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Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Thanh Hóa 

tháng Hai và 2 tháng đầu năm 2020 

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

1.1. Nông nghiệp 

a) Kết quả 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 15/02/2020, toàn tỉnh đã cơ bản thu hoạch xong các cây 

trồng vụ đông, gồm: Ngô 14.452 ha, năng suất 48,1 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha so với 

cùng kỳ; đậu tương 384 ha, năng suất 15,0 tạ/ha, giảm 0,1 tạ/ha; khoai lang 

2.847 ha, năng suất 78,3 tạ/ha, tăng 2,1 tạ/ha; khoai tây 784 ha, năng suất 140,7 

tạ/ha, giảm 2,6 tạ/ha; lạc 1.322 ha, năng suất 21,6 tạ/ha, giảm 0,3 tạ/ha; rau các 

loại 22.142 ha, năng suất 129,5 tạ/ha, tăng 0,1 tạ/ha; ớt cay 2.494 ha, năng suất 

115 tạ/ha, giảm 1,9 tạ/ha so với cùng kỳ… Sản lượng lương thực có hạt đạt 69,5 

nghìn tấn, giảm 9,8% so với vụ đông năm 2018 - 2019. 

 b) Tiến độ sản xuất vụ chiêm xuân 

Theo báo cáo tiến độ của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính 

đến ngày 15/02/2020, toàn tỉnh đã gieo trồng được 144.266 ha các loại cây trồng 

vụ chiêm xuân, đạt 71,1% kế hoạch; trong đó lúa 110.177 ha, đạt 95,0% kế 

hoạch; ngô 9.475 ha, đạt 63,2% kế hoạch; lạc 6.473 ha, đạt 92,5% kế hoạch; rau 

đậu các loại 9.599 ha, đạt 76,8% kế hoạch; cây trồng khác 8.542 ha. Tính đến 

ngày 15/02/2019, diện tích mía nguyên liệu đã thu hoạch ước đạt 11.562 ha, đạt 

47,4% kế hoạch; 3 nhà máy đường đã thu mua được 663,2 nghìn tấn mía; trong  

đó, Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 260 nghìn tấn, Công ty TNHH 

Đường mía Việt Nam - Đài Loan 311,2 nghìn tấn, Công ty Cổ phần Mía đường 

Nông Cống 92 nghìn tấn. Các nhà máy chế biến tinh bột sắn thu mua được 188,9 

nghìn tấn sắn nguyên liệu; trong đó Nhà máy sắn Bá Thước 45,9 nghìn tấn, Nhà 
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máy tinh bột sắn Như Xuân 55,5 nghìn tấn, Nhà máy chế biến tinh bột sắn Phúc 

Thịnh (Ngọc Lặc) 87,5 nghìn tấn.  

Thời tiết diễn biến phức tạp; các cấp, các ngành cần chủ động kiểm tra, 

đôn đốc, hướng dẫn nhân dân sau khi kết thúc nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 

tiếp tục gieo trồng các loại cây trồng vụ chiêm xuân trong khung thời vụ tốt 

nhất; chủ động nguồn nước tưới phục vụ sản xuất; tăng cường theo dõi tình hình 

sâu bệnh để có biện pháp phòng trừ kịp thời; thu hoạch mía, sắn nguyên liệu cho 

các nhà máy chế biến đường, tinh bột sắn.  

c) Chăn nuôi 

Điều tra chăn nuôi kỳ 01/01/2020 được thực hiện theo phương án điều tra 

mới do Tổng cục Thống kê ban hành; theo đó, kết hợp giữa điều tra toàn bộ và 

điều tra chọn mẫu đối với chăn nuôi lợn và gia cầm ở 27/27 huyện, thị xã, thành 

phố. Kết quả tổng hợp sơ bộ như sau: Tại thời điểm 01/01/2020, toàn tỉnh có 

194,8 nghìn con trâu; 256,4 nghìn con bò; 795,1 nghìn con lợn; 21,1 triệu con 

gia cầm; so với thời điểm 01/01/2019, đàn trâu giảm 1,7%, đàn bò tăng 0,4%, 

đàn lợn giảm 26,9%, đàn gia cầm tăng 5,9%. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng cả 

năm 2019 đạt 228,5 nghìn tấn, giảm 4,3% so với năm 2018; trong đó, thịt trâu 

hơi 14.556 tấn, tăng 1,7%, thịt bò hơi 19.929 tấn, tăng 7,0%, thịt lợn hơi 

123.312 tấn, giảm 13,2%; thịt gia cầm giết bán 56.166 tấn, tăng 12,3%. 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến 14 

giờ ngày 14/02/2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bệnh cúm gia cầm A/H5N6 

đã xảy ra tại 25 hộ chăn nuôi, 10 thôn, 7 xã, 5 huyện: Nông Cống, Quảng 

Xương, Vĩnh Lộc, Như Xuân và thành phố Thanh Hóa, buộc phải tiêu hủy 

37.297 con gia cầm.  

