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GIẢI THÍCH CÁC CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP 

Giá trị sản xuất công nghiệp: Là chỉ tiêu tổng hợp phản 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. 
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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 nửa 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 liệu 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. 

 



 187 

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế 

phân theo thành phần kinh tế  

Industrial gross output at current prices by ownership 

 2007 2008 2009 2010 2011* 

 Triệu đồng - Mill. dongs 

TỔNG SỐ - TOTAL 2608838 3327109 4075525 5095054 6379941 

Kinh tế Nhà nước - State 834596 1103228 973313 1032604 1241187 

Trung ương quản lý - Central 346620 429023 509684 492863 601293 

Địa phương quản lý - Local 487976 674205 463629 539741 639894 

Kinh tế ngoài Nhà nước - Non-

State 1569278 1979210 2818030 3399386 4323185 

Tập thể - Collective 77072 67795 67284 67657 81189 

Tư nhân - Private 550091 771736 1198844 1437506 1855275 

Cá thể - Households 942115 1139679 1551902 1894223 2386721 

Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN 

Foreign invested economic sector 204964 244671 284182 663064 815569 

 Cơ cấu (Tổng số = 100)  

Structure (Total = 100) - % 

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

Kinh tế Nhà nước - State 31,99 33,16 23,88 20,27 19,46 

Trung ương quản lý - Central 13,29 12,89 12,50 9,68 9,43 

Địa phương quản lý - Local 18,70 20,27 11,38 10,59 10,03 

Kinh tế ngoài Nhà nước - Non-

State 60,15 59,49 69,15 66,72 67,76 

Tập thể - Collective 2,95 2,04 1,65 1,33 1,27 

Tư nhân - Private 21,09 23,20 29,42 28,21 29,08 

Cá thể - Households 36,11 34,25 38,08 37,18 37,41 

Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN 

Foreign invested economic sector 7,86 7,35 6,97 13,01 12,78 
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Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 

phân theo thành phần kinh tế  

Industrial gross output at constant prices by ownership  

 2007 2008 2009 2010 2011* 

 Triệu đồng - Mill. dongs 

TỔNG SỐ - TOTAL 1418370 1661695 1813013 2060608 2315270 

Kinh tế Nhà nước - State 328899 423911 450210 454889 505272 

Trung ương quản lý - Central 224599 312280 346923 314776 352549 

Địa phương quản lý - Local 104300 111631 103287 140113 152723 

Kinh tế ngoài Nhà nước - Non-

State 917238 1097693 1262208 1395278 1574304 

Tập thể - Collective 23535 28689 31712 26434 29077 

Tư nhân - Private 279758 341484 447669 535119 597286 

Cá thể - Households 613945 727520 782827 833725 947941 

Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN 

Foreign invested economic sector 172233 140091 100595 210441 235694 

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

Index (Previous year = 100) - % 

TỔNG SỐ - TOTAL 117,60 117,16 109,11 113,66 112,36 

Kinh tế Nhà nước - State 108,70 128,89 106,20 101,04 111,08 

Trung ương quản lý - Central 100,65 139,04 111,09 90,73 112,00 

Địa phương quản lý - Local 132,05 107,03 92,53 135,65 109,00 

Kinh tế ngoài Nhà nước - Non-

State 121,69 119,67 114,99 110,54 112,83 

Tập thể - Collective 75,75 121,90 110,54 83,36 110,00 

Tư nhân - Private 132,82 122,06 131,10 119,53 111,62 

Cá thể - Households 119,88 118,50 107,60 106,50 113,70 

Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN 

Foreign invested economic sector 114,87 81,34 71,81 209,20 112,00 
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Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế  

