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GIẢI THÍCH THUẬT NGỮ, NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP TÍNH MỘT 

SỐ CHỈ TIÊU THỐNG KÊ CÔNG NGHIỆP 

 

Giá trị sản xuất ngành công nghiệp là giá trị sản xuất của các ngành 

công nghiệp khai thác mỏ; Công nghiệp chế biến; Sản xuất phân phối điện, khí 

đốt và nước được tính theo phương pháp công xưởng, bao gồm: (1) Doanh thu 

công nghiệp (doanh thu bán sản phẩm, dịch vụ công nghiệp, bán phế liệu, phế 

phẩm và doanh thu cho thuê máy móc, thiết bị có kèm theo người điều khiển); 

(2) Chênh lệch cuối kỳ, đầu kỳ thành phẩm tồn kho, hàng gửi bán, sản phẩm dở 

dang); (3) Thuế tiêu thụ phát sinh phải nộp. 

Sản phẩm công nghiệp là chỉ tiêu phản ánh trực tiếp của hoạt động sản 

xuất công nghiệp tạo ra trong một thời kỳ nhất định, bao gồm sản phẩm vật 

chất và sản phẩm dịch vụ công nghiệp. 

- Sản phẩm vật chất công nghiệp là sản phẩm công nghiệp được tạo ra do 

tác động của công cụ lao động lên đối tượng lao động làm thay đổi hình thái 

ban đầu của nguyên, vật liệu để tạo ra sản phẩm có giá trị sử dụng mới hoặc 

sản phẩm được khai thác từ các mỏ. Sản phẩm vật chất công nghiệp bao gồm: 

(1) Chính phẩm là những sản phẩm vật chất công nghiệp được sản xuất ra đạt 

quy cách và phẩm chất đúng tiêu chuẩn kỹ thuật quy định; (2) Thứ phẩm là 

những sản phẩm vật chất công nghiệp sản xuất ra chưa đạt đủ tiêu chuẩn lỹ 

thuật quy định về quy cách và phẩm chất nhưng vẫn có giá trị sử dụng và được 

tiêu thụ (thị trường chấp nhận); (3) Phụ phẩm (còn gọi là sản phẩm song song ) 

là những sản phẩm vật chất được tạo ra trong quá trình sản xuất công nghiệp 

cùng với sản phẩm chính.  

- Sản phẩm dịch vụ công nghiệp là một lại sản phẩm công nghiệp biểu 

hiện dưới hình thức gia công hoặc làm tăng thêm giá trị sử dụng của sản 

phẩm công nghiệp nhưng không làm thay đổi hình thái giá trị sử dụng ban 

đầu của sản phẩm. 
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EXPLANATION OF TERMINOLOGY, CONTENT  

AND METHODOLOGY OF SOME STATISTICAL INDICATORS  

ON INDUSTRY 

 

Gross output value of Industry includes output value of such Industries 

as mining; Processing; Manufacturing and distribution of electricity, gas and 

water calculated by firms, comprising of: (1) Industrial turnover (turnover from 

selling industrial products, wasted materials and waste; industrial services and 

from machinary and equipments with operators for rent; (2) Balance of finished 

products in stock, consingned products, semi-finished products; (3) 

Consumption tax ariting pay. 

Industrial products is an indicator showing the results of production and 

business activities of industry under the fom of material products and services 

in a given time. 

- Material products: are industrial prducts which are created by working 

instruments from the primary materials. Industrial products can also be the ones 

exploited from different mines. Material products include: (1) Finished 

products are industrial products manufactured in accordance with specification 

and technical standard; (2) Secondary products are industrial products with 

utilization value though they fail to meet the standard of specification, quality 

and technique. They are consumed and accepted on the market; (3) Auxiliary 

products (or also called by-products) are produced together with main products 

during the process of industrial production. 

- Industrial services are industrial  products processed or increased thrir 

utilization value without changing the initial use of the produccts. 

 
 
 



307 

Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành  
phân theo loại hình kinh tế  

Industrial gross output at current prices by ownership 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

 Tỷ đồng - Bill. dongs 

TỔNG SỐ - TOTAL 5.023,48 6.629,00 7.750,22 9.168,40 11.529,09 

Nhà nước - State 847,34 1.036,73 756,16 985,25 2.087,86 

Trung ương - Central 345,10 518,00 246,47 444,29 1.495,98 

Địa phương - Local 502,24 518,73 509,69 540,96 591,88 

Ngoài Nhà nước - Non-State 3.513,69 4.588,09 5.707,42 6.900,71 7.839,23 

Tập thể - Collective 39,07 47,85 65,80 92,25 90,10 

Tư nhân - Private 1.571,22 1.990,17 2.635,13 3.409,86 3.889,52 

Cá thể - Households  1.903,41 2.550,07 3.006,50 3.398,61 3.859,61 

Đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector 662,45 1.004,18 1.286,63 1.282,45 1.602,00 

 Cơ cấu - Structure (%) 

