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   TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH ĐẮK LẮK 

 

Số:        /CTK-TKTH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

              Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

          Đắk Lắk, ngày     tháng     năm 2022 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI  

THÁNG 10 VÀ 10 THÁNG NĂM 2022 

 

 

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản trong tháng 10 năm 2022 tập trung 

thu hoạch các cây trồng vụ Hè thu và gieo trồng Vụ Thu đông; Số lượng đầu con 

gia súc, gia cầm tăng do người dân chuẩn bị nguồn thực phẩm cho các dịp lễ, tết 

sắp tới; Công tác trồng rừng tiếp tục được triển khai ở khắp các địa phương; Diện 

tích nuôi trồng thủy sản ổn định, các lồng bè nuôi cá chất lượng cao tăng so với 

cùng kỳ năm trước. 

1.1. Sản xuất vụ Mùa 2022(1)  

Tính đến nay, tổng diện tích gieo trồng vụ mùa toàn tỉnh đạt 259.654 

ha/257.400 ha, vượt 0,88% KH. Trong đó, lúa mùa 67.168 ha, vượt 11,95 KH, tăng 

0,25% so với cùng kỳ năm trước(2); ngô 79.535 ha, đạt 96,82% KH, tăng 2,45% so 

với cùng kỳ năm trước; khoai lang 4.580 ha, vượt 15,95% KH, giảm 1,30%; sắn 

42.711 ha, vượt 5,45% KH, giảm 0,46%; đậu nành 1.656 ha, đạt 51,75% KH, tăng 

1,94%; đậu lạc 5.905 ha, đạt 90,57% KH, tăng 2,65%; vừng 2.927 ha, vượt 

109,07% KH, giảm 0,06%; mía 11.522 ha, đạt 82,01% KH, tăng 4,98%; đậu các 

loại 21.820 ha, đạt 89,24% KH, tăng 0,13%, trong đó đậu xanh 6.955 ha, tăng 

9,75%; rau các loại 8.691 ha, vượt 0,36% KH, tăng 3,18%; cây hàng năm khác 

12.116 ha, tăng 6,93% (Trong đó: Cây thức ăn gia súc 6.053 ha, nghệ 2.544 ha).  

Nhìn chung, việc sản xuất các loại cây trồng vụ mùa năm nay tương đối 

thuận lợi, do mua mưa đến sớm, mưa đều nên việc gieo tỉa và chăm sóc cây trồng 

thuận lợi. Hiện bà con nông dân đang tập trung thu hoạch một số cây trồng của vụ 

Hè thu(3) và tiếp tục gieo trồng vụ Thu đông cho kịp tiến độ. 

 

 
1 Hè Thu + Thu Đông 
2 Trong đó lúa nước gieo cấy được 66.868 ha, tăng 0,45% và lúa rẫy 300 ha, giảm 29,91%. 
3 Toàn tỉnh đã thu hoạch được 53.507/67.618 ha lúa, chiếm 79,13% tổng diện tích lúa đã gieo cấy, 

năng suất thu hoạch đạt khoảng 63,87 tạ/ha, tăng 0,49% so với chính thức năm trước. 
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Hình 1. Gieo trồng một số cây hàng năm  

 

Tình hình sâu bệnh trên các loại cây trồng diễn biến ở mức độ nhẹ, ít ảnh 

hưởng đến năng suất và chất lượng các loại cây trồng (4). Mặc dù vậy, UBND tỉnh 

đã chỉ đạo ngành nông nghiệp tăng cường theo dõi dịch bệnh của các loại cây trồng 

để có biện pháp phòng trừ hiệu quả, chỉ đạo các địa phương cùng các cơ quan ban 

ngành tăng cường công tác kiểm tra giám sát mua bán thuốc BVTV, cử cán bộ 

hướng dẫn cho bà con cách sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật một cách có 

hiệu quả cao, không gây ô nhiễm môi trường. 

1.2. Cây lâu năm 

Hiện nay, các địa phương đang tập trung cắt cành, tạo tán  bón phân, chăm 

sóc cho cây cà phê theo đúng quy trình kỹ thuật. Sản lượng mủ cao su khai thác 

tháng 10/2022 ước đạt 3.052 tấn, tăng 1,19% so với cùng kỳ năm trước; tính chung 

10 tháng năm 2022, sản lượng cao su khai thác là 30.054 tấn, tăng 4,44% so với 

 
4Trên cây cà phê: Bệnh Rệp sáp, Gỉ sắt, Nấm hồng, Bọ cánh cứng, bệnh Đốm mắt cua, Mọt đục 

cành… xảy ra rải rác ở các địa phương như: Thị xã Buôn Hồ, Krông Pắk, Krông Năng, Ea Kar, Krông Búk, 

Ea H’leo… nhưng đã được các cơ quan chuyên môn của địa phương hướng dẫn cho người dân phòng và chữa 

bệnh kịp thời nên không xảy ra trên diện rộng, ít ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển của cây cà phê. 

Trên cây hồ tiêu: Một số địa phương vẫn xảy xa tình trạng bệnh chết chậm, bệnh đốn tảo, bệnh 

Tuyến trùng, Bọ xít lưới…. xảy ra rải rác nhưng đã được khống chế kịp thời nên không xảy ra trên diện 

rộng, ít ảnh hưởng đế sinh trưởng và phát triển của cây trồng. 

 Trên cây sầu riêng: Rầy bông (rầy phấn, tua trắng) TLH 3-25% diện tích nhiễm (DTN) 33 ha 

(Krông Năng, Krông Búk, EaKar, Krông Păk, Ea H’leo); Sâu đục quả TLH 10-20% DTN 9,5 ha (EaKar); 

Bệnh đốm rong TLH 3-20% DTN 15,3 ha (Tx. Buôn Hồ, Krông Pắk, Krông Năng). Bệnh thán thư TLH 3-15% 

DTN 13,6 ha (Tx. Buôn Hồ, Krông Pắk, Krông Năng). Các loại sâu, bệnh khác gây hại không đáng kể. 
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cùng kỳ năm trước, trong đó chủ yếu sản lượng của 3 công ty cao su(5). Cây tiêu 

được bà cong nông dân tập trung chăm sóc vườn cây sau thu hoạch như làm cỏ, 

vun gốc, bón phân và phun thuốc phòng trừ dịch bệnh. 

Diện tích bơ toàn tỉnh là 9.446 ha, không thay đổi so với chính thức năm 

trước. Hiện nay, cây bơ đang vào mùa thu hoạch chính vụ, chủ yếu là giống bơ 

thường và giống bơ 034. Việc tiêu thu bơ năm nay gặp nhiều khó khăn, giá bán bơ 

034 tại vườn hiện nay giao động từ 8.000 -10.000 đồng/kg tuỳ từng chủng loại; 

Diện tích cây sầu riêng là 15.250 ha, tăng 2,29%. Hiện nay các địa phương vẫn 

đang tập trung thu hoạch cho vườn sầu riêng giống Ri6, Dona, Ghép thái... Tính 

đến nay, tỉnh đã xuất khẩu được 20 công ten nơ(6) sầu riêng chính ngạch sang thị 

trường Trung Quốc, sản lượng ước đạt 500 tấn. Đây là một sự kiện có ý nghĩa rất 

quan trọng, bởi Trung Quốc là thị trường tiêu thụ sầu riêng lớn nhất trên thế giới. 

 1.3. Công tác chăn nuôi, thú y   

 Tình hình chăn nuôi trong tháng 10/2022 như sau: Ước số lượng đàn trâu 

là 29.859 con, tăng 1,07% so với cùng kỳ năm trước; số con xuất chuồng trong 

tháng là 666 con, tăng 1,99%; Sản lượng thịt trâu xuất chuồng đạt gần 166,5 tấn, 

tăng 1,52%. Tính chung 10 tháng năm 2022 sản lượng thịt trâu xuất chuồng là 

2.199,5 tấn, tăng 2,52% so với cùng kỳ năm trước; 

Đàn bò hiện có 251.397 con, tăng 1,49% so với cùng kỳ năm trước là do 

nguồn thức ăn dồi dào, người dân tranh thủ tái đàn. Ước số con xuất chuồng 

trong tháng 10/2022 là 8.025 con, tăng 0,98%; Sản lượng thịt bò xuất chuồng 

là 1.453 tấn, tăng 1,82%. Tính chung 10 tháng năm 2022, sản lượng thịt hơi 

xuất chuồng là 14.944 tấn, tăng 5,84% so với cùng kỳ năm trước;  

Hình 2. Số lượng gia súc, gia cầm 

  

 Đàn lợn hiện có 994.704 con, so với cùng kỳ năm trước, tăng 1,63%. 

Ước số con xuất chuồng trong tháng 10/2022 là 130.378 con, tăng 2,44% so 

 
5  Công ty cao su Krông Buk, công ty cao su Ea’hleo, công ty cao su Dakruco. 
6 Một công 25 tấn sầu riêng. 
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với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng là 10.561 tấn, tăng 

2,44%. Tính chung 10 tháng năm 2022, sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 

132.466 tấn, tăng 9,81% so với cùng kỳ năm trước; 

 Đàn gia cầm hiện có 15.789,85 nghìn con gia cầm, so với cùng kỳ năm 

trước tăng 0,71%. Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng trong tháng 10/2022 là 

4.563 tấn, tăng 2,03%. Tính chung 10 tháng đầu năm 2022, sản lượng thịt gia 

cầm hơi xuất chuồng là 53.259 tấn, tăng 11,19% so với cùng kỳ năm trước.  

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đến nay vẫn 

ổn định, dịch bệnh chỉ xảy ra rải rác ở một vài nơi, diễn biến ở mức độ nhẹ(7). Tuy 

vậy, các ngành, các cấp có liên quan vẫn tích cực chỉ đạo chính quyền địa phương 

và nhân dân thực hiện tốt công tác giám sát trong thời điểm giao mùa, nhằm phát 

hiện, điều trị và xử lý kịp thời, tránh để dịch bệnh lây lan, tăng cường công tác 

tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân, tăng cường công tác phòng chống dịch ở 

các chốt kiểm dịch đầu mối ra vào tỉnh và công tác kiểm soát giết mổ trên địa bàn 

đặc biệt trước, trong và sau Tết Nguyên đán. 

Công tác kiểm dịch: Trong tháng 10/2022, Chi cục thú y các cấp đã kiểm dịch 

xuất tỉnh được 157.521 con gia súc, gia cầm. Trong đó: Bò 13 con, heo 17.438 con, 

gà 112.830 con, vịt và ngan 24.906 con...Tính chung 10 tháng năm 2022 kiểm dịch 

xuất tỉnh là 1.961.467 con gia súc, gia cầm.  

 
7 Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP): Trong kỳ báo cáo dịch bệnh phát sinh mới tại 24 hộ, 16 

thôn, 5 xã làm chết và tiêu huỷ 113 con với trọng lượng tiêu huỷ là 5.504 kg. Lũy kế đến nay, trên địa bàn 

tỉnh dịch bệnh đã xảy ra tại 147 hộ, 98 thôn/buôn, 47 xã/phường/thị trấn, 13/15 huyện (gồm Huyện Ea Súp, Cư 

M'Gar, Krông Pắk, M'Đrắk, Buôn Đôn, Cư Kuin, Krông Buk, Krông Ana, Krông Năng, Buôn Hồ, huyện Lắk, 

Buôn Ma Thuột, Ea H'leo); Tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu huỷ là 1.261 con; khối lượng tiêu hủy là 

58.019 kg. Tính đến thời điểm báo cáo, toàn tỉnh có 11 xã/phường/thị trấn của 5 huyện dịch bệnh chưa qua 21 

ngày (Ya Tmốt,  Ea Bung, TT Ea Súp, Cư Kbang, Ea Lê, Cư Mlan, Ea Rốc huyện Ea súp, Xã Ea Tir huyện Ea 

H'leo, Thị trấn Ea Pôk huyện Cư M'gar, xã Bình Hòa huyện Krông Ana, xã Buôn Tría, huyện Lắk). 