phân theo ngành công nghiệp  

Industrial gross output at current prices  

by industrial activity 

 Triệu đồng - Mill. dongs 

 2007 2008 2009 2010 2011* 

TỔNG SỐ - TOTAL 2608838 3327109 4075525 5095054 6379941 

Công nghiệp khai thác - Mining 524010 786725 731542 666384 827516 

 - KT than - Coal - 277 - - - 

 - KT quặng kim loại - Metal ores 433825 622502 493487 377790 464810 

 - KT đá và các mỏ khác 

Stone and other mining 90185 163946 238055 288594 362706 

CN chế biến, chế tạo - Manufacturing 1861353 2229473 2907069 3944472 4991679 

 - SX thực phẩm - Food  294625 375357 913357 959599 1231746 

 - SX đồ uống - Drinking 140063 145856 158211 169060 217006 

 - SX thuốc lá, thuốc lào    

Manufacture of tobacco products  - - - - - 

 - SX sản phẩm dệt - Textile products 8739 9250 11560 1539 1927 

 - SX trang phục - Garments 66669 92802 123339 102272 128063 

 - SX sản phẩm bằng da, giả da   

Leather tanning & processing 754 1069 1141 343 429 

 - SX sản phẩm gỗ và lâm sản   

Wood and wood products 611152 619681 696969 1245997 1569892 

 - SX giấy và các SP bằng giấy   

Paper & paper products 13581 21313 10683 5745 7220 

 - Xuất bản, in và sao bản in   

Printing, copy and publishing 14770 18026 23043 28801 36197 

 - SX than cốc, sản phẩm dầu - 

Manufacture of coke and refined 

petroleum products 282 - - - - 

 - SX hoá chất - Chemicals 44023 63359 63109 185782 226492 

 - SX thuốc, hóa dược và dược liệu 

Manufacture of pharmaceuticals, 
medicinal chemical and botanical 

products 25698 41832 59498 34538 50407 

 - SXSP từ cao su và plastic - 

Manufacture of rubber and plastics 

products 4910 15287 10374 12678 15875 

 - SX các sản phẩm từ chất khoáng phi 

KL  Manufacture of non metallic 

products 202916 281434 310554 372674 466656 

 - Sản xuất kim loại - Manufacture of 

metalic products 14769 31055 38599 32592 40811 

 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại  

Manufacture of fabricated metal 

products, except machinery and 
equipment 174660 200686 93059 370699 464183 

- SX thiết bị văn phòng, máy tính - 

Manufacture of office, accounting and 

computing machiney - - - - - 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá thực tế  

phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) Industrial gross output at current prices  

by industrial activity 

 Triệu đồng - Mill. dongs 

 2007 2008 2009 2010 2011* 

 - SX thiết bị điện - Manufacture of 

electrical machinery and apparatus - - - - - 
 - SX máy móc thiết bị chưa phân vào đâu 

Machinery and equipment 3079 4730 2077 - - 
 - SX radio, ti vi và thiết bị truyền thông  

Manufacture of radio and communication 

equipment and apparatus - - - - - 
 - SX dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ 

quang học và đồng hồ các loại - 

Manufacture of medical, precision and 

optical instruments, watches and clocks - - - - - 
 - Sản xuất xe có động cơ - Assembling and 

repairing motor vehicles - - - - - 
 - SX phương tiện VT khác - Production, 

repairing other means of transport 104469 108484 107289 62551 82270 
 - SX giường tủ, bàn, ghế - Manufacture of 

furniture 133535 196445 270184 341937 430318 
 - Công nghiệp chế biến, chế tạo 

Other manufacturing 1985 2807 390 3186 3989 
 - Sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc 

thiết bị - Repair and installation of 

machinery and equipment 674 - 13633 14479 18198 
CN SX và phân phối điện, khí đốt và 

nước  Electricity, gas and water supply 199814 283316 404375 439613 510260 
-  CN SX và phân phối điện, khí đốt - 

Electricity, gas steam and air 

conditioning supply  199814 283316 404375 439613 510260 
Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nước thải - Water supply, 

management and treatment of garbiage 

and waste water 23661 27595 32539 44585 50486 
 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước 

Water collection, treatment and supply 15260 15244 17940 25848 30475 
 - Thoát nước và xử lý nước thải 

Sewerage and sewer treatment activities - 151 - - - 
 - Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác 

thải, tái chế phế liệu - Waste collection, 

treatment and disposal activities, materials 

recovery 8401 12200 14599 18737 20011 
 - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất 

thải khác - Remediation activities and 

other management services - - - - - 
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Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh  

phân theo ngành công nghiệp  

Industrial gross output at constant prices  

by industrial activity 

 Triệu đồng - Mill. dongs 

 2007 2008 2009 2010 2011* 

TỔNG SỐ - TOTAL 141837

0 

166169

5 

181301

3 

206060

8 

231527

0 

Công nghiệp khai thác - Mining 127452 154433 171501 154870 172882 

 - KT than - Coal - 88 - -  

 - KT quặng kim loại - Metal ores 79451 73894 80293 52884 57846 

 - KT đá và các mỏ khác 

Stone and other mining 48001 80451 91208 101986 115036 
CN chế biến, chế tạo - Manufacturing 118108

4 

130689

0 

141496

0 

165048

7 

184631

3 
 - SX thực phẩm - Food  188972 228950 460421 450564 513092 
 - SX đồ uống - Drinking 91415 107515 124440 125377 142777 
 - SX thuốc lá, thuốc lào    

