
Tình hình kinh tế - xã hội tháng Tám và 8 tháng đầu năm 2022 

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

1.1. Nông nghiệp 

a) Trồng trọt 

Theo kết quảđiều tra diện tích gieo trồng cây hàng năm, vụ thu mùa năm 

2022, toàn tỉnh gieo trồng được 155,1 nghìn ha, vượt 0,9% kế hoạch, giảm 0,2% 

so với cùng kỳ. Trong đó: Diện tích lúa 115,0 nghìn ha, vượt 1,5% kế hoạch 

giảm 1,4% (giảm 1.574,2 ha
1
) so với cùng kỳ (diện tích lúa nước giảm1.299 ha, 

diện tích lúa rẫy giảm 275 ha); diện tích cấy lúa lai chiếm 27,9% trong tổng diện 

tích gieo cấy, giảm5,9% so với vụ thu mùa năm 2021; diện tích cấy lúa thuần 

chiếm 72,1% trong tổng diện tích gieo cấy, tăng5,9% so với vụ thu mùa năm 

2021; ngô 12.655 ha, đạt 93,7% kế hoạch, giảm 0,5% so cùng kỳ; lạc 1.039 ha, 

tăng 1,6%; đậu tương 178 ha, giảm 12,2%; khoai lang 1.328 ha, tăng 0,5%; rau 

các loại 12.217 ha, tăng 2,2%; cây gia vị, dược liệu, hương liệu 1.145 ha, tăng 

6,5%; cây gai xanh 743 ha, gấp 4,6 lần… 

b) Chăn nuôi 

Điều tra chăn nuôi kỳ 01/7/2022 được tiến hành điều tra toàn bộ doanh 

nghiệp, hợp tác xã, hộ có chăn nuôi quy mô lớn
2
; kết hợp với điều tra chọn mẫu 

các hộ chăn nuôi lợn, gia cầm có quy mô nhỏ hơn trên địa bàn 27 huyện, thị xã, 

thành phố. Kết quả tổng hợp suy rộng như sau: Tại thời điểm 01/7/2022, toàn 

tỉnh 1.083,2 nghìn con lợn, tăng 8,8% so với thời điểm 01/7/2021; 24,2 triệu con 

gia cầm, tăng 9,5% so với thời điểm 01/7/2021. 

1.2.Lâm nghiệp 

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, tính từ đầu năm 

đến ngày 18/8/2022, toàn tỉnh đã sản xuất được 22,5 triệu cây giống lâm nghiệp, 

trồng được 5 triệu cây phân tán các loại, đạt 80,7% kế hoạch; 6,7 nghìn ha rừng 

trồng tập trung, đạt 67,0% kế hoạch; chăm sóc rừng 40 nghìn ha, đạt 100% kế 

hoạch. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng tiếp tục được 

tăng cường; không có cháy rừng xảy ra, an ninh rừng được giữ vững. 

1.3. Thuỷ sản 

Ước tính tháng 8/2022, sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 

17.744 tấn, giảm 3,5% so với tháng trước, tăng 1,8% so với tháng cùng kỳ; 

trong đó, sản lượng khai thác 11.694 tấn, giảm 0,4% so tháng trước và giảm 

                                           
1
 18/27 huyện, thị xã, thành phố có diện tích lúa giảm, với tổng diện tích giảm 1.939,5 ha (chuyển sang đất ở 

314,4 ha; chuyển sang xây dựng đường giao thông, thủy lợi 96,6ha; chuyển sang xây dựng các khu công nghiệp, 

các dự án 372,7 ha; chuyển sang gieo trồng các loại cây hàng năm khác 225,3 ha; chuyển sang trồng cây lâu năm 

13,8 ha; chuyển sang đất lâm nghiệp 119,1 ha; chuyển sang nuôi trồng thủy sản 14,5 ha; bị nhiễm mặn, bỏ hoang 

không cấy 510,2 ha và giảm do các nguyên nhân khác 272,9 ha). 9/27 huyện, thị xã, thành phố có diện tích lúa 

tăng, với tổng diện tích tăng 365,3 ha (nguyên nhân chủ yếu do các địa phương tận dụng diện tích đất quy hoạch 