 Viêm da nổi cục: Trong kỳ, dịch bệnh phát sinh và tiêu huỷ huỷ 02 con bò mắc bệnh, khối lượng tiêu 

huỷ là 219 kg tại 02 hộ ở thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar và xã Quảng Điền huyện Krông Ana. Luỹ kế 

đến nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk dịch bệnh xảy ra tại 39 hộ, 27 thôn/buôn, 15 xã/phường của 8 huyện (xã Ea 

Hu, Dray Bhăng, Ea Ktur, Ea Tiêu , huyện Cư Kuin, xã Quảng Điền, Bình Hoà, DurKmăl của huyện Krông 

Ana, xã Ea Uy huyện Krông Pắk, xã Ia Rvê, Ea Bung huyện Ea Súp, phường Bình Tân thị xã Buôn Hồ, Chư 

Kbô huyện Krông Buk, Xã Đắk Liêng huyện Lắk, xã Ea M'nang, Quãng Hiệp huyện Cư M'gar). Tổng số gia 

súc mắc bệnh là 52 con bò, số gia súc chết và tiêu hủy là 27 con với khối lượng tiêu hủy là 3.806 kg. Tính đến 

thời điểm báo cáo, toàn tỉnh dịch bệnh còn 3 xã Ea M'nang, huyện Cư M'gar, Quảng Điền huyện Krông Ana, 

thị trấn Quảng Phú, huyện Cư M'gar chưa qua 21 ngày. 
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Kiểm dịch nhập tỉnh tháng 10/2022 là 1.182.610 con gia súc, gia cầm. Trong 

đó: Bò 36 con, heo 20.589 con, gà 929.176 con, vịt và ngan 232.812 con… Tính 

chung 10 tháng năm 2022 kiểm dịch nhập tỉnh là 10.197.229 con gia súc, gia cầm.  

1.4. Lâm nghiệp 

* Khai thác lâm sản: Trong tháng 10/2022, sản lượng gỗ toàn tỉnh khai 

thác ước đạt 18.680 m3, giảm 1,16% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 

tháng năm 2022, tổng sản lượng gỗ đã khai thác đạt 274.048 m3, tăng 1,23% so với 

cùng kỳ năm trước là do diện tích rừng trồng đưa vào khai thác tăng mạnh và chủ 

yếu là gỗ nguyên liệu giấy. 

Sản lượng củi khai thác trong tháng 10/2022 ước đạt 7.465 ste, giảm 2,42% 

so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng sản lượng củi khai 

thác là 422.400 Ste, tăng 2,41% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk 

đang bước vào cao điểm mùa mưa, nên công tác khai thác lâm sản trong những 

tháng tiếp theo dự báo sẽ giảm. 

* Phát triển rừng: Ngành Nông nghiệp đã ban hành nhiều văn bản hướng 

dẫn, đôn đốc để chuẩn bị thực hiện trồng rừng năm 2022, trong đó tập trung hướng 

dẫn quyết liệt các giải pháp như chú trọng trồng mới rừng sản xuất; đẩy mạnh thâm 

canh, chăm sóc, nâng cao năng suất, chất lượng và giá trị rừng trồng phát triển 

rừng. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã trồng được 3.195 ha, giảm 12,25% so với 

cùng kỳ năm trước. Trong đó, các doanh nghiệp lâm nghiệp trồng rừng phòng hộ, 

đặc dụng 20 ha; trồng rừng sản xuất 1.780 ha, số diện tích còn lại chủ yếu là rừng 

trồng sản xuất của các hộ dân. 

Trồng cây phân tán: Toàn tỉnh đã triển khai thực hiện trồng cây phân tán 

khoảng 100.250 cây/200.000 cây KH, đạt 51,12% gồm các loại Sao đen, Keo lai, 

Thông, Tếch, Bằng lăng…được trồng phân tán tại các công viên, nơi làm việc, các 

tuyến đường giao thông trên địa bàn các huyện, thị xã, thành phố. 

* Quản lý bảo vệ rừng: Ngay từ đầu năm UBND tỉnh đã chỉ đạo cho các 

ngành chức năng phải thường xuyên tổ chức các Đoàn kiểm tra công tác quản lý bảo 

vệ rừng; chỉ đạo các đơn vị trực thuộc và hướng dẫn các chủ rừng, đơn vị triển khai 

công tác PCCCR và tổ chức triển khai công tác phòng chống chặt phá rừng tại các 

địa phương, đơn vị; đảm bảo công tác trực 24/24 giờ, cảnh báo và xử lý kịp thời tình 

huống xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái phép; tăng cường kiểm tra, điều tra, 

xử lý các trường hợp khai thác, mua bán, kinh doanh vận chuyển lâm sản, động vật 

hoang dã trái phép trên địa bàn tỉnh. 

Trong tháng 10/2022, tổng số vụ vi phạm lâm luật là 41 vụ, trong đó 31 vụ 

phá rừng trái pháp luật, diện tích rừng bị phá 9,36 ha; lâm sản tịch thu 13,943 m3 gỗ 

các loại, phương tiện tịch thu 03 chiếc các loại. Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng 
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số vụ vi phạm lâm luật là 1.038 vụ, trong đó 691 vụ phá rừng trái pháp luật, diện 

tích rừng bị phá 269,93 ha; lâm sản tịch thu 116,01 m3 gỗ các loại, phương tiện tịch 

thu 153 chiếc các loại... 

1.5. Thủy sản 

Hiện nay, các địa phương trong tỉnh tập trung chăm sóc vụ cá năm 2022, 

diện tích nuôi cá của toàn tỉnh ước đạt 5.471,66 ha, tăng 0,86% so với chính thức 

năm trước. Trong đó diện tích nuôi thâm canh và bán thâm canh 2.632,4 ha, chiếm 

48,11% tổng diện tích nuôi cá của tỉnh.  

Hình 3. Sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác 

 

Sản lượng thủy sản toàn tỉnh tháng 10/2022 ước đạt 1.757,03 tấn, tăng 

1,24% so với cùng kỳ năm trước(8). Tính chung 10 tháng năm 2022 ước đạt 

17.707,85 tấn, tăng 5,57% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng thủy sản 

nuôi trồng ước đạt 16.100,81 tấn, tăng 1,13%; sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 

1.607,04 tấn, tăng 7,91% so với cùng kỳ năm trước. 

 Sản lượng cá giống các loại trong tháng 10/2022 ước đạt khoảng 27,12 triệu 

con, tăng 1,57% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022 sản 

lượng cá giống đạt 302,12 triệu con, tăng 3,22% so với cùng kỳ năm trước.  

Tình hình nuôi  trồng thủy sản lồng bè: Hiện nay, trên địa bàn tỉnh có 62 cơ sở 

nuôi lồng bè: 01 doanh nghiệp, 03 hợp tác xã, 58 hộ dân nuôi lồng bè. Số lồng bè hiện 

có là 1.042 lồng bè với thể tích là 126.560 m3. 

2. Tài chính 

Thu ngân sách nhà nước 10 tháng năm 2022 tăng mạnh so với cùng kỳ năm 

trước, đặc biệt là thu nội địa, nhờ những chuyển biến tích cực trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh của nền kinh tế trong trạng thái bình thường mới. Chi ngân sách 

 
8 Trong đó sản lượng thuỷ sản nuôi trồng  là 1.616,87 tấn,  tăng 1,13% so với cùng kỳ năm trước. 
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nhà nước đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, 

quản lý nhà nước; đảm bảo an sinh xã hội. 

Thu ngân sách đến hết ngày 16/10/2022: Tổng thu cân đối NSNN thực 

hiện 7.283.281 triệu đồng, vượt 9,23% dự toán TW và đạt 88,82% dự toán HĐND 

tỉnh giao, tăng 21,39% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu thuế, phí và lệ 

phí: 4.553.215 triệu đồng, vượt 2,18% dự toán TW và đạt 99,63% dự toán HĐND 

tỉnh giao, tăng 25,36%; Thu biện pháp tài chính: 2.463.456 triệu đồng, vượt 

42,23% dự toán TW giao và đạt 88,17% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 103,13%; 

Thu thuế XNK: 153.502 triệu đồng, đạt 43,86% DTTW và 21,74% dự toán HĐND 

tỉnh giao, giảm 85,40% so cùng kỳ năm trước(9). 

Hình 4. Thu chi ngân sách Nhà nước  

 

Chi ngân sách đến hết ngày 16/10/2022: Tổng chi ngân sách địa phương 

12.165.292 triệu đồng, đạt 72,51% dự toán TW giao và đạt 67,73% dự toán HĐND 

tỉnh giao, giảm 3,31% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chi đầu tư phát triển 

3.280.475 triệu đồng, đạt 81,45% dự toán TW giao và đạt 64,12% dự toán HĐND 

tỉnh giao, giảm 9,70%; Tổng chi thường xuyên 8.884.817 triệu đồng, đạt 71,39% 

dự toán TW giao và đạt 71,25% dự toán HĐND giao, giảm 0,72%; chi bổ sung quỹ 

dự trữ tài chính và chi trả nợ lãi không phát sinh. 

3. Sản xuất công nghiệp  

Hoạt động sản xuất công nghiệp của tỉnh trong tháng 10 và 10 tháng năm 

2022 tiếp tục duy trì được đà phát triển. Giá xăng dầu giảm đã tác động tích cực 

đến chi phí sản xuất của các doanh nghiệp làm cho chỉ số Công nghiệp chế biến, 

chế tạo tăng 7,51% so với cùng kỳ; sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chế 

biến chế tạo có mức tăng trưởng ấn tượng như cà phê, bia đóng chai, giày dép, 

quần áo…Ngành sản xuất và phân phối điện nước tiếp tục là điểm sáng của ngành 

 
9 Do các công trình điện gió, điện mặt trời đã hoàn thiện nên nhu cầu nhập khẩu máy móc, thiết bị 

và linh kiện giảm. 
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công nghiệp với sản lượng điện sản xuất tăng cao so với cùng kỳ năm trước. Tuy 

nhiên, dự báo trong những tháng cuối năm sẽ gặp nhiều khó khăn do hết đơn hàng 

sản xuất, tình hình thế giới và khu vực khó khăn, áp lực lạm phát, giá nguyên vật 

liệu, giá xăng dầu và nhiều hàng hóa khác tăng cao sẽ tác động lớn đến sản xuất 

công nghiệp của tỉnh. 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 10 năm 2022 tỉnh Đắk Lắk 

tăng 4,93% so với tháng trước và tăng 2,64% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, 

chỉ số sản xuất ngành công nghiệp khai khoáng, giảm 5,22% so với tháng trước và 

giảm 16,79% so cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,75% so với tháng 

trước và giảm 18,12% so cùng kỳ; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 

6,69% so tháng trước và tăng 15,02% so cùng kỳ; ngành cung cấp nước, hoạt 

động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 5,24% so tháng trước, tăng 

8,73% so với cùng kỳ năm 2021.  

Tính chung 10 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Đắk Lắk tăng 

24,06% so cùng kỳ năm trước. Chỉ số sản xuất ngành khai khoáng giảm 29,70% so 

cùng kỳ, trong đó: Sản phẩm đá xây dựng đạt 1.093,4 ngàn m3, giảm 30,28% là do 

một số công ty bị tạm ngừng hoạt động(10) cộng với hiện nay tỉnh đang bước vào cao 

điểm mùa mưa nên công tác khai thác gặp nhiều hạn chế; 

Chỉ số công nghiệp chế biến, chế tạo, tăng 7,51% so cùng kỳ, một số ngành sản 

phẩm tác động tích cực đến việc tăng chỉ số của ngành công nghiệp chế biến chế tạo 

như: Ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre nứa, tăng 110,46%; ngành 

sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 21,58%, sản phẩm bê tông trộn 

sẵn tăng 27,12%; Sản xuất chế biến thực phẩm, tăng 17,49% trong đó, sản phẩm 

đường RS tăng 52,30%, sản phẩm cà phê bột tăng 12,49%; in, sao chép bản ghi các 

loại, tăng 26,59%, sản phẩm báo in tăng 26,59%; ngành dệt, tăng 13,41%; sản xuất da 

và các sản phẩm có liên quan tăng 17,39%, sản phẩm giày dép bằng da tăng 1,74%... 

Ở chiều ngược lại, một số ngành có sự sụt giảm mạnh đó là ngành sản xuất kim loại, 

giảm 17,50%, sản phẩm sắt thép hợp kim giảm 17,50%; tiếp đến là ngành sản xuất 

sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, giảm 17,15%; ngành sản xuất hóa chất và các sản phẩm 

từ hóa chất, giảm 4,91%; sản xuất giường, tủ, bàn ghế giảm 31,90%, sản phẩm ghế có 

khung gỗ giảm 49,30%...đã tác động tiêu cực đến chỉ số sản xuất công nghiệp ngành 

chế biến, chế tạo. 

Tiếp tục duy trì được điểm sáng trong việc góp phần làm tăng chỉ số sản 

xuất công nghiệp 10 tháng năm 2022 đó là chỉ số ngành sản xuất, phân phối điện, 

khí đốt tăng 38,82% so cùng kỳ, là do sản lượng điện tăng mạnh, đặc biệt là điện 

 
10 Công ty cổ phần đường bộ Đắk Lắk, công ty TNHH Hùng Anh bị giảm sản lượng, công ty xí 

nghiệp Việt Hà bị tạm ngừng hoạt động 
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gió và điện năng lượng mặt trời. Sản lượng điện sản xuất đạt 6.313 triệu kwh, tăng 

39,81%; điện thương phẩm đạt 1.630 triệu kwh, tăng 2,73% là do nhà máy điện 

mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp, nhà máy điện gió Ea nam – Ea’Hleo tiếp tục duy trì 

được công suất hoạt động và ngành điện hoạt động theo sự điều tiết của tập đoàn 

điện lực Việt Nam EVN.  