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

16 giờ ngày 12/02/2020, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 25.633 hộ 

thuộc 2.234 thôn, 457 xã của 27 huyện, thị xã, thành phố; buộc phải tiêu hủy 

toàn bộ số lợn 214.195 con, trọng lượng 14.389,6 tấn. Đến ngày 12/02/2020, có 

17 huyện (Mường Lát, Thường Xuân, Bỉm Sơn, Hà Trung, Thạch Thành, Thiệu 

Hóa, Nga Sơn, Lang Chánh, Cẩm Thủy, Sầm Sơn, Hậu Lộc, Quan Hóa, TP 

Thanh Hóa, Quảng Xương, Vĩnh Lộc, Yên Định, Đông Sơn) và 420 xã công bố 

đã hết dịch, dịch bệnh đã qua 30 ngày chưa phát sinh lại; 234 thôn, 37 xã chưa 

công bố hết dịch (trong đó có 19 xã chưa từng công bố hết dịch). 

Trước diễn biến nhanh của dịch bệnh cúm gia cầm A/H5N6 và tình hình 

diễn biến của dịch tả lợn Châu Phi, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Đối 

với dịch bệnh cúm gia cầm A/H5N6; các ngành, các cấp tăng cường các giải 

pháp phát hiện, giám sát dịch, không giấu dịch; tổ chức tiêm phòng trên đàn gia 

súc, gia cầm; tăng cường xử dụng vôi bột để tiêu độc, khử trùng; tăng cường 
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công tác giám sát của cá nhân, tập thể. Đối với dịch tả lợn Châu Phi, mục tiêu 

đặt ra, đến hết tháng 02/2020 không để phát sinh dịch mới và hết tháng 3/2020 

công bố hết dịch; thực hiện nghiêm Chỉ thị của UBND tỉnh, yêu cầu tập trung 

cho công tác tái đàn, đảm bảo đủ điều kiện mới cho tái đàn; tăng cường công tác 

tiêu độc khử trùng. 

1.2. Lâm nghiệp 

Thực hiện Kế hoạch số 259/KH-UBND ngày 25/12/2019 của UBND tỉnh 

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

đồng thời triển khai kế hoạch trồng rừng năm 2020 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

các sở, ban, ngành và doanh nghiệp đã chuẩn bị hiện trường, cây giống, vật tư, 

nhân lực bảo đảm phục vụ Tết trồng cây và kế hoạch trồng rừng năm 2020. 

Toàn tỉnh đã đồng loạt ra quân vào sáng ngày 31/01/2020 (tức ngày mùng 7 

tháng Giêng năm Canh Tý); kết quả, toàn tỉnh trồng được 235,4 nghìn cây phân 

tán trong dịp Tết trồng cây năm nay và 233 ha rừng trồng tập trung vụ Xuân. 

1.3. Thuỷ sản 

Tháng Hai, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 15.862 tấn, 

tăng 0,6% so với tháng trước, tăng 7,6% so với tháng cùng kỳ; trong đó, sản 

lượng khai thác 8.946 tấn, tăng 2,9% so tháng trước và tăng 19,8% so cùng kỳ; 

sản lượng nuôi trồng 6.916 tấn, giảm 2,4% so với tháng trước và giảm 4,9% so 

với tháng cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2020, sản lượng khai thác và nuôi 

trồng ước đạt 31,6 nghìn tấn, tăng 7,2% so cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai 

thác 17,6 nghìn tấn, tăng 8,2% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng 14 nghìn tấn, 

tăng 5,9% so cùng kỳ. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Tháng Hai, sau khi kết thúc thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, các 

doanh nghiệp trở lại sản xuất kinh doanh theo kế hoạch và tương đối ổn định. 

Trong thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm nay, các doanh nghiệp có dây truyền 

sản xuất hoạt động liên tục như: sản xuất xi măng, gạch ceramic, chế biến sữa, 

xăng dầu... đều phân công trực Tết, đảm bảo hoạt động của các phân xưởng, lò 

và dây truyền sản xuất liên tục; các nhà máy thủy điện có kế hoạch, tổ chức lực 

lượng trực vận hành sản xuất bình thường trước, trong và sau Tết Nguyên đán 

Canh Tý. Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán năm nay của các cơ sở sản xuất công 

nghiệp nằm trọn trong tháng Một, nên sản xuất công nghiệp tháng 02/2020 tăng 

so với tháng trước và tháng cùng kỳ.  

