghệ, sách 

báo, phim ảnh và biểu diễn nghệ thuật phục vụ Nhân dân. Thông qua đó tuyên 

truyền thực hiện các nhiệm vụ chính trị, phục vụ kỷ niệm các ngày lễ lớn như: 

thành lập Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, ngày Nam bộ kháng chiến, quốc tế Hội 

người cao tuổi,… ; tiếp tục tuyên truyền “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, 

phong cách Hồ Chí Minh”, pháp luật về tuyên truyền phòng, chống tham nhũng, 

an toàn giao thông, xây dựng Nông thôn mới... Trong tháng đã thực hiện 140 tấm 

băng ron, 86 câu khẩu hiệu, 620 cờ các loại. 09 cuộc xe loa cổ động đường phố. 

Tổ chức 02 buổi tuyên truyền phục vụ lưu động. 
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Hoạt động Bảo tồn - Bảo tàng: tổ chức Hội nghị nghiệm thu kiểm kê di sản 

văn hóa phi vật thể Lễ hội truyền thống dân tộc Khmer tỉnh Tây Ninh năm 2017. 

Tổ chức triển lãm phục vụ “Ngày hội Văn hóa-Du lịch Tây Ninh tại Hà Nội” và 

01 cuộc triển lãm tại chỗ với các chủ đề kỷ niệm các ngày lễ, sự kiện thu hút 378. 

Tổ chức triễn lãm lưu động tại các trường THPT thu hút 3.796 lượt khách tham 

quan. Tổ chức thi tìm hiểu di tích lịch sử văn hoá “Đình Long Thuận”” với 4.335 

thư tham gia.  

Hệ thống Thư viện công cộng trưng bày tài liệu tuyên truyền, giới thiệu và 

phổ biến pháp luật thường xuyên 254 tài liệu; tuyên truyền phục vụ các ngày lễ 

với 409 tài liệu. Tổng số sách hiện có 234.718 bản/66.022 tên sách. Phục vụ 7.767 

lượt bạn đọc với 24.012 lượt tài liệu. Trong tháng đã cấp 217 thẻ bạn đọc. Tiếp 

tục hướng dẫn thư viện huyện, thành phố xây dựng quy chế hoạt động. Tổ chức 

luân chuyển 20 tủ sách cơ sở với 3.100 bản sách các loại. 

Công tác quản lý, thanh  kiểm tra chấn chỉnh các hoạt động văn hoá, thể 

thao, du lịch trên phạm vi toàn tỉnh được tăng cường, đã tổ chức 02 đoàn tập trung 

kiểm tra, chấn chỉnh quy cách viết, đặt biển hiệu của tổ chức, cá nhân hoạt động 

sản xuất, kinh doanh trên địa bàn toàn tỉnh từ ngày 14/9/2016 đến ngày 

30/9/2016.  Đã nhắc nhở 27 cơ sở; lập biên bản và ban hành 03 Quyết định xử 

phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là: 10 triệu đồng; thẩm định 15 hồ sơ 

quảng cáo, 06 hồ sơ biểu diễn nghệ thuật, 02 hồ sơ xác nhận danh mục sản phẩm 

nghe nhìn, 20 hồ sơ nộp đề nghị thẩm định xếp hạng cơ sở lưu trú du lịch. Cấp 03 

giấy phép hoạt động Karaoke.  

e) Tình hình cháy, nổ; bảo vệ môi trường: 

Trong tháng 10/2017 (từ ngày 16/9/2017 đến 15/10/2017), trên địa bàn tỉnh  

xảy ra 03 vụ cháy, trong đó xảy ra 02 vụ cháy của nhà dân tại huyện Dương Minh 

Châu và Trảng Bàng nguyên nhân do chập điện, còn 01 vụ xảy ra tại xưởng sản 

xuất của công ty Cổ phần Việt Nam Mộc Bài, nguyên nhân do sự cố rỏ rỉ thiết 

máy móc. Các vụ cháy không thiệt hại về người,  ước tổng giá trị thiệt hại 48,7 

triều đồng. 

Về  vi phạm môi trường trong tháng đã phát hiện 01 vụ, xảy ra tại Thành 

phố Tây Ninh, chủ yếu do xả chất thải gây ô nhiễm ra môi trường,  đã được xử lý 

khắc phục và xử phạt 400 triệu đồng. Luỹ kế từ đầu năm đến nay đã có 10 vụ vi 

phạm môi trường (so cùng kỳ giảm 20 vụ) và đã được khắc phục, với số tiền phạt 

nộp ngân sách 748,3 tr.đ đồng. 

   


