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Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Tây Ninh 
Tháng 12 và cả năm 2017 

 

 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP giá SS) năm 2017 ước tính tăng 

7,91%
1
 so cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực tăng trưởng mạnh nhất là khu vực 

công nghiệp-xây dựng tăng 14,29%  đóng góp 4,83 điểm phần trăm vào mức tăng 

trưởng chung, kế đến là khu vực dịch vụ tăng 6,06%  đóng góp 2,02 điểm phần trăm,  

khu vực  nông-lâm-thủy sản tăng 3,14%  đóng góp 0,90 điểm phần trăm, và thuế sản 

phẩm và trợ cấp sản phẩm tăng 3,75% so với cùng kỳ (năm trước giảm 8,55%) cũng 

đóng góp 0,16 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung.  

 Xét về quy mô và cơ cấu  kinh tế  của tỉnh:  Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh 

(GRDP giá HH) ước tính đạt 64.043 tỷ, trong đó  khu vực nông-lâm-thủy sản chiếm 

tỷ trọng 27,34%;  khu vực công nghiệp-xây dựng 35,85%; khu vực dịch vụ 32,83%; 

thuế sản phẩm và trợ cấp sản phẩm cũng chiểm tỷ trọng 4,04% trong tổng sản phầm 

(GRDP) của tỉnh (Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm 2016 là: 25,18%; 36,70%; 

33,92%; 4,20%).  

Ước Tổng  ản  h m trên địa bàn (GRDP) 

năm 2017 

 

Tổng sản phẩm  

theo giá hiện hành  

Tổng sản phẩm  

theo giá SS 2010 

Giá trị 

(tỷ đồng) 

Cơ cấu 

(%) 

Tốc độ  

Tăng 

(%) 

Đóng góp của 

từng khu vực 

(điểm %) 

Tổng  ố 64.043 100,00 7,91 7,91 

1.Nông, lâm nghiệp và thủy sản 15.967 27,34 3,14 0,90 

2.Công nghiệp và xây dựng 24.239 35,80 14,29 4,83 

3.Dịch vụ 21.249 32,83 6,06 2,02 

4.Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 

phẩm 

 

2.588 

 

4,04 

 

3,75 

 

0,16 

Kết quả hoạt động một số lĩnh vực chủ yếu như sau:  

1. Sản xuất Nông, lâm nghiệ , thủy  ản: 

1.1 Nông nghiệ : 

a) Trồng trọt trong tháng: 

 Tính đến ngày 15 tháng 12 năm 2017 vụ Đông Xuân đã xuống giống được 

14.789,4 ha, giảm 20,68% (-3.856,6 ha) so với cùng kỳ năm trước, do trong tháng 

tình hình nước rút chậm gây bất lợi cho tiến độ gieo trồng lúa; đối với những cây 

                                                 

1
 Trong đó: GRDP 6 tháng đầu năm tăng 7,45%; 6 tháng cuối năm tăng 8,29% (trong đó khu vực 

Nông lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,14%; khu vực  CN-XD tăng 15,15%; khu vực Dịch vụ tăng 

6,46%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 4,52%). 
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trồng khác thì thời tiết thuận lợi để xuống giống nhanh như một số cây như rau, đậu 

các loại, cây đậu phộng. Cụ thể một số cây trồng chính như sau: 

- Cây lúa:  

 Diện tích cây lúa gieo trồng trong vụ đạt 5.435,9 ha, giảm 7,49% so cùng kỳ; 

diện tích xuống giống đa số ở các huyện, thành phố đều giảm so với cùng kỳ, các 

huyện có diện tích xuống giống giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước như huyện 

Châu Thành (-135 ha), Bến Cầu (-195 ha), Trảng Bàng (-622 ha), do ảnh hưởng nắng 

nóng liên tục, ít mưa duy chỉ có 12 ngày chịu ảnh hưởng của bão số 14, nhìn chung 

thời tiết gây bất lợi cho tiến độ gieo trồng lúa nên tình hình xuống giống chậm lại so 

với tháng trước. Trong tháng tình hình thiên tai đã gây thiệt hại hoàn toàn 22 ha lúa, 

cộng dồn đến tháng 12 thiệt hại 92,9 ha lúa, thiệt hại tập trung ở 2 huyện Châu Thành 

37,7 ha và Trảng Bàng 55,2 ha. 

 Diện tích thu hoạch cây lúa vụ Mùa đã thu hoạch được 47.795,6 ha, giảm 

7,35% so cùng kỳ, đạt 90,43% trên tổng diện tích lúa gieo trồng vụ Mùa năm 2017. 

Nguyên nhân  tiến độ thu hoạch giảm so cùng kỳ do ảnh hưởng của thời tiết. Diện 

tích thu hoạch giảm tập trung ở các huyện: Tân Biên (-953,4 ha), Châu Thành (-

1.871 ha), Hòa Thành (-3,5 ha), Gò Dầu (-815 ha), Bến cầu (-585,4 ha). Sơ bộ năng 

suất lúa vụ mùa đạt 50,05 tạ/ha, sản lượng thu hoạch sơ bộ đạt 239.216,98 tấn. 

- Cây trồng khác: 

Diện tích rau các loại xuống giống được 2.493,7 ha, tăng 14,65% so với cùng 

kỳ, nguyên nhân do thời tiết thuận lợi nên tiến độ gieo trồng tăng, bên cạnh đó diện 

tích thu hoạch vụ mùa cây rau đạt 6.454,7 ha, duy trì so cùng kỳ, đạt 97,05% tổng 

diện tích gieo trồng vụ mùa năm 2017, sơ bộ năng suất rau các loại đạt 179,44 tạ/ha, 

sản lượng thu hoạch đến thời điểm này đạt 115.823,14 tấn. 

Diện tích cây mì đã gieo trồng được 4.770 ha, chỉ đạt 56,69% (-3.644 ha) so 

cùng kỳ do tình hình dịch bệnh khảm vẫn tiến triển, người dân không còn mặn mà 

với cây mì nữa,cụ thể trong vụ Đông xuân này đã phát sinh thêm 42,6 ha mì nhiễm 

bệnh, tiêu hủy 6 ha, lũy kế diện tích mì nhiễm bệnh từ khi công bố dịch đến nay là 

5.895,27 ha, trong đó diện tích cần tiêu hủy 2.403,96 ha, đã tiêu hủy 1.722,14 ha. 

Tính đến nay đã thu hoạch được 41.322,6 ha, tăng 48,46% so cùng kỳ do tình hình 

ngập úng những tháng trước cũng như dịch bệnh khảm đang hoành hành làm ảnh 

hưởng đến chất lượng cây mì, người dân lo sợ bị nhiễm bệnh nên buộc phải thu 

hoạch sớm hơn dự kiến để tránh mất mùa. Năng suất cây mì ước đạt 325,31 tạ/ha 

giảm 0,93% (-3,07 tạ/ha), sản lượng đã thu hoạch ước đạt 1.344.266 tấn, giảm  

32,0% (-430.253 tấn) so cùng kỳ. 