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 02/2020 tăng 

6,28% so với tháng trước, tăng 29,64% so với tháng cùng kỳ; trong đó, công 

nghiệp khai khoáng tăng 6,44% so với tháng trước, giảm 9,86% so với tháng 
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cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,83% so với tháng trước, tăng 

30,28% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí giảm 1,57% so với tháng trước, tăng 24,05% so với 

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

giảm 2,73% so với tháng trước, tăng 2,45% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 2 

tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 12,85% so với 

cùng kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng giảm 17,83%; công nghiệp chế 

biến, chế tạo tăng 12,25%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí tăng 26,26%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải tăng 3,77% so cùng kỳ.  

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 02/2020 

dự kiến giảm 1,11% so với tháng trước, tăng 13,71% so với tháng cùng kỳ. Tính 

chung 2 tháng đầu năm 2020, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo giảm 2,15% so với cùng kỳ.  

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 02/2020 dự 

kiến tăng 16,84% so với tháng trước; tăng 10,24% so với tháng cùng kỳ.  

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 02/2020 

dự kiến tăng 1,77% so với tháng trước; tăng 1,82% so với tháng cùng kỳ; trong 

đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 0,10% so với tháng trước; tăng 1,01% 

so với tháng cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,36% so với 

tháng trước; giảm 2,78% so với tháng cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước 

ngoài tăng 2,43% so với tháng trước; tăng 3,62% so với tháng cùng kỳ. Tính 

chung 2 tháng đầu năm 2020, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công 

nghiệp tăng 3,49% so với cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước 

tăng 1,03%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 3,37%; khu vực có vốn 

đầu tư nước ngoài tăng 6,42% so với cùng kỳ năm trước. 

3. Đầu tư  

Tháng Hai, sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý, các đơn vị xây 

lắp trở lại hoạt động sản xuất kinh doanh, tập trung nguồn lực thi công các công 

trình chuyển tiếp. Ước tính tháng 02/2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân 

sách Nhà nước địa phương đạt 582,8 tỷ đồng, bằng 5,7% kế hoạch năm và tăng 

25,1% so cùng kỳ; bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 251,7 tỷ đồng, 

tăng 28,6% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 177,9 tỷ đồng, 

tăng 25,7% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 153,2 tỷ đồng, tăng 

19,1% so với cùng kỳ. 

Lũy kế 2 tháng đầu năm 2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách 

Nhà nước địa phương ước đạt 1.148,9 tỷ đồng, bằng 11,2% kế hoạch năm và 

tăng 7,0% so cùng kỳ; bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 496,8 tỷ 
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đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 349,1 tỷ 

đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 302,9 tỷ đồng, 

tăng 6,9% so với cùng kỳ. 

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

4.1. Hoạt động bán lẻ hàng hóa 

Tháng Hai là tháng sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, nhu cầu mua sắm 

của nhân dân giảm so với tháng trước. Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 02/2020 

ước đạt 7.536 tỷ đồng, tăng 3,0% so với tháng cùng kỳ năm trước; trong đó, 

nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 2.647,1 tỷ đồng, tăng 21,4%; nhóm 

đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 929,5 tỷ đồng, giảm 14,8%; ô tô con các 

loại (dưới 9 chỗ ngồi) 261,6 tỷ đồng, tăng 3,9%; xăng, dầu các loại 1.205,3 tỷ 

đồng, tăng 2,3%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm hàng hóa khác 745,3 tỷ 

đồng, giảm 8,6%... Luỹ kế 2 tháng đầu năm 2020, doanh thu bán lẻ hàng hoá 

ước đạt 17.143 tỷ đồng, tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, nhóm 

hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 6.286,6 tỷ đồng, tăng 14,6%; nhóm đồ 

dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 2.146,2 tỷ đồng, tăng 4,7%; ô tô con các 

loại (dưới 9 chỗ ngồi) 548,6 tỷ đồng, tăng 6,6%; xăng, dầu các loại 2.525,1 tỷ 

đồng, tăng 17,3%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm hàng hóa khác 1.590,9 tỷ 

đồng, tăng 7,7%... 

Thực hiện chỉ đạo của Bộ Công thương, Tổng cục Quản lý thị trường, Tỉnh 

ủy, UBND tỉnh, Ban chỉ đạo 389 tỉnh về việc tăng cường phòng chống dịch 

bệnh Covid-19. Để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh Covid-19 và các hành vi 