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

Nhà nước - State 16,87 15,64 9,76 10,75 18,11 

Trung ương - Central 6,87 7,81 3,18 4,85 12,98 

Địa phương - Local 10,00 7,83 6,58 5,90 5,13 

Ngoài Nhà nước - Non-State 69,95 69,21 73,64 75,27 68,00 

Tập thể - Collective 0,78 0,72 0,85 1,01 0,78 

Tư nhân - Private 31,28 30,02 34,00 37,19 33,74 

Cá thể - Households  37,89 38,47 38,79 37,07 33,48 

Đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector 13,19 15,15 16,60 13,99 13,90 
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Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành  
phân theo ngành công nghiệp  

Industrial gross output at current prices  
by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

TỔNG SỐ - TOTAL 5.023,48 6.629,00 7.750,22 9.168,40 11.529,09 

Phân theo ngành cấp II  
By secondary industrial activity      

Công nghiệp khai khoáng - Mining 640,42 631,91 754,56 811,37 901,84 

 - Khai thác than - Coal  -  -  -  -  - 

 - Khai thác quặng kim loại - Metal ores 356,88 251,88 230,51 160,56 157,16 

 - Khai thác đá và các mỏ khác 
Stone and other mining 283,54 380,03 524,05 650,81 744,67 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 
Manufacturing 4.261,82 5.797,35 6.716,34 7.987,86 9.562,29 

 - Sản xuất thực phẩm  
Manufacture of food products 959,02 1.119,46 1.218,33 1.333,10 1.437,00 

 - Sản xuất đồ uống  
Manufacture of beverages 164,49 144,35 140,50 300,90 738,64 

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

 - SX sản phẩm dệt - Textile products 1,51 28,26 40,16 134,55 257,44 

 - SX trang phục - Garments 101,33 139,25 170,54 263,48 304,90 

 - SX sản phẩm bằng da, giả da  
Leather tanning & processing 0,34 0,41 1,13 1,01 1,18 

 - SX sản phẩm gỗ và lâm sản  
Wood and wood products 1.305,58 1.788,64 1.823,67 1.831,31 1.996,87 

 - SX giấy và các sản phẩm bằng giấy  
Paper and paper products 5,54 4,54 434,11 458,27 511,84 

 - Xuất bản, in và sao bản in  
Printing, coppy and publishing 27,99 36,41 33,25 42,39 48,65 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành  
phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) Industrial gross output at current prices  
by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

- SX than cốc, sản phẩm dầu  
Manufacture of coke and refined  
petroleum products  -  -  -  -  - 

- SX hoá chất - Chemicals 229,68 206,08 179,48 218,36 220,20 

 - SX thuốc, hóa dược và dược liệu  
Manufacture of phamaceuticals, medicinal 
chemical and botanical products 34,49 87,65 95,36 97,33 120,95 

 - SX sản phẩm từ cao su và plastic  
Manufacture of rubber and plastics products  36,32 24,87 42,93 54,48 38,80 

 - SX các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại  
Manufacture of non metallic products 448,83 795,25 1.154,00 1.707,02 2.062,37 

 - Sản xuất kim loại  
Manufacture of metalic products 31,59 33,78 73,58 35,91 37,89 

 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại  
Manufacture of fabricated metal products 380,00 594,48 583,52 706,44 1.014,25 

 - SX thiết bị văn phòng, máy tính - Manufacture  
of office, accounting and computing machinery  -  -  -  -  - 

 - SX thiết bị điện - Manufacture of electrical 
machinery and apparatus  -  -  -  -  - 

 - SX máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu 
Machinery and equipment  - 0,04 0,13 0,09 0,10 

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

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác 
Manufacture of other transport equipment 62,13 124,13 61,82 61,47 64,99 

 - SX giường tủ, bàn ghế   
Manufacture of furniture 364,06 461,11 586,31 671,37 648,65 

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo khác  
Other manufacturing 20,87 28,29 30,05 29,55 34,46 

 - Sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị  
Repair and installation of machinery and 
equipment 88,05 180,34 47,48 40,85 23,14 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá hiện hành  
phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) Industrial gross output at current prices  
by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

CN SX và phân phối điện, khí đốt và nước  
Electricity, gas and water supply 77,77 136,68 203,68 257,04 923,47 

CN SX và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 
hơi nước, điều hòa không khí - Electricity, gas, 
steam and air conditioning supply 77,77 136,68 203,68 257,04 923,47 

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý  
rác thải, nước thải - Water supply, management 
and treatment of garbiage and waste water 43,48 63,06 75,64 112,13 141,49 

 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước  
Water collection, treatment and supply 25,15 32,74 44,37 59,58 69,46 

 - 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 18,32 30,32 31,27 52,55 72,03 

 - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác  
Remediation activities and other waste 
management sevices  -  -  -  -  - 
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Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010  
phân theo loại hình kinh tế  

Industrial gross output at constant 2010 prices by ownership 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

 Tỷ đồng - Bill. dongs 

TỔNG SỐ - TOTAL 5.023,48 5.827,84 6.411,79 7.309,71 8.761,29 

Nhà nước - State 847,34 916,84 640,76 770,36 1528,41 

Trung ương - Central 345,10 473,66 211,19 359,94 1110,15 

Địa phương - Local 502,24 443,18 429,58 410,42 418,26 

Ngoài Nhà nước - Non-State 3.513,69 3.983,04 4.732,98 5.526,71 5991,37 

Tập thể - Collective 39,071 42,13 55,28 76,38 68,374 

Tư nhân - Private 1571,22 1.707,56 2.180,55 2.762,42 3047,185 

Cá thể - Households  1903,41 2.233,34 2.497,15 2.687,91 2875,809 

Đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector 662,45 927,96 1.038,05 1.012,64 1241,52 