Diện tích mía trồng mới đến nay thực hiện được 343 ha, so với cùng kỳ giảm 

20,05% do hiện nay người dân vẫn đang tiến hành thu hoạch diện tích mía năm 

trước, tiến độ thu hoạch còn chậm nên việc xuống giống cũng chậm trễ theo. Tính 

đến nay đã thu hoạch được 3.845,5 ha, chỉ đạt 76,91% (-1.154,5 ha) so cùng kỳ, năm 

nay do không bị ảnh hưởng của dịch bệnh như những năm trước nên năng suất mía 

sơ bộ đạt 773,78 tạ/ha, tăng 2,69% (+20,26 tạ/ha), sản lượng mía đã thu hoạch sơ bộ 

đạt 297.557 tấn, giảm 21,02% (-79.203 tấn) so cùng kỳ năm trước. 

b) Trồng trọt cả năm: 

+ Cây hàng năm 
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Tình hình sản xuất nông nghiệp trong năm 2017 có những khó khăn nhất định 

do ảnh hưởng của thời tiết. Tình hình sâu bệnh trong năm có phát sinh nhưng ảnh 

hưởng không đáng kể, do người sản xuất cũng như ngành chức năng chủ động trong 

việc phòng trừ sâu bệnh. Việc đầu tư chăm sóc cho cây trồng trong từng vụ sản xuất 

được người dân quan tâm nên năng suất của một số cây trồng chủ yếu trong các vụ 

sản xuất tương đối ổn định, nhìn chung năng suất nhiều loại cây trồng trong năm tăng 

so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể diện tích, năng suất, sản lượng một số cây trồng 

chính trong năm như sau: 

- Cây lúa: Diện tích lúa năm 2017 sơ bộ thực hiện được 147.807,97 ha tăng 

2,24% so cùng kỳ. Những năm gần đây diện tích lúa liên tục tăng nguyên nhân do 

chuyển đổi cây trồng, một số diện tích trồng mì chuyển sang trồng lúa và một số cây 

trồng khác có hiệu quả hơn. Cùng với những chính sách khuyến khích của tỉnh để 

thực hiện chủ trương duy trì và sử dụng linh hoạt diện tích đất trồng lúa hiện có, bảo 

đảm an ninh lương thực và nâng cao hiệu quả sử dụng đất, tập trung cải tạo giống lúa 

để nâng cao năng suất, chất lượng gạo. Hiệu quả kinh tế từ cây lúa đang dần tăng lên, 

năng suất lúa thu hoạch trong năm sơ bộ đạt 53,28 tạ/ha, so với cùng kỳ tăng 1,34% 

(+0,71 tạ/ha); sản lượng lúa thu hoạch sơ bộ thực hiện cả năm 2017 được 787.506 

tấn, so với  năm 2016 tăng 3,61% . Sản lượng lúa thu hoạch trong năm tăng là do cả 

yếu tố diện tích và năng suất đều tăng.  Trong đó, năng suất lúa tăng nhờ sử dụng các 

giống lúa mới chất lượng tốt và áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào canh tác. 

- Cây ngô: Diện tích gieo trồng sơ bộ thực hiện cả năm được 4.898,26 ha, so 

với năm trước  tăng 12,38%. Diện tích gieo trồng tăng tập trung ở huyện Trảng Bàng, 

nguyên nhân do công ty cổ phần chăn nuôi CP Việt Nam và công ty BIOSEED tăng 

diện tích hợp đồng trồng ngô với nông dân.  

- Cây mì: Cây mì diện tích thực hiện 55.940,30 ha, giảm 9,24% so với năm 

trước, giảm nhiều ở các huyện: Tân Châu (-1.978,75 ha), Tân Biên (-1.554,0 ha), 

Châu Thành (-1.337,75 ha). Nguyên nhân, do cuối năm trước và đầu năm nay giá 

thấp, tình hình thời tiết trong năm không thuận lợi, đồng thời dịch bệnh trên cây mì 

cũng phát triển làm giảm năng suất, nên người dân chuyển đổi sang cây trồng khác. 

Năng suất bình quân trong năm đạt 325,31 tạ/ha, giảm 0,93% (-3,07 tạ/ha) so với 

cùng kỳ năm trước, sản lượng mì thu hoạch trong năm 2017 đạt 1.819.813,44 tấn, so 

với cùng kỳ bằng 89,91% (-204.181,56 tấn) 

- Cây mía: Diện tích mía gieo trồng trong năm sơ bộ thực hiện đạt 15.600,75 

ha, tăng 20,63%  so với cùng kỳ, do cả yếu tố thời tiết, cũng như giá cả đều diễn tiến 

theo hướng có lợi cho người trồng mía. Mặt khác, để ổn định diện tích vùng mía 

nguyên liệu, các nhà máy đã hỗ trợ nông dân chi phí cải tạo cơ sở hạ tầng, phá bờ lô 

tạo cánh đồng lớn, đầu tư máy móc thiết bị để thay đổi phương thức canh tác theo mô 

hình cánh đồng lớn, thực hiện cơ giới hóa. Năng suất mía thực hiện đạt 773,78 tạ/ha, 

tăng 2,69% (+20,26 tạ/ha) so với năm trước. Do diện tích và năng suất đều tăng nên 
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sản lượng mía thu hoạch trong năm đạt 1.207.153,11 tấn, so cùng kỳ năm trước tăng 

23,88% (+232.687 tấn) 

+Cây lâu năm:  

Năm 2017, tình hình sản xuất cây lâu năm trên địa bàn tỉnh được duy trì và 

phát triển tương đối ổn định. Một số cây trồng có hiệu quả kinh tế đang tiếp tục phát 

triển đã làm thay đổi về cơ cấu cây trồng. Giá cả một số sản phẩm có xu hướng tăng 

nhẹ so với cùng kỳ, nhất là giá cao su đã tạo động lực cho người sản xuất an tâm tiếp 

tục đầu tư phát triển. Tổng diện tích cây lâu năm toàn tỉnh sơ bộ thực hiện 121.799 

ha tăng 1,44% (+1.727 ha) so năm 2016.  

Cây Cao su: Diện tích  hiện có 100.437 ha, tăng 1,09% (+1.081 ha) so với 

cùng kỳ năm 2016. Do ảnh hưởng bởi yếu tố giá cả của những năm trước đây liên tục 

giảm, lợi nhuận không cao. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay giá cả có phần tăng lên 

nên diện tích cao su cũng bắt đầu hồi phục; trong năm diện tích trồng mới đã thực 

hiện 4.230 ha, so với cùng kỳ tăng 125,48% (+2.354 ha), diện tích trồng mới chủ yếu 

ở các doanh nghiệp Nhà nước sau khi thanh lý trồng lại, năng suất ước đạt 21,26 

tạ/ha, giảm 0,19% (-0,04 tạ/ha) so với cùng kỳ, sản lượng ước tính 192.897 tấn, tăng 

3,07% (+5.749 tấn) so với cùng kỳ. Sản lượng thu hoạch trong năm tăng do diện tích 

đưa vào khai thác tăng 3,26% (+2.867 ha) so với cùng kỳ 2016.  

Cây Điều: Diện tích hiện có 1.020 ha, tăng 1,29% (+13 ha) so với cùng kỳ 

2016. Diện tích cây điều tăng do trong thời gian gần đây tình hình thu mua và nhu 

cầu chế biến cao nên cây diều có hướng tăng trở lại, tuy nhiên khả năng cạnh tranh 

với các loại cây khác thấp. 

Cây ăn quả: Tổng diện tích gieo trồng thực hiện 17.853 ha, chiếm 14,66% 

trong tổng diện tích cây lâu năm, tăng 3,18% so với cùng kỳ năm 2016 (+550 ha). 

Trong đó cây mãng cầu, nhãn và chôm chôm lã những cây có diện tích chiếm  tỷ 

trọng chủ yếu  trên địa bàn tỉnh, cụ thể như sau: 

 + Cây mãng cầu: sơ bộ thực hiện được 4.739 ha, giảm 0,59% (-28 ha) so 

với năm trước. Hiện nay, cây mãng cầu đã được hướng dẫn thực hiện canh tác theo 

mô hình VietGAP; đã giúp người dân thay đổi tư duy canh tác và tiếp tục duy trì, 

phát triển về cả diện tích và sản lượng. Năng suất thực hiện đạt 142,58 tạ/ha, giảm 

0,08% ; sản lượng thực hiện 61.951 tấn, giảm 1,65% so với cùng kỳ năm 2016. 

