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GIẢI THÍCH CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP 

 Giá trị sản xuất công nghiệp là chỉ tiêu tổng hợp phán ánh kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp tạo ra dưới dạng sản 

phẩm vật chất và dịch vụ trong thời gian nhất định. 

 Giá trị sản xuất công nghiệp bao gồm: Giá trị của nguyên vật liệu, 

năng lượng, phụ tùng thay thế, chi phí dịch vụ sản xuất, khấu hao tài sản cố 

định, chi phí lao động, thuế sản xuất và giá trị thặng dư tạo ra trong cấu 

thành giá trị sản phẩm công nghiệp. 

 Giá trị sản xuất công nghiệp gồm các yếu tố sau đây: 

 1. Giá trị thành phẩm là giá trị của những sản phẩm được sản xuất từ 

nguyên vật liệu của bản thân doanh nghiệp, của khách hàng đưa đến gia 

công, đã kết thúc khâu chế biến cuối cùng tại doanh nghiệp và đã làm xong 

thủ tục nhập kho; giá trị của bán thành phẩm, công cụ, dụng cụ, mô hình tự 

chế đã xuất bán ra ngoài doanh nghiệp hoặc các bộ phận hoạt động khác 

không phải là hoạt động công nghiệp trong doanh nghiệp nhưng không có 

hạch toán riêng. 

 2. Giá trị dịch vụ công nghiệp cho bên ngoài doanh nghiệp bao gồm: 

 a. Giá trị khôi phục lại hoặc làm tăng thêm giá trị sử dụng mà không 

làm thay đổi công dụng ban đầu của sản phẩm (Chỉ được tính phần giá trị 

dịch vụ thực tế thanh toán với bên ngoài). 

 b. Giá trị thu được từ hoạt động cho thuê thiết bị máy móc trong dây 

chuyền sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp. 

 3. Giá trị của phụ phẩm, thứ phẩm, phế liệu thu hồi đã được tiêu thụ 

bao gồm:  

 - Giá trị của những phụ phẩm (hay còn gọi là sản phẩm song song) 

được tạo ra cùng với sản phẩm  chính trong quá trình sản xuất công nghiệp, 

ví dụ như: xay xát sản phẩm chính là gạo, phụ phẩm là cám…. 

 - Giá trị của những phế phẩm, phế liệu thu hồi do quá trình sản xuất 

công nghiệp tạo ra. 

Những giá trị trên chỉ được tính vào yếu tố này khi đã làm xong thủ 

tục tiêu thụ. 

 

 4. Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ của nữa thành phẩm, sản phẩm đang 

chế tạo dở dang trong doanh nghiệp. 

 Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp được tính theo giá thực tế của 

người sản xuất (Giá bán buôn công nghiệp) và giá cố định. 

 Sản phẩm công nghiệp là những sản phẩm vật chất và dịch vụ do 

hoạt động sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp tạo ra (không phân biệt 

sản xuất từ nguyên vật liêụ của doanh nghiệp hay nguyên vật liệu của khách 

hàng đưa đến gia công), kết thúc phần chế biến cuối cùng tại doanh nghiệp 

và đã làm xong thủ tục nhập kho trước 24 giờ ngày cuối cùng của kỳ báo 

cáo. 

 Sản phẩm công nghiệp được tính theo đơn vị hiện vật qui ước hoặc 

đơn vị giá trị. 
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GIẢI THÍCH CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP 

 Giá trị sản xuất công nghiệp là chỉ tiêu tổng hợp phán ánh kết quả 

hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành công nghiệp tạo ra dưới dạng sản 

phẩm vật chất và dịch vụ trong thời gian nhất định. 

 Giá trị sản xuất công nghiệp bao gồm: Giá trị của nguyên vật liệu, 

năng lượng, phụ tùng thay thế, chi phí dịch vụ sản xuất, khấu hao tài sản cố 

định, chi phí lao động, thuế sản xuất và giá trị thặng dư tạo ra trong cấu 

thành giá trị sản phẩm công nghiệp. 

 Giá trị sản xuất công nghiệp gồm các yếu tố sau đây: 

 1. Giá trị thành phẩm là giá trị của những sản phẩm được sản xuất từ 

nguyên vật liệu của bản thân doanh nghiệp, của khách hàng đưa đến gia 

công, đã kết thúc khâu chế biến cuối cùng tại doanh nghiệp và đã làm xong 

thủ tục nhập kho; giá trị của bán thành phẩm, công cụ, dụng cụ, mô hình tự 

chế đã xuất bán ra ngoài doanh nghiệp hoặc các bộ phận hoạt động khác 

không phải là hoạt động công nghiệp trong doanh nghiệp nhưng không có 

hạch toán riêng. 