Manufacture of tobacco products  - - - -  
 - SX sản phẩm dệt - Textile products 4667 4346 4757 566 616 
 - SX trang phục - Garments 34394 41240 45688 33031 37125 
 - SX sản phẩm bằng da, giả da   

Leather tanning & processing 507 601 725 181 198 
 - SX sản phẩm gỗ và lâm sản   

Wood and wood products 423251 418377 350248 500300 543508 
 - SX giấy và các SP bằng giấy   

Paper & paper products 3926 6055 5490 1923 2160 
 - Xuất bản, in và sao bản in   

Printing, copy and publishing 4349 11707 15058 17650 19837 
 - SX than cốc, sản phẩm dầu - 

Manufacture of coke and refined 

petroleum products 220 261 - -  
 - SX hoá chất - Chemicals 20182 10517 27851 46288 51878 
 - SX thuốc, hóa dược và dược liệu 

Manufacture of pharmaceuticals, 

medicinal chemical and botanical 

products 18300 30987 41036 8583 9619 
 - SXSP từ cao su và plastic - Manufacture 

of rubber and plastics products 3297 5683 4764 4582 4369 
 - SX các sản phẩm từ chất khoáng phi KL  

Manufacture of non metallic products 118698 133394 116940 162704 184503 
 - Sản xuất kim loại - Manufacture of 

metalic products 6966 9806 10119 12050 15788 
 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại  

Manufacture of fabricated metal 

products, except machinery and 

equipment 103733 120822 37813 133967 150197 
- SX thiết bị văn phòng, máy tính - 

Manufacture of office, accounting and 

computing machiney - - - -  
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh  

phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) Industrial gross output at constant prices  

by industrial activity 

 Triệu đồng - Mill. dongs 

 2007 2008 2009 2010 2011* 

 - SX thiết bị điện - Manufacture of 

electrical machinery and apparatus - - - -  
 - SX máy móc thiết bị chưa phân vào đâu 

Machinery and equipment 1455 1745 2510 -  
 - SX radio, ti vi và thiết bị truyền thông  

Manufacture of radio and communication 

equipment and apparatus - - - -  
 - SX dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ 

quang học và đồng hồ các loại - 

Manufacture of medical, precision and 

optical instruments, watches and clocks - - -   
 - Sản xuất xe có động cơ - Assembling and 

repairing motor vehicles - - -   
 - SX phương tiện VT khác - Production, 

repairing other means of transport 72139 73939 75787 32531 36955 
 - SX giường tủ, bàn, ghế - Manufacture of 

furniture 82396 98105 83946 115226 128247 
 - Công nghiệp chế biến, chế tạo 

Other manufacturing 1654 2173 1245 662 738 
 - Sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc 

thiết bị - Repair and installation of 

machinery and equipment 563 667 6122 4302 4706 
CN SX và phân phối điện, khí đốt và 

nước  Electricity, gas and water supply 98268 188089 210794 234982 267598 
-  CN SX và phân phối điện, khí đốt - 

Electricity, gas steam and air 

conditioning supply  98268 188089 210794 234982 267598 
Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nước thải - Water supply, 

management and treatment of garbiage 

and waste water 11566 12283 15758 20269 28477 
 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước 

Water collection, treatment and supply 8536 8623 10200 13034 18312 
 - Thoát nước và xử lý nước thải 

Sewerage and sewer treatment activities - - - -  
 - Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác 

thải, tái chế phế liệu - Waste collection, 

treatment and disposal activities, materials 

recovery 3030 3660 5558 7235 10165 
 - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất 

thải khác - Remediation activities and 

other management services - - - -  
 

136 



 193 

Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước  

theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp  

State industrial gross output at constant 1994 prices  

by industrial activity 

 Triệu đồng - Mill. dongs 

 2007 2008 2009 2010 2011* 

TỔNG SỐ - TOTAL 328899 423911 450210 454889 505272 

Công nghiệp khai thác - Mining 85054 90449 68176 52242 58806 

 - KT than - Coal - - - - - 

 - KT quặng kim loại - Metal ores 79236 72283 60223 45384 51088 

 - KT đá và các mỏ khác 

Stone and other mining 5818 18166 7953 6858 7718 
CN chế biến, chế tạo - Manufacturing 149739 160578 187810 190620 214583 
 - SX thực phẩm - Food  4478 6452 15554 47125 54535 
 - SX đồ uống - Drinking 70347 77654 90946 95985 106567 
 - SX thuốc lá, thuốc lào    

Manufacture of tobacco products  - - - - - 
 - SX sản phẩm dệt - Textile products - - - - - 
 - SX trang phục - Garments 1670 2756 4023 4952 5575 
 - SX sản phẩm bằng da, giả da   

