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1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
1.1. Sản xuất nông nghiệp
* Trồng trọt:
Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào việc chuẩn bị cho
gieo trồng vụ Đông Xuân 2017-2018. Kết thúc sản xuất năm 2017, cả tỉnh gieo
trồng được 151,4 nghìn ha cây hàng năm, bằng 99,5% (-814 ha) so với năm
2016, trong đó: cây lương thực có hạt đạt 99,2 nghìn ha, bằng 99,9%; cây lấy củ
có chất bột đạt 16 nghìn ha, bằng 92,3% (-1.342 ha); cây có hạt chứa dầu đạt
11,9 nghìn ha, bằng 94,5% (-694 ha); cây rau, đậu, hoa và cây cảnh đạt 18,6
nghìn ha, bằng 103,0% (+536 ha);....
Sản lượng lúa cả năm 2017 đạt 461,1 nghìn tấn, tăng 19.4 nghìn tấn
(+4,4%) so với năm 2016 do diện tích gieo cấy đạt 86,7 nghìn ha, xấp xĩ cùng kỳ;
năng suất đạt 53,2 tạ/ha, tăng 2,2 tạ/ha. Nếu tính thêm 58,9 nghìn tấn ngô thì tổng
sản lượng lương thực có hạt năm nay đạt 520 nghìn tấn, tăng 20,0 nghìn tấn
(+4,0%) so với năm 2016.
Trong sản xuất lúa, diện tích gieo cấy lúa đông xuân năm nay đạt 42,6
nghìn ha, giảm 319 ha so với vụ đông xuân trước; năng suất đạt 56,4 tạ/ha, tăng
5,5 tạ/ha nên sản lượng đạt 240,8 nghìn tấn, tăng 21,7 nghìn tấn (+9,9%). Diện
tích gieo cấy lúa mùa đạt 44 nghìn ha, tăng 358 ha so với vụ mùa năm trước, năng
suất đạt 50,0 tạ/ha, giảm 1 tạ/ha so với vụ mùa trước do ảnh hưởng của thời tiết
không thuận; sản lượng đạt 220,3 nghìn tấn, giảm 2,3 nghìn tấn (-1,1%). Một số
địa phương sản lượng lúa mùa giảm mạnh so với năm trước: Điện Bàn giảm 3,2
nghìn tấn; Quế Sơn giảm 513 tấn; Nông Sơn giảm 467 tấn; Đại Lộc giảm 418
tấn; Tam Kỳ giảm 281tấn.
Sản lượng một số cây hàng năm khác đạt thấp hơn so với năm trước do
diện tích gieo trồng và năng suất giảm như: sắn đạt 216,9 nghìn tấn, bằng 93,1%
so với năm trước (- 929 ha); khoai lang 23,2 nghìn tấn, bằng 82,6% (-397 ha); lạc
17,3 nghìn tấn, bằng 86,1% (-529 ha); dưa hấu 34 nghìn tấn, bằng 90,3% (-109
ha);..Riêng sản lượng rau đậu các loại đạt 274,6 nghìn tấn, tăng 5,9%.
* Chăn nuôi:
Chăn nuôi gia súc giảm mạnh do giá bán thịt hơi các loại ở mức thấp,
người nuôi không có lãi nên bỏ chuồng nhiều. Theo kết quả điều tra chăn nuôi
1/10/2017, đàn trâu cả tỉnh có 68,8 nghìn con, giảm 0,3% (-232 con) so với cùng
kỳ năm 2016; đàn bò có 183,1 nghìn con, giảm 4,9% (-9.376 con). Đàn bò lai ổn
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định có xu hướng tăng, hiện có 97,1 nghìn con chiếm 53,1% tổng đàn (năm
2016 chỉ chiếm 49,6% tổng đàn), tăng 1,7% so với cùng kỳ. Đàn lợn cả tỉnh có
425,5 nghìn con, giảm 10,5% (-49.744 con) do giá lợn hơi hiện nay ở mức thấp,
chỉ giao động từ 30.000 - 32.000 đồng/kg, chưa có dấu hiệu tăng mặc dù thời
điểm hiện nay là thời gian chuẩn bị nguồn thực phẩm cho nhu cầu tiêu dùng
trong dịp tết Nguyên đán 2018 sắp đến.
Chăn nuôi gia cầm phát triển khá, tại thời điểm 01/10/2017 đàn gia cầm
có 6,3 triệu con, tăng 3,6% so với cùng kỳ, trong đó đàn gà có 4,8 triệu con, tăng
4,2%.
Sản lượng thịt hơi các loại năm 2017 đạt 57,3 nghìn tấn, tăng 7,2% so với
cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thịt bò tăng 14,2%; sản lượng thịt gia
cầm đạt 12,4 nghìn tấn, tăng 19,2%; lượng trứng gia cầm các loại đạt 194,0 triệu
quả, tăng 14,9%; riêng sản lượng thịt lợn giảm 10,5% do tổng đàn giảm mạnh.