Biểu 1. Tốc độ tăng/giảm chỉ số IIP 10 tháng đầu năm các năm 2018-2022 

so với cùng kỳ năm trước của một số ngành công nghiệp  

 

 
2018 2019 2020 2021 2022 

      

Khai khoáng khác -18,98 +5,66 +22,98 -10,59 -29,70 

Sản xuất, chế biến thực phẩm +20,16 -0,70 -7,10 -1,93 +17,49 

Sản xuất đồ uống +24,81 +8,41 -19,66 -0,51 +6,29 

Sản xuất trang phục -4,71 +5,55 -1,95 -22,93 -9,54 

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ 

tre, nứa (trừ giường, tủ bàn, ghế) 
+32,35 -10,12 -18,77 `-12,03 +110,46 

In, sao chép bản ghi các loại -18,73 +15,13 +2,05 +11,05 +26,59 

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất -7,74 +17,96 -13,93 -3,65 -4,91 

Sản xuất kim loại +192,35 +11,63 +73,23 -3,55 -17,50 

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế +19,83 +26,15 -28,40 +139,33 -31,90 

Sản xuất phân phối điện, khí đốt… -11,75 +4,23 +8,20 +54,99 +38,82 

Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 

7,99%  so cùng kỳ, sản lượng nước ghi thu đạt 30.059 ngàn m3, tăng 3,92% so cùng 

kỳ; dịch vụ thu gom xử lý rác thải đạt 57,3 tỷ đồng, tăng 14,60% so cùng kỳ. 

Nhìn chung chỉ số sản xuất ngành công nghiệp toàn ngành 10 tháng năm 2022 

ảnh hưởng bởi một số yếu tố sản xuất sau: Ngành công nghiệp khai khoáng đã có dấu 

hiệu chững lại sau nhiều tháng không tăng trưởng là do các cơ chế, chính sách trong 

việc khai thác tài nguyên đã tác động trực tiếp đến hoạt động khai thác đá; ngành công 

nghiệp chế biến tăng trưởng chủ yếu là do đóng góp của sản phẩm cà phê bột đạt tăng 

12,49%; nước tinh khiết tăng 8,30%, quần áo tăng 18,82%, giày dép tăng 

26,01%...Bên cạnh đó, các sản phẩm phân hóa học, bao bì, gạch, các sản phẩm kim 

loại khác...đều giảm do thiếu hụt nguyên liệu, đơn đặt hàng giảm do tác động của dịch 

Covid-19 cũng như tình hình chính trị căng thẳng của các quốc gia trên thế giới đã tác 

động mạnh vào thị trường xuất nhập khẩu trong và ngoài nước. Ngành sản xuất phân 

phối điện, nước: Điện sản xuất và điện thương phẩm tăng do sản xuất theo kế hoạch 
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điều độ của Tổng công ty điện lực Việt Nam (EVN) và các nhà máy điện gió, điện 

mặt trời tăng công suất hoạt động. 

 *Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công 

nghiệp tháng 10/2022, giảm 0,39% so tháng trước và tăng 8,50% so với cùng kỳ 

năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, chỉ số sử dụng lao động tăng 8,63% so 

với cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước, giảm 

24,92%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước, tăng 32,47%. Tại thời điểm trên, chỉ số sử 

dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp khai khoáng, giảm 35,98% so 

với thời điểm năm trước; công nghiệp chế biến chế tạo, tăng 2,88%; công nghiệp 

sản xuất phân phối điện, tăng 13,95%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác 

thải, tăng 54,45% so cùng kỳ năm trước. 

4. Đầu tư   

Mặc dù Chính phủ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, ban ngành đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư công(11), song tình hình thực hiện vốn đầu tư thuộc nguồn 

vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh tháng 10 và 10 

tháng năm 2022 vẫn còn gặp khó khăn chủ yếu là do chưa giải quyết được tồn 

đọng của việc giải ngân vốn. Bên cạnh đó, trên địa bàn tỉnh hiện nay đang bước 

vào cao điểm mùa mưa, nên đã ảnh hưởng rất nhiều đến tiến độ thi công của các 

công trình, nhất là các công trình giao thông, thủy lợi. 

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý trên 

địa bàn tháng 10/2022 đạt 302,1 tỷ đồng, tăng 4,69% so với tháng trước, giảm 

23,98% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nguồn vốn cấp tỉnh đạt 216,7 tỷ 

đồng, tăng 39,52% và giảm 27,85%; nguồn vốn cấp huyện đạt 85,3 tỷ đồng, giảm 

35,97% và giảm 10,81%; nguồn vốn cấp xã đạt 0,04 tỷ đồng, giảm 96,48% so với 

cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, ước đạt 2.639,5 tỷ đồng, bằng 

45,47% kế hoạch năm, tăng 1,16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân 

sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.727,7 tỷ đồng, chiếm 65,45% tổng nguồn vốn, 

giảm 15,66% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 910,6 tỷ 

đồng, chiếm 34,50%, tăng 66,45%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 1,2 tỷ 

đồng, giảm 91,24% so với cùng kỳ năm trước. 

 

 

 
11 Công văn số 2322/SKHĐT-TH ngày 09/9/2022 về việc giải quyết nguồn vốn để giải ngân các 

dự án theo kế hoạch đầu tư công năm 2022 của tỉnh từ nguồn vốn tiết kiệm chi nguồn vốn đầu tư từ ngân 

sách tỉnh năm 2021 từ nguồn hủy kế hoạch vốn NSĐP năm 2020 kéo dài sang năm 2021 hết thời hạn giải 

ngân;  
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Hình 5. Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương 

quản lý ( 10 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước) 

 

Một số giải pháp đã và đang được triển khai thực hiện như: Khẩn trương 

triển khai kế hoạch thu tiền sử dụng đất, tiền bán đất để đảm bảo nguồn vốn đầu tư 

cho các công trình đã có trong kế hoạch; Điều chuyển vốn kế hoạch đầu tư công 

năm 2022 đối với các dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có khả 

năng giải ngân và có nhu cầu thanh toán khối lượng giữa các chủ đầu tư; Đối với 

các dự án đã hoàn thành quyết toán và đang quyết toán: Yêu cầu tập trung hoàn 

thành hồ sơ, khẩn trương thực hiện thanh toán giải ngân hết số vốn còn lại… 

Một số công trình, dự án có tiến độ và giá trị lớn tiếp tục được đầu tư như 

Đường giao thông lien huyện Ea Súp – Ea’Hleo ước thực hiện 345.988 triệu đồng; 

Đường Đông Tây TP Buôn Ma Thuột ước thực hiện 745.804 triệu đồng; Hồ thủy 

lợi Ea Tam, TP BMT, tỉnh Đăk Lăk ước thực hiện 348.462 triệu đồng; Dự án hỗ 

trợ phát triển biên giới tỉnh Đắk Lắk ước thực hiện 338.424 triệu đồng... 

5. Giao thông vận tải 

Tình hình giao thông, vận tải trên địa bàn tỉnh trong 10 tháng năm 2022 tiếp 

tục duy trì được sự tăng trưởng và ổn định hơn so với cùng kỳ năm trước. Nhu cầu 

đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao, các doanh nghiệp vận tải đã 

chuyển sang trạng thái thích ứng an toàn, linh hoạt trong tình hình mới, tăng 

cường năng lực vận chuyển, nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng đáp ứng nhu 

cầu đi lại, vận chuyển hàng hóa của người dân. 

Doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính chuyển phát 

tháng 10/2022 ước đạt 258,0 tỷ đồng, giảm 0,19% so với tháng trước, tăng 94,71% 
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so với cùng kỳ năm trước, trong đó vận tải hành khách, tăng 0,67% so với tháng 

trước và gấp gần 21 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 10 tháng năm 2022 

doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính chuyển phát ước đạt 

2.575,2 tỷ đồng, tăng 41,57% so cùng kỳ năm 2021. Trong đó, doanh thu của vận 

tải hành khách đạt 1.402,9 tỷ đồng, tăng 119,23%; doanh thu vận tải hàng hóa đạt 

792,7 tỷ đồng, giảm 14,27%; dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 209,4 tỷ đồng, tăng 

121,02%; dịch vụ bưu chính chuyển phát đạt 170,1 tỷ đồng, tăng 6,49%. 

Vận chuyển và luân chuyển hành khách trong tháng 10/2022 ước đạt 3.317 

ngàn lượt hành khách và 211 triệu lượt hành khách.km, so với tháng trước tăng 

0,67% về khối lượng vận chuyển, tăng 0,67% về khối lượng luân chuyển; so với 

cùng kỳ năm trước, gấp 19,74 lần về khối lượng vận chuyển và gấp 12,72 lần về 

khối lượng luân chuyển. Vận chuyển và luân chuyển hàng hóa ước đạt 474 ngàn 

tấn và 71 triệu tấn.km, so với tháng trước, không thay đổi về khối lượng vận 

chuyển và giảm 0,06% về khối lượng luân chuyển; so với cùng kỳ năm trước giảm 

43,23% về khối lượng vận chuyển và giảm 44,32% về khối lượng luân chuyển. 

Tính chung 10 tháng năm 2022, vận chuyển và luân chuyển hành khách đạt 

30.395 ngàn lượt hành khách và 2.889 triệu lượt hành khách.km, so với cùng kỳ 

năm trước, tăng 99,47% về khối lượng vận chuyển và tăng 100,16% về khối lượng 

luân chuyển. Tương tự, vận chuyển và luân chuyển hàng hóa ước đạt 5.458 ngàn 

tấn và 1.021 triệu tấn.km, so với cùng kỳ năm trước, giảm 23,28% về khối lượng 

vận chuyển và giảm 19,62% về khối lượng luân chuyển.  

6. Thương mại - Giá cả  

6.1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 và 10 

tháng năm 2022 tiếp tục là điểm sáng trong bức tranh kinh tế của tỉnh với mức 

tăng trưởng cao (19,20%), trong đó nổi bật là ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và 

du lịch. Thị trường hàng hóa trên địa bàn tỉnh phong phú, sức mua của người dân 

đã được khôi phục hoàn toàn và tiếp tục tăng so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 

10/2022 ước đạt gần 7.822 tỷ đồng, tăng 0,43% so với tháng trước và tăng 9,58% 

so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 6.495,1 tỷ 

đồng, tăng 0,09% so với tháng trước, giảm 2,64% so với cùng kỳ năm trước. Một 

số mặt hàng bán lẻ tăng như nhóm hàng vật phẩm, văn hóa, giáo dục tăng 

142,05% so với cùng kỳ năm trước; gỗ và vật liệu xây dựng, tăng 51,20%; hàng 

hóa khác tăng 38,11%... Doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống và lữ hành ước đạt 

932,1 tỷ đồng, tăng 3,82% so với tháng trước, tăng 348,52% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 77,4 tỷ đồng, giảm 10,89% so 
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với tháng trước và gấp18,60 lần so với cùng kỳ năm trước; dịch vụ ăn uống ước 

đạt 840,8 tỷ đồng, tăng 5,43% và tăng 312,84%. Doanh thu dịch vụ lữ hành và hoạt 

động hỗ trợ du lịch đạt 13,9 tỷ đồng, tăng 3,30% so với tháng trước. Doanh thu 

dịch vụ khác ước đạt 394,8 tỷ đồng, giảm 1,65% so với tháng trước và tăng 

52,55% so với cùng kỳ năm trước. 

