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 BÁO CÁO  
Tình hình kinh tế - xã hội 

Tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2022 - Tỉnh Yên Bái 

  

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Các địa phương trong tỉnh đang tập trung vào khâu làm cỏ, chăm sóc và bảo 

vệ diện tích đã gieo trồng, một số địa phương cấy lúa sớm đã cho thu hoạch; tình 

hình chăn nuôi ổn định, không phát sinh bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, gia 

cầm; lâm nghiệp, thủy sản phát triển ổn định. 

1.1. Nông nghiệp 

a. Trồng trọt:  

- Tiến độ sản xuất đến ngày 20/5/2022: Các địa phương đã hoàn thành gieo 

cấy lúa Đông Xuân 2022 đạt 19.560,6 ha, vượt 2,4% kế hoạch, hiện nay diện tích 

lúa cấy sinh trưởng tốt. Diện tích lúa trỗ 17.199 ha, đạt 87,9% diện tích lúa cấy. 

Diện tích đã thu hoạch 523 ha, đạt 2,7% diện tích lúa cấy (tại thị xã Nghĩa Lộ và 

huyện Yên Bình). 

Diện tích ngô Đông Xuân đã trồng 20.186,4 ha, đạt 102,4% KH (vụ Đông 

5.704,5 ha, vụ Xuân 14.481,9 ha); Cây sắn 8.636,3 ha, đạt 100,4% KH; Cây khoai 

lang 2.164,4 ha, đạt 72,1% KH (vụ Đông 1.103,2 ha, vụ Xuân 1.061,2 ha); Cây lạc 

1.408,6 ha, đạt 74,9% KH; Cây rau các loại 7.631,2 ha, đạt 73,4% KH (vụ Đông 

3.521 ha, vụ Xuân 4.110,2 ha). Cây đậu các loại 391 ha, đạt 65,2% KH.  

Diện tích cây ăn quả trồng mới 205,1 ha, đạt 89,1% KH. Diện tích dâu trồng 

mới 46,5 ha (tại huyện Trấn Yên), nâng diện tích dâu toàn tỉnh đạt 1.045 ha, đạt 

90,8% KH. 

Từ ngày 21/4-04/5/2022, trên địa bàn tỉnh có 7,5 ha diện tích lúa bị thiếu nước 

tại công trình Que Ngoa, phường Phú Trạng, thị xã Nghĩa Lộ, Công ty TNHH 

Nghĩa Văn đã chủ động bơm nước để bổ sung nguồn nước tưới cho các ruộng bị 

thiếu nước.  

Từ ngày 23-25/5, trên địa bàn tỉnh có đợt mưa kéo dài đã gây ngập úng 88,15 

ha lúa; 67,3 ha ngô, rau màu. Sạt taluy tại huyện Trấn Yên làm ảnh hưởng đến 

vườn ươm cây giống làm thiệt 154.800 cây giống, trong đó chủ yếu là giống cây 

Quế với 150.000 cây. 

b. Chăn nuôi – Thú y1 

                                           
1 Nguồn: Báo cáo sở Nông nghiệp và PTNT 
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Trong tháng các bệnh Tai xanh, bệnh Cúm gia cầm, bệnh Lở mồm long 

móng, bệnh Viêm da nổi cục, Dịch tả lợn Châu Phi không phát sinh. 

Tính từ 14/5/2022 đến ngày 20/5/2022 kiểm dịch vận chuyển xuất ra ngoài 

tỉnh được 43 chuyến với 11.316 con gia súc, gia cầm.  

Giá lợn hơi trung tuần tăng nhẹ ở mức 53.000 - 57.000 đồng/kg (tăng 3.000 

đồng/kg so với tuần trước); giá sản phẩm thịt lợn duy trì ở mức trung bình 90.000 

đồng/kg thịt mông sấn.  

1.2. Lâm nghiệp 

Diện tích rừng trồng mới tập trung 5 tháng đạt 8.916,6 ha, trồng cây phân đạt 

3.259,8 nghìn cây. Sản lượng gỗ khai thác 5 tháng đạt 322.363 m3, tăng 12,5% so 

cùng kỳ năm trước. Sản lượng củi khai thác 5 tháng ước đạt 523.050 ste, giảm 8,6% 

so cùng kỳ năm trước. 

1.3. Thuỷ sản 

Tổng sản lượng thủy sản 5 tháng ước đạt 5.326,96 tấn, tăng 4,5% so với cùng 

kỳ năm trước, trong đó: sản lượng khai thác đạt 455,57 tấn, tăng 3,1% so cùng kỳ. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2022 tăng 4,89% so với tháng trước 

và tăng 13,83% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, chỉ số 

công nghiệp toàn ngành tăng 11,08%2 so với cùng kỳ năm trước.  

Phân theo ngành công nghiệp cấp 2 thì một số ngành sản xuất có chỉ số sản 

xuất 5 tháng đầu năm tăng cao so với cùng kỳ năm 2021 như:  Sản xuất trang phục 

tăng 53,44%; Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 40,03%; Sản 

xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 35,14%; Sản xuất thuốc, hóa dược và 

dược liệu tăng 25,9%; Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 6,69%; 

Sản xuất giường, tủ, bàn ghế tăng 37,86%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng hơi nước và điều hòa không khí tăng 31,26%; Hoạt động thu gom, xử lý 

và tiêu hủy rác thải, tái chế phế liệu tăng 4,85%,... . Ngoài các ngành có mức tăng trên 

thì một số ngành công nghiệp cấp 2 giảm so với cùng kỳ năm 2021 như: Khai thác 

quặng kim loại giảm 28,46%; Chế biến thực phẩm giảm 14,52%; Sản xuất giấy và 

sản phẩm từ giấy giảm 5,37%; In, sao chép bản ghi các loại giảm 40,05%; Sản xuất 

kim loại giảm 45,43%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 5,02%; 

Sản phẩm công nghiệp: Một số sản phẩm chính có chỉ số sản xuất 5 tháng đầu 

năm tăng cao so với cùng kỳ năm 2021 là: Đá xây dựng khác tăng 13,38%; tinh bột 

sắn tăng 42,42%; quần áo các loại tăng 1,19 lần; gỗ dán tăng 61,08%; gỗ lạng tăng 

                                           
2 Trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng giảm 10,71%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 10,74%; ngành sản xuất 

và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng 31,26%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước 

thải tăng 3,81%. 
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24,13%; ván ép từ gỗ tăng 20,21%; sơn và véc ni tăng 35,14%; dược phẩm khác 

chưa được phân vào đâu tăng 25,9%; các loại đá lát, đá lát lề đường tăng 27,38%; 

các sản phẩm bằng đá hoặc bằng các chất liệu khoáng khác chưa được phân vào 

đâu tăng 31,67%; cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại tăng 28,19%; điện sản xuất 

tăng 37,79% do lượng mưa các tháng đầu năm nay cao hơn các tháng cùng kỳ năm 

trước; điện thương phẩm tăng 5,19%;... . Bên cạnh đó còn có các sản phẩm có mức 

giảm so với cùng kỳ năm 2021 như: Quặng sắt và tinh sắt chưa nung kết giảm 

24,75%; quặng chì và tinh quặng chì giảm 72,34%; chè giảm 35,62%; quần áo lót 

người lớn giảm 55,16%; vỏ bào, dăm gỗ giảm 45,29%; bao bì bằng túi giấy giảm 

10,27%; sản phẩm in khác giảm 7,1%; bột mài giảm 38,45%; thanh, que bằng thép 

hợp kim rỗng giảm 45,43%; dịch vụ sản xuất cấu kiện nhà lắp sẵn bằng kim loại 

giảm 34,59%,...  

