Tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021
Quý I năm 2021, trong bối cảnh khó khăn do tác động của dịch bệnh
Covid-19, nhưng với sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh uỷ, sự điều hành quyết liệt
của UBND tỉnh, sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành, các tầng lớp Nhân
dân và cộng đồng doanh nghiệp trong việc triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời
và đồng bộ các chủ trương, chính sách, các giải pháp chỉ đạo, điều hành của
Chính phủ, của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh ngay từ đầu năm để đẩy mạnh phát
triển sản xuất kinh doanh, nên tình hình kinh tế - xã hội cơ bản vẫn giữ ổn định,
nhiều lĩnh vực có bước phát triển. Kết quả cụ thể như sau:
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
1.1. Nông nghiệp
a) Kết quả 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 - 20201. Năng suất, sản lượng của hầu hết các loại cây trồng đều tăng
so với vụ đông 2019 - 20202. Sản lượng lương thực có hạt đạt 74,4 nghìn tấn,
tăng 7,0% (tăng 4,9 nghìn tấn) so với vụ đông năm 2019 - 2020.
b) Tiến độ sản xuất vụ chiêm xuân
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính đến ngày
15/3/2021, toàn tỉnh đã gieo trồng được 181.548 ha các loại cây trồng vụ chiêm
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Diện tích ngô 15.306 ha, đạt 95,7% kế hoạch, tăng 5,9% so với vụ đông 2019 - 2020; 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 6,3%; 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%.
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Ngô 48,6 tạ/ha, tăng 1,0%, sản lượng 74,4 nghìn tấn, tăng 7,0%; lạc 21,6 tạ/ha, tăng 0,6%, sản lượng 2.894 tấn,
tăng 1,8%; khoai lang 77,1 tạ/ha, tăng 0,9%, sản lượng 21,8 nghìn tấn, tăng 0,2%; khoai tây 143,1 tạ/ha, tăng
0,3%, sản lượng 12,5 nghìn tấn, tăng 11,9%; rau các loại 130,8 tạ/ha, tăng 1,0%, sản lượng 305,8 nghìn tấn, tăng
6,6%.
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xuân, đạt 90,3% kế hoạch3. Cùng thời điểm nêu trên, diện tích mía nguyên liệu đã
thu hoạch ước đạt 13.413 ha, đạt 78,5% kế hoạch; các nhà máy chế biến đường
đã thu mua được 548,3 nghìn tấn mía4. Các nhà máy chế biến tinh bột sắn thu
mua được 192,3 nghìn tấn sắn nguyên liệu5. Nhà máy sắn Bá Thước, Nhà máy
tinh bột sắn Như Xuân đã kết thúc vụ sản xuất.
Thời tiết thuận lợi; các cấp, các ngành tích cực chỉ đạo, hướng dẫn nhân
dân tiếp tục gieo trồng các loại cây trồng vụ chiêm xuân trong khung thời vụ còn
lại; 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 01/01/2021 được 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 như sau: Tại thời điểm 01/01/2021, toàn tỉnh có 192.146
con trâu; 260.356 con bò; 1.148.863 con lợn; 22,3 triệu con gia cầm; so với thời
điểm 01/01/2020, đàn trâu giảm 1,4%, đàn bò tăng 1,5%, đàn lợn tăng 44,5%,
đàn gia cầm tăng 5,6%.
Sản lượng sản phẩm chăn nuôi ước tính quý I/2021 như sau: Sản lượng thịt
hơi xuất chuồng 62,1 nghìn tấn, tăng 7,8% so với quý I/2020 6; sản lượng trứng
gia cầm 38,1 triệu quả, tăng 7,1%; sản lượng sữa tươi 7,4 nghìn tấn, tăng 24,6%.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, từ ngày
11/02/2021 đến 16 giờ ngày 10/3/2021 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, bệnh cúm
gia cầm A/H5N6 đã xảy ra tại 02 hộ chăn nuôi, thuộc 02 xã của huyện Ngọc Lặc
và thị xã Nghi Sơn, buộc phải tiêu hủy 7.332 con gia cầm (7.280 con gà và 52
con ngan). Tính đến 16 giờ ngày 10/3/2021, các địa phương nêu trên đã qua 21
ngày không phát sinh thêm gia cầm mắc bệnh. Từ ngày 03/02/2021 đến 16 giờ
ngày 10/3/2021, bệnh Viêm da nổi cục đã xảy ra tại 82 hộ chăn nuôi tại 15 thôn,
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Lúa 115.158 ha, vượt 0,1% kế hoạch; ngô 13.485 ha, đạt 84,3% kế hoạch; lạc 6.678 ha, đạt 95,4% kế hoạch; rau
đậu các loại 15.429 ha, vượt 14,3% kế hoạch; cây trồng khác 30.798 ha, đạt 62,2% kế hoạch.
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Công ty Cổ phần Mía đường Lam Sơn 290 nghìn tấn, Công ty TNHH Đường mía Việt Nam - Đài Loan 258,3
nghìn tấn.
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Nhà máy sắn Bá Thước 43,5 nghìn tấn, Nhà máy tinh bột sắn Như Xuân 40,6 nghìn tấn, Nhà máy chế biến tinh
bột sắn Phúc Thịnh (Ngọc Lặc) 108,2 nghìn tấn.