 2. Giá trị dịch vụ công nghiệp cho bên ngoài doanh nghiệp bao gồm: 

 a. Giá trị khôi phục lại hoặc làm tăng thêm giá trị sử dụng mà không 

làm thay đổi công dụng ban đầu của sản phẩm (Chỉ được tính phần giá trị 

dịch vụ thực tế thanh toán với bên ngoài). 

 b. Giá trị thu được từ hoạt động cho thuê thiết bị máy móc trong dây 

chuyền sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp. 

 3. Giá trị của phụ phẩm, thứ phẩm, phế liệu thu hồi đã được tiêu thụ 

bao gồm:  

 - Giá trị của những phụ phẩm (hay còn gọi là sản phẩm song song) 

được tạo ra cùng với sản phẩm  chính trong quá trình sản xuất công nghiệp, 

ví dụ như: xay xát sản phẩm chính là gạo, phụ phẩm là cám…. 

 - Giá trị của những phế phẩm, phế liệu thu hồi do quá trình sản xuất 

công nghiệp tạo ra. 

Những giá trị trên chỉ được tính vào yếu tố này khi đã làm xong thủ 

tục tiêu thụ. 

 

 4. Giá trị chênh lệch giữa cuối kỳ của nữa thành phẩm, sản phẩm đang 

chế tạo dở dang trong doanh nghiệp. 

 Chỉ tiêu giá trị sản xuất công nghiệp được tính theo giá thực tế của 

người sản xuất (Giá bán buôn công nghiệp) và giá cố định. 

 Sản phẩm công nghiệp là những sản phẩm vật chất và dịch vụ do 

hoạt động sản xuất công nghiệp của doanh nghiệp tạo ra (không phân biệt 

sản xuất từ nguyên vật liêụ của doanh nghiệp hay nguyên vật liệu của khách 

hàng đưa đến gia công), kết thúc phần chế biến cuối cùng tại doanh nghiệp 

và đã làm xong thủ tục nhập kho trước 24 giờ ngày cuối cùng của kỳ báo 

cáo. 

 Sản phẩm công nghiệp được tính theo đơn vị hiện vật qui ước hoặc 

đơn vị giá trị. 
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2006 2007 2008 2009 * 2010

TỔNG SỐ - TOTAL 1939722 2600817 3327109 4061028 5089252

 Kinh tế Nhà nước - State 603812 827591 1104770 960623 1077577

     Trung ương quản lý - Central 253535 347000 440066 509684 582212

     Địa phương quản lý - Local 350277 480591 664704 450939 495365

 Kinh tế ngoài nhà nước -Non. State 1168507 1568262 1977668 2816223 3401313

Tập thể - Collective 65268 76578 66912 66378 59740

Tư nhân - Private 385865 549569 770714 1197943 1447350

Cá thể - Households 717374 942115 1140042 1551902 1894223

Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN - Foreign 

invested economic sector 167403 204964 244671 284182 610362

TỔNG SỐ - TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Kinh tế Nhà nước - State 31,13 31,82 33,21 23,65 21,17

     Trung ương quản lý - Central 13,07 13,34 13,23 12,55 11,44

     Địa phương quản lý - Local 18,06 18,48 19,98 11,10 9,73

 Kinh tế ngoài nhà nước -Non. State 60,24 60,30 59,44 69,35 66,83

Tập thể - Collective 3,36 2,94 2,01 1,63 1,17

Tư nhân - Private 19,89 21,13 23,16 29,50 28,44

Cá thể - Households 36,98 36,22 34,27 38,21 37,22

Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN - Foreign 

invested economic sector 8,63 7,88 7,35 7,00 12,00

Cơ cấu (Tổng số = 100)

Structure (Total = 100) -%

Giá trị Sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo thành phần kinh tế  -  INDUSTRIAL output 

value at current prices  BY OWNERSHIP 

ĐVT: Triệu đồng - Mill dongs
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2006 2007 2008 2009 *2010

TỔNG SỐ - TOTAL 1203493 1415340 1658199 1803271 2066548

 Kinh tế Nhà nước - State 300130 326253 421119 446467 454650

     Trung ương quản lý - Central 223149 224599 312280 346923 351364

     Địa phương quản lý - Local 76981 101654 108839 99544 103286

 Kinh tế ngoài nhà nước -Non. State 753427 916854 1096989 1256209 1397688

Tập thể - Collective 30824 23348 28355 30900 24925

Tư nhân - Private 210476 279561 341114 442482 503825

Cá thể - Households 512127 613945 727520 782827 868938

Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN - Foreign 

invested economic sector 149936 172233 140091 100595 214210

TỔNG SỐ - TOTAL 114,18 117,60 117,16 108,75 114,60

 Kinh tế Nhà nước - State 86,98 108,70 129,08 106,02 101,83

     Trung ương quản lý - Central 114,57 100,65 139,04 111,09 101,28

     Địa phương quản lý - Local 51,22 132,05 107,07 91,46 103,76

 Kinh tế ngoài nhà nước -Non. State 126,44 121,69 119,65 114,51 111,26

Tập thể - Collective 190,99 75,75 121,45 108,98 80,66

Tư nhân - Private 120,30 132,82 122,02 129,72 113,86

Cá thể - Households 126,52 119,88 118,50 107,60 111,00

Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN - Foreign 

invested economic sector 132,59 114,87 81,34 71,81 212,94

Chỉ số phát triển (Năm trước = 100 )- %

Index (Previous year =100)- %

Giá trị Sản xuất công nghiệp theo giá so sánh phân theo thành phần kinh tế  -  INDUSTRIAL output 