Leather tanning & processing - - - - - 
 - SX sản phẩm gỗ và lâm sản   

Wood and wood products 900 900 1606 8748 9847 
 - SX giấy và các SP bằng giấy   

Paper & paper products - - - - - 
 - Xuất bản, in và sao bản in   

Printing, copy and publishing - - - - - 
 - SX than cốc, sản phẩm dầu - 

Manufacture of coke and refined 

petroleum products - - - - - 
 - SX hoá chất - Chemicals - - - - - 
 - SX thuốc, hóa dược và dược liệu 

Manufacture of pharmaceuticals, 

medicinal chemical and botanical 

products - - - - - 
 - SXSP từ cao su và plastic - Manufacture 

of rubber and plastics products - - - - - 
 - SX các sản phẩm từ chất khoáng phi KL  

Manufacture of non metallic products - - - 1148 1291 
 - Sản xuất kim loại - Manufacture of 

metalic products - - - - - 
 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại  

Manufacture of fabricated metal 

products, except machinery and 

equipment - - - - - 
- SX thiết bị văn phòng, máy tính - 

Manufacture of office, accounting and 

computing machiney - - - - - 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước 

theo giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) State industrial gross output  

at constant 1994 prices by industrial activity 

 Triệu đồng - Mill. dongs 

 2007 2008 2009 2010 2011* 

 - SX thiết bị điện - Manufacture of 

electrical machinery and apparatus - - - - - 
 - SX máy móc thiết bị chưa phân vào đâu 

Machinery and equipment - - - - - 
 - SX radio, ti vi và thiết bị truyền thông  

Manufacture of radio and communication 

equipment and apparatus - - - - - 
 - SX dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ 

quang học và đồng hồ các loại - 

Manufacture of medical, precision and 

optical instruments, watches and clocks - - - - - 
 - Sản xuất xe có động cơ - Assembling and 

repairing motor vehicles - - - - 0 
 - SX phương tiện VT khác - Production, 

repairing other means of transport 66744 66810 67608 27587 31055 
 - SX giường tủ, bàn, ghế - Manufacture of 

furniture 5600 6006 1951 1702 1916 
 - Công nghiệp chế biến, chế tạo 

Other manufacturing - - - - - 
 - Sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc 

thiết bị - Repair and installation of 

machinery and equipment - - 6122 3373 3797 
CN SX và phân phối điện, khí đốt và 

nước  Electricity, gas and water supply 83030 161364 180356 193018 217278 
-  CN SX và phân phối điện, khí đốt - 

Electricity, gas steam and air 

conditioning supply  83030 161364 180356 193018 217278 
Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nước thải - Water supply, 

management and treatment of garbiage 

and waste water 11076 11520 13868 19009 14605 
 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước 

Water collection, treatment and supply 8430 8476 10125 12975 11210 
 - Thoát nước và xử lý nước thải 

Sewerage and sewer treatment activities - - - - - 
 - Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác 

thải, tái chế phế liệu - Waste collection, 

treatment and disposal activities, materials 

recovery 2646 3044 3743 6034 3395 
 - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất 

thải khác - Remediation activities and 

other management services - - - - - 
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Giá trị SX công nghiệp Nhà nước do Trung ương quản lý theo 

giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp  

Central State industrial gross output  

at constant 1994 prices by industrial activity 

 Triệu đồng - Mill. dongs 

 2007 2008 2009 2010 2011* 

TỔNG SỐ - TOTAL 224599 312280 346923 314776 352549 

Công nghiệp khai thác - Mining - - 1147 - - 

 - KT than - Coal - -  - - 

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

 - KT đá và các mỏ khác 

Stone and other mining - - 1138 - - 
CN chế biến, chế tạo - Manufacturing 141569 150916 165420 130992 146711 
 - SX thực phẩm - Food  4478 6452 6866 7420 8310 
 - SX đồ uống - Drinking 70347 77654 90946 95985 107504 
 - 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 gỗ và lâm sản   

Wood and wood products - - - - - 
 - SX giấy và các SP bằng giấy   

Paper & paper products - - - - - 
 - Xuất bản, in và sao bản in   

Printing, copy and publishing - - - - - 
 - SX than cốc, sản phẩm dầu - 

Manufacture of coke and refined 

petroleum products - - - - - 
 - SX hoá chất - Chemicals - - - - - 
 - SX thuốc, hóa dược và dược liệu 

Manufacture of pharmaceuticals, 

medicinal chemical and botanical 

products - - - - - 
 - SXSP từ cao su và plastic - Manufacture 

of rubber and plastics products - - - - - 
 - SX các sản phẩm từ chất khoáng phi KL  