để thực hiện dự án nhưng chưa triển khai thực hiện dự án để gieo trồng). 
2
 Lợn từ 300 con trở lên, gà từ 4.000 con trở lên, vịt từ 2.000 con trở lên, ngan từ 500 con trở lên. 
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0,3% so cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng 6.050 tấn, giảm 9,0% so với tháng trước 

và tăng 6,2% so với tháng cùng kỳ. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, sản lượng 

khai thác và nuôi trồng ước đạt 135.909 tấn, tăng 1,8% so cùng kỳ; trong đó, sản 

lượng khai thác 88.040 tấn, giảm 0,6%; sản lượng nuôi trồng 47.869 tấn, tăng 

6,7%. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Tháng Tám, tuy giá xăng, dầu giảm, nhưng giá than và một số loại nguyên 

vật liệu đầu vào khác phục vụ cho sản xuất vẫn ở mức cao, tác động bất lợi đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của một số ngành như sản xuất xi măng, nhiệt 

điện, sắt thép…; làm cho sản xuất công nghiệp tốc độ tăng chậm lại. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 8/2022 tăng 0,03% 

so với tháng trước, tăng 10,58% so với tháng cùng kỳ
3
. Tính chung 8 tháng đầu 

năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành tăng 14,64% so với cùng kỳ
4
.  

Một số sản phẩm chủ yếu tháng 8/2022 so với tháng trước và tháng cùng 

kỳ như sau: Xăng các loại 234,7 nghìn tấn, giảm 3,5% so tháng trước, tăng 0,5% 

so tháng cùng kỳ; dầu diesel 370,2 nghìn tấn, giảm 7,4% so tháng trước, tăng 

13,0% so tháng cùng kỳ; bia các loại 6,7 triệu lít, giảm 7,3% so tháng trước, 

tăng 26,2% so tháng cùng kỳ; thuốc lá bao 19,8 triệu bao, giảm 10,1% so tháng 

trước, tăng 2,7% so tháng cùng kỳ; quần áo các loại 47,9 triệu cái, tăng 1,6% so 

tháng trước, tăng 31,2% so tháng cùng kỳ; giày thể thao 16,7 triệu đôi, tăng 

4,9% so tháng trước, tăng 14,2% so tháng cùng kỳ; xi măng 1,2 triệu tấn, giảm 

1,0% so tháng trước, giảm 23,6% so tháng cùng kỳ; sắt thép 114,9 nghìn tấn, 

tăng 13,1% so tháng trước, giảm 20,4% so tháng cùng kỳ; điện sản xuất 400,2 

triệu kwh, tăng 4,6% so tháng trước, giảm 9,8% so tháng cùng kỳ; nước máy 5,5 

triệu m
3
, giảm 2,6% so tháng trước, tăng 2,1% so tháng cùng kỳ. 

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 8/2022 dự 

kiến giảm 3,61% so với tháng trước, tăng 58,75% so với tháng cùng kỳ. Tính 

chung 8 tháng đầu năm 2022, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, 

chế tạo tăng 63,45% so với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 8/2022 dự kiến 

tăng 4,70% so với tháng trước, tăng 31,20% so với tháng cùng kỳ.  

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 8/2022 dự 

kiến tăng 1,84% so với tháng trước, tăng 20,86% so với tháng cùng kỳ
5
. Tính 

                                           
3
 Công nghiệp khai khoáng giảm 3,55% so với tháng trước, tăng 11,91% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế 

biến, chế tạo giảm 0,12% so với tháng trước, tăng 11,46% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí 

đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 3,77% so với tháng trước, giảm 5,31% so với tháng cùng 

kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 2,04% so với tháng trước, tăng 6,68% so 

với tháng cùng kỳ. 
4
 Công nghiệp khai khoáng tăng 6,80%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,57%; sản xuất, phân phối điện, 

khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 16,68%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác 

thải, nước thải tăng 8,59% so với cùng kỳ. 
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chung 8 tháng đầu năm 2022, số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công 

nghiệp tăng 24,99% so với cùng kỳ
6
. 

3. Đầu tư  

Ước tính vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước địa phương 

tháng 8/2022 đạt 821 tỷ đồng, giảm3,1% so tháng trước, giảm11,7% so tháng 

cùng kỳ
7
. Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân 

sách Nhà nước địa phương ước đạt 6.488,4 tỷ đồng, đạt 58,9% kế hoạch năm, 

tăng 0,2% so cùng kỳ
8
. 

