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Quảng Trị, ngày 30 tháng 11 năm 2022

V/v thông báo sô liệu GRDP năm 2022 
do Tổng cục Thống kê công bố

Kính gửi:
-Văn phòng Tỉnh ủy;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Văn phòng UBND tỉnh;
-Sở Ke hoạch và Đầu tư.

Ngày 30 tháng 11 năm 2022, Tổng cục Thống kê công bố số liệu ước tính 
GRDP tỉnh Quảng Trị năm 2022; Cục Thống kê Quảng Trị báo cáo để Văn phòng 
Tỉnh ủy, Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Ke 
hoạch và Đầu tư bổ sung vào báo cáo kinh tế - xã hội năm 2022.

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 ước tính tăng 7,17% so 
với năm 2021. Trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 1,09%; khu 
vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,69%; khu vực dịch vụ tăng 7,06%; thuê sản 
phâm trừ trợ cấp sản phâm tăng 4,22-%.

Cơ cấu kinh tế năm 2022: khu vực nông, lâm nghiộp và thủy sản chiếm 
20,26%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 29,23%; khu vực dịch vụ chiếm 
45,99%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 4,52%.

GRDP bình quân dầu người năm 2022 ước tính đạt 62,83 triệu dồng.
Trên dây là số liệu ước tính GRDP tỉnh Quảng Trị năm 2022 do Tổng cục 

Thống kê công bố; Cục 'Phổng kê Quảng Trị đề nghị Văn phòng Tỉnh úy, Văn 
phòng Đoàn ĐBQIT và ITĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu 
tư nghiên cứu bố sung vào các báo cáo./.

Nơi nhận: ự cục TRƯỞNG
- Như trên;
- Lãnh đạo Cục;
- Lưu: VT, TKTH.
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của Tổng cục Thống kê)

Đ ơ n  v ị tỉnh: %

6 tháng 
đầu năm
(Sơ bộ)

6 tháng 
cuối năm 

(ước tính)

Cả năm 
2022

(ưửc tính)

GRDP 103.72 110.33 107.17

1. Khu vực Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản 96.09 106.85 101.09

2. Khu vực Công nghiệp và Xây dựng 107.41 116.78 112.69

T ro n g  đó: C ô n g  n g h iệp 1 1 1 .46 127 .57 120.23

3. Khu vực Dịch vụ 105.36 108.65 107.06

4. Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 106.11 102.87 104.22
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