+ Cây nhãn và chôm chôm: Diện tích hiện có 4.397 ha, chiếm 24,63% diện 

tích cây ăn quả, tăng 1,55% (+67 ha) so với cùng kỳ năm 2016. Cây nhãn là một 

trong những cây cho hiệu quả khá. Hiện nay người dân đã biết sử dụng các loại giống 

mới có năng suất và chất lượng tốt, có thể tạo ra quả trái vụ và cho năng suất cao, 

năng suất cây nhãn sơ bộ thực hiện 95,16 tạ/ha, tăng 0,08%, sản lượng thực hiện 

được 28.691 tấn, tăng 1,19% so với cùng kỳ năm trước. 

c) Chăn nuôi: 
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Kết quả điều tra chăn nuôi thời điểm 1/10/2017 toàn tỉnh có 6.193.393 con gia 

súc, gia cầm các loại tăng 2,52% (+152.402 con) so với cùng kỳ năm trước, trong đó 

từng loại vật nuôi cụ thể như sau:  

Chăn nuôi gia súc có xu hướng giảm mạnh ở đàn trâu,do bị thu hẹp diện tích 

chăn thả; đàn bò hiện có 95.413 con, tăng 6,59%,  riêng bò nuôi lấy sữa hiện có 

10.432 con, tăng 57,61% (+3.813con) so cùng kỳ do các công ty chăn nuôi bò sữa 

mới đi vào hoạt động và có khả năng mở rộng đàn trong thời gian tới;  

Đàn lợn hiện có 171.828 con, giảm 10,44%, trong đó đàn lợn nái có 16.638 

con, giảm 19,34% so cùng kỳ; đàn lợn thịt có 154.994 con, giảm 9,37%  so cùng kỳ. 

Giá thịt lợn hơi hiện ở mức 28.000 đồng/kg (giảm 3.500 đồng/kg so tháng trước), với 

tình hình giá cả liên tục giảm và chưa có dấu hiệu phục hồi làm cho người dân không 

còn mặn mà với chăn nuôi lợn. 

 Về gia cầm, tổng đàn  hiện có 5,9 triệu con tăng 2,95%. Trong đó đàn gà 5,1 

triệu con tăng 3,75% so cùng kỳ.  Tăng  do nhu cầu tiêu dùng của người dân ngày 

càng tăng, nên một số hộ đang tái tạo đàn trở lại, bên cạnh đó mô hình nuôi nhỏ lẻ 

trong dân ngày càng phát triển. Bên cạnh đó sản lượng trứng cũng đạt 215,2 triệu quả 

tăng 1,75% chủ yếu tăng sản lượng trứng gà công nghiệp. Đàn vịt 394 nghìn con 

giảm 11,54% chủ yếu do hiệu quả thấp nhiều hộ nghỉ nuôi, chuyển sang nuôi gia cầm 

khác.   

Kết quả  ơ bộ điều tra chăn nuôi 1/10/2017 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Chính thức 

1.10.2016 

KQ Sơ bộ 

1.10.2017 

So sánh 

cùng kỳ 

(%) 

I. Gia súc     

1. Trâu con 16.888 14.320 84,79 

2. Bò con 89.510 95.413 106,59 

Trong đó: Bò sữa con 6.619 10.432 157,61 

3. Lợn con 191.861 171.828 89,56 

II. Gia cầm 1000con 5.734,393 5.903,841 102,95 

Trong đó: Gà 1000con 4.938,165 5.123,104 103,75 

 

1.2 Lâm nghiệ : 

Trong năm, diện tích rừng trồng mới ước tính đạt 126,5 ha, đạt 63,57% kế 

hoạch năm, bằng 79,81% so với cùng kỳ, diện tích rừng trồng mới giảm chủ yếu từ 

diện tích trồng rừng thay thế; nhìn chung  diện tích đất để trồng rừng ngày càng 

giảm, diện tích quy hoạch trồng rừng còn lại hầu hết là nhỏ, không tập trung, về cơ 

cấu các loại rừng luôn biến động: rừng đặc dụng ngày càng thu hẹp do không còn 

quỹ đất để phát triển, rừng sản xuất có xu hướng giảm dần, riêng rừng phòng hộ cũng 
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có xu hướng giảm.  Diện tích rừng được chăm sóc đạt 726 ha, đạt 100,0% kế hoạch 

năm, bằng 51,16% so với cùng kỳ; khoanh nuôi tái sinh đạt 1.397 ha, giảm 77,59%; 

diện tích rừng được giao khoán bảo vệ đạt 56.793 ha, tăng 6,81% so năm trước. Sản 

lượng gỗ khai thác ước đạt 64.000 m
3
, tăng 2,29% so năm trước và chủ yếu khai thác 

từ rừng trồng. 

1.3 Thủy  ản: 

Trong năm 2017, tình hình nuôi trồng và khai thác thủy sản nội địa trên địa 

bàn tỉnh gặp một số khó khăn do thời tiết diễn biến bất thường, nắng nóng gay gắt, 

mưa lớn kéo dài, bên cạnh đó là tình hình giá cả một số loại thủy sản trong năm 

giảm, nhưng chi phí thức ăn cho nuôi trồng, chi phí đánh bắt thủy sản cao làm người 

dân nuôi trồng cũng như đánh bắt thủy sản không còn mặn mà với nghề thủy sản. 

Diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 779,91 ha, giảm 0,2% so cùng kỳ. Ước sản 

lượng thủy sản nuôi trồng cả năm 2017 ước đạt 10.878 tấn, giảm 13,57%; trong đó 

sản lượng  cá ước tính 10.333tấn, giảm 15,12%. 

 Khai thác thủy sản  duy trì xấp xỉ bằng năm trước, tập trung ở sản lượng cá 

khai thác trong hồ Dầu Tiếng do hàng năm tỉnh đều có chủ trương thả cá giống vào 

để bảo vệ nguồn sinh thái, còn khai thác ngoài sông, rạch giảm do nguồn thủy sản đã 

bị cạn kiệt. Sản lượng khai thác thủy sản ước năm 2017 đạt 3.391 tấn, bằng 98,23% 

so cùng kỳ, trong đó cá đạt 3.127 tấn,  bằng 99,20% so năm 2016.  

Nuôi trồng và khai thác thuỷ  ản 12 tháng  năm 2017 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

12 tháng  

2016 

Ước 12 tháng 

2017 

So sánh 

cùng kỳ 

(%) 

1.Diện tích nuôi trồng 

thuỷ sản 

ha 781,44 779,91 99,80 

Trong đó: nuôi cá “ 738,20 732,25 99,19 

2.Sản lượng thuỷ sản Tấn 16.038 14.269 88,97 

Trong đó: nuôi trồng “ 12.173,14 10.878 86,43 

- Khai thác “ 3.452,28 3.391 98,23 

 

2. Sản xuất Công nghiệ : 

  Tháng 12,  Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 

tăng 21,20%  so với tháng trước, tập trung ở một số ngành: Ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo có chỉ số sản xuất tăng 21,54%, trong đó: sản xuất, chế biến thực phẩm 

tăng 68,71% chủ yếu do có 02 nhà máy đường có công suất lớn  đi vào hoạt động từ 

cuối tháng 11/2017,  và một số nhà máy mì hoạt động bình thường trở lại sau thời 

gian bảo trì máy móc thiết bị; chế biến gỗ và sản xuất các mặt hàng từ gỗ  

(+13,75%), sản xuất trang phục tăng 32,26%, công nghiệp dệt tăng 7,91%; Sản xuất 
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và phân phối điện tăng 19,06%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải cũng tăng 1,88% so với tháng trước. 

Năm 2017: Tính chung 12 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 

15,66% so cùng kỳ năm 2016. Một số nhóm ngành có chỉ số tăng cao  như: Nhóm 

ngành CN chế biến, chế tạo tăng 15,90%, trong đó: Công nghiệp dệt tăng 33,63%; 

sản xuất  sản phẩm từ  cao su và Plastic tăng 37,51%; sản xuất da và các sản phẩm có 

liên quan tăng 22,70%; sản xuất sản phẩm từ khoáng kim loại khác tăng 12,40%  chủ 

yếu do Nhà máy xi măng Fico Tây Ninh tăng sản lượng…; Bên cạnh đó cũng có 

ngành đạt thấp hơn so cùng kỳ như: Khai khoáng giảm 48,68%; Sản xuất chế biến 

thực phẩm giảm 0,37%; Sản xuất giường tủ bàn ghế giảm 15,32% so cùng kỳ... 

