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1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

1.1. Nông nghiệp 

a) Trồng trọt 

a1) Sản xuất vụ đông 

Vụ đông 2020 - 2021 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi, 

đầu vụ nhiệt độ trung bình ấm hơn vụ đông năm trước, cuối vụ liên tiếp xảy ra 

những đợt rét đậm, nhiệt độ xuống thấp. Sự chuyển tiếp nền nhiệt đầu vụ và cuối 

vụ tạo nên sự phong phú, đa dạng về chủng loại cây trồng, nhất là nhóm rau màu 

ôn đới. Với nền nhiệt thấp, dịch bệnh trên cây trồng vụ đông năm nay ít xảy ra 

hơn so với các vụ sản xuất khác trong năm. Bên cạnh đó, các cấp, các ngành, 

các địa phương đã quan tâm chỉ đạo; ban hành kịp thời, thiết thực và có hiệu quả 

nhiều chính sách hỗ trợ sản xuất vụ đông đối với các hộ nông dân, doanh nghiệp 

và hợp tác xã; cùng với sự nỗ lực của bà con nông dân; nên diện tích các loại 

cây trồng vụ đông 2020 - 2021 vượt kế hoạch và cao hơn so với vụ đông năm 

trước. Tổng diện tích gieo trồng 50.316 ha, vượt 0,6% kế hoạch, tăng 2,9% so 

với vụ đông 2019 - 2020; trong đó, diện tích ngô 15.306 ha, đạt 95,7% kế hoạch, 

tăng 5,9%; diện tích khoai lang 2.826 ha, giảm 0,7%; diện tích lạc 1.338 ha, 

vượt 2,9% kế hoạch, tăng 1,2%; diện tích rau các loại 23.376 ha, tăng 5,6%; 

diện tích cây ớt 1.589 ha, giảm 36,3%; diện tích cây cỏ voi 2.338 ha, tăng 

11,9%; diện tích cây ngô làm thức ăn gia súc 1.281 ha, giảm 0,5% so với vụ 

đông năm trước.  

Tính đến ngày 15/01/2021, toàn tỉnh đã thu hoạch được 31.708 ha cây 

trồng vụ đông, đạt 63,0% diện tích gieo trồng; trong đó: ngô 10.456 ha ngô, đậu 

tương 209 ha, lạc 1.297 ha, khoai lang 1.442 ha, rau màu và các loại cây trồng 

khác 18.304 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 2021. Từ đầu tháng 12/2020 đến nay, trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa liên tiếp 

xảy ra các đợt rét đậm kéo dài, lịch gieo cấy lúa vụ chiêm xuân được đẩy lùi để 

tránh rét cho các loại cây trồng, nhất là cây lúa. Tính đến ngày 15/01/2021, diện 

tích đất lúa đã giải phóng, làm đất để chuẩn bị gieo cấy 92.393 ha, đạt 80,3% 

diện tích gieo cấy lúa; lượng mạ đã gieo 1.763 tấn (lúa thuần 1.098 tấn, lúa lai  

665 tấn). Thời tiết diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành cần chủ động kiểm tra, 
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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 225 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 105 nghìn tấn, Công ty TNHH Đường mía 

Việt Nam - Đài Loan 120 nghìn tấn. Các nhà máy chế biến tinh bột sắn thu mua 

được 161 nghìn tấn; trong đó Nhà máy sắn Bá Thước thu mua được 41 nghìn 

tấn, Nhà máy tinh bột sắn Như Xuân thu mua được 38 nghìn tấn, Nhà máy chế 

biến tinh bột sắn Ngọc Lặc thu mua được 82 nghìn tấn.       

b) Chăn nuôi 

Tình hình dịch tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh: Từ ngày 08/10/2020 đến 

16 giờ ngày 11/11/2020, bệnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại 283 hộ của 98 

thôn, 28 xã của 07 huyện, thị xã
1
; buôc̣ phải tiêu hủy 1.106 con lơṇ, trọng lượng 

70,7 tấn. Các ngành chức năng đã phối hợp với các địa phương tích cực chỉ đạo 

và khẩn trương thực hiện công tác phòng chống dịch. Đến nay, dịch tả lợn Châu 

Phi đã được dập tắt hoàn toàn; trên địa bàn toàn tỉnh không có dịch bệnh xảy ra 

trên đàn gia súc, gia cầm. 

