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I. Những thuận lợi và khó khăn trong 6 tháng đầu năm 2021 

Phát triển kinh tế - xã hội sáu tháng đầu năm 2021 của tỉnh Yên Bái diễn ra 

trong bối cảnh kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi sau khi nhiều nước trên thế giới 

đẩy nhanh triển khai tiêm chủng vắc- xin phòng dịch Covid-19. Các nền kinh tế lớn 

trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản, EU dự báo đạt mức tăng trưởng khá. 

Trong nước, tuy gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19 bùng phát ở một số tỉnh và 

thành phố; song thời tiết thuận lợi, dịch tả lợn châu phi được khống chế, kinh tế vĩ 

mô được dự báo tiếp tục tăng trưởng nhưng thấp hơn mục tiêu đề ra, các cân đối lớn 

của nền kinh tế duy trì ổn định; lạm phát được kiểm soát. Bên cạnh những ảnh 

hưởng của dịch Covid-19, phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh còn gặp không ít khó 

khăn, thách thức như: Một số doanh nghiệp trong tỉnh năng lực quản lý, năng suất 

lao động và sức cạnh tranh còn hạn chế; dịch bệnh trên đàn gia súc xảy ra ở một số 

địa phương; rét đậm, rét hại làm ảnh hưởng đến kết quả sản xuất và đời sống các 

tầng lớp dân cư trong tỉnh. Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, Tỉnh uỷ, 

HĐND tỉnh, UBND tỉnh ngay từ đầu năm đã chỉ đạo các ngành, địa phương thực 

hiện đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo 

vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nỗ lực phấn đấu 

thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ “Về nhiệm 

vụ giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2021”, các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Kết quả đạt 

được của một số ngành, lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm như sau: 

II. Kết quả đạt được   

1. Tăng trưởng kinh tế 

Dự ước tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 đạt 8.992,8 

tỷ đồng, tăng 5,68% (kịch bản tăng trưởng 6 tháng là 5,5%). Đây là mức tăng 

trưởng khá trong bối cảnh bị ảnh hưởng của dịch Covid-19; khẳng định tính kịp 

thời và hiệu quả của các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu được tỉnh ban hành để thực 

hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021; sự nỗ lực của các ngành, các địa 

phương trong thực hiện mục tiêu tăng trưởng. Trong mức tăng chung của kinh tế 

toàn tỉnh, khu vực Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 2.305,8 tỷ đồng, tăng 4,03% 

(cùng kỳ tăng 6,08%), đóng góp 1,05 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung. 

Khu vực Công nghiệp-xây dựng đạt 2.457,3 tỷ đồng, tăng 8,40% (cùng kỳ tăng 

7,20%), đóng góp 2,24 điểm phần trăm, trong đó công nghiệp đóng vai trò động 

lực chủ yếu thúc đẩy tăng trưởng của nền kinh tế với mức tăng 10,93% (cùng kỳ 

tăng 5,58%). Khu vực Dịch vụ đạt 3.830,1 tỷ đồng, tăng 4,97% (cùng kỳ tăng 
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4,59%), đóng góp 2,13 điểm phần trăm. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm đạt 

399,5 tỷ đồng tăng 5,93% (cùng kỳ tăng 4,62%) đóng góp 0,26 điểm phần trăm. 

Về cơ cấu kinh tế: Tổng GRDP theo giá hiện hành đạt 16.445,1 tỷ đồng trong 

đó: Khu vực Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 4.367,1 tỷ đồng, chiếm 26,56% 

(cùng kỳ năm 2020 là 26,45%); khu vực Công nghiệp-xây dựng đạt 4.377,5 tỷ đồng, 

chiếm 26,62% (cùng kỳ năm 2020 là 26,23%); khu vực Dịch vụ đạt 6.573,7 tỷ đồng, 

chiếm 42,39% (cùng kỳ năm 2020 là 43,17%); thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 

đạt 728,8 tỷ đồng, chiếm 4,43%. Như vậy do ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 cơ cấu 

kinh tế có sự chuyển dịch tăng ở khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Công 

nghiệp - xây dựng; giảm ở khu vực Dịch vụ, song mức độ chuyển dịch không lớn. 

