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LỜI NÓI ĐẦU 
 
 

iên giám thống kê là ấn phẩm của Cục Thống 

kê tỉnh Bình Phước xuất bản hàng năm. Nội 

dung bao gồm những số liệu cơ bản phản ánh 

thực trạng tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Bình Phước. 

 Nhằm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người sử dụng 

thông tin thống kê, năm 2017 Cục Thống kê tiến hành biên 

soạn theo Maket mới có bổ sung thêm nhiều chỉ tiêu hơn , chi 

tiết hơn, một số chỉ tiêu có tính toán lại cho phù hợp với thống 

kê quốc tế. 

Trong cuốn Niên giám thống kê năm 2017 được xuất bản 

lần này, bao gồm số liệu 5 năm, 2013, 2014, 2015 

2016 & 2017 

Số liệu từ năm 2016 trở về trước là số liệu chính thức; 

Số liệu năm 2017 là số sơ bộ. 

Cục Thống kê Bình Phước chân thành cám ơn những ý 

kiến đóng góp ý kiến của bạn đọc đối với những lần xuất bản 

trước và mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến xây dựng để 

Niên giám Thống kê Bình Phước ngày càng đáp ứng tốt hơn 

yêu của các đối tượng sử dụng thông tin thông kê. 

Trong khi sử dụng,  nếu có vấn đề gì cần trao đổi, xin vui 

lòng  liên hệ Cục Thống kê tỉnh Bình Phước. 

 
Cục Thống kê tỉnh Bình Phước
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  Forewords 
 

tatistical Yearbook is a printed matter 

published annually by Binh Phuoc Statistical 

Office. Its contents include basic data 

reflecting really socio- economic situation of Binh Phuoc 

province.  

To better serve the needs of the users of statistical 

information, 2017 Bureau of Statistics conducted Maket 

compiled by adding new criteria more, more detailed 

indicators are recalculated in accordance with international 

statistics. 

In this 2017 Statistical Yearbook, data have been 

compiled for 5 years  2013, 2014, 2015, 2016 and 2017 

The data prior to 2016; some of 2017 are estimated. 

Binh Phuoc Statistical Office would like to express its 

sincere thanks to all readers for their suggestions and 

criticisms for the previous publications and hope to receive 

more comments to improve this Statistical Yearbook in the 

next release and better satisfy the demands of data users. 

In the process of use, for further information, readers are 

welcome to contact Binh Phuoc Statistical Office. 

 
 

Binh Phuoc statistical office 
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