Biểu 2. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

  
Ước tính 

tháng 10 

năm 2022 

(tỷ đồng) 

Ước tính 

10 tháng 

năm 2022  

(tỷ đồng) 

Tốc độ tăng/giảm so với 

cùng kỳ năm trước (%) 
 

Tháng 10 

năm 2022 

10 tháng 

năm 

2022 

 

Tổng số 7.822,0 81.891,9 +9,58 +19,20 

Bán lẻ hàng hóa  6.495,1 68.932,7 -2,64 +12,14 

Dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành 932,1 9.148,4 +348,52 +104,55 

Dịch vụ khác 394,8 3.810,8 +52,55 +38,03 

Tính chung 10 tháng năm 2022 thì Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng đạt 81.891,9 tỷ đồng, tăng 19,20% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, doanh thu bán lẻ ước đạt 68.932,7 tỷ đồng, tăng 12,14%. Xét theo doanh 

thu của các mặt hàng bán lẻ một số mặt hàng có mức tăng trưởng thì cao nhất là mặt 

hàng vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 50,86%; hàng may mặc tăng 23,0%; xăng, 

dầu các loại, tăng 13,68%...; Một số mặt hàng giảm hoặc thấp hơn mức tăng chung 

như ô tô các loại chỉ tăng 0,62%; phương tiện đi lại tăng 7,46%...Các mặt hàng này 

đã tác động đến tổng mức bán lẻ trong kỳ. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du 

lịch lữ hành ước tính đạt 9.148,4 tỷ đồng, tăng 104,55% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú đạt 934,5 tỷ đồng, tăng 175,07%; 

dịch vụ ăn uống đạt 8.090,0 tỷ đồng, tăng 96,79%; dịch vụ lữ hành và hỗ trợ du 

lịch đạt 124,0 tỷ đồng, tăng 473,72% so với cùng kỳ năm trước. 
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Hình 6. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng  

 

Doanh thu dịch vụ khác ước tính đạt 3.810,8 tỷ đồng, tăng 38,03% so với 

cùng kỳ năm 2021. Phân theo nhóm, ngành hàng thì dịch vụ thì tăng trưởng cao 

nhất là ngành dịch vụ khác đạt 977,4 tỷ đồng, tăng 68,85%; dịch vụ giáo dục và 

đào tạo đạt 317,2 tỷ đồng, tăng 53,51%; dịch vụ kinh doanh bất động sản đạt gần 

400 tỷ đồng, tăng 36,63%; dịch vụ nghệ thuật, vui chơi giải trí đạt 734,7 tỷ đồng, 

tăng 52,04%;. Các ngành còn lại có mức tăng trưởng thấp hơn so với mức tăng 

trưởng chung như dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp hỗ trợ xã hội đạt 972,6 tỷ 

đồng, tăng 10,14%; dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ đạt 210,9 tỷ đồng, tăng 

25,51%; dịch vụ sửa chữa máy tính và đồ dùng cá nhân đạt 198,0 tỷ đồng, tăng 

33,48% so với cùng kỳ năm trước… 

Kim ngạch xuất khẩu: Kim ngạch xuất khẩu tháng 10/2022 của tỉnh ước đạt 

124 triệu USD, tăng 9,87% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng năm 2022, tổng 

kim ngạch xuất của tỉnh đạt 1.270 triệu USD, vượt 5,83% KH, tăng 40,36% so với 

cùng kỳ. Xuất khẩu tăng cao so với cùng kỳ đã cho thấy những tín hiệu tích cực 

của việc triển khai thực hiện các chính sách, các gói hỗ trợ doanh nghiệp bị ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 và tăng cường cung cấp thông tin xuất khẩu, hỗ trợ, kết 

nối các doanh nghiệp sản xuất, xuất khẩu trong nước với các sàn thương mại điện 

tử, thị trường nước ngoài nhằm giới thiệu, quảng bá và xúc tiến xuất khẩu cho 

những nhóm hàng hóa có lợi thế cạnh tranh. Bên cạnh đó, nhiều nước triển khai các 

gói kích thích kinh tế, kích cầu tiêu dùng, qua đó gia tăng nhu cầu hàng nhập khẩu. 
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 Kim ngạch nhập khẩu: Kim ngạch nhập khẩu tháng 10/2022 toàn tỉnh ước đạt 

28 triệu USD, giảm 37,78% so với tháng trước. Tính chung 10 tháng năm 2022 đạt 

330 triệu USD, vượt 247,36% KH, giảm 22,85% so với cùng kỳ; nhập khẩu giảm 

do trong thời gian vừa qua các dự án công nghiệp đã nhập đủ trang thiết, bị máy 

móc để thực hiện các dự án, công trình trên địa bàn tỉnh. 

6.2. Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và Đô la Mỹ 

Giá xăng dầu giảm đã tác động tích cực đến chi phí sản xuất của các doanh 

nghiệp và người dân, tình trạng thiếu xăng dầu không xảy ra. Tuy nhiên, giá 

nguyên vật liệu đầu vào tăng đã làm cho giá hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng thiết 

yếu tăng theo cùng với đó là biến động của đồng Đô la Mỹ do Cục dự trữ liên 

bang Mỹ (FED) điều chỉnh lãi suất đã làm cho chỉ số giá tiêu dùng (CPI), chỉ số 

giá vàng và Đô la Mỹ  tháng 10/2022 tăng. 

So với tháng trước, chỉ số giá tiêu dùng tháng 10/2022 tăng 0,37%; tăng 

5,35% so với cùng kỳ năm trước; so với tháng 12 năm trước, tăng 4,54%. Chỉ số 

giá bình quân 10 tháng năm 2022, tăng 3,71%. 

Trong tháng 10/2022, có 9/11 nhóm hàng tăng giá, trong đó tăng mạnh nhất 

là Nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,52% là do các 

mặt hàng vật liệu xây dựng, điện, nước máy sinh hoạt, dầu hỏa, gas đun 12 Kg 

đều tăng(12). Tiếp đến là Nhóm Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,31% chủ yếu 

tăng ở các mặt hàng gia dụng điện tử(13). Nhóm hàng May mặc, mũ nón và giày 

 
12 Giá Xi măng đen tháng 10/2022 tăng 3,26%, Giá đá dăm 1x2 tăng 2,80%, đá dăm 4x6 tăng 

2,75%, Gạch lát nền tăng 0,64%. Giá Nước máy sinh hoạt tăng 0,77%; Giá điện sinh hoạt tăng 0,19%; 

Giá Gas đun loại 12 kg tăng 8,14%, giá dầu hỏa tăng 2,96%. 

13 Máy giặt lồng đứng tăng 2,96%; Máy vi tính để bàn đồng bộ tăng 0,15%; Chuột quang không 

dây tăng 1,12%, Máy tính xách tay tăng 1,14%; Quạt trần tăng 2,60%; bếp đun than tổ ong tăng 1,44%; 

Ghế tựa khung sắt tăng 1,48%, Giường gỗ công nghiệp tăng 2,42%. 
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dép tăng 0,87% là do nhóm vải, quần áo may mặc và giày dép tăng(14). Nhóm 

Thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,65% do giá một số các loại thuốc tây nhập khẩu 

nguyên liệu từ nước ngoài tăng(15). Nhóm Giáo dục tăng 0,62% là do giá giấy 

trắng và sách giáo khoa lớp 10 tăng. Nhóm Đồ uống và thuốc lá tăng 0,48%(16). 

Nhóm Văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,42% là do giá một số nhóm văn hóa 

tăng(17). Nhóm Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,24% chủ yếu tăng ở mặt hàng nữ 

trang và dịch vụ đám cưới(18). Nhóm Bưu chính viễn thông tăng 0,18% do giá bán 

điện thoại Sam sung và Nokia có điều chỉnh tăng. Ở chiều ngược lại có 02 nhóm 

giảm giá so với tháng trước là Nhóm Giao thông giảm 1,96% là do giá xăng, dầu 

thế giới giảm cùng với việc giảm thuế bảo vệ môi trường đã giúp giá xăng dầu 

trong nước giảm mạnh(19). Nhóm Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,21% do các 

loại lương thực, thực phẩm và ăn uống ngoài gia đình giảm như giá gạo, miến, thịt 

lợn, bò, cá, tôm và một số đậu, củ quả(20). Các nhóm hàng giảm giá này đã tác 

động đến chỉ số gia tiêu dùng tháng 10 năm 2022.  

 

 

 

 

 
14 Vải Ka ki dày để may quần tăng 2,02%; Bộ quần áo mặc ở nhà tăng 1,07%; Quần âu nam vải 

ka ki tăng 1,23%; Áo len nữ dài tay tăng 4,17%; Bộ quần áo em trai cộc tay tăng 3,51%, Bộ quần áo em 

gái cộc tay tăng 1,29%; Găng tay nam tăng 0,99%; Nón lá tăng 2,87%; Giầy da nam tăng 1,67%, Giày da 

nữ tăng 0,38%; Giầy vải nam tăng 1,63%, công cắt may quần âu nữ tăng 1,87% 
15 Giá thuốc Augmentin 625mg tablets, hoạt chất Amoxicilin + acid  Clavulanic (500 mg + 125 

mg), viên nén bao phim, hộp 2 vỉ x 7 viên tăng 0,63%; Nifedipin T20 Stada, hoạt chất Nifedipin 20 mg, 

viên nén bao phim phóng thích chậm, hộp 10 vỉ x 10 viên tăng 1,98% so với cùng kỳ tháng trước; Lipitor 

10 mg, hoạt chất Atorvastatin 10 mg, quy cách hộp 3 vỉ x10 viên tăng 0,56%; Calcium Sandoz 500 mg, 

hoạt chất Calci glucolactate+ Calci carbonate (2,94 mg + 300 mg), viên sủi bọt, hộp 1 tuýp 10 viên, 20 

viên tăng 0,79%; chạy điện tâm đồ tăng 11,8%. 
16 Giá Rượu Vodka Hà Nội tăng 1,82%; giá rượu vang nội tăng 0,58%; giá rượu vang Pháp tăng 

1,23%; Giá thuốc lá Vinataba tăng 2,41%; giá thuốc Lào loại bình thường tăng 1,65%. 
17 Giá Máy ảnh kỹ thuật số tăng 2,00%; Tạp chí ra hàng tháng tăng 6,25%; Bưu thiếp tăng 2,47%; 

phí thuê bao internet hàng tháng tăng 2,59%; xe đạp trẻ em loại 3 bánh tăng 2,75%; hoa cúc tăng 0,67%. 
18 Túi xách nữ tăng 4,88%; dây chuyền vàng tăng 1,65%; uốn tóc nữ tăng 1,98%; sửa chữa đồng 

hồ tăng 5,56%; thuê bộ áo cưới cô dâu tăng 1,53%. 
19 Do ảnh hưởng của các đợt tăng, giảm giá xăng vào các ngày 03/10/2022, 11/10/2022 và 

21/10/2022 theo chu kỳ điều chỉnh của Liên bộ Công thương và Tài chính. Làm cho chỉ số giá nhóm giao 

thông giảm 1,96%, Giá xăng A95 giảm 6,30%, Giá xăng E5 giảm 5,96%, giá dầu Diezel giảm 0,61%. 

20 Thịt Lợn mông sấn giảm 2,90%; Thịt Lợn nạt thăn giảm 3,55%; Thịt Lợn ba chỉ giảm 1,57%; 

Sườn Lợn 0,31%; Giá Thịt Bò bắp giảm 0,54%; thịt dải sườn giảm 1,62%. Giá gà công nghiệp làm sẵn 

nguyên con giảm 0,17%; Trứng vịt lộn sống giảm 2,51%. Giá Cá quả giảm 1,45%; giá cá thu khúc giữa 

giảm 1,22%; cá Rô phi giảm 0,98%; Tôm đồng loại nhỏ giảm 0,22%. Giá một số loại củ, quả, đậu giảm 

như Đỗ cô ve tươi giảm 5,92%, củ cải giảm 3,39%, Hành lá giảm 1,82%, nghệ tươi giảm 9,21%; Gừng 

tươi giảm 7,11%. Cam khác địa phương giảm 3,53%; Quýt ngọt giảm 5,84%, Chanh giảm 2,94%...  
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Hình 9. Chỉ số giá  

 

 

Giá vàng tháng 10/2022,  tiếp tục giảm 0,46% là do tình hình chính trị căng 

thẳng của các nước trên thế giới. 

 Giá Đô la Mỹ có chút biến động so với tháng trước, tăng 1,99% là do Cục 

dự trữ liên ban Mỹ (FED) có điều chỉnh lãi suất đồng Đô la Mỹ. Tuy nhiên, sức 

mua của loại hàng hóa này cũng ở mức bình thường. 

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 10 tháng năm 2022, tăng 3,71%. Có 10/11 

nhóm hàng tăng giá. Trong đó, tăng mạnh nhất là nhóm giao thông, tăng 13,78% 

do giá xăng dầu điều chỉnh tăng; tiếp đó nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, tăng 

5,58%; nhóm đồ uống và thuốc lá, tăng 4,08%; nhóm nhà ở, điện nước chất đốt và 

vật liệu xây dựng, tăng 3,39%; Thuốc và dịch vụ y tế, tăng 2,53% trong đó dịch vụ 

y tế tăng 2,15%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch, tăng 4,57%; nhóm hàng hóa và 

dịch vụ khác, tăng 2,45%. Nhóm giáo dục, tăng 1,47%. Nhóm Hàng ăn và dịch vụ 

ăn uống, tăng 1,94% chủ yếu tăng ở nhóm lương thực tăng 1,80%, thực phẩm tăng 

3,70%. Ở chiều ngược lại 01/11 nhóm hàng giảm giá là nhóm bưu chính viễn 

thông, giảm 0,15% đã tác động đến chỉ số giá tiêu dùng chung cho cả tỉnh.  

Giá vàng bình quân 10 tháng năm 2022 tăng mạnh, tăng 18,14% so với cùng 

kỳ năm trước do xung đột giữa Nga và Ukraina và căng thẳng chính trị của các 

nước trên thế giới; giá Đô la Mỹ tăng 1,0%.  