value at canstant  prices  BY OWNERSHIP 

ĐVT: Triệu đồng - Mill dongs
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2006 2007 2008 2009 *2010

TỔNG SỐ - TOTAL 1939722 2600817 3327109 4061028 5089252

Công nghiệp khai thác - Mining 410488 524010 787519 731542 752171

 - KT than - Coal - - 1071 - 5512

 - KT quặng kim loại - Metal ores 322018 433825 622502 493487 417131

 - KT đá và các mỏ khác - Stone and other mining 88470 90185 163946 238055 329528

CN chế biến - Manufactring 1417057 1872342 2243664 2919020 3853456

 - SX thực phẩm và đồ uống - Food and beverage 494410 445677 535041 1083436 1465134

 - SX thuốc lá, thuốc lào -  Manufacture of tobacco 

products 

 - SX sản phẩm dệt - Textile products 13370 8739 9250 11560 14957

 - SX trang phục - Garments 55543 66669 92802 123339 141778

 - SX sản phẩm bằng da, giả da - Leather tanning & 

processing
735 754 1069 1141 1450

 - SX sản phẩm gổ và lâm sản - Wood and wood 

products
322347 613137 621704 696969 964048

 - SX giấy và các SP bằng giấy - Peper & paper 

products
12736 13581 21313 10683 13674

 - Xuất bản, in và sao bản in - printing, coppy and 

publishing
10316 14770 18026 23043 27126

 - Than cốc - 282 363 0 -

 - SX hoá chất - chemicals 50201 69721 105191 122607 155460

 - SXSPtừ cao su và plastic 978 4520 12418 9212 11132

 - SX cácsản phẩmtừ chất khoáng phi KL - 

Mannufacture of non metallic products
117933 202916 278684 309733 391829

 - Sản xuất kim loại - Mannufacture of metalic 

products
10575 14769 32060 40927 45949

 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại - 

Mannufacture of fabricated metal products,except 

machinery andequipment

94765 174660 198712 90731 114961

 - SX máy móc TB - Machinery and equipment 1695 3079 5699 2736 3022

 - SX thiết bị văn phòng, máy tính - Manufacturre of 

office, accounting and computing machiney
- - 328 528 593

 - SX thiết bị điện - Manufacturre of electrical 

manchinery and apparatus
- - - 0 -

 - SXradio, ti vi và thiết bị truyền thông - 

Manufacturre of radio and communicationequipment 

and apparatus

- - - 0 -

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế phân theo ngành công nghiệp - industrial output value 

at cunrrent pices BY  INDUSTRIAL ACTIVITy 

ĐVT: Triệu đồng - Mill dongs
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 - SXdụng cụ y tế, chính xác dụng cụ quang học và 

đồng hồ các loại - Manufacturre of medical, precion 

and optical intruments,watches and clocks

- - - 33 44

 - Sản xuất, Sửa chữa xe có động cơ - Assembling 

and repairing motor vehicles
- 674 - 13633 17748

 - SX phương tiện VT khác - Production, repairing 

other mean of transport
101774 104469 108484 107289 113555

 - SX giường tủ, bàn, ghế - Reproduced goods 129679 133535 199651 270013 369489

 - SX sản phẩm tái chế 390 2869 1407 1506

CN SX và phân phối điện, khí đốt và nước - 

Electricity, gas and water supply
112177 204465 295926 410466 483625

CN SX và phân phối điện, khí đốt Electricity, 

gas and 104511 189205 280531 392526 461364

 - SX và phân phối nước - Water 7666 15260 15395 17940 22261
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2006 2007 2008 2009 *2010

