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mức tăng khá so với cùng kỳ là: ñiện sản xuất (tăng 14,62%), ñiện thương phẩm
(tăng 25,25%), bia lon (tăng 15,46%), sữa (tăng 27,43%)...
- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng ñầu
năm ước ñạt 32.617,256 tỷ ñồng, tăng 17,25% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất
khẩu hàng hoá 10 tháng ước ñạt 223,25 triệu USD, tăng 20,01% so với cùng kỳ;
tổng giá trị nhập khẩu 10 tháng ñạt 162,737 triệu USD, tăng 54,63% so với cùng
kỳ; chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 tăng 1,31% so với tháng trước, tăng 4,54% so
với cùng kỳ và tăng 4,23% so với tháng 12/2011 (mức tăng thấp hơn nhiều so
với cùng kỳ năm 2011); tính chung 10 tháng ñầu năm tổng lượt khách du lịch
ñạt 4.681 lượt người, doanh thu du lịch ước ñạt 1.349 tỷ ñồng, tăng 20% so với
cùng kỳ; lĩnh vực vận tải, thông tin truyền thông, tài chính ngân hàng tiếp tục
phát triển.
- Về lĩnh vực văn hoá - xã hội: tập trung kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ
năm học ở các cấp học, thi chọn ñội tuyển học sinh giỏi quốc gia; tình hình dịch
bệnh ở người ổn ñịnh, không có dịch lớn và vừa xảy ra, công tác dân số - kế
hoạch hoá gia ñình tiếp tục ñược tập trung chỉ ñạo; trong 10 tháng ñầu năm ñã
giải quyết việc làm cho 26.600 lao ñộng, trong ñó xuất khẩu lao ñộng 10.640
người; công tác xoá ñói giảm nghèo tiếp tục ñược quan tâm chỉ ñạo, tính ñến cuối
tháng 10/2012, tỷ lệ hộ nghèo còn 16,69%; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ khoa
học công nghệ.
- Tổng thu ngân sách 10 tháng ñầu năm ñạt 3.946,588 tỷ ñồng, bằng
64,9% dự toán, bằng 68,8% so với cùng kỳ. Chi ngân sách ñạt 11.267,092 tỷ
ñồng, bằng 91,2% dự toán.
- Về lĩnh vực xây dựng cơ bản: Tổng nguồn vốn huy ñộng toàn xã hội 10
tháng ñầu năm ước ñạt 22.981 tỷ ñồng, bằng 78,05% kế hoạch, tăng 10,72% so
với cùng kỳ; khối lượng thực hiện thuộc ngân sách nhà nước ñạt khoảng 3.391
tỷ ñồng, bằng 72,15% kế hoạch, tăng 4,13% so với cùng kỳ; tỷ lệ giải ngân vốn
ngân sách tỉnh 10 tháng ước ñạt 73% kế hoạch.
- Về lĩnh vực xúc tiến ñầu tư, phát triển doanh nghiệp: 10 tháng ñầu năm ñã
cấp mới giấy chứng nhận ñầu tư cho 51 dự án, trong ñó có 48 dự án ñầu tư trong
nước với tổng vốn ñăng ký 6.934,8 tỷ ñồng và 03 dự án FDI với tổng vốn ñăng ký
33,5 triệu USD, ñiều chỉnh giấy chứng nhận ñầu tư cho 14 lượt dự án, ñồng thời
tiếp tục chỉ ñạo xử lý các dự án chậm tiến ñộ, không triển khai.
Tiếp tục rà soát các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh theo chỉ ñạo của
Chính phủ; tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Nghị quyết số 13/NQ-CP của
Chính phủ ngày 10/5/2012 của Chính phủ về một số giải pháp tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường; cấp mới giấy chứng nhận ñăng ký
kinh doanh cho 783 doanh nghiệp.