 Hiện nay, Chính phủ, các bộ, ngành và địa phương đã và đang theo dõi chặt 

chẽ diễn biến giá cả, lạm phát trên thế giới và kịp thời cảnh báo các nguy cơ ảnh 

hưởng đến tình hình trong nước. Đặc biệt, trong việc đánh giá, nhận định các mặt 
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hàng, nguyên vật liệu có khả năng thiếu hụt tạm thời hay trong dài hạn để từ đó 

đưa ra được chính sách phù hợp nhằm tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các doanh nghiệp 

cung ứng hàng hóa một cách bình thường. Riêng đối với mặt hàng xăng dầu, Bộ 

Công thương và Bộ Tài chính theo dõi sát diễn biến giá xăng dầu thế giới, đồng 

thời kết hợp Quỹ bình ổn xăng, dầu để hạn chế mức tăng giá của mặt hàng này. 

Thông tin kịp thời, chính xác và rõ ràng các chính sách, giải pháp chỉ đạo, điều 

hành của Chính phủ nhằm loại bỏ thông tin sai lệch về giá cả thị trường, không để 

xảy ra hiện tượng lạm phát do tâm lý. 

B. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

1. An sinh xã hội 

Tính đến ngày 17/10/2022 trên địa bàn toàn tỉnh không có huyện, thị xã, 

thành phố có xảy ra thiếu đói. Hiện nay các huyện, thị xã, thành phố, đang tiếp tục 

rà soát các hộ thiếu đói trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ trong các tháng tiếp theo nếu 

có phát sinh thiếu đói. 

2. Hoạt động văn hóa, thể thao và Du lịch 

Văn hóa: Tổ chức khai giảng lớp truyền dạy đánh chiêng Êđê cho sinh viên 

Trường Đại học Tây Nguyên(21). Tổ chức phong tặng danh hiệu "Nghệ nhân Ưu 

tú" năm 2022, trong đó, 17 cá nhân của tỉnh Đắk Lắk là những nghệ nhân tiêu biểu 

đã có những đóng góp tích cực trong việc sưu tầm, bảo tồn và truyền dạy văn hóa; 

nắm giữ loại hình di sản văn hóa phi vật thể như nghệ thuật trình diễn dân gian, 

tri thức dân gian, tập quán xã hội và tín ngưỡng. 

Tổ chức Cuộc thi video clip giới thiệu về cà phê Buôn Ma Thuột nhằm lựa 

chọn video clip xuất sắc nhất sử dụng trong công tác thông tin, truyền thông về Lễ 

hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 và trong các chương trình quảng 

bá, tuyên truyền, giới thiệu sản phẩm cà phê Buôn Ma Thuột trong nước và các 

kênh truyền thông, mạng xã hội quảng bá ra nước ngoài. 

Thể thao: Tổ chức Lễ khai mạc giải Bóng bàn các đội mạnh quốc gia năm 

2022(22), các đoàn tranh tài 07 bộ huy chương ở 07 nội dung thi đấu: đồng đội 

nam, đồng đội nữ, đơn nam, đơn nữ, đôi nam, đôi nữ và đôi nam nữ. Tổ chức Bế 

 
21 Tham gia lớp truyền dạy có 30 học viên là người dân tộc thiểu số đang theo học tại Trường Đại 

học Tây Nguyên. Trong thời gian 01 tháng, các học viên sẽ được nghệ nhân của TP Buôn Ma Thuột và 

huyện Krông Ana truyền dạy đánh các bài chiêng cơ bản dùng trong các dịp lễ, hội như: đón khách, mừng 

mùa, mừng lúa mới. 

 
22 Giải đấu sẽ diễn ra từ 17 – 23/10/2022 tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Đắk Lắk với sự 

góp mặt của 105 vận động viên đến từ 10 đoàn gồm thành phố Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân, Hà Nội, 

Công an nhân dân, Đà Nẵng, Câu lạc bộ Hà Nội T&T, Hải Dương - Long Hải, Tiền Giang, Đồng Nai và 

Tây Ninh 
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mạc Vòng chung kết giải Bóng đá học sinh Tiểu học và THCS toàn quốc Cúp 

Milo năm 2022(23). Tổ chức Giải quần vợt tranh cúp Hội Doanh nhân Thành phố 

Buôn Ma Thuột mở rộng lần thứ nhất, có 282 vận động viên tham gia thi đấu ở 

nội dung đôi nam và đôi nam lãnh đạo. Kết quả sau hai ngày thi đấu, Ban tổ chức 

đã trao 03 giải Nhất, 03 giải Nhì và 06 giải Ba. 

Du lịch: Tiếp tục tổ chức đón các đoàn khách quốc tế đến tham quan Du 

lịch tại Tỉnh Đắk Lắk; thực hiện cung cấp các ấn phẩm, tài liệu cho Trung tâm Xúc 

tiến Thương mại - Sở Công Thương Đắk Lắk phục vụ cho Hội chợ sản phẩm lên 

men quốc tế năm 2022 tại tỉnh Jeollabuk - Hàn Quốc; hội thảo: “Giải pháp phát 

triển thị trường khách du lịch quốc tế đến Khánh Hòa và các tỉnh khu vực Nam 

Trung Bộ, Tây Nguyên”; thực hiện tuyên truyền và quảng bá về Lễ hội cà phê 

Buôn Ma Thuột lần thứ 8 năm 2023 trên website daktip.vn và trên facebook, zalo 

của Trung tâm; thực hiện xây dựng kế hoạch, chủ đề, chương trình phóng sự về Du 

lịch Đắk Lắk phát trên VTV1; tái bản Cẩm nang du lịch Đắk Lắk (bản tiếng Việt); 

cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử (website) của Trung tâm 

https://daktip.vn. 

4. Giáo dục - Đào tạo 

Ngành giáo dục đã tổ chức bế mạc Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” lần thứ XV 

năm 2022. Sau ba ngày diễn ra vui tươi, sôi nổi (từ 13 đến 15/10), với 145 tiết 

mục văn nghệ đặc sắc của 70 đơn vị tham dự (có15 phòng Giáo dục Đào tạo và 55 

trường THPT, trường phổ thông có nhiều cấp học)(24). Tổ chức phát động, hưởng 

ứng Cuộc thi “Viết về thầy cô và mái trường mến yêu” chào mừng kỷ niệm 40 

năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022). Tổ chức khai mạc Tuần 

 

23 Kết thúc giải đấu, đối với khối Tiểu học, đội bóng Bình Dương đã xuất sắc giành giải Nhất, đội 

thành phố Hồ Chí Minh giành giải Nhì và giải Ba thuộc về hai đội Đồng Tháp và Lâm Đồng. Đối với 

khối THCS, đội bóng thành phố Hồ Chí Minh đã xuất sắc giành giải Nhất, giải Nhì thuộc về đội Bình 

Dương và hai đội đồng giải Ba là Tây Ninh và An Giang. 

24 Tổng kết Hội thi, Ban Tổ chức đã trao giải cá nhân, toàn đoàn cho các đơn vị có tiết mục tham 

gia dự thi đặc sắc, cụ thể: Khối phòng GD&ĐT: giải Nhất toàn đoàn thuộc về Phòng GD&ĐT huyện 

Krông Ana; giải Nhì thuộc về Phòng GD&ĐT huyện Cư M’gar; giải Ba thuộc về Phòng GD&ĐT huyện 

Buôn Đôn. Khối các trường THPT: giải Nhất thuộc về Trường THPT Hồng Đức; giải Nhì thuộc về 

Trường THPT Dân tộc nội trú Nơ Trang Lơng; giải Ba thuộc về Trường THPT Buôn Ma Thuột. Ngoài 

ra, Ban Tổ chức cũng đã trao 75 giải Nhất, Nhì, Ba, Khuyến khích (khối các trường THPT 56 giải và 

khối phòng Giáo dục và Đào tạo 19 giải) cho các tiết mục dự thi xuất sắc tại Hội thi. 
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lễ hưởng ứng học tập suốt đời năm 2022 với chủ đề “Thúc đẩy chuyển đổi số phục 

vụ cho học tập suốt đời sau đại dịch Covid-19”.  

5. Công tác Y tế 

Trong tháng 10/2022 Ngành Y tế tiếp tục tập trung chỉ đạo kiểm tra, giám 

sát điều tra véc tơ phòng, chống dịch Sốt xuất huyết; theo dõi giám sát triển khai 

chiến dịch tiêm vắc xin 5 trong 1, vắc xin uốn ván, bạch hầu và vắc xin Covid-19 

tại các huyện/thị xã/thành phố. Triển khai giám sát đánh giá tình trạng dinh dưỡng 

(giám sát 30 cụm) tại các địa phương. Phối hợp cùng Viện vệ sinh dịch tễ Tây 

Nguyên tập huấn tiêm chủng vắc xin Covid-19 và tiêm chủng thường xuyên cho 

các huyện/thị xã/thành phố. Thử hiệu lực của hoá chất diệt côn trùng đối với muỗi 

Aedes aegypti. Tham gia giám sát, lấy mẫu nghiên cứu Cúm gia cầm từ động vật 

lây qua người. Duy trì tốt công tác khám bệnh, chữa bệnh cho nhân dân trên địa 

bàn. Tổng số lượt khám chữa bệnh toàn tỉnh là: Khám 237.540 lượt điều trị, nội 

trú 27.528 lượt điều trị , ngoại trú 3.851 lượt, chuyển viện 3.174 trường hợp(25). 

 Tình hình dịch bệnh tư ngày 17/9- 16/10/2022 cụ thể như sau: 

Bệnh tay chân miệng: Số mắc tay chân miệng (M/C) 117/0. Tích lũy 

(M/C): 770/0; ổ dịch: 0, tích lũy 0 ổ dịch. Số bệnh nhân mắc bệnh chủ yếu là ở rải 

rác ở các xã, phường của các huyện, thị xã, thành phố. Tỉnh đã tổ chức chiến dịch 

vệ sinh môi trường phòng chống tay chân miệng tại các địa phương xảy ra ổ dịch 

và triển khai chiến dịch rửa tay bằng xà phòng tại các huyện, xã…. 

Bệnh sốt xuất huyết: Số mắc bệnh sốt xuất huyết(M/C) 1.951/4 bệnh nhân, 

04 trường hợp tử vong. Tích lũy (M/C)  7.030/9 bệnh nhân, 09 trường hợp tử 

vong. Trước tình trạng dịch sốt xuất huyết có chiều hướng phức tạp và lây lan 

rộng, ngành y tế tỉnh đã triển khai các biện pháp diệt muỗi, lăng quăng/bọ gậy và 

phòng chống muỗi đốt trên toàn địa bàn tỉnh, yêu cầu người dân không được chủ 

quan, khi có các dấu hiệu bệnh cần đến ngay cơ sở y tế để khám, chữa bệnh kịp 

thời, nhằm giảm trường hợp tử vong. 

Chương trình MTQG phòng chống HIV/AIDS:  Số HIV/AIDS/TV mới 

phát hiện: 01/00/00. Tích lũy 92/02/02(26).  

 
25 Bệnh viện đa khoa Vùng Tây Nguyên: Khám: 31.176 lượt, nội trú: 8.137, ngoại trú: 1.018, 

chuyển viện: 484 trường hợp. Bệnh viện đa khoa Tp. Buôn Ma Thuột: Khám: 19.402 lượt, nội trú: 1.511, 

ngoại trú: 363, chuyển viện: 416 trường hợp. Bệnh viện Y học cổ truyền: Khám: 2.040 lượt, nội trú: 670, 

ngoại trú: 205, chuyển viện: 05 trường hợp. 

 

26 Số BN điều trị ARV cuối kỳ báo cáo trước: 659/18; Số BN điều trị ARV trong kỳ báo cáo: 

653/18. Số BN được điều trị tại Khoa HIV/AIDS (Người lớn/trẻ em): 477/0. 
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Chương trình mục tiêu Quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm: Triển 

khai hoạt động chỉ đạo tuyến công tác an toàn thực phẩm (ATTP) năm 2022 tại các 

huyện. Thẩm định điều kiện ATTP tại 21 cơ sở thực phẩm. Kết quả có 15 cơ sở đạt 

yêu cầu, cơ sở chờ hoàn thiện là 05, cơ sở không đạt yêu cầu là 01. Trong tháng 

10/2022 trên địa bàn tỉnh đã phát sinh 01 vụ ngộ độc thực phẩm tại xã Yang Tao, 

Lắk làm 04 người mắc, có 02 người nhập viện điều trị, nguyên nhân là do ăn thịt 

và trứng cóc. Tính chung 10 tháng năm 2022, trên địa bàn tỉnh có 03 vụ ngộ độc 

thực phẩm làm 18 người mắc, có 10 người nhập viện, không có trường hợp bị tử 

vong. 