Chỉ số sử dụng lao động: Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp 

công nghiệp tính đến cuối tháng 5/2022 tăng 7,19% so với cùng kỳ năm trước, trong 

đó: Ngành khai khoáng tăng 1,03%; ngành chế biến, chế tạo tăng 7,82%; sản xuất và 

phân phối điện tăng 7,99%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 

6,58% so với cùng kỳ.  

Chia theo loại hình doanh nghiệp lao động doanh nghiệp nhà nước giảm 

28,35% (Cty Điện lực giảm 50 lao động so với cùng kỳ); khu vực doanh nghiệp 

ngoài nhà nước tăng 8,42%; doanh nghiệp FDI tăng 21,54% (một số doanh nghiệp 

FDI mở rộng quy mô sản xuất: Cty TNHH ngành gỗ Thiên An Việt Nam;...). 

3. Vốn đầu tư  

Ước tính vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn nhà nước tháng 5/2022 trên 

địa bàn đạt 386.014 triệu đồng, tăng 12,3% so với tháng trước, tăng 11,44% so với 

cùng kỳ; Trong đó: Vốn do địa phương quản lý thực hiện được 355.145 triệu đồng 

(chiếm 92,0% trong tổng số), tăng 11,68% so với tháng trước, tăng 10,62% so với 

cùng kỳ. Vốn do trung ương quản lý thực hiện được 30.869 triệu đồng (chiếm 8% 

trong tổng số), tăng 19,87% so với tháng trước, tăng 21,79% so với cùng kỳ. Trong 

tháng các đơn vị chủ đầu tư tập trung hoàn thành khối lượng giải ngân kế hoạch 

năm 2021 và hoàn ứng khối lượng đã tạm ứng kế hoạch năm 2021. Một số dự án 

quy mô lớn, kỹ thuật phức tạp, có tính chất đặc thù nên thủ tục đầu tư mất nhiều 

thời gian. Một số dự án sử dụng vốn nước ngoài còn vướng mắc về thủ tục rút vốn, 

giải ngân, có khối lượng nhưng chưa được sự chấp thuận của nhà tài trợ. Thời tiết 

đầu năm mưa nhiều, diễn biễn phức tạp của dịch bệnh Covid-19, giá nguyên liệu, 

nhiên liệu, vật liệu xây dựng tăng cao trong thời gian gần đây ảnh hưởng đến hoạt 

động xây dựng. Hiện nay, Thủ tướng Chính phủ chưa giao kế hoạch vốn thực hiện 

các Chương trình mục tiêu quốc gia gây khó khăn cho công tác triển khai và giải 

ngân các dự án. Một số đơn vị chủ đầu tư chưa quan tâm thực hiện nghiêm túc, 

thiếu quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, thiếu kiểm tra, đôn đốc quá trình thực 

hiện, chậm hoàn thiện thủ tục giải ngân. Năng lực của một số chủ đầu tư, đơn vị tư 

vấn, nhà thầu còn hạn chế nên công tác hoàn thiện thủ tục đầu tư, triển khai dự án, 
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thanh, quyết toán còn chậm, chưa đáp ứng yêu cầu đề ra, trong khi các cơ quan 

quản lý nhà nước chuyên ngành thiếu kiểm tra, thanh tra, xử lý vi phạm đối với các 

chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu.  

Về tiến độ giải ngân các nguồn vốn thuộc khu vực Nhà nước qua hệ thống 

TABMIS của Kho bạc Nhà nước từ đầu năm đến hết ngày 30/4/2022 đạt 992,7 tỷ 

đồng, đạt 25,51% kế hoạch vốn đã được phân bổ (3.890,8 tỷ đồng), trong đó nguồn 

vốn do trung ương và địa phương quản lý lần lượt đạt 20,29% và 25,16%. Tỷ lệ 

giải ngân vốn do địa phương quản lý đạt thấp do vốn sử dụng đất, vốn xổ số kiến 

thiết, vốn nước ngoài, vốn chương trình mục tiêu quốc gia chưa hoàn thiện thủ tục 

thanh toán hoặc chưa có khối lượng giải ngân. Một số dự án chưa được giải ngân 

kế hoạch năm 2022 do giao vượt kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-

2025, hoặc vướng mắc thủ tục của các nhà tài trợ. Nguồn nhân lực thực hiện công 

tác giải phóng mặt bằng chưa đáp ứng so với yêu cầu công việc. 

Tính chung vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn nhà nước 5 tháng đầu năm 

2022 đạt 1.610.268 triệu đồng, đạt 29,67% kế hoạch, tăng 9,52% so với cùng kỳ 

năm 2021. Trong đó: Vốn địa phương quản lý đạt 1.495.420 triệu đồng3 (chiếm 

92,86%), đạt 30,57% kế hoạch, tăng 8,93% so với cùng kỳ. Vốn trung ương quản lý 

đạt 114.848 triệu đồng4 (chiếm 7,14%), đạt 21,41% kế hoạch năm 2022, tăng 

17,82% so với cùng kỳ.  

4. Thương mại, vận tải  

Hiện nay, dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát, các hoạt động đã được cho 

phép trở lại bình thường. Các hoạt động thương mại, dịch vụ, lưu trú, ăn uống và du 

lịch đều tăng so với tháng trước do trong tháng có ngày nghỉ lễ nhu cầu vui chơi giải 

trí, ăn uống, du lịch của người dân tăng cao. Dự ước trong tháng 5 và 6 tháng đầu 

năm 2022, hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải tăng cao so với cùng kỳ năm 

trước do các tháng năm 2021 nền kinh tế chịu ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 

mới xâm nhập, các hoạt động đều bị hạn chế. Năm nay kinh tế đang tăng trưởng 

trở lại, đánh dấu những thay đổi tích cực trong lĩnh vực bán lẻ hàng hoá và dịch vụ, 

lưu trú, ăn uống, vận tải trên địa bàn tỉnh Yên Bái 

4.1. Bán lẻ hàng hoá và dịch vụ tiêu dùng 

Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 05/2022 ước đạt 

1.952,1 tỷ đồng, tăng 2,79% so tháng trước, tăng 19,60% so tháng cùng kỳ. Tính 

                                           
3 Trong đó: Vốn ngân sách nhà nước thực hiện được 1.135.981 triệu đồng, đạt 32,47% kế hoạch, tăng 7,67% so với 

cùng kỳ. Vốn Trái phiếu Chính phủ thực hiện được 13.691 triệu đồng, đạt 20,92% kế hoạch, tăng 35,33% so với cùng 

kỳ. Vốn vay thực hiện được 8.769 triệu đồng, đạt 175,38% kế hoạch, tăng 2,8 lần so với cùng kỳ. Vốn tự có thực hiện 

được 18.002 triệu đồng, đạt 90,01% kế hoạch, tăng 75,89% so với cùng kỳ. Vốn khác thực hiện được 318.977 triệu 

đồng, đạt 24,49% kế hoạch, tăng 8,08% so với cùng kỳ. 
4 Trong đó: Vốn ngân sách trung ương thực hiện được 84.448 triệu đồng, đạt 21,31% kế hoạch, tăng 27,93% so với 

cùng kỳ; vốn vay thực hiện được 7.781 triệu đồng, đạt 15,56% kế hoạch, giảm 9,49% so với cùng kỳ; vốn tự có thực 

hiện được 4.402 triệu đồng, đạt 8,0% kế hoạch, giảm 13,19% so với cùng kỳ; vốn khác thực hiện 18.217 triệu đồng, 

đạt 52,05% kế hoạch, tăng 2,37% so với cùng kỳ. 

