10 ĐIỂM NỔI BẬT VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2017
Quy mô kinh tế tiếp tục được mở rộng, Bắc Ninh là cực tăng trưởng của
vùng Thủ đô và miền Bắc. Theo giá hiện hành, GRDP năm 2017 ước đạt
162 nghìn tỷ đồng, tương đương 7,3 tỷ USD, chiếm 3,2% GDP cả nước;
xếp thứ 4/63 tỉnh, thành phố (Sau TP HCM, Hà Nội và Bà Rịa -Vũng
Tàu). GRDP bình quân đầu người đạt 134,1 triệu đồng, tương đương 6.027
USD, gấp 2,4 lần bình quân chung cả nước (2.385 USD) và xếp thứ 2/63 tỉnh,
TP (Sau Bà Rịa -Vũng Tàu).
Sản xuất công nghiệp tạo bước đột phá mới, đưa Bắc Ninh trở thành trung
tâm sản xuất công nghiệp điện tử công nghệ cao của khu vực và trên thế
giới. Đây cũng chính là động lực giúp kinh tế tăng trưởng cao trong năm
2017. Theo giá hiện hành, giá trị sản xuất công nghiệp năm 2017 ước đạt
1.082 nghìn tỷ đồng, chiếm 12,3% giá trị sản xuất công nghiệp cả nước và xếp
thứ 2/63 tỉnh, thành phố (sau TP. HCM).
Hoạt động ngoại giao kinh tế, xúc tiến đầu tư và phát triển doanh nghiệp
được đẩy mạnh. Tính đến 31/12, Bắc Ninh thu hút được 192 dự án mới và
điều chỉnh tăng vốn cho 115 dự án với tổng vốn đăng ký sau điều chỉnh đạt
3.302 triệu USD. Lũy kế đến hết năm 2017, đã có 33 nước và vùng lãnh
thổ đầu tư vào Bắc Ninh với tổng số 1.144 dự án và 15.733 triệu USD vốn đăng
ký, xếp thứ 5/63 tỉnh/TP về dự án và xếp thứ 6/63 tỉnh/TP về vốn đăng ký. Trong
năm, các dự án FDI đã giải ngân và thực hiện vốn đầu tư đạt 91.666 tỷ đồng
(tương đương 4,13 tỷ USD), chiếm 77% tổng vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh.
Sản phẩm điện tử mà chủ lực là điện thoại thông minh (Smartphone) được
bán ở 120 quốc gia đã góp phần đưa kim ngạch xuất khẩu cán mốc 30 tỷ
USD (29,6 tỷ USD), chiếm 13,8% kim ngạch xuất khẩu cả nước, xếp thứ
2/63 tỉnh/TP (Sau TP. HCM). Tính chung cả năm, Bắc Ninh đã xuất khẩu
126,8 triệu chiếc điện thoại các loại với tổng kim ngạch đạt 26,4 tỷ USD, chiếm
58,5% kim ngạch xuất khẩu điện thoại cả nước.
Quy mô kinh tế tăng, hoạt động sản xuất kinh doanh đạt hiệu quả, đã góp
phần tăng thu ngân sách. Tổng thu ngân sách Nhà nước cả năm đạt 22.557
tỷ đồng, vượt 17,8% dự toán và tăng 26,7% so với năm 2016; xếp thứ 10/63
tỉnh, thành phố và là 1 trong 13 tỉnh có đóng góp vào ngân sách Trung ương.
Quy mô giáo dục được giữ vững, chất lượng đào tạo được nâng lên đã góp
phần nâng cao dân trí, tay nghề và trình độ cho người lao động. Năm học
2016-2017, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp đạt 99,06%, xếp thứ 4 toàn quốc; trong đó
môn Vật Lý, Hóa Học có điểm trung bình cao nhất cả nước, là 1 trong 4 tỉnh
có tỷ lệ thí sinh đạt điểm 9, 10 cao nhất, riêng điểm 10 có 103 thí sinh (năm trước
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có 2thí sinh), có 27 thí sinh đạt 29 điểm trở lên (năm học trước không có); tỷ lệ đỗ
đại học, cao đẳng nguyện vọng 1 là 71,13%. Đến hết năm 2017, tỷ lệ trường
chuẩn quốc gia đạt 91,4% và tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp đạt 98,5%, cao nhất
trong 63 tỉnh, thành phố.
Thực hiện có hiệu quả công tác xóa đói giảm nghèo, đã góp phần tích cực
cho phát triển kinh tế và giảm nghèo bền vững. Năm 2017, đã khởi công,
xây dựng và hoàn thành 705/747 căn nhà cho hộ nghèo; tặng quà cho
8.266 hộ nghèo với tổng kinh phí là 3,4 tỷ đồng và 74.157 nhân khẩu thuộc hộ
nghèo, cận nghèo được cấp thẻ BHYT miễn phí. Đến cuối năm 2017, Bắc Ninh
còn 6.743 hộ nghèo, chiếm 2,06% số hộ dân số trên địa bàn tỉnh; so với cuối
năm 2016, đã giảm 1.538 hộ (tương ứng giảm 0,53%); số hộ cận nghèo còn
8.138 hộ, chiếm 2,49% hộ dân số; so với năm 2016, giảm 848 hộ (tương ứng
giảm 0,32%).
Chính sách an sinh xã hội được quan tâm, mức sống của dân cư được cải
thiện rõ rệt, nhiều chính sách đi trước hoặc thực hiện ở mức cao hơn so với
quy định của Trung ương, như: xây dựng và hoàn thành 598/625 căn nhà
cho hộ gia đình chính sách; hỗ trợ người cao tuổi từ đủ 65 tuổi trở lên; hỗ trợ
kinh phí thắp sáng điện nông thôn, bảo hiểm tế, trợ cấp cho người cao tuổi. Thu
nhập bình quân 1 nhân khẩu năm 2017 đạt 4,3 triệu đồng, tăng 11,2% so với
năm 2016. Trong đó, thu nhập bình quân của người lao động trong khu vực DN
đạt 7,2 triệu đồng/tháng (riêng khối DN FDI đạt 8,5 triệu đồng), gấp 2,2 lần mức
lương tối thiểu vùng.
Chương trình xây dựng nông thôn mới đạt nhiều kết quả quan trọng đã
góp phần thay đổi diện mạo và đời sống ở nông thôn. Đến hết năm 2017,
Bắc Ninh có 73 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm 75,3% số xã, tăng 15
xã so với năm 2016; bình quân đạt 18,14 tiêu chí/xã, tăng 0,94 tiêu chí so với
năm 2016. Hệ thống nước sạch và vệ sinh môi trường nông thôn được đẩy
nhanh tiến độ đầu tư xây dựng phục vụ nhân dân, tỷ lệ số dân nông thôn được sử
dụng nước hợp vệ sinh đạt 98,3%; tỷ lệ trường học có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt
99,6%, tỷ lệ trạm y tế có nước và nhà tiêu hợp vệ sinh đạt 100%.
Quyết liệt thực hiện các giải pháp và nâng cao hiệu quả cải cách hành
chính, chú trọng cải cách thủ tục hành chính; thành lập và đưa Trung
tâm hành chính công của tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố vào hoạt
động hiệu quả; thực hiện 335 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 và 1.070 thủ
tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích; thực hiện tổ chức bộ máy tinh
gọn, giảm 11 đầu mối./.
Phòng Thống kê Tổng hợp
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