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TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 

 Tháng 01 năm 2020 

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

1.1. Nông nghiệp 

a) Trồng trọt 

a1) Sản xuất vụ đông 

Vụ đông 2019 - 2020 diễn ra trong điều kiện thời tiết liên tục thay đổi, nắng, 

mưa đan xen, cây trồng dễ phát sinh sâu bệnh, ảnh hưởng đến năng suất, sản 

lượng mùa vụ. Tuy nhiên, với sự quan tâm chỉ đạo của các cấp, các ngành; cơ 

chế, chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất kịp thời, có hiệu quả của tỉnh và các 

địa phương; cùng với sự nỗ lực của bà con nông dân; nên diện tích các loại cây 

trồng vụ đông 2019 - 2020 cao hơn so với vụ đông năm trước. Tổng diện tích 

gieo trồng 48.897 ha, đạt 97,8% kế hoạch, tăng 0,4% so với vụ đông 2018 - 

2019; trong đó, diện tích ngô 14.452 ha, đạt 95,7% kế hoạch, giảm 10,5%; diện 

tích khoai lang 2.847 ha, giảm 14,7%; diện tích lạc 1.322 ha, vượt 32,2% kế 

hoạch, giảm 4,1%; diện tích rau các loại 22.142 ha, tăng 13,4%; diện tích cây ớt 

2.494 ha, tăng 6,4%; diện tích cây thức ăn gia súc 3.517 ha, tăng 14,3% so với 

cùng kỳ;…  

Tính đến ngày 15/01/2020, toàn tỉnh đã thu hoạch được 39.903 ha cây trồng vụ 

đông, đạt 81,6% diện tích gieo trồng; trong đó: ngô 12.796 ha ngô, đậu tương 

317 ha, lạc 1.337 ha, khoai lang 2.526 ha, ớt 2.049 ha, rau màu và các loại cây 

trồng khác 20.752 ha. 

a2) Sản xuất vụ chiêm xuân 

Theo báo cáo tiến độ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; hiện nay, bà 

con nông dân đang tích cực thu hoạch vụ đông, giải phóng đất, bảo vệ và tiếp 

tục chăm sóc trà mạ xuân sớm, xuân chính vụ; gieo cấy lúa vụ chiêm xuân năm 

2020. Tính đến ngày 15/01/2020, diện tích đã làm đất 94.413 ha, đạt 81,4% diện 

tích gieo cấy lúa; lượng mạ đã gieo 1.705 tấn (lúa thuần 1.005 tấn, lúa lai 700 

tấn); diện tích lúa đã cấy 8.415 ha. Thời tiết diễn biến phức tạp, các cấp, các 

ngành cần chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng dẫn nhân dân các biện pháp 

phòng chống rét và chăm sóc mạ đã gieo; tiếp tục gieo mạ trà chính vụ và chuẩn 

bị gieo mạ trà xuân muộn; đồng thời chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản 

xuất vụ chiêm xuân. 

Các nhà máy sản xuất chế biến đường đã thu hoạch được 529,4 nghìn tấn mía 

nguyên liệu, tăng 22,8% so với cùng kỳ; trong đó Công ty Cổ phần Mía đường 

Lam Sơn đã thu mua được 210 nghìn tấn, Công ty TNHH Đường mía  Việt Nam 

- Đài Loan 229,9 nghìn tấn, Công ty cổ phần Mía đường Nông Cống 89,5 nghìn 

tấn. Các nhà máy chế biến tinh bột sắn thu mua được 176 nghìn tấn, tăng tăng 

17,1% so với cùng kỳ; trong đó Nhà máy sắn Bá Thước thu mua được 45 nghìn 
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tấn, Nhà máy tinh bột sắn Như Xuân thu mua được 51,6 nghìn tấn, Nhà máy chế 

biến tinh bột sắn Ngọc Lặc thu mua được 79,4 nghìn tấn.       

b) Chăn nuôi 

Tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh: Từ ngày 23/02/2019 đến 16h 

ngày 15/01/2020, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 25.614 hộ thuộc 2.226 

thôn, 457 xã của 27 huyện, thị xã, thành phố; buộc phải tiêu hủy toàn bộ số lợn 

214.078 con, trọng lượng 14.383,5 tấn. Đến ngày 15/01/2020, có 08 huyện 

(Mường Lát, Thường Xuân, Bỉm Sơn, Hà Trung, Thạch Thành, Nông Cống, 

Thiệu Hóa, Nga Sơn) và 354 xã công bố đã hết dịch, dịch bệnh đã qua 30 ngày 

chưa phát sinh lại; 894 thôn, 103 xã chưa công bố hết dịch (trong đó có 65 xã 

chưa từng công bố hết dịch); nếu không tính 43 xã đã qua 30 ngày đang làm thủ 

tục công bố hết dịch, thì cả tỉnh chỉ còn 60 xã của 19 huyện đang còn Dịch tả 

lợn Châu Phi chưa qua 30 ngày. 

Mùa đông năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp; các ngành, các cấp cần tiếp tục 

quan tâm phòng chống dịch bệnh và rét cho gia súc, gia cầm nhất là trước, trong 

và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020. 