Tình hình dịch bệnh Covid-19: Tháng 10/2022 trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp 

tục ghi nhận nhiều trường hợp bệnh nhân mắc Covid-19. Số ca mắc Covid-19 trên 

địa bàn tỉnh Đắk Lắk cũng bắt đầu tăng nhanh hơn so với tháng trước tăng 271 ca 

và 08 người tử vong. Các huyện, thị xã, thành phố tiếp tục tăng cường chỉ đạo đẩy 

nhanh hơn nữa tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19 bảo đảm an toàn, khoa học, 

hiệu quả. Tiếp tục tổ chức tốt việc phân luồng, thu dung, cấp cứu, cách ly và điều 

trị kịp thời các trường hợp mắc bệnh, đặc biệt chú ý đối với nhóm nguy cơ cao, 

hạn chế thấp nhất các ca tử vong; thực hiện nghiêm việc kiểm soát nhiễm khuẩn, 

không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện. 

Từ ngày (14/9/2022 đến 14/10/2022), trên địa bàn toàn tỉnh có 1.144 ca mắc, 

có 08 trường hợp  tử vong. Tích luỹ (từ 27/5/2021 đến 16h ngày 15/10/2022) trên 

địa bàn toàn tỉnh đã có 173.650 ca mắc, có 284 ca tử vong. Tính đến 30/9/2022, 

tỉnh Đắk Lắk đã tiếp nhận hơn 4,4 triệu liều vắc xin phòng Covid-19 và đã tiến 

hành tiêm chủng hơn 4,5 triệu liều đạt tỷ lệ 104%. 

-Tình hình tiếp nhận và sử dụng vắc xin, vật tư 

STT Tên vắc xin 
Tổng số liều 

vắc xin đã nhận 

Tổng số mũi tiêm 

đã thực hiện 

Tổng số mũi tiêm 

đã thực hiện 

Tổng cộng 4.438.898 4.598.708 18.480 

1 AstraZeneca 975.030 1.114.549 0 

2 Comirnaty (1) 2.078.238 2.066.534 0 

3 Moderna (2) 325.390 342.013 0 

4 Sinopharm 1.060.240 1.075.612 18.480 
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- Kết quả tiêm chủng vắc xin toàn tỉnh 

TT 

 

Tỷ lệ % 
 

 

Nhóm đối tượng 

MŨI 1 MŨI 2 MŨI 3 MŨI 4 

1 Nhóm tuổi từ  18 tuổi Tỷ lệ bao phủ M1, M2 đã 

đạt chỉ tiêu 100% 

87,2 70,1 

2 Nhóm tuổi từ 12-17 tuổi 74,2  

3 Nhóm tuổi từ 5-11 tuổi 88,67 55,70 
  

6. Tình hình cháy nổ, môi trường và thiên tai 

Tình hình cháy, nổ: Tháng 10/2022 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 01 vụ cháy, 

giảm 50,0% so với tháng trước, giảm 50,0% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, 

cháy nhà dân 01 vụ. Tổng giá trị thiệt hại 10 triệu đồng, giảm 16,67% so với tháng 

trước, giảm 95,05% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 10 tháng năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 19 vụ cháy nổ, 

giảm 17,39% so với cùng kỳ năm trước, 0 người chết, 0 người bị thương, ước 

thiệt hại 13.285 triệu đồng, tăng 294,33% so so với cùng kỳ năm trước. 

Vi phạm môi trường: Tháng 10/2022 không phát sinh trường hợp vi phạm 

môi trường. Tính chung 10 tháng năm 2022, số vụ vi phạm môi trường đã phát 

hiện và xử lý là 10 vụ, số tiền xử phạt là 1.860 triệu đồng. 

Tình hình thiên tai: Trong tháng 10 năm 2022 không phát sinh thiệt hại do 

thiên tai. Tính chung 10 tháng năm 2022, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 16 vụ thiên 

tai (gồm 09 trận lốc tố, dông sét; có 05 đợt mưa lũ lớn và 02 vụ sạt lở đất) làm hư 

hỏng 66 nhà dân, làm 14 điểm trường bị ảnh hưởng, có 8.416 ha cây trồng bị thiệt 

hại, hư hỏng nhiều công trình cơ sở hạ tầng trên địa bàn tỉnh. Ước tính thiệt hại 

khoảng 242,9 tỷ đồng(27). 

7. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội 

Tình trạng vi phạm pháp luật tiếp tục diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng 

tinh vi, tội phạm hình sự, cố ý gây thương tích, vi phạm về quản lý kinh tế và chức 

vụ, tội phạm về ma túy, tệ nạn xã hội tăng.  

Tháng 10/2022 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 21 vụ Tai nạn giao thông, làm 

chết 12 người và bị thương 18 người (so với tháng trước tăng 200,0% về số vụ, 

tăng 71,43% về số người chết, gấp 18 lần về số người bị thương; so với cùng kỳ 

năm trước, tăng 23,53% về số vụ, giảm 20,0% về số người chết, tăng 157,14% về 

 
27 Phát sinh giá trị thiệt hại ngày 06/08 đến 14/08/2022 địa bàn các huyện Ea Súp, Lắk là 180,3 tỷ 

đồng 
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số người bị thương). Tổng thiệt hại về tài sản tháng 10/2022: Ô tô 09 chiếc, mô tô 

và xe máy 23 chiếc, ước giá trị thiệt hại 115 triệu đồng. 

Tính chung từ đầu năm đến nay, trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 179 vụ tai 

nạn giao thông (giảm 6,28% so cùng kỳ), làm 131 người chết (giảm 10,27%) và 

95 người bị thương (giảm 26,36% so cùng kỳ)./. 

 

 

Nơi nhận: 

- Vụ Thống kê Tổng hợp &PBTTTK (b/c); 

- Vp Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh (b/c); 

- Sở KH&ĐT tỉnh;                                                                                   
- Lãnh đạo CTK; 

- Các phòng nghiệp vụ VPC; 

- Lưu VT, TKTH. 

 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Đỗ Tấn Xuân 

 

- Vp Tỉnh Uỷ, UBND tỉnh; 

- Sở KH&ĐT tỉnh;                                                                                   
- Lãnh đạo CTK; 

- Lưu VT, TH. 

 

 

 

 



SẢN XUẤT NÔNG, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

Tính đến 16/10/2022

0,71%

Đàn gia cầmĐàn lợnĐàn bò

1,63% 

Đàn trâu

274.048 m3

1,23%

422.400 ste

5,57%

Nuôi trồng và khai thác thủy sản

326.930 ha

Lúa Đông Xuân
+ vụ Mùa

Sản lượng củi khai thác

Sản lượng gỗ khai thác

Sản xuất Nông nghiệp

1,49%1,07%

17.708 tấn

KINH TẾ- XÃ HỘI
Tháng 10 và 10 tháng năm 2022

2,34%

2,41%

1,13%
112.948 ha

Rau đậu các loại

2,82%
37.093 ha

29.859 con 251.397 con 994.704 con 15.790 nghìn con



SẢN XUẤTCÔNG NGHIỆP
Chỉ số sản xuất Công nghiệp IIP

10 tháng năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

TOÀN NGÀNH

29,70%
Khai khoáng

Chế biến, chế tạo

7,51%

Sản xuất và phân phối điện

7,99%
 Cung cấp nươc, hoạt động
     quản lý và xử lý rác thải, nước thải

24,06%

38,82%

Đá xây dựng khác

Gạch xây dựng

1.093 ngàn m3 

174.493  ngàn viên

30,28%

Sản phẩm công nghiệp chủ yếu 10 tháng năm 2022
so với cùng kỳ năm trước

Bia đóng chai        Cà phê bột

Ghế khác có khung
           bằng gỗ    Điện sản xuất

62.085 ngàn lít              22.709 tấn

120.866 chiếc 6.313 triệu KWH

12,49%12,50%

49,30% 39,81%

BEER

2,69%



THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ
 Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 10 tháng 
                        năm  2022 (so với cùng kỳ  năm trước)

81.892
  tỷ đồng

19,20%

TRAVEL
B A C K G R O U N D

Dich vụ lưu trú, ăn uống

Du lịch lữ hành

473,72%

102,76%

12,14%

Dịch vụ khác

38,03%

Tổng mức bán lẻ hàng hóa

CPI

  105,35 Tháng 10/2022 so
với tháng 10/2021

Tháng 10/2022 so
với tháng 12/2021104,54

BQ 10 tháng 2022
 so với cùng kỳ

  103,71

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CPI (%)

Tháng 10/2022 so
với tháng 9/2022100,37



`

30.395  nghìn lượt 
        vận chuyển

2.889 triệu khách.km 1.021 triệu tấn.km hàng hóa

5.458  nghìn tấn hàng
      hóa vận chuyển

KHỐI LƯỢNG  VẬN CHUYỂN, LUÂN CHUYỂN

10 tháng  năm  2022 so với cùng kỳ năm trước

Vận tải hành khách
        1.403 tỷ đồng

119,23%

Vận tải hành hóa
       793 tỷ đồng

DOANH THU VẬN TẢI
                                     Doanh thu vận tải 10 tháng
                         năm  2022  so với cùng kỳ  năm trước

14,27%

99,47%

`

100,16%

23,28%

19,62%



THU CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

Tính đến ngày 16/10

 VỐN ĐẦU TƯ THỰC HIỆN TỪ NGUỒN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC

10 tháng  năm 2022  so với cùng kỳ năm trước

Cấp tỉnh
1.727,7  tỷ đồng

15,66%

Cấp huyện
910,6 tỷ đồng

66,45%

Cấp xã
1,2 tỷ đồng

91,24

2.639,5 tỷ  đồng

1,16%

Chi đầu tư
phát triển

Chi thường
   xuyên

Thu biện pháp
    tài chính

Thu thuế, phí
Tổng chi
   NSNN

Tổng thu
   NSNN

12.165 
tỷ  đồng

    7.283
tỷ  đồng

25,36%

103,13%

0,72%

Giảm 3,31% so cùng kỳ năm 
 trước, đạt  72,51% DT  Trung 
   Ương, đạt 67,73% DT Địa 
               phương

Tăng 21,39% so cùng kỳ năm 
 trước, đạt 109,23% DT  Trung 
   Ương, đạt 88,82% DT Địa 
               phương

9,70%
3.280 tỷ

8.885 tỷ

4.553 tỷ

2.463 tỷ



19 vụ cháy nổ, 0 người 
chết, 0 người bị thương

Thiệt hại 13.285 triệu

17,39%

 3  vụ  ngộ độc thực phẩm
 

  7.030  trường
 hợp mắc bệnh
9 ca tử vong

770 trường hợp
     mắc bệnh

    Sốt xuất 
       huyết

Tay chân 
  miệng

 TÌNH HÌNH Y TẾ

Tính đến ngày 16/10

0  trường hợp
     mắc bệnh

        Bạch hầu SARS-CoV-2

173.650 ca mắc,
 284 ca tử vong

AN TOÀN VSTP VÀ CHÁY NỔ

Tính đến ngày 16/10

294,33%

18 ca mắc



R.I.P

26,36%

6,28%

10,27%

179 vụ TNGT, 131 người bị chết, 95 người bị thương

TRẬT TỰ AN TOÀN GIAO THÔNG 

10 tháng  năm 2022 so với cùng kỳ năm trước

THIỆT HẠI THIÊN TAI

Tính đến 16/10

Thiệt hại  242,9 tỷ đồng

16 đợt thiên tai 66 nhà dân8.416 ha cây trồng 



 Gồm có:

1. Tình hình Thu - Chi ngân sách Nhà nước 

2. Sản xuất Nông nghiệp

3. Chỉ số sản xuất Công nghiệp

4. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

5. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước

6. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ

7. Doanh thu bán lẻ hàng hóa

8. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống

9. Doanh thu dịch vụ khác

10. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải

11. Chỉ số giá tiêu dùng

12. Vận tải hành khách

13. Vận tải hàng hóa

14. Trật tự an toàn xã hội

PHỤ LỤC ƯỚC SỐ LIỆU THỐNG KÊ KINH TẾ - XÃ HỘI

THÁNG 10  VÀ 10 THÁNG NĂM 2022



1. Tình hình thu - chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk tính đến 16/10/2022

1.1. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 

Dự toán

 Trung ương

 (triệu đồng)

Dự toán 

địa phương

 (triệu đồng)

Thực hiện

 từ đầu năm 

đến kỳ trước 

kỳ báo cáo

(Triệu đồng) 

Số thực hiện 

của thời

   kỳ báo cáo         

(Triệu đồng)

Lũy kế thực

hiện đến kỳ

   báo cáo         

(Triệu đồng)

Lũy kế

thực hiện

 so với dự

 toán TW 

năm (%)

Lũy kế

thực hiện

 so với dự

 toán ĐP năm 

(%)

Lũy kế thực

hiện so với

cùng kỳ năm

trước (%)

Tổng thu cấn đối NSNN trên địa bàn    6.668.000    8.200.000     7.083.549       199.732      7.283.281 109,23 88,82 121,39

Phân theo nội dung kinh tế                 -   

I.Thu nội địa 6.318.000   7.494.000       6.931.748 198.031     7.129.779     112,85 95,14 144,08