 

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

TỔNG SỐ - TOTAL  116,01 110,02 114,00 119,86 

Nhà nước - State  108,20 69,89 120,22 198,40 

Trung ương - Central  137,25 44,59 170,43 308,43 

Địa phương - Local  88,24 96,93 95,54 101,91 

Ngoài Nhà nước - Non-State  113,36 118,83 116,77 108,41 

Tập thể - Collective  107,83 131,21 138,18 89,51 

Tư nhân - Private  108,68 127,70 126,68 110,31 

Cá thể - Households   117,33 111,81 107,64 106,99 

Đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector  140,08 111,86 97,55 122,60 
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Giá trị sản xuất công nghiệp theo giá so sánh 2010  
phân theo ngành công nghiệp  

Industrial gross output at constant 2010 prices  
               by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

TỔNG SỐ - TOTAL 5.023,48 5.827,84 6.411,79 7.309,71 8.761,29 

Phân theo ngành cấp II  
By secondary industrial activity      

Công nghiệp khai khoáng - Mining 640,42 542,38 630,32 622,50 638,05 

 - Khai thác than - Coal  -  -  -  -  - 

 - Khai thác quặng kim loại - Metal ores 356,88 213,80 195,50 95,71 84,57 

 - Khai thác đá và các mỏ khác 
Stone and other mining 283,54 328,58 434,81 526,80 553,48 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 
Manufacturing 4.261,82 5.108,08 5.552,05 6.403,18 7.395,18 

 - Sản xuất thực phẩm  
Manufacture of food products 959,02 914,91 974,66 1.063,20 1.113,79 

 - Sản xuất đồ uống  
Manufacture of beverages 164,49 138,85 122,46 248,03 595,90 

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

 - SX sản phẩm dệt - Textile products 1,51 24,02 34,37 112,91 222,19 

 - SX trang phục - Garments 101,33 109,94 128,60 191,74 220,15 

 - SX sản phẩm bằng da, giả da  
Leather tanning & processing 0,34 0,38 0,77 0,73 0,82 

 - SX sản phẩm gỗ và lâm sản  
Wood and wood products 1.305,58 1.666,84 1.436,48 1.295,73 1.346,57 

 - SX giấy và các sản phẩm bằng giấy  
Paper and paper products 5,54 3,68 346,35 360,27 397,05 

 - Xuất bản, in và sao bản in  
Printing, coppy and publishing 27,99 35,86 28,18 33,63 36,61 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp  
theo giá so sánh 2010 phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) Industrial gross output at constant 2010 prices  
by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

- SX than cốc, sản phẩm dầu  
Manufacture of coke and refined  
petroleum products  -  -  -  -  - 

- SX hoá chất - Chemicals 229,68 179,08 131,30 155,58 149,07 

 - SX thuốc, hóa dược và dược liệu  
Manufacture of phamaceuticals, medicinal 
chemical and botanical products 34,49 75,17 83,83 79,72 99,14 

 - SX sản phẩm từ cao su và plastic  
Manufacture of rubber and plastics products  36,32 19,50 34,52 44,56 33,72 

 - SX các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại  
Manufacture of non metallic products 448,83 640,39 1.004,83 1.518,22 1.810,64 

 - Sản xuất kim loại  
Manufacture of metalic products 31,59 30,46 67,58 32,76 34,92 

 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại  
Manufacture of fabricated metal products 380,00 542,91 542,66 652,90 802,15 

 - SX thiết bị văn phòng, máy tính - Manufacture  
of office, accounting and computing machinery  -  -  -  -  - 

 - SX thiết bị điện - Manufacture of electrical 
machinery and apparatus  -  -  -  -  - 

 - SX máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu 
Machinery and equipment  - 0,04 0,13 0,08 0,09 

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

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác 
Manufacture of other transport equipment 62,13 124,13 61,82 61,47 64,99 

 - SX giường tủ, bàn ghế   
Manufacture of furniture 364,06 408,38 481,74 488,54 418,58 

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo khác  
Other manufacturing 20,87 26,27 27,81 26,50 30,49 

 - Sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị  
Repair and installation of machinery and 
equipment 88,05 167,28 43,95 36,63 18,30 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp  
theo giá so sánh 2010 phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) Industrial gross output at constant 2010 prices  
by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

CN SX và phân phối điện, khí đốt và nước  
Electricity, gas and water supply 77,77 116,77 159,49 184,87 621,29 

CN SX và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 
hơi nước, điều hòa không khí - Electricity, gas, 
steam and air conditioning supply 77,77 116,77 159,49 184,87 621,29 

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý  
rác thải, nước thải - Water supply, management 
and treatment of garbiage and waste water 43,48 60,61 69,93 99,16 106,77 

 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước  
Water collection, treatment and supply 25,15 30,29 38,66 47,87 50,30 