1.2. Lâm nghiệp 

Ngày 25/12/2019, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 259/KH-UBND  về tổ 

chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý năm 2020; với yêu 

cầu thiết thực, tiết kiệm, hiệu quả, không phô trương, hình thức và huy động 

được mọi tầng lớp nhân dân tham gia trồng cây, trồng rừng. Toàn tỉnh phấn đấu 

trồng được từ 1 triệu cây trở lên trong dịp tổ chức “Tết trồng cây”. Thời gian tổ 

chức Lễ phát động được tiến hành vào đầu xuân, Tết Canh Tý (dự kiến bẩt đầu 

từ ngày 31/01/2020, tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Canh Tý); không trồng 

cây vào những ngày rét đậm, rét hại (nhiệt độ dưới 15°C).  

1.3. Thuỷ sản 

Nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng thủy, hải sản tươi sống trong dịp Tết Nguyên 

đán Canh Tý năm 2020 tăng cao; nên các cơ sở khai thác thủy, hải sản tăng sản 

lượng đánh bắt, nhất là thủy sản nuôi nước ngọt; đảm bảo nguồn cung phục vụ 

nhân dân. Tháng Một, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 15.775 

tấn, tăng 4,4% so với tháng trước và tăng 6,8% so với cùng kỳ; sản lượng khai 

thác đạt 9.328 tấn, giảm 0,2% so với tháng trước, tăng 5,6% so với cùng kỳ; sản 

lượng thuỷ sản nuôi trồng đạt 6.447 tấn, tăng 11,9% so với tháng trước và tăng 

8,5% so với cùng kỳ. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Tháng Một, sản xuất công nghiệp tiếp tục ổn định; vùng nguyên liệu mía, sắn 

đang trong thời gian thu hoạch rộ, phục vụ sản xuất của các nhà máy chế biến; 

Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn kể từ khi hoàn thành việc bảo dưỡng máy móc, 

thiết bị, dây truyền sản xuất đến nay sản xuất ổn định, sản phẩm sản xuất và tiêu 

thụ tăng khá cao; các sản phẩm phục vụ Tết Nguyên đán sản lượng sản xuất và 
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tiêu thụ đạt khá. Tuy nhiên, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm nay nằm trọn 

trong tháng Một, do đó quỹ thời gian dành cho sản xuất kinh doanh ít hơn tháng 

trước và tháng Một năm ngoái, sản lượng sản phẩm sản xuất và tiêu thụ của 

nhiều sản phẩm công nghiệp thấp hơn so với tháng trước và tháng cùng kỳ.  

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 01/2020 tăng 13,85% so 

với tháng trước, giảm 0,49% so với tháng cùng kỳ năm trước; trong đó, công 

nghiệp khai khoáng giảm 8,38% so với tháng trước, giảm 25,88% so với tháng 

cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 16,36% so với tháng trước, giảm 

1,46% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí giảm 15,44% so với tháng trước, tăng 19,88% so 

với tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 

tăng 8,26% so với tháng trước, tăng 4,50% so với tháng cùng kỳ.   

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2020 dự kiến 

giảm 14,09% so với tháng trước, giảm 4,99% so với tháng cùng kỳ năm trước.   

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2020 dự kiến 

tăng 3,07% so với tháng trước; tăng 0,15% so với tháng cùng kỳ năm trước.  

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 01/2020 dự 

kiến tăng 1,67% so với tháng trước; tăng 6,85% so với tháng cùng kỳ năm trước; 

trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,14% so với tháng trước; tăng 

0,45% so với tháng cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,04% 

so với tháng trước; giảm 3,32% so với tháng cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư 

nước ngoài tăng 2,43% so với tháng trước; tăng 11,67% so với tháng cùng kỳ. 

3. Đầu tư  

Tháng Một, các đơn vị xây lắp nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý theo quy định của 

Nhà nước, quỹ thời gian dành cho sản xuất kinh doanh ít hơn so với tháng trước, 

nên vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước giảm so với tháng 

12/2019 và giảm so với tháng 01/2019. Ước tính tháng 01/2020, vốn đầu tư thực 

hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương đạt 561,8 tỷ đồng, bằng 5,5% kế 

hoạch năm và giảm 7,6% so cùng kỳ; bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp 

tỉnh 244,5 tỷ đồng, giảm 11,5% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp 

huyện 170,8 tỷ đồng, giảm 3,5% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp 

xã 146,5 tỷ đồng, giảm 5,4% so với cùng kỳ. 

4. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch 

4.1. Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

Dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, ngành Công Thương tăng cường hoạt động 

kết nối cung cầu và đẩy mạnh thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông 

thôn gắn với thực hiện cuộc vân động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam", “Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam”. Các doanh nghiệp phân 

phối, kinh doanh các mặt hàng thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán chủ động tập 

trung nguồn lực tài chính, dự trữ hàng hóa thiết yếu nói chung và mặt hàng thịt 
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lợn nói riêng để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên 

đán Canh Tý 2020. Thực hiện bình ổn giá, không tăng giá các mặt hàng thiết 

yếu. Đối với mặt hàng thịt lợn, các doanh nghiệp điều chỉnh giá theo thị trường 

nhưng ưu tiên kinh doanh không lợi nhuận trong giai đoạn giá thịt lợn tăng cao 

như hiện nay. 