đầu cơ, găm hàng thu lợi bất chính và bảo đảm quyền lợi của người dân trên địa 

bàn tỉnh.  Cục Quản lý thị trường tỉnh Thanh Hóa đã chủ động phối hợp chặt chẽ 

với các lực lượng chức năng, chính quyền địa phương, ngành y tế phát hiện, xử 

lý nghiêm các tổ chức cá nhân có hành vi lợi dụng tình hình khan hiếm hàng hóa 

do dịch bệnh Covid-19 để sản xuất, kinh doanh, buôn bán, vận chuyển hàng giả, 

hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, hàng không bảo đảm chất lượng là hàng hóa 

dùng để phòng, chữa bệnh và các hành vi vi phạm về giá theo quy định của pháp 

luật. Rà soát các cơ sở kinh doanh trang thiết bị y tế (chú trọng mặt hàng là khẩu 

trang, nước sát trùng và găng tay y tế phục vụ công tác phòng, chống Covid-19), 

tiến hành ký cam kết niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; không găm hàng, đầu 

cơ tích trữ, tăng giá bất hợp hợp lý, đưa tin thất thiệt nhằm trục lợi; hàng hóa phải 

có đầy đủ chứng từ nguồn gốc xuất xứ, đảm bảo chất lượng đúng theo quy định; 

tiến hành kiểm tra, xử lý các hành vi vi phạm pháp luật đảm bảo đúng quy trình, 

quy định của pháp luật. Triển khai ký giấy cam kết đối với tổ chức, cá nhân kinh 

doanh trang thiết bị y tế. Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh do Cục Quản lý thị 

trường Thanh Hóa chủ trì và Đoàn kiểm tra liên ngành 389 các huyện, thị xã, 

thành phố do các Đội Quản lý thị trường chủ trì, tiếp tục triển khai thực hiện Kế 
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hoạch số 244/KH-BCĐ ngày 27/11/2019 của BCĐ 389 tỉnh và Kế hoạch kiểm tra 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 do Trưởng ban BCĐ 389 các 

huyện, thị xã, thành phố ban hành, tổ chức giám sát, kiểm tra chặt chẽ các đối 

tượng, cơ sở kinh doanh mặt hàng là khẩu trang, nước sát trùng, găng tay y tế... 

phục vụ công tác phòng, chống Covid-19; phát hiện các hành vi vi phạm xử lý 

nghiêm theo quy định của pháp luật. 

Từ ngày 01/02/2020 - 17/02/2020, Cục Quản lý thị trường đã kiểm tra 

112 cơ sở, xử lý 25 cơ sở vi phạm các hành vi sau: 24 hành vi không niêm yết 

giá; 03 hành vi lợi dụng dịch bệnh để định giá bán hàng hóa bất hợp lý. Số tiền 

xử phạt: 93,75 triệu đồng; truy thu 0,28 triệu đồng. Số cơ sở đã ký cam kết 

1.708 cơ sở. 

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

Tháng Hai, sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, giá một số mặt 

hàng nhóm lương thực, thực phẩm tăng nhẹ do nhu cầu tiêu dùng tăng cao; do 

thời tiết bất lợi nên giá một số mặt hàng rau củ tươi, hoa quả tăng khá cao; nhà 

nước điều chỉnh giảm giá xăng, dầu lần 1 vào 15 giờ ngày 30/01; điều chỉnh 

giảm giá xăng, dầu lần 2 vào 15 giờ ngày 14/02; tổng cộng 2 lần điều chỉnh 

giảm, giá bán lẻ xăng giảm từ 1.342 - 1.533 đồng/lít, giá bán lẻ dầu diesel giảm 

1.373 đồng/lít là nguyên nhân chính tác động đến chỉ số giá tiêu dùng tháng 

02/2020.   

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2020 tăng 0,44% so với tháng trước. Năm 

nhóm hàng hóa giá tăng so với tháng trước là: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống 

tăng 1,65% (lương thực tăng 1,51%, thực phẩm tăng 1,74%, ăn uống ngoài gia 

đình tăng 1,48%); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,09%; nhóm bưu chính viễn 

thông tăng 0,06%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,61%; nhóm hàng hóa 

và dịch vụ khác tăng 0,03%. Bốn nhóm hàng hóa giá giảm so với tháng trước 

gồm: nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,10; nhóm nhà ở, điện, nước, chất 

đốt và VLXD giảm 0,40%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,06%; 

nhóm giao thông giảm 1,95%. Hai nhóm hàng hóa giá cả ổn định chỉ số giá 

không tăng là: nhóm thuốc và dịch vụ y tế và nhóm giáo dục. Chỉ số giá tiêu 

dùng tháng 02/2020 tăng 1,50% so với tháng12 năm 2019 và tăng 6,43% so với 

tháng 02/2019. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 2 tháng đầu năm 2020 tăng 

6,93% so với  cùng kỳ (2 tháng đầu năm 2019 tăng 2,55%). 

Chỉ số giá vàng tháng 02/2020 tăng 2,38% so với tháng trước, tăng 

19,26% so với tháng 02/2019. Chỉ số giá đô la Mỹ tăng 0,34% so với tháng 

trước, tăng 0,28% so với tháng 02/2019. 

4.3. Vận tải hành khách và hàng hóa 
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Những tháng đầu năm, nhất là trong quý I hàng năm là mùa Lễ hội, du 

lịch. Tháng Hai năm nay, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nên nhu cầu đi 

lại của hành khách giảm do lượng khách đi Lễ hội, du lịch giảm nhiều đã ảnh 

hưởng lớn đến hoạt động vận tải hành khách. 

Tháng Hai, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 262,1 tỷ đồng, giảm 

0,5% so với tháng cùng kỳ, hành khách vận chuyển 4,1 triệu người, hành khách 

luân chuyển 250,8 triệu người.km, giảm 12,7% về hành khách vận chuyển, giảm 

10,9% về hành khách luân chuyển so với tháng cùng kỳ năm trước; doanh thu 

vận tải hàng hóa ước đạt 547,7 tỷ đồng, giảm 1,3% so với tháng cùng kỳ; hàng 

hoá vận chuyển 4,4 triệu tấn, hàng hóa luân chuyển 200 triệu tấn.km, giảm 4,1% 

về hàng hóa vận chuyển, giảm 7,7% về hàng hóa luân chuyển so với tháng cùng 

kỳ năm trước.   

Luỹ kế 2 tháng đầu năm 2020, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 

559,4 tỷ đồng, tăng 6,9% so với cùng kỳ, hành khách vận chuyển 8,7 triệu 

người, hành khách luân chuyển 529,6 triệu người.km, tăng 3,9% về hành khách 

vận chuyển, tăng 4,1% về hành khách luân chuyển so với cùng kỳ năm trước; 

doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 1.184,1 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ; 

hàng hoá vận chuyển 9,5 triệu tấn, hàng hóa luân chuyển 438,1 triệu tấn.km, 

giảm 0,2% về hàng hóa vận chuyển, giảm 4,2% về hàng hóa luân chuyển so với 

cùng kỳ năm trước. 

4.4. Hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống - du lịch lữ hành 

Dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động khách sạn, nhà 

hàng, du lịch lữ hành. Tháng Hai, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 

756,4 tỷ đồng, giảm 17,0% so với tháng cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu 

dịch vụ lưu trú ước đạt 126,9 tỷ đồng, giảm 26,1%; dịch vụ ăn uống ước đạt 

629,5 tỷ đồng, giảm 14,9%; số lượt khách khách sạn phục vụ ước đạt 335,8 

nghìn lượt khách, giảm 26,8% so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ đạt 565,6 

nghìn ngày khách, giảm 26,3% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2020, 

doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 1.767,3 tỷ đồng, giảm 2,9% so với 

cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 316,2 tỷ đồng, 

giảm 10,0%; dịch vụ ăn uống ước đạt 1.451,1 tỷ đồng, giảm 1,2%; số lượt khách 

khách sạn phục vụ ước đạt 844 nghìn lượt khách, giảm 10,6% so với cùng kỳ; 

ngày khách phục vụ đạt 1.418,4 nghìn ngày khách, giảm 9,9% so với cùng kỳ 

năm 2018. 

Du lịch lữ hành với lượt khách du lịch theo tour tháng 02/2020 ước đạt 

2.530 lượt khách, giảm 44,0% so với cùng kỳ; ngày khách du lịch theo tour đạt 

8.141 ngày khách, giảm 41,7% so với cùng kỳ. Lũy kế 2 tháng đầu năm 2020, 

lượt khách du lịch theo tour đạt 6.735 lượt khách, giảm 24,7% so với cùng kỳ; 
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ngày khách du lịch theo tour đạt 21.475 ngày khách, giảm 22,3% so với cùng kỳ 

năm 2018. 

5. Một số tình hình xã hội 

5.1. Thiếu đói trong nông dân và an sinh xã hội 

Tháng 02/2020, đời sống nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Các chế độ, 

chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân được giải quyết 

kịp thời đúng quy định, chi trả trợ cấp cho gần 75 nghìn người có công với cách 

mạng với tổng kinh phí trên 141 tỷ đồng; tiếp nhận và giải quyết chế độ, chính 

sách mới (công nhận thương binh, liệt sỹ; phong tặng, truy tặng huân, huy 

chương, danh hiệu vinh dự nhà nước Bà  mẹ Việt Nam anh hùng; trợ cấp một 

lần, trợ cấp hàng tháng khác…). 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. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các 

chương trình, đề án về trợ giúp xã hội, trợ giúp người cao tuổi, người khuyết tật, 

trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt...; thực hiện tốt công tác quản lý và tiếp nhận đối 

tượng bảo trợ xã hội vào chăm sóc, nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở xã hội 

trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi tình hình thực hiện chế 

độ, chính sách về lao động, tiền lương và bảo hiểm xã hội tại doanh nghiệp trên 

địa bàn tỉnh. Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng đối tượng tham gia 

bảo hiểm xã hội (BHXH). Tính đến tháng 01/2020, tổng số cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đã tham gia (BHXH) trên địa bàn tỉnh là 10.041 đơn vị, với 

385.675 người tham gia (trong đó: 356.515 người tham gia BHXH bắt buộc và 

29.160 người tham gia BHXH tự nguyện), đạt 25,96% lực lượng lao động trong 

độ tuổi tham gia BHXH tại tỉnh. 

Để tạo điều kiện cho gia đình chính sách, người có công với các mạng vui 

xuân, đón Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, các địa phương trong tỉnh đã tổ chức 

các đoàn thăm và tặng quà của Chủ tịch nước, quà của tỉnh đối với 99.283 người 

có công, tổng kinh phí thực hiện là 45,05 tỷ đồng (trong đó: 99.283 suất quà của 

Chủ tịch nước, trị giá 20,25 tỷ đồng; 99.283 suất quà của tỉnh, trị giá 24,8 tỷ 

đồng). Các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tổ 

chức trao tặng 91.980 suất quà, trị giá trên 34 tỷ đồng và 1.365 kg gạo cho người 

nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn tỉnh; trao tặng 8.286 suất quà Tết cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó 

khăn trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí huy động là 3,6 tỷ đồng. Tổ chức chúc thọ, 

mừng thọ cho 71.484 người cao tuổi với tổng kinh phí gần 18,4 tỷ đồng (trong 

đó: 8.001 người tuổi tròn 90 tuổi được nhận quà của UBND tỉnh; 1.052 người 

tròn 100 tuổi nhận quà của Chủ tịch nước; 62.431 người tròn 70, 75, 80, 85, 95 

và trên 100 tuổi nhận quà từ ngân sách tỉnh). Quỹ Bảo trợ trẻ em đã thăm, tặng 
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quà dịp 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 khoảng 300 triệu đồng.  

5.2. Y tế 

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, đặc biệt là dịch 

bệnh viêm phổi do vi rút Corona. Để chủ động phòng chống dịch bệnh viêm 

phổi do vi rút Corona, ngành Y tế tỉnh Thanh Hóa đã triển khai các văn bản 

hướng dẫn của Bộ Y tế và UBND tỉnh về phòng chống dịch; tập huấn phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19; thành lập ban chỉ đạo và tổ giúp việc phòng chống 

dịch Covid-19; thành lập Đội cơ động phản ứng nhanh chống dịch viêm đường 

hô hấp cấp do vi rút Covid-19; tăng cường giám sát các trường hợp viêm đường 

hô hấp cấp không rõ nguyên nhân; kiểm soát người, động vật qua lại khu vực 

cửa khẩu, cảng biển, cảng hàng không, khu vực biên giới và các khu vực có 

nguy cơ cao khác. Các cơ sở khám, chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng cơ số thuốc, 

hóa chất, trang thiết bị y tế và khu vực cách ly, sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều 

trị bệnh nhân nhiễm vi rút Corona. Ban hành kế hoạch và thành lập Tổ công tác 

y tế tham gia thực hiện nhiệm vụ cách ly, chăm sóc sức khỏe công dân Việt 

Nam từ Trung Quốc trở về. 

Thanh Hóa đã hoàn thành công tác chuẩn bị và tiếp nhận công dân Việt 

Nam đang lao động, học tập, công tác từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch 

trở về; tiến hành cách ly, điều trị khi có người bị nhiễm Covid-19 tại Trung tâm 

Giáo dục Quốc phòng - An ninh, Trường Đại Học Hồng Đức (TP. Thanh Hóa). 

Đồng thời, thành lập 01 khu cách ly tập trung để tổ chức tiếp nhận, cách ly đối 

với công dân Việt Nam từ các quốc gia và vùng lãnh thổ có dịch trở về trong 14 

ngày, do Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì và cử cán bộ phụ trách làm cấp 

trưởng, Sở Y tế cử cán bộ tham gia làm cấp phó. Tỉnh Thanh Hóa chủ động, tích 

cực chuẩn bị mọi mặt với khả năng cao nhất; phát hiện sớm và có phương án xử 

lý kịp thời các trường hợp nghi viêm đường hô hấp cấp do nCoV, không để dịch 

lây lan. 

Tính đến 16 giờ ngày 23/02/2020 đã điều trị thành công và xuất viện 01 

ca dương tính với virut nCoV, 20 ca nghi ngờ (trong đó 19 ca có kết quả xét 

nghiệm âm tính, 01 ca đang chờ kết quả xét nghiệm). Số bệnh nhân và người đi 

từ vùng dịch về đang cách ly, theo dõi tại bệnh viện 02 người. Số đối tượng tiếp 

xúc đã được theo dõi 400 người (trong đó, 394 đối tượng tiếp xúc với người có 

xét nghiệm âm tính với nCoV hiện không còn theo dõi sức khỏe; số đối tượng 

tiếp xúc hiện đang theo dõi 06 người). Tổng số người được cách ly 2.312 người; 
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trong đó, số người đã hết thời gian cách ly 2.050 người; số người hiện tại đang 

được cách ly 262 người. 

5.3. Giáo dục 

Theo kế hoạch các đơn vị, trường học sẽ củng cố, ổn định tốt nề nếp dạy 

học sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán; tập trung thực hiện công tác dạy và học 

trong các nhà trường; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi chọn học sinh 

giỏi tỉnh các môn văn hóa cấp tỉnh bậc THCS, THPT và bổ túc THPT năm học 

2019 - 2020; tham gia cuộc thi Nghiên cứu khoa học kĩ thuật dành cho học sinh 

trung học cấp quốc gia năm học 2019 - 2020; hướng nghiệp, tư vấn tuyển sinh 

vào đại học năm học 2020 - 2021. Tuy nhiên, ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-

19, UBND tỉnh Thanh Hóa đã quyết định cho học sinh trên địa bàn toàn tỉnh 

nghỉ học hết tháng 2/2020. Sau thời gian cho học sinh nghỉ học, Sở Giáo dục và 

Đào tạo sẽ có kế hoạch dạy và học theo hướng dẫn cụ thể của Bộ Giáo dục và 

Đào tạo. 

Tại kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia các môn văn hoá THPT năm học 

2019 - 2020, đoàn học sinh tỉnh Thanh Hoá có 76 thí sinh của 09 đội tuyển tham 

gia dự thi (gồm: Đội tuyển Toán: 10; Vật lý: 10; Hoá học: 8; Sinh học: 8; Tin 

học: 8; Ngữ văn: 8; Lịch sử: 8; Địa lý: 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). Kết quả có 59 học sinh đạt giải 

chiếm 77,6%, trong đó: 01 giải nhất (môn Hoá học ), 17 giải Nhì; 20 giải Ba và 

21 giải Khuyến khích. 

Tối ngày 29/01/2020 (tức mùng 5 Tết Canh Tý), Hội Khuyến học (HKH) 

tỉnh phối hợp với Sở Giáo dục và Đào tạo, Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

và các Hiệp Hội Doanh nghiệp, Doanh nhân tỉnh tổ chức chương trình “Tết 

khuyến học” xứ Thanh; trao học bổng “Nâng cánh ước mơ”, Quỹ khuyến học, 

khuyến tài (KHKT) Lê Khả Phiêu, Quỹ KHKT Lam Sơn cho học sinh, sinh viên 

(HSSV) có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi. Các đồng chí lãnh đạo tỉnh 

và đại diện HKH tỉnh đã trao 24 suất học bổng cho 24 em HSSV đại diện cho 

hơn 2.000 HSSV được nhận học bổng từ Quỹ KHKT Lam Sơn; trao 23 suất học 

bổng, mỗi suất 5 triệu đồng từ Quỹ học bổng “Nâng cánh ước mơ” cho các em 

HSSV nghèo vượt khó, học giỏi và trao học bổng từ Quỹ KHKT Lê Khả Phiêu 

cho 28 HSSV có thành tích xuất sắc, với tổng số tiền 94 triệu đồng; trao thưởng 

cho 17 cán bộ, công nhân, người lao động được Tổng Liên đoàn lao động Việt 

Nam tặng “Bằng Lao động sáng tạo”. 

5.4. Văn hoá - Thể dục thể thao 
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Ngành Văn hóa - Thông tin tổ chức tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị 

của tỉnh và đất nước, trọng tâm là: Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày 12/02/2020 

của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tập trung triển khai thực hiện nhiệm vụ năm 2020 

ngay sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Canh Tý; 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"; 

kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2020); 73 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa; tăng cường 

quản lý nhà nước về các hoạt động văn hóa, lễ hội, du lịch đầu xuân, bảo đảm an 

toàn, tiết kiệm, gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống tốt đẹp của các 

dân tộc trên địa bàn tỉnh.  

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức 

chương trình nghệ thuật đặc biệt Mừng Xuân Canh Tý 2020 và tổ chức bắn pháo 

hoa tầm thấp tại Quảng trường Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa), thị xã Bỉm Sơn, 

và thị trấn huyện Ngọc Lặc vào thời khắc Giao thừa. Tại thành phố Thanh Hóa, các 

đô thị, các thị trấn, thị tứ, trung tâm các xã, thị trấn và khu dân cư đều được trang 

hoàng rực rỡ bằng cờ, hoa, cây cảnh, đèn trang trí và các pano, áp phích, khẩu 

hiệu, cờ hồng kỳ, bảng điện tử… Tổ chức triển lãm sách, báo, hình ảnh, tư liệu 

kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Lễ hội Thư pháp cho chữ 

ngày Xuân, Hội Báo Xuân, Hội diễn võ thuật Vovinam các Câu lạc bộ tỉnh 

Thanh Hóa… Tuy nhiên, dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp, nghiêm 

trọng, làm cho các hoạt động lễ hội thường niên đầu xuân giảm quy mô, không 

thực hiện dâng hương, tế lễ, không thực hiện các khóa tu, giải sao, giải hạn, viết 

sớ...; dừng 09 Lễ hội lớn quy mô cấp huyện và tỉnh: Bà Triệu (Hậu Lộc); Cầu 

Ngư (Hậu Lộc); Đền Đức Thánh Cả (Hậu Lộc); Am Tiên - Phủ Nưa (Như 

Thanh); Mường Khô (Bá Thước); Quang Trung (Tĩnh Gia); Đào Duy Từ (Tĩnh 

Gia); Khai Ấn Đền Trần (Hà Trung); Trung Túc Vương Lê Lai (Ngọc Lặc), điều 

này đã trực tiếp ảnh hưởng tới lượng khách du lịch tâm linh đầu năm. 

Báo Văn hóa và Đời sống mở các chuyên trang, chuyên mục phổ biến 

tuyên truyền về kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2020). In, phát hành 3 số báo đặc biệt: Tết Dương lịch, Tết 

âm lịch, Báo Tân xuân Mừng Đảng Mừng xuân Canh Tý 2020. Trung tâm Bảo 

tồn Di sản Văn hóa hướng dẫn, tổ chức các hoạt động treo Cờ hội, cờ Đảng, cờ 

Tổ quốc tại các di tích trên địa bàn tỉnh. Bảo tàng tỉnh, Thư viện tỉnh tổ chức gian 

trưng bày và giới thiệu sách, báo chuyên đề về lịch sử hình thành và phát triển 

của Đảng Cộng sản Việt Nam, trưng bày các tư liệu, hình ảnh ghi laị những mốc 

son lic̣h sử trong chăṇg đường vẻ vang, hào hùng của Đảng ta trong 90 năm qua. 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, các hoạt động vui chơi 

giải trí, trò chơi dân gian diễn ra trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020 phong phú, sôi động, tạo không khí vui tươi, phấn 
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khởi, khẳng định lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước 

trong công cuộc đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế, góp phần bảo tồn và phát 

huy những phong tục, tập quán tốt đẹp, văn hóa truyền thống của nhân dân các 

dân tộc trên địa bàn tỉnh. 

5.5. Tai nạn giao thông 

Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, tháng 01/2020 (tính từ 

ngày 15/12/2019 đến 14/01/2020), toàn tỉnh xảy ra 41 vụ tai nạn giao thông, 

giảm 01 vụ so tháng trước, giảm 02 vụ so với tháng cùng kỳ; làm chết 15 người, 

tăng 05 người so tháng trước, tăng 02 người so với tháng cùng kỳ; bị thương 33 

người, tăng 8 người so tháng trước, tăng 7 người so với tháng cùng kỳ. Nguyên 

nhân dẫn đến tai nạn giao thông chủ yếu do các phương tiện vi phạm đi không 

đúng phần đường, không chú ý quan sát, chạy quá tốc độ quy định, chuyển 

hướng đột ngột trong khi điều khiển các phương tiện giao thông.  

Lực lượng Công an, Thanh tra giao thông tăng cường tuần tra, kiểm soát, 

xử lý các vi phạm trật tự an toàn giao thông. Qua kiểm tra đã phát hiện, xử lý 

9.533 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ, tạm giữ  phương 

tiện các loại, tước giấy phép lái xe 1.861 trường hợp, phạt vi phạm 15 tỷ đồng; 

đường thuỷ, tiến hành lập biên bản xử lý vi phạm hành chính 4 trường hợp, phạt 

tiền 1,5 triệu đồng. 

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

Môi trường: Tháng 01 năm 2020, phát hiện 23 vụ vi phạm môi trường, 

tăng so với tháng trước 14 vụ, đã xử lý 23 vụ (TP. Thanh Hóa 10 vụ, Thọ Xuân, 

Yên Định, Nga Sơn, Cẩm Thủy,Tĩnh Gia mỗi địa phương 02 vụ, TP. Sầm Sơn, 

Đông Sơn, Triệu Sơn mỗi địa phương 01 vụ), xử phạt vi phạm 337,8 triệu đồng. 

Cháy, nổ: Tháng 01 năm 2020, xảy ra 09 vụ cháy (TP. Thanh Hóa 06 vụ, 

Yên Định, Thạch Thành, Đông Sơn mỗi địa phương 01 vụ), thiệt hại 145 triệu 

đồng; số người bị chết 02 người; số người bị thương 13 người. Công tác kiểm 

tra an toàn PCCC diễn ra trong tháng: Tăng cường 1.300 lượt CBCS xuống 865 

địa bàn, cơ sở tổ chức kiểm tra, hướng dẫn an toàn PCCC dịp trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

PCCC 18 trường hợp, phạt tiền 141,2 triệu đồng. 

 

CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA 

 

 