TỔNG SỐ - TOTAL 1203493 1415340 1658199 1803271 2066548

Công nghiệp khai thác - Mining 125360 127452 154597 171501 170942

 - KT than - Coal - - 252 - 1263

 - KT quặng kim loại - Metal ores 52743 79451 73894 80293 66470

 - KT đá và các mỏ khác - Stone and other mining 72617 48001 80451 91208 103209

CN chế biến - Manufactring 992299 1181084 1317031 1415454 1670751

 - SX thực phẩm và đồ uống - Food and beverage 347855 280387 346606 589601 700977

 - SX thuốc lá, thuốc lào -  Manufacture of tobacco 

products 
- - - - -

 - SX sản phẩm dệt - Textile products 8322 4667 4346 4757 5399

 - SX trang phục - Garments 36789 34394 41240 45688 43404

 - SX sản phẩm bằng da, giả da - Leather tanning & 

processing
239 507 601 725 856

 - SX sản phẩm gổ và lâm sản - Wood and wood 

products
266158 424905 420337 348224 422034

 - SX giấy và các SP bằng giấy - Peper & paper 

products
8149 3926 6055 5490 6533

 - Xuất bản, in và sao bản in - printing, coppy and 

publishing
7838 4349 11707 15058 16263

 - Than cốc - 220 261

 - SX hoá chất - chemicals 14888 38482 41504 68887 81631

 - SXSPtừ cao su và plastic 518 3047 5432 3634 4143

 - SX cácsản phẩmtừ chất khoáng phi KL - Mannufacture 

of non metallic products
60679 118698 131544 116940 140118

 - Sản xuất kim loại - Mannufacture of metalic products 8803 6966 10072 10119 11030

 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại - Mannufacture of 

fabricated metal products,except machinery andequipment
62391 103733 120264 37813 45199

 - SX máy móc TB - Machinery and equipment 1099 1455 2037 2510 2736

 - SX thiết bị văn phòng, máy tính - Manufacturre of 

office, accounting and computing machiney
- - 207 170 182

 - SX thiết bị điện - Manufacturre of electrical manchinery 

and apparatus
- - - 0 0

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh  phân theo ngành công nghiệp - industrial output value at 

canstant pices BY  INDUSTRIAL ACTIVITy 

ĐVT: Triệu đồng - Mill dongs
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 - SXradio, ti vi và thiết bị truyền thông - Manufacturre of 

radio and communicationequipment and apparatus
- - - 0 0

 - SXdụng cụ y tế, chính xác dụng cụ quang học và đồng 

hồ các loại - Manufacturre of medical, precion and optical 

intruments,watches and clocks

- - - 9 11

 - Sản xuất, Sửa chữa xe có động cơ - Assembling and 

repairing motor vehicles
563 667 6122 7734

 - SX s/c phương tiện VT khác - Production, 

repairing other mean of transport
78366 72139 73939 75787 74271

 - SX giường tủ, bàn, ghế - Reproduced goods 90205 82396 99961 82675 106730

 - SX sản phẩm tái chế 250 251 1245 1500

CN SX và phân phối điện, khí đốt và nước - 

Electricity, gas and water supply
85834 106804 186571 216316 224855

CN SX và phân phối điện, khí đốt Electricity, gas 

and 
79416 98268 178008 206116 212801

 - SX và phân phối nước - Water 6418 8536 8563 10200 12054
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2006 2007 2008 2009 *2010

TỔNG SỐ - TOTAL 300130 326253 421119 446467 454650

Công nghiệp khai thác - Mining 64442 85054 90701 68176 66480

 - KT than - Coal - - 252 - 1263

 - KT quặng kim loại - Metal ores 52743 79236 72283 60223 54470

 - KT đá và các mỏ khác - Stone and other mining 11699 5818 18166 7953 10747

CN chế biến - Manufactring 164793 149739 160578 187810 190283

 - SX thực phẩm và đồ uống - Food and beverage 88149 74825 84106 106500 113262

 - SX thuốc lá, thuốc lào -  Manufacture of tobacco products 
- - - - -

 - SX sản phẩm dệt - Textile products - - - - -

 - SX trang phục - Garments 2900 1670 2756 4023 4664

 - SX sản phẩm bằng da, giả da - Leather tanning & 

processing - - - - -

 - SX sản phẩm gổ và lâm sản - Wood and wood 

products 1794 900 900 1606 2000

 - SX giấy và các SP bằng giấy - Peper & paper 

products
- - - - -

 - Xuất bản, in và sao bản in - printing, coppy and 

publishing - - - - -

 - Than cốc - - - - -

 - SX hoá chất - chemicals - - - - -

 - SXSPtừ cao su và plastic - - - - -

 - SX cácsản phẩmtừ chất khoáng phi KL - Mannufacture of 

non metallic products - - - - -

 - Sản xuất kim loại - Mannufacture of metalic products - - - - -

 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại - Mannufacture of 

fabricated metal products,except machinery andequipment
- - - - -

 - SX máy móc TB - Machinery and equipment - - - - -

 - SX thiết bị văn phòng, máy tính - Manufacturre of office, 

accounting and computing machiney - - - - -

 - SX thiết bị điện - Manufacturre of electrical manchinery 

and apparatus - - - - -

Giá trị sản xuất công nghiệp nhà nước theo giá so sánh  1994 phân theo ngành công nghiệp - state 