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 Tân Sửu năm 2021. 

1.2. Lâm nghiệp 

Ngày 18/01/2021, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 08/KH-UBND  

về tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021; 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 1,5 triệu cây trở lên trong dịp tổ chức “Tết trồng cây”, gấp 1,5 lần 

so với năm trước. Thời gian tổ chức Lễ phát động và ra quân trồng cây toàn tỉnh 

được tiến hành đồng loạt vào 8 giờ ngày 18/02/2021, tức ngày mùng 7 tháng 

Giêng năm Tân Sửu.  

1.3. Thuỷ sản 

Tháng 01/2021, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản ước đạt 

16.636 tấn, tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 5,4% so với tháng cùng kỳ; sản 

                                           
1
 Huyện Thiệu Hóa, Như Thanh, Ngọc Lặc, Triệu Sơn, Nông Cống, Như Xuân và thị xã Nghi Sơn. 
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lượng khai thác đạt 10.766 tấn, giảm 0,3% so với tháng trước, tăng 7,0% so với 

tháng cùng kỳ; sản lượng thuỷ sản nuôi trồng đạt 5.870 tấn, tăng 4,2% so với 

tháng trước và tăng 2,6% so với tháng cùng kỳ. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Tháng 01/2021, 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 sản xuất ổn định, các sản phẩm phục 

vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu sản lượng sản xuất đạt khá.   

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 01/2021 tăng 

8,39% so với tháng trước, tăng 19,03% so với tháng cùng kỳ năm trước; trong 

đó, công nghiệp khai khoáng tăng 1,64% so với tháng trước, giảm 11,48% so 

với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,70% so với tháng trước, 

tăng 20,11% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 

hơi nước và điều hoà không khí tăng 2,74% so với tháng trước, tăng 4,32% so 

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

tăng 12,18% so với tháng trước, giảm 2,42% so với tháng cùng kỳ.   

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2021 

dự kiến giảm 4,64% so với tháng trước, tăng 26,81% so với tháng cùng kỳ năm 

trước. Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2021 

dự kiến tăng 8,13% so với tháng trước; tăng 7,99% so với tháng cùng kỳ năm 

trước.  

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 01/2021 

dự kiến tăng 2,43% so với tháng trước; tăng 12,96% so với tháng cùng kỳ năm 

trước; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 2,40% so với tháng trước; 

giảm 9,73% so với tháng cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 

1,75% so với tháng trước; tăng 1,25% so với tháng cùng kỳ; khu vực có vốn đầu 

tư nước ngoài tăng 2,59% so với tháng trước; tăng 17,51% so với tháng cùng kỳ. 

Một số sản phẩm chủ yếu tháng 01/2021 so với tháng cùng kỳ như sau: 

Xăng các loại 243,1 nghìn tấn, tăng 2,2%; dầu diesel 397,8 nghìn tấn, tăng 

0,7%; đường kết tinh 23,1 nghìn tấn, giảm 21,1%; bia các loại 2,2 triệu lít, tăng 

61,9%; thuốc lá bao 13,9 triệu bao, giảm 17,8%; quần áo các loại 10,1 triệu cái, 

giảm 0,6%; giày thể thao 12,8 triệu đôi, tăng 27,5%; xi măng 1,45 triệu tấn, tăng 

36,8%, sắt thép 152,2 nghìn tấn, gấp 4,35 lần; điện sản xuất 370 triệu kwh, giảm 

1,9%; nước máy 3,2 triệu m
3
, giảm 9,0%. 

3. Đầu tư  
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Ước tính tháng 01/2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà 

nước địa phương đạt 577,2 tỷ đồng, giảm 44,5% so với tháng trước và tăng 

2,0% so với tháng cùng kỳ; bao gồm: Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 250,3 tỷ 

đồng, giảm 40,6% so với tháng trước và tăng 2,1% so với tháng cùng kỳ; vốn 

ngân sách Nhà nước cấp huyện 176 tỷ đồng, giảm 44,3% so với tháng trước và 

tăng 2,8% so với tháng cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 150,8 tỷ đồng, 

giảm 50,1% so với tháng trước và tăng 0,7% so với tháng 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 

Tháng 01/2021, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 9.451 tỷ đồng, tăng 

2,2% so với tháng trước, giảm 1,6% so với tháng cùng kỳ
2
. Doanh thu bán lẻ 

một số nhóm hàng so với cùng kỳ như sau: Nhóm hàng lương thực thực phẩm 

đạt 3.047 tỷ đồng, giảm 16,3%; nhóm hàng may mặc đạt 669 tỷ đồng, tăng 

1,6%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình đạt 1.329 tỷ đồng, tăng 

9,2%; ô tô các loại đạt 319 tỷ đồng, tăng 11,1%; xăng, dầu các loại đạt 1.439 tỷ 

đồng, tăng 9,0%. 

4.2. Hoạt động lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành 

Tháng 01/2021, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 177 tỷ đồng, tăng 0,6% 

so với tháng trước, giảm 6,5% so với tháng cùng kỳ; số lượt khách phục vụ của 

khách sạn ước đạt 473 nghìn lượt khách, tăng 0,5% so với tháng trước, giảm 

6,9% so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ đạt 796 nghìn ngày khách, tăng 0,5% 

so với tháng trước, giảm 6,6% so với cùng kỳ. Doanh thu ăn uống ước đạt 975 

tỷ đồng, tăng 4,8% sơ với tháng trước, tăng 18,7% so với tháng cùng kỳ. Doanh 

thu du lịch lữ hành ước đạt 10,5 tỷ đồng, giảm 3,1% so với tháng trước, tăng 

14,4% so với tháng cùng kỳ; lượt khách du lịch theo tour ước đạt 4,7 nghìn lượt 

khách, giảm 4,7% so tháng trước, tăng 12,5% so với cùng kỳ; ngày khách du 

lịch theo tour đạt 15,2 nghìn ngày khách, giảm 3,4% so tháng trước, tăng 13,9% 

so với cùng kỳ. 

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

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2021 giảm 1,31% so với tháng cùng 

kỳ năm trước, giảm 0,25% so với tháng 12/2020. Có 8/11 nhóm hàng hóa và 

dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước, gồm: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn 

uống tăng 1,03% (lương thực tăng 1,18%, thực phẩm tăng 1,33%); nhóm đồ 

                                           
2
 Tết Nguyên đán Canh Tý nằm trọn trong tháng 01/2020, nên lượng hàng hóa bán ra tháng 01/2020 phục vụ nhu 

cầu tiêu dùng trong dịp Tết tăng cao so với các tháng khác trong năm. 



5 

 

uống và thuốc lá tăng 0,39%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,41%; 

nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,18%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 

0,01%; nhóm giao thông tăng 1,88%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 

0,36%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,07%. Có 1/11 nhóm hàng hóa và 

dịch vụ có chỉ số giá giảm, là: nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 5,26% (do 

thực hiện giảm 10% giá bán lẻ điện sinh hoạt từ bậc 1 đến bậc 4 trong 3 tháng 

10, 11 và 12 năm 2020; hóa đơn hỗ trợ giảm giá điện của 03 tháng được lập 

trong tháng 12/2020). Hai nhóm hàng hóa còn lại giá cả ổn định, chỉ số giá 

không tăng, không giảm là: nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục.  

Chỉ số giá vàng tháng 01/2021 tăng 2,43% so với tháng trước, tăng 

27,96% so với tháng 01/2020. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 01/2021 giảm 0,19% 

so với tháng trước, giảm 0,19% so với tháng 01/2020. 

4.4. Vận tải hành khách và hàng hóa 

Tháng 01/2021, doanh thu vận tải ước đạt 1.088 tỷ đồng, tăng 3,0% so với 

tháng trước, tăng 10,1% so với tháng cùng kỳ; trong đó doanh thu vận tải hàng 

hóa đạt 626,3 tỷ đồng, tăng 3,4% so với tháng trước, tăng 8,7% so với tháng 

cùng kỳ; doanh thu vận tải hành khách đạt 390,7 tỷ đồng, tăng 2,6% so với 

tháng trước, tăng 9,4% so với tháng cùng kỳ; doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải 

đạt 70,9 tỷ đồng, tăng 2,3% so với tháng trước, tăng 1,7% so với tháng cùng kỳ. 

Khối lượng vận chuyển hàng hoá đạt 5,4 triệu tấn, luân chuyển hàng hoá đạt 

252,3 triệu tấn.km, so với tháng trước tăng 3,0% về hàng hoá vận chuyển và 

tăng 2,3% về hàng hoá luân chuyển, so với tháng cùng kỳ tăng 5,4% về hàng 

hoá vận chuyển và tăng 6,0% về hàng hoá luân chuyển; vận chuyển hành khách 

đạt 4,86 triệu người, luân chuyển hành khách đạt 296,4 triệu người.km, so với 

tháng trước tăng 2,1% về hành khách vận chuyển và tăng 2,2% về hành khách 

luân chuyển, so với tháng cùng kỳ tăng 5,5% về hành khách vận chuyển và tăng 

6,3% về hành khách luân chuyển.  

5. Một số tình hình xã hội 

5.1. Đời sống dân cư và an sinh xã hội 

Tháng 01/2021, đời sống nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định. Công tác an 

sinh xã hội được đảm bảo; Phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, 

thị xã, thành phố phối hợp với ngành Bưu chính cùng cấp thực hiện chi trả chế 

độ trợ cấp thường xuyên tháng 01 và tháng 02/2021 cho gần 75 nghìn đối tượng 

người có công với cách mạng, kinh phí thực hiện là hơn 141 tỷ đồng/tháng. Các 

huyện, thị xã, thành phố xây dựng kế hoạch tổ chức thăm hỏi, tặng quà của Chủ 
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tịch nước và quà của tỉnh đối với 196.711 lượt người có công với cách mạng, 

tổng kinh phí thực hiện 59,6 tỷ đồng; trong đó, quà của Chủ tịch nước: Mức quà 

600 nghìn đồng/người cho 1.956 đối tượng, tổng kinh phí thực hiện 1.173,6 triệu 

đồng; mức quà 300 nghìn đồng/người cho 96.352 đối tượng, tổng kinh phí thực 

hiện 28,9 tỷ đồng; quà của tỉnh: Mức quà 300 nghìn đồng/người cho 98.403 

người có công, tổng kinh phí thực hiện 29,5 tỷ đồng.  

Thực hiện Chỉ thị số 02-CT/TU, ngày 28/12/ 2020 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy Thanh Hóa về việc tổ chức Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, 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. 

Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên 

tháng 01 và tháng 02/2021 cho trên 203 nghìn đối tượng và hộ gia đình chăm 

sóc, nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội, tổng kinh phí thực hiện trên 78,5 tỷ 

đồng/tháng; đồng thời, theo dõi, nắm chắc tình hình đời sống Nhân dân và rà 

soát nhu cầu hỗ trợ lương thực trong dịp tết Nguyên đán và thời kỳ giáp hạt năm 

2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Theo tổng hợp báo cáo của các huyện, 

thị xã, thành phố, trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, có 1.512 hộ với 8.361 

nhân khẩu thuộc các huyện: Quan Hóa, Thường Xuân, Quan Sơn và Hội Người 

mù tỉnh đề nghị hỗ trợ 125.415 kg gạo; trong thời kỳ giáp hạt năm 2021, có 201 

hộ với 3.726 nhân khẩu thuộc các huyện Quan Hóa, Quan Sơn và Hội Người mù 

tỉnh đề nghị hỗ trợ 162.930 kg gạo. Đồng thời, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở trợ 

giúp xã hội trên địa bàn tỉnh tổ chức chăm sóc, nuôi dưỡng 1.150 đối tượng tại 

các cơ sở trợ (03 cơ sở công lập trực thuộc Sở và 03 cơ sở xã hội hóa).  

 Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực hiện công tác chúc thọ, 

mừng thọ người cao tuổi năm 2021. Tổng số người cao tuổi được chúc thọ, 

mừng thọ năm 2021 là 52.483 người, gồm: 15.082 người tròn 70 tuổi; 12.572 

người tròn 75 tuổi; 7.733 người tròn 80 tuổi; 6.612 người tròn 85 tuổi; 5.514 

người tròn 90 tuổi; 2.218 người tròn 95 tuổi; 875 người tròn 100 tuổi và 1.877 

người trên 100 tuổi; tổng kinh phí thực hiện là 25.449.190.000 đồng. 

5.2. Thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 
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Theo khảo sát của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, thưởng Tết dương 

lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 của các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh như sau: 

- Thưởng Tết Dương lịch năm 2021: Nhóm các Công ty TNHH MTV do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng trung bình là 1,9 triệu 

đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 1,5 triệu 

đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 600 nghìn đồng/người; doanh nghiệp 

FDI là 80 nghìn đồng/người. Mức thưởng cao nhất là 58,4 triệu đồng/người 

thuộc về Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước và thấp nhất là 40 

nghìn đồng/người thuộc về loại hình doanh nghiệp FDI. So với thưởng Tết 

Dương lịch năm 2020, tăng trung bình từ 12-15%. 

- Thưởng Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021: Nhóm các Công ty TNHH 

MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng trung bình là 2,5 

triệu đồng/người; Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước là 7,2 

triệu đồng/người; doanh nghiệp dân doanh là 4,6 triệu đồng/người; doanh 

nghiệp FDI là 3,9 triệu đồng/người. Dự kiến mức thưởng cao nhất là 223 triệu 

đồng/người thuộc về loại hình doanh nghiệp FDI; thấp nhất là 100 nghìn 

đồng/người thuộc về loại hình doanh nghiệp dân doanh. So với thưởng Tết 

Nguyên đán Canh Tý năm 2020, tăng trung bình từ 8-13%. 

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 phòng chống dịch Covid-19 

trong mà Đông Xuân và dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại các cơ sở 

khám, chữa bệnh. Lũy kế từ đầu năm đến ngày 10/1/2021, toàn tỉnh có 05 ca sốt 

xuất huyết, 01 ca tay chân miệng, không để xảy ra dịch lớn. 

Thực hiện Kế hoạch số 1993/KH-BCĐTƯATTP ngày 21/12/2020 của 

Ban Chỉ đạo liên ngành Trung ương về An toàn thực phẩm và Kế hoạch số 

275/KH-BCD ngày 28/12/20202 của Ban Chỉ đạo Quản lý vệ sinh an toàn thực 

phẩm tỉnh về việc triển khai công tác bảo đảm an toàn thực phẩm Tết Nguyên 

đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021; theo đó, đã thành lập 03 đoàn kiểm tra 
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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 

01/01/2021 đến 20/3/2021 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 Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021. 

5.4. Giáo dục - Đào tạo 

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

năm học 2020 - 2021 ở các cấp, bậc giáo dục phổ thông; triển khai nhiệm vụ học 

kỳ II năm học 2020 - 2021; phát động thi đua “Dạy tốt, học tốt” lập thành tích 

chào mừng Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(03/02/1930 - 03/02/2021), tổ chức các hoạt động “ Mừng Xuân” Tân Sửu 2021. 