 - 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 18,32 30,32 31,27 51,29 56,47 

 - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác  
Remediation activities and other waste 
management sevices  -  -  -  -  - 
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Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước  
theo giá so sánh 2010 phân theo ngành công nghiệp  

State industrial gross output at constant 2010 prices  
              by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

TỔNG SỐ - TOTAL 847,34 916,84 640,76 770,36 1.528,41 

Phân theo ngành cấp II  
By secondary industrial activity      

Công nghiệp khai khoáng - Mining 320,71 239,95 206,05 134,41 129,71 

 - Khai thác than - Coal  -  -  -  -  - 

 - Khai thác quặng kim loại - Metal ores 299,50 213,80 176,34 95,71 84,57 

 - Khai thác đá và các mỏ khác 
Stone and other mining 21,21 26,15 29,71 38,70 45,14 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 
Manufacturing 435,74 569,34 298,57 465,77 793,42 

 - Sản xuất thực phẩm  
Manufacture of food products 99,63 108,76 117,02 158,98 171,35 

 - Sản xuất đồ uống  
Manufacture of beverages 105,74 58,72 37,45 149,01 517,40 

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

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

 - SX trang phục - Garments 13,88 16,45 16,48 18,76 20,85 

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

 - SX sản phẩm gỗ và lâm sản  
Wood and wood products 67,96 14,82 4,45 5,09 2,59 

 - SX giấy và các sản phẩm bằng giấy  
Paper and paper products  -  -  -  -  - 

 - Xuất bản, in và sao bản in  
Printing, coppy and publishing  -  -  -  -  - 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước  
theo giá so sánh 2010 phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) State industrial gross output at constant 2010 prices 
by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

- 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 phamaceuticals, medicinal 
chemical and botanical products  -  -  -  -  - 

 - SX sản phẩm từ cao su và plastic  
Manufacture of rubber and plastics products   -  -  - 8,33 1,46 

 - SX các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại  
Manufacture of non metallic products  - 84,49 48,34 67,89 41,00 

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

 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại  
Manufacture of fabricated metal products 8,24 15,78  -  -  - 

 - SX thiết bị văn phòng, máy tính - Manufacture  
of office, accounting and computing machinery  -  -  -  -  - 

 - SX thiết bị điện - Manufacture of electrical 
machinery and apparatus  -  -  -  -  - 

 - SX máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu 
Machinery and equipment  -  -  -  -  - 

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

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác 
Manufacture of other transport equipment 50,84 111,25 44,76 32,68 31,73 

 - SX giường tủ, bàn ghế   
Manufacture of furniture 5,10  -  -  -  - 

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo khác  
Other manufacturing  -  -  -  -  - 

 - Sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị  
Repair and installation of machinery and 
equipment 84,36 159,07 30,07 25,03 7,04 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước  
theo giá so sánh 2010 phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) State industrial gross output at constant 2010 prices 
by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

CN SX và phân phối điện, khí đốt và nước  
Electricity, gas and water supply 49,46 51,81 76,61 87,48 514,90 

CN SX và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 
hơi nước, điều hòa không khí - Electricity, gas, 
steam and air conditioning supply 49,46 51,81 76,61 87,48 514,90 

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý  
rác thải, nước thải - Water supply, management 
and treatment of garbiage and waste water 41,43 55,74 59,53 82,70 90,38 

 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước  
Water collection, treatment and supply 24,98 29,89 37,70 46,87 49,54 

 - 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 16,44 25,86 21,83 35,83 40,84 

 - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác  
Remediation activities and other waste 
management sevices  -  -  -  -  - 
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Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do trung ương 
quản lý theo giá so sánh 2010 phân theo ngành công nghiệp  

Central state industrial gross output at constant 2010 prices  
by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

TỔNG SỐ - TOTAL 345,10 473,66 211,19 359,94 1.110,15 

Phân theo ngành cấp II  
By secondary industrial activity      

Công nghiệp khai khoáng - Mining 5,39 16,27 8,10 4,03  - 

 - Khai thác than - Coal  -  -  -  -  - 

 - Khai thác quặng kim loại - Metal ores 1,12 4,10 3,85 3,72  - 

 - Khai thác đá và các mỏ khác 
Stone and other mining 4,27 12,17 4,25 0,32  - 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 
Manufacturing 291,06 406,19 126,49 268,42 595,25 

 - Sản xuất thực phẩm  
Manufacture of food products 9,68 8,98 8,40 24,37 27,43 

 - Sản xuất đồ uống  
Manufacture of beverages 105,74 58,72 37,45 149,01 517,40 

 - 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 43,00 4,29 4,02 4,24 2,59 

 - SX giấy và các sản phẩm bằng giấy  
Paper and paper products  -  -  -  -  - 

 - Xuất bản, in và sao bản in  
Printing, coppy and publishing  -  -  -  -  - 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước  
do trung ương quản lý theo giá so sánh 2010  
phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) Central state industrial gross output  
at constant 2010 prices by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

- 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 phamaceuticals, medicinal 
chemical and botanical products  -  -  -  -  - 