industrial output value at canstant 1994 prices BY  INDUSTRIAL ACTIVITy 

ĐVT: Triệu đồng - Mill dongs
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 - SXradio, ti vi và thiết bị truyền thông - Manufacturre of 

radio and communicationequipment and apparatus - - - - -

 - SXdụng cụ y tế, chính xác dụng cụ quang học và đồng hồ 

các loại - Manufacturre of medical, precion and optical 

intruments,watches and clocks - - - - -

 - Sản xuất, Sửa chữa xe có động cơ - Assembling and 

repairing motor vehicles - - - 6122 7734

 - SX phương tiện VT khác - Production, repairing 

other mean of transport 70000 66744 66810 67608 60087

 - SX giường tủ, bàn, ghế - Reproduced goods 1950 5600 6006 1951 2536

 - SX sản phẩm tái chế - - - - -

CN SX và phân phối điện, khí đốt và nước - 

Electricity, gas and water supply
70895 91460 169840 190481 197887

CN SX và phân phối điện, khí đốt Electricity, gas and 65000 83030 161364 180356 186822

 - SX và phân phối nước - Water 5895 8430 8476 10125 11065
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2006 2007 2008 2009 *2010

TỔNG SỐ - TOTAL 223149 224599 312280 346923 351364

Công nghiệp khai thác - Mining - - - 1147 1263

 - KT than - Coal - - - - -

 - KT quặng kim loại - Metal ores - - - 9

 - KT đá và các mỏ khác - Stone and other mining - - - 1138 1263

CN chế biến - Manufactring 158149 141569 150916 165420 163279

 - SX thực phẩm và đồ uống - Food and beverage 88149 74825 84106 97812 103192

 - SX thuốc lá, thuốc lào -  Manufacture of tobacco products - - - - -

 - SX sản phẩm dệt - Textile products - - - - -

 - SX trang phục - Garments - - - - -

 - SX sản phẩm bằng da, giả da - Leather tanning & 

processing
- - - - -

 - SX sản phẩm gổ và lâm sản - Wood and wood 

products
- - - - -

 - SX giấy và các SP bằng giấy - Peper & paper 

products
- - - - -

 - Xuất bản, in và sao bản in - printing, coppy and 

publishing
- - - - -

 - Than cốc - - - - -

 - SX hoá chất - chemicals - - - - -

 - SXSPtừ cao su và plastic - - - - -

 - SX cácsản phẩmtừ chất khoáng phi KL - Mannufacture of 

non metallic products
- - - - -

 - Sản xuất kim loại - Mannufacture of metalic products - - - - -

 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại - Mannufacture of 

fabricated metal products,except machinery andequipment
- - - - -

 - SX máy móc TB - Machinery and equipment - - - - -

Giá trị sản xuất công nghiệp nhà nước do trung ương  quản lý theo giá so sánh  1994 phân theo ngành 

công nghiệp -  central state industrial output value at constant 1994 prices BY  INDUSTRIAL ACTIVITy 

ĐVT: Triệu đồng - Mill dongs
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 - SX thiết bị văn phòng, máy tính - Manufacturre of office, 

accounting and computing machiney
- - - - -

 - SX thiết bị điện - Manufacturre of electrical manchinery 

and apparatus
- - - - -

 - SXradio, ti vi và thiết bị truyền thông - Manufacturre of 

radio and communicationequipment and apparatus
- - - - -

 - SXdụng cụ y tế, chính xác dụng cụ quang học và đồng hồ 

các loại - Manufacturre of medical, precion and optical 

intruments,watches and clocks

- - - - -

 - Sản xuất, Sửa chữa xe có động cơ - Assembling and 

repairing motor vehicles
- - - - -

 - SX phương tiện VT khác - Production, repairing 

other mean of transport
70000 66744 66810 67608 60087

 - SX giường tủ, bàn, ghế - Reproduced goods - - - - -

 - SX sản phẩm tái chế - - - - -

CN SX và phân phối điện, khí đốt và nước - 

Electricity, gas and water supply
65000 83030 161364 180356 186822

CN SX và phân phối điện, khí đốt Electricity, gas and 
65000 83030 161364 180356 186822

 - SX và phân phối nước - Water - - - - -
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2006 2007 2008 2009 *2010