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Thịt lợn hơi 34.968 tấn, tăng 11,2% so cùng kỳ; thịt trâu hơi 3.230 tấn, tăng 0,5%; thịt bò hơi 4.446 tấn,
tăng1,6%; gia cầm giết bán thịt 16.876 tấn, tăng 4,5%.

3
tổ dân phố của 04 xã, phường thuộc huyện Yên Định và thị xã Nghi Sơn, làm
tổng số 111 con bò mắc bệnh7.
Chi cục Thú y phối hợp với các địa phương tiêm phòng đợt 1 năm 2021 cho
đàn gia súc, gia cầm; tính đến ngày 15/3/2021 đã có 27/27 huyện, thị xã, thành phố
triển khai tiêm phòng vắc xin trên đàn gia súc, gia cầm8.
1.2. Lâm nghiệp
Phục vụ “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ - Xuân Tân Sửu 2021” và
triển khai kế hoạch trồng rừng vụ xuân năm 2021; 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 vụ xuân năm 2021. Trong quý I/2021, toàn tỉnh
đã trồng được 1.546 nghìn cây phân tán, tăng 34,2% so cùng kỳ; trồng rừng tập
trung 1.580 ha, đạt 15,8% kế hoạch, tăng 28,5% so cùng kỳ; chăm sóc rừng trồng
40 nghìn ha, đạt 100,0% kế hoạch và bằng cùng kỳ. Khai thác lâm sản: Gỗ 231,7
nghìn m3, đạt 29,7% kế hoạch, tăng 7,6% so cùng kỳ; tre luồng 20,45 triệu cây,
đạt 33,5% kế hoạch, tăng 5,7% so cùng kỳ; nguyên liệu giấy 23,6 nghìn tấn, đạt
29,5% kế hoạch, tăng 3,3% so cùng kỳ; củi 338,3 nghìn ste, tăng 2,3% so cùng
kỳ.
1.3. Thuỷ sản
Những tháng đầu năm 2021 thời tiết tương đối thuận lợi; sau thời gian nghỉ
Tết Nguyên đán Tân Sửu, nhiều địa phương tổ chức ra quân đánh bắt sớm, nên
sản lượng khai thác và nuôi trồng thuỷ sản quý I/2021 tăng so cùng kỳ. Sản lượng
thủy sản quý I/2021 ước đạt 49,4 nghìn tấn, đạt 25,5% kế hoạch năm, tăng 5,2%
so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng nuôi trồng 17,1 nghìn tấn, tăng 9,1%; sản
lượng khai thác 32,3 nghìn tấn, tăng 3,3%.
2. Sản xuất công nghiệp
Quý I/2021, do tác động của dịch bệnh Covid-19 quay trở lại, nên sản xuất
kinh doanh của doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn. Bên cạnh đó, một số ngành
7

Huyện Yên Định: Từ ngày 04/3/2021 đến 16 giờ ngày 10/3/2021 xảy ra tại 44 hộ chăn nuôi tại 12 thôn của 03
xã, làm 53 con bò mắc bệnh. Thị xã Nghi Sơn: Từ ngày 03/2/2021 đến 16 giờ ngày 05/2/2021 xảy ra tại 38 hộ
chăn nuôi tại 03 tổ dân phố, phường Hải Lĩnh, thị xã Nghi Sơn, làm tổng số 58 con bò mắc bệnh. Đến nay, đã có
54 con đã khỏi về mặt triệu chứng lâm sàng, 04 con đang còn biểu hiện lâm sàng của bệnh; dịch bệnh đã qua 21
ngày không phát sinh thêm trâu, bò mắc bệnh.
8
Vắc xin cúm gia cầm 907 nghìn con, đạt 14,45% diện tiêm; vắc xin dại cho chó mèo 184,4 nghìn con, đạt 47,88%
diện tiêm; vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò 57,35 nghìn con, đạt 18,91% diện tiêm; vắc xin lở mồm long móng gia súc
57,6 nghìn con, đạt 18,99% diện tiêm; vắc xin dịch tả lợn 52 nghìn con, đạt 11,43% diện tiêm; vắc xin tụ dấu lợn
49,1 nghìn con, đạt 10,93% diện tiêm.
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công nghiệp bị thu hẹp, nhu cầu tiêu dùng giảm, nên sản lượng sụt giảm (sản xuất
thuốc lá); thu hoạch nguyên liệu phục vụ sản xuất của các nhà máy chế biến
đường chậm, sản lượng đường đạt thấp so với cùng kỳ; sự cố xảy ra tại phân
xưởng điện hơi Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn tuy đã được nhanh chóng khắc
phục, nhưng sản xuất kinh doanh của nhà máy bị gián đoạn… Tuy nhiên, các sản
phẩm may mặc, giày da tăng thêm sản lượng do đầu tư mở rộng sản xuất; các sản
phẩm xi măng, gạch xây, thép cán,… duy trì được sản xuất ổn định do ít chịu tác
động của dịch bệnh Covid-19. Nhờ đó, sản xuất công nghiệp tăng khá so với
cùng kỳ.
Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 3/2021 tăng
35,54% so với tháng trước, tăng 18,58% so với tháng cùng kỳ; trong đó, công
nghiệp khai khoáng tăng 13,48% so với tháng trước, giảm 20,04% so với tháng
cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 34,39% so với tháng trước, tăng
19,15% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi
nước và điều hoà không khí tăng 61,40% so với tháng trước, tăng 11,94% so với
tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng
3,86% so với tháng trước, tăng 10,78% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 3 tháng
đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 9,64% so với cùng
kỳ; trong đó, công nghiệp khai khoáng giảm 19,92%; công nghiệp chế biến, chế
tạo tăng 10,43%; sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều
hoà không khí giảm 1,74%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải,
nước thải tăng 7,52% so cùng kỳ năm trước.
Trong toàn ngành công nghiệp, một số ngành có chỉ số sản xuất tính chung
3 tháng đầu năm 2021 tăng so với cùng kỳ như: Sản xuất kim loại tăng 202,06%;
sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 36,75%; sản xuất da và
các sản phẩm có liên quan tăng 21,58%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng
20,37%; sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 13,11%; khai thác, xử lý và
cung cấp nước tăng 9,60%; sản xuất trang phục tăng 9,56%; sản xuất sản phẩm từ
khoáng phi kim loại khác tăng 7,65%;… Một số ngành có chỉ số sản xuất giảm so
với cùng kỳ như: Khai thác quặng kim loại giảm 80,76%; sản xuất than cốc, sản
phẩm dầu mỏ tinh chế giảm 4,50%; sản xuất sản phẩm thuốc lá giảm 3,62%;…
Một số sản phẩm chủ yếu quý I/2021 so với cùng kỳ như sau: Xăng các
loại 581,1 nghìn tấn, giảm 7,3%; dầu diesel 1.083,9 nghìn tấn, giảm 5,7%; đường
kết tinh (RE, RS) 73,7 nghìn tấn, giảm 4,0%; bia các loại 4,8 triệu lít, tăng 4,5%;
thuốc lá bao 40,1 triệu bao, giảm 3,6%; quần áo các loại 33,8 triệu cái, tăng
24,7%; giày thể thao 35,1 triệu đôi, tăng 21,6%; xi măng 4 triệu tấn, tăng 3,6%;
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clinker 1,8 triệu tấn, tăng 13,7%; sắt, thép 442,6 nghìn tấn, gấp 3,1 lần; điện sản
xuất 1.050 triệu kwh, giảm 9,0%; nước máy 11,5 triệu m3, tăng 9,3%.
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2021 dự
kiến tăng 32,59% so với tháng trước, tăng 8,30% so với tháng cùng kỳ. Tính
chung 3 tháng đầu năm 2021, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến,
chế tạo tăng 7,68% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2021 dự kiến
tăng 15,13% so với tháng trước, tăng 17,28% so với tháng cùng kỳ.
Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 3/2021 dự
kiến tăng 3,54% so với tháng trước, tăng 26,48% so với tháng cùng kỳ; trong đó
khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,05% so với tháng trước, giảm 2,71% so
với tháng cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 1,09% so với
tháng trước, tăng 1,28% so với tháng cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
tăng 4,24% so với tháng trước, tăng 35,47% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 3
tháng đầu năm 2021, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp
tăng 17,72% so với cùng kỳ; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm
9,15%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 0,10%; khu vực có vốn đầu
tư nước ngoài tăng 24,34% so với cùng kỳ năm trước.
3. Đầu tư
Kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 từ nguồn cân đối ngân sách tỉnh, vốn
hỗ trợ từ ngân sách Trung ương và trái phiếu Chính phủ do tỉnh quản lý đã được
Chủ tịch UBND tỉnh giao chi tiết cho các chủ đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho
các chủ đầu tư giải ngân và đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Quý I/2021, các
chủ đầu tư và nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm,
công trình chuyển tiếp.
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội theo giá hiện hành quý I/2021 ước đạt
29.698 tỷ đồng, tăng 21,5% so với cùng kỳ; trong đó, vốn đầu tư thuộc ngân sách
Nhà nước 2.929,2 tỷ đồng, tăng 1,0% so cùng kỳ; vốn tín dụng đầu tư theo kế
hoạch Nhà nước 1.412,4 tỷ đồng, tăng 3,5%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
4.650,6 tỷ đồng, giảm 5,2%; vốn đầu tư của dân cư và tư nhân 18.409,3 tỷ đồng,
tăng 41,2% so cùng kỳ...
Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước địa phương quý I/2020
ước đạt 1.798,6 tỷ đồng, đạt 19,5% kế hoạch, tăng 1,5% so cùng kỳ; bao gồm:
Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 757,9 tỷ đồng, giảm 2,5% so với cùng kỳ; vốn
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ngân sách Nhà nước cấp huyện 556,5 tỷ đồng, tăng 5,8% so với cùng kỳ; vốn
ngân sách Nhà nước cấp xã 484,2 tỷ đồng, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước.
4. Thu, chi ngân sách Nhà nước
Quý I/2021, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, hoạt động sản xuất
kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục gặp khó khăn, nhiều
khoản thu từ doanh nghiệp giảm so với quý I/2020. Đặc biệt, do lượng dầu thô
nhập khẩu giảm, nên thuế giá trị gia tăng nhập khẩu mặt hàng này giảm sâu.