 - SX sản phẩm từ cao su và plastic  
Manufacture of rubber and plastics products   -  -  - 8,33 1,46 

 - SX các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại  
Manufacture of non metallic products  - 64,98 18,19 34,17 14,65 

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

 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại  
Manufacture of fabricated metal products 8,24 15,78  -  -  - 

 - SX thiết bị văn phòng, máy tính - Manufacture  
of office, accounting and computing machinery  -  -  -  -  - 

 - SX thiết bị điện - Manufacture of electrical 
machinery and apparatus  -  -  -  -  - 

 - SX máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu 
Machinery and equipment  -  -  -  -  - 

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

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác 
Manufacture of other transport equipment 50,84 111,25 44,76 32,68 31,73 

 - SX giường tủ, bàn ghế   
Manufacture of furniture  -  -  -  -  - 

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo khác  
Other manufacturing  -  -  -  -  - 

 - Sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị  
Repair and installation of machinery and 
equipment 73,57 142,18 13,66 15,63 0,00 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước  
do trung ương quản lý theo giá so sánh 2010  
phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) Central state industrial gross output  
at constant 2010 prices by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

CN SX và phân phối điện, khí đốt và nước  
Electricity, gas and water supply 48,65 51,21 76,61 87,48 514,90 

CN SX và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 
hơi nước, điều hòa không khí - Electricity, gas, 
steam and air conditioning supply 48,65 51,21 76,61 87,48 514,90 

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 waste 
management sevices  -  -  -  -  - 
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Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước do địa phương 
quản lý theo giá so sánh 2010 phân theo ngành công nghiệp  

Local state industrial gross output at constant 2010 prices 
by industrial activity  

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

TỔNG SỐ - TOTAL 502,24 443,18 429,58 410,42 418,26 

Phân theo ngành cấp II  
By secondary industrial activity      

Công nghiệp khai khoáng - Mining 315,33 223,68 197,96 130,37 129,71 

 - Khai thác than - Coal  -  -  -  -  - 

 - Khai thác quặng kim loại - Metal ores 298,38 209,70 172,49 91,99 84,57 

 - Khai thác đá và các mỏ khác 
Stone and other mining 16,94 13,98 25,46 38,39 45,14 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 
Manufacturing 144,68 163,16 172,09 197,35 198,17 

 - Sản xuất thực phẩm  
Manufacture of food products 89,94 99,78 108,62 134,61 143,92 

 - Sản xuất đồ uống  
Manufacture of beverages  -  -  -  -  - 

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

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

 - SX trang phục - Garments 13,88 16,45 16,48 18,76 20,85 

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

 - SX sản phẩm gỗ và lâm sản  
Wood and wood products 24,96 10,53 0,43 0,85 0,00 

 - SX giấy và các sản phẩm bằng giấy  
Paper and paper products  -  -  -  -  - 

 - Xuất bản, in và sao bản in  
Printing, coppy and publishing  -  -  -  -  - 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước  
do địa phương quản lý theo giá so sánh 2010  
phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) Local state industrial gross output  
at constant 2010 prices by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

- 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 phamaceuticals, medicinal 
chemical and botanical products  -  -  -  -  - 

 - SX sản phẩm từ cao su và plastic  
Manufacture of rubber and plastics products   -  -  -  -  - 

 - SX các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại  
Manufacture of non metallic products  - 19,50 30,15 33,72 26,35 

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

 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại  
Manufacture of fabricated metal products  -  -  -  -  - 

 - SX thiết bị văn phòng, máy tính - Manufacture  
of office, accounting and computing machinery  -  -  -  -  - 

 - SX thiết bị điện - Manufacture of electrical 
machinery and apparatus  -  -  -  -  - 

 - SX máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu 
Machinery and equipment  -  -  -  -  - 

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

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác 
Manufacture of other transport equipment  -  -  -  -  - 

 - SX giường tủ, bàn ghế   
Manufacture of furniture 5,10  -  -  -  - 

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo khác  
Other manufacturing  -  -  -  -  - 

 - Sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị  
Repair and installation of machinery and 
equipment 10,80 16,89 16,41 9,40 7,04 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp Nhà nước  
do địa phương quản lý theo giá so sánh 2010  
phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) Local state industrial gross output  
at constant 2010 prices by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

CN SX và phân phối điện, khí đốt và nước  
Electricity, gas and water supply 0,80 0,60 0,00 0,00 0,00 

CN SX và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 
hơi nước, điều hòa không khí - Electricity, gas, 
steam and air conditioning supply 0,80 0,60  -  -  - 

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý  
rác thải, nước thải - Water supply, management 
and treatment of garbiage and waste water 41,43 55,74 59,53 82,70 90,38 

 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước  
Water collection, treatment and supply 24,98 29,89 37,70 46,87 49,54 

 - 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 16,44 25,86 21,83 35,83 40,84 

 - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác  
Remediation activities and other waste 
management sevices  -  -  -  -  - 
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Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước  
theo giá so sánh 2010 phân theo ngành công nghiệp  

Non-State industrial gross output at constant 2010 prices 
by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

