
 

 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023 

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

1.1. Nông nghiệp 

a) Sản xuất vụ đông 

Vụ đông 2022 - 2023 diễn ra trong điều kiện thời tiết tương đối thuận lợi. 

Các cấp, các ngành, các địa phương tiếp tục quan tâm chỉ đạo, duy trì các chính 

sách hỗ trợ sản xuất đối với các hộ nông dân, doanh nghiệp và hợp tác xã; tạo 

động lực tích cực cho sản xuất vụ đông. Tuy nhiên, do thiếu lao động, giá một 

số loại vật tư thiết yếu như giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật ở mức cao, 

thị trường tiêu thụ hàng hóa gặp khó khăn. Vì vậy, diện tích các loại cây trồng 

vụ đông năm nay vượt kế hoạch nhưng thấp hơn so với vụ đông năm trước.Tổng 

diện tích gieo trồng 47.035 ha, vượt2,3% kế hoạch, giảm0,5% so với vụ đông 

2021 - 2022; trong đó, diện tích ngô 13.113 ha, đạt 87,4% kế hoạch, giảm9,8%; 

diện tích khoai lang 2.058 ha, giảm10,5%; diện tích lạc 1.154 ha, giảm8,4%; 

diện tích rau các loại 22.577 ha, tăng3,7%; diện tích cây ớt 1.434 ha, 

giảm17,4%; diện tích cây gai xanh 802 ha, gấp 2,4 lần;diện tích cây làm thức ăn 

chăn nuôi 3.752 ha, tăng 5,4% so với vụ đông năm trước (cây cỏ voi 2.642 ha, 

tăng 6,3%; cây ngô làm thức ăn gia súc 1.110 ha, tăng 3,2%). 

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

tính đến ngày 15/01/2023, toàn tỉnh đã thu hoạch được 33.372 ha cây trồng vụ 

đông, đạt 71,0% diện tích gieo trồng; trong đó: ngô 10.485 ha ngô, lạc 978 ha, 

khoai lang 1.589 ha, rau đậu và các loại cây trồng khác 20.320 ha. 

b) 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 2023.Tính đến ngày 15/01/2023, diện tích đất lúa đã giải phóng, làm đất để 

chuẩn bị gieo cấy105.220 ha; lượng mạ đã gieo 2.031 tấn (lúa thuần 976 tấn, lúa 

lai 1.055 tấn); diện tích lúa đã gieo cấy 3.620 ha, đạt 3,2% kế hoạch. Thời tiết 

diễn biến phức tạp, các cấp, các ngành cần chủ động kiểm tra, đôn đốc, hướng 

dẫn Nhân dân các biện pháp phòng chống rét và chăm sóc mạ đã gieo; tiếp tục 
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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. 

c) Chăn nuôi 

Trên địa bàn tỉnh không phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm trên đàn gia súc, 

gia cầm. Mùa đông năm nay, thời tiết diễn biến phức tạp; các ngành, các cấp cần 

tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh và chống rét cho gia súc, gia cầm 

nhất là trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; quản lý chặt 

chẽ vận chuyển, giết mổ, kinh doanh thịt gia súc, gia cầm. 

1.2.Lâm nghiệp 

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

đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã trồng mới được 86 ha rừng tập trung, 8 nghìn cây 

phân tán các loại. Công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng 

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

Ngày 26/12/2022, UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tổ chức 

đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, theo đó phát động sâu rộng phong trào 

“Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” năm 2022 gắn với Kế hoạch trồng cây 

xanh trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021 - 2025 đã được UBND tỉnh 

phê duyệt tại Kế hoạch số 120/KH-UBND ngày 24/5/2021; với yêu cầu bảo đảm 

thiết thực, hiệu quả và các phong trào thi đua yêu nước trong cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động và Nhân dân với các nội dung, hình thức phù hợp, tạo 

khí thế sôi nổi mừng Đảng, mừng Xuân, phấn đấu đạt thành tích cao trong thực 

hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 ngay từ những ngày đầu, 

tháng đầu, quý đầu của năm. 

1.3. Thuỷ sản 

Tháng 01/2023, các cơ sở nuôi trồng thủy sản tập trung thu hoạch sản phẩm 

để phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, nên sản lượng nuôi trồng thủy 

sản đạt khá. Bên cạnh đó, khai thác thủy sản, nhất là khai thác biển vẫn gặp khó 

khắn do chi phí ra khơi đánh bắt ở mức cao, nguồn lợi thủy sản dần khan hiếm; 

mặt khác, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài, nên sản lượng thủy sản khai 

thác giảm so với tháng trước và tháng cùng kỳ năm trước. Sản lượng khai thác 

và nuôi trồng thủy sản tháng 01/2023 ước đạt 17.524 tấn, giảm1,1% so với 

tháng trước và tăng 1,3% so với tháng cùng kỳ; trong đó, sản lượng khai thác đạt 
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10.644 tấn, giảm14,8% so với tháng trước, giảm3,8% so với tháng cùng kỳ; sản 