Tính đến ngày 30/12/2019, các doanh nghiệp có tỷ trọng thương mại lớn trên địa 

bàn tỉnh Thanh Hóa như: Công ty Cổ phần Tập đoàn Miền Núi, Công ty TNHH 

Song Vũ, Công ty TNHH Sơn Hà, Công ty TNHH Thương mại Lan Sơn, Công 

ty TNHH TM Quang Cường, Công ty TNHH TM Long Anh, Chi nhánh Công ty 

TNHH Thương mại VHC Thanh Hóa, Công ty Cổ phần Bia Hà Nội - Thanh 

Hóa, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn, Công ty TNHH EB Thanh Hóa, 

Công ty TNHH MTV Co.op Mart Thanh Hóa, Chi nhánh Thanh Hóa Công ty 

Cổ phần Dịch vụ thương mại tổng hợp Vincommerce… dự trữ hàng hóa phục vụ 

Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đạt khoảng 3.500 tỷ đồng, tăng khoảng 8% so 

với lượng hàng hóa dự trữ phục vụ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. 

Tháng Một, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 9.679 tỷ đồng, tăng 20,9% so với 

tháng cùng kỳ. Doanh thu bán lẻ một số nhóm hàng tăng khá so với cùng kỳ 

như: nhóm hàng lương thực thực phẩm đạt 3.650 tỷ đồng, tăng 10,4% so với 

cùng kỳ; nhóm hàng may mặc đạt 655 tỷ đồng, tăng 22,8%; nhóm đồ dùng, 

dụng cụ trang thiết bị gia đình đạt 1.202 tỷ đồng, tăng 25,5%; ô tô các loại đạt 

325 tỷ đồng, tăng 23,4%; xăng dầu các loại đạt 1.328 tỷ đồng, tăng 36,4%. 

Cục Quản lý thị trường phối hợp với các cấp, các ngành tăng cường công tác 

tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Canh Tý; các tổ chức, cá nhân kinh doanh thực hiện ký cam kết không kinh 

doanh hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không đảm bảo chất lượng, không đảm bảo 

an toàn thực phẩm. Ban Chỉ đạo 389 của tỉnh thành lập các đoàn liên ngành tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn việc vận chuyển, buôn 

bán hàng cấm, hàng giả tại các cửa hàng kinh doanh lớn, các điểm tập kết chứa 

hàng lậu, kho tàng, bến bãi, các chợ đầu mối, nơi giao nhận hàng hóa trên các 

tuyến đường sắt, đường bộ, đường thủy...; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

pháp luật, nhằm tạo sự cạnh tranh bình đẳng trong kinh doanh, bảo vệ quyền lợi 

của người tiêu dùng, đảm bảo cung cầu hàng hóa thị trường, ổn định giá cả phục 

vụ tốt nhất nhu cầu sản xuất và tiêu dùng. Từ ngày 08/01/2020 - 15/01/2020, 

Cục Quản lý thị trường đã kiểm tra 248 vụ, xử lý 222 vụ, trong đó 12 vụ vi 

phạm kinh doanh hàng nhập lậu, hàng cấm; 13 vụ vi phạm về hàng giả và quyền 

SHTT; 29 vụ vi phạm trong lĩnh vực giá; 76 vụ vi phạm vệ sinh an toàn thực 

phẩm..., tổng số tiền thu nộp phạt là 630,4 triệu đồng. 

4.2. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ 

Tết Nguyên Đán Canh Tý  rơi vào tháng 01 năm 2020 nên nhu cầu mua sắm, đi 

lại của người dân tăng cao, giá lương thực, thực phẩm, ăn uống ngoài gia đình, 

dịch vụ giao thông công cộng tăng là nguyên nhân chính làm cho chỉ số giá tiêu 
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dùng (CPI) tháng 01/2020 tăng 1,05% so với tháng 12/2019; tăng 7,43% so với 

tháng 01/2019. Trong 11 nhóm hàng hóa, có Bốn nhóm hàng hóa giá cả ổn định 

chỉ số giá không tăng so với tháng trước là: nhóm may mặc, mũ nón, giày dép; 

nhóm thuốc và dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông; nhóm giáo dục. Bảy 

nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng so với tháng trước là: nhóm hàng ăn và dịch 

vụ ăn uống tăng 2,00% (lương thực tăng 0,75%, thực phẩm tăng 2,61%, ăn uống 

ngoài gia đình tăng 1,06%); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,27%; nhóm nhà ở, 

điện nước, chất đốt và VLXD tăng 1,40%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình 

tăng 0,07%; nhóm giao thông tăng 0,64%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 

0,09%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,17%.  

Chỉ số giá vàng tháng 01/2020 tăng 3,89% so với tháng trước, tăng 18,47% so 

với cùng kỳ. Chỉ số giá Đô la Mỹ giảm 0,04% so với tháng trước, giảm 0,12% 

so với cùng kỳ. 