 



5 
 

 

chung 5 tháng đầu năm 2022 tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ đạt 9.469 tỷ 

đồng, bằng 40,30% kế hoạch, tăng 8,83% so cùng kỳ, cụ thể: 

Ước tổng mức bán lẻ trên địa bàn tỉnh Yên Bái tháng 5/2022 đạt 1.695,2 tỷ 

đồng, tăng 2,81% so tháng trước, tăng 18,48% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 

tổng mức bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm 2022 đạt 8.230,4 tỷ đồng, tăng 8,7% so 

cùng kỳ năm trước và tăng ở hầu hết các ngành hàng như: ô tô các loại đạt 388,9 tỷ 

đồng, tăng 5,32% so cùng kỳ; lương thực, thực phẩm đạt 2.849,1 tỷ đồng, tăng 

4,16% so cùng kỳ; hàng may mặc đạt 598,8 tỷ đồng, tăng 6,16% so cùng kỳ; đồ 

dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình đạt 1.187,3 tỷ đồng, tăng 30,81% so cùng kỳ; 

vật phẩm văn hóa giáo dục đạt 122,4 tỷ đồng, tăng 16,15% so cùng kỳ; gỗ, vật liệu 

xây dựng đạt 1.118,6 tỷ đồng, tăng 3,24% so cùng kỳ; xăng dầu các loại đạt 851,1 tỷ 

đồng, tăng 20,48% so cùng kỳ; nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) đạt 208,8 tỷ đồng, 

tăng 19,39% so cùng kỳ; đá quý, kim loại quý và sản phẩm đạt 134,2 tỷ đồng, tăng 

3,61% so cùng kỳ; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác đạt 

241,3 tỷ đồng, tăng 9,45% so cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên cũng có nhóm hàng 

giảm như: Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) đạt 323,4 tỷ đồng, giảm 

6,38% so cùng kỳ; Hàng hóa khác đạt 206,4 tỷ đồng giảm 10,16% 

Dự ước 6 tháng đầu năm 2022 tổng mức bán lẻ đạt 9.955,2 tỷ đồng, tăng 

9,49% so cùng kỳ năm trước. 

Doanh thu hoạt động dịch vụ tháng 5/2022 ước đạt 119,4 tỷ đồng, tăng 1,15% so 

tháng trước, tăng 32,39% so cùng kỳ năm trước. Tính chung Doanh thu hoạt động 

dịch vụ 5 tháng đầu năm 2022 đạt 590,1 tỷ đồng, tăng 14,36% so cùng kỳ năm trước; 

Trong đó: So cùng kỳ năm trước doanh thu kinh doanh bất động sản đạt 43,9 tỷ đồng, 

tăng 8,39%; dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ đạt 68,5 tỷ đồng, tăng 24,63%; giáo 

dục và đào tạo đạt 10,4 tỷ đồng, tăng 37,82%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội đạt 

60,2 tỷ đồng, tăng 24,92%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí đạt 91,5 tỷ đồng, tăng 

20,29%; dịch vụ khác đạt 315,7 tỷ đồng, tăng 9,32% so cùng kỳ năm 2021.  

Dự ước 6 tháng đầu năm 2022 doanh thu hoạt động dịch vụ đạt 710,6 tỷ đồng, 

tăng 15,17% so cùng kỳ năm trước. 

Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng 5/2022 

ước đạt 137,5 tỷ đồng, tăng 3,94% so tháng trước, tăng 23,66% so cùng kỳ năm 

trước. Tính chung Doanh thu lưu trú, ăn uống, lữ hành 5 tháng đầu năm 2022 đạt 

649 tỷ đồng, tăng 5,85% so cùng kỳ năm trước; Trong đó: Doanh thu dịch vụ lưu trú 

đạt 37,6 tỷ đồng, tăng 7,36%; ăn uống ước đạt 611,3 tỷ đồng, tăng 5,84%. 

Lượt khách phục vụ 5 tháng đầu năm 2022 ước đạt 225.729 lượt khách, tăng 

8,47% so cùng kỳ năm trước; ngày khách phục vụ ước đạt 77.181 ngày khách, tăng 

10,13% so cùng kỳ năm trước. 

Dự ước 6 tháng đầu năm 2022 doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, 

du lịch lữ hành đạt 785,6 tỷ đồng, tăng 6,33% so cùng kỳ năm trước. 
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4.2. Vận tải: 

Doanh thu vận tải, kho bãi tháng 5/2022 ước đạt 117.183,3 triệu đồng, tăng 

6,8% so tháng trước, tăng 21,25% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu 

năm 2022 doanh thu vận tải, kho bãi đạt 550.637,3 triệu đồng, tăng 7,44% so cùng 

kỳ. Trong đó:  

Vận tải hàng hoá: Ước tính tháng 5/2022 khối lượng hàng hoá vận chuyển 

của toàn tỉnh (khu vực kinh tế ngoài nhà nước) bao gồm cả đường bộ và đường 

sông đạt: 789,5 nghìn tấn; 21.504,9 nghìn tấn.km; 85.455,5 triệu đồng. So với 

tháng trước tăng 8,6% về tấn, tăng 7,8% về tấn.km, tăng 8,9% về doanh thu; so với 

cùng kỳ tăng 15,21% về tấn, tăng 17,83% về tấn.km, tăng 23,34% về doanh thu. 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2022 khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt:  

3.826,8 nghìn tấn; 102.977,9 nghìn tấn.km; 407.400,1 triệu đồng. So cùng kỳ năm 

trước tăng 6,89% về tấn, tăng 7,41% về tấn.km, tăng 10,61% về doanh thu. 

Dự ước 6 tháng đầu năm 2022 khối lượng hàng hoá vận chuyển đạt: 4.637,8 

tấn; 125.329,5 tấn.km; 495.334,5 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước tăng 10,6% 

về tấn, tăng 11,02% về tấn.km, tăng 14,46% về doanh thu. 

Vận tải hành khách: Ước thực hiện tháng 5/2022 đạt: 619,1 nghìn người;                    

42.338 nghìn người.km; 28.129,4 triệu đồng. So với tháng trước tăng 4,3% về 

người, tăng 3,9% về người.km, tăng 0,6% về doanh thu; so với cùng kỳ năm trước 

tăng 15,51% về người, tăng 8,04% về người.km, tăng 13,32% về doanh thu. Tính 

chung 5 tháng đầu năm 2022 khối lượng hành khách vận chuyển đạt: 2.769,1 nghìn 

người; 187.312,9 nghìn người.km; 128.621,9 triệu đồng. So cùng kỳ năm trước 

giảm 6,59% về người, giảm 8,55% về người.km, giảm 1,14% về doanh thu. 

Dự ước 6 tháng đầu năm 2022, vận chuyển hành khách của toàn tỉnh (Khu 

vực kinh tế ngoài nhà nước) bao gồm cả đường bộ và đường sông đạt: 3.370,4 về 

người; 228.408,2 về người.km; 157.531,9 triệu đồng; So cùng kỳ năm trước giảm 

3,21% về người, giảm 5,1% về người.km, tăng 2,83% về doanh thu. 

5. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ: 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2022 so với tháng trước tăng  0,72%, so 

với cùng kỳ năm trước tăng 4,9%, so với tháng 12 năm trước tăng 4,08%, bình 

quân từ đầu năm so với cùng kỳ tăng 3,56%. 

So với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 7 

nhóm chỉ số giá tăng là: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (tăng 0,57%); đồ uống và 

thuốc lá (tăng 2,76%); nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng (tăng 

0,98%); thiết bị đồ dùng gia đình (tăng 0,58%); thuốc dịch vụ y tế (tăng 0,07%); 

giao thông (tăng 2,57%); văn hóa, giải trí và du lịch (tăng 1,78%). Có 3 nhóm hàng 

chỉ số giá giảm: may mặc, mũ nón, giầy dép (giảm 0,34%); bưu chính viễn thông 

(giảm 0,24%); hàng hóa và dịch vụ khác (giảm 0,03%). Nhóm ổn định: giáo dục. 
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Các nguyên nhân làm tăng CPI tháng 5 năm 2022: Chỉ số giá nhóm hàng ăn 

và dịch vụ ăn uống tăng 0,57% và tăng ở nhóm hàng thực phẩm góp phần làm chỉ 

số CPI chung tăng 0,18 điểm phần trăm so với tháng trước. Giá tiền nhà ở sở hữu tư 

nhân căn hộ cấp 4 diện tích khoảng 15-30 m2 cho thuê tăng làm chỉ số giá nhóm nhà 

ở thuê tăng 2,4%, do một số căn hộ được cải tạo nâng cấp tăng giá cùng với việc giá 

bất động sản ngày càng cao khiến cho giá nhà ở thuê tăng góp phần làm chỉ số CPI 

chung của tháng 5/2022 tăng 0,14 điểm phần trăm. Giá sắt, thép, xi măng và một số 

vật liệu xây dựng tăng theo giá thị trường trong nước và quốc tế tuy có giảm vào 

cuối tháng nhưng bình quân chung nhóm vật liệu bảo dưỡng nhà ở tăng 0,66% so 

với tháng trước. Bắt đầu bước vào mùa nóng nhu cầu sử dụng đồ uống tăng cao 

cùng với giá nguyên liệu đầu vào tăng làm cho nhóm đồ uống, thuốc lá tăng 2,76% 

góp phần làm chỉ số CPI chung tăng 0,09 điểm phần trăm so với tháng trước. Giá 

xăng, dầu tăng đã làm giá thành của các sản phẩm thiết bị và đồ dùng gia đình, 

phương tiện đi lại, dịch vụ giao thông, … tăng so với tháng trước. Giá xăng  được 

điều chỉnh tăng vào ngày 04/5/2022, tiếp tục tăng vào ngày 11/5/2022 và ngày 

23/5/2022 làm nhóm nhiên liệu tăng 5,71% so với tháng trước, góp phần làm CPI 

chung của tháng 5/2022 tăng 0,18 điểm phần trăm. 

Các nguyên nhân làm giảm CPI tháng 5 năm 2022: Giá điện sinh hoạt giảm 

0,51% do ở miền Bắc thời tiết khá mát nên nhu cầu sử dụng điện của người dân 

cũng giảm nhẹ. Giá gas trong tháng một số điểm bán lẻ điều chỉnh giảm từ 20.000 

đồng/bình – 30.000 đồng/bình 12 kg theo thị trường trong nước làm cho nhóm gas 

và các vật liệu chất đốt giảm 5,23%.  Một số loại rau, hoa quả đang vào vụ, sản 

lượng thu hoạch tăng hơn so với tháng trước, lượng cung sản phẩm ra thị trường 

lớn nên giá bán có xu hướng giảm; Một số cửa hàng thực hiện chương trình 

khuyến mãi nhằm khuyến khích mua sắm nên đã có chính sách giảm giá ở một số 

mặt hàng may mặc, đồ gia dụng, thiết bị viễn thông... 

Chỉ số giá vàng: Giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới, giá 

vàng có chiều hướng giảm nhẹ, bình quân giá vàng tháng 5/2022 giảm 0,49% so 

với tháng trước, giá vàng 9999 bán ra trên thị trường tư nhân giao động quanh mức 

là 5.527.250 đồng/chỉ. 

Chỉ số giá đô la Mỹ: Tỷ giá giữa VND và USD tháng 5/2022 ở thị trường tự 

do so với tháng trước tăng 0,62%, giá đô la Mỹ ở quanh mức là 23.236 đồng/USD. 

6. Tình hình doanh nghiệp5 

Thành lập mới doanh nghiệp: Trong tháng đã thực hiện cấp mới Giấy chứng 

nhận đăng ký cho 31 doanh nghiệp (bằng 140,9% cùng kỳ) với tổng số vốn đăng 

ký là 242,8 tỷ đồng. Tổng số 05 tháng đã thực hiện cấp mới Giấy chứng nhận đăng 

ký cho 126 doanh nghiệp (bằng 112,5% cùng kỳ, đạt 42% so với kế hoạch) với 

tổng số vốn đăng ký là 1.222,673 tỷ đồng, chia ra: Doanh nghiệp tư nhân 02 DN, 

vốn đầu tư 5,2 tỷ đồng; Công ty TNHH 1 thành viên 78 DN, vốn điều lệ 306,436 tỷ 

                                           
5 Nguồn: Báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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đồng; Công ty TNHH 2 thành viên trở lên 18 DN, vốn điều lệ: 200,857 tỷ đồng; 

Công ty cổ phần 28 DN, vốn điều lệ 710,18 tỷ đồng. 

Thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh: Trong tháng 

có 14 địa điểm kinh doanh thành lập mới. Tổng số 05 tháng có 02 chi nhánh, 06 

văn phòng đại diện và 57 địa điểm kinh doanh thành lập mới. 

Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp: Trong tháng đã làm thủ tục thay đổi 

nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 96 doanh nghiệp. Tổng số 05 tháng đã làm thủ 

tục thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho 417 doanh nghiệp. 

Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Trong tháng có 03 doanh 

nghiệp giải thể. Tổng số 05 tháng có 10 doanh nghiệp giải thể. 

Doanh nghiệp ngừng kinh doanh: Hiện có 607 doanh nghiệp ngừng sản xuất 

kinh doanh.  

Tổng số doanh nghiệp trên địa bàn: 2.782 doanh nghiệp, trong đó: Công ty 

TNHH 1.764 doanh nghiệp; Công ty cổ phần  616 doanh nghiệp; Doanh nghiệp tư 

nhân 351 doanh nghiệp; Doanh nghiệp FDI 38 doanh nghiệp; DN 100% vốn NN 

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

Hợp tác xã: Theo số liệu báo cáo của Liên minh HTX, tháng 5 có 10 HTX 

thành lập mới với số vốn điều lệ 16,6 tỷ đồng và 83 thành viên, có 03 HTX giải 

thể. Tổng số 05 tháng có 29 HTX thành lập mới với số vốn điều lệ 51,9 tỷ đồng và 

268 thành viên, có 15 HTX giải thể. Tổng số hợp tác xã hiện có trên toàn tỉnh là 

596 HTX, vốn điều lệ 1.325,7 tỷ đồng với tổng số thành viên là 30.429 người. 

Tổ hợp tác: Trong tháng 5 có 90 tổ hợp tác thành lập mới. Tính chung 05 

tháng có 228 tổ hợp tác thành lập mới. Tổng số hiện nay trên địa bàn toàn tỉnh có 

5.776 tổ hợp tác. 