Hầu hết các sản phẩm sản xuất chủ yếu của tỉnh đều có sản lượng sản xuất 12 

tháng  năm 2017 tăng khá so cùng kỳ, cụ thể:  giầy các loại tăng 18,08%; vỏ ruột xe 

các loại tăng 20,83%; điện thương phẩm tăng 17,61%;;  sản lượng xi măng sản xuất  

tăng 12,40%,  so cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó cũng có sản phẩm xấp xỉ bằng 

hoặc tăng thấp so cùng kỳ như bột mì giảm (-0,73%); đường các loại tăng (+3,18%), 

gạch các loại tăng (+0,18%), nước máy sản xuất tăng (+1,07%) so cùng kỳ.... 

Chỉ  ố  hát triển công nghiệ  một  ố ngành chủ yếu 

Đơn vị tính: % 
 Tháng 12/2017 so 

với tháng 11/2017 

12 tháng 2017 so 

với cùng kỳ 

Tổng  ố 121,20 115,66 

Chia theo ngành cấ  1   

1.Công nghiệp khai khoáng 102,18 51,32 

2. Công nghiệp chế biến, chế tạo 121,54 115,90 

3. SX và phân phối điện, khí đốt, nước nóng..... 119,06 117,87 

4.Cung cấp nước, hđ quản lý và  xử lý rác thải... 101,88 119,36 

Một số ngành công nghiệp chủ yếu   

1.Sản xuất chế biến thực phẩm 168,71 99,63 

2.Dệt 107,91 133,63 

3. Sản xuất trang phục 132,26 103,95 

4.Sản xuất da và sản phẩm có liên quan 113,67 122,70 

5.Chế biến gỗ và các mặt hàng từ gỗ 112,75 95,95 

6. Sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy 100,35 113,83 

7. Sản phẩm từ cao su và plastic 105,42 137,51 

8. Sản sản phẩm từ khoáng phi kim loại 109,11 112,40 

9. Sản xuất và phân phối điện 119,09 117,87 

10. Khai thác, xử lý và cung cấp nước 104,13 103,56 

3. Vốn đầu tư  hát triển: 

  a) Thực hiện đầu tư: 
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Tháng 12/2017, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa 

phương quản lý ước đạt 249,2 tỷ đồng, tăng 23,10% so tháng trước. Bao gồm, vốn 

ngân sách cấp tỉnh đạt 144,9 tỷ đồng, tăng 28,04%; vốn ngân sách cấp huyện đạt 104 

tỷ đồng, tăng 17,66% so với tháng trước.  

Cả năm 2017, vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 22.626 tỷ đồng tăng 

11,57% so với năm 2016. Trong đó: 

 Khu vực Nhà nước ước đạt 2.767 tỷ đồng, bằng 90,98% so cùng kỳ, Trong 

đó vốn ngân sách nhà nước 2.399tỷ chỉ giảm 3,41% so với năm 2016; 

 Khu vực ngoài nhà nước 12.369 tỷ đồng, tăng 14,87% so cùng kỳ; 

 Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 7.790 tỷ đồng, tăng 15,74% so cùng kỳ. 

b) Thu hút đầu tư – Phát triển doanh nghiệ : 

Thu hút đầu tư nước ngoài: tính đến tháng 12 đạt 1.013,24 triệu USD, tăng 

36,51% so với cùng kỳ, gồm: Cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 25 dự án với số vốn 

đăng ký 742,90 triệu (tăng 1 dự án, số vốn đăng ký tăng 171,26%);29 lượt dự án điều 

chỉnh tăng vốn với số vốn tăng  107,34 triệu USD. Lũy kế, trên địa bàn tỉnh có 270 

dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 5.088 triệu USD, đã có 207 dự án đã 

hoạt động với số vốn 3.523 triệu USD; 17 dự án đang xây dựng với số vốn 744 triệu 

USD; 34 dự án chưa triển khai với số vốn 787 triệu USD; 12 dự án dừng hoạt động 

với số vốn 34 triệu USD. Vốn thực hiện lũy kế đạt khoảng 52,6% tổng vốn đăng ký.  

Thu hút đầu tư trong nước: đạt 3.363 tỷ đồng, giảm 39,2% so với cùng kỳ. 

Lũy kế, trên địa bàn tỉnh đến nay có 448 dự án đầu tư còn hiệu lực với vốn đăng ký 

45.553 tỷ đồng; trong đó có 264 dự án đi vào hoạt động với số vốn 24.883 tỷ đồng, 

54 dự án đang triển khai xây dựng với số vốn 8.560 tỷ đồng, 124 dự án chưa xây 

dựng với số vốn 11.069 tỷ đồng, 06 dự án dừng hoạt động với tổng vốn đầu tư 1.041 

tỷ đồng. Vốn thực hiện đạt khoảng 40% so với vốn đăng ký. 

Tạo điều kiện thu hút và đẩy nhanh tiến độ các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh 

theo kế hoạch, đặc biệt đã kêu gọi được các nhà đầu tư chiến lược triển khai các dự án 

tại tỉnh như: tập đoàn Vingroup, Sungroup, Hoàng Quân, MB Land… 

Phát triển doanh nghiệ :  Cấp giấy chứng nhận đăng ký thành lập mới cho 

598 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký là 8.208 tỷ đồng , so với cùng kỳ tăng 6% về số 

doanh nghiệp và tăng 1,6 lần về vốn đăng ký; có 110 doanh nghiệp giải thể với số 

vốn 570 tỷ đồng (cùng kỳ giải thể 92 doanh nghiệp với vốn 244 tỷ đồng). Lũy kế toàn 

tỉnh hiện có 4.853 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 65.898 tỷ đồng.  

Kinh tế tậ  thể: Trong năm thành lập mới 18 Hợp tác xã, vượt 11 HTX so với 

chỉ tiêu  kế hoạch năm (KH 2017 thành lập mới 7 HTX), thu hút thêm 305 thành viên 

và 5,7 tỷ đồng vốn điều lệ; giải thể 7 HTX (02 HTX tiểu thủ công nghiệp và 04 HTX 

Nông nghiệp, 01 HTX giao thông vận tải). Đến nay, toàn tỉnh có 103 HTX, tăng 11 

HTX so với cùng kỳ, hơn 50.106 thành viên, tổng vốn  điều lệ 176 tỷ đồng, tăng 71 tỷ 

đồng so với cùng kỳ năm 2016. 
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4. Hoạt động xây dựng 

 Giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2017 (theo giá hiện hành) ước đạt 13.415 

tỷ đồng, bao gồm: Công trình nhà ở đạt 6.250 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 46,6%; công 

trình nhà không để ở 4.744 tỷ đồng chiếm tỷ trọng 35,4%; công trình kỹ thuật dân 

dụng đạt 2.054 tỷ đồng chiếm tỷ trọng  15,3%; và hoạt động xây dựng chuyên dụng 

đạt 191 tỷ đồng cũng chiếm tỷ trọng 2,7% trong tổng GTSX ngành xây dựng.  

Giá trị sản xuất xây dựng năm 2017 (theo giá so sánh 2010) ước tính đạt 

10.037 tỷ đồng, tăng 8,70% so năm 2016, bao gồm: Công trình nhà để ở tăng 7,02%;  

Công trình nhà không để ở tăng 12,53% ; Công trình Kỹ thuật dân dụng tăng 

21,10%; và công trình xây dựng dân dụng giảm 36,58% so cùng kỳ năm trước. 

 Nhìn chung , Giá trị sản xuất ngành xây dựng trong năm qua tăng chủ yếu ở 

khu vực dân cư, đời sống người dân ở nông thôn được cải thiện, nhu cầu xây dựng 

tăng.  Đối với khu vực doanh nghiệp, đa số các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh 

vực xây dựng trên địa bàn tỉnh có quy mô không lớn, khi đấu thầu thi công thường 

phải cạnh tranh gay gắt với các doanh nghiệp ngoài tỉnh, vì vậy nếu các doanh 

nghiệp xây dựng có trụ sở ngoài tỉnh trúng thầu thi công những công trình trên địa 

bàn tỉnh, thì giá trị sản xuất thi công những công trình này không thu thập được để 

tính cho tỉnh, ảnh hưởng chung đến Giá trị sản xuất xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

 5. Giao thông vận tải 

 Tháng 12, vận tải hành khách tăng nhẹ, với khối lượng hành khách vận 

chuyển trong tháng ước đạt 1.278 nghìn lượt khách, tăng 1,19%; và khối lượng hành 

khách luân chuyển đạt 108.504 nghìn lượt khách.km, tăng 1,17% so tháng trước. Vận 

tải hàng hóa cũng tăng nhẹ, ước sản lượng hàng hóa vận chuyển tháng 12 đạt 1.258 

nghìn tấn, tăng 2,28% và luân chuyển được 79.844 nghìn tấn.km, tăng 0,87% so 

tháng 11/2017. 