Tính đến ngày 15/11/2017, tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cẩm
ổn định. Tuy nhiên hiện nay đang là mùa mưa lũ nên các địa phương cần làm tốt
công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng để phòng ngừa dịch bệnh trên đàn vật nuôi.
1.2. Lâm nghiệp
Diện tích rừng trồng mới tập trung tháng 11/2017 ước đạt 1.800 ha, tăng
5,9% (+100 ha) so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ khai thác ước tính đạt
35,5 nghìn m3, tăng 6,0% (+2.000 m3); củi khai thác 30,0 nghìn ste, tăng 5,3%
(+1.500 ste).
Ước tính cả năm 2017, diện tích rừng trồng mới tập trung đạt 14.200 ha,
tăng 4,1% (+560 ha); sản lượng gỗ khai thác ước tính đạt 801nghìn m3, tăng
6,7% (+ 50.000 m3) ; củi 900 nghìn ste, tăng 7,1% (+60.000 ste) so với cùng kỳ
năm 2016.
Trong 11 tháng đầu năm 2017, cả tỉnh có 85,1 ha rừng bị thiệt hại, giảm
39,5% so với cùng kỳ năm trước ( giảm cả số vụ (-29 vụ) và diện tích (-55,5
ha)). Trong đó : diện tích rừng bị cháy là 1,7 ha, giảm 95,0% (giảm 5 vụ, giảm
32,1 ha); diện tích rừng bị chặt phá là 83,4 ha, giảm 21,9%.
1.3. Thuỷ sản
Tổng sản lượng thủy sản năm 2017 dự báo đạt 109.200 tấn, tăng 5,3%
(+5.450 tấn) so với năm 2016, trong đó: sản lượng khai thác thủy sản đạt 87.300
tấn, tăng 5,7% (+4.700 tấn); sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 21.900 tấn, tăng
3,5% (+750 tấn), cụ thể:
Sản lượng khai thác thủy sản tháng 11 năm 2017 ước đạt 5.070 tấn, cộng
dồn 11 tháng đầu năm 2017 đạt 82.250 tấn, tăng 5,6% (+4.350 tấn), trong đó
khai thác biển đạt 79.390 tấn, chiếm 96,52% sản lượng khai thác, tăng 5,6%
(+4.210 tấn) so với cùng kỳ năm 2016. Ngư trường khai thác chủ yếu ở vùng
lộng, vùng bờ; các đối tượng khai thác chính như: cá nục, cá ngừ, cá chuồng, cá
cơm, cá phù, cá đù, mực nang.
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Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản năm 2017 ước đạt 8.390 ha, tăng 1,3%
(+110 ha), trong đó nuôi cá nước ngọt đạt 4.716 ha, tăng 67 ha. Tổng sản lượng
nuôi trồng thủy sản năm 2017 ước đạt 21.900 tấn, tăng 3,5% (+750 tấn) so với
năm 2016 cụ thể:
Năm 2017 toàn tỉnh đã thả nuôi tôm nước lợ đạt 2.704 ha, tăng 38 ha (vụ
I thả 1.345 ha, vụ II thả 1.359 ha), trong đó: Nuôi tôm thẻ lót bạt ven biển trên
380 ha ; nuôi tôm trong ao đất vùng triều trên 2.324 ha. Năng suất tôm nuôi
năm 2017 đạt 45,4 tạ/ha (+0,3 tạ/ha); sản lượng tôm nuôi đạt 12.300 tấn, tăng
300 tấn (+2,5%) so với năm 2016.
Nuôi cá lồng trên 1.116 lồng, trong đó: Nuôi cá lồng trên sông nước mặn,
lợ (nhóm đối tượng cá mặn, lợ: cá hồng, dìa, chẽm, mú, bớp) 634 lồng; nuôi cá
lồng nước ngọt (cá điêu hồng, lăng nha, trắm cỏ …) trên 482 lồng ở hồ đập thủy
lợi và sông nước ngọt (Khe Tân, sông Tranh II, sông Kon và trên sông Tam Kỳ).
2. Sản xuất công nghiệp
2.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP)
IIP tháng 11/2017 ước tính tăng 11,67% so tháng trước và giảm 5,4% so
với cùng kỳ năm. Cụ thể: ngành khai khoáng tăng 3,76% so với tháng và tăng
4,64% so với cùng kỳ; ngành chế biến, chế tạo tăng 10,23% so với tháng trước
nhưng giảm 4,67% so cùng kỳ năm trước; ngành sản xuất và phân phối điện
tăng 32,5% so tháng trước nhưng giảm 16,25% so cùng kỳ; cung cấp nước và xử
lý rác thải tăng 6,05% so với tháng trước và tăng 20,31% cũng như cùng kỳ.