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Tổng giá trị sản xuất ngành Nông, lâm nghiệp và thủy sản (theo giá so sánh 

2010) 6 tháng đầu năm 2021 ước tính đạt 3.964,2 tỷ đồng, tăng 4,42% so với cùng 

kỳ năm trước, trong đó: Giá trị sản xuất nông nghiệp và các hoạt động dịch vụ có 

liên quan đạt 2.841,5 tỷ đồng, tăng 4,1%. Giá trị sản xuất lâm nghiệp và các hoạt 

động dịch vụ có liên quan đạt 950,6 tỷ đồng, tăng 4,75%. Giá trị khai thác và nuôi 

trồng thủy sản đạt 172,1 tỷ đồng, tăng 7,86%. 

a) Nông nghiệp  

* Kết quả sơ bộ về diện tích, năng suất, sản lượng cây trồng hàng năm vụ 

đông xuân năm 2021 đạt như sau:  

Về diện tích: Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông xuân năm 2021 

đạt 53.031 ha, giảm 0,32% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Diện tích lúa đạt 

19.506,73 ha, giảm 0,97% so với cùng kỳ, vượt 2,35% kế hoạch; Diện tích ngô đạt 

20.416,5 ha, giảm 0,14% so với cùng kỳ, vượt 2,37% kế hoạch; Diện tích gieo 

trồng cây lấy củ có chất bột đạt 2.212,31 ha, giảm 1,3% so với cùng kỳ (Khoai 

lang đạt 2.143,22 ha, giảm 0,22%; khoai tây đạt 69,09 ha, giảm 26,19%). Diện tích 

gieo trồng cây có hạt chứa dầu đạt 1.338,08 ha, giảm 3,02% so với cùng kỳ (Đậu 

tương đạt 34,57 ha, giảm 7,07%; lạc đạt 1.266,04 ha, tăng 1,0%; vừng đạt 12,47 

ha, giảm 55,62% so với cùng kỳ). Diện tích gieo trồng cây rau, đậu, hoa, cây cảnh 

đạt 8.341,57 ha, tăng 4,07% so với cùng kỳ;... 

Về sản lượng: Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 181.816,47 tấn, tăng 

0,05% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Lúa đạt 108.615,33 tấn, giảm 0,53% 

và vượt 2,96% kế hoạch; ngô đạt 73.201,14 tấn, tăng 0,91%, vượt 1,02% kế hoạch. 

Khoai lang đạt 11.967,79 tấn, giảm 0,26% so với cùng kỳ; đậu tương đạt 

41,37 tấn, giảm 7,2%; lạc đạt 2.432,82 tấn, tăng 0,71%; vừng đạt 6,86 tấn, giảm 

48,86%; rau các loại đạt 93.731,8 tấn, tăng 2,92%, đậu/đỗ các loại đạt 201,36 tấn, 

giảm 0,26%... 

* Cây lâu năm: Tổng diện tích hiện có ước đạt 20.632,27 ha so với cùng kỳ 

năm trước, tăng 2,71% = 544,36 ha, trong đó: 

Diện tích cây ăn quả các loại hiện có ước đạt 9.961,3 ha, so với cùng kỳ năm 

trước tăng 6,89%, diện tích tăng ở một số cây ăn quả có diện tích lớn như Cam 

tăng 5,77%, bưởi tăng 18,88%; Sản lượng thu hoạch 6 tháng đầu năm ước đạt 
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14.881,89 tấn so với cùng kỳ tăng 6,34%, sản lượng tăng chủ yếu ở cây 

Cam (tăng 441,47 tấn).   

Diện tích cây cao su hiện có ước đạt 2.270,7 ha, bằng 100% so với cùng kỳ 

năm trước. 

Diện tích cây chè hiện có ước đạt 7.379,82 ha, so với cùng kỳ năm trước giảm 

2,36%. Sản lượng chè búp tươi thu hoạch 6 tháng đầu năm ước đạt 33.807,02 tấn, 

so với cùng kỳ năm trước tăng 0,32%. Nguyên nhân tăng chủ yếu do đưa các loại 

giống chè mới có năng suất cao và ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất. 

Diện tích cây dâu tằm hiện có ước đạt 911,38 ha, so với cùng kỳ năm trước 

tăng 4,21%; sản lượng ước đạt 7.682,9 tấn, so với cùng kỳ năm trước tăng 1,58% 

do diện tích cho sản phẩm tăng. 

* Chăn nuôi: Ước tổng đàn gia súc chính hiện có đạt 632.752 con, tăng 

10,38% so cùng kỳ; sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 28.670 tấn, tăng 9,54% so 

cùng kỳ. Trong đó: Đàn trâu có 95.403 con, tăng 1,07%; sản lượng thịt trâu hơi 

xuất chuồng đạt 1.890 tấn, giảm 0,17%. Đàn bò có 32.466 con, tăng 4,94%; sản 

lượng thịt bò hơi xuất chuồng đạt 597 tấn, tăng 1,18%. Đàn lợn có 504.883 con, 

tăng 12,72% so với cùng kỳ; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 26.183 tấn, 

tăng 10,52%. 