Manufacture of non metallic products - - - - - 
 - Sản xuất kim loại - Manufacture of 

metalic products - - - - - 
 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại  

Manufacture of fabricated metal 

products, except machinery and 

equipment - - - - - 
- SX thiết bị văn phòng, máy tính - 

Manufacture of office, accounting and 

computing machiney - - - - - 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước  

do Trung ương quản lý theo giá so sánh 1994  

phân theo ngành công nghiệp 

(Cont.) Central State industrial gross output  

at constant 1994 prices by industrial activity 

 Triệu đồng - Mill. dongs 

 2007 2008 2009 2010 2011* 

 - SX thiết bị điện - Manufacture of 

electrical machinery and apparatus - - - - - 
 - SX máy móc thiết bị chưa phân vào đâu 

Machinery and equipment - - - - - 
 - SX radio, ti vi và thiết bị truyền thông  

Manufacture of radio and communication 

equipment and apparatus - - - - - 
 - SX dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ 

quang học và đồng hồ các loại - 

Manufacture of medical, precision and 

optical instruments, watches and clocks - - - - - 
 - Sản xuất xe có động cơ - Assembling and 

repairing motor vehicles - - - - - 
 - SX phương tiện VT khác - Production, 

repairing other means of transport 66744 66810 67608 27587 30897 
 - SX giường tủ, bàn, ghế - Manufacture of 

furniture - - - - - 
 - Công nghiệp chế biến, chế tạo 

Other manufacturing - - - - - 
 - Sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc 

thiết bị - Repair and installation of 

machinery and equipment - - - - - 
CN SX và phân phối điện, khí đốt và 

nước  Electricity, gas and water supply 83030 161364 180356 183784 205838 
-  CN SX và phân phối điện, khí đốt - 

Electricity, gas steam and air 

conditioning supply  83030 161364 180356 183784 205838 
Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nước thải - Water supply, 

management and treatment of garbiage 

and waste water - - - - - 
 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước 

Water collection, treatment and supply - - - - - 
 - Thoát nước và xử lý nước thải 

Sewerage and sewer treatment activities - - - - - 
 - Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác 

thải, tái chế phế liệu - Waste collection, 

treatment and disposal activities, materials 

recovery - - - - - 
 - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất 

thải khác - Remediation activities and 

other management services - - - - - 
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Giá trị SX công nghiệp Nhà nước do địa phương quản lý theo 

giá so sánh 1994 phân theo ngành công nghiệp  

Central State industrial gross output  

at constant 1994 prices by industrial activity 

 Triệu đồng - Mill. dongs 

 2007 2008 2009 2010 2011* 

TỔNG SỐ - TOTAL 104300 111631 103287 140113 152723 

Công nghiệp khai thác - Mining 85054 90449 67029 52242 59506 

 - KT than - Coal - - - - - 

 - KT quặng kim loại - Metal ores 79236 72283 60214 45384 51694 

 - KT đá và các mỏ khác 

Stone and other mining 5818 18166 6815 6858 7812 
CN chế biến, chế tạo - Manufacturing 8170 9662 22390 59628 67920 
 - SX thực phẩm - Food  - - 8688 39705 45225 
 - SX đồ uống - Drinking - - - - - 
 - SX thuốc lá, thuốc lào    

Manufacture of tobacco products  - - - - - 
 - SX sản phẩm dệt - Textile products - - - - - 
 - SX trang phục - Garments 1670 2756 4023 4952 5641 
 - SX sản phẩm bằng da, giả da   

Leather tanning & processing - - - - - 
 - SX sản phẩm gỗ và lâm sản   

Wood and wood products 900 900 1606 8748 9965 
 - SX giấy và các SP bằng giấy   

Paper & paper products - - - - - 
 - Xuất bản, in và sao bản in   

Printing, copy and publishing - - - - - 
 - SX than cốc, sản phẩm dầu - Manufacture 

of coke and refined petroleum products - - - - - 
 - SX hoá chất - Chemicals - - - - - 
 - SX thuốc, hóa dược và dược liệu 

Manufacture of pharmaceuticals, 

medicinal chemical and botanical 

products - - - - - 
 - SXSP từ cao su và plastic - Manufacture 

of rubber and plastics products - - - - - 
 - SX các sản phẩm từ chất khoáng phi KL  

Manufacture of non metallic products - - - 1148 1308 
 - Sản xuất kim loại - Manufacture of 

metalic products - - - - - 
 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại  