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

4.1.Hoạt động bán lẻ hàng hóa 

Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 8/2022 ước đạt 11.701 tỷ đồng, giảm 

0,3% so với tháng trước, tăng 20,5% so với tháng cùng kỳ năm trước
9
. Luỹ kế 8 

tháng đầu năm 2022, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt 94.546 tỷ đồng, tăng 

16,8% so với cùng kỳ năm trước
10

. 

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

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 8/2022 tăng 0,82% so với tháng trước; 

tăng 4,96% so với tháng 12/2021 và tăng 4,34% so với cùng kỳ năm trước. Giá 

thịt lợn tăng cao, giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng thiết yếu tăng theo giá 

nguyên liệu đầu vào và chi phí vận chuyển là những nguyên nhân chủ yếu làm 

CPI tháng Tám tăng.Bình quân 8 tháng năm 2022, CPI tăng 2,53% so với cùng 

kỳ năm trước. 

Trong mức tăng 0,82% của CPI tháng 8/2022 so với tháng trước có 8 nhóm 

hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, gồm: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống 

tăng 2,26% (lương thực tăng 0,38%, thực phẩm tăng 2,88%, ăn uống ngoài gia 

đình tăng 1,44%); nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,06%; nhóm nhà ở và 

vật liệu xây dựng tăng 1,40%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,55%; 

nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,37%; nhóm giáo dục tăng 2,44%; nhóm văn 

                                                                                                                                    
5
 Khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm 0,15% so với tháng trước, tăng 24,30% so với tháng cùng kỳ; khu vực 

doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,57% so với tháng trước, tăng 31,12% so với tháng cùng kỳ; khu vực có vốn 

đầu tư nước ngoài tăng 2,28% so với tháng trước, tăng 18,26% so với tháng cùng kỳ. 
6
 Khu vực doanh nghiệp nhà nước tăng 23,91%; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 32,50%; khu vực có 

vốn đầu tư nước ngoài tăng 23,25% so với cùng kỳ năm trước. 
7
Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 352 tỷ đồng, giảm 1,3% so tháng trước, giảm 10,6% so tháng cùng kỳ; vốn 

ngân sách nhà nước cấp huyện 244 tỷ đồng, giảm 7,2% so tháng trước, giảm 14,0% so tháng cùng kỳ; vốn ngân 

sách nhà nước cấp xã 225 tỷ đồng, giảm 1,0% so tháng trước, giảm 10,9% so tháng cùng kỳ. 
8
Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 2.738 tỷ đồng, giảm 2,9% so với cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 

2.033,1 tỷ đồng, tăng 2,6% so với cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp xã 1.717,3 tỷ đồng, tăng 2,5% so với 

cùng kỳ. 
9
 Nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 5.273 tỷ đồng, tăng 3,2% so tháng trước, tăng 26,0% so tháng cùng 

kỳ; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 1.187 tỷ đồng, giảm 6,3% so tháng trước, tăng 5,3% so tháng 

cùng kỳ; ô tô con các loại (dưới 9 chỗ ngồi) 229 tỷ đồng, giảm 13,3% so tháng trước, tăng 0,3% so tháng cùng 

kỳ; xăng, dầu các loại 1.713 tỷ đồng, giảm 0,4% so tháng trước, tăng 45,2% so tháng cùng kỳ... 
10

 Nhóm hàng lương thực, thực phẩm ước đạt 43.859 tỷ đồng, tăng 19,1%; nhóm đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị 

gia đình 9.593 tỷ đồng, tăng 12,3%; ô tô con các loại (dưới 9 chỗ ngồi) 2.152 tỷ đồng, tăng 2,6%; xăng, dầu các 

loại 11.603 tỷ đồng, tăng 38,3% so với cùng kỳ...  
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hóa, giải trí và du lịch tăng 1,21%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,61%. 

Hai nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, gồm: Nhóm đồ uống và thuốc 

lá giảm 0,10%; nhóm giao thông giảm 4,75%. Duy nhất nhóm bưu chính viễn 

thông giá cả ổn định, chỉ số giá không tăng, giảm. 

Giá vàng trong tỉnh biến động cùng chiều với giá vàng thế giới và trong 

nước. chỉ số giá vàng tháng 8/2022 giảm 0,99% so với tháng trước; tăng 2,10% 

so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 8 tháng năm 2022 tăng 2,13%.  