Tính chung 11 tháng, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tiếp tục
giảm 4,8% so cộng dồn cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân giảm là do các ngành
sản xuất chính và chiếm tỷ trọng lớn của công nghiệp Tỉnh giảm mạnh: ngành
sản xuất xe có động cơ (-16%) và ngành sản xuất giường, tủ bàn ghế (-22,4%).
nhóm ngành khai khoáng (-2,56%); Bên cạnh đó một số ngành công nghiệp tăng
mạnh như: SX da giày (+19,6%), sản xuất thuốc và dược liệu (+23,86%); ngành
dệt (+30,9%); in, sao chép các bản ghi (+20,2%); sản xuất và truyền tải điện
(+32,9%); chế biến, chế tạo khác (+42,3%); phối điện (+32,9%);
2.2. Sản phẩm công nghiệp chủ yếu
Một số sản phẩm có chỉ số sản xuất 11 tháng đầu năm 2017 tăng cao so
với cùng kỳ: than đá (than cứng) các loại (+16,91%); thức ăn thủy sản
(+11,16%), da giày (+22,65%), xi măng (+66,88%), xe tải Kia (+21%); Điện
sản xuất (+33,97%); điện thương phẩm (+26,12%)... Một số sản phẩm còn lại
giảm so cùng kỳ như: cát trắng, đá xây dựng, phi lê cá; vỏ bào dăm gỗ, các dòng
xe còn lại như xe Bus, xe tải Foton/Forland/Hyundai, xe du lịch 4 chỗ...
2.3. Chỉ số tiêu thụ, chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo bằng 48,3% so
với tháng trước. Tính chung 11 tháng, chỉ số tiêu thụ ngành chế biến, chế tạo
tăng 27,2% so với cùng kỳ năm trước.
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Một số nhóm ngành có chỉ số tiêu thụ giảm mạnh so với tháng trước như:
Sản xuất sản phẩm linh kiện điện tử (-71,4%); xi măng, vôi, thạch cao (-67,2%);
Sản xuất giày dép (-31,8%); sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (59,2%). Nhóm ngành có chỉ số tiêu thụ cao như: may trang phục (+ 15,8%); sản
xuất sản phẩm từ plastic (+40,6%); sản xuất các cấu kiện kim loại (+28,3%),
Sản xuất xe có động cơ (+27,3%).
Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 11/2017 giảm
8% so với tháng trước, trong đó chỉ số tồn kho một số ngành giảm như sản xuất
đồ uống (-34,2%); sản xuất kim loại (- 21,4%), sản xuất xe có động cơ (-27,3%).
Ngoài ra một số ngành cũng có mức tồn kho khá cao như: sản xuất chế biến thực
phẩm, sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy; sản xuất linh kiện điện tử, xi
măng. Tính chung chỉ số tồn kho 11 tháng (- 6,3%) so với cộng dồn cùng kỳ
năm trước.
2.4. Chỉ số sử dụng lao động
Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời
điểm 01/11/2017 tăng không đáng kể (+0,11%) so với tháng trước, trong đó lao
động khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước tăng 0,16%, doanh nghiệp nhà
nước và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng không đáng kể
(+0,06% - 0,08%).
Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp so với tháng trước: lao
động ngành khai khoáng tăng 0,11%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước
thải tăng 0,34%; ngành chế biến, chế tạo tăng 0,11%; ngành sản xuất và phân
phối điện giữ giảm 0,08%.
3. Vốn đầu tư
Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý
tháng 11/2017 ước thực hiện 428 tỷ đồng, giảm 0,8% so với tháng 10/2017 và
tăng 0,7% so cùng kỳ. Trong đó: tỉnh quản lý ước thực hiện 239,92 tỷ đồng (2,4%; +33,9%); huyện/TX/TP quản lý 157 tỷ đồng (+1,6%; -28,0%);
xã/phường/thị trấn quản lý thực hiện 31 tỷ đồng (-0,5%; +11,8%). Tính chung
11 tháng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản
lý thực hiện 3.889 tỷ đồng, đạt 92% so với kế hoạch năm và tăng 12,3% so cùng
kỳ. Trong đó: tỉnh quản lý thực hiện 1.783 tỷ đồng, đạt 88,1 % so kế hoạch năm,
, so với cùng kỳ tăng 43,4%); cấp huyện 1.821 tỷ đồng đạt 82,8% kế hoạch
năm, so cùng kỳ (- 6,54%); cấp xã 285 tỷ đồng ,so với cùng kỳ (+5,4%).
Tính đến nay vốn đầu tư phát triển trên địa có nhiều dự án mới với quy
mô vốn lớn đã được triển khai: các dự án do Công ty TNHH Phát Triển Nam
Hội An (HASD) làm chủ đầu tư vốn khoảng 4 tỷ USD (dự kiến chia thành 7 giai
đoạn), hiện tại đang triển khai xây dựng giai đoạn 1 với tổng số vốn đầu tư 550
triệu USD; Nhà máy sản xuất lắp ráp xe ô tô THACO Mazda có tổng vốn đầu tư
hơn nửa tỷ USD; Dự án mở rộng cảng Chu Lai (tổng kinh phí 120 tỷ đồng),
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nâng mức đầu tư xây dựng cảng Chu Lai từ năm 2010 đến nay lên gần 800 tỷ
đồng; Khu du lịch nghỉ dưỡng Vinpearl Nam Hội An, do Tập đoàn Vingroup;...