TỔNG SỐ - TOTAL 3.513,69 3.983,04 4.732,98 5.526,71 5.991,37 

Phân theo ngành cấp II  
By secondary industrial activity      

Công nghiệp khai khoáng - Mining 319,70 301,27 371,27 480,99 508,27 

 - Khai thác than - Coal  -  -  -  -  - 

 - Khai thác quặng kim loại - Metal ores 57,38  - 19,16  -  - 

 - Khai thác đá và các mỏ khác 
Stone and other mining 262,33 301,27 352,11 480,99 508,27 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 
Manufacturing 3.163,63 3.611,93 4.268,42 4.931,87 5.360,32 

 - Sản xuất thực phẩm  
Manufacture of food products 837,50 779,95 771,27 836,35 923,22 

 - Sản xuất đồ uống  
Manufacture of beverages 58,75 80,12 85,01 99,02 78,51 

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

 - SX sản phẩm dệt - Textile products 1,26 24,00 34,31 112,88 222,19 

 - SX trang phục - Garments 87,45 93,49 112,13 172,98 199,30 

 - SX sản phẩm bằng da, giả da  
Leather tanning & processing 0,34 0,38 0,77 0,73 0,82 

 - SX sản phẩm gỗ và lâm sản  
Wood and wood products 597,32 777,55 749,00 821,52 831,01 

 - SX giấy và các sản phẩm bằng giấy  
Paper and paper products 5,54 3,68 346,35 360,27 397,05 

 - Xuất bản, in và sao bản in  
Printing, coppy and publishing 27,99 35,86 28,18 33,63 36,61 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước  
theo giá so sánh 2010 phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) Non-State industrial gross output  
at constant 2010 prices by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

- SX than cốc, sản phẩm dầu  
Manufacture of coke and refined  
petroleum products  -  -  -  -  - 

- SX hoá chất - Chemicals 229,68 179,08 131,30 155,58 138,36 

 - SX thuốc, hóa dược và dược liệu  
Manufacture of phamaceuticals, medicinal 
chemical and botanical products 34,49 75,17 83,83 79,72 99,14 

 - SX sản phẩm từ cao su và plastic  
Manufacture of rubber and plastics products  36,32 19,50 34,52 36,22 32,26 

 - SX các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại  
Manufacture of non metallic products 448,83 530,02 741,00 1.011,76 1.110,34 

 - Sản xuất kim loại  
Manufacture of metalic products 31,59 30,46 67,58 32,76 34,92 

 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại  
Manufacture of fabricated metal products 371,76 526,89 542,56 622,93 762,89 

 - SX thiết bị văn phòng, máy tính - Manufacture  
of office, accounting and computing machinery  -  -  -  -  - 

 - SX thiết bị điện - Manufacture of electrical 
machinery and apparatus  -  -  -  -  - 

 - SX máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu 
Machinery and equipment  - 0,04 0,13 0,08 0,09 

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

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác 
Manufacture of other transport equipment 11,29 12,88 17,06 28,80 33,27 

 - SX giường tủ, bàn ghế   
Manufacture of furniture 358,96 408,38 481,74 488,54 418,58 

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo khác  
Other manufacturing 20,87 26,27 27,81 26,50 30,49 

 - Sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị  
Repair and installation of machinery and 
equipment 3,69 8,21 13,88 11,60 11,26 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp ngoài Nhà nước  
theo giá so sánh 2010 phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) Non-State industrial gross output  
at constant 2010 prices by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

CN SX và phân phối điện, khí đốt và nước  
Electricity, gas and water supply 28,31 64,96 82,89 97,39 106,40 

CN SX và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 
hơi nước, điều hòa không khí - Electricity, gas, 
steam and air conditioning supply 28,31 64,96 82,89 97,39 106,40 

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý  
rác thải, nước thải - Water supply, management 
and treatment of garbiage and waste water 2,05 4,87 10,40 16,46 16,39 

 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước  
Water collection, treatment and supply 0,17 0,41 0,96 1,00 0,75 

 - 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 1,88 4,46 9,44 15,47 15,64 

 - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác  
Remediation activities and other waste 
management sevices  -  -  -  -  - 
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Giá trị sản xuất công nghiệp  
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
theo giá so sánh 2010 phân theo ngành công nghiệp  

Industrial gross output of foreign invested sector  
at constant 2010 prices by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

TỔNG SỐ - TOTAL 662,45 927,96 1.038,05 1.012,64 1.241,52 

Phân theo ngành cấp II  
By secondary industrial activity      

Công nghiệp khai khoáng - Mining 0,00 1,16 53,00 7,10 0,07 

 - Khai thác than - Coal  -  -  -  -  - 

 - Khai thác quặng kim loại - Metal ores  -  -  -  -  - 

 - Khai thác đá và các mỏ khác 
Stone and other mining 0,00 1,16 53,00 7,10 0,07 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 
Manufacturing 662,45 926,80 985,06 1.005,54 1.241,45 

 - Sản xuất thực phẩm  
Manufacture of food products 21,89 26,20 86,37 67,86 19,21 

 - Sản xuất đồ uống  
Manufacture of beverages  -  -  -  -  - 

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

 - SX sản phẩm dệt - Textile products 0,26 0,02 0,06 0,03  - 

 - 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 640,31 874,46 683,03 469,11 512,97 