Năm 2017, mặc dù giá nhiên liệu xăng dầu liên tục biến động lúc tăng, lúc 

giảm, nhưng tình hình giao thông vận tải tương đối ổn định. Doanh thu vận tải kho 

bãi ước đạt 2.485tỷ đồng, tăng 7,09% so cùng kỳ. Trong đó doanh thu vận tải hành 

khách ước đạt 739 tỷ tăng 6,66%, vận chuyển hàng hoá ước đạt 1.702 tỷ đồng tăng 

7,23%. Doanh thu chủ yếu tập trung ở khu vực vận tải đường bộ (chiếm 99,8% tổng 

doanh thu). Sản lượng vận chuyển hành khách đạt 17.168 nghìn lượt khách, tăng 

6,86%, luân chuyển ước đạt 1.214.605 ngàn lượt khách.km, tăng 6,87% so cùng kỳ. 

Sản lượng vận chuyển hàng hoá năm 2017 ước đạt 13.479ngàn tấn, tăng 7,11%, luân 

chuyển ước đạt 1.003.966tấn.km tăng 7,34% so cùng kỳ. 

6. Bưu chính, viễn thông 

Số thuê bao điện thoại toàn tỉnh ước tính đến cuối tháng 12/2017 đạt 1.446 

ngàn thuê bao, tăng 4,52% so với cùng thời điểm năm trước, bao gồm 37,57 ngàn 

thuê bao cố định (giảm 14,17%) và 1.408 ngàn thuê bao di động, tăng  5,13% so 

cùng kỳ. Các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn triển khai thực hiện tốt việc quản 
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lý thuê bao di động trả trước, nên các thuê bao di động dần ổn định. Mặt khác giá 

cước di động ngày càng rẻ, các tiện ích ngày càng nâng cao nên người dân dần 

chuyển từ thuê bao cố định sang sử dụng thuê bao di động tiện lợi hơn..... Số thuê 

bao internet trên địa bàn tỉnh tính đến cuối tháng 12/2017 ước đạt 106,509 ngàn thuê 

bao, tăng 57,44% so với cùng thời điểm năm trước. 

Tổng doanh thu thuần bưu chính, viễn thông năm nay ước tính đạt 1.302,8 tỷ 

đồng, tăng 7,0% so cùng kỳ; bao gồm doanh thu bưu chính đạt 33,06 tỷ đồng (+ 

3,81%) và doanh thu viễn thông đạt 1.269,72 tỷ đồng, tăng 7,09% so năm 2016. 

7. Thương mại – dịch vụ 

Tháng 12, Tổng mức bán lẻ hàng hóa, và doanh thu dịch vụ trên địa bàn tỉnh 

ước đạt 6.061 tỷ đồng, tăng 1,99% so tháng trước. Trong đó doanh thu bán lẻ hàng 

hoá 4.780 tỷ đồng tăng 3,79%; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 787 tỷ đồng  

tăng 0,91% và doanh thu hoạt động dịch vụ khác đạt 492,6tỷ, giảm 11,48% so với 

tháng trước chủ yếu do doanh thu hoạt động xổ số tháng này giảm 01 kỳ so với tháng 

trước.  Xét theo nhóm ngành hàng hoá bán lẻ, nhóm hàng lương thực, thực phẩm 

tăng 5,2% ; hàng may mặc tăng 4,4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình cũng 

tăng 4,6%; vật phẩm văn hoá giáo dục giảm 6,8% so với tháng trước... 

Cả năm 2017: Tổng mức bán lẻ hàng hóa, và dịch vụ tiêu dùng  trên địa bàn 

tỉnh ước đạt 65.737 tỷ đồng, tăng 9,38% so với năm 2016. Trong tổng mức hàng hóa 

bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm nay, kinh doanh thương nghiệp đạt 51.501 

tỷ đồng, chiếm 78,3% tổng mức và tăng 9,97%; hoạt động kinh doanh dịch vụ đạt 

5.826tỷ đồng, chiếm 8,86% và tăng 2,68%; hoạt động khách sạn và nhà hàng ăn 

uống  đạt 8.388 tỷ, chiếm 12,46% và tăng 10,76%. Nhìn chung, trong năm 2017, 

trước những khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, giá bán một số mặt hàng 

nông sản còn duy trì ở mức thấp, trong khi chi phí luôn đứng ở mức cao đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến thu nhập và nhất là đời sống của nhân dân, sức mua có tăng 

nhưng vẫn còn ở mức thấp, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ trên địa bàn tỉnh có 

tăng nhưng không cao.  

8. Tình hình biến động Giá tiêu dùng, giá vàng và Đô la Mỹ 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2017 trên địa bàn tỉnh tăng 0,83% so với 

tháng trước và tăng 4,85%  so với  tháng 12 năm trước, như vậy bình quân cả năm, 

giá tiêu dùng của tỉnh  tăng 4,15% so năm 2016. Cụ thể trong tháng, biến động giá 

các mặt hàng, nhóm hàng như sau:  

           Chỉ số nhóm lương thực tháng này tăng 0,39% so tháng trước, cụ thể : gạo tẻ 

thường tăng 0, 5%, gạo tẻ ngon tăng 0,14%, gạo nếp tăng 0,09%; Bột mì tăng 2,52%, 

ngô tăng 0,77%, sắn tăng 0,9% 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 0,28% so tháng trước do nhu cầu tăng 

cao trong dịp cuối nên hầu hết các mặt hàng đều tăng, cụ thể : Nhóm thịt gia súc tươi 
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sống  tăng 0,29% trong đó thịt heo tăng 0,35%, thịt bò tăng 0,09%, nội tạng động vật 

tăng 0,14%; Thịt gà tăng 0,03%, gia cầm khác tăng 0,16%; Thủy sản tươi sống tăng 

0,2% so tháng trước, cụ thể cá tươi tăng 0,13%, tôm tươi tăng 0,02%, thủy hải sản 

tươi sống khác tăng 1,25%; Trứng các loại tăng 0,08%; Lạc và vừng tăng 0,07%, đậu 

hạt các loại tăng 0,11% trong đó đậu xanh tăng 0,31%. 

           Nhóm rau tươi các loại tăng 0,7% so với tháng trước như : bắp cải tăng 

1,96%, su hào tăng 0,11%, cà chua tăng 3,74%, khoai tây tăng 0,3%, rau muống tăng 

0,91%, rau dạng củ quả tăng 0,14%, rau tươi khác tăng 0,71%, rau gia vị tươi khô 

tăng 0,34%, phụ liệu nấu ăn tăng 0,1% do ảnh hưởng đợt rét đậm trong mấy tuần vừa 

qua gây ra úng và hư hỏng gây nên tình trạng khan hiếm làm giá tăng lên. 

              Nhóm quả tươi, chế biến tăng 0,17% cụ thể quả có múi tăng 0,03% trong đó 

cam da trơn tăng 0,7%; Chuối tăng 0,04%, táo tăng 0,94%, xòai tăng 0,25%, quả tươi 

khác tăng 0,19% do năm nay thời tiết thất thường, trái cây khan hàng. 

              Nhóm chè, cà phê tăng 0,33% cụ thể cà phê bột tăng 0,36%, chè búp khô 

tăng 0,6%. Nhóm bánh, mứt, kẹo tăng 0,22% cụ thể kẹo các loại tăng 0,12%, socola 

tăng 0,46%, mứt tăng 5,56%.  Nhóm nước khoáng và có ga tăng 1,4% cụ thể như 

nước giải khát có ga tăng 1,64%, nước quả ép tăng 1,48%, nước tăng lực tăng 1,97%. 