7. Tài chính - Ngân hàng 

7.1. Tài chính6 

Thực hiện thu ngân sách trên địa bàn 5 tháng năm 2022 ước đạt 1.665 tỷ 

đồng, bằng 64,3% dự toán Trung ương giao, bằng 36,2% dự toán tỉnh giao và tăng 

31,9% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu cân đối ngân sách là 930,9 tỷ đồng, 

bằng 57,1% dự toán Trung ương, bằng 42,7% dự toán tỉnh giao và tăng 31,1% so 

với cùng kỳ năm trước. Thu tiền đất trả tiền một lần là 26,7 tỷ đồng, bằng 17,8% 

dự toán tỉnh giao và bằng 44,1% so với cùng kỳ. Thu xổ số kiến thiết là 23,7 tỷ 

đồng, bằng 87,7% so với dự toán Trung ương giao, bằng 71,8% dự toán tỉnh giao 

và bằng 196,9% so với cùng kỳ năm trước. Thu tiền sử dụng đất là 553,8 tỷ đồng, 

bằng 79,1% dự toán Trung ương giao, bằng 30,1% so với dự toán tỉnh giao và bằng 

159,2% so với cùng kỳ năm trước. Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu là 129,9 tỷ 

                                           
6 Nguồn: Báo cáo của sở Tài chính tỉnh Yên Bái 
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đồng, bằng 56,5% dự toán Trung ương, bằng 32,5% dự toán tỉnh giao và bằng 

98,2% so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng chi ngân sách địa phương 5 tháng ước đạt 5.119,3 tỷ đồng, bằng 50,1% 

dự toán Trung ương giao, bằng 42,6% dự toán tỉnh giao và bằng 128% so với cùng 

kỳ năm trước. Bao gồm: Chi đầu tư phát triển ước đạt 1.911 tỷ đồng, bằng 142,8% 

dự toán Trung ương giao, bằng 76,1% dự toán tỉnh giao và bằng 172,2% so với 

cùng kỳ năm trước. Chi thường xuyên ước đạt 2.428 tỷ đồng, bằng 34,2% dự toán 

Trung ương, bằng 33,2% dự toán tỉnh giao và bằng 100% so với cùng kỳ năm trước. 

Chi trả nợ lãi phí các khoản vay đạt 1.674 triệu đồng, bằng 33,5% dự toán tỉnh 

giao. Chi bổ sung quỹ dự trữ tài chính đạt 1.200 triệu đồng, bằng 100% dự toán 

trung ương và tỉnh giao. Chi dự phòng ước đạt 31,8 tỷ đồng, bằng 18,7% dự toán 

trung ương giao, bằng 16% dự toán tỉnh giao. Chi bổ sung có mục tiêu ước đạt 

745,5 tỷ đồng, bằng 46,2% so với dự toán trung ương và tỉnh giao, gấp 1,88 lần so 

với cùng kỳ. 

7.2. Ngân hàng, tín dụng7 

Hoạt động huy động vốn: Tổng nguồn vốn các chi nhánh ngân hàng, 

QTDND đến 30/4/2022 đạt 36.649 tỷ đồng, tăng 7,36% so với 31/12/2021 và tăng 

16,2% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 

24.763 tỷ đồng, tăng 7,28% so với 31/12/2021 và tăng 16,75% so với cùng kỳ năm 

2021, chiếm tỷ trọng 67,11% trên tổng nguồn vốn; các chi nhánh ngân hàng, 

QTDND luôn đáp ứng tốt được nhu cầu vay vốn của các khách hàng. 

Ước đến 31/5/2022, tổng nguồn vốn của các chi nhánh ngân hàng và QTDND 

trên địa bàn đạt 37.300 tỷ đồng, tăng 9,26% so với 31/12/2021 và tăng 17,46% so 

với cùng kỳ năm 2021, trong đó: Nguồn vốn huy động tại địa phương đạt 25.100 tỷ 

đồng, tăng 8,74% so với 31/12/2021, chiếm tỷ trọng 67,29% trên tổng nguồn vốn. 

Hoạt động cho vay: Tổng dư nợ cho vay của các chi nhánh ngân hàng và 

QTDND trên địa bàn đến 30/4/2022 đạt 32.731 tỷ đồng, tăng 7,84% so với 

31/12/2021 và tăng 19,6% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: Dư nợ cho vay 

ngắn hạn, đạt 14.798 tỷ đồng, chiếm 45,21% tổng dư nợ; Dư nợ cho vay trung và 

dài hạn đạt 17.933 tỷ đồng, chiếm 54,79% tổng dư nợ. 

Ước đến 31/5/2022, tổng dư nợ cho vay trên toàn địa bàn đạt 33.300 tỷ đồng, 

tăng 9,71% so với 31/12/2021 và tăng 20,63% so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: 

Dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 15.200 tỷ đồng, chiếm 45,64% tổng dư nợ; Dư nợ cho 

vay trung và dài hạn đạt 18.100 tỷ đồng, chiếm 54,35% tổng dư nợ; Chủ yếu cho 

vay bằng VND, dư nợ đạt 33.170 tỷ đồng, chiếm 99,60% tổng dư nợ.  

Kết quả tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19: 

Dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 đến 30/4/2022 là 7.982 tỷ đồng chiếm 

24,38% tổng dư nợ trên toàn tỉnh. Từ ngày 23/01/2020 đến nay các chi nhánh ngân 

                                           
7 Nguồn: Báo cáo của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Yên Bái. 
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hàng, QTDND trên địa bàn đã tháo gỡ khó khăn cho 72.937 khách hàng. Trong đó, 

riêng 4 tháng đầu năm 2022 là 521 khách hàng. 

Tình hình cho vay các chương trình tín dụng: Trong tháng 5/2022, các chi 

nhánh ngân hàng, QTDND tiếp tục tập trung nguồn vốn tín dụng để cho vay phục 

vụ sản xuất kinh doanh, các doanh nghiệp nhỏ và vừa, cho vay lĩnh vực phát triển 

nông nghiệp, nông thôn; đáp ứng tốt nhu cầu vốn vay cho các hộ nghèo, hộ cận 

nghèo và các đối tượng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh, góp phần thực hiện tốt 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

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 ước đến 31/5/2022 

đạt 11.350 tỷ đồng, tăng 6,09% so với 31/12/2021. Dư nợ cho vay thực hiện 

Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới ước đến 31/5/2022 đạt 

9.550 tỷ đồng, tăng 4,64% so với 31/12/2021. Dư nợ cho vay lĩnh vực xuất khẩu đạt 

1.147 tỷ đồng, tăng 5,42% so với 31/12/2021. Ước đến 31/5/2022 đạt 1.160 tỷ 

đồng, tăng 6,62% so với 31/12/2021. Dư nợ cho vay hỗ trợ doanh nghiệp vừa và 

nhỏ ước đến 31/5/2022 đạt 6.050 tỷ đồng, tăng 11,01% so với 31/12/2021. 

Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội triển khai thực hiện 17 chương trình 

tín dụng (tăng 01 chương trình so với tháng trước) đã tập trung giải ngân nguồn 

vốn theo kế hoạch cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng chính sách xã 

hội. Dư nợ đạt 3.854 tỷ đồng, tăng 7,23% so với 31/12/2021. 

8. Một số vấn đề xã hội 

Tình hình văn hoá - xã hội tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh ổn định, an ninh 

chính trị được giữ vững. Các hoạt động kỷ niệm ngày giải phóng miền nam, quốc 

tế lao động, sinh nhật Bác được tổ chức theo kế hoạch của tỉnh. Công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 tiếp tục được các địa phương chú trọng tăng cường theo 

hướng "thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19". 

8.1. Bảo đảm an sinh xã hội8 

Giải quyết việc làm: Tháng 5/2022: Đã giải quyết việc làm cho 2.928 lao động; 

trong đó từ chương trình phát triển kinh tế xã hội 1.167 người, vay vốn Quỹ quốc gia 

giải quyết việc làm 238 người, xuất khẩu lao động 10 người, cung ứng lao động tỉnh 

ngoài 1.513 người. Tính chung 5 tháng giải quyết việc làm cho 10.978 lao động, đạt 

56,3% kế hoạch, tăng 7,9% so với cùng kỳ); trong đó từ chương trình phát triển kinh 

tế xã hội 5.495 người, vay vốn Quỹ quốc gia giải quyết việc làm 828 người, xuất 

khẩu lao động 18 người, cung ứng lao động tỉnh ngoài 4.637 người. 

Công tác quản lý Bảo hiểm thất nghiệp: Tháng 5/2022 giải quyết chế độ trợ 

cấp bảo hiểm thất nghiệp là 295 người với tổng số tiền trợ cấp thất nghiệp 4,2 tỷ 

đồng; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 380 người. Tính chung 5 tháng 

giải quyết chế độ trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp là 1.355 người với tổng số tiền trợ 

                                           
8 Nguồn: Báo cáo Sở Lao động-TB và XH. 
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cấp thất nghiệp 21,7 tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 05 người, với số tiền 31,5 triệu 

đồng; số người được tư vấn, giới thiệu việc làm là 1.409 người. 

8.2. Y tế9 

Dịch bệnh COVID-19 tính đến 18h00 ngày 16/5/2022: Toàn tỉnh ghi nhận 

150.982 ca bệnh dương tính với SARS-CoV-2. Số mắc mới trong ngày đang có xu 

hướng giảm dần. So sánh 30 ngày gần đây so với 30 ngày trước đó giảm 89,7%. 

Công tác điều trị: Số bệnh nhân đang điều trị: 1.352; điều trị tại cơ sở y tế: 49; 

điều trị tại nhà: 1.303. Số bệnh nhân tầng 1: 1.334 (lũy tích 149.619); tầng 2: 16 

(lũy tích 1.238); tầng 3: 02 (lũy tích 107, chiếm 0,07%). Số bệnh nhân tử vong là 

13 (0,009%), thấp hơn so với tỷ lệ tử vong chung toàn quốc tính từ sau tết nguyên 

đán tới nay là 0,4%. 

Công tác tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19: Tính đến 18h ngày 16/5/2022 

đã tiêm được 1.734.095 mũi tiêm cho 534.726 người trên 18 tuổi (>99%). Trong 

đó 518.270 người đã tiêm 2 mũi (>99%) và 490.458 người đã tiêm 3 mũi trở lên 

(96,1%). Đã tiêm được 158.464 liều vắc xin cho 80.939 người từ 12- 17 tuổi 

(>99%), trong đó có 77.503 đã tiêm 2 mũi (96,9%). Tiêm vắc xin cho trẻ từ 5 đến 

dưới 12 tuổi, mũi 1: 44.414 trẻ (38%). Số ca phản ứng thông thường: 9.097 ca, 0 ca 

phản ứng nặng. 

Dịch bệnh nhóm B tương đối ổn định: Adeno vi rút (79/60), tiêu chảy (75/66), 

tiêm phòng dại (241/185), lỵ a mip (4/3)...; bệnh truyền nhiễm có số mắc giảm: 

cúm (123/138), tay chân miệng (0/2). 

Hoạt động Tiêm chủng: 

TT Nội dung 
Tháng 5 

(%) 

5 tháng 

(%) 

So với 
KH (%) 

So với cùng 
kỳ 2021 

(%) 

1 
Tỷ lệ trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm 
chủng đầy đủ các loại vắc xin 

6,8 31,3 31,7 -3,1 

2 Tỷ lệ tiêm Viêm gan B sơ sinh trong 
vòng 24 giờ đầu tại bệnh viện 

97 97,3 108,1 +1,2 

3 Tỷ lệ tiêm phòng Lao tại bệnh 
viện/TTYT 91,6 91,9 114,9 +13,9 

4 Tỷ lệ phụ nữ có thai tiêm phòng uốn 
ván mũi 2 trở lên 

6,7 27,9 21,8 -8,5 

5 Tỷ lệ tiêm phòng Sởi - Rubella (cho 
trẻ 18 tháng tuổi) 

8,3 35,8 37,7 +1,7 

6 
Tỷ lệ tiêm phòng Bạch hầu - Ho gà - 
Uốn ván (DPT mũi 4 cho trẻ 18 tháng 
tuổi) 

7,4 34,6 36,4 +2,6 

                                           
9 Nguồn: Báo cáo Sở y tế tỉnh Yên Bái 



12 
 

 

TT Nội dung 
Tháng 5 

(%) 

5 tháng 

(%) 

So với 
KH (%) 

So với cùng 
kỳ 2021 

(%) 

7 Tỷ lệ tiêm Viêm não Nhật Bản mũi 3 9,0 36,1 40,1 -0,4 

Phòng chống HIV/AIDS: Giám sát dịch HIV/AIDS (có địa chỉ tại Yên Bái): Số 

HIV mới phát hiện trong tháng: 09, (lũy tích: 4.922); số mắc bệnh AIDS trong tháng: 

0 (lũy tích: 2.543); số tử vong do AIDS trong tháng: 0 (lũy tích: 2.141). Đang điều trị 

ARV: 1.666 (35 trẻ em). Điều trị dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con: 02. 

Công tác đảm bảo an toàn thực phẩm: Trong tháng 5 năm 2022 trên địa bàn 

toàn tỉnh ghi nhận 01 vụ ngộ độc thực phẩm do độc tố của nấm rừng tại huyện Văn 

Chấn với 05 người mắc, không có tử vong. 

Kiểm tra liên ngành về an toàn thực phẩm trong Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm tỉnh Yên Bái năm 2022. Lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 6/34 

cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, kinh doanh dịch vụ ăn uống với số tiền 14 

triệu đồng. 

Công tác khám chữa bệnh:  

Y học hiện đại: Tổng số lượt khám chữa bệnh trong tháng là 141.566 lượt, lũy 

tích 552.173 lượt, giảm 9,8% so với cùng kì năm 2021 (612.459 lượt). Số lượt điều 

trị nội trú là 11.177 lượt, lũy tích 47.226 lượt, giảm 16,1% so với cùng kì năm 

2021 (56.281 lượt). Các chỉ số khác hầu hết cũng giảm so với cùng kì năm 2021. 

TT Chỉ tiêu   Tháng 5    5 tháng 
So với cùng 
kỳ 2021 (%) 

1 Tổng số lượt khám chữa bệnh 141.566 552.173 -9,8 

 Trong đó: Khám tại cơ sở y tế 101.140 441.421 -15,7 

2 Số lượt khám y học cổ truyền và y học cổ 
truyền kết hợp y học hiện đại 

14.054 65.579 -30,0 

3 Số lượt khám trẻ em dưới 5 tuổi 5.966 32.240 -44,9 

4 Số lượt bệnh nhân điều trị nội trú 11.177 47.226 -16,1 

5 Số lượt bệnh nhân điều trị ngoại trú 22.599 97.549 +19,1 

6 Tổng số ngày điều trị nội trú 71.655 296.674 -12,5 

7 Số lần phẫu thuật 1.447 6.310 -6,2 

8 Tổng số lần xét nghiệm 180.817 877.246 +15,7 

9 Tổng số lần Siêu âm 16.264 67.816 -18,6 

10 Tổng số lần chụp X-Quang 20.536 72.426 -17,8 

11 Tổng số lần chụp CT-Scanner 1.564 5.818 -12,1 
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TT Chỉ tiêu   Tháng 5    5 tháng 
So với cùng 
kỳ 2021 (%) 

12 Tổng số lần chụp MRI 598 1.602 +9,4 

13 Tổng số tai nạn thương tích vào viện 916 4.673 -6,9 

Y học cổ truyền: Tổng số lượt khám Y học cổ truyền kếtp Y học hiện đại toàn 

tỉnh là 14.054 lượt, lũy tích 65.579 lượt, giảm 30% so với cùng kỳ năm 2021 

(93.668 lượt), trong đó tỷ lệ khám Y học cổ truyền so với tổng số lượt khám chữa 

bệnh là 9,9%, lũy tích đạt 11,9% giảm 3,4% so với cùng kì năm 2021 (15,3%). 

8.3. Văn hoá, thể thao10 

Hoạt động Văn hóa, nghệ thuật tỉnh: 

Đối với Nghệ thuật biểu diễn: Trong tháng 5, xây dựng kịch bản, dàn dựng 

chương trình và phối hợp tổ chức biểu diễn nghệ thuật tại Lễ Khai mạc Đại hội Thể 

dục thể thao tỉnh Yên Bái lần thứ IX, năm 2022 với 300 diễn viên chuyên và không 

chuyên tham gia biểu diễn. Biểu diễn tại lễ Công bố chất lượng sản phẩm của Công 

ty Bạch vương vũ, Yên Bái. Tổ chức đi phục vụ cơ sở tại huyện Mù Cang Chải và 

huyện Văn Yên. 

Đối với Văn hóa cơ sở: Phối hợp với phòng VHTT, Trung tâm TT và VH 

huyện Trạm tấu mở lớp tập huấn nghiệp vụ văn hóa cơ sở, nhà văn hóa thôn, bản 

tại huyện Trạm Tấu. Tổ chức đêm văn nghệ quần chúng chào mừng Kỷ niệm 132 

năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại sảnh Trung tâm Hội nghị tỉnh do các Câu 

lạc bộ nghệ thuật thuộc đơn vị biểu diễn. Tuyên truyền lưu động chào mừng Kỷ 

niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; tuyên truyền đẩy lùi nạn tảo hôn, 

hôn nhân cận huyết thống tại huyện Trạm Tấu. Tổ chức chiếu phim phục vụ nhân 

dân các địa phương thuộc huyện Mù Cang Chải, Trấn Yên, Yên Bình, Văn Yên. 

Tổ chức biểu diễn 22 buổi nghệ thuật chuyên nghiệp, trong đó vùng cao 20 buổi. 

Tổ chức 01 buổi biểu diễn văn nghệ quần chúng chào mừng ngày 19/5. Tuyên 

truyền lưu động 20 buổi. Lồng 01 số phim song ngữ Việt – Mông. 

Bảo tàng tỉnh đã tổ chức chức đón khách tham quan nhà trưng bày Bảo tàng 

tỉnh gần 5.500 lượt khách, 42 đoàn. Tổ chức 02 cuộc trưng bày triển lãm: 01 cuộc 

trưng bày chuyên đề: “Chủ tịch Hồ Chí Minh - Đẹp nhất tên người”, kỷ niệm 132 

năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5/1890-19/5/2022; 01 cuộc trưng bày lưu 

động tại địa phương... . Thư viện tỉnh tổ chức phục vụ được 7116 lượt bạn đọc 

(Lũy kế 5 tháng: 33.307 lượt). Luân chuyển 17.747 lượt sách, báo, tạp chí (lũy kế 5 

tháng: 74.345 lượt). Cấp mới 240 thẻ bạn đọc (Lũy kế 5 tháng: 2.397 thẻ)… . Xe 

Thư viện lưu động đi phục vụ tại cơ sở 31 buổi (lũy kế 5 tháng: 66 buổi). Trong đó 

phục vụ vùng sâu, vùng xa là 04 buổi (Lũy kế 5 tháng: 9 buổi); Số lượt bạn đọc 

19.468 lượt (Lũy kế 5 tháng: 26.235 lượt); Số lượt sách luân chuyển 33.004 lượt 

(Lũy kế 5 tháng 46.022 lượt). Biên soạn 03 số thư mục định kỳ “Yên Bái - Thành 

                                           
10 Nguồn: Báo cáo Sở Văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Yên Bái 
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tựu kinh tế xã hội” tháng 5/2022 (lũy kế 5 tháng đạt 15 số). Tuyên truyền giới thiệu 

tài liệu theo chuyên đề: 24 chuyên đề (lũy kế 5 tháng: 54 chuyên đề) tại Thư viện 

tỉnh và trên Website của Thư viện. Số hóa tài liệu: 4.500 trang (Lũy kế 5 tháng: 

19.150 trang). 

Lĩnh vực Thể dục thể thao: Trong tháng 5, chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức 

Đại hội TDTT tỉnh lần thứ IX. Tổ chức các môn thi đấu giai đoạn 1 của Đại hội. Tổ 

chức thi đấu 03 môn trong chương trình Đại hội TDTT tỉnh Yên Bái lần thứ IX năm 

2022. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi đấu Môn Cờ tướng: Từ ngày 19-21/5/2022. 

Tham gia giải phong trào toàn quốc: Giải vô địch Cúp các CLB Đẩy gậy toàn quốc 

tổ chức; tham gia thi đấu từ ngày 16/4- 25/4/2022 tại tỉnh Lai Châu: đạt 1 huy 

chương vàng, 02 huy chương bạc, 07 huy chương đồng. Giải Vô địch Cúp các CLB 

Kéo co Quốc gia năm 2022; Tham gia thi đấu từ ngày 26/4 đến 5/5/2022 tại tỉnh Lai 

Châu. Đạt 1 huy chương vàng, 1 huy chương bạc, 5 huy chương đồng. Tham gia tập 

huấn các giải thể thao thành tích cao. Cử 03 cán bộ tham gia công tác trọng tài 

Seagames các môn: Bóng ném, Điền kinh và Bóng chuyền. 

8.4. Về trật tự an toàn giao thông11 

Tính từ 15/4/2022 đến 14/5/2022, xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông, làm chết 02 

người và 08 người bị thương. Tính chung 5 tháng đầu năm 2022 trên địa bàn tỉnh 

đã xảy ra 37 vụ tai nạn giao thông làm 13 người chết và 40 người bị thương; so với 

cùng kỳ năm trước số người chết giảm 6, số người bị thương giảm 11 người. 

8.5. Tình hình cháy nổ12 

Trong tháng trên địa bàn tỉnh xảy ra 04 vụ cháy, không có vụ nổ, không thiệt 

hại về người, ước tính giá trị thiệt hại về tài sản 810 triệu đồng. Tính chung 5 tháng 

trên địa bàn xảy ra 12 vụ cháy, nổ làm 01 người chết, 01 người bị thương, ước tổng 

giá trị thiệt hại về tài sản 3.565 triệu đồng. 

8.6. Tình hình thiên tai 

- Đợt: đêm 30/4 và sáng ngày 01/5/2022 các khu vực trong tỉnh đã có mưa 

vừa, có nơi mưa to đến rất to và dông. Theo báo cáo nhanh của Ban chỉ huy Phòng 

chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Lục Yên và Văn Yên, thiệt hại như 

sau: 

Diện tích lúa, ngô bị thiệt hại, ảnh hưởng: 87,2 ha, trong đó: Diện tích lúa bị 

thiệt hại, ảnh hưởng: 5,5 ha ở huyện Văn Yên; Diện tích ngô bị thiệt hại, ảnh 

hưởng: 81,7 ha (Lục Yên 44,2 ha; Văn Yên 37,5 ha). Thiệt hại 100 con gà tại xã 

Mậu Đông, huyện Văn Yên; 2 ha nuôi trồng thủy sản ở huyện Văn Yên. 

Công trình giao thông ở huyện Văn Yên: Đường bê tông bị xói toàn bộ với 

chiều dài 70,0m, rộng 3,0m, dầy 18cm (đường nhân dân vừa mới đổ xong) tại thôn 

Cầu Quạch xã Mậu Đông; Ngầm tràn bị ảnh hưởng 05 cái: Trong đó đất đá vùi lấp 

                                           
11 Nguồn: Báo cáo Ban an toàn giao thông tỉnh Yên Bái  
12 Nguồn: Công an tỉnh Yên Bái 
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04 cái, khoảng 50m3 tại xã Quang Minh; 01 bị trôi 03 tấm bê tông tại Ngọn Ngòi 

xã Mậu Đông.  

Đổ sập hoàn toàn khoảng 40m tường rào trường Tiểu học và THCS xã Khai 

Trung, huyện Lục Yên. 

Ước tính thiệt hại khoảng 1,5 tỷ đồng. Ngay sau khi xảy ra thiên tai, Ban chỉ 

huy Phòng chống thiên tại và tìm kiếm cứu nạn các huyện Lục Yên và Văn Yên đã 

trực tiếp xuống kiểm tra, có mặt kịp thời tại hiện trường để chỉ huy, động viên giúp đỡ 

nhân dân khắc phục thiệt hại. 

- Đợt: 23-25/5/2022: Thiệt hại về nông nghiệp: 88,15 ha lúa; 67,3 ha ngô, rau 

màu bị ngập úng; 154,8 nghìn cây giống bị sạt taluy lấp vùi. Số gia cầm bị thiệt hại 90 

con. 0,5 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại. 

Sạt lở và ngập úng tại một số tuyến đường trên địa bàn tỉnh; 1 điểm trường bị sạt 

lở taluy, 1 điểm sạt lở tại Đài truyền hình tỉnh. Đến ngày 25/5 toàn bộ tuyến đường đã 

được thông xe các điểm sạt lở đang được gấp rút thu dọn và giải phóng toàn bộ khối 

lượng đấ, đá. Theo Ban Chỉ đạo phòng chống thiên tai của tỉnh ước thiệt hại khoảng 

1,2 tỷ đồng. 

Tóm lại, Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh tháng 5 và 5 tháng đầu 

năm 2022 tuy gặp không ít khó khăn, song hoạt động sản xuất, kinh doanh và dịch 

vụ tiếp tục có bước phát triển, nhiều chỉ tiêu có mức tăng khá so cùng kỳ (Sản 

lượng gỗ khai thác tăng 12,5%; Sản lượng thủy sản tăng 4,5%; chỉ số sản xuất 

công nghiệp tăng 11,08%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng 

8,83%; doanh thu vận tải, kho bãi tăng 7,44%; thực hiện vốn đầu tư của nhà nước 

tăng 9,52%...), đời sống dân cư được quan tâm kịp thời. An ninh, trật tự xã hội 

được giữ vững. Để hoàn thành mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của năm 2022, 

trong thời gian tới các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh cần chú trọng 

những nội dung chủ yếu sau: 

Tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 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 2022; 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 2022. 

Hiện nay đang bước vào mùa mưa bão, các địa phương cần theo dõi chặt chẽ 

diễn biến thời tiết, xây dựng phương án chủ động phòng chống thiên tai. Tranh thủ 

thời tiết thận lợi thu hoạch các cây trồng vụ Xuân để giải phóng đất cho sản xuất 

vụ Mùa. Tăng cường chỉ đạo chăm sóc, diệt trừ chuột, phòng trừ sâu bệnh không 

để lây lan ra diện rộng, nhất là các bệnh bạc lá, ruồi đục nõn, tập đoàn rầy trên cây 

lúa; bảo vệ tốt diện tích chè, cây ăn quả, cây dâu hiện có. Chú trọng công tác 

phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh công tác trồng mới, 

quản lý bảo vệ, phòng chống cháy rừng... 
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Để sản xuất công nghiệp của tỉnh đạt mức tăng ổn định ở các tháng tiếp theo 

cần sự chỉ đạo của Tỉnh ủy, HĐND Tỉnh, UBND Tỉnh, các ngành, các cấp có liên 

quan, cần có biện pháp thiết thực, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp về nguồn 

vốn, hỗ trợ trong xây dựng thương hiệu, xúc tiến thương mại tiêu thụ sản phẩm. 

Triển khai thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 với phương châm 

“thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”. Thực hiện tốt kế 

hoạch số 234/KH-UBND ngày 19/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ để phục hồi sản xuất 

kinh doanh. 

Kiểm soát giá cả, thị trường, bảo đảm cung ứng hàng hóa. Theo dõi chặt chẽ 

diễn biến giá các mặt hàng thiết yếu nhất là mặt hàng xăng dầu, vật liệu xây dựng, 

giá vật tư phân bón để xây dựng các phương án hạn chế tăng giá giảm thiểu ảnh 

hưởng đến sản xuất. Khẩn trương khôi phục lại thị trường du lịch tạo điều kiện cho 

lưu chuyển hành khách quốc tế, trong nước hỗ trợ các doanh nghiệp, hộ gia đình làm 

du lịch gắn với an toàn dịch bệnh đón mùa du lịch sắp tới. 

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, thi công và giải ngân xây dựng cơ 

bản, nhất là các dự án, công trình trọng điểm của tỉnh, của cấp huyện, các dự án có 

quy mô vốn đầu tư lớn, kỹ thuật phức tạp. Đồng thời tăng cường công tác kiểm tra, 

đôn đốc, chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực 

hiện; xử lý nghiêm các chủ đầu tư, đơn vị tư vấn, nhà thầu vi phạm tiến độ xây 

dựng, chất lượng công trình, chậm hoàn tất thủ tục thanh, quyết toán, vi phạm các 

điều khoản hợp đồng đã ký kết, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các tổ chức, cá 

nhân cố tình gây khó khăn, cản trở làm chậm tiến độ thực hiện và giải ngân dự án. 

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm tỉnh 

Yên Bái. Cục Thống kê tỉnh Yên Bái trân trọng báo cáo./. 
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