Đồng đô la Mỹ trên thị trường thế giới tăng sau khi Cục dự trữ Liên bang 

Mỹ (FED) tăng lãi suất mạnh hơn so với các ngân hàng trung ương khác, với 

mục tiêu hạ nhiệt lạm phát. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 8/2022 tăng 0,31% so với 

tháng trước và tăng 2,34% so với cùng kỳ năm 2021; bình quân 8 tháng năm 

2022 tăng 0,19%. 

4.3. Vận tải hành khách và hàng hóa 

Tháng 8/2022,doanh thu vận tải hành khách ước đạt 306,4 tỷ đồng, giảm 

1,7% so tháng trước, gấp gần 3,8 lần tháng cùng kỳ, hành khách vận chuyển 2,2 

triệu người, hành khách luân chuyển 149,4 triệu người.km; so với tháng trước, 

giảm 2,1% về hành khách vận chuyển, giảm 1,7% về hành khách luân chuyển; 

so với tháng cùng kỳ năm trước, gấp 3,05 lần về hành khách vận chuyển, gấp 

3,1 lần về hành khách luân chuyển. Doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 760,6 tỷ 

đồng, giảm 0,9% so với tháng trước, tăng 12,6% so tháng cùng kỳ; hàng hoá vận 

chuyển 4,9 triệu tấn, hàng hóa luân chuyển 222,1 triệu tấn.km; so với tháng 

trước, giảm 1,8% về hàng hóa vận chuyển, giảm 2,3% về hàng hóa luân chuyển; 

so với tháng cùng kỳ năm trước, tăng 6,4% về hàng hóa vận chuyển, tăng 0,9% 

về hàng hóa luân chuyển. Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 270,2 tỷ 

đồng, tăng 1,2% so tháng trước, tăng 51,5% so tháng cùng kỳ. Doanh thu bưu 

chính, chuyển phát ước đạt 5,2 tỷ đồng, tăng 3,6% so tháng trước, tăng 42,0% so 

tháng cùng kỳ.   

Luỹ kế 8 tháng đầu năm 2022, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 2.269 

tỷ đồng, tăng 13,9% so với cùng kỳ, hành khách vận chuyển 15,64 triệu người, 

hành khách luân chuyển 1.035,85 triệu người.km, giảm 19,7% về hành khách 

vận chuyển, giảm 18,3% về hành khách luân chuyển so với cùng kỳ năm trước; 

doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 6.126 tỷ đồng, tăng 18,2% so với cùng kỳ; 

hàng hoá vận chuyển 40,2 triệu tấn, hàng hóa luân chuyển 1.805,1 triệu tấn.km, 

tăng 8,5% về hàng hóa vận chuyển, tăng 2,7% về hàng hóa luân chuyển so với 

cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 2.140 tỷ đồng, tăng 

54,1% so cùng kỳ; doanh thu bưu chính, chuyển phát ước đạt 37 tỷ đồng, tăng 

29,1% so cùng kỳ. 

4.4. Hoạt động lưu trú và ăn uống, du lịch lữ hànhvà dịch vụ khác 
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Tháng 8/2022, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 373,8 tỷ đồng, giảm 

15,4% so với tháng trước, gấp 22,4 lần tháng cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn 

uống ước đạt 1.356,6 tỷ đồng, giảm 12,8% so với tháng trước, gấp 4,9 lần tháng 

cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 25,3 tỷ đồng, giảm 21,9% so với 

tháng trước (tháng 8/2021 không phát sinh doanh thu); doanh thu dịch vụ khác 

ước đạt 877,3 tỷ đồng, giảm3,2% so tháng trước, tăng 36,2% so tháng cùng kỳ. 

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2022, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 1.853 tỷ đồng, 

gấp 2,6 lần cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 9.097 tỷ 

đồng, tăng 71,7% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 102 tỷ 

đồng, gấp 3,5 lần cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác ước đạt 7.404 tỷ đồng, tăng 

16,1% so cùng kỳ. 