1.1. Thu Thuế và phí 4.456.000   4.570.000       4.436.209 117.006     4.553.215     102,18 99,63 125,36

 T.đó: - Thu từ XNQD TW 520.000      520.761             404.578 3.783         408.361        78,53 78,42 103,83

          - Thu từ XNQD ĐP 85.000        88.980                 67.084 1.590         68.674          80,79 77,18 99,49

   - Thu từ DN có vốn đầu tư nước ngoài 80.000        83.570                 41.099 1297 42.396          53,00 50,73 64,76

          - Thu từ khu vực ngoài QD 1.948.000   2.009.830       1.835.242 45.834       1.881.076     96,56 93,59 120,87

          - Thuế SD đất nông nghiệp -             300                           625 20              645               -             215,00 99,54

1.2.Thu biện pháp tài chính 1.732.000   2.794.000       2.382.431 81.025       2.463.456     142,23 88,17 203,13

 T.đó: - Thu cấp quyền sử dụng đất 1.500.000   2.500.000       2.291.391 75.702       2.367.093     157,81 94,68 216,39

          - Thu tiền bán nhà 10.000        72.000                   1.232 -             1.232            12,32 1,71 -             

1.3.Thu sổ số kiến thiết 130.000      130.000             113.108 -             113.108        87,01 87,01 109,22

II. Thuế XK, NK hải quan thu 350.000      706.000             151.801           1.701         153.502 43,86 21,74 14,60



1.2. Chi ngân sách Nhà nước địa phương 

Dự toán 

TW (triệu 

đồng)

Dự toán

 ĐP (triệu 

đồng)

Thực hiện

 từ đầu năm 

đến kỳ trước 

kỳ báo cáo

(Triệu đồng) 

Số thực hiện 

của thời

   kỳ báo cáo         

(Triệu đồng)

Lũy kế thực

hiện đến kỳ

   báo cáo         

(Triệu đồng)

Lũy kế

thực hiện

 so với dự

 toán TW 

năm (%)

Lũy kế

thực hiện

 so với dự

 toán ĐP năm 

(%)

Lũy kế thực

hiện so với

cùng kỳ năm

trước (%)

Tổng chi 16.776.793 17.962.552 11.324.348 840.944     12.165.292   72,51 67,73 96,69

Phân theo nội dung kinh tế

  Trong đó:

  - Chi đầu tư phát triển 4.027.592   5.115.951   3.091.618   188.857     3.280.475     81,45 64,12 90,30

  - Chi thường xuyên 12.445.053 12.469.353 8.232.730   652.087     8.884.817     71,39 71,25 99,28

 - Chi bổ sung Quỹ DTTC 1.440          1.440          -              -             -               -             -               -             

 - Chi trả nợ lãi -             -             -              -             -               -             -               -             

 - Chi dự phòng 302.708      325.808      -              -             -               -             -               -             



2. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 16 tháng 10 năm 2022

Thực hiện cùng 

kỳ năm trước

Thực hiện

 kỳ báo cáo 

Kỳ báo cáo

 so với cùng kỳ

 năm trước

 ( % )

Diện tích gieo trồng cây hàng năm (ha) 319.465              326.930          102,34              

 Lúa 

Lúa đông xuân 44.684                45.780            102,45

Lúa hè thu 

Lúa mùa 66.998                67.168            100,25

 Các loại cây khác (ha) (Vụ Đông Xuân + Vụ Mùa*)

Ngô 80.905                83.371            103,05

Khoai lang 7.074                  7.525              106,39

Sắn 44.969                44.620            99,22

Mía 12.265                12.753            103,98

Đậu tương 1.670                  1.702              101,94

 Lạc 5.901                  6.054              102,59

Đậu các loại 22.863                23.236            101,63

Rau các lọai 13.214                13.857            104,87

Sản lượng thu hoạch các loại cây trồng (tấn) 

Lúa

Lúa đông xuân 330.380              342.035                         103,53 

Lúa hè thu 

Lúa mùa ( hoặc thu đông ) 425.834              429.000                         100,74 

Cây trồng khác (tấn) (Vụ Đông Xuân+ước tính vụ Mùa)

    Ngô 497.374              515.285                         103,60 

    Khoai lang 139.788              148.717                         106,39 

    Sắn 1.089.576           1.090.355                      100,07 

    Mía 859.810              901.244                         104,82 

Đậu tương 2.701                  2.798                             103,59 

Đậu Lạc 9.497                  9.924                             104,50 

Đậu các loại 23.450                24.202                           103,21 

Rau các loại 256.269              269.061                         104,99 

 (*) Vụ Mùa = Vụ Hè Thu + Thu Đông)



3. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 và 10 tháng năm 2022

ĐVT : %

Thực hiện từ đầu

 năm đến kỳ trước 

kỳ báo cáo

Ước tính kỳ báo 

cáo so với kỳ trước

Ước tính kỳ báo 

cáo so với cùng kỳ 

năm trước

Cộng dồn từ đầu 

năm đến cuối kỳ 

báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước

Tổng số 127,51 104,93 102,64 124,06

B.Khai khoáng 69,09 94,78 83,21 70,30

 + Khai khoáng khác 69,09 94,78 83,21 70,30

C.Công nghiệp chế biến chế tạo 110,91 101,75 81,88 107,51

+ Sản xuất chế biến thực phẩm 124,09 100,11 74,94 117,49

+ Sản xuất đồ uống 107,49 122,69 96,99 106,29

+ Dệt 108,45 91,39 168,82 113,41

+ Sản xuất trang phục 89,37 100,81 102,59 90,46

+ Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 115,87 109,24 128,41 117,39

+ Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế 220,69 104,40 119,56 210,46

+ In, sao chép bản ghi các loại 130,43 100,00 106,46 126,59

+ Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 91,34 103,83 120,66 95,09

+ Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 94,53                    101,20                  114,64                  95,39                    

+ Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 121,38 97,92 123,46 121,58

+ Sản xuất kim loại 78,17 122,17 130,67 82,50

+ Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) 80,62 98,12 110,97 82,85

+ Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu                    821,64 98,59 115,11 753,97

+ Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 68,90 89,11 60,49 68,10

+ Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị 93,37 101,45 117,38 94,60

D.Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước… 143,30 106,69 115,02 138,82

 + Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước… 143,30 106,69 115,02 138,82

E.Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 107,91 94,76 108,73 107,99

 + Khai thác, xử lý và cung cấp nước 103,68 93,13 106,19 103,92

 + Hoạt động thu gom , xử lý và tiêu hủy rác thải; tái chế phế liệu 114,88 97,01 112,31 114,60



4. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 10 và 10 tháng năm 2022

 Đơn

 vị

 tính 

 Thực hiện 

tháng 9/2022 

 Ước tính kỳ 

báo cáo  

 Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối kỳ

 báo cáo  

 Kỳ báo cáo 

so với cùng 

kỳ năm trước 

(%) 

 Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối kỳ báo 

cáo so với 

cùng kỳ năm  

trước ( % ) 

Đá granit, pophia, bazan M3

Đá xây dựng khác M3         116.639         110.495      1.093.359 82,00 69,72

Tinh bột sắn, bột dong riềng Tấn             4.789             5.000           39.054 211,72 119,06

Đường RS Tấn                   -                     -             41.616 0,00 152,30

Cà phê bột các loại (gồm cả cà phê hương liệu) Tấn             2.157             2.174           22.709 67,60 112,49

Bia đóng chai 1000 lít             4.883             6.500           62.085 100,39 112,50

Nước tinh khiết 1000 lít             2.142             2.137           20.772 103,60 108,30

Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, quần yếm, quần soóc 

cho người lớn dệt kim hoặc đan móc
1000 cái                  42                  41                490 160,43 118,82

Giày, dép không thấm nước có đế ngoài và mũ bằng cao su hay plastic 1000 đôi                127                130             1.059 134,02 126,01

Giày, dép có đế hoặc mũ bằng da 1000 đôi                121                150                959 119,56 101,74

Gỗ cưa hoặc xẻ (trừ gỗ xẻ tà vẹt) M3                   -                     -                  925 0,00 39,07

Vỏ bào, dăm gỗ Tấn             6.200             6.700           53.600 103,08 100,00

Báo in (quy khổ 13cmx19cm) Triệu trang                  30                  30                219 106,46 126,59

Phân khoáng hoặc phân hoá học chứa 3 nguyên tố: nitơ, photpho và kali 

(NPK)
Tấn                  41                  95             2.385 237,50 81,55

Phân vi sinh Tấn                253                339             4.668 265,63 113,86

Các hợp chất từ cao su tổng hợp và cao su tự nhiên và các loại nhựa tự 

nhiên tương tự, ở dạng nguyên sinh
Tấn             1.309             1.345             7.821 118,89 95,19

Bao và bì từ plastic khác Tấn                  94                  95             1.851 114,46 95,22

Bao bì đóng gói khác bằng Plastic Tấn                    6                    8                  83 149,02 178,66



 Đơn

 vị

 tính 

 Thực hiện 

tháng 9/2022 

 Ước tính kỳ 

báo cáo  

 Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối kỳ

 báo cáo  

 Kỳ báo cáo 

so với cùng 

kỳ năm trước 

(%) 

 Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối kỳ báo 

cáo so với 

cùng kỳ năm  

trước ( % ) 
Gạch xây dựng bằng đất sét nung (trừ gốm, sứ) quy chuẩn 

220x105x60mm
1000 viên           17.439           12.331         174.493 104,26 97,31

Bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) M3           11.932           11.866         107.939 140,91 127,12

Sắt, thép không hợp kim cán phẳng không gia công quá mức cán nóng, 

dạng cuộn, có chiều rộng ≥ 600mm, chưa được dát phủ, mạ hoặc tráng
Tấn           13.915           17.000         130.145 130,67 82,50

Cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại Tấn                285                310             3.836 101,74 158,14

Cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt, thép M2             1.604             1.656           19.560 762,86 200,57

Dịch vụ tiện các bộ phận kim loại Triệu đồng                   -                     -                     -   0,00 0,00

Neo, móc và các bộ phận rời của chúng bằng sắt hoặc thép Tấn                    4                    5                  37 125,00 94,87

Ghế khác có khung bằng gỗ Chiếc             9.436             8.369         120.866 33,05 50,70

Bàn bằng gỗ các lọai Chiếc             7.821             6.052           87.359 84,50 98,88

Thuỷ điện Triệu KWh                717                698             4.707 98,49 143,86

Điện gió Triệu KWh                  27                  67                416 1053,06 581,98

Điện mặt trời Triệu KWh                  99                108             1.191 121,09 101,55

Điện thương phẩm Triệu KWh                169                153             1.630 105,35 102,73

Nước uống được 1000 m3             3.070             2.859           30.059 106,19 103,92

Dịch vụ thu gom rác thải không độc hại có thể tái chế Triệu đồng 6.219            6.033            57.296          112,31 114,60



Tổng số 288.558                    302.088                    2.639.479                 45,47                        101,16                      

1. Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 155.344                    216.742                    1.727.670                 39,32                        84,34                        

 - Vốn cân đối ngân sách tỉnh 104.820                    91.741                      1.174.659                 49,32                        91,18                        

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 56.790                   43.806                   587.825                    44,24                        92,19                        

- Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 6.613                     45.959                   276.373                    23,43                        60,79                        

- Vốn nước ngoài (ODA) 28.909                      52.670                      175.284                    33,28                        129,18                      

- Xổ số kiến thiết 12.235                 10.746                 61.607                      34,68                        83,18                        

- Vốn khác 2.767                     15.626                   39.747                      31,14                        41,50                        

2. Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 133.214                    85.298                      910.608                    65,00                        166,45                      

 - Vốn cân đối ngân sách huyện 133.214                    85.298                      910.608                    65,00                        172,79                      

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 133.214                    85.298                      910.608                    65,00                        172,79                      

- Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu -                            -                            -                            -                            -                            

- Vốn khác -                            -                            -                            -                            -                            

3. Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã -                            48                             1.201                        12,01                        8,76                          

 - Vốn cân đối ngân sách xã -                            48                             1.201                        12,01                        8,76                          

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất -                            48                             1.201                        12,01                        11,62                        

- Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu -                            -                            -                            -                            -                            

- Vốn khác -                         -                         -                            -                            -                            

5. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước tháng 10 và 10 tháng năm 2022

Cộng dồn

 từ đầu năm đến cuối 

kỳ báo cáo so với kế 

hoạch năm

 (%)

Ước tháng 10 

năm 2022

 (triệu đồng)

Thực hiện

 tháng 9 năm 2022 

(triệu đồng)
Nội dung

Cộng dồn

 từ đầu năm đến cuối 

kỳ báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước

 (%)

Cộng dồn

 thực hiện đến cuối 

kỳ báo cáo

 (triệu đồng)



6. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ  tháng  10 và 10 tháng năm 2022