Rượu các loại tăng 0,07%; Bia các loại cũng tăng 2,01%; Thuốc hút tăng 0,96% so 

tháng trước. Nguyên nhân tăng do đây là những mặt hàng người dân tiêu thụ nhiều 

trong dịp lễ Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán sắp tới nên đẩy giá tăng cao. 

            Nhóm quần áo may sẵn tăng 0,29% cụ thể như: áo khoác người lớn tăng 

0,57%, áo len tăng 2,99%, găng tay thắt lưng tăng 1,5% do trong tháng có ngày lễ 

Noel cộng với 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 0,33% chủ yếu là mặt hàng thép tăng 

2,45% do đây là tháng cuối năm tâm lý nhà thầu xây dựng muốn hoàn thành công 

trình trước Tết nên đẩy giá tăng lên. Gía điện sinh hoạt cũng tăng 0,04% do Nhà 

nước vừa có chính sách tăng giá từ ngày 1/12/2017. 

  Đối với các mặt hàng, nhóm hàng phi lương thực, thực phẩm, chỉ số giá biến 

động so tháng trước, cụ thể như sau: 

              Gía dịch vụ y tế tăng 16,34% so với tháng trước do trong tháng 12 HĐND 

tỉnh Tây Ninh ban hành Nghị quyết số 48/2017/NQ-HĐND ngày 8 tháng 12 năm 

2017 quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh 

toán của quỹ BHYT trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa 

bàn tỉnh Tây Ninh. 

        Nhóm giao thông tăng 1,05% so với tháng trước trong đó giá xăng dầu diezen 

tăng 2,13% do trong tháng giá diezel được điều chỉnh tăng nhẹ. Gía gas tăng 0,29% 

so tháng trước do tháng này giá được điều chỉnh tăng 1.000 đồng bình 12kg. 

        Chỉ số giá vàng và Đô la Mỹ: Do ảnh hưởng biến động giá vàng, giá Đô la Mỹ 

trên thị trường thế giới, các mặt hàng này trên thị trường tỉnh, tháng này tăng nhẹ. 
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Giá vàng bình quân tháng 12/2017 là 3.543.000 đồng/chỉ (+0,03%);  giá Đô la Mỹ  là 

22.800đ/USD (+0,04%) so với tháng 11/2017. 

  9. Thu chi ngân sách 

a) Thu ngân sách:  

Ước tổng thu ngân sách trên địa bàn tháng 12/2017 đạt 791 tỷ đồng, cộng dồn 

cả năm đặt 6.830tỷ đồng vượt 1,94% dự toán năm, bằng 95,67% so cùng kỳ. Trong 

đó, thu nội địa 6.080tỷ đồng vượt 2,18% dự toán, bằng 98,12% cùng kỳ năm trước.  

Nhìn chung, tình hình thu  ngân sách trong năm 2017  đạt khá cao so với dự 

toán, nhưng  so  cùng kỳ đều giảm, trong đó khoản thu nội địa chiếm tỷ trọng lớn 

trong tổng số nguồn thu đạt khá  tăng  2,18% so với  dự toán nhưng giảm 1,88% so 

cùng kỳ; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 750 tỷ, đạt kế hoạch năm nhưng so với 

cùng kỳ giảm 18,57%. Một số khoản thu tăng khá cao so cùng kỳ như: Thu từ doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 430tỷ, tăng 46,07%; Thu từ DN nhà nước đạt 

590 tỷ tăng 14,42%; lệ phí trước bạ tăng 16,38%; thuế thu nhập cá nhân tăng 19,52% 

so cùng kỳ. Cũng có khoản thu đạt thấp so cùng kỳ như thu từ Tiền sử dụng đất giảm 

15,85%; Thu tiền thuê đất chỉ bằng 29,35% so với cùng kỳ. 

 Tác động đến kết quả thu ngân sách năm 2017 mặc dù đạt khá cao so với dự 

toán, nhưng một số khoản so với cùng kỳ vẫu đạt thấp là do:  Do các doanh nhgiệp 

kinh doanh bột mì tăng xuất khẩu, giảm tiêu thụ nội địa, mua bán nông sản chưa qua 

chế biến thuộc đối tượng không phải nộp thuế . Mặt khác Luật thuế xuất khẩu, thuế 

nhập khẩu có hiệu lực kể từ tháng 9/2016 đã đưa một số mặt hàng trước đây phải 

chụi thuế nay chuyển thành đối tượng miễn thuế nên cũng ảnh hưởng đến thu thuế 

XNK của tỉnh..... 

Thu ngân  ách nhà nước trên địa bàn 

 Năm 2017 

(tỷ đồng) 

% thực hiện 12 tháng 

năm 2017 so với 

Dự  

toán 

Ước TH  

12 tháng 

Dự  

toán 

Cùng kỳ 

năm 2016 

Tổng thu 6.700 6.830 101,94 95,67 

I.Thu nội địa 5.950 6.080 102,18 98,12 

Trong đó:     

1.Doanh nghiệp nhà nước 637 590 92,62 114,42 

2.DN có vốn đầu tư nước ngoài 327 430 131,50 146,07 

3. Khu vực CTN và DV ngoài nhà nước 1.336 1.197 89,60 102,02 

4. Hoạt động xổ số 1.260 1.500 119,09 109,13 

II. Thu từ hoạt động XNK 750 750 100,00 81,43 

 b) Chi ngân sách: 

Chi ngân sách tháng 12/2017 ước đạt 2.266 tỷ đồng, nâng mức chi cả năm 

2017 đạt 7.549tỷ đồng, vượt 8,69% dự toán, tăng 3,20% so năm trước. Trong đó, chi 

thường xuyên đạt 4.971 tỷ đồng, vượt 6,61% dự toán, tăng 15,60% so cùng kỳ; chi 



 

13 

 

đầu tư phát triển 2.576 tỷ đồng, vượt dự toán 20,03% và giảm 15,0% so cùng kỳ, 

trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản đạt 2.493 tỷ đồng, bằng 89,30% năm 2016. 

Chi ngân  ách nhà nước  địa  hương 

 Năm 2017 

(tỷ đồng) 

% thực hiện 12 tháng 

năm 2017 so với 

Dự  

toán 

Ước TH  

12 tháng 

Dự  

toán 

Cùng kỳ 

năm 2016 

Tổng chi 7.040 7.658 108,78 103,20 

I.Chi cân đối NSĐP 6.951 7.459 108,60 103,00 

Trong đó:     

1.Chi đầu tư phát triển 2.147 2.576 120,03 85,00 

2.Chi thường xuyên 4.663 4.971 106,61 115,60 

Trong đó:     

+ Sự nghiệp kinh tế 597 728 121,77 149,40 

+ Sự nghiệp giáo dục đào tạo dạy nghề 1.954 1.898 97,15 112,10 

+ Sự nghiệp y tế 481 520 108,11 118,60 

+ Quản lý hành chính 872 959 110,02 112,80 

II. Chi chương trình MTQG 89 103 116,10 212,50 

 10. Hoạt động ngân hàng 

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

triển. Lãi suất huy động  và cho vay của TCTD đối với khách hàng tương đối ổn định 

và duy trì ở mức hợp lý, đã phần nào tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, thúc 

đẩy tăng trưởng kinh tế, kiểm soát lạm phát và ổn định thị trường tiền tệ. 

 Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn tỉnh đến đầu cuối tháng 12 ước đạt  

37.559 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước tăng 15,0%. Trong đó vốn huy động ngắn 

hạn (dưới 12 tháng) là chủ yếu đạt  24.821 tỷ đồng (Chiếm 66,1% ) tăng 8,34% so 

cùng kỳ; Vốn huy động trung và dài hạn đạt 12.378 tỷ  đồng tăng 30,65% so cùng kỳ 

năm 2016. 