Khánh thành và đưa vào sử dụng một số dự án/công trình: Cầu Giao Thủy
(474 tỷ đồng/823 tỷ đồng); Nhà máy chế biến gỗ MDF thuộc Công ty CP Gỗ
công nghiệp Quảng Nam (giai đoạn 1, vốn đầu tư hơn 500 tỷ đồng) với công
suất 75.000m3/năm; Nhà máy thủy điện Đăk Mi 3, tổng vốn đầu tư hơn 1.300 tỷ
đồng, gồm 2 tổ máy với tổng công suất lắp đặt 63MW, sản lượng điện bình quân
hằng năm hơn 200 triệu kWh; Công ty TNHH Nước giải khát Suntory PepsiCo
Việt Nam hoàn thành giai đoạn 1 với 5 dây chuyền sản xuất, công suất 300 triệu
lít/năm, tổng số vốn đầu tư 56 triệu USD; Công ty Heineken và Tổng Công ty
Thương mại Sài Gòn mở rộng công suất nhà máy bia Việt Nam VBL, tổng vốn
đầu tư hơn 72 triệu USD, sản xuất 120 triệu lít bia mỗi năm; Công ty TNHH
MTV PANKO Tam Thăng có vốn đầu tư 70 triệu USD, sử dụng 33,5 ha đất, với
quy mô mỗi năm sản xuất 24.000 tấn sản phẩm dệt, 24.000 sản phẩm nhuộm, 75
triệu sản phẩm may và 30 triệu sản phẩm phụ liệu; hiện nay đã đưa vào hoạt
động 4 xưởng với 46 chuyền với số lao động trên 4.700 lao động;...
Tình hình giải ngân nguồn vốn ngân sách nhà nước: theo số liệu Kho bạc,
tính đến 31/10/2017 các dự án thuộc nguồn vốn ngân sách địa quản lý (chưa kể
vốn ứng và vốn TPCP) đã giải ngân đạt 67% kế hoạch. Trong đó: nguồn vốn cân
đối Ngân sách địa phương giải ngân đạt 64% kế hoạch; nguồn chương trình mục
tiêu Quốc gia 69% kế hoạch; nguồn vốn NSTW bổ sung có mục tiêu giải ngân
đạt 75,5% kế hoạch.
Tình hình thu hút đầu tư FDI: từ đầu năm đến nay đã cấp mới 17 dự án
đầu tư nước ngoài với tổng vốn đăng ký 91,7 triệu USD; so với cùng kỳ năm
2016, số lượng cấp mới tăng 3 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư giảm 19% (-24
triệu USD). Số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh Quảng Nam là 147 dự
án với tổng vốn đầu tư đăng ký hơn 5,57 tỷ USD.
Tình hình đầu tư vốn trong nước: trong năm đã cấp mới 70 dự án với tổng
vốn đầu tư đăng ký đạt gần 13 ngàn tỷ đồng, số lượng dự án cấp mới năm 2017
tăng 06 dự án, tổng vốn đăng ký đầu tư tăng hơn 200%
4. Thương mại, dịch vụ
4.1. Hoạt động bán lẻ hàng hoá và dịch vụ
Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 11/2017 dự tính đạt 2.633 tỷ đồng,
tăng 2,7% so tháng trước và tăng 15,6% so tháng cùng kỳ. So tháng trước, hoạt
động bán lẻ của khu vực kinh tế cá thể tăng 2,4%; kinh tế tư nhân tăng 3,1%.
Tính chung 11 tháng, doanh thu ước đạt 27,2 nghìn tỷ đồng, tăng 10,7% so
cùng kỳ năm 2016. Trong đó, một số ngành hàng có tốc độ tăng cao: đồ dùng
gia đình (+14,5%); vật phẩm văn hóa, giáo dục (+16%); gỗ và vật liệu xây dựng
(+22,4%); xăng dầu các loại (+14,9%); phương tiện đi lại (+11,4%); kim loại
quý (+28%). Ngoài ra mặt hàng lương thực, thực phẩm tăng 2,5%; hàng may
mặc tăng 1,5%; nhiên liệu khác (+6,1%).
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Hoạt động dịch vụ trong tháng 11/2017 tiếp tục tăng so với tháng trước
(+2,2%), trong đó tăng mạnh nhóm dịch vụ nghệ thuật vui chơi giải trí (+3,6%)
Bên cạnh đó dịch vụ sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình cũng tăng cao
(+5,1%) . Ngoài ra, các nhóm dịch vụ khác cũng tăng khá: dịch vụ hành chính
và dịch vụ hỗ trợ tăng gần 3%; y tế (+ 2,1%)... Tính chung 11 tháng, doanh thu
dịch vụ ước đạt gần 2.500 tỷ đồng, (+21,5%) so cùng kỳ và tăng cao hầu hết trên
các loại dịch vụ.