5. Một số tình hình xã hội 

5.1.Đời sống dân cư và an sinh xã hội 

Đời sống Nhân dân trên địa tỉnh cơ bản ổn định, công tác an sinh xã hội 

được đảm bảo. Trong tháng 8/2022, các huyện, thị xã, thành phố tổ chức chi trả 

trợ cấp ưu đãi tháng 8/2022 đối với hơn 68.700 người có công với cách mạng và 

thân nhân người có công với cách maṇg  với tổng kinh phí trên 129,8 tỷ đồng; 

chi trả trợ cấp xã hội đối với 203.774 đối tượng và hộ gia đình chăm sóc, nuôi 

dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí 107,02 tỷ đồng.Trong tháng, 

đã ban hành quyết định xác nhận mới đối với 12 hồ sơ; tiếp nhận, giải quyết 895 

hồ sơ đề nghị hưởng chế độ mai táng phí; tiếp nhận di chuyển 16 hồ sơ đi tỉnh 

ngoài; cấp 27 giấy giới thiệu di chuyển hài cốt liệt sĩ và cấp lại 20 thẻ thương 

binh, bệnh binh.  

Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/71947 - 27/7/2022), Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội đã tham mưu tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 

75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ tại Trung tâm Hội nghị 25B của tỉnh với sự 

tham gia của hơn 600 đại biểu. Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh 

tổ chức buổi giao lưu các điển hình tiên tiến là thương binh, gia đình liệt sĩ, 

người có công và cơ quan, doanh nghiệp có thành tích xuất sắc trong công tác 

“Đền ơn đáp nghĩa”. Tham mưu, tổ chức các hoạt động dâng hương, tưởng niệm 

các anh hùng liệt sĩ tại các nghĩa trang liệt sĩ trong và ngoài tỉnh.Tham mưu tổ 

chức các hoạt động thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và thân 

nhân người có công nhân dịp kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ. Tổng 

số đối tượng được tặng quà của Chủ tịch nước và của tỉnh là 189.175 lượt người, 

với tổng kinh phí thực hiện là 57.237,6 triệu đồng. Ngoài ra, lãnh đạo tỉnh đã tổ 

chức các đoàn công tác tới thăm hỏi, tặng quà người có công với cách mạng và 

thân nhân người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; gửi quà tặng 

đối với tập thể và cá nhân thương, bệnh binh nặng người Thanh Hoá đang điều 

trị tại các Trung tâm chăm sóc, nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công ngoài 
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tỉnh với tổng kinh phí thực hiện trên 240 triệu đồng. Đồng thời, các huyện, thị 

xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh cũng đã tổ chức thăm 

hỏi tặng quà đối tượng người có công và thân nhân người có công với cách 

mạng với tổng kinh phí thực hiện gần 14 tỷ đồng. 

5.2. Lao động, việc làm 

Tháng 8/2022, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 5.210 lao động, trong 

đó đưa đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài 1.810 người; giải quyết trợ cấp bảo 

hiểm thất nghiệp cho 2.916 lao động; cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép cho 90 

lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnh theo quy định. Lũy kế 8 tháng đầu 

năm 2022, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 39.990 người, trong đó đưa đi 

làm việc có thời hạn ở nước ngoài 6.620 người; giải quyết trợ cấp bảo hiểm thất 

nghiệp cho17.396 người; cấp mới, cấp lại, gia hạn giấy phép cho 686 lao động 

nước ngoài đến làm việc tại tỉnh theo quy định. 

Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao 

động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg ngày 28/3/2022 của Thủ tướng 

Chính phủ. Đến nay, UBND thị xã Nghi Sơn, thị xã Bỉm Sơn và thành phố 

Thanh Hóa đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ cho 

289 lao động với tổng kinh phí phê duyệt hỗ trợ 416 triệu đồng; trong đó, hỗ trợ 

274 lao động đang làm việc tại 26 doanh nghiệp với tổng kinh phí phê duyệt hỗ 

trợ 393 triệu đồng và 15 lao động quay trở lại thị trường lao động tại 06 doanh 

nghiệp với tổng kinh phí phê duyệt hỗ trợ 23 triệu đồng. 

5.3. Y tế 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tại tỉnh Thanh Hóa: Lũy tích số ca mắc 

Covid-19 đến ngày 16/8/2022 là 201.563 người, số bệnh nhân điều trị khỏi 

bệnh, ra viện, chuyển viện là 201.412 người, số bệnh nhân hiện đang điều trị là 

76 người, số bệnh nhân đang diễn biến nặng, nguy kịch 04 người, số bệnh nhân 

tử vong cộng dồn là 75 người. Tính đến hết ngày 15/8/2022, tỷ lệ người từ 18 

tuổi trở lên tiêm mũi 1 đạt 100,1%; đủ mũi đạt 99,34%; tiêm mũi nhắc lại lần 2 

đạt 84,1%; tỷ lệ trẻ em từ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 đạt 102,5%, đủ mũi 

đạt 101,6%; tiêm mũi nhắc lại đạt 73,3%; tỷ lệ trẻ từ 05 đến dưới 12 tuổi được 

tiêm mũi 1 đạt 92,2%; tiêm mũi 2 đạt 72,9%. 