Manufacture of fabricated metal 

products, except machinery and 

equipment - - - - - 
- SX thiết bị văn phòng, máy tính - 

Manufacture of office, accounting and 

computing machiney - - - - - 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước  

do địa phương quản lý theo giá so sánh 1994 

phân theo ngành công nghiệp 

(Cont.) Central State industrial gross output  

at constant 1994 prices by industrial activity 

 Triệu đồng - Mill. dongs 

 2007 2008 2009 2010 2011* 

 - SX thiết bị điện - Manufacture of 

electrical machinery and apparatus - - - - - 
 - SX máy móc thiết bị chưa phân vào đâu 

Machinery and equipment - - - - - 
 - SX radio, ti vi và thiết bị truyền thông  

Manufacture of radio and communication 

equipment and apparatus - - - - - 
 - SX dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ 

quang học và đồng hồ các loại - 

Manufacture of medical, precision and 

optical instruments, watches and clocks - - - - - 
 - Sản xuất xe có động cơ - Assembling and 

repairing motor vehicles - - - - - 
 - SX phương tiện VT khác - Production, 

repairing other means of transport - - - - - 
 - SX giường tủ, bàn, ghế - Manufacture of 

furniture 5600 6006 1951 1702 1939 
 - Công nghiệp chế biến, chế tạo 

Other manufacturing - - - - - 
 - Sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc 

thiết bị - Repair and installation of 

machinery and equipment - - 6122 3373 3842 
CN SX và phân phối điện, khí đốt và 

nước  Electricity, gas and water supply - - - 9234 10518 
-  CN SX và phân phối điện, khí đốt - 

Electricity, gas steam and air 

conditioning supply  - - - 9234 10518 
Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nước thải - Water supply, 

management and treatment of garbiage 

and waste water 11076 11520 13868 19009 14779 
 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước 

Water collection, treatment and supply 8430 8476 10125 12975 11210 
 - Thoát nước và xử lý nước thải 

Sewerage and sewer treatment activities - - - 0  
 - Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác 

thải, tái chế phế liệu - Waste collection, 

treatment and disposal activities, materials 

recovery 2646 3044 3743 6034 3569 
 - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất 

thải khác - Remediation activities and 

other management services - - - -  
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Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước  

theo giá so sánh 1994 

Gross output of non-State industry 

at constant 1994 prices 

 Triệu đồng - Mill. dongs 

 2007 2008 2009 2010 2011* 

TỔNG SỐ - TOTAL 

917238 

109769

3 

126220

8 

139527

8 

157430

4 

Công nghiệp khai thác - Mining 42398 63984 103325 102628 114916 

 - KT than - Coal - -    

 - KT quặng kim loại - Metal ores 215 1699 20070 7500 8398 

 - KT đá và các mỏ khác 

Stone and other mining 42183 62285 83255 95128 106518 
CN chế biến, chế tạo - Manufacturing 

850563 

100622

1 
112655

5 

124942

6 

142024

9 
 - SX thực phẩm - Food  175945 222498 440346 400782 468558 
 - SX đồ uống - Drinking 21068 29861 33494 29392 34362 
 - SX thuốc lá, thuốc lào    

Manufacture of tobacco products  - - - - - 
 - SX sản phẩm dệt - Textile products 3352 4026 4527 431 482 
 - SX trang phục - Garments 32724 38484 41665 28079 31441 
 - SX sản phẩm bằng da, giả da   

Leather tanning & processing 507 601 725 181 202 
 - SX sản phẩm gỗ và lâm sản   

Wood and wood products 251433 277706 260854 278839 319220 
 - SX giấy và các SP bằng giấy   

Paper & paper products 4543 6055 5490 1923 2159 
 - Xuất bản, in và sao bản in   

Printing, copy and publishing 3732 11707 15058 17650 19746 
 - SX than cốc, sản phẩm dầu - 

Manufacture of coke and refined 

petroleum products 220 261 - - - 
 - SX hoá chất - Chemicals 20182 10517 27851 46288 51830 
 - SX thuốc, hóa dược và dược liệu 

Manufacture of pharmaceuticals, 

medicinal chemical and botanical 

products 18300 30987 41036 8583 9611 
 - SXSP từ cao su và plastic - Manufacture 

of rubber and plastics products 3297 5683 4764 4582 4388 
 - SX các sản phẩm từ chất khoáng phi KL  

Manufacture of non metallic products 118698 133550 109630 161556 180900 
 - Sản xuất kim loại - Manufacture of 

metalic products 6966 9806 10071 12050 15452 
 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại  

Manufacture of fabricated metal 

products, except machinery and 

equipment 103733 120666 38256 133967 148048 
- SX thiết bị văn phòng, máy tính - 

Manufacture of office, accounting and 

computing machiney - - - - - 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước  