4.2. Hoạt động du lịch
Từ ngày 19 đến 21/10, tại TP Hội An, tỉnh Quảng Nam diễn ra Hội nghị Bộ
trưởng Tài chính APEC 2017. Với sự tham gia của khoảng 300 đại biểu quốc tế
và trong nước gồm, các Bộ trưởng Tài chính, lãnh đạo cơ quan tài chính và lãnh
đạo ngân hàng Trung ương của 21 nền kinh tế thành viên trong khu vực, lãnh
đạo cấp cao của các tổ chức tài chính quốc tế…Dịp này, tỉnh Quảng Nam tổ
chức trưng bày các ấn phẩm, tranh ảnh nhằm quảng bá, giới thiệu tiềm năng du
lịch, đầu tư của địa phương. Tổ chức các Tour du lịch đặc sắc về văn hóa và con
người xứ Quảng dành cho đại biểu tham dự tuần lễ cấp cao APEC.
Đầu tháng 11/2017 thời tiết mưa lớn, Hội An rơi vào ngập lụt, bờ biển Cửa
Đại bị triều cường tấn công và đe dọa các bờ kênh lở sâu vào đất liền. Tuy
nhiên, các khách sạn dọc bờ biển Cửa Đại không bị thiệt hại lớn, du khách được
các khách sạn chuyển đến nơi an toàn, tạo được niềm tin cho du khách khi đến
du lịch Quảng Nam. Vì vậy tháng 11/2017, du lịch Quảng Nam vẫn thu hút khá
lượng khách đến thăm quan và lưu trú.
Tổng lượt khách tham quan và lưu trú tháng 11/2017 ước đạt 518 nghìn
lượt, (+ 6,6%) so với tháng trước, trong đó khách quốc tế đạt 307 nghìn lượt,
(+9,5%). Khách lưu trú đạt 276 nghìn lượt, (+ 5,1%) và so với cùng kỳ (+ 46%);
khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ 242 nghìn lượt, tăng tương ứng
thời kỳ +8,42% và +92,72%. Trong đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quảng
Nam tổ chức 03 tour du lịch cho 140 khách thăm quan gồm Bộ trưởng, Trưởng
đoàn, Thứ trưởng, Phó Thống đốc, phu nhân, phu quân của các đại biểu và cùng
với các đại biểu tùy tùng.
Doanh thu đạt được trong lĩnh vực này cũng tăng khá, tháng 11/2017 doanh
thu khách sạn nhà hàng ước đạt 1.043 tỷ đồng; (+3,5%) so với tháng trước và so
với cùng kỳ (+ 31,7%), trong đó khách sạn ước đạt 264 tỷ đồng, (+ 11,9%) so
với tháng trước và tăng 83,8% so với cùng kỳ; du lịch lữ hành (bao gồm cả 2
Văn phòng hướng dẫn du lịch: Hội An và Mỹ Sơn) ước đạt 47 tỷ đồng; (+5,3%)
và so với tháng 11/2016 (+ 88,2%).
Dự tính 11 tháng 2017: Hoạt động du lịch, vui chơi giải trí trong 11
tháng qua diễn ra sôi động, ngay từ đầu năm 2017 đã tổ chức các sự kiện: tháng
01 các lễ hội truyền thống: Tết Nguyên Tiêu, Tết Thanh minh, lễ hội thu bồn, lễ
Cầu ngư… là những lễ hội lớn mang đậm truyền thống văn hóa, dấu ấn tín
ngưỡng dân gian của người dân Việt liên tiếp diễn ra; Tháng 6/2017 “Lễ hội
Festival Quảng Nam lần thứ VI-2017” diễn ra với chủ đề: “Hành trình kết nối di
sản” đã tạo ra nơi gặp gỡ của hơn 2.000 nghệ sĩ, diễn viên, nghệ nhân, vận động
viên, nhà khoa học, doanh nhân của 33 quốc gia trên thế giới và trong nước giao
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lưu thông qua các hoạt động văn hoá, nghệ thuật, như: Hội thi Hợp xướng quốc
tế, Festival Diều quốc tế, Giải đua thuyền buồm Việt Nam mở rộng, Giải lướt
ván buồm vô địch thế giới…; tháng 8 lễ hội “Giao lưu Văn hóa Hội An – Nhật
Bản” lần thứ 15 với các hoạt động giao lưu văn hóa của 02 nước Việt - Nhật;
tháng 10, tháng 11 cả nước diễn ra sự kiện Hội nghị APEC và Quảng Nam là
một địa điểm được chọn tổ chức Hội nghị Bộ tài chính… vì vậy Quảng Nam đã
được nhiều bạn bè khắp nơi trên thế giới biết đến với nhiều ấn tượng tốt đẹp và
trở thành điểm không thể không đến trong lòng du khách khi đi du lịch, đặc biệt
là Phố cổ Hội An và Tháp chàm Mỹ Sơn. Nhờ đó, kết quả hoạt động du lịch 11
tháng đầu năm 2017 tăng cao.