Các dịch bệnh khác và hoạt động y tế dự phòng: Từ ngày 01/01/2022 - 

07/8/2022 có 324 ca sốt xuất huyết, 01 ca sởi, 321 ca tay chân miệng, 04 ca 

viêm màng não, 01 ca dại (tử vong 01 người), 01 ca LMC nghi bại liệt, 11 ca 

viêm gan B, 03 ca viêm não Nhật Bản, 07 ca viêm não do vi rút khác. Sở Y tế đã 

tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo và tăng cường các biện pháp phòng, chống 

bệnh Đậu mùa khỉ trên địa bàn tỉnh. 

5.4. Giáo dục 
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Tháng 8/2022, ngành Giáo dục - Đào tạo đã tổ chức hội nghi tổng kết năm 

học 2021-2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 đảm bảo kế hoạch và 

hiệu quả. Toàn ngành hoàn thành công tác tuyển sinh vào các lớp đầu cấp đúng 

quy định. Công tác chuẩn bị điều kiện cho năm học mới được các cơ sở giáo dục 

chuẩn bị chu đáo, các cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân quan tâm.  

Kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022: Toàn tỉnh có 35.469 thí sinh đỗ 

tốt nghiệp, đạt tỉ lệ 98,46% (tỷ lệ tốt nghiệp năm 2021 đạt 97,99%). Điểm trung 

bình các môn thi là 6,347, xếp thứ 27 cả nước, tăng 5 bậc so với năm 2021 (năm 

2021 xếp thứ 32 toàn quốc).Số điểm 10 đạt được của thí sinh thi tốt nghiệp và xét 

tuyển sinh là 411thí sinh (xếp thứ Nhất toàn quốc); số điểm 10 đạt được của thí 

sinh chỉ xét tuyển sinh là 11thí sinh. Số lượt thí sinh từ 27 điểm trở lên đối với các 

khối truyền thống A, B, A1, C, D là 1.151 (Khối A: 290; Khối B: 50; Khối A1: 

149; Khối C: 523; Khối D: 138).Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 trên địa bàn 

tỉnh diễn ra an toàn, bảo đảm nghiêm túc, đúng quy chế. Công tác bảo đảm an 

ninh trật tự, an toàn giao thông tại các điểm thi được các địa phương thực hiện 

tốt; công tác phòng chống dịch Covid-19 được quan tâm triển khai đồng bộ, 

quyết liệt, đúng quy định của Bộ Giáo dục - Đào tạo, Bộ Y tế. Cán bộ, giáo viên 

và các bộ phận liên quan làm nhiệm vụ tại kỳ thi có ý thức, trách nhiệm cao 

trong công việc, chấp hành đúng chức năng, nhiệm vụ được giao.  

Ngày 15/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hoá đã ký quyết định về việc 

tặng Bằng khen cho 7 tập thể và 31 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong Kỳ thi 

tốt nghiệp THPT năm 2022. Theo đó, 7 tập thể được khen thưởng gồm các 

trường THPT: Chuyên Lam Sơn, Hàm Rồng (TP. Thanh Hoá); Triệu Sơn 1, 

THPT Triệu Sơn 3 (huyện Triệu Sơn); Dân tộc nội trú Ngọc Lặc (huyện Ngọc 

Lặc), Hậu Lộc 1 (huyện Hậu Lộc), Thạch Thành 1 (huyện Thạch Thành). Về cá 

nhân, có 31 học sinh của 25 trường THPT trên địa bàn tỉnh vinh dự nhận Bằng 

khen của Chủ tịch UBND tỉnh. Đây đều là những học sinh đã đạt thành tích cao 

trong Kỳ thi THPT năm 2022 vừa qua. 

5.5. Văn hoá - Thể dục thể thao 

Ngành Văn hoá - Thông tin tiếp tục tuyên truyền kịp thời các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tổ chức tuyên truyền có 

hiệu quả các ngày kỷ niệm, lễ lớn của đất nước và của tỉnh như: Kỷ niệm 77 

năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945-19/8/2022) và Quốc 

khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (02/9/1945-02/9/2022); kỷ 

niệm 60 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào và Tuần lễ văn 

hóa hữu nghị Thanh Hóa - Hủa Phăn; tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của 

tỉnh. 