Tổng thu ngân sách Nhà nước quý I/2021 ước đạt 6.593 tỷ đồng, đạt 24,8% dự
toán tỉnh giao, giảm 24,7% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa đã trừ tiền sử dụng
đất 2.962 tỷ đồng, đạt 27,3% dự toán, giảm 4,8% so cùng kỳ; thu từ hoạt động
xuất nhập khẩu 2.485 tỷ đồng, đạt 24,4% dự toán, giảm 40,6% so với cùng kỳ.
Một số khoản thu chiếm tỷ trọng lớn so với cùng kỳ như sau: Thu từ doanh
nghiệp Nhà nước Trung ương tăng 31,0%; thu từ doanh nghiệp Nhà nước địa
phương giảm 1,7%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 18,0%;
thuế công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh tăng 1,6%; thuế bảo vệ
môi trường tăng 6,9%... Tổng chi ngân sách địa phương quý I/2021 ước đạt 7.501
tỷ đồng, đạt 23,1% dự toán, giảm 3,3% so cùng kỳ; trong đó, chi cân đối ngân
sách địa phương 7.060 tỷ đồng, đạt 23,3% dự toán, giảm 2,3% so cùng kỳ9.
5. Tín dụng, ngân hàng
Ước tính đến 31/3/2021, tổng nguồn vốn huy động của các tổ chức tín
dụng (không bao gồm Ngân hàng Phát triển) đạt 105.896 tỷ đồng, tăng 0,9% so
với 31/12/2020; tổng dư nợ (không bao gồm Ngân hàng Phát triển) đạt 116.648
tỷ đồng, tăng 1,3% so với 31/12/2020, trong đó dư nợ ngắn hạn chiếm 47,4%
tổng dư nợ, dư nợ cho vay bằng VND chiếm 99,1% tổng dư nợ.
6. Thương mại, giá cả, vận tải và du lịch
6.1. Doanh thu bán lẻ hàng hóa
Dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, 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 chủ động tập trung nguồn lực tài chính, dự trữ hàng hóa để
phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Thực hiện
bình ổn giá, không tăng giá các mặt hàng thiết yếu. Các Siêu thị như: BigC,
9

Chi đầu tư phát triển đạt 22,5% dự toán, giảm 6,5%; chi thường xuyên đạt 24,1% dự toán, tăng 1,3% so cùng kỳ.
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Co.opmart, Vincom, HC (thành phố Thanh Hóa); hệ thống siêu thị Miền Tây (các
huyện miền núi); A&S, Vinmart Nghi Sơn; Kiểu (Yên Định); A&S Thọ Xuân,
M10 Bỉm Sơn và hệ thống cửa hàng bán lẻ Vinmart +… chuẩn bị hàng hóa với số
lượng lớn, đa dạng về chủng loại, mẫu mã. Giá các mặt hàng thiết yếu tại các siêu
thị và hệ thống cửa hàng bán lẻ Vinmart+ giữ ổn định. Tuy nhiên, dịch bệnh
Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động khách sạn, nhà hàng, du lịch
lữ hành.
Tháng Ba, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 7.734,5 tỷ đồng, giảm 17,9%
so với tháng trước, tăng 14,2% so với tháng cùng kỳ. Quý I/2021, doanh thu bán
lẻ hàng hoá ước đạt 25.463 tỷ đồng, tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước (quý
I/2020 tăng 6,9%); trong đó, nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 9.637 tỷ
đồng, tăng 8,4%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 3.363 tỷ đồng,
tăng 8,5%; ô tô con các loại (dưới 9 chỗ ngồi) 814 tỷ đồng, tăng 4,8%; xăng, dầu
các loại 3.548 tỷ đồng, tăng 4,3%...
6.2. Hoạt động lưu trú và ăn uống
Dịch bệnh Covid-19 quay trở lại đã ảnh hưởng trực tiếp đến các hoạt động
khách sạn, nhà hàng, du lịch lữ hành. Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết
liệt, đồng bộ, hiệu quả của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch
Covid-19 tỉnh, sự nỗ lực quyết tâm cao của các cấp, các ngành và sự đồng thuận,
tham gia tích cực của các tầng lớp Nhân dân, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên
địa bàn tỉnh đã được kiểm soát tốt. Do vậy, đến nay hoạt động sản xuất kinh
doanh của khách sạn, nhà hàng, du lịch lữ hành đã gần trở lại bình thường.
Tháng Ba, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 794,1 tỷ đồng, gấp
2 lần tháng cùng kỳ; trong đó, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 108,2 tỷ đồng,
gấp 3,95 lần, doanh thu ăn uống ước đạt 685,9 tỷ đồng, tăng 87,0%. Tính chung
quý I/2021, doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 2.551,8 tỷ đồng, tăng
21,8% so với cùng kỳ (quý I/2020 giảm 20,4%); trong đó, doanh thu dịch vụ lưu
trú ước đạt 383,1 tỷ đồng, tăng 15,7%, doanh thu ăn uống ước đạt 2.168,7 tỷ
đồng, tăng 22,9%.