4.3. Hoạt động vận tải, kho bãi
Sản lượng vận tải hàng hoá tháng 11/2017 ước đạt gần 1,4 triệu tấn và
mức luân chuyển ước đạt 122 triệu tấn.km, so tháng trước tăng 1,6% về tấn và
tăng 1,7% về tấn.km, tương tự so tháng cùng kỳ năm 2016 tăng 12,6% về tấn và
tăng 14,1% về mức luân chuyển. Sản lượng vận tải hành khách ước đạt 1,5 triệu
lượt người và mức luân chuyển ước đạt 101,2 triệu lượt hk.km, so tháng trước
tăng 1,5% về lượt hành khách và tăng 1,1% về hk.km; so tháng cùng kỳ tăng
7,9% về lượt khách và tăng 9,1% về mức luân chuyển. Doanh thu vận tải, bốc
xếp và hoạt động hỗ trợ vận tải tháng 11/2017 ước đạt 3.512 tỷ đồng, tăng 9,8%
so tháng trước và tăng 21,7% so tháng cùng kỳ.
Dự tính 11 tháng 2017, hoạt động vận tải hàng hóa so cùng kỳ tăng
11,34% về tấn và tăng 10,31% về tấn.km. Hoạt động vận tải khách tăng 6,75%
về lượt khách và tăng 8,28% về mức luân chuyển. Tổng doanh thu ước đạt 3.509
tỷ đồng, tăng so cùng kỳ năm trước 10,8%.
5. Các vấn đề xã hội
5.1. Giáo dục và đào tạo
Tính đến cuối tháng 11/2017, toàn tỉnh đã có 487 trường đạt chuẩn quốc
gia, tỉ lệ: 59,5%. Trong đó: Mầm non 135/272 trường, đạt tỉ lệ 50%; Tiểu học
214/275 trường, tỉ lệ 78%; THCS 123/218 trường, tỉ lệ 56%; THPT6:15/55
trường, đạt tỉ lệ 27,3%.
Trường Đại học Phan Chu Trinh đang tiến hành tuyển sinh theo hai hình
thức: xét tuyển dựa vào kết quả điểm thi THPT Quốc gia 2017 (hệ đại học: 400
chỉ tiêu, hệ cao đẳng: 100 chỉ tiêu) và xét tuyển dựa trên kết quả học tập trong
học bạ THPT (hệ đại học: 400 chỉ tiêu, hệ cao đẳng: 100 chỉ tiêu). Trường Cao
đẳng Phương Đông đang tuyển sinh hệ cao đẳng chính quy theo hai hình thức:
Tuyển sinh dựa vào kết quả điểm thi THPT Quốc gia 2017 và tuyển sinh theo đề
án tuyển sinh riêng với 2.450 chỉ tiêu cho 11 ngành. Trường Cao đẳng Y tế
Quảng Nam năm 2017 tuyển sinh bậc cao đẳng với 750 chỉ tiêu ở 5 ngành và
bậc trung cấp 500 chỉ tiêu ở 3 ngành.
5.2. Hoạt động văn hoá, thể dục thể thao
Trong tháng 11 các hoạt động thể dục, thể thao nổi bậc : Giải vô địch
Vovinam toàn quốc năm 2017 vừa được tổ chức tại tỉnh Bình Dương từ ngày
23-31/10; đoàn VĐV tỉnh Quảng Nam tham gia giải với 8 VĐV thi đấu tại các
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nội dung thi đấu đối kháng; kết quả đoàn Quảng Nam đã giành được 02 giành
huy chương vàng, 01 huy chương bạc. Ngày 19/11, Câu lạc bộ Bóng Quảng
Nam thi đấu hết lượt đấu thứ 25, đạt 45 điểm, xếp vị thứ 02/14 đội tham gia giải
Vleague năm 2016; hiện nay, đội Bóng đá Quảng Nam đang tích cực tập luyện
để chuẩn bị cho vòng đấu tới.
Hội nghị APEC 2017, tại Hội An - Quảng Nam Hội nghị Bộ trưởng Tài
chính được diễn ra, nhân dịp Hội nghị ngành văn hóa - du lịch Quảng Nam tổ
chức các hoạt động dành cho đại biểu dự Hội nghị Bộ trưởng Tài chính, các
phóng viên báo chí nước ngoài đến tham dự đưa tin về sự kiện và các hoạt động
nghệ thuật khác hưởng ứng sự kiện năm APEC Việt Nam 2017 như: chương
trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ đại biểu tham gia các tour tham quan tại Khu
đền tháp Mỹ Sơn, trình diễn thời trang áo dài trên các tuyến đường tại Phố cổ
Hội An hoặc tại Làng lụa Hội An...
Ngày 11/11 tại TP Hội An, UBND tỉnh Quảng Nam và tỉnh Nagasaki
(Nhật Bản) đã khai trương “Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản”. Không
gian này bao gồm các hoạt động trưng bày, trình diễn, giao lưu nghệ thuật mang
đậm nét văn hóa của hai dân tộc. Việc khai trương “Không gian văn hóa Việt
Nam – Nhật Bản” nhằm tôn vinh và duy trì mối quan hệ truyền thống bền vững
giữa hai nước.