Tháng 8/2022, hai Nhà hát đã biểu diễn 68 buổi; trong đó có 36 buổi diễn 

phục vụ nhiệm vụ chính trị, miền núi, du lịch; 32 buổi phục vụ miền xuôi; phục 

vụ 150 ngàn lượt người xem. 
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Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp với Tổng cục Thể dục Thể thao 

thực hiện công tác chuẩn bị tổ chức Giải Cầu lông, Bóng bàn gia đình toàn quốc 

năm 2022 và Giải Vô địch Xe đạp đường trường và địa hình quốc gia lần thứ 27 

năm 2022 tại Thanh Hóa. 

Tháng 8/2022, các vận động viên Thanh Hóa tham dựGiải Quần vợt Vô 

địch năng khiếu toàn quốc - Cup Hanaka 2022 (VTF Junior Tour 1- Hanaka cup 

2022) và Giải Quần vợt Vô địch thanh niên toàn quốc - Cup Hanaka năm 2022, 

kết quảđạt 02 huy chương bạc và 03 huy chương đồng. Trong tháng, vận động 

viên các bộ môn thể thao tham gia thi đấu 06 giải, đạt 26 huy chương các loại, 

trong đó có 7 HCV, 8 HCB và 11 HCĐ. Câu lạc bộ Bóng đá Đông Á Thanh Hóa 

tham gia thi đấu 11 trận tại giải vô địch Quốc gia, được 15 điểm, tạm xếp vị trí 

thứ 8 trên bảng xếp hạng. 

5.6.Tai nạn giao thông 

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, tháng 8/2022 (tính từ ngày 

15/7/2022 đến ngày 14/8/2022), toàn tỉnh xảy ra 19 vụ tai nạn giao thông, làm 

chết 5 người, bị thương 18 người; so với cùng kỳ năm 2021, giảm 03 vụ, bằng 

về số người chết, tăng01 người bị thương. Tính chung8 tháng đầu năm 2022 trên 

địa bản tỉnh xảy ra 202 vụ tai nạn giao thông, làm chết 79 người, bị thương 171 

người; so với cùng kỳ năm 2021, giảm 28 vụ, giảm06 người chết, giảm 13 người 

bị thương. 

5.7. Thiệt hại do thiên tai 

Từ ngày 13/7/2022 đến ngày 12/8/2022 trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa xảy ra 

03 trận thiên tai (02 trận giông lốc vào ngày 19/7 và ngày 04/8; 01 trận mưa lũ 

do ảnh hưởng của bão số 2, từ ngày 10-12/8). 02 trận giông lốc xảy ra đãlàm hư 

hại nhà và 6 điểm đường liên thôn bị sạt lở tại  huyện Quan Hóa. Thiệt hại do 

mưa lũ ảnh hưởng của bão số 2 hiện đang thống kê. 

Tính từ đầu năm 2022 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 09 vụ thiên tai (01 

đợt rét đậm, rét hại, gây thiệt hại về vật nuôi cho một số địa phương;03 đợt mưa 

lớn vào các ngày 21-24/5, 06-07/6, 11-13/7; 03 đợt giông lốc sét vào các ngày 

30/5, 19/7 và04/8;01 đợt sạt lở đất ngày 09/6;01 đợt mưa lũ từ ngày 10-12/8). 

5.8.Cháy, nổ 

Tháng 7/2022 xảy 04 vụ cháy
11

, thiệt hại 30 triệu đồng (còn03 vụ đang tiếp 

tục thống kê thiệt hại). Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, hướng dẫn an 

toàn PCCC 927 lượt cơ sở, lập 927 biên bản kiểm tra, kiến nghị khắc phục 2.275 

tồn tại, thiếu sót;xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực PCCC 68 trường hợp, 

phạt tiền 643,3 triệu đồng. Tính chung 7 tháng đầu năm 2022 xảy ra 51 vụ cháy, 

làm 06 người chết, và 02 người bị thương, thiệt hại về tài sản 1.662 triệu đồng./. 

 

                                           
11

TP. Thanh Hóa, Thiệu Hóa, Hậu Lộc, Yên Định mỗi địa phương01 vụ. 
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CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA 