4.3. Vận tải hành khách và hàng hóa 

Nhằm đảm bảo nhu cầu đi lại của nhân dân dịp Tết Canh Tý 2020, ngành Giao 

thông Vận tải đã xây dựng kế hoạch vận chuyển dịp Tết và thông báo cho các 

đơn vị vận tải hành khách trong tỉnh đăng ký phương tiện phục vụ hành khách 

trong dịp Tết như điều động, bổ sung phương tiện cho các tuyến phía Nam và 

tuyến Hà Nội, phương tiện huy động từ các nguồn: xe hoạt động theo loại hình 

kinh doanh vận tải khách theo hợp đồng, du lịch…; tăng chuyến trong những 

ngày cao điểm; xe buýt tăng tần suất hoạt động; thực hiện nghiêm việc kê khai 

và niêm yết giá cước theo quy định. Dịp Tết Nguyên đán năm nay tình hình 

phục vụ nhân dân đi lại nhìn chung ổn định, không xảy ra tình trạng ùn ứ ở các 

bến xe, bến tàu, các trạm dừng xe buýt. Cảng hàng không Thọ Xuân xây dựng 

kế hoạch, tổ chức phục vụ tốt nhất các chuyến bay, hành khách trong dịp Tết 

Nguyên đán và thời gian cao điểm; các hãng hàng không tăng thêm các chuyến 

bay, khai thác trung bình 16 chuyến/ngày (32 lượt đi/đến), cao điểm 25 

chuyến/ngày (50 lượt đi/đến). Theo kế hoạch, từ ngày 06/01 đến 16/02/2020, 

các hãng hàng không tăng khoảng 298 chuyến bay đi/đến.  

Tháng Một, doanh thu vận tải ước đạt 988,3 tỷ đồng, tăng 9,4% so với tháng 

cùng kỳ; trong đó doanh thu vận tải hàng hóa đạt 636,2 tỷ đồng, tăng 6,2% so 

với cùng kỳ; doanh thu vận tải hành khách đạt 297,3 tỷ đồng, tăng 14,4% so với 

cùng kỳ; doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 54,8 tỷ đồng, tăng 24,3% so với 

cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hoá đạt 5,2 triệu tấn, luân chuyển hàng 

hoá đạt 242,3 triệu tấn.km, tăng 4,9% về hàng hoá vận chuyển và tăng 0,8% về 

hàng hoá luân chuyển so với tháng cùng kỳ; vận chuyển hành khách đạt 4,45 

triệu người, luân chuyển hành khách đạt 275 triệu người.km, tăng 21,0% về 

hành khách vận chuyển và tăng 21,1% về hành khách luân chuyển so với tháng 

cùng kỳ. Bốc xếp qua cảng ước đạt 1.258 nghìn tấn, tăng 29,4% so với tháng 

cùng kỳ năm trước. 

4.4. Hoạt động lưu trú - du lịch lữ hành 
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Tháng Một, số lượt khách phục vụ của khách sạn ước đạt 519,1 nghìn lượt 

khách, giảm 2,4% so với tháng trước, tăng 8,0% so với cùng kỳ; ngày khách 

phục vụ đạt 880,7 nghìn ngày khách, giảm 2,6% so với tháng trước, tăng 9,3% 

so với cùng kỳ. Lượt khách du lịch theo tour ước đạt 4.486 lượt khách, giảm 

9,4% so tháng trước, tăng 1,4% so với cùng kỳ; ngày khách du lịch theo tour đạt 

14.001 ngày khách, giảm 9,3% so tháng trước, tăng 2,3% so với cùng kỳ. 

5. Một số tình hình xã hội 

5.1. Đời sống dân cư và an sinh xã hội 

Tháng 01/2020, đời sống nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Công tác an sinh 

xã hội được đảm bảo; các chế độ, chính sách của Nhà nước cấp hàng tháng được 

chi trả kịp thời cho gần 75 nghìn người có công với cách mạng với tổng kinh phí 

trên 141 tỷ đồng; thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên cho trên 204,6 

nghìn đối tượng và hộ gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội 

theo Nghị định 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ, tổng kinh phí thực hiện là trên 

78,2 tỷ đồng.  

Giáp Tết Nguyên đán, UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động, Thương binh và Xã 

hội, chính quyền các địa phương kiểm tra, nắm chắc tình hình đời sống của nhân 

dân, nhất là người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào vùng cao, 

vùng sâu, vùng xa, vùng bãi ngang, vùng bị thiên tai để có phương án cứu trợ 

kịp thời, bảo đảm không để xảy ra tình trạng người dân thiếu đói trong dịp Tết. 

Cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể các cấp và nhiều doanh nghiệp, các nhà hảo tâm 

đã và đang hỗ trợ, thăm hỏi, tặng quà các hộ nghèo, gia đình chính sách, gia 

đình khó khăn. Tính đến ngày 10/01/2020, các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh 

đã tổ chức đi thăm hỏi, tặng quà đối với người có công và hộ gia đình người có 

công tại 14 huyện, thị xã, thành phố với kinh phí thực hiện là 105 triệu đồng, dự 

kiến hoàn thành trước ngày 19/01/2019 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Kỷ Hợi). 

UBND tỉnh chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với các địa 

phương theo dõi, nắm chắc tình hình đời sống nhân dân và nhu cầu hỗ trợ gạo 

trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Theo kết quả tổng hợp: Toàn tỉnh 

có 8 huyện và 01 đơn vị có nhu cầu hỗ trợ trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 

năm 2020 gồm: Quan Hoá, Mường Lát, Thường Xuân, Thiệu Hoá, Quan Sơn, 

Bá Thước, Yên Định, Tĩnh Gia và Hội Người mù tỉnh; tổng số gạo đề nghị hỗ 

trợ là 384.060 kg gạo cho 9.472 hộ với 25.664 nhân khẩu. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn, chỉ đạo các huyện, thị xã, 

thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước, quà 

của tỉnh đối với 99.283 người có công, tổng kinh phí thực hiện là trên 45,5 tỷ 

đồng, trong đó: quà của Chủ tịch nước, mức quà 400.000 đồng/người đối với 

2.126 người, tổng kinh phí thực hiện là 850,4 triệu đồng; mức quà 200.000 

đồng/người đối với 97.157 người, tổng kinh phí thực hiện là hơn 19,4 tỷ đồng; 

quà của tỉnh, mức quà 250.000 đồng/người đối với 99.283 người có công, tổng 

kinh phí thực hiện là trên 24,8 tỷ đồng. Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố 
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chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 9.462 người 

cao tuổi tròn 90 và 100 tuổi, trong đó: Người có tuổi thọ tròn 90 tuổi được nhận 

quà của UBND tỉnh là 8.410 người, người có tuổi thọ tròn 100 tuổi được nhận 

quà của Chủ tịch nước là 1.052 người; tổng kinh phí thực hiện là trên 6,2 tỷ 

đồng. 

Doanh nhân Thanh Hoá tại TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ trao tặng 1.800 suất quà cho 

các hộ gia đình người có công, hộ nghèo, hộ bảo trợ xã hội, tổng trị giá là 900 

triệu đồng; phối hợp với Quỹ Thiện Tâm - Tập đoàn Vingroup trao tặng 3.750 

suất quà cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo của các huyện trên địa bàn tỉnh, tổng 

trị giá là 2,25 tỷ đồng. 

Quỹ Bảo trợ trẻ em đã xây dựng kế hoạch thăm, tặng quà tết Nguyên đán Canh 

Tý năm 2020 cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại các huyện: Nga Sơn, Thường 

Xuân, Mường Lát, TP. Sầm Sơn và trẻ em đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại 

02 cơ sở trợ giúp xã hội, gồm: Trung tâm Hy Vọng, huyện Tĩnh Gia và Trung 

tâm Từ thiện xã hội Chùa Hồi Long, huyện Hoằng Hoá; tổng kinh phí dự kiến 

khoảng 300 triệu đồng. 

Hội Chữ Thập đỏ tỉnh, các huyện đơn vị cá nhân đã tổ chức hoạt tặng quà như: 

Quần áo, chăn /màn, Sổ tiết kiệm, nhà chữ thập đỏ, khám, cấp thuốc, ngân hàng 

bò và các hoạt động khác cho người nghèo và nạn nhân chất độc da cam với số 

tiền 14,42 tỷ đồng cho 14.790 hộ nghèo; 1084 nạn nhân chất độc da cam; 19.439 

đối tượng khác.  

5.2. Thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 

Theo khảo sát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, thưởng Tết dương lịch 

và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

như sau: 

- Thưởng Tết dương lịch năm 2020: Mức thưởng cao nhất là 180 triệu 

đồng/người, thấp nhất là 50.000 đồng/người. Mức thưởng bình quân của các 

doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn 

điều lệ là 1.172.000 đồng/người (tăng 48% so với năm 2019); công ty cổ phần, 

vốn góp chi phối của Nhà nước là 2.534.000 đồng/người (tăng 171% so với năm 

2019); doanh nghiệp dân doanh là 326.000 đồng/người (giảm 40% so với năm 

2019); doanh nghiệp FDI là 180.000 đồng/người (tăng 11% so với năm 2019). 

- Thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020: Mức thưởng cao nhất là 

121.162.000 đồng/người, thấp nhất là 100.000 đồng/người. Mức thưởng bình 

quân của các doanh nghiệp: Công ty TNHH một thành viên do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ là 1.309.000 đồng/người (giảm 35% so với tết năm 2019); 

công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 5.032.000 đồng/người (giảm 

0,5% so với tết năm 2019); doanh nghiệp dân doanh là 4.256.000 đồng/người 

(giảm 7,5% so với tết năm 2019); doanh nghiệp FDI là 3.455.000 đồng/người 

(giảm 4,6% so với tết năm 2019). 
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5.3. Y tế 

Tháng Một, trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh lớn xảy ra, công tác khám chữa 

bệnh được duy trì, chất lượng từng bước được nâng lên, đảm bảo nhu cầu khám 

chữa bệnh của nhân dân. Ngành Y tế đã tập trung đẩy mạnh công tác phòng 

chống dịch bệnh, chủ động giám sát các bệnh dịch phát sinh trong mùa Đông 

Xuân, nhất là dịch sốt xuất huyết; tăng cường giám sát tại khu vực cửa khẩu và 

cộng đồng dân cư nhằm phát hiện sớm các ổ dịch mới phát sinh để khống chế và 

xử lý kịp thời. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trước, trong và 

sau Tết Nguyên đán Canh Tý. Ban hành Kế hoạch hành động số 38/KH-SYT 

ngày 8/01/2020 để triển khai thực hiện Quyết định 21/QĐ-UBND ngày 

03/01/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa; Kế hoạch tổ chức đón Tết Nguyên đán 

Canh Tý 2020. 