TỔNG SỐ - TOTAL 76981 101654 108839 99544 103286

Công nghiệp khai thác - Mining 64442 85054 90701 67029 65217

 - KT than - Coal - - 252 - 1263

 - KT quặng kim loại - Metal ores 52743 79236 72283 60214 54470

 - KT đá và các mỏ khác - Stone and other mining 11699 5818 18166 6815 9484

CN chế biến - Manufactring 6644 8170 9662 22390 27004

 - SX thực phẩm và đồ uống - Food and beverage - - - 8688 10070

 - SX thuốc lá, thuốc lào -  Manufacture of tobacco products - - - - -

 - SX sản phẩm dệt - Textile products - - - - -

 - SX trang phục - Garments 2900 1670 2756 4023 4664

 - SX sản phẩm bằng da, giả da - Leather tanning & 

processing - - - - -

 - SX sản phẩm gổ và lâm sản - Wood and wood products 1794 900 900 1606 2000

 - SX giấy và các SP bằng giấy - Peper & paper products
- - - - -

 - Xuất bản, in và sao bản in - printing, coppy and 

publishing - - - - -

 - Than cốc - - - - -

 - SX hoá chất - chemicals - - - - -

 - SXSPtừ cao su và plastic - - - - -

 - SX cácsản phẩmtừ chất khoáng phi KL - Mannufacture of 

non metallic products - - - - -

 - Sản xuất kim loại - Mannufacture of metalic products
- - - - -

 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại - Mannufacture of 

fabricated metal products,except machinery andequipment - - - - -

 - SX máy móc TB - Machinery and equipment - - - - -

 - SX thiết bị văn phòng, máy tính - Manufacturre of office, 

accounting and computing machiney - - - - -

Giá trị sản xuất công nghiệp nhà nước do địa phương  quản lý theo giá so sánh  1994 phân theo ngành 

công nghiệp -  local state industrial output value at constant 1994 prices BY  INDUSTRIAL 

ACTIVITy 

ĐVT: Triệu đồng - Mill dongs
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 - SX thiết bị điện - Manufacturre of electrical manchinery and 

apparatus - - - - -

 - SXradio, ti vi và thiết bị truyền thông - Manufacturre of radio 

and communicationequipment and apparatus - - - - -

 - SXdụng cụ y tế, chính xác dụng cụ quang học và đồng hồ các 

loại - Manufacturre of medical, precion and optical 

intruments,watches and clocks - - - - -

 - Sản xuất, Sửa chữa xe có động cơ - Assembling and repairing 

motor vehicles - - - 6122 7734

 - SX phương tiện VT khác - Production, repairing other 

mean of transport - - - - -

 - SX giường tủ, bàn, ghế - Reproduced goods 1950 5600 6006 1951 2536

 - SX sản phẩm tái chế - - - - -

CN SX và phân phối điện, khí đốt và nước - 

Electricity, gas and water supply 5895 8430 8476 10125 11065

CN SX và phân phối điện, khí đốt Electricity, gas and - - - - -

 - SX và phân phối nước - Water 5895 8430 8476 10125 11065
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2006 2007 2008 2009 *2010

TỔNG SỐ - TOTAL 753427 916854 1096989 2256209 1397688

Công nghiệp khai thác - Mining 60918 42398 63896 103325 104462

 - KT than - Coal - - - -

 - KT quặng kim loại - Metal ores 215 1611 20070 12000

 - KT đá và các mỏ khác - Stone and other mining 60918 42183 62285 83255 92462

CN chế biến - Manufactring 677570 859112 1016362 2127049 1263691

 - SX thực phẩm và đồ uống - Food and beverage 259706 205562 262500 478580 586314

 - SX thuốc lá, thuốc lào -  Manufacture of tobacco 

products 
- - - - -

 - SX sản phẩm dệt - Textile products 6751 3352 4026 4527 5399

 - SX trang phục - Garments 33898 32724 38484 41665 38574

 - SX sản phẩm bằng da, giả da - Leather tanning & 

processing
239 507 601 725 856

 - SX sản phẩm gổ và lâm sản - Wood and wood 

products
115999 253087 279666 1250774 204824

 - SX giấy và các SP bằng giấy - Peper & paper 

products 8149 3926 6055 5490 6533

 - Xuất bản, in và sao bản in - printing, coppy and 

publishing
7838 4349 11707 15058 16263

 - Sản xuất than cốc - 220 261 - -

 - SX hoá chất - chemicals 14888 38482 41504 68887 81631

 - SXSPtừ cao su và plastic 518 3047 5432 3634 4143

 - SX cácsản phẩmtừ chất khoáng phi KL - Mannufacture 

of non metallic products 60679 118698 131544 116940 140118

 - Sản xuất kim loại - Mannufacture of metalic products 8803 6966 10072 10119 11030

 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại - Mannufacture of 

fabricated metal products,except machinery andequipment
62391 103733 120264 37813 45199

 - SX máy móc TB - Machinery and equipment 1090 1455 2037 2510 2736

 - SX thiết bị văn phòng, máy tính - Manufacturre of 

office, accounting and computing machiney
 -  - 207 170 182

 - SX thiết bị điện - Manufacturre of electrical manchinery 

and apparatus
 -  -  -  -  -

 - SXradio, ti vi và thiết bị truyền thông - Manufacturre of 

radio and communicationequipment and apparatus
 -  -  -  -  -

Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài nhà nước (giá so sánh 1994)  gross output of non state industry (At 

constant price of 1994)