Hoạt động cho vay: Tổng  dư nợ tín dụng  đến cuối năm ước đạt 40.719tỷ 

đồng, tăng 19,0% so cùng kỳ năm 2016. Trong đó dư nợ ngắn hạn 25.998 tỷ, chiếm 

63,8% tăng 17,5%; dư nợ trung và dài hạn chiếm 36,2%, tăng 21,74% so cùng kỳ 

năm trước. Dư nợ cho vay đối với các chương trình ưu đãi ngắn hạn đạt 13.768 tỷ 

đồng tăng 19,79%. Nợ xấu  179,98 tỷ đồng chiếm 0,44% so với tổng dư nợ và giảm 

8,12% so với cùng kỳ. 

  11. Tình hình văn hoá, xã hội 

a) Đời sống, lao động, giải quyết việc làm: 

Trong năm 2017, mặc dù giá cả nhiều mặt hàng nông sản, thế mạnh của tỉnh 

(cao su, mía, mì) và một số sản phẩm chăn nuôi gia súc, gia cầm vẫn duy trì ở mức 

thấp, ảnh hưởng nhiều đến lợi nhuận của người sản xuất; tuy nhiên nhờ sự quan tâm 

của nhà nước, các ngành chức năng có những chính sách khuyến khích, hỗ trợ tiêu 
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thụ nông sản phù hợp,  nên đời sống của đại bộ phận nhân dân, đặc biệt người làm 

nông nghiệp được bảo đảm, không xảy ra đói giáp hạt trên địa bàn tỉnh. Tình hình 

xoá đói giảm nghèo được các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể thường xuyên quan tâm 

đúng mức bằng các hình thức giúp đỡ những hộ gia đình gặp khó khăn trong cuộc 

sống vươn lên thoát nghèo như hỗ trợ vốn sản xuất, giải quyết việc làm. 

Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, người già và người có hoàn 

cảnh khó khăn được chú trọng quan tâm, đã triển khai cấp thẻ BHYT cho người 

nghèo, hộ cận nghèo và dân tộc thiểu số sống tại 20 xã tuyến biên giới tiến hành kịp 

thời đúng đối tượng đến  nay cấp 24.814 thẻ, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 

đạt 78,3% (KH: 77,0%).  Tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống cho đối tượng chính sách, 

người có công; năm 2017 xây tặng 1.043 căn nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo với số 

tiền 41,6 tỷ đồng, xây mới 119 căn và sửa chữa 234 căn nhà tình nghĩa cho gia đình 

chính sách, với kinh phí 16,5 tỷ đồng.  

Các chính sách hỗ trợ người nghèo cho  vay  vốn ưu đãi, vẫn được duy trì tạo 

điều kiện cho các hộ nghèo và hộ cận nghèo vay vốn từ  Ngân hàng chính sách xã 

hội, với tổng số dư nợ đến nay là: 2.011 tỷ đồng, trong đó hộ nghèo vay 206 tỷ đồng, 

để sản xuất kinh doanh, tạo việc làm ổn định cho các hộ nghèo, bình quân mỗi hộ 

được vay 1 lượt mức vay cao nhất là 50 triệu đồng, chủ yếu để trồng trọt và chăn 

nuôi, và kinh doanh thương nghiệp, dịch vụ. Đồng thời triển khai các chính sách vay 

vốn đối với học sinh, sinh viên, dạy nghề được tiến hành đúng đối tượng, kịp thời, 

đến nay tổng dư nợ cho đối tượng này 335 tỷ đồng.  

Năm 2017,  ngành lao động lao động TBXH tỉnh  hỗ trợ giải quyết việc làm 

cho 17.110 lao động, đạt 100,6%; Các hoạt động hỗ trợ việc làm; Tổ chức 13 phiên 

giao dịch việc làm, tư vấn việc làm vàh ọch nghề cho 17.000 lao động; Quỹ Quốc gia 

giải quyết việc làm hỗ trợ cho vay 1.800 dự án với số tiền giải ngân khoảng 38 tỷ 

đồng, tạo điều kiện giải quyết việc làm cho gần 2.000 lao động; các tổ chức đưa lao 

động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giải quyết được 310 lao động. 

Về tranh chấp lao động: Trong năm đã xảy ra 06 vụ tranh chấp lao động tập thể 

dẫn đến ngừng việc tại 06 công ty với 1.012 lao động tham gia  (giảm 07 vụ so với năm 

2016). Nguyên nhân chủ yếu do người sử dụnh lao động không thực hiện tốt những quy 

định của pháp luật lao động. Kết quả giải quyết  tất cả các cuộc đình công đều được hoà 

giải thành. 

 b) Giáo dục và đào tạo: 

Hệ thống các trường: Năm học 2017-2018,  Giáo dục phổ thông toàn tỉnh có 

401 trường, trong đó có 262 trường tiểu học (tăng 02 trường), 107 trường trung học 

cơ sở, 32 trường THPT.  Giáo dục mầm non có 136 trường mầm non, mẫu giáo 

trong đó có 122 trường  công lập và 14 trường tư thục 
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Tổng số học sinh, sinh viên là 221.623 học sinh, sinh viên, và trẻ mẫu giáo 

chia ra: nhà trẻ: 1.839, mẫu giáo: 33.605; tiểu học: 94.222; trung học cơ sở: 65.004; 

trung học phổ thông: 26.953học sinh. 

Tốt nghiệp THPT năm học 2016-2017, toàn tỉnh 7.344/7.572HS, tỉ lệ 

96,93%;Tuyển sinh lớp 6: 17.911/17.926HS, tỉ lệ 99,91%; Tuyển sinh lớp 10: 

10.282/11.355HS, tỉ lệ 90,55%. 

Giáo dục thường xuyên: Toàn tỉnh có 10 trung tâm GDTX trực thuộc, trong đó có 

9 trung tâm GDTX trên địa bàn 9 huyện, thành phố và 1 trung tâm GDTX cấp tỉnh. 

Học viên chương trình GDTX: 1187, chia ra:  THCS: 15, THPT: 1.172; Số học sinh 

học nghề phổ thông: 27.311, trong đó, hệ THCS: 16.110, THPT:  9.596; Số học viên 

trung cấp chuyên nghiệp, trung cấp nghề đang học văn hóa tại các TTGDTX: 177; Số 

học viên ngoại ngữ thực hành, tiếng dân tộc và tin học ứng dụng: 8.906 lượt người.  

 c) Hoạt động y tế: 

Tình hình dịch và bệnh truyền nhiễm gây dịch: Tháng  này  số ca mắc mới bệnh 

tay chân miệng trong tháng  là  364 ca giảm 11,0% so với tháng trước và tăng 

253,40% cùng kỳ năm 2016. Xảy ra rải rác tất cả các  huyện  trên địa bàn tỉnh là  

Trảng Bàng 70 ca, Tân Châu 53 ca, Gò Dầu 47 ca, Bến Cầu 41ca, Tân Biên 37 ca, 

Dương Minh Châu  35 ca, Châu Thành 31 ca, Thành phố  27 ca, Hòa Thành 23 ca.  

Cộng dồn đến nay: 1.888ca, so cùng kỳ năm 2017,  tăng 1.293 ca (tương ứng tăng 

217,31%. Trong tháng có không có ca tử vong.  

Số ca mắc SD/SXHD trong tháng  là  171 ca giảm  24,34% so với tháng trước 

(226ca) số và tăng 55,45% so với cùng kỳ . Huyện có số ca mắc mới trong tháng là 

Trảng Bàng  49ca, Thành phố 27 ca, Châu Thành 24 ca, Dương Minh Châu  24 ca, 

Gò Dầu  15 ca, Tân Châu  13 ca, Hòa Thành 08 ca, Tân Biên 06 ca, Bến Cầu 05 ca. 

Cộng dồn đến nay: 1.642 ca tăng 67,72% so sánh cùng kỳ năm 2016. Trong tháng 

không có ca tử vong.  Đặc biệt trong tháng có 01 ca mắc bệnh do liên cầu lợn ở người 

(ở huyện Dương Minh Châu) và đã có 01 ca tử vong. 

Bệnh HIV/AIDS: trong tháng phát hiện mới 24 ca HIV, 28 ca chuyển sang 

AIDS; lũy tích có 4.4601ca HIV (nữ 1.517ca), trong đó 3.586 ca chuyển sang giai 

đoạn AIDS (nữ 1.137 ca) và có 1.513 người tử vong do AIDS. 