Đàn dê có 39.019 con, tăng 5,91% so với cùng kỳ. Đàn gia cầm ước đạt 

6.405,67 nghìn con tăng 9,4% so với cùng kỳ, trong đó: Đàn gà đạt 5.654,34 nghìn 

con, tăng 9,32%; đàn vịt, ngan, ngỗng đạt 668,68 nghìn con, tăng 5,82%. 

b) Lâm nghiệp: Diện tích rừng trồng mới ước đạt 12.775 ha, tăng 0,34% so 

cùng kỳ, trong đó: Diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 9.986 ha, tăng 3,9%. Sản 

lượng gỗ khai thác đạt 305.255 m3, tăng 1,15% so cùng kỳ (sản lượng tăng do nhu 

cầu đầu ra tiêu thụ nguyên liệu của các xưởng chế biến gỗ ván bóc). Sản lượng củi 

khai thác ước đạt 759.365 Ste, tăng 3,22% so với cùng kỳ. 

c) Thủy sản: Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 6.363,7 tấn, tăng 9,8% so với 

cùng kỳ năm trước. Trong đó: Sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 525 tấn, giảm 

5,30%; Sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 5.838,7 tấn, tăng 11,38%. Sản phẩm 

giống thủy sản ước đạt 46,17 triệu con, tăng 5,36% so với cùng kỳ. 

3. Sản xuất công nghiệp 

Trong bối cảnh khó khăn chung do ảnh hưởng của dịch Covid-19, nhưng với 

sự cố gắng nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, doanh nghiệp và sự ủng hộ 

của nhân dân trong tỉnh thời gian qua, ngành công nghiệp tỉnh Yên Bái đã có bước 

phát triển quan trọng, chỉ số sản xuất công nghiệp duy trì mức tăng trưởng khá. 

Một số sản phẩm công nghiệp chủ lực của tỉnh có quy mô sản xuất lớn, chất lượng 

ổn định, tạo được thương hiệu trên thị trường trong và ngoài nước. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): Tính chung 6 tháng đầu năm 2021, chỉ số 

công nghiệp toàn ngành tăng 7,64% so với cùng kỳ năm 2020. Trong các ngành 

công nghiệp, ngành khai khoáng tăng 24,1%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 

5,2%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 13,85%; ngành 

cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,5%. 



 

 

4 

Sản phẩm công nghiệp: Một số sản phẩm chính có chỉ số sản xuất 6 tháng 

đầu năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ năm 2020 là: Quặng sắt và tinh sắt chưa 

nung kết tăng 72,23%; đá phiến tăng 9,92%; chè tăng 15,48%; gỗ dán tăng 6,75%; 

ván ép tăng 85,67%; giấy làm vàng mã tăng 7,26%; các loại đá lát, đá lát lề đường 

tăng 20,03%; các sản phẩm bằng đá hoặc bằng các chất liệu khoáng khác chưa 

được phân vào đâu tăng 29,88%; thanh, que bằng thép hợp kim rỗng tăng 1,12 lần; 

điện sản xuất tăng 15,44%; điện thương phẩm tăng 9,14%;... . Bên cạnh đó còn có 

các sản phẩm có mức giảm so với cùng kỳ như: Quặng chì và tinh quặng chì giảm 

6,79%; tinh bột sắn giảm 42,42%; quần áo lót người lớn giảm 6,88%; quần áo 

trượt tuyết giảm 13,09%; vỏ bào, dăm gỗ giảm 35,14%; bao bì và túi bằng giấy 

giảm 9,07%; sản phẩm in khác giảm 36,43%; sơn và véc ni giảm 56,24%; bột mài 

hoặc đá dăm mài tự nhiên giảm 50,33%; cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại giảm 

75,43%;... 

* Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo: Tính chung 6 tháng chỉ 

số tiêu thụ giảm 5,5% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó một số sản phẩm có chỉ 

số tiêu thụ tăng cao là: Chè tăng 26,63%; ván ép tăng gần 1 lần; giấy làm vàng mã 

tăng 7,88%; các loại đá lát, đá lát lề đường tăng 12,87%;... . Một số sản phẩm có 

chỉ số tiêu thụ giảm so với cùng kỳ là: Tinh bột sắn giảm 47,94%; quần áo trượt 

tuyết giảm 16,78%; gỗ cưa hoặc xẻ giảm 10,27%; vỏ bào, dăm gỗ giảm 36,82%; 

gỗ lạng giảm 33,13%; bao bì và túi bằng giấy giảm 27,47%; sản phẩm in khác 

giảm 36,43%; sơn và véc ni giảm 56,24%; bột mài hoặc đá dăm mài tự nhiên giảm 

41,79%; cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại giảm 70,97%;... 