Quý I/2020, số lượt khách phục vụ của khách sạn ước đạt 984,2 nghìn lượt
khách, tăng 15,0% so với cùng kỳ; ngày khách phục vụ ước đạt 1.701,4 nghìn
ngày khách, tăng 15,3% so với cùng kỳ. Lượt khách du lịch theo tour ước đạt 6,1
nghìn lượt khách, giảm 7,1% so với cùng kỳ; ngày khách du lịch theo tour ước
đạt 19,7 nghìn ngày khách, giảm 4,8% so với cùng kỳ.
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6.3. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và đô la Mỹ
Tháng Ba, sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, giá một số mặt hàng nhóm
lương thực, thực phẩm giảm nhẹ; Nhà nước điều chỉnh tăng giá bán lẻ xăng, dầu
là nguyên nhân chính tác động đến chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2021.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2021 giảm 0,40% so với tháng trước. Có 3/11
nhóm hàng hóa giá tăng so với tháng trước, gồm: Nhóm nhà ở, điện, nước, chất
đốt và VLXD tăng 0,66%; nhóm giao thông tăng 2,19%; nhóm hàng hóa và dịch
vụ khác tăng 0,11%. 5/11 nhóm hàng hóa giá giảm so với tháng trước, gồm:
Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,94% (lương thực giảm 0,18%, thực
phẩm giảm 2,42%, ăn uống ngoài gia đình giảm 1,46%); nhóm đồ uống và thuốc
lá giảm 0,45%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,30%; nhóm thiết bị và
đồ dùng gia đình giảm 0,04%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,66%. Ba
nhóm hàng hóa còn lại giá cả ổn định, chỉ số giá không tăng là: Nhóm thuốc và
dịch vụ y tế; nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục. Chỉ số giá tiêu dùng
tháng 3/2021 tăng 1,66% so với tháng12/2020 và tăng 1,03% so với tháng
3/2021. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 3 tháng đầu năm 2021 tăng 0,09% so với
bình quân cùng kỳ năm trước (3 tháng đầu năm 2020 tăng 6,70%).
Chỉ số giá vàng tháng 3/2021 giảm 3,40% so với tháng trước, tăng 15,83%
so với tháng 3/2020, bình quân 3 tháng đầu năm 2021 tăng 22,84% so với bình
quân cùng kỳ. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 3/2021 tăng 0,06% so với tháng trước,
giảm 0,65% so với tháng 3/2020, bình quân 3 tháng đầu năm 2021 giảm 0,56%
so với bình quân cùng kỳ.
6.4. Vận tải hành khách và hàng hóa
Quý I năm nay, mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhưng
trên địa bàn Thanh Hóa nhờ kiểm soát tốt dịch bệnh, không phát sinh ca bệnh
trong cộng đồng. Nhu cầu đi lại của nhân dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên
đán Tân Sửu 2021 tăng cao hơn các khoảng thời gian khác trong năm; bên cạnh
đó, hoạt động vận tải, bốc xếp hàng hóa tăng do nhu cầu phục vụ sản xuất kinh
doanh. Vì vậy hoạt động vận tải, bốc xếp quý I/2021 tương đối ổn định và tăng
khá so với cùng kỳ.
Tháng Ba, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt
908,6 tỷ đồng, tăng 3,6% so với tháng trước, tăng 45,8% so với cùng kỳ; hàng
hóa vận chuyển đạt 4,5 triệu tấn, hàng hóa luân chuyển 204,7 triệu tấn.km; so với
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tháng trước, tăng 2,2% về hàng hóa vận chuyển, tăng 2,1% về hàng hóa luân
chuyển; so với tháng cùng kỳ, tăng 17,4% về hàng hóa vận chuyển; tăng 17,0%
về hàng hóa luân chuyển. Hành khách vận chuyển đạt 3,5 triệu người, hành
khách luân chuyển đạt 247,5 triệu người.km; so với tháng trước, tăng 4,9% về
hành khách vận chuyển, tăng 5,3% về hành khách luân chuyển; so với tháng cùng
kỳ, gấp 2,1 lần về hành khách vận chuyển, gấp 2,3 lần về hành khách luân
chuyển.
Quý I/2021, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ ước đạt 2.706,4 tỷ
đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ (quý I/2020 giảm 6,5%). Vận chuyển hàng hoá
đạt 13,8 triệu tấn, luân chuyển hàng hoá đạt 626,6 triệu tấn.km; so với cùng kỳ,
tăng 4,3% về hàng hóa vận chuyển; tăng 3,9% về hàng hóa luân chuyển; vận
chuyển hành khách 10,6 triệu người, luân chuyển hành khách 713 triệu
người.km; so với cùng kỳ, tăng 14,3% về hành khách vận chuyển, tăng 21,8% về
hành khách luân chuyển.
7. Một số tình hình xã hội
7.1. Đời sống dân cư và an sinh xã hội
Đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh quý I/2021 nhìn chung 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. Các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh đã thực
hiện chi trả chế độ trợ cấp thường xuyên cho gần 74 nghìn đối tượng người có
công với cách mạng, với tổng số kinh phí chi trả hàng tháng hơn 154 tỷ đồng.