 - SX giấy và các sản phẩm bằng giấy  
Paper and paper products  -  -  -  -  - 

 - Xuất bản, in và sao bản in  
Printing, coppy and publishing  -  -  -  -  - 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp  
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
theo giá so sánh 2010 phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) Industrial gross output of foreign invested sector  
at constant 2010 prices by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

- SX than cốc, sản phẩm dầu  
Manufacture of coke and refined  
petroleum products  -  -  -  -  - 

- SX hoá chất - Chemicals  -  -  -  - 10,71 

 - SX thuốc, hóa dược và dược liệu  
Manufacture of phamaceuticals, medicinal 
chemical and botanical products  -  -  -  -  - 

 - SX sản phẩm từ cao su và plastic  
Manufacture of rubber and plastics products   -  -  -  -  - 

 - SX các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại  
Manufacture of non metallic products  - 25,89 215,49 438,57 659,30 

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

 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại  
Manufacture of fabricated metal products  - 0,24 0,11 29,97 39,26 

 - SX thiết bị văn phòng, máy tính - Manufacture  
of office, accounting and computing machinery  -  -  -  -  - 

 - SX thiết bị điện - Manufacture of electrical 
machinery and apparatus  -  -  -  -  - 

 - SX máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu 
Machinery and equipment  -  -  -  -  - 

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

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác 
Manufacture of other transport equipment  -  -  -  -  - 

 - SX giường tủ, bàn ghế   
Manufacture of furniture  -  -  -  -  - 

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo khác  
Other manufacturing  -  -  -  -  - 

 - Sửa chữa bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị  
Repair and installation of machinery and 
equipment  -  -  -  -  - 
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(Tiếp theo) Giá trị sản xuất công nghiệp  
khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
theo giá so sánh 2010 phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) Industrial gross output of foreign invested sector  
at constant 2010 prices by industrial activity 

ĐVT: Tỷ đồng - Unit: Bill. dongs 

 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

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

CN SX và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 
hơi nước, điều hòa không khí - Electricity, gas, 
steam and air conditioning supply  -  -  -  -  - 

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 waste 
management sevices  -  -  -  -  - 
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Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp  

Index of industrial production by industrial activity  

Đơn vị tính - Unit: % 

 
2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

TỔNG SỐ - TOTAL 116,64 107,28 113,07 124,11 

Phân theo ngành cấp II (VSIC 2007) 
By secondary industrial activity (VSIC 2007)     

Công nghiệp khai khoáng - Mining 86,82 96,68 85,29 100,70 

 - Khai thác than - Coal  -  -  -  - 

 - Khai thác quặng kim loại - Metal ores 64,58 96,21 58,23 86,66 

 - Khai thác đá và các mỏ khác 
Stone and other mining 100,83 102,57 104,89 108,33 

Công nghiệp chế biến, chế tạo 
Manufacturing 120,45 107,07 116,36 121,45 

 - Sản xuất thực phẩm  
Manufacture of food products 106,97 139,80 110,59 101,92 

 - Sản xuất đồ uống  
Manufacture of beverages 64,62 38,03 830,25 181,53 

 - 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 94,40 121,77 83,71 106,42 

 - SX giấy và các sản phẩm bằng giấy  
Paper and paper products  -  -  -  - 

 - Xuất bản, in và sao bản in  
Printing, coppy and publishing  -  -  -  - 
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(Tiếp theo) Chỉ số sản xuất công nghiệp  
phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) Index of industrial production by industrial activity 

Đơn vị tính - Unit: % 

 
2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

- SX than cốc, sản phẩm dầu  
Manufacture of coke and refined petroleum products  -  -  -  - 

- SX hoá chất - Chemicals 107,08 69,64 134,36 97,83 

 - SX thuốc, hóa dược và dược liệu  
Manufacture of phamaceuticals, medicinal chemical 
and botanical products  -  -  -  - 

 - SX sản phẩm từ cao su và plastic  
Manufacture of rubber and plastics products   -  -  -  - 

 - SX các sản phẩm từ chất khoáng phi kim loại  
Manufacture of non metallic products 141,55 84,66 103,73 107,15 

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

 - Sản xuất các sản phẩm bằng kim loại  
Manufacture of fabricated metal products 231,84 89,75 82,14 129,15 

 - SX thiết bị văn phòng, máy tính - Manufacture  
of office, accounting and computing machinery  -  -  -  - 

 - SX thiết bị điện  
Manufacture of electrical machinery and apparatus  -  -  -  - 

 - SX máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu 
Machinery and equipment  -  -  -  - 

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

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác 
Manufacture of other transport equipment  -  -  -  - 

 - SX giường tủ, bàn ghế - Manufacture of furniture 224,02 111,32 71,45 94,82 

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo khác  
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 150,55 140,99 109,98 336,07 

CN SX và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 
nước, điều hòa không khí - Electricity, gas, steam and 
air conditioning supply 150,55 140,99 109,98 336,07 
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(Tiếp theo) Chỉ số sản xuất công nghiệp  
phân theo ngành công nghiệp  