lượng thuỷ sản nuôi trồng đạt 6.880 tấn, tăng31,8% so với tháng trước và tăng 

10,2% so với tháng cùng kỳ. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Tháng 01/2023, một số ngành công nghiệp chủ lựccủa tỉnh như sản xuất 

trang phục, giày dép gặp khó khăn do thiếu đơn hàng; sản xuất xi măng, sắt thép 

tiêu thụ chậm, tồn kho lớn; sản xuất điện của Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2 

gặp khó khăn trong việc tiêu thụ sản phẩm; đặc biệt, từ cuối tháng 12/2022 và 

nửa đầu của tháng 01/2023, Nhà máy Lọc hóa dầu Nghi Sơn gặp sự cố rò rỉ tại 

khớp nối giãn nở nhiệt giữa tháp tái sinh xúc tác tầng 1 và 2 của phân xưởng 

RFCC (cracking xúc tác tầng sôi), nhà máy phải giảm công suất vận hành xuống 

85%, đến ngày 15/01/2023, sự cố đã cơ bản khắc phục xong và vận hành trở lại, 

sau 3-4 ngày sẽ đạt 100% công suất. Hầu hết các doanh nghiệp sản xuất công 

nghiệp nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão theo thời gian quy định của nhà nước, 

các nhà máy sản xuất xi măng không dừng lò, chỉ giảm sản lượng sản xuất; Nhà 

máy Thép Nghi Sơn dừng lò từ ngày 20-26/01/2023. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp toàn ngành ước tính tháng 

01/2023giảm26,28% so với tháng trước, giảm9,84% so với tháng cùng kỳnăm 

trước; trong đó, công nghiệp khai khoáng giảm 7,77% so với tháng trước, 

tăng17,19% so với tháng cùng kỳ; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm26,58% so 

với tháng trước, giảm9,32% so với tháng cùng kỳ; sản xuất, phân phối điện, khí 

đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí giảm22,76% so với tháng trước, 

giảm19,98% so với tháng cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải tăng1,83% so với tháng trước, tăng 9,00% so với tháng cùng 

kỳ. 

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2023 dự 

kiến giảm25,64% so với tháng trước, giảm8,51% so với tháng cùng kỳ năm 

trước.Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01/2023 dự 

kiến tăng4,63% so vớitháng trước,tăng5,67% so vớitháng cùng kỳ năm trước.  

Số lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 01/2023 

dự kiến tăng1,33% so với tháng trước,giảm8,27% so với tháng cùng kỳ năm 

trước; trong đó khu vực doanh nghiệp nhà nước giảm0,52% so với tháng 
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trước,giảm3,04% so với tháng cùng kỳ; khu vực doanh nghiệp ngoài nhà 

nướctang0,79% so với tháng trước,giảm19,13% so với tháng cùng kỳ; khu vực 

có vốn đầu tư nước ngoài tăng1,54% so với tháng trước,giảm5,84% so với tháng 

cùng kỳ. 

Một số sản phẩm chủ yếu tháng 01/2023 so với tháng cùng kỳ như sau: 

Xăng các loại 162,6 nghìn tấn, giảm19,5%; dầu diesel 288,1 nghìn tấn, 

giảm10,6%; đường kết tinh 13,2 nghìn tấn, giảm 55,8%; bia các loại 1,8 triệu lít, 

tăng0,9%; thuốc lá bao 20,5 triệu bao, tăng7,4%; quần áo các loại 27,4 triệu cái, 

giảm10,4%; giày thể thao 13,8 triệu đôi, giảm4,9%; xi măng 1,16 triệu tấn, 

giảm31,0%, sắt thép 140,9 nghìn tấn, giảm14,1%; điện sản xuất 386 triệu kwh, 

giảm32,6%; nước máy 3,97 triệu m
3
, tăng1,6%. 

3. Đầu tư  

Ước tính tháng 01/2023, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà 

nước địa phương đạt 495,2 tỷ đồng, đạt gần 4% kế hoạch năm,giảm 45,9% so 

với tháng trước và giảm29,1% so với tháng cùng kỳ; trong đó: Vốn ngân sách 

Nhà nước cấp tỉnh 208,3 tỷ đồng, giảm 44,6% so với tháng trước và giảm27,6% 

so với tháng cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 155,5 tỷ đồng, giảm 