Thực hiện Kế hoạch số 1288/KH-BCĐTƯATTP ngày 08/11/2019 của Ban Chỉ 

đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và Kế hoạch số 242/KH-BCD 

ngày 27/11/2019 của Ban Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về 

việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và 

mùa Lễ hội Xuân 2020; Quyết định số 5306/QĐ-BCĐ ngày 06/12/2019 của Ban 

Chỉ đạo về quản lý vệ sinh an toàn thực phẩm tỉnh về việc thành lập đoàn kiểm 

tra liên ngành an toàn thực phẩm Tết Nguyên đán Canh Tý và mùa Lễ hội Xuân 

2020; theo đó, đã thành lập 03 đoàn kiểm tra liên ngành ATTP do Sở Y tế, Sở 

Công thương và Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, triển khai thực 

hiện công tác kiểm tra ATTP từ ngày 02/01/2020 đến 20/03/2020 nhằm kiểm 

soát việc bảo đảm ATTP trong sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm; tăng 

cường kiểm soát, xử lý việc sản xuất, kinh doanh thực phẩm giả, kém chất 

lượng; phòng, chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý và 

mùa Lễ hội Xuân 2020. Kết quả đến thời điểm hiện tại, đoàn kiểm tra do Sở Y tế 

chủ trì đã kiểm tra 16 cơ sở, xử lý 03 cơ sở, phạt 24 triệu đồng; đoàn kiểm tra do 

Sở Công Thương chủ trì đã kiểm tra 10 cơ sở, mời về xử lý 01 cơ sở; đoàn kiểm 

tra do Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì đã kiểm tra 12 cơ sở, mời 

về xử lý 03 cơ sở. 

Ngày 29/01/2020, ông Lê Văn Sỹ, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh 

Hóa, cho biết đơn vị đã cách ly đặc biệt thêm 2 bệnh nhân có các biểu hiện nghi 

nhiễm virus corona. Bệnh nhân thứ nhất là nam thanh niên 22 tuổi ở huyện Tĩnh 

Gia, Thanh Hoá; làm việc tại khu vực cửa khẩu Móng Cái, Quảng Ninh; ban 

đầu, bệnh nhân này vào điều trị tại Bệnh viện Đa khoa quốc tế Hợp Lực (huyện 

Tĩnh Gia) rồi được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa vào chiều 28/01. 

Bệnh nhân thứ hai là nam thanh niên 25 tuổi ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa; 

lao động tại tỉnh Quảng Đông (Trung Quốc) trước khi về quê ăn Tết. Cả hai có 

biểu hiệu ho, sốt và tức ngực trước khi nhập viện. Bệnh viện Đa khoa Thanh 

Hóa đã lấy mẫu gửi đi xác định xem hai bệnh nhân này có nhiễm virus corona 

hay không. Trước đó, chiều ngày 24/01/2020 (tức chiều 30 Tết), Bệnh viện Đa 

khoa Thanh Hóa tiếp nhận nữ bệnh nhân, sinh năm 1995, ngụ tại huyện Yên 

https://news.zing.vn/tieu-diem/thanh-hoa.html
https://news.zing.vn/tieu-diem/thanh-hoa.html
https://news.zing.vn/tieu-diem/thanh-hoa.html
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Định, Thanh Hóa, có biểu hiện sốt, đau ngực và ho; sau khi uống hạ sốt thể 

trạng bệnh nhân đã trở lại bình thường. Bệnh nhân mới trở về từ TP. Vũ 

Hán (Trung Quốc) 07 ngày trước khi nhập viện. Ngay lập tức bệnh nhân đã 

được cách ly tại Khoa nhiệt đới để lấy mẫu và gửi đi phân tích, xét nghiệm để 

xác định bệnh nhân có bị nhiễm virus corona từ TP. Vũ Hán (Trung Quốc) hay 

không. Như vậy, tính đến nay tỉnh Thanh Hóa có 03 bệnh nhân đang được cách 

ly đặc biệt vì nghi ngờ nhiễm virus corona.  

Liên quan đến việc phòng chống virus corona, ngày 24/01/2020, Sở Y tế tỉnh 

Thanh Hóa và Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thanh Hóa đã ban hành kế hoạch khẩn 

nhằm phòng và kiểm soát lây nhiễm bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Trong 

đó, chú trọng việc phân loại bệnh nhân, thực hiện các biện pháp cách ly để dịch 

bệnh không lây nhiễm ra ngoài xã hội, nếu có. Cũng trong ngày 26/01/2020, 

Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành văn bản chỉ đạo các đơn vị, địa 

phương ngay trong những ngày Tết Nguyên đán phải thực hiện các biện pháp để 

phòng chống bệnh do virus corona. Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố tuỳ theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao, có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng 

về phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do virus corona. Đồng thời, giao Sở Y 

tế tỉnh Thanh Hóa tăng cường chỉ đạo kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác 

phòng, chống dịch bệnh; chuẩn bị đầy đủ nhân lực, trang thiết bị, vật tư, hóa 

chất, phương tiện... sẵn sàng triển khai phòng, chống khi có dịch bệnh xảy ra. 

5.4. Giáo dục - Đào tạo 

Ngành Giáo dục và Đào tạo đã hoàn thành tốt việc tổ chức thi học kỳ I ở các 

cấp, bậc giáo dục phổ thông; triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2019 - 

2020; phát động thi đua “Dạy tốt, học tốt” lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 90 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020), 

hướng tới chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước và Đại hội Đảng các cấp; tổ 

chức các hoạt động “ Mừng Xuân” Canh Tý 2020. Tổ chức thành công các cuộc 

thi, hội thi, điển hình như:  

- Tổ chức ôn luyện tốt cho kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia năm học 2019 - 

2020 (cấp THPT); Thanh Hoá có 76 thí sinh của 09 đội tuyển tham dự thi (gồm: 

Đội tuyển Toán: 10; Vật lý: 10; Hoá: 8; Sinh: 8; Tin học: 8; Ngữ văn: 8; Lịch 

sử: 8; Tiếng Anh: 8); trong đó: 73 thí sinh của Trường THPT chuyên Lam Sơn, 

01 thí sinh của Trường THPT Nông Cống 3 (môn Vật lý), 01 thí sinh Trường 

THPT Quảng Xương 1 (môn Tin học) và 01 thí sinh Trường THPT Hậu Lộc 2 

(môn Lịch sử). 