Từ ngày 14- 16/11 trên địa bàn tỉnh diễn ra sự kiện “Ngày văn hóa
Andong tại Hội An” với nhiều hoạt động đặc sắc như biểu diễn nghệ thuật
truyền thống và đương đại, giới thiệu các loại hình văn hóa, ẩm thực Hàn Quốc
và Hội An. Người dân và du khách sẽ được tham quan các gian hàng quảng bá
du lịch Andong, ẩm thực Việt Nam - Hàn Quốc, trà đạo Hàn Quốc; các chương
trình biểu diễn nhạc cụ dân gian, biểu diễn mặt nạ và múa truyền thống Hàn
Quốc, tuồng Việt Nam.
Từ ngày 16/11 đến ngày 18/11 trên địa bàn tỉnh tổ chức hội thảo quốc
tế “Cộng đồng nữ doanh nhân ASEAN khởi nghiệp sáng tạo cùng thanh niên
tỉnh Quảng Nam”. Mục tiêu của cuộc hội thảo này nhằm tạo cơ hội cho thanh
niên giao lưu với các chuyên gia, chia sẻ kiến thức về khởi nghiệp; trải nghiệm
nghề nghiệp và tìm hiểu nghề, thị trường lao động khối ASEAN; đăng ký hỗ trợ
khởi nghiệp với Ban Tổ chức; tham quan các cơ sở, doanh nghiệp tại địa
phương, cổ vũ phong trào khởi nghiệp của thanh niên địa phương. Bên cạnh đó,
thông qua chuỗi sự kiện, góp phần giới thiệu các cảnh đẹp, danh thắng, quảng bá
hình ảnh du lịch phía Nam tỉnh Quảng Nam trên các kênh truyền thông.
5.3. Hoạt động y tế
Công tác phòng chống dịch bệnh: Trong tháng, toàn tỉnh phát hiện 2
trường hợp mắc do bệnh bạch hầu trong đó 1 người chết; 2.319 trường hợp mắc
bệnh cúm; phát hiện 31 trường hợp mắc bệnh lao phổi; 44 trường hợp mắc bệnh
quai bị; 547 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết; 114 trường hợp mắc bệnh tay
chân miệng; 845 trường hợp mắc tiêu chảy; 1 trường hợp viêm gan virut B và 1
trường hợp viêm gan virut C. . Tính chung, từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 11
trường hợp mắc và 4 người chết do bệnh bạch hầu; 22.850 trường hợp mắc bệnh
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cúm; 531 trường hợp mắc bệnh lao phổi; 447 trường hợp mắc bệnh quai bị;
2.789 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết; 726 trường hợp mắc bệnh tay chân
miệng; 9.850 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy; 78 trường hợp viêm gan virut B
và 12 trường hợp viêm gan virut C.
Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: Để đảm bảo sức khoẻ cho nhân dân
về an toàn thực phẩm phòng chống các dịch bệnh như dịch tả, ngộ độc thức ăn,
Chi Cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh đã chỉ đạo tuyến huyện, phối hợp với
các đơn vị liên quan kiểm tra các cơ sở kinh doanh, phục vụ ăn uống và sản xuất
chế biến thực phẩm. Đồng thời đẩy mạnh việc tuyên truyền, hướng dẫn các biện
pháp phòng ngừa ngộ độc thức ăn, phòng chống dịch bệnh.
Trong tháng 11 không phát hiện trường hợp ngộ độc thức ăn. không phát
hiện vụ ngộ độc thức ăn, như vậy tính đến nay toàn tỉnh chưa phát hiện trường
hợp ngộ độc thức ăn nào.
5.4. Tình hình cháy, nổ, vi phạm môi trường và cháy nổ
Công tác giám sát, tuyên truyền bảo vệ môi trường được thực hiện chặt
chẽ; Tỉnh thường xuyên tổ chức các đoàn kiểm tra, giám sát và xử lý triệt để các
dự án có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường; tổ chức các hoạt động có sự tham gia
trực tiếp của cộng đồng như: phổ biến pháp luật nhằm nâng cao năng lực giám
sát, phản biện và tham vấn của cộng đồng đối với hoạt động bảo vệ môi trường;
phát động phong trào "Toàn dân tham gia bảo vệ môi trường"; ra quân làm vệ
sinh môi trường, thu gom xử lý chất thải; trồng rừng, trồng cây xanh phủ xanh
đất trống, đồi trọc; trao đổi sản phẩm tái chế; ngày hội sống xanh;....
Theo số liệu phòng cảnh sát Môi trường (PC49) tỉnh Quảng Nam, trong
tháng 11 phát hiện 5 trường hợp và xử lý 9 trường hợp vi phạm luật về bảo vệ
môi trường tổng với số tiền xử phạt 502,62 triệu đồng. Như vậy tính từ đầu năm
đến nay, toàn tỉnh đã lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 103 trường hợp
vi phạm pháp luật về bảo vệ môi trường với tổng số tiền xử phạt là 3.142 triệu
đồng.