(Cont.) Index of industrial production by industrial activity 

Đơn vị tính - Unit: % 

 
2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel.  
2014 

Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý  
rác thải, nước thải - Water supply, management and 
treatment of garbiage and waste water 110,51 108,32 105,42 108,61 

 - Khai thác, xử lý và cung cấp nước  
Water collection, treatment and supply 108,44 104,58 105,64 109,50 

 - 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 114,71 115,74 104,42 107,17 

 - Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác  
Remediation activities and other waste management 
sevices  -  -  -  - 
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Sản phẩm công nghiệp chủ yếu phân theo loại hình kinh tế  

Main industrial products by types of ownership 

 
Đơn vị tính 

Unit 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel. 
2014 

Quặng man gan - Mangan ore Tấn - Ton 28.151 14.974 14.980 8.777 4.477 

Nhà nước - State " 28.151 14.974 14.980 8.777 4.477 

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

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign invested sector " - - - - - 

Quặng Ti tan - Titan ore Tấn - Ton 1.605 3.322 2.229 4.972 5.449 

Nhà nước - State " 1.605 3.322 2.229 4.972 5.449 

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

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign invested sector " - - - - - 

Thủy sản đông lạnh - Fishing Tấn - Ton 1.257 1.409 901 989 822 

Nhà nước - State " - - - - - 

Ngoài Nhà nước - Non-state " 1.257 1.409 901 989 822 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign invested sector " - - - - - 

Chè đen - Black tea Tấn - Ton 707 780 965 874 915 

Nhà nước - State " - - - - - 

Ngoài Nhà nước - Non-state " 707 780 965 874 915 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign invested sector " - - - - - 

Bia các loại  
Beer 

Nghìn lít 
Thous. litres 13.047 6.729 5.444 25.586 43.366 

Nhà nước - State " 13.047 6.729 5.444 25.586 43.366 

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

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign invested sector " - - - - - 
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(Tiếp theo) Sản phẩm công nghiệp chủ yếu  
phân theo loại hình kinh tế  

(Cont.) Main industrial products by types of ownership 

 
Đơn vị tính 

Unit 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel. 
2014 

Quần áo may sẵn 
Ready made clothes 

Nghìn cái 
Thous. pcs 774 409 521 721 777 

Nhà nước - State " 370 400 468 530 571 

Ngoài Nhà nước - Non-state " 404 9 53 191 206 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign invested sector " - - - - - 

Gỗ xẻ các loại 
Saw wood 

Nghìn m
3
  

Thous. m
3
 3 9 11 15 16 

Nhà nước - State " - -   -   -   - 

Ngoài Nhà nước - Non-state " 3 9 11 15 16 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign invested sector " - - - - - 

Thuốc viên  
Pills 

Triệu viên 
Mill. pills 506 444 707 363 370 

Nhà nước - State " - - - - - 

Ngoài Nhà nước - Non-state " 506 444 707 363 370 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign invested sector " - - - - - 

Trang in các loại  
Print page 

Triệu trang 
Mill. pages 4.755 1.749 1.706 1.133 1.209 

Nhà nước - State " - - - - - 

Ngoài Nhà nước - Non-state " 4.755 1.749 1.706 1.133 1.209 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign invested sector " - - - - - 

Gạch nung  
Bricks 

Nghìn viên 
Thous. pcs 236.460 285.058 248.400 249.884 297.748 

Nhà nước - State " 4.990 33.971 42.572 39.633 47.224 

Ngoài Nhà nước - Non-state " 231.470 251.087 205.828 210.251 250.524 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign invested sector " - - - - - 
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(Tiếp theo) Sản phẩm công nghiệp chủ yếu  
phân theo loại hình kinh tế  

(Cont.) Main industrial products by types of ownership 

 Đơn vị tính 

Unit 
2010 2011 2012 2013 

Sơ bộ 
Prel. 
2014 

Bộ sa lông các loại - Armchair Bộ - Set - 649 580 329 296 

Nhà nước - State " - - - - - 

Ngoài Nhà nước - Non-state "  649 580 329 296 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  
Foreign invested sector " - - - - - 

Bàn làm việc - Desks Cái - Piece 1.827 2.973 3.075 2.038 2.077 

Nhà nước - State " - - - - - 

Ngoài Nhà nước - Non-state " 1.827 2.973 3.075 2.038 2.077 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign invested sector " - - - - - 

Tủ gỗ các loại - Table-cabinet Cái - Piece 1.652 1.851 1.343 1.106 1.233 

Nhà nước - State " - - - - - 

Ngoài Nhà nước - Non-state " 1.652 1.851 1.343 1.106 1.233 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign invested sector " - - - - - 

Điện thương phẩm 
Electricity 

Triệu Kwh 
Mill. Kwh 393 445 511 565 718 

Nhà nước - State " 393 445 511 565 718 

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

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign invested sector " - - - - - 

Nước máy sản xuất 
Water 

Nghìn m
3
 

Thous. m
3
 10.350 6.860 7.336 8.227 9.913 

Nhà nước - State " 8.650 6.746 7.270 7.604 9.162 

Ngoài Nhà nước - Non-state " 1.700 114 66 623 751 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 
Foreign invested sector " - - - - - 
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