Bên cạnh đó, đã tham mưu tổ chức tốt các hoạt động tri ân người có công với
cách mạng và thăm viếng nghĩa trang liệt sĩ nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu
năm 2021, đảm bảo trang trọng, chu đáo. Các đoàn công tác của lãnh đạo tỉnh đã
tổ chức thăm hỏi, tặng quà người có công và hộ gia đình người có công tại 27/27
huyện, thị xã, thành phố; kinh phí đã thực hiện là 202,5 triệu đồng. Các cấp chính
quyền địa phương đã trao tặng 96.416 suất quà của Chủ tịch nước và 96.462 suất
quà của tỉnh cho người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh, tổng kinh phí
thực hiện trên 58,45 tỷ đồng. Bên cạnh đó, đã huy động các nguồn lực từ ngân
sách địa phương (ngân sách huyện, xã) và hỗ trợ của các tổ chức, doanh nghiệp,
cá nhân hảo tâm để trao tặng 17.877 suất quà, trị giá 6,528 tỷ đồng cho người có
công với cách mạng.
Các hoạt động hỗ trợ, chăm lo đời sống cho đối tượng bảo trợ xã hội,
người có hoàn cảnh khó khăn được tập trung quan tâm thực hiện. Sở Lao động,
Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo, hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố thực
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hiện chi trả trợ cấp thường xuyên hàng tháng cho trên 203 nghìn đối tượng bảo
trợ xã hội, kinh phí thực hiện hàng tháng trên 78,5 tỷ đồng; tham mưu cho UBND
tỉnh bố trí kinh phí từ nguồn đảm bảo xã hội để xuất cấp 288.345 kg gạo hỗ trợ
cho 12.087 lượt người dân gặp khó khăn trong dịp tết Nguyên đán và thời kỳ
thiếu lương thực năm 2021. Các cấp chính quyền địa phương, các cơ quan, đơn
vị, tổ chức đoàn thể, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm đã trao tặng 364.463 suất
quà và 17.985 kg gạo, tổng trị giá 208,153 tỷ đồng để hỗ trợ các đối tượng có
hoàn cảnh khó khăn (người nghèo, cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt,
người cao tuổi, người lao động có hoàn cảnh khó khăn, người bị ảnh hưởng bởi
thiên tai, lũ lụt, hỏa hoạn, dịch bệnh v.v…) trong dịp tết Nguyên đán. Sở Sở Lao
động, Thương binh và Xã hội đã hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức
chúc thọ, mừng thọ cho 52.488 người cao tuổi, tổng kinh phí thực hiện là 24,936
tỷ đồng.
UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành quyết định về việc cấp gạo hỗ trợ cho
học sinh học kỳ II năm học 2020 - 2021. Đối tượng hỗ trợ là những học sinh đang
học tại các trường tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, trường phổ
thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa thuộc đối tượng được hưởng
chính sách hỗ trợ theo quy định của Chính phủ. Số lượng học sinh được hưởng là
21.648 học sinh của 246 trường. Số lượng gạo hỗ trợ là 1.312.845 kg; mức hỗ trợ
là 15kg/tháng/học sinh. Nguồn gạo hỗ trợ từ nguồn dự trữ quốc gia.
7.2. Lao động, việc làm
Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được các cấp chính quyền,
các đơn vị trên địa bàn tỉnh quan tâm. Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương
binh và Xã hội, quý I/2021, toàn tỉnh đã tạo việc làm mới cho 12.380 lao động,
đạt 20,9% kế hoạch năm; trong đó số lao động được đưa đi làm việc có thời hạn ở
nước ngoài là 1.635 người, đạt 27,3% kế hoạch năm.
7.3. Công tác tuyển quân
Năm 2021, tỉnh Thanh Hóa có 3.878 công dân nhập ngũ, trong đó 3.503
công dân nhập ngũ vào 17 đơn vị quân đội, 370 công dân nhập ngũ vào 05 đơn vị
thuộc Bộ Công an. Toàn tỉnh đã hoàn thành chỉ tiêu giao quân, đảm bảo chất
lượng, với phương châm “Tuyển quân nào chắc quân đó” và triển khai thực hiện
chặt chẽ, đúng quy trình công tác tuyển quân; nhờ đó mà chất lượng công dân
nhập ngũ năm 2021 khá cao: sức khỏe loại 1 đạt 20,81%, loại 2 đạt 59,8 %, loại 3
đạt 19,38%; trình độ văn hóa Trung học phổ thông đạt 72,65%; tốt nghiệp Đại
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học, Cao đẳng 6,19%; dân tộc ít người đạt 23,32 %; đặc biệt có 6 đảng viên nhập
ngũ (chiếm 0,11%) và có 03 tân binh là nữ.

7.4. Y tế
Trong quý I năm nay, ngành Y tế tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành
chính; phát triển khoa học kỹ thuật; nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, hướng
tới sự hài lòng của người bệnh, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do bệnh, dịch bệnh,
góp phần tăng tuổi thọ, nâng cao các chỉ số sức khỏe cơ bản của người dân. Nâng
cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống y tế, tạo nền tảng vững chắc để
phát triển hệ thống y tế công bằng, hiệu quả, chất lượng và bền vững, đáp ứng
nhu cầu chăm sóc sức khỏe của các tầng lớp Nhân dân, giảm quá tải bệnh viện,
quản lý tốt khám chữa bệnh BHYT, tăng cường năng lực y tế tuyến xã; khống
chế dịch bệnh; kiểm soát tốt vệ sinh an toàn thực phẩm; tiếp tục thu hút các
nguồn lực đầu tư; xử lý cơ bản chất thải y tế và xây dựng cơ sở y tế “Xanh - Sạch
- Đẹp”.