ĐVT: Triệu đồng - Mill dongs
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 - SXdụng cụ y tế, chính xác dụng cụ quang học và đồng 

hồ các loại - Manufacturre of medical, precion and optical 

intruments,watches and clocks

 -  -  - 9 11

 - Sản xuất, Sửa chữa xe có động cơ - Assembling and 

repairing motor vehicles
 - 563 667  -  -

 - SX phương tiện VT khác - Production, repairing 

other mean of transport 8366
5395 7129

8179
14184

 - SX giường tủ, bàn, ghế - Reproduced goods 88255 76796 93955 80724 104194

 - SX sản phẩm tái chế - 250 251 1245 1500

CN SX và phân phối điện, khí đốt và nước - 

Electricity, gas and water supply
14939 15344 16731 25835 29535

CN SX và phân phối điện, khí đốt Electricity, gas 

and
14416 15238 16644 25760 29446

 - SX và phân phối nước - Water 523 106 87 75 89
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Đvt - Unit 2006 2007 2008 2009 *2010

Qặng man gan Tấn - Ton 36047 30221 28126 27275 28672

 Nhà nước - State " 36047 30221 28126 27275 28672

 Trung ương quản lý - Central  " - - - - -

Địa phương quản lý - Local  " 36047 30221 28126 27275 28672

Ngoài Nhà nước - Non-state " - - - - -

Đầu tư nước ngoài - Foregn investedsector " - - - - -

Quặng Ti Tan Tấn - Ton 133887 127907 125770 83945 35467

 Nhà nước - State " 133887 127907 125770 83945 35467

 Trung ương quản lý - Central  " - - - - -

Địa phương quản lý - Local  " 133887 127907 125770 83945 35467

Ngoài Nhà nước - Non-state " - - - - -

Đầu tư nước ngoài - Foregn investedsector " - - - - -

Đá dăm, đá cuội, sỏi - Ballast,pebbles
Nghìn m3 - 

Thous.m3
244 204 458 490 600

 Nhà nước - State " 124 - 67 82 150

 Trung ương quản lý - Central  " - - - - -

Địa phương quản lý - Local  " 124 - 67 82 150

Ngoài Nhà nước - Non-state " 120 204 391 408 450

Đầu tư nước ngoài - Foregn investedsector " - - - - -

Đá có chứa can xi (Đá hộc) - Stones to contain 

calcium (rock)

Nghìn m3 - 

Thous.m3 616 699 655 778 780

 Nhà nước - State " - 200 257 141 -

 Trung ương quản lý - Central  " - - - - -

Địa phương quản lý - Local  " - 200 257 141 -

Ngoài Nhà nước - Non-state " 616 499 398 637 780

Đầu tư nước ngoài - Foregn investedsector " - - - - -

Thuỷ sản đông lạnh - Fishing Tấn - Ton 1417 3730 1077 3763 2687

 Nhà nước - State " - - - - -

SẢN PHẨM CHỦ YẾU CỦA NGÀNH CN TRÊN ĐỊA BÀN -  MAIN INDUSTRIAL PRODUCTS IN 

AREA

199



 Trung ương quản lý - Central  " - - - - -

Địa phương quản lý - Local  " - - - - -

Ngoài Nhà nước - Non-state " 1417 3730 1077 3763 2687

Đầu tư nước ngoài - Foregn investedsector " - - - - -

Chè đen - black tea Tấn - Ton 593 617 743 841 708

 Nhà nước - State " - - - - -

 Trung ương quản lý - Central  " - - - - -

Địa phương quản lý - Local  " - - - - -

Ngoài Nhà nước - Non-state " 593 617 743 841 708

Đầu tư nước ngoài - Foregn investedsector " - - - - -

Bia các loại -   Beer
Nghìn lít - 

Thous.litres
12719 12043 10563 12295 12879

 Nhà nước - State " 12719 12000 10563 12295 12879

 Trung ương quản lý - Central  " 12719 12000 10563 12295 12879

Địa phương quản lý - Local  " - - - - -

Ngoài Nhà nước - Non-state " - 43 - - -

Đầu tư nước ngoài - Foregn investedsector " - - - - -

Quần áo may sẵn - Reach me down
Nghìn cái - 

Thous.Piecas
1388 1493 2071 2410 2241

 Nhà nước - State " 78 - 304 316 379

 Trung ương quản lý - Central  " - - - - -

Địa phương quản lý - Local  " 78 - 304 316 379

Ngoài Nhà nước - Non-state " 1310 1493 1767 2094 1862

Đầu tư nước ngoài - Foregn investedsector " - - - - -

Gỗ xẽ các loại - Saw wood
Nghìn m3 - 

Thous.m3
16 141 528 493 505

 Nhà nước - State " 3 4 4 3 5

 Trung ương quản lý - Central  " - - - - -

Địa phương quản lý - Local  " 3 4 4 3 5

Ngoài Nhà nước - Non-state " 13 137 524 447 500

Đầu tư nước ngoài - Foregn investedsector " - - - 43 -

Thuốc viên Triệu viên 568 371 352 473 506

 Nhà nước - State - - - - -
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 Trung ương quản lý - Central  - - - - -