Thực hiện Ước tính Cộng dồn Ước tính Tháng 10 Cộng dồn 10 tháng

tháng 9 tháng 10 10 tháng tháng 10 năm năm 2022 năm 2022

năm 2022

 (triệu đồng)

năm 2022

( triệu đồng)

năm 2022

 (triệu đồng)

2022 so với tháng 

trước (%)

so với cùng kỳ

(%)

so với cùng kỳ

 (%)

TỔNG SỐ            7.788.607            7.821.979          81.891.943                 100,43 109,58 119,20

Phân theo ngành hoạt động

Doanh thu bán lẻ 6.489.338           6.495.056                    68.932.677                 100,09 97,36 112,14

Dịch vụ lưu trú, ăn uống, lữ hành 897.821              932.103                         9.148.453                 103,82 448,52 204,55

Dịch vụ khác 401.448              394.820                         3.810.813                   98,35 152,55 138,03



7. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 10 và 10 tháng năm 2022

Thực hiện tháng 

9/2022 (Triệu 

đồng)

Ước tính kỳ báo 

cáo (Triệu đồng)

Cộng dồn từ đầu 

năm đến tháng 

báo cáo (Triệu 

đồng )

Kỳ báo cáo so 

với cùng kỳ năm 

trước (%)

Cộng dồn từ đầu 

năm đến cuối kỳ 

báo cáo so với 

cùng kỳ năm 

trước (%)

TỔNG SỐ           6.489.338           6.495.056         68.932.677                  97,36                112,14 

Phân theo nhóm hàng 

1. Lương thực, thực phẩm           2.154.972           2.198.612         25.176.058                  92,53                109,45 

2. Hàng may mặc              193.366              201.321           2.102.196                  79,90                123,00 

3. Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình              876.425              890.038           9.155.769                  87,80                114,10 

4. Vật phẩm văn hóa, giáo dục                65.229                68.597              497.179                242,05                150,86 

5. Gỗ và vật liệu xây dựng              785.120              755.423           6.593.152                151,20                118,90 

6.Ô tô các loại                76.626                95.265              821.100                106,42                100,62 

7. Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng)           1.098.982           1.074.460         10.847.049                  97,65                107,46 

8. Xăng, dầu các loại              741.972              704.739           9.067.243                  78,54                113,68 

9. Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu)                17.373                16.196              198.393                101,86                119,86 

10.Đá quý, kim loại quý và sản phẩm              145.737              141.625           1.500.437                129,28                123,52 

11. Hàng hóa khác 265.498                         279.727           2.083.463                138,11                117,17 

12. Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và xe có động cơ 68.038              69.053                           890.638                  79,63                109,48 



8. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống tháng 10 và 10 tháng năm 2022

Thực hiện tháng 9 

năm 2022

 (triệu đồng)

Ước tính kỳ 

báo cáo

 (Triệu đồng )

Cộng dồn từ đầu 

năm đến cuối kỳ 

báo cáo 

(Triệu đồng )

Kỳ báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước

 (%)

Cộng dồn từ đầu 

năm đến cuối kỳ 

báo cáo so với cùng 

kỳ năm trước (%)

TỔNG SỐ                   897.821                   932.103                9.148.453                     448,52                     204,55 

Phân theo ngành kinh tế

Dịch vụ lưu trú                     86.908                     77.444                   934.467                  1.859,40                     275,07 

Dịch vụ ăn uống                   797.457                   840.759                8.089.960                     412,84                     196,79 

Dịch vụ lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch                     13.456                     13.900                   124.026                             -                       573,72 



9. Doanh thu dịch vụ khác tháng 10 và 10 tháng năm 2022

Thực hiện tháng 

9/2022

(Triệu đồng)

Ước tính kỳ 

báo cáo

 (Triệu đồng )

Cộng dồn từ đầu 

năm đến cuối 

kỳ báo cáo 

(Triệu đồng )

Kỳ báo cáo so với 

cùng kỳ năm  trước

 (%)

Cộng dồn từ đầu 

năm đến cuối kỳ 

báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước 

(%)

TỔNG SỐ                  401.448                  394.820               3.810.813                    152,55                    138,03 

Phân theo nhóm, ngành hàng

1. Dịch vụ kinh doanh bất động sản                    37.339                    35.233                  399.945                    119,17                    136,63 

2. Dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ                    21.272                    22.909                  210.858                    141,88                    125,51 

3. Dịch vụ giáo dục và đào tạo                    39.445                    38.973                  317.206                    205,93                    153,51 

4. Dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội                    91.754                    92.170                  972.589                      96,39                    110,14 

5.Dịch vụ nghệ thuật, vui chơi giải trí                    72.350                    64.966                  734.760                    199,13                    152,04 

6. Dịch vụ sửa chữa máy tính, đồ dùng cá nhân và gia đình                    18.077                    18.856                  198.001                    183,69                    133,48 

7. Dịch vụ khác                  121.211                  121.713                  977.454                    218,68                    168,85 



10. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 10 và 10 tháng năm 2022

 Ước tính kỳ 

báo cáo

(Triệu đồng)  

 Cộng dồn từ đầu 

năm đến cuối kỳ

 báo cáo 

(Triệu đồng) 

 Kỳ báo cáo so với 

tháng trước (%) 

 Kỳ báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước 

(%) 

 Cộng dồn từ đầu 

năm đến cuối kỳ báo 

cáo so với cùng kỳ 

năm

 trước ( % ) 

TỔNG SỐ 258.044                  2.575.170               99,81                      194,71                    141,57                    

Vận tải hành khách 147.940                  1.402.895               100,67                    2.067,07                 219,23                    

Đường bộ 147.940                  1.402.895               100,67                    2.067,07                 219,23                    

Đường sắt -                          -                          -                          -                          -                          

Đường thủy -                          -                          -                          -                          -                          

Đường hàng không -                          -                          -                          -                          -                          

Vận tải hàng hóa 65.077                    792.696                  99,94                      63,09                      85,73                      

Đường bộ 65.077                    792.696                  99,94                      63,09                      85,73                      

Đường sắt -                          -                          -                          -                          -                          

Đường thủy -                          -                          -                          -                          -                          

Đường hàng không -                          -                          -                          -                          -                          

Dịch vụ hỗ trợ vận tải 27.586                    209.429                  95,47                      420,33                    221,02                    

Bưu chính, chuyển phát 17.441                    170.150                  99,30                      111,44                    106,49                    



11. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 10 năm 2022

Đơn vị tính : %

Kỳ gốc 2019
Cùng kỳ 

năm trước

Tháng 12

 năm trước 

Tháng

 trước

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG 111,03 105,35 104,54 100,37 103,71

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 115,11 106,35 105,06 99,79 101,94

Lương thực 112,77 103,66 103,74 100,03 101,80

Thực phẩm 119,98 109,01 106,64 99,65 103,70

Ăn uống ngoài gia đình 100,38 99,12 100,41 100,08 95,62

Đồ uống và thuốc lá 112,24 103,92 102,72 100,48 104,08

May mặc, giày dép và mũ nón 106,38 104,80 104,42 100,87 101,71

Nhà ở và vật liệu xây dựng 109,97 105,44 105,49 102,52 103,39

Thiết bị và đồ dùng gia đình 114,72 106,69 105,09 101,31 105,58

Thuốc và dịch vụ y tế 108,69 103,52 102,80 100,65 102,53

Trong đó: Dịch vụ y tế 107,74 103,44 102,70 100,80 102,15

Giao thông 108,15 104,80 103,33 98,04 113,78

Bưu chính viễn thông 99,48 100,08 99,94 100,18 99,85

Giáo dục 108,13 104,88 104,85 100,62 101,47

Trong đó: Dịch vụ giáo dục 107,06 104,31 104,31 100,00 101,20

Văn hoá, giải trí và du lịch 112,67 108,94 108,44 100,42 104,57

Hàng hoá và dịch vụ khác 110,11 103,70 103,70 100,24 102,45

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 162,10 115,55 108,87 99,54 118,14

CHỈ SỐ ĐÔ LA MỸ 103,75 105,62 105,19 101,99 101,00

Chỉ số giá tháng báo cáo so với  
Chỉ số giá bình quân 

kỳ báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước



12. Vận tải hành khách của địa phương tháng 10 và 10 tháng năm 2022

Ước tính

 kỳ báo cáo 

Cộng dồn từ đầu 

năm đến cuối kỳ 

báo cáo 

Kỳ báo cáo so với 

tháng trước ( % )

Kỳ báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước 

trước ( % )

Cộng dồn từ đầu

 năm đến kỳ báo 

cáo so với cùng

 kỳ năm trước

 ( % )

A. Vận chuyển hành khách - nghìn hành khách 3.317                     30.395                   100,67                   1.974,40                199,47                   

Phân theo loại hình kinh tế 

Nhà nước -                         -                         -                         -                         -                         

Ngoài nhà nước 3.317                     30.395                   100,67                   1.974,40                199,47                   

Khu vực đầu tư nước ngoài -                         -                         -                         -                         -                         

Phân theo ngành vận tải 

Đường bộ 3.317                     30.395                   100,67                   1.974,40                199,47                   

Đường hàng không -                         -                         -                         -                         -                         

Đường biển -                         -                         -                         -                         -                         

B. Luân chuyển hành khách - Triệu HK.Km 211                        2.889                     100,67                   1.274,83                200,16                   

Phân theo loại hình kinh tế 

Nhà nước -                         -                         -                         -                         -                         

Ngoài nhà nước 211                        2.889                     100,67                   1.274,83                200,16                   

Khu vực đầu tư nước ngoài -                         -                         -                         -                         -                         

Phân theo ngành vận tải 

Đường bộ 211                        2.889                     100,67                   1.274,83                200,16                   

Đường hàng không -                         -                         -                         -                         -                         

Đường biển -                         -                         -                         -                         -                         



13. Vận tải hàng hoá của địa phương tháng 10 và 10 tháng năm 2022

 

Ước tính kỳ báo cáo 

Cộng dồn từ đầu 

năm đến cuối  kỳ 

báo cáo 

Kỳ báo cáo so với  

tháng trước 

 ( % )

Kỳ báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước 

 ( % )

Cộng dồn từ đầu

 năm đến kỳ báo 

cáo so với cùng

 kỳ năm trước

 ( % )

A. Vận chuyển hàng hoá - nghìn tấn 474                          5.458                       100,00                     56,77                       76,72                       

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước -                     -                          -                          -                          -                          

Ngoài nhà nước 474                          5.458                       100,00                     56,77                       76,72                       

Khu vực đầu tư nước ngoài -                     -                          -                          -                          -                          

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 474                          5.458                       100,00                     56,77                       76,72                       

Đường hàng không -                     -                          -                          -                          -                          

Đường biển -                     -                          -                          -                          -                          

B. Luân chuyển hàng hoá - Triệu tấn.km 71                            1.021                       99,94                       55,68                       80,38                       

Phân theo loại hình kinh tế

Nhà nước -                     -                          -                          -                          -                          

Ngoài nhà nước 71                            1.021                       99,94                       55,68                       80,38                       

Khu vực đầu tư nước ngoài -                     -                          -                          -                          -                          

Phân theo ngành vận tải

Đường bộ 71                            1.021                       99,94                       55,68                       80,38                       

Đường hàng không -                     -                          -                          -                          -                          

Đường biển -                     -                          -                          -                          -                          



14. Trật tự, an toàn xã hội tháng 10 và 10 tháng 2022

Sơ bộ

 kỳ báo cáo

Cộng dồn từ đầu 

năm đến cuối  kỳ 

báo cáo

Kỳ báo cáo so với 

kỳ trước

( % )

Kỳ báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước 

trước 

( % )

Cộng dồn từ đầu

 năm đến cuối kỳ 

báo cáo so với cùng 

kỳ năm trước

 ( % )

1. Tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ)                            21                          179 300,00                                       123,53                       93,72 

Đường bộ                            21                          179 300,00                                       123,53                       93,72 

Đường sắt                            -                              -                              -                              -                              -   

Đường thủy                            -                              -                              -                              -                              -   

Số người chết (Người)                            12                          131 171,43                                         80,00                       89,73 

Đường bộ                            12                          131 171,43                                         80,00                       89,73 

Đường sắt                            -                              -                              -                              -                              -   

Đường thủy                            -                              -                              -                              -                              -   

Số người bị thương (Người)                            18                            95 1.800,00                                    257,14                       73,64 

Đường bộ                            18                            95 1.800,00                                    257,14                       73,64 

Đường sắt                            -                              -                              -                              -                              -   

Đường thủy                            -                              -                              -                              -                              -   

2. Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ (Vụ)                              1                            19 50,00                                           50,00                       82,61 

Số người chết (Người)                            -                              -                              -                              -                              -   

Số người bị thương (Người)                            -                              -                              -                              -                              -   

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng)                            10                     13.285 83,33                                             4,95                     394,33 
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