Tính từ đầu năm đến ngày 07/3/2021, toàn tỉnh ghi nhân 13 ca sốt xuất
huyết, 10 ca tay chân miệng, 01 ca viêm màng não, 01 ca uốn ván khác, 01 ca
viêm gan vi rút B, 11 ca viêm não do vi rút khác. Công tác phòng chống
HIV/AIDS được đẩy mạnh. Lũy kế số người nhiễm HIV/AIDS được phát hiện
đến ngày 07/3/2021 là 8.621 người, trong đó số người nhiễm HIV còn sống, được
quản lý là 4.317 người. Hiện có 4.021 người nhiễm HIV/AIDS đang được điều trị
bằng thuốc kháng virus ARV tại 34 cơ sở điều trị. Toàn tỉnh đã triển khai cung
cấp dịch vụ điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc
Methadone cho 27 cơ sở điều trị và 17 điểm cấp phát thuốc tại 24 huyện, thị xã,
thành phố. Số bệnh nhân hiện đang điều trị bằng thuốc Methadone là 2.242 bệnh
nhân và điều trị bằng Buprenorphin là 38 bệnh nhân.
Đối với công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Ngành Y tế đã tập
trung triển khai thực hiện khẩn trương, nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của Thủ
tướng Chính phủ, của các Bộ, ngành Trung ương, của UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh, của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh và các văn bản
khác có liên quan. Rà soát phương án, kế hoạch, tổ chức thực hiện tốt các biện
pháp đảm bảo an toàn, phòng chống dịch Covid-19 tại cơ quan, đơn vị; có
phương án, kịch bản đáp ứng phòng, chống dịch bệnh; thực hiện phương châm
“Bốn tại chỗ” khi dịch bệnh xảy ra. Thực hiện nghiêm ngặt việc phân luồng
khám chữa bệnh; tăng cường tổ chức thực hiện tốt công tác giám sát dịch tễ, điều

12
tra, xử lý dịch, đảm bảo quản lý chặt chẽ nguồn lây, phát hiện sớm và khoanh
vùng, xử lý triệt để ngay từ khi dịch mới xuất hiện, ở diện hẹp. Chỉ đạo Trung
tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, Bệnh viện Đa khoa tỉnh phối hợp với UBND các
huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan liên quan thực hiện theo dõi, giám sát,
quản lý, tất cả những người, đến, trở về địa phương từ những nơi khác để tổ chức
các biện pháp rà soát, truy vết, giám sát, chỉ định cách ly, xét nghiệm phù hợp
theo quy định; khẩn trương truy vết, tổ chức xét nghiệm tất cả các đối tượng F1,
F2, các đối tượng có nguy cơ cao. Đồng thời đảm bảo vật tư, hóa chất, sinh
phẩm, trang phục bảo hộ và các trang thiết bị thiết yếu phục vụ công tác phòng,
chống dịch.
Tính đến 12 giờ 00’ ngày 15/3/2021, trên địa bàn tỉnh có 75 ca nghi mắc
cộng đồng; 03 ca bệnh dương tính. Toàn tỉnh hiện tại có 95 khu cách ly sẵn sàng
hoạt động với khả năng thu dung 10.422 người. Đã xét nghiệm 10.633 người với
13.005 lượt xét nghiệm. Tổng số trường hợp cách ly tập trung 2.734 người; hiện
đang cách ly 179 người tại 19 khu cách ly10. Tổng số trường hợp trở về được
cách ly tại nhà 32.315 người; hiện đang cách ly 377 người.
7.5. Giáo dục
Ngành Giáo dục đã tổ chức sơ kết học kỳ I, triển khai nhiệm vụ học kỳ II,
năm học 2020 - 2021. Các đơn vị, trường học trên địa bàn tỉnh tổ chức có hiệu
quả phong trào thi đua “Dạy tốt, học tốt”; phát động phong trào thi đua“Tết trồng
cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, hưởng ứng Tết trồng cây gắn với kế hoạch thực
hiện sáng kiến của Thủ tướng Chính phủ về trồng 1 tỷ cây xanh trong 5 năm tới,
xây dựng cảnh quan môi trường “Xanh - Sạch - Đẹp”, “Mừng Đảng - Mừng
Xuân - Mừng đất nước đổi mới”. Hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, trường học
thực hiện đón Tết Nguyên đán Tân Sửu vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm,
phòng, chống dịch Covid-19 đảm bảo đúng quy định. Trong thời gian học sinh
nghỉ học các nhà trường đã thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19, tất cả cán bộ, giáo viên và học sinh đều an toàn; các đơn vị, trường
học đảm bảo an ninh trật tự. Toàn ngành đã chuẩn bị tốt các điều kiện để học
sinh đi học trở lại và thực hiện đảm bảo chương trình đúng thời gian quy định.