Chương trình vệ sinh an toàn thực phẩm: trong tháng, đã tiến hành kiểm tra 32 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống … , kết quả có 27 cơ sở đạt 

tiêu chuẩn vệ sinh (đạt tỷ lệ 84,37%); đã cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện an toàn 

vệ sinh thực phẩm: 39 giấy và cấp giấy chứng nhận đủ tiêu chuẩn sản phẩm: 07 cơ 

sở. 

 Tình hình ngộ độc thực phẩm: trong tháng không xảy ra vụ ngộ độc thực 

phẩm nào. 

d) An toàn giao thông: 

Tình hình tai nạn giao thông đường bộ tháng 12 (từ ngày 16/11/2017 đến 

15/12/2017) xảy ra 28vụ, trong đó có 14 vụ tai nạn nghiêm trọng và rất nghiêm 



 

16 

 

trọng làm chết 15 người, bị thương 03 người, So với cùng tháng này năm trước 

tăng 9 vụ, và tăng số người chết  13người. Luỹ kế cả năm Tai nạn giao thông 

đường bộ xảy ra 151 vụ, làm chết 58 người, bị thương 143 người (so với cùng kỳ: 

giảm 05 vụ, tăng 05 người chết, giảm 11 người bị thương); 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.  

Tại nạn giao thông đường thủy trong năm không xảy ra. 

e) Hoạt động văn hoá và du lịch: 

Trong năm 2017, Ngành văn hoá tập trung công tác tuyên truyền  phục vụ 

nhiệm vụ chính trị các ngày lễ lớn như: Mừng Đảng, mừng Xuân Đinh Dậu, kỷ niện 

87 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2), 58 năm ngày Biên Phòng 

(03/3); ngày quốc tế Phụ nữ (08/3), 42 năm ngày miền Nam hoà toàn giải phóng 

thốngn hất đất nước, 127  năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, ngày quốc tế thiếu 

nhi (01/6), 72 năm ngày Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh 02/9, 70 năm ngày 

Thương binh – Liệt sĩ (27/7)...; Tuyên truyền Giải Bóng chuyền nữ quốc tế Cúp 

VTV9- Bình Điền lần thứ XI-2017; Hội thảo quốc tế phát triển du lịch Tây Ninh. 

Hoạt động Bảo tồn - Bảo tàng: Tổ chức trưng bày, triển lãm tại chỗ  với 05 

chuyên đề. Trưng bày, triển lãm lưu động 05 chuyên đề, đón gần 19.000 lượt khách 

tham quan. Phối hợp tổ chức thi tìm hiểu Di tích lịch sử văn hoá với 10 chủ đề, có 

khoảng 35.000 thư tham gia. Sưu tập 40 hiện vật với nhiều chủ đề. Lập hồ sơ đề nghị 

xếp hạng di tích Rạch Tràm – Phước Chỉ - Di tích địa điểm thành lập Chi bộ Đảng 

Cộng sản đầu tiên của Tỉnh Tây Ninh. Tổng số hiện vật kho cơ sở 15.992 hiện vật, 

trong đó hiện vật gốc 11.892 hiện vật. 

Hoạt động thư viện: Tổng số sách hiện có 234/386bản/65.858 tên sách. Trong 

năm bổ sung mới gần 10.000bản/3.505 tên. Tổng số lượt bạn đọc tại chỗ hơn 91 ngàn 

lượt, số tài liệu được phục vụ khoảng 330 ngàn lượt. Tổ chức 27 đợt trưng bày, giới 

thiệu sáhc báo chuyên đề tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, phục vụ các 

nhiệm vụ chính trị với gần 4000 lượt tài liệu được phục vụ. Luân chuyển sách cho 68 

tủ sách cơ sở. 

Hoạt động thông tin  xúc tiến du lịch: Tăng cường  quảng bá, giới thiệu du lịch 

Tây ninh qua hệ thống báo, đài trong và ngoài tỉnh, qua hệ thống internet. Tập trung 

triển khai thực hiện chương trình xúc tiến du lịch năm 2017: tham gia Ngày hội du 

lịch tại Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 13. Tham gia và hỗ trợ Doanh nhgiệp tham 

gia “Không giam đờn ca tài tử và ẩm thực Nam Bộ năm 2017 tại Bình Dương”. Thực 

hiện in ấn phẩm “Cẩm nam du lịch Tây Ninh”, “Tờ rơi” và “Bản đồ du lịch Tây Ninh  

phục vụ Giải bóng chuyển nữ Quốc tế Cúp VTV9 – Bình Điền lần thứ 11 năm 2017. 

Hỗ trợ doanh nghiệp tham gia “Liên hoan Ẩm thực Đất Phương Nam” lần thứ 7 tạo 

Thành phố Hồ Chí Minh. Trưng bày giới tiệu, quảng bá du lịch Tây Ninh qua sự liện 

Ngày văn hoá – du lịch tây Ninh tại Hà Nội.  
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f) Hoạt động thể dục thể thao: 

Năm 2017, ngành triển khai chỉ đạo và tổ chức thành công Đại hội thể dục 

thể thao cấp xã, cấp huyện. Chuẩn bị kế hoạch tổ chức Đại hội cấp tỉnh được tổ 

chức vào quý 1/2018. Vận động các thành phần kinh tế tham gia xã hội hoá các 

hoạt động thể thao; quan tâm xây dựng đề án thành lập đội bóng chuyền nữ của 

tỉnh theo hình thức xã hội hoá. 

 Công tác đào tạo-huấn luyện và thi đấu: tiếp tục thực hiện công tác đào tạo 

huấn luyện theo chỉ tiêu, kế hoạch được giao năm 2017 với số lượng vận động viên 

các môn được đào tạo từ đầu năm được 208 VĐV gồm 32 tuyển, 112 trẻ, 64 năng 

khiếu với 11 môn thể thao. 

Công tác thi đấu: Tổ chức thành công 01 giải cấp quốc tế (giải bóng chuyền); 

03 giải cấp cụm, khu vực, quốc gia (Giải bòng đá U15, Giải thể dục dưỡng sinh và 

Giải Võ Cổ truyền) và 13 giải thi đầu cấp tỉnh. Ngoài ra  các ban ngành, đoàn thể, địa 

phương tổ chức các giải thể thao phong trào, hội thao của ngành... 

Kết quả thi đấu các môn TDTD thành tích cao có 54 vận động viên thi đấu đạt 

đẳng cấp quốc gia (Kiện tướng quốc gia 14 VĐV, dự bị kiện tướng quốc gia: 01 

VĐV, Cấp I : 39 VĐV). Tổng số huy chương của các đội thi đấu từ ngày 01/01/2017 

đến ngày 03/11/2017 đạt được 170 huy chương các loại (25 HCV - 50 HCB - 95 

HCĐ).  

f) Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ: 

 Cháy nổ: Trong tháng xảy ra 01 vụ cháy xe bồn đang lưu thông trên 

đường ở huyện Hoà Thành, không thiệt hại về người, ước thiệt hại về tài sản 

khoảng 0,4tr.đ. Luỹ kế  cả năm  xảy ra 17 vụ cháy, không thiệt hại về người, thiệt 

hại về tài sản khoảng 140,8 tỷ đồng.  Tăng 03 vụ so với năm trước,  nhưng số tiền 

thiệt hại tăng 120,8 tỷ so với cùng kỳ năm trước.  

Số vụ vi phạm môi trường: Trong tháng đã xảy ra 01 vụ vi phạm môi 

trường đã xử lý phạt tiền 31,5 triệu đồng. Luỹ kế 12 tháng năm 2017 đã  phát 

hiện và xử lý là 10 vụ (giảm 22 vụ so năm trước), với số tiền phạt là 748 triệu 

đồng (giảm 4,2 tỷ so cùng kỳ), xảy ra  các huyện Gò Dầu, Trảng Bàng, Thành 

phố Tây Ninh...... Nguyên nhân chủ yếu do công ty, doanh nghiệp xả nước thải 

gây ô nhiễm môi trường....  

 

 

 

 

 