(Giá so sánh 1994) 

(Cont.) Gross output of non-State industry 

(At constant 1994 prices) 

 Triệu đồng - Mill. dongs 

 2007 2008 2009 2010 2011* 

 - SX thiết bị điện - Manufacture of 

electrical machinery and apparatus - - - - - 

 - SX máy móc thiết bị chưa phân vào 

đâu Machinery and equipment 1455 1745 2400 - - 

 - SX radio, ti vi và thiết bị truyền thông  

Manufacture of radio and 

communication equipment and 

apparatus - - - - - 

 - SX dụng cụ y tế, chính xác, dụng cụ 

quang học và đồng hồ các loại - 

Manufacture of medical, precision and 

optical instruments, watches and clocks - - - - - 

 - Sản xuất xe có động cơ - Assembling 
and repairing motor vehicles - - - - - 

 - SX phương tiện VT khác - Production, 

repairing other means of transport 5395 7129 8179 4830 5408 

 - SX giường tủ, bàn, ghế - Manufacture of 

furniture 76796 92099 81995 112994 126663 

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo 

Other manufacturing 1654 2173 104 6370 740 

 - Sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy 

móc thiết bị - Repair and installation of 

machinery and equipment 563 667 110 929 1039 

CN SX và phân phối điện, khí đốt và 

nước  Electricity, gas and water supply 23787 26725 30438 41964 37758 

-  CN SX và phân phối điện, khí đốt - 

Electricity, gas steam and air 

conditioning supply  23787 26725 30438 41964 37758 

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải - Water supply, 

management and treatment of garbiage 

and waste water 490 763 1890 1260 1381 

 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước 

Water collection, treatment and supply 106 147 75 59 66 

 - Thoát nước và xử lý nước thải 

Sewerage and sewer treatment 
activities - - - - - 

 - Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác 

thải, tái chế phế liệu - Waste collection, 
treatment and disposal activities, 

materials recovery 384 616 1815 1201 1315 

 - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý 

chất thải khác - Remediation activities 

and other management services - - - - - 
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Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp trên địa bàn   

Main industrial products in area  

 ĐVT - 

Unit 

2007 2008 2009 2010 2011* 

Quặng man gan - Mangan ore Tấn - Ton 30221 28126 27275 28151 30684 

Nhà nước - State " 30221 28126 27275 28151 30684 

Trung ương quản lý - 

Central " - - - -  

Địa phương quản lý - Local " 30221 28126 27275 28151 30684 

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

Đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " - - - - - 

Quặng Ti tan - Titan ore Tấn - Ton 127907 125770 83945 1605 1764 

Nhà nước - State " 127907 125770 83945 1605 1764 

Trung ương quản lý - 

Central " - - - -  

Địa phương quản lý - Local " 127907 125770 83945 1605 1764 

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

Đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " - - - -  

Đá dăm, đá cuội, sỏi 

Ballast, pebbles 

Nghìn m
3
  

Thous. m
3
 204 458 490 600 687 

Nhà nước - State " - 67 82 150 184 

Trung ương quản lý - 

Central " - - - -  

Địa phương quản lý - Local " - 67 82 150 184 

Ngoài Nhà nước - Non-state " 204 391 408 450 503 

Đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " - - - -  

Đá có chứa can xi (Đá hộc) 

Stones to contain calcium 

(Rock) 

Nghìn m
3
  

Thous. m
3
 699 655 778 780 873 

Nhà nước - State " 200 257 141 -  

Trung ương quản lý - 

Central " - - - -  

Địa phương quản lý - Local " 200 257 141 -  

Ngoài Nhà nước - Non-state " 499 398 637 780 873 

Đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " - - - -  
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(Tiếp theo) Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp trên địa 

bàn   

(Cont.) Main industrial products in area  

 ĐVT - 

Unit 
2007 2008 2009 2010 2011* 

Thuỷ sản đông lạnh - Fishing Tấn - Ton 3730 1077 3763 1257 1415 

Nhà nước - State " - - - -  

Trung ương quản lý - 

Central " - - - -  

Địa phương quản lý - Local " - - - -  

Ngoài Nhà nước - Non-state " 3730 1077 3763 1257 1415 

Đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " - - - -  

Chè đen - Black tea Tấn - Ton 617 743 841 707 810 

Nhà nước - State " - - - - - 

Trung ương quản lý - 

Central " - - - - - 

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

Ngoài Nhà nước - Non-state " 617 743 841 707 810 

Đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " - - - - - 

Bia các loại  

Beer 

Nghìn lít 

Thous. 