Chiều ngày 21/01/2021, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức Lễ tuyên dương, trao
thưởng cho học sinh (HS), giáo viên (GV) có HS đoạt giải học sinh giỏi Quốc gia
THPT năm học 2020 - 2021. Năm học 2020 - 2021, toàn tỉnh có 76 HS tham dự kỳ
10
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thi chọn HS giỏi Quốc gia ở 9 môn thi, gồm: Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin
học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, Tiếng Anh; kết quả có 56 HS đoạt giải, xếp thứ 5
toàn quốc về số học sinh đoạt giải Nhất (tỉ lệ thí sinh đạt giải của Thanh Hoá chiếm
73,7%, tỷ lệ toàn quốc là 50%), trong đó có 6 giải Nhất (chiếm 6,45% giải nhất toàn
quốc), 24 giải Nhì, 17 giải Ba và 9 giải Khuyến khích. Chủ tịch UBND tỉnh cùng
các đồng chí lãnh đạo tỉnh, ngành Giáo dục và Đào tạo đã tặng hoa và Bằng khen
của Chủ tịch UNND tỉnh cho 56 HS và 22 GV có HS đoạt giải Quốc gia năm học
2020 - 2021. Hội Khuyến học tỉnh Thanh Hóa cũng đã trao thưởng cho các GV và
HS với số tiền trên 112 triệu đồng từ Quỹ Khuyến học, khuyến tài Lam Sơn.
7.6. Văn hoá - Thể dục thể thao
Quý I/2021, ngành Văn hoá - Thông tin tập trung tuyên truyền các chủ
trương, đường lối của Đảng; chính sách, pháp luật của Nhà nước; các nhiệm vụ
chính trị của tỉnh, trọng tâm là: Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần
thứ XIX, nhiệm kỳ 2020 - 2025; Nghị quyết số 58-NQ/TW ngày 05/8/2020 của
Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển tỉnh Thanh Hoá đến năm 2030, tầm nhìn
đến năm 2045; Nghị quyết số 01-NQ/TU của BCH Đảng bộ tỉnh về phương
hướng, nhiệm vụ năm 2021; tổ chức tuyên truyền rộng rãi các văn bản chỉ đạo
của Trung ương, của tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, trọng
tâm là Chỉ thị số 02-CT/TU ngày 28/12/2020 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Chỉ
thị số 30/CT-UBND ngày 31/12/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về tổ
chức đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, các ngày kỷ niệm trong tháng
02/2021 (kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 03/02/2021; 74 năm Ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa (20/02/1947 20/02/2021;...). Tuyên truyền các nội dung vui xuân đón Tết an toàn, tiết kiệm;
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tuyên truyền giới thiệu, quảng bá
hình ảnh tốt đẹp “Đất và Người xứ Thanh”...
Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong dịp Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021 phù hợp với diễn biến tình hình dịch bệnh Covid-19;
tổ chức thành công Liên hoan Tuyên truyền cổ động tỉnh Thanh Hóa năm 2021,
chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng với chủ đề “Vinh
quang Đảng cộng sản Việt Nam”; xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội “Hương sắc
vùng cao”; Liên hoan trình diễn trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số tỉnh
Thanh Hóa tại huyện Quan Sơn với sự tham gia của 11 huyện miền núi trên địa
bàn tỉnh; xây dựng kế hoạch tổ chức các lớp tập huấn thuộc Chương trình Phát
triển Du lịch năm 2021.
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Trong quý I/2021, do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, nên
phần lớn các giải thi đấu thể thao thành tích cao tạm thời phải hoãn lại; các bộ
môn tập trung quản lý, huấn luyện tại cơ sở. Câu lạc bộ Đông Á Thanh Hóa tham
gia Giải V.League năm 2021 thi đấu 03 trận, được 04 điểm, tạm xếp thứ 7 trong
14 đội tham dự giải.
7.7. Tai nạn giao thông
Theo báo cáo của Ban An toàn Giao thông tỉnh, tháng 3/2021 (tính từ ngày
15/02/2021 đến ngày 14/3/2021), toàn tỉnh xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, giảm
9 vụ so tháng trước, giảm 12 vụ so với cùng kỳ; làm chết 10 người, giảm 26
người so tháng trước, giảm 29 người so với cùng kỳ; bị thương 23 người, giảm
13 người so tháng trước, giảm 16 người so với cùng kỳ. Lũy kế 3 tháng đầu năm
2021, toàn tỉnh xảy ra 100 vụ tai nạn giao thông, làm 45 người chết và 74 người
bị thương; so với cùng kỳ, giảm 32 vụ, tăng 12 người chết và giảm 50 người bị
thương.
7.8. Bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ
Môi trường: Tháng Hai, trên địa bàn tỉnh, lực lượng chức năng phát hiện
46 vụ vi phạm môi trường, xử lý hành chính 44 vụ, phạt tiền vi phạm 1.438 triệu
đồng. Tính chung 02 tháng đầu năm 2021, phát hiện 90 vụ vi phạm môi trường,
xử lý hành chính 88 vụ, phạt tiền vi phạm 1.973,8 triệu đồng.
Cháy, nổ: Tháng Hai, xảy ra 07 vụ cháy (TP. Thanh Hóa, Thọ Xuân, Đông
Sơn, Hoằng Hóa, Quan Hóa, Hậu Lộc, Triệu Sơn mỗi địa phương 01 vụ). Tính
chung 02 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ cháy, nổ; không có thiệt hại
về người.
CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA

