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210. Chỉ số sản xuất công nghiệp phân theo ngành công nghiệp

        Index of industrial production by industrial activity

Đơn vị tính - Unit: %

2015 
2016 2017 2018
Sơ bộ Prel 

2019

TỔNG SỐ - TOTAL 104,97 105,75 106,79 108,93 109,86

Khai khoáng - Mining and Quarrying 123,72 117,31 107,51 101,88 106,02

Khai khoáng khác 

Other mining and quarrying 123,72 117,31 107,51 101,88 106,02

Công nghiệp chế biến, chế tạo

Manufacturing 102,63 104,93 107,23 109,76 108,37

Sản xuất, chế biến thực phẩm

Manufacture of food products 99,14 102,72 102,54 101,47 110,93

Sản xuất đồ uống 

Manufacture of beverages - - 114,40 118,06 121,43

Sản xuất sản phẩm thuốc lá 

Manufacture of tobacco products - - 113,27 134,51 103,82

Dệt - Manufacture of textiles - - 112,16 115,24 116,46

Sản xuất trang phục 

Manufacture of wearing apparel 91,52 98,58 104,25 102,29 138,15

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 

- Manufacture of leather and related 

products - - 134,89 142,93 117,56

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, 

tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); sản 

xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết 

bện - Manufacture of wood and of 

products of  wood and cork, except 

fumiture; manufacture of articles of straw 

and plaiting materials - - 119,79    125,59       120,38
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210. (Tiếp theo) Chỉ số sản xuất công nghiệp 

        phân theo ngành công nghiệp

        (Cont.) Index of industrial production by industrial activity

Đơn vị tính - Unit: %

2015 
2016 2017 2018
Sơ bộ Prel 

2019

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 

Manufacture of paper and paper products - - 98,10 100,14 117,39

In, sao chép bản ghi các loại - Printing 

and reproduction of recoded media - - 116,45 105,59 104,81

Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh 

chế - Manufacture of coke and refined 

petroleum products - - 108,58 115,12 119,79

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất - 

Manufacture of chemicals and chemical 

products - - 116,34 121,73 58,1

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu - 

Manufacture of phamarceutical, medicinal 

chemical and botanical products - - 110,40 125 99,06

Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic - 

Manufacture of rubber and plastics 

products - - 107,48 116,72 95,71

Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi 

kim loại - Manufacture of other non-

metallic mineral products 109,03 117,38 106,88 113,2 117,62

Sản xuất kim loại 

Manufacture of basic metals - - 112,49 136,44 115,59

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 

(trừ máy móc, thiết bị)   Manufacture of 

fabricated metal products - - 111,46 116,71 115,02

Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và 

sản phẩm quang học - Manufacture of 

computer, electronic and products - - 117,34 116,36 125,32

Sản xuất thiết bị điện  

Manufacture of electrical equipment - - 114,20 110,17 118,27
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210. (Tiếp theo) Chỉ số sản xuất công nghiệp 

        phân theo ngành công nghiệp

        (Cont.) Index of industrial production by industrial activity

Đơn vị tính - Unit: %

2015 
2016 2017 2018
Sơ bộ Prel 

2019

Sản xuất máy móc thiết bị chưa được 

phân vào đâu - Manufacture of machinery 

and equipment n.e.c - - 121,32 155,67 97,27

Sản xuất phương tiện vận tải khác 

Manufacture of other transprot equipment - - 116,08 116,34 119,17

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 

Manufacture offumiture 76,66 90,28 109,65 114,95 121,97

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 

Other  manufacturing - - 112,07 106,6 123,57

Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy 

móc và thiết bị  - Repair and installation of 

machinery - - 114,66 117,74 123,78

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nước  nóng, hơi nước và điều hòa 

không khí - Electricity, gas, steam and 

air conditioning supply 108,86 107,80 103,20 104,91 124,2

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng,  hơi nước và điều hòa không khí - 

Electricity, gas, steam and air conditioning 

supply 109,14 108,02 103,20 104,91 124,2

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải, nuớc thải - Water 

supply; sewerage, waste management 

and remediation activies 114,50 105,48 105,93 109,83 111,24

Khai thác và xử lý và cung cấp nước

Water collection, treatment and supply 113,88 105,17 104,81 105,31 107,29

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác 

thải; tái chế phế liệu  - Waste collection, 

treatment and disposal activities; materials 

recovery - - 115,79 145,71 133,94
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211. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 

        Some main industrial products 

Đơn vị tính

Unit

2015 2016 2017 2018
Sơ bộ 

Prel 2019

 Đá xây dựng khác 

 Other building stone M
3

3.921.574 4.282.221 4.944.550 5.324.816 5.273.003

 Phi lê đông lạnh 

 Frozen fish fillets Tấn 132.156 139.188 159.695 161.992 165.454

 Quả và hạt ướp lạnh 

 Frozen fruits and nuts Tấn 7.056 8.726 6.813 8.684 9.685

 Hạt điều khô 

 Dried cashew nuts Tấn 629 420 419 -                   -                     

 Gạo đã xát và đánh bóng hạt  

hoặc hồ - Milled rice Tấn 2.102.501 2.115.610 1.997.506 1.949.012 2.148.529

 Thức ăn cho gia súc 

  Animal and Poultry feed Tấn 55.172 31.096 47.390 48.535 49.521

 Thức ăn cho thủy sản 

 Aquatic feed Tấn 129.531 157.165 107.891 241.944 245.261

 Áo sơ mi cho người lớn 

không  dệt kim hoặc đan mac 

- Adult shirts 1000 cái 19.635 17.393 15.181 26.060 29.108

 Gạch xây bằng gốm sứ 

 Brick 1000 m
2

1.834 1.847 20.928 55.118 56.982

 Xi măng Portland đen 

 Cement Tấn 282.065 333.226 322.992 346.357 372.085

 Điện thương phẩm 

 Electricity Triệu kwh 1.896 2.054 2.713 2.886 3.111

 Nước uống được 

 Running water 1000 m
3

58.566 60.390 63.336 66.231 75.151
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212. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu phân theo thành phần kinh tế

        Some main industrial products by types of ownership

Đơn vị 

tính

Unit

2015 
2016 2017 2018

M
3

3.921.574 4.282.221 4.944.550 5.324.816

Nhà nước - State M
3

3.921.574 4.282.221 3.108.563 3.343.241

Ngoài Nhà nước - Non- state M
3

-                -                1.835.987 1.981.575

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

- Foreign invested sector M
3

-                -                -                -                 

Tấn 132.156 139.188 159.695 161.992

Nhà nước - State Tấn 3.202 3.624 2.242 -                 

Ngoài Nhà nước - Non- state Tấn 128.954 135.564 157.453 161.992

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

- Foreign invested sector Tấn -                -                -                -                 

Tấn 7.056 8.726 6.813 8.684

Nhà nước - State Tấn -                -                -                -                 

Ngoài Nhà nước - Non- state Tấn 7.056        8.726        6.813        8.684         

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

- Foreign invested sector Tấn -                -                -                -                 

 Hạt điều khô - Dried cashew nuts Tấn 629 420 419 0

Nhà nước - State Tấn -                -                -                -                 

Ngoài Nhà nước - Non- state Tấn 629 420 419 -                 

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

- Foreign invested sector Tấn -                -                -                -                 

Tấn 2.102.501 2.115.610 1.997.506 1.949.012

Nhà nước - State Tấn 75.961 76.592 75.641 28.192

Ngoài Nhà nước - Non- state Tấn 2.004.378 2.013.654 1.895.023 1.890.434

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

- Foreign invested sector Tấn 22.162 25.364 26.842 30.386

Tấn 55.172 31.096 47.390 48.535

Nhà nước - State Tấn 55.172 31.096 46.729 47.928

Ngoài Nhà nước - Non- state Tấn -                -                661           607            

 Thức ăn cho gia súc 

 Animal and Poultry feed

 Đá xây dựng khác  

 Other building stone

 Phi lê đông lạnh 

 Frozen fish fillets

 Quả và hạt ướp lạnh 

 Frozen fruits and nuts

 Gạo đã xát và đánh bóng hạt

 hoặc hồ - Milled rice
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Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

- Foreign invested sector Tấn -                -                -                -                 
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212. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu phân theo thành phần kinh tế

Sơ bộ Prel 

2019

5.273.003

3.310.700

1.962.303   

-                  

165.454

-                  

165.454

-                  

9.685

9.685          

-                  

0

-                  

-                  

-                  

2.148.529

31.077

2.083.956

33.496

49.521

48.902

619
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212. (Tiếptheo) Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

         phân theo thành phần kinh tế

       (Cont.) Some main industrial products by types of ownership

Đơn vị 

tính

Unit

2015 
2016 2017 2018
Sơ bộ Prel 

2019

Tấn 129.531 157.165 107.891 241.944 245.261

Nhà nước - State Tấn -               26.897      -                -                 -                

Ngoài Nhà nước - Non- state Tấn 129.531 130.268 101.379 241.944 245.261

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài 

- Foreign invested sector Tấn -               -                6.512        -                 -                

1000 cái 19.635 17.393 15.181 26.060 29.108

Nhà nước - State 1000 cái -               -                

Ngoài Nhà nước - Non- state 1000 cái 19.635 17.393 15.181 26.060 29107,528

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  

- Foreign invested sector 1000 cái -               -                -                -                 -                

 Gạch xây bằng gốm sứ - Brick 1000 m
2

1.834 1.847 20.928 55.118 56.982

Nhà nước - State 1000 m
2

1.834 1.847 20.928 52.271 54.039

Ngoài Nhà nước - Non- state 1000 m
2

-               -                -                2.847         2.943        

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  

- Foreign invested sector 1000 m
2

-               -                -                -                 

 Xi măng Portland đen - Cement Tấn 282.065 333.226 322.992 346.357 372.085

Nhà nước - State Tấn 282.065 333.226 322.992 346.357 372.085

Ngoài Nhà nước - Non- state Tấn -               -                -                -                 -                

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  

- Foreign invested sector Tấn -               -                -                -                 -                

 Điện thương phẩm - Electricity Triệu kw 1.896 2.054 2.713 2.886 3.111

Nhà nước - State Triệu kw 1.896 2.054 2.713 2.886 3.111

Ngoài Nhà nước - Non- state Triệu kw -               -                -                -                 -                

Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  

- Foreign invested sector Triệu kw -               -                -                -                 -                

 Nước uống được - Running water 1000 m
3

58.566 60.390 63.336 66.231 75.151

Nhà nước - State 1000 m
3

55.776 57.264 62.673 66.195 75.110

Ngoài Nhà nước - Non- state 1000 m
3

2.790 3.126 663 36 41

 Áo sơ mi cho người lớn không dệt 

kim hoặc đan mac - Adult shirts

 Thức ăn cho thủy sản 

  Aquatic feed
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Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài  

- Foreign invested sector 1000 m
3

-               -                -                -                 -                
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