Theo số liệu phòng cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Quảng Nam,
trong tháng 11 xảy ra 1 vụ cháy rừng, không có người chết và người bị thương,
ước tính giá trị thiệt hại là 50 triệu đồng. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã
xử lý 27 vụ cháy giảm 18 vụ so với cùng kỳ năm trước (45 vụ), có 01 người chết
và có 09 người bị thương, không xảy ra vụ nổ.
Tình hình thiên tai: Từ ngày 03/11/2017 đến ngày 08/11/2017, trên địa
bàn tỉnh Quảng Nam đã có mưa to đến rất to trên diện rộng gây thiệt hại về
người và tài sản (tổng thiệt hại ước tính khoảng 822 tỷ đồng) cụ thể:
+ Thiệt hại về người: có 21 người chết; 15 người bị thương;
+ Thiệt hại về nhà dân: 76 nhà bị thiệt hại trên 70%; 381 nhà bị thiệt hại
từ 3%-70%;
+ Về nông, lâm nghiệp và thủy sản: có 844 ha lúa không chủ động nước
bị thiệt hại, 1.834 ha hoa màu, 400.000 chậu cây cảnh bị ngập, hư hỏng, 3.742
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ha cây trồng, 2.017 cây bóng mát, cây xanh đô thị bị ngã đổ; có 2.568 con gia
súc bị chết, 135.443 con gia cầm bị nước cuốn trôi; 14 ha ao nuôi cá bị sạt lở,…;
+Về thủy lợi: có khoảng 57.000m kênh mương bị sạt lở, bị sạt lở 1.100m
bờ biển Cửa Đại, 500m bờ biển Cửa Lở, sạt lở tràn xả lũ hồ chứa Nước Rôn,
6.100m bờ sông, bờ biển bị sạt lở nghiêm trọng...;
+Về giao thông đối với Quốc lộ bị sạt tại 42 vị trí trên các tuyến quốc lộ
(40B, 14B, 14D, 14E, 40B và 24C) với tổng khối lượng khoảng 900.000m3, 08
cầu, 34 cống qua đường bị hư hỏng, đối với các tuyến đường còn lại Khối lượng
bị sạt lở khoảng 1.100.000m3, 51 cầu, 84 cống qua đường bị hư hỏng, Cầu Hà
Tân bị sụt lún nghiêm trọng (huyện Duy Xuyên)...;
UBND tỉnh đã chỉ đạo kịp thời các Sở, Ngành, địa phương kiểm tra xác
định tình hình thiệt hại do thiên tai gây ra, đồng thời cử cán bộ xuống thăm
viếng, động viên gia đình có người chết, khẩn trương tổ chức khắc phục hậu quả
của thiên tai, nhằm sớm ổn định sản xuất và đời sống cho nhân dân.
Ngoài ra từ đầu năm đến nay trên địa bàn thường xuyên xảy ra động đất,
mưa đá, lốc xoáy, dông sét cũng gây thiệt hại đáng kể đến đời sống của người
dân như: các vụ thiên tai do mưa đá, lốc xoáy, dông sét làm 02 người chết (ở
huyện Phú Ninh, Nam Giang).
5.5. Tình hình tai nạn giao thông
Theo số liệu của phòng CSGT Quảng Nam, trong tháng 11 (từ ngày 16/10
- 15/11), trên địa bàn tỉnh xảy ra 50 vụ tai nạn giao thông (đường bộ: 47 vụ,
đường sắt: 3 vụ), tai nạn giao thông đường thủy không xảy ra, làm chết 21 người
(đường bộ: 19 người, đường sắt: 2 người), 83 người bị thương. So với tháng
trước số vụ tăng 27 vụ, số người chết tăng 13 người, số người bị thương tăng 58
người. Như vậy, tính đến 15/11/2017 (từ ngày 16/12/2016 - 15/11/2017) trên địa
bàn địa bàn tỉnh đã xảy ra 247 vụ tai nạn giao thông (đường bộ: 242 vụ, đường
sắt: 5 vụ), làm chết 156 người (đường bộ: 152 người, đường sắt: 4 người), bị
thương 204 người (đường bộ: 202 người, đường sắt: 2 người). So với cùng kỳ
năm trước thì số vụ tai nạn giao thông đường bộ giảm 6 vụ, số người chết do
TNGT đường bộ giảm 2 người và người bị thương giảm 41 người. Số vụ tai nạn
giao thông đường sắt giảm 5 vụ, số người chết giảm 7 người và người bị thương
giảm 2 người. Giao thông đường thuỷ nội địa không xảy ra vụ tai nạn nào./.
Nơi nhận:
- Vụ Tổng hợp - TCTK (b/c);
- VPTU, VP UBND, HĐND, Đoàn
ĐBQH, Sở KH&ĐT;
- TTTL&DVTK;
- Lãnh đạo Cục (3b);
- Lưu VT, TH.

CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Quý Đạt

G:\Dropbox\Nam2017\49_BCTH_T11-2017.doc

- 10 -