* Xu hướng tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh ngành công nghiệp 

chế biến, chế tạo: Số doanh nghiệp có tình trạng sản xuất tốt lên là 33,33%, giữ 

nguyên là 42,86%, khó khăn hơn là 23,81% so với Quý I/2021. Dự báo tình hình 

sản xuất quý III/2021 so với quý II/2021: tỷ lệ doanh nghiệp sản xuất tốt lên chiếm 

58,73%, giữ nguyên chiếm 31,75% và khó khăn hơn chiếm 9,52%. 

4. Hoạt động của doanh nghiệp1 

Tổng số 06 tháng đầu năm đã thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký 

cho 147 doanh nghiệp2 đạt 53,5% so với kế hoạch và tăng 44,1% cùng kỳ, với tổng 

số vốn đăng ký là 2.047,759 tỷ đồng. Làm thủ tục thay đổi nội dung đăng ký doanh 

nghiệp cho 466 doanh nghiệp. 

Tổng số 6 tháng có 24 doanh nghiệp giải thể. Hiện nay trên địa bàn tỉnh có 

260 doanh nghiệp ngừng sản xuất kinh doanh.  

Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn: 2.537 doanh nghiệp, trong đó: Công ty 

TNHH: 1.574 doanh nghiệp. Công ty cổ phần: 569 doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư 

nhân: 350 doanh nghiệp. Doanh nghiệp FDI: 31 doanh nghiệp. DN 100% vốn NN 

(ĐP quản lý): 10 doanh nghiệp. DN 100% vốn NN (TW quản lý): 03 doanh nghiệp. 

5. Thương mại và dịch vụ 

 
1 Nguồn: Báo cáo sở Kế hoạch và Đầu tư.   
2 Chia ra: Doanh nghiệp tư nhân: 03 DN, vốn đầu tư: 16,5 tỷ đồng. Công ty TNHH 1 thành viên: 73 DN, vốn điều 

lệ: 299,091 tỷ đồng. Công ty TNHH 2 thành viên trở lên: 27 DN, vốn điều lệ: 299,556 tỷ đồng. Công ty cổ phần: 44 

DN, vốn điều lệ 1.432,612 tỷ đồng. 
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Hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải 6 tháng đầu năm 2021 tăng cao 

so với cùng kỳ năm trước. Cụ Thể: 

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 6 tháng 

năm 2021 ước đạt 10.646,6 tỷ đồng, bằng 49,51% KH, tăng 16,45% so với cùng 

kỳ. Trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 9.521 tỷ đồng, tăng 15,95%; Doanh 

thu hoạt động dịch vụ đạt 351,8 tỷ đồng, tăng 18,18%; Doanh thu lưu trú, ăn uống, 

lữ hành đạt 773,8 tỷ đồng, tăng 22,07%.  

Doanh thu vận tải, kho bãi 6 tháng năm 2021 ước đạt 553,1 tỷ đồng, tăng 

7,73% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu vận chuyển hàng hóa đạt 364,5 

tỷ đồng, tăng 4,73%; Doanh thu vận chuyển hành khách đạt 179,3 tỷ đồng, tăng 

14,68%.   

6. Tài chính, ngân hàng  

6.1. Tài chính3: Ước thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2021 đạt 

1.642,53 tỷ đồng, tăng 28,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu cân đối ngân 

sách đạt 881,95 tỷ đồng, tăng 18,5%. Thu tiền thuê đất trả tiền một lần đạt 70,66 tỷ 

đồng, gấp 2,14 lần. Thu xổ số kiến thiết đạt 14,43 tỷ đồng, tăng 40,3%. Thu tiền sử 

dụng đất đạt 513,27 tỷ đồng, tăng 28,6%. Thu xuất nhập khẩu đạt 162,22 tỷ đồng, 

tăng 86,7%. 

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 ước đạt 5.708,16 tỷ 

đồng, tăng 0,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 

1.664,48 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ; chi thường xuyên đạt 3.312,84 tỷ 

đồng, tăng 0,6% so với cùng kỳ; chi từ nguồn bổ sung có mục tiêu 640,91 tỷ đồng, 

giảm 24,5%... 

6.2. Ngân hàng4: 

* Hoạt động huy động vốn: Mặc dù bị ảnh hưởng của đại dịch bệnh covid-19 

nhưng nguồn vốn huy động tại địa phương vẫn có sự tăng trưởng và chiếm tỷ trọng 

khá cao trên tổng nguồn vốn. Ước đến 30/6/2021, tổng nguồn vốn các chi nhánh 

ngân hàng, QTDND đạt 31.700 tỷ đồng, tăng 5,47% so với 31/12/2020 (cùng kỳ 

năm 2020 tăng 3,47%), trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 21.400 tỷ 

đồng, tăng 7,74% (cùng kỳ năm 2020 tăng 7,20%) và chiếm tỷ trọng 67,5% trên 

tổng nguồn vốn. 

* Hoạt động tín dụng: Ước đến 30/6/2021, tổng dư nợ cho vay trên toàn địa 

bàn đạt 27.800 tỷ đồng, tăng 5,47% so với thời điểm 31/12/2020 (cùng kỳ năm 

2020 tăng 2,39%). Trong đó: Dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 10.800 tỷ đồng, tăng 

8,99%, chiếm 38,8% tổng dư nợ; Dư nợ cho vay trung và dài hạn đạt 17.000 tỷ 

đồng, tăng 3,35%, chiếm 61,2% tổng dư nợ; Dư nợ cho vay bằng VND đạt 

27.700 tỷ đồng chiếm 99,64% tổng dư nợ; Dư nợ cho vay bằng ngoại tệ đạt 100 

tỷ đồng chiếm 0,36% tổng dư nợ. 

* Tình hình cho vay các chương trình tín dụng: Các chương trình tín dụng 

phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn gắn với xây dựng nông thôn mới, tín 

dụng chính sách được các chi nhánh ngân hàng thường xuyên quan tâm, đáp ứng 

tốt nhu cầu sử dụng vốn của các khách hàng; giúp hộ nghèo, đối tượng chính sách 
 

3 Nguồn: Báo cáo Sở Tài chính tỉnh Yên Bái.  
4 Nguồn: Báo cáo Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái. 
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có vốn đầu tư vào sản xuất, nâng cao thu nhập, bảo đảm đời sống và từng bước 

thoát nghèo góp phần thực hiện tốt mục tiêu xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông 

thôn mới của tỉnh. Cụ thể: Dư nợ cho vay lĩnh vực phát triển nông nghiệp, nông 

thôn theo Nghị định 55/2015/NĐ-CP, Nghị định số 116/2018/NĐ-CP của Chính 

phủ đến 30/6/2021 ước đạt 10.630 tỷ đồng, tăng 3,96% so với 31/12/2020 (cùng kỳ 

năm 2020 giảm 6,4%), chiếm 38,2% tổng dư nợ; Dư nợ cho vay thực hiện Chương 

trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến 30/6/2021 ước đạt 8.560 

tỷ đồng, tăng 3,77% so với 31/12/2020 (cùng kỳ năm 2020 giảm 4,3%) và chiếm 

31,69% tổng dư nợ; Dư nợ 14 chương trình tín dụng chính sách ước đến hết tháng 

30/6/2021 dư nợ đạt 3.550 tỷ đồng, tăng 6,16% so với 31/12/2020.  

7. Đầu tư và xây dựng  

Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2021 đạt 6.512,2 tỷ đồng, 

đạt 36,18% kế hoạch, tăng 9,31% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Khu vực 

Nhà nước trên địa bàn ước đạt 1.858,9 tỷ đồng, chiếm 28,54%, đạt 35,07% kế 

hoạch, tăng 11,94% so với cùng kỳ; khu vực ngoài Nhà nước ước đạt 4.453,1 tỷ 

đồng, chiếm 68,38%, đạt 39,42% kế hoạch, tăng 8,5% so với cùng kỳ; khu vực vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 200,2 tỷ đồng, chiếm 3,08%, đạt 14,3% kế 

hoạch, tăng 3,69% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong toàn bộ các ngành kinh tế, các ngành chiếm tỷ trọng đầu tư lớn trong 6 

tháng đầu 2021 là: Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản 6,15% (chủ yếu là đầu tư 

cho thủy lợi); công nghiệp chế biến, chế tạo 6,05% (chủ yếu là các dự án chế biến 

bột đá, hạt nhựa phụ gia, chế biến gỗ); sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hòa không khí 23,04% (các dự án thủy điện); vận tải, kho 

bãi 11,66% (các dự án về giao thông); hoạt động của Đảng, tổ chức chính trị - xã 

hội, quản lý nhà nước, an ninh quốc phòng, bảo đảm xã hội bắt buộc 6,73%; giáo 

dục và đào tạo 3,5%; y tế và hoạt động cứu trợ xã hội 3,54%; hoạt động làm thuê 

các công việc trong các hộ gia đình, sản xuất sản phẩm vật chất và dịch vụ tiêu 

dùng của hộ gia đình 34,59% (chủ yếu là đầu tư xây dựng nhà ở trong dân).  

8. Chỉ số giá 

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng so với cùng kỳ năm trước tăng  0,82%, 

trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 2 nhóm có chỉ số giá giảm là: May 

mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,32%; bưu chính viễn thông giảm 1,0%. Có 9 nhóm 

chỉ số giá tăng: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,55%; đồ uống và thuốc lá tăng 

0,75%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,44%; thiết bị và đồ 

dùng gia đình tăng 0,86%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,31%; giao thông tăng 6,59%; 

giáo dục tăng 0,21%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 1,23%; hàng hóa và dịch vụ 

khác tăng 0,85%.  

Chỉ số giá vàng bình quân 6 tháng tăng 18,52% so với cùng kỳ. 

Chỉ số giá đô la Mỹ bình quân 6 tháng giảm 0,96% so với cùng kỳ. 

9. Một số lĩnh vực xã hội 

Nhìn chung 6 tháng đầu năm 2021 mặc dù chịu ảnh hưởng không nhỏ của 

dịch bệnh Covid-19 nhưng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh có nhiều chuyển biến 

tích cực. Văn hóa - xã hội, an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt, an ninh 

chính trị trật tự an toàn xã hội được giữ vững và ổn định. 
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a) Công tác hỗ trợ, cứu trợ xã hội, công tác đền ơn đáp nghĩa, thăm hỏi 

các đối tượng chính sách và hộ nghèo 5 

Từ đầu năm đến nay, các địa phương trong tỉnh đã chủ động bố trí nguồn lực 

để hỗ trợ cho 2.892 hộ gia đình (9.397 nhân khẩu) có nguy cơ thiếu đói trong dịp 

Tết Nguyên Đán và kỳ giáp hạt đầu năm với tổng số lương thực hỗ trợ là 141.675 

kg gạo. 

Trong dịp Tết Nguyên Đán 2021, toàn tỉnh đã tổ chức cấp phát, trao tặng 34.591 

suất quà với tổng kinh phí thực hiện là 18.388,745 triệu đồng cho các nhóm đối tượng 

là: Người cao tuổi, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, trẻ em và các đối tượng có 

hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh. Tặng quà tết cho các đối tượng là 

người có công với tổng số 18.084 suất, kinh phí thực hiện 4.965,3 triệu đồng. 

6 tháng đầu năm 2021, đã thực hiện hỗ trợ tiền điện cho 20.317 hộ nghèo, hộ 

chính sách xã hội, tổng kinh phí thực hiện trên 6,7 tỷ đồng. 

b)Tình hình dịch bệnh6 

Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh ghi nhận 24 ổ dịch với 747 ca mắc, 

tăng mạnh so với cùng kỳ (năm 2020 có 02 ổ dịch, 65 ca mắc). Ghi nhận 02 ca tử 

vong do bệnh truyền nhiễm (01 ca tử vong nghi uốn ván sơ sinh; 01 ca tử vong do 

Dại), tăng 02 ca so với cùng kỳ (năm 2020 không có ca nào). Ghi nhận 05 ca bệnh 

dương tính với SARS-CoV-2, trong đó có 04 chuyên gia quốc tịch Ấn Độ và 01 

nhân viên của Khách sạn Như Nguyệt 2, thành phố Yên Bái. Hiện tại 05 trường 

hợp trên đã điều trị khỏi và được xuất viện, hiện tình hình sức khỏe của cả 5 bệnh 

nhân đều ổn định. 

Tính đến 18h00 ngày 27/6/2021 toàn tỉnh đã triển khai tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 hai đợt được 24.347 liều (đợt một: 5.446; đợt hai 18.901 liều). 

c) Tai nạn giao thông7 

Tình hình trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh đã có chuyển biến tích 

cực, tai nạn giao thông được kiềm chế, đặc biệt tai nạn giao thông có nguyên nhân 

do rượu bia gây ra. Trong 6 tháng đầu năm 2021, tổng số vụ tai nạn giao thông là 

51 vụ với 09 người chết và 59 người bị thương; so với cùng kỳ năm 2020 số vụ tai 

nạn giao thông giảm 3 vụ, số người chết giảm 02 người, số người bị thương giảm 

05 người. 

Số trường hợp vi phạm an toàn giao thông 2.675 trường hợp, tạm giữ 364 

phương tiện, tước giấy phép lái xe 131 trường hợp và xử phạt tiền nộp vào ngân 

sách trên 1.554 triệu đồng. 

d) Thiệt hại do thiên tai 8, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy nổ 9  

 Thiệt hại do thiên tai: Trong 6 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh Yên 

Bái xảy ra 5 đợt thiệt hại do thiên tai, làm 02 người chết và 02 người bị thương; 18 

 
5 Nguồn: Báo cáo Sở Lao động-TB và XH. 
6 Nguồn: Báo cáo Sở Y tế tỉnh Yên Bái. 
7 Nguồn: Báo cáo Ban an toàn giao thông tỉnh Yên Bái. 
8 Nguồn: Báo cáo Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. 
9 Nguồn: Báo cáo Sở Công an, Sở Tài nguyên Môi trường Yên Bái. 
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nhà ở bị hỏng; 75 con gia súc bị chết, bị cuốn trôi; 01 ha lúa và 06 ha màu thiệt 

hại. Ước giá trị thiệt hại về tài sản 1.687 triệu đồng. 

 Bảo vệ môi trường: Từ đầu năm đến nay, thanh tra Sở Tài nguyên - Môi 

trường đã tiến hành thanh tra một số cơ sở sản xuất và kinh doanh trên địa bàn tỉnh 

Yên Bái, đã phát hiện 15 cơ sở vi phạm môi trường do không thực hiện một trong 

các nội dung cam kết về bảo vệ môi trường; không có kế hoạch bảo vệ môi 

trường… xử lý 15 cơ sở này bằng hình thức phạt hành chính với tổng số tiền phạt 

là 85 triệu đồng. 

Tình hình cháy nổ: 6 tháng đầu năm 2021 xảy ra 12 vụ cháy, 01 vụ nổ, 01 

người bị chết, 01 người bị thương. So với cùng kỳ năm trước số vụ cháy giảm 06 

vụ, số vụ nổ tăng 01 vụ, số người chết không tăng không giảm, số người bị thương 

tăng 01 người; thiệt hại về tài sản 3.552 triệu đồng, nguyên nhân cháy chủ yếu do 

chập điện, sơ xuất sử dụng nguồn lửa... 

III. Giải pháp trong thời gian tới 

1. Đối với ngành Nông nghiệp trong thời gian tới cần tập trung phát triển sản 

xuất các nhóm sản phẩm chủ lực gắn với phát triển các khu, cụm công nghiệp chế 

biến để đáp ứng nhu cầu cho sản xuất, tiêu dùng trong nước và xuất khẩu; đồng 

thời phát triển các nhóm sản phẩm đặc sản của tỉnh Yên Bái theo chương trình 

OCOP, có cấp mã số vùng trồng, mã vạch sản phẩm, truy xuất nguồn gốc, áp dụng 

tiêu chuẩn quản lý chất lượng (VietGAP, GlobalGAP) để phục vụ người tiêu dùng 

có thu nhập khá. Hỗ trợ phát triển sản xuất theo chuỗi giá trị, nhất là sản phẩm 

sạch, an toàn góp phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu lao động và kinh tế nông thôn 

để tăng thu nhập cho người dân một cách bền vững. Tỉnh tập trung khuyến khích 

ưu tiên các doanh nghiệp đầu tư phát triển công nghiệp chế biến, phát triển sản 

xuất liên kết theo chuỗi giá trị để nâng cao giá trị gia tăng đối với các sản phẩm 

hàng hóa phục vụ xuất khẩu của tỉnh bao gồm: Chè, quế, măng tre Bát độ, tinh bột 

sắn, sản phẩm gỗ rừng trồng, kén tằm.... và các sản phẩm tiêu dùng nội địa của tỉnh 

Yên Bái như: Gạo nếp Tú Lệ, rau, sản phẩm chăn nuôi, thủy sản hồ Thác Bà... đặc 

biệt là đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sạch. 

Đẩy mạnh phát triển sản xuất nông sản hàng hóa nguyên liệu theo quy trình, 

tiêu chuẩn quản lý chất lượng của Việt Nam (VietGAP), quốc tế (GlobalGAP), gắn 

với xây dựng nông thôn mới và phát triển du lịch, dịch vụ; phát triển các hình thức 

hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm, xây dựng chỉ dẫn địa lý, nhãn 

hiệu hàng hóa, nhãn hiệu tập thể; đăng ký mã số vùng trồng, mã số cơ sở chế biến. 

Hướng dẫn, khuyến khích mở rộng diện tích rừng được cấp chứng chỉ quản lý rừng 

bền vững (FSC), phát triển cây dược liệu. 

Tiếp tục đầu tư hệ thống cơ sở hạ tầng điện, đường, thuỷ lợi đồng bộ hiện đại để 

phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá lớn, trong đó, đầu tư hỗ trợ hình thành các 

cơ sở sản xuất giống cây trồng, vật nuôi, chế biến bảo quản nông sản; đường giao 

thông trục chính nội đồng; hệ thống tưới, tiêu, xử lý môi trường, tưới tiết kiệm nước. 