- Tổ chức thi nghề phổ thông cho học sinh THPT và bổ túc THPT năm học 2019 

- 2020. Toàn tỉnh thành lập 97 hội đồng thi với 32.390 thí sinh đăng ký dự thi. 

Kết quả có 32.127/32.390 thí sinh dự thi (đạt 99,19%), trong đó: Đạt loại giỏi 

25.202 thí sinh (đạt 74,44%), khá: 6.901 thí sinh (đạt 21,48%), trung bình: 16 thí 

sinh (chiếm 0,05%) và không đạt 08 thí sinh (chiếm 0,02%). 

https://nld.com.vn/vu-han.html
https://nld.com.vn/vu-han.html
https://nld.com.vn/vu-han.html
https://nld.com.vn/nhiem-vi-rut-corona.html
https://nld.com.vn/so-y-te-tinh-thanh-hoa.html
https://nld.com.vn/so-y-te-tinh-thanh-hoa.html
https://nld.com.vn/so-y-te-tinh-thanh-hoa.html
https://nld.com.vn/chong-dich-benh.html
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5.5. Văn hoá - Thể dục thể thao 

Ngành Văn hoá - Thông tin tích cực chuẩn bị các hoạt động mừng Đảng, mừng 

Xuân Canh Tý 2020, các ngày kỷ niệm lớn của đất nước, tuyên truyền đường 

lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, trọng tâm là: Chỉ 

thị số 10-CT/TW ngày 10/12/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng và Chỉ thị 

số 33/CT-TTg ngày 19/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các 

biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Canh Tý vui tươi, lành mạnh, an toàn, 

tiết kiệm; Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 02/01/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; 

Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 02/01/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa 

về tổ chức đón Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; Chỉ thị số 05-CT/TW của 

Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách 

Hồ Chí Minh”; góp phần nâng cao nhận thức chính trị, trách nhiệm tổ chức, cá 

nhân trong triển khai thực hiện nhiệm vụ. 

Một số hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao nổi bật đã và dự kiến sẽ diễn ra 

trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 như sau: 

- Đêm 31/12/2019 (ngày 06 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), tại tiền sảnh Nhà hát Lam 

Sơn, tổ chức Chương trình nghệ thuật "Chào năm mới 2020". 

- Ngày 20/01/2020 (ngày 26 tháng Chạp năm Kỷ Hợi), tại Thư viện tỉnh, tổ chức 

Hội báo Xuân Canh Tý 2020 và khai mạc “Lễ hội thư pháp”. 

- Ngày 24, 25/01/2020 (đêm giao thừa): Tại Quảng trường Lam Sơn, thành phố 

Thanh Hóa, tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa tầm thấp 

mừng Xuân Canh Tý 2020, được truyền hình trực tiếp trên sóng của Đài Phát 

thanh và Truyền hình Thanh Hóa; tại trung tâm thị trấn Ngọc Lặc, huyện Ngọc 

Lặc; trung tâm thị xã Bỉm Sơn; tại trung tâm các huyện, thị xã, thành phố khác, 

tổ chức Chương trình văn hóa, văn nghệ mừng Xuân Canh Tý 2020. 

- Từ ngày 09/01/2020 đến ngày 07/02/2020 (ngày 15 tháng Chạp năm Kỷ Hợi 

đến ngày 14 tháng Giêng năm Canh Tý), tổ chức chiếu phim trước, trong và sau 

Tết nguyên đán Canh Tý 2020 tại thành phố Thanh Hóa, 11 huyện miền núi và 

các huyện ven biển. 

- Từ ngày 28/01/2020 đến ngày 04/02/2020 (ngày 04 đến 10 tháng Giêng năm 

Canh Tý), tại Thư viên tỉnh, tổ chức Triển lãm sách, báo, hình ảnh, tư liệu Kỷ 

niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam. 

- Từ ngày 14/01/2020 đến ngày 05/02/2020 (ngày 20 tháng Chạp năm Kỷ Hợi 

đến ngày 12 tháng Giêng năm Canh Tý), tại Quảng trường Lam Sơn; Công viên 

Hội An; Khu nhà tưởng niệm Bác Hồ, tổ chức Chương trình văn nghệ “Mừng 

Đảng - Mừng đất nước đổi mới - Mừng Xuân Canh Tý 2020”; chương trình thơ 

ca, thư pháp và cho chữ đầu năm, trưng bày sách chủ đề “90 năm Đảng Cộng 

sản Việt Nam”; “60 năm thành phố Thanh Hóa - Hội An kết nghĩa”. 
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- Từ ngày 02-03/02/2020 (ngày 9-10 tháng Giêng năm Canh Tý), tại Nhà  hát Ca 

múa - Kịch Lam Sơn, tổ chức Chương trình nghệ thuật ca múa nhạc chào mừng 

Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2020). 

5.6. Tai nạn giao thông 

Tháng 12/2019, lực lượng Cảnh sát giao thông, Thanh tra giao thông, Cảnh sát 

cơ động phối hợp với các ngành, các địa phương huy động lực lượng, phương 

tiện, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác, bố trí lực lượng, tập trung đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao 

thông. Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tháng 12 xảy ra 42 vụ tai 

nạn, tăng 20% so với cùng kỳ; làm chết 10 người, tăng 42,9% so với cùng kỳ; bị 

thương 25 người, giảm 7,4% so với cùng kỳ. Tính chung 12 tháng năm 2019, 

toàn tỉnh xảy ra 476 vụ tai nạn, làm 159 người chết và 404 người bị thương (so 

với cùng kỳ, giảm 5,9% về số vụ, giảm 1,9% về số người chết, giảm 2,9% về số 

người bị thương). 

Lực lượng Cảnh sát giao thông, trật tự và cơ động đã tăng cường tuần tra, kiểm 

soát, ngăn chặn tình trạng đua xe trái phép, không đội mũ bảo hiểm, xe ô tô chạy 

quá tốc độ, xe khách chở quá số người qui định, kiểm tra trọng tải phương tiện. 

Qua kiểm tra trong tháng 12/2019 đã phát hiện, xử phạt 6.658 trường hợp vi 

phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ 930 phương tiện các loại, 

tổng số tiền phạt vi phạm nộp Kho bạc Nhà nước 10.272,6 triệu đồng. Lực 

lượng Thanh tra giao thông trong tháng 12/2019 đã lập biên bản vi phạm hành 

chính xử phạt 30 trường hợp vi phạm an toàn giao thông đường bộ, nộp Kho bạc 

Nhà nước 198,6 triệu đồng. 

Thực hiện Điện chỉ đạo của Bộ Công an, sáng 14/12/2019, Công an tỉnh Thanh 

Hóa đã tổ chức Lễ ra quân bảo đảm an ninh, trật tự Tết Nguyên đán Canh Tý 

2020. Theo đó, bắt đầu từ 8 giờ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/2/2020, tất cả các 

phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và công an 27 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh 

sẽ huy động tối đa lực lượng, phương tiện, áp dụng đồng bộ các biện pháp 

nghiệp vụ đồng loạt ra quân thực hiện đợt cao điểm bảo đảm ANTT bảo vệ Tết 

Nguyên đán 2020 và các hoạt động lễ hội đầu năm.   

Từ ngày 23-29/01/2020 (tức ngày 29 tháng Chạp đến mùng 05 Tết Canh Tý), 

trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 04 

người, bị thương 06 người (giảm 02 người chết, số vụ tai nạn và số người bị 

thương tương đương với cùng kỳ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019). Tình hình giao 

thông ổn định, không xảy ra ùn tắc giao thông, đua xe trái phép; không có tai 

nạn giao thông đường sắt, đường thủy. 

5.7. Thiệt hại do thiên tai 

Ngày 25/01/2020 (mùng 01 Tết Nguyên đán Canh Tý) do mưa rào và dông 

mạnh, kèm mưa đá xảy ra tại một số địa phương trong tỉnh; gây thiệt hại 5,6 ha 

lúa, 3,5 ha hoa mầu (thiệt hại khoảng 30%) ở huyện Thạch Thành; 20 ha ớt 

(thiệt hại khoảng 60%) ở huyện Như Thanh; 07 ha cây thuốc lào (thiệt hại 
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khoảng 30%) ở huyện Quảng Xương; 43 ngôi nhà bị vỡ tấm lợp và một số diện 

tích mạ, hoa mầu, cây ăn quả bị hư hỏng ở huyện Quan Hóa. 

5.8. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ 

Môi trường: Tháng 12/2019, phát hiện 09 vụ vi phạm môi trường bằng tháng 

trước, đã xử lý 09 vụ (TP. Thanh Hóa 01 vụ, Triệu Sơn 01 vụ, Thọ Xuân 02 vụ, 

Yên Định 02 vụ, Tĩnh Gia 03 vụ), phạt vi phạm 158,9 triệu đồng. Tính chung cả 

năm 2019 xảy ra 167 vụ vi phạm, đã xử lý 158 vụ, phạt vi phạm 2.867 triệu 

đồng.   

Cháy, nổ: Tháng 12/2019, xảy ra 23 vụ cháy (TP. Thanh Hóa 09 vụ, thị xã Bỉm 

Sơn 02 vụ, Hà Trung 02 vụ, Nga Sơn 02 vụ, TP. Sầm Sơn 01 vụ, Cẩm Thủy 01 

vụ, Nông Cống 01 vụ, Quảng Xương 01 vụ, Vĩnh Lộc 01 vụ, Đông Sơn 01 vụ, 

Triệu Sơn 01 vụ, Thạch Thành 01 vụ), thiệt hại 874 triệu đồng. Tính chung cả 

năm 2019 trên địa bàn tỉnh xảy ra 135 vụ cháy, 01 vụ nổ, bị thương 04 người, 

thiệt hại về tài sản 11.988 triệu đồng. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 

chấp hành nghiêm túc các quy định về phòng, chống pháo nổ được tăng cường 

sự lãnh đạo, chỉ đạo; nên trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, 

trên địa bàn tỉnh cơ bản không xảy ra tình trạng nổ pháo trái phép./. 

 

 

      CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA 