Địa phương quản lý - Local  - - - - -

Ngoài Nhà nước - Non-state 568 371 352 473 506

Đầu tư nước ngoài - Foregn investedsector - - - - -

Trang in - Print
Triệu trang - 

Minll. pages
410 498 700 656 700

 Nhà nước - State " - - - - -

 Trung ương quản lý - Central  - - - - -

Địa phương quản lý - Local  " - - - - -

Ngoài Nhà nước - Non-state " 410 498 700 656 700

Đầu tư nước ngoài - Foregn investedsector " - - - - -

Gạch nung - Bricks
Nghìn viên- 

Thous.pills
139996 221233 212429 313296 408486

 Nhà nước - State " - - - - -

 Trung ương quản lý - Central  " - - - - -

Địa phương quản lý - Local  " - - - - -

Ngoài Nhà nước - Non-state " 139996 221233 212429 313296 408486

Đầu tư nước ngoài - Foregn investedsector " - - - - -

Nước máy sản xuất - Running water
Nghìn m3 - 

Thous.m3
3930 5700 5651 6750 7977

 Nhà nước - State " 3930 5620 5651 6750 7977

 Trung ương quản lý - Central  " - - - - -

Địa phương quản lý - Local  " 3930 5620 5651 6750 7977

Ngoài Nhà nước - Non-state " - - - - -

Đầu tư nước ngoài - Foregn investedsector " - - - - -
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2006 2007 2008 2009 *2010

Tổng số - Total 2802201 3171655 3854844 5378727 6579104

Phân theo TPKT - By ownerships

 Kinh tế Nhà nước - State 140857 98420 99444 105455 146602

 Kinh tế ngoài nhà nước -Non. State 2661344 3073235 3755400 5273272 6432502

Tập thể - Collective 260900 205591 245436 228437 248655

Tư nhân - Private 1017321 1358268 1758748 2135994 3427647

Cá thể - Households 1383123 1509376 1751216 2908841 2756200

Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN - 

Foreign invested economic sector
- - - - -

2,58

TỔNG SỐ - TOTAL 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

 Kinh tế Nhà nước - State 5,03 3,10 2,58 1,96 2,23

 Kinh tế ngoài nhà nước -Non. State 94,97 96,90 97,42 98,04 97,77

Tập thể - Collective 9,31 6,48 6,37 4,25 3,78

Tư nhân - Private 36,30 42,83 45,62 39,71 52,10

Cá thể - Households 49,36 47,59 45,43 54,08 41,89

Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN - 

Foreign invested economic sector - - -

Cơ cấu (Tổng số = 100)

Structure (Total = 100) -%

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA NGÀNH XÂY DỰNG THEO GIÁ THỰC TẾ PHÂN THEO 

THÀNH PHẦN KINH TẾ - CONSTRCTION OUTPUT VAIUE AT CURRENT PRICES BY 

OWNERSHIP

ĐVT: Triệu đồng - Mill dongs
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Nguồn từ điện 

lưới quốc gia - 

From national 

electric net

Nguồn khác - 

From others

TỔNG SỐ - TOTAL 262 262 - -

Thành phố Hà Tĩnh - Ha Tinh city
16 16 - -

Thị xã Hồng Lĩnh - Hong Linh town
6 6 - -

Huyện Hương Sơn - Huong Son district
32 32 - -

   Huyện Đức Thọ - Đuc Tho district
28 28 - -

Huyện Vũ Quang - Vu Quang district
12 12 - -

Huyện Nghi Xuân - Nghi Xuan district
19 19 - -

Huyện Can Lộc - Can Loc district
23 23 - -

   Huyện Hương Khê - Huong Khe district
22 22 - -

Huyện Thạch Hà - Thach Ha district
31 31 - -

   Huyện Cẩm Xuyên - Cam Xuyen district
27 27 - -

Huyện Kỳ Anh - Ky Anh district
33 33 - -

Huyện Lộc Hà - Loc Ha district 13 13

THỰC TRẠNG ĐƯỜNG ĐIỆN ĐÃ XÂY DỰNG CHO CÁC PHƯỜNG, XÃ TẠI THỜI ĐIỂM 31-

12-2010-  REAL SITUATION OF ELECTRIC NET IN COMMUNES AS OF 31-12-2010

ĐVT: Xã, phƣờng

Tổng số 

phường, xã  - 

Total number 

of communes

Chia ra - of which

Số phường, xã đã có điện - 

Communes having 

electricity

Số phường, 

xã chưa có 

điện - 

Communes 

not having 

electricity
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