Tổ chức thành công các cuộc thi, hội thi, điển hình như: 

 - Tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh các môn văn hóa THPT, BT 

THPT, THCS năm học 2020 - 2021 với 5.638 thí sinh dự thi; trong đó: THCS 

2044 thí sinh; THPT 3.356 thí sinh; BT THPT 238 thí sinh. Kết quả, tỉ lệ đạt 

giải: THCS 49,07%; THPT 48,3%; BT THPT 42,02%. 

- Kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2020 - 2021, tỉnh 

Thanh Hóa có 76 học sinh dự thi của 09 đội tuyển. Trong đó trường THPT 

Chuyên Lam Sơn có 72 HS, THPT Cẩm Thủy 1 có 2 HS, THPT Hậu Lộc 1 có 2 

HS. Đội tuyển Toán, Vật lý mỗi đội có 10 HS dự thi, các đội tuyển khác mỗi đội 

có 08 HS dự thi.  

 - Thi nghề phổ thông THPT và BT THPT năm học 2020 - 2021 với 101 

hội đồng coi thi, 36.725 thí sinh đăng ký dự thi, 36.361 thí sinh dự thi. Kết quả: 

Loại giỏi 28.824 HS; khá 7.529 HS; TB 2 HS; không đạt 6 HS. Công tác tổ chức 

kỳ thi, hội thi được Ban tổ chức chuẩn bị chu đáo, khoa học, diễn ra an toàn, 

nghiêm túc, đúng quy định. 

5.5. Văn hoá - Thể dục thể thao 

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

mừng Xuân Tân Sửu 2021, 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 tổ chức các hoạt động văn hoá, thể thao Chào mừng Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của Bộ 

Chính trị về “Xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hóa đến năm 2030, tầm nhìn 

đến năm 2045”; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX nhiệm kỳ 2020 - 
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2025. Tổ chức có hiệu quả các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, 

các hoạt động tri ân “uống nước nhớ nguồn” chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày 

thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam và Ngày hội Quốc phòng toàn dân 

(22/12/1944 - 22/12/2020).  

 Phong trào thể dục thể thao quần chúng tiếp tục được quan tâm, đã tổ 

chức thành công Giải Bóng đá Ngoại hạng Thanh Hoá TH - League mùa thứ tư  

năm 2020; Giải Cầu lông đồng đội tỉnh Thanh Hóa lần thứ XII - Cúp Thành 

Công năm 2020  

 Sau quá trình chuyển giao, CLB Đông Á Thanh Hóa đã bước vào giai 

đoạn cao điểm tập luyện, chuẩn bị cho mùa giải mới. Với sự chuẩn bị chu đáo về 

mọi mặt, đặc biệt là công tác huấn luyện, lực lượng cầu thủ, CLB Đông Á 

Thanh Hóa đã sẵn sàng cho mùa giải 2021, với mục tiêu thay đổi hình ảnh, phấn 

đấu giành thứ hạng cao. 

5.6. Tai nạn giao thông 

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 01/2021 (tính từ ngày 

15/12/2020 đến hết ngày 14/01/2021) xảy ra 37 vụ tai nạn, giảm 8,8% so với 

cùng kỳ; làm chết 17 người, tăng 13,3% so cùng kỳ; bị thương 25 người, giảm 

24,2% so với cùng kỳ.  

5.7. Cháy, nổ 

Tháng 12/2020, xảy 06 vụ cháy (TP. Thanh Hóa, TP. Sầm Sơn, TX. Bỉm 

Sơn, các huyện Cẩm Thủy, Triệu Sơn,Yên Định mỗi địa phương xảy ra 01 vụ), 

thiệt hại 784 triệu đồng. Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn an 

toàn PCCC 210 lượt cơ sở, lập 210 biên bản kiểm tra, phát hiện 653 sơ hở, thiếu 

sót; xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 11 trường hợp, phạt tiền 106 

triệu đồng./. 

 

      CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA 


