LỜI NÓI ĐẦU
Niên giám Thống kê là ấn phẩm ñược Cục Thống kê tỉnh ðồng Nai biên
soạn và xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu thống kê cơ bản phản ánh
khái quát ñộng thái và thực trạng kinh tế - xã hội của ñịa phương, là một trong
những nguồn thông tin quan trọng giúp cho việc phân tích tình hình kinh tế xã hội và ñánh giá, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. Ngoài số liệu
cơ bản thuộc các lĩnh vực kinh tế xã hội của tỉnh, trong cuốn niên giám còn bổ
sung thêm số liệu của các tỉnh thuộc vùng kinh tế trọng ñiểm phía Nam và cả
nước, nhằm ñáp ứng tốt hơn nhu cầu nghiên cứu, sử dụng của các cấp, các
ngành và ñối tượng sử dụng thông tin thống kê.
“Niên giám Thống kê tỉnh ðồng Nai năm 2017” về hệ thống biểu mẫu,
chỉ tiêu biên soạn ñược thay ñổi theo hệ thống mới do Tổng cục Thống kê qui
ñịnh và thực hiện bắt ñầu từ năm 2018. Nội dung bao gồm những số liệu cơ
bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh ðồng Nai qua các
năm từ 2014 ñến 2017 và ñưa thêm số liệu năm gốc 2010 ñể giúp cho việc so
sánh, ñánh giá kết quả ñạt ñược trong giai ñoạn 5 năm, tính tốc ñộ tăng trưởng
bình quân 5 năm. Trong ñó, các năm từ 2014 ñến 2016 là số liệu chính thức và
năm 2017 là số liệu ước tính sơ bộ. Niên giám thống kê năm 2017 các số liệu
ñược thu thập, xử lý tổng hợp, tính toán theo phạm vi, phương pháp thống nhất
chung của ngành Thống kê Việt Nam.
Thực hiện ñề án ñổi mới quy trình biên soạn số liệu tổng sản phẩm trên
ñịa bàn tỉnh, thành phố (GRDP) theo Quyết ñịnh số 715/Qð-TTg ngày
22/5/2015 của Thủ tướng Chính phủ do ñó Tổng cục Thống kê ñã hướng dẫn
tính toán và công bố số liệu các chỉ tiêu GRDP theo phương pháp mới vì vậy
trong cuốn niên giám 2017 số liệu các chỉ tiêu này ñã ñược tính lại các năm
2010 ñến nay nên có thay ñổi so với niên giám các năm trước. ðề nghị các ñơn
vị và các ñối tượng lưu ý trong quá trình sử dụng số liệu.
Cục Thống kê tỉnh ðồng Nai trân trọng cảm ơn những ý kiến ñóng góp
quý báu của các cấp lãnh ñạo, những người dùng tin cả về nội dung, hình thức
ñể Niên giám Thống kê ðồng Nai ngày càng hoàn thiện, nâng cao chất lượng,
ñáp ứng tốt hơn nhu cầu của các cấp lãnh ñạo, các ñơn vị và các ñối tượng sử
dụng thông tin thống kê.
Trong quá trình sử dụng, nếu có vấn ñề cần trao ñổi xin vui lòng liên hệ
ñiện thoại số 0613.819.049 (Phòng Tổng hợp - Cục Thống kê tỉnh ðồng Nai).
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FOREWORD
Statistical Yearbook is a publication which is annually compiled and published
by the Dong Nai Provincial Statistics Office, including basic statistics that
generally reflects socio-economic dynamics and situations of the province, is
one of important information sources for analyzing socio-economic situations,
assessing and making socio-economic development plan. In addition to basic
statistics on the province’s socio-economic aspects, this statistical yearbook
also comprises data on provinces in the Southern key economic region and the
whole country, in order to better meet the needs for research and usage of
authority levels, line ministries and statistical information users.
In “Dong Nai Statistical Yearbook 2017”, system of tables, indicators
was changed to the new system which was set by the General Statistics Office
in early 2018. The content includes basic data reflecting socio-economic
situations of Dong Nai province over the years from 2014 to 2017 and
supplemented with 2010 baseline data to compare, evaluate results achieved in
the 5-year period and calculate 5-year average growth rate. Of which, data of
the years from 2014 to 2016 were official and the 2017 data were preliminary
estimate. The data in this Yearbook were collected, processed, calculated
according to unified coverage, methodology throughout the Viet Nam
Statistical System.
Implementing the project on renovating process of compiling gross
regional domestic product in provinces and cities (GRDP) according to
Decision No.715/Qð-TTg dated May 22nd, 2015 by the Prime Minister, the
General Statistics Office provided guidelines on calculation and dissemination
of the GRDP indicators under the new methodology. Therefore, in the 2017
Statistical Yearbook, the GDRP data were recalculated and revised for years
from 2010 to present, so that they may be different from previous years. It is
recommended that statistical data users should pay attention to this issue in
process of using the data.
Dong Nai Statistics Office sincerely thanks for valuable comments of all
authority levels, statistical data users in both content and format so that the
Dong Nai Statistical Yearbook becomes more and more perfect, improves the
quality, and better meets the needs of authority levels, units and users of
statistical information.
If there is any issue in process of using, please feel free to contact the phone
number: 0613.819.049 (Integrated Division, the Dong Nai Statistics Office).
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