Ưu tiên triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, 

tập trung vào lĩnh vực có thế mạnh của tỉnh Yên Bái như: chăn nuôi lợn, chế biến 

gỗ, nuôi thuỷ sản; sản xuất giống cây, con, trong đó nghiên cứu ứng dụng loại công 

nghệ phù hợp, phát huy thế mạnh về cơ sở hạ tầng, kết nối vùng để gắn kết sản 

xuất với chế biến, thị trường tiêu thụ sản phẩm. 
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Hỗ trợ phát triển thị trường, xúc tiến thương mại sản phẩm nông sản 

trong và ngoài nước, góp phần thúc đẩy tiêu thụ nông sản, nhất là các sản phẩm 

chủ lực, đặc sản có khối lượng hàng hóa lớn, hỗ trợ các trang trại, hợp tác xã tổ 

hợp tác, liên kết hộ sản xuất với các doanh nghiệp, các cửa hàng siêu thị để cung 

ứng các dịch vụ đầu vào cho sản xuất, hoặc tiêu thụ nông sản, thực phẩm. 

2. Ngành công nghiệp tiếp tục phát triển theo hướng bền vững, hiệu quả, thân 

thiện với môi trường, phù hợp với quy hoạch phát triển ngành công nghiệp cả 

nước, quy hoạch vùng và quy hoạch tỉnh Yên Bái và trở thành động lực quan trọng 

thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Tập trung phát triển các 

ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp chủ lực, có lợi thế cạnh tranh như: khai 

thác quặng kim loại, chế biến gỗ, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại, sản 

xuất kim loại, sản xuất và phân phối điện,... đồng thời trong thời gian tới các cấp, 

các ngành cần có những giải pháp cụ thể khuyến khích và hỗ trợ các doanh nghiệp 

đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án sản xuất công nghiệp, các dự án thủy điện, 

các dự án hạ tầng khu, cụm công nghiệp Bảo Hưng và cụm công nghiệp Minh 

Quân. Tiếp tục hỗ trợ phát triển công nghiệp nông thôn, làng nghề gắn với chế 

biến, tiêu thụ nông lâm sản, nâng cao giá trị sản phẩm, tạo việc làm và thu nhập 

cho lao động tại chỗ, đáp ứng yêu cầu xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát 

triển sản xuất theo chuỗi giá trị, trên cơ sở xây dựng mối liên kết chặt chẽ giữa 

ngành công nghiệp với nông nghiệp và các ngành dịch vụ liên quan như: Thương 

mại, vận tải, logictics, xuất, nhập khẩu,... 

3. Để hoạt động thương mại, dịch vụ phát triển trong thời gian tới cần tiếp tục 

đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng hoạt động thương mại dịch 

vụ; tập trung làm tốt công tác xúc tiến thương mại và dịch vụ hỗ trợ, tạo điều kiện 

cho mọi cá nhân, tổ chức tham gia phát triển thương mại dịch vụ; tăng cường quản 

lý nhà nước, xây dựng môi trường kinh doanh thân thiện, bình đẳng… 

4. Để bảo đảm tiến độ triển khai thực hiện và giải ngân các nguồn vốn, dự án 

theo đúng kế hoạch trong thời gian tới các sở, ban, ngành, các địa phương và các 

đơn vị chủ đầu tư tập trung thực hiện một số giải pháp chính sau (1) Giải quyết các 

vướng mắc, các tồn tại về thủ tục hành chính đảm bảo không để các thủ tục hành 

chính làm chậm tiến độ triển khai thực hiện, tiến độ giải ngân các chương trình, dự 

án. (2)Tiếp tục thực hiện phân cấp mạnh cho các địa phương, tạo sự chủ động 

trong việc triển khai thực hiện. (3) Tập chung chỉ đạo đẩy nhanh công tác bồi 

thường đền bù, giải phóng mặt bằng và hỗ trợ, tái định cư; coi đây là nhiệm vụ 

quan trọng cần phải đẩy nhanh để tạo đà cho việc triển khai thực hiện và giải ngân 

các nguồn vốn. (4) Khẩn trương hoàn thành các thủ tục trình cấp thẩm quyền phê 

duyệt đầu tư đối với các dự án đã được Ủy ban nhân dân tỉnh cho phép triển khai 

thực hiện năm 2021 đặc biệt đối với các dự án trọng điểm của tỉnh. 

 

                                             CỤC THỐNG KÊ TỈNH YÊN BÁI 

 

 