litres 12043 10563 12295 13047 14686 

Nhà nước - State " 12000 10563 12295 13047 14686 

Trung ương quản lý - 

Central " 12000 10563 12295 13047 14686 

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

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

Đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " - - - - - 

Quần áo thường may sẵn  

Ready made clothes 

Nghìn cái 

Thous. 

pcs. 1493 2071 2410 774 860 

Nhà nước - State " - 304 316 370 408 

Trung ương quản lý - 

Central " - - -   -   - 

Địa phương quản lý - Local " - 304 316 370 408 

Ngoài Nhà nước - Non-state " 1493 1767 2094 404 452 

Đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " - - - - - 
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(Tiếp theo) Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp trên địa 

bàn   

(Cont.) Main industrial products in area  

 ĐVT - 

Unit 

2007 2008 2009 2010 2011* 

Gỗ xẻ các loại  

Saw wood 

Nghìn m
3
 

Thous. m
3
 141 528 493 299 326 

Nhà nước - State " 4 4 3 - - 

Trung ương quản lý - 

Central " - - - - - 

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

Ngoài Nhà nước - Non-state " 137 524 447 299 326 

Đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " - - 43 - - 

Thuốc viên 

Pills 

Triệu viên 

Mill. pills 371 352 473 506 566 

Nhà nước - State " - - - - - 

Trung ương quản lý - 

Central " - - - - - 

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

Ngoài Nhà nước - Non-state " 371 352 473 506 566 

Đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " - - - - - 

Trang in  

Print page 

Triệu trang 

Mill. 

pages 498 700 656 722 891 

Nhà nước - State " - - - - - 

Trung ương quản lý - 

Central " - - - - - 

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

Ngoài Nhà nước - Non-state " 498 700 656 722 891 

Đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " - - - - - 
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(Tiếp theo) Sản phẩm chủ yếu của ngành công nghiệp trên địa 

bàn   

(Cont.) Main industrial products in area  

 ĐVT - 

Unit 

2007 2008 2009 2010 2011* 

Gạch nung  

Bricks 

Nghìn viên 

Thous. 

pcs. 221233 212429 313296 236460 264400 

Nhà nước - State " - - - 4990 5439 

Trung ương quản lý - 

Central " - - - - - 

Địa phương quản lý - Local " - - - 4990 5439 

Ngoài Nhà nước - Non-state " 221233 212429 313296 231470 258961 

Đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " - - - - - 

Nước máy sản xuất  

Running water 

Nghìn m
3
 

Thous. m
3
 5620 5651 6750 10350 10768 

Nhà nước - State " 5620 5651 6750 8650 9002 

Trung ương quản lý - 

Central " - - - - - 

Địa phương quản lý - Local " 5620 5651 6750 8650 9002 

Ngoài Nhà nước - Non-state " - - - 1700 1766 

Đầu tư nước ngoài 

Foreign invested sector " - - - - - 
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Giá trị sản xuất ngành xây dựng theo giá thực tế phân theo 

thành phần kinh tế  

Construction gross output at current prices by ownership 

 2007 2008 2009 2010 2011* 

 Triệu đồng - Mill. dongs 

TỔNG SỐ - TOTAL 
3171655 3854844 5378727 8693567 

1070385

0 

Kinh tế Nhà nước - State 98420 99444 105455 321905 648385 

Kinh tế ngoài Nhà nước - Non-

State 3073235 3755400 5273272 8366240 9996857 

Tập thể - Collective 205591 245436 228437 382424 433062 

Tư nhân - Private 1358268 1758748 2135994 3368833 4069332 

Cá thể - Households 1509376 1751216 2908841 4614983 5494463 

Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN 

Foreign invested economic sector - - - 5422 58608 

 Cơ cấu (Tổng số = 100) - % 

Structure (Total = 100) - % 

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

Kinh tế Nhà nước - State 3,10 2,58 1,96 3,70 6,06 

Kinh tế ngoài Nhà nước - Non-

State 96,90 97,42 98,04 96,24 93,39 

Tập thể - Collective 6,48 6,37 4,25 4,40 4,05 

Tư nhân - Private 42,83 45,62 39,71 38,75 38,01 

Cá thể - Households 47,59 45,43 54,08 53,09 51,33 

Khu vực kinh tế có vốn ĐTNN 

Foreign invested economic sector - - - 0,06 0,55 
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Thực trạng đường điện đã xây dựng cho các phường, xã tại 

thời điểm 31/12/2011  

Real situation of electric net in communes  

as of 31/12/2011 

 Xã, phường - Commune 

 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 

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 

Duc 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   
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