47,8% so với tháng trước và giảm29,5% so với tháng cùng kỳ; vốn ngân sách 

Nhà nước cấp xã 131,3 tỷ đồng, giảm 45,7% so với tháng trước và giảm30,5% 

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 

Để phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết Nguyên đán 

Quý Mão năm 2023, các doanh nghiệp, nhà phân phối có tỷ trọng thương mại 

lớn tham gia cung cấp, dự trữ hàng hóa, tổng giá trị hàng hóa ước tính khoảng 

15.800 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ. Các loại hàng hóa được bày bán đa 

dạng, phong phú, giá cả hợp lý, không xảy ra hiện tượng găm hàng, sốt giá, đứt 

gãy nguồn cung hàng và đang có sự tăng trưởng sức mua. Giá cả các mặt hàng 

thiết yếu trên thị trường trong tỉnh tương đối ổn định. Nhu cầu mua sắm của 

Nhân dân phục vụ Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 chủ yếu trong tháng 

01/2023; trước và trong Tết Nguyên đán năm nay nằm trọn trong tháng 01/2023; 

nên hoạt động bán lẻ hàng hóa tháng 01/2023 tăng cao so với tháng trước và 
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tháng cùng kỳ năm trước. Tháng 01/2022, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 

14.865 tỷ đồng, tăng 19,2% so với tháng trước, tăng 11,5% so với tháng cùng 

kỳ
1
. 

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

Tháng 01/2023, doanh thu dịch vụ lưu trú ước đạt 228,6 tỷ đồng, giảm 

9,8% so với tháng trước, gấp 4,3 lần tháng cùng kỳ; số lượt khách phục vụ của 

khách sạn ước đạt 511,9 nghìn lượt khách, giảm10,8% so với tháng trước, gấp 

4,2 lần cùng kỳ; ngày khách phục vụ đạt 1.046,8 nghìn ngày khách, giảm10,0% 

so với tháng trước, gấp 4,3 lần cùng kỳ. Doanh thu ăn uống ước đạt 1.361,5 tỷ 

đồng, giảm 1,9% so với tháng trước, gấp 2,2 lần tháng cùng kỳ. Doanh thu du 

lịch lữ hành ước đạt 17,4 tỷ đồng, giảm 23,2% so với tháng trước (tháng 

01/2022 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên hoạt động du lịch lữ hành 

ngừng hoạt động). 

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

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 nằm trọn trong tháng 01/2023. Giá cả 

hàng hóa những ngày cận Tết tuy có tăng nhẹ, nhưng nhìn chung tương đối ổn 

định. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2023tăng7,21% so với tháng cùng kỳ 

năm trước, tăng 0,83% so với tháng 12/2022. Có 9/11 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 1,22% (lương thực tăng 1,35%, thực phẩm tăng 1,06%, ăn uống ngoài gia 

đình tăng 1,75%); nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,32%; nhóm may mặc, mũ 

nón, giầy dép tăng 2,00%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng 

tăng 0,22%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,75%; nhóm thuốc và dịch 

vụ y tế tăng 0,41%; nhóm giao thông tăng 1,06%; nhóm văn hóa, giải trí và du 

lịch tăng 0,54%; nhóm đồ dùng và dịch vụ khác tăng 0,17%. 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.  

                                           
1
Nhóm hàng lương thực, thực phẩm đạt 6.048,3 tỷ đồng, tăng 29,9% so tháng trước, tăng 5,5% so tháng 

cùng kỳ; nhóm hàng may mặc đạt 821,7 tỷ đồng, tăng 18,0% so tháng trước, tăng 7,5% so tháng cùng kỳ; nhóm 

đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình đạt 1.771,1 tỷ đồng, tăng 13,1% so tháng trước, tăng 9,9% so tháng cùng 

kỳ; ô tô các loại đạt 722,2 tỷ đồng, giảm7,2% so tháng trước, tăng 5,1% so tháng cùng kỳ; xăng, dầu các loại đạt 

2.052,4 tỷ đồng, tăng 14,3% so tháng trước, tăng 53,2% so tháng cùng kỳ. 
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Chỉ số giá vàng tháng 01/2023 tăng 0,60% so với tháng trước, tăng0,86% 

so với tháng 01/2022. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 01/2023 giảm 2,11% so với 

tháng trước, tăng3,40% so với tháng 01/2022. 

4.4. Vận tải hành khách và hàng hóa 

Nhu cầu đi lại của Nhân dân trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023 tăng cao hơn các khoảng thời gian khác trong năm; hoạt động 

vận tải hành khách tăng cường các tuyến, các chuyến đáp ứng đi lại của Nhân 

dân. Tháng 01/2023, doanh thu vận tải và hoạt động hỗ trợ vận tải ước đạt 

1.652,6 tỷ đồng, tăng 11,1% so với tháng trước, tăng 34,9% so với tháng cùng 

kỳ; trong đó, doanh thu vận tải hàng hóa đạt 900,6 tỷ đồng, tăng 7,1% so với 

tháng trước, tăng 20,2% so với tháng cùng kỳ; doanh thu vận tải hành khách đạt 

467 tỷ đồng, tăng 26,6% so với tháng trước, tăng 99,4% so với tháng cùng kỳ; 

doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 285 tỷ đồng, tăng 3,0% so với tháng trước, 

tăng 17,9% so với tháng cùng kỳ; doanh thu bưu chính, chuyển phát đạt 5,9 tỷ 

đồng, tăng 3,6% so với tháng trước, tăng 32,8% so với tháng cùng kỳ. Khối 

lượng vận chuyển hàng hoá đạt 5,8 triệu tấn, luân chuyển hàng hoá đạt 257,3 

triệu tấn.km, so với tháng trước tăng 6,3% về hàng hoá vận chuyển và tăng 6,1% 

về hàng hoá luân chuyển, so với tháng cùng kỳ tăng 15,3% về hàng hoá vận 

chuyển và tăng 11,4% về hàng hoá luân chuyển; vận chuyển hành khách đạt 3,7 

triệu người, luân chuyển hành khách đạt 243,1 triệu người.km, so với tháng 

trước tăng 24,5% về hành khách vận chuyển và tăng 25,0% về hành khách luân 

chuyển, so với tháng cùng kỳ tăng 93,8% về hành khách vận chuyển và tăng 

98,3% về hành khách luân chuyển. 

5. Một số tình hình xã hội 

5.1.Đời sống dân cư và an sinh xã hội 

Tháng 01/2023, đời sống Nhân dân trong tỉnh cơ bản ổn định các cấp đảng, 

chính quyền quan tâm thăm hỏi, thực hiện chế độ chính sách theo quy định. Sở 

Lao động, Thương binh và Xã hội đã chỉ đạo các địa phương phối hợp với cơ 

quan bưu điện cùng cấp triển khai thực hiện công tác chi trả trợ cấp tháng 

01/2023 đối với 68.200 đối tượng người có công với cách mạng và thân nhân 

người có công với cách mạng, kinh phí thực hiện trên 128,6 tỷ đồng; tổ chức 

thăm hỏi, tặng quà của Chủ tịch nước và quà của tỉnh đối với 190.538 lượt 
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người có công với cách mạng và thân nhân người có công với cách mạng, tổng 

kinh phí thực hiện trên 57,686 tỷ đồng (95.131 người được nhận quà của Chủ 

tịch nước với tổng kinh phí thực hiện là trên 29,064 tỷ đồng, 95.407 người được 

nhận quà của tỉnh với tổng kinh phí thực hiện là trên 28,622 tỷ đồng). Chi trả trợ 

cấp xã hội tháng 01/2023 đối với 183.600 đối tượng và hộ gia đình chăm sóc, 

nuôi dưỡng đối tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí thực hiện trên 100 tỷ 

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

mừng thọ người cao tuổi trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đối với 

trên 68.000 người cao tuổi với tổng kinh phí thực hiện trên 28 tỷ đồng.  

Theo tổng hợp kết quả rà soát, có 03 huyện, gồm: Quan Hóa, Thường 

Xuân, Mường Lát và Hội người mù tỉnh không tự đảm bảo được đời sống Nhân 

dân, đã đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 470.310 kg gạo cho 3.704 lượt hộ với 22.017 

lượt nhân khẩu, từ nguồn chi sự nghiệp đảm bảo xã hội trong dự toán ngân sách 

tỉnh năm 2023, gồm: Hỗ trợ 205.245 kg gạo cho 2.517 hộ với 13.701 nhâu khẩu 

trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; hỗ trợ 265.065 kg gạo cho 1.187 hộ 

với 8.316 nhân khẩu trong thời kỳ giáp hạt đầu năm 2023.  

Để tổ chức triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 18/11/2022 

của Ban Bí thư về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; Chỉ thị số 22/CT-

TTg ngày 23/12/2022 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp 

bảo đảm đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết 

kiệm; Chỉ thị số 13-CT/TU ngày 01/12/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ 

chức Tết nguyên đán Quý Mão năm 2023; Chỉ thị số 18/CT-UBND ngày 

26/12/2022 của Chủ tịch UBND tỉnh về tổ chức đón Tết nguyên đán Quý Mão 

năm 2023. Hội Chữ thập đỏ tỉnh đã có Công văn số 323/CTĐTH-VP ngày 

23/12/2022 về triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán để triển khai đến các cấp Hội trên địa bàn; trong đó trọng tâm nhất 

là tổ chức triển khai Phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý Mão năm 2023. Theo 

đó, tính đến ngày 12/01/2023, thông qua phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Quý 

Mão 2023, các cấp Hội trong tỉnh đã vận động và tổ chức thăm hỏi tặng quà 

cùng các hỗ trợ khác với tổng giá trị ước đạt 18 tỷ 300 triệu đồng
2
. 

                                           
2
Bao gồm: Trao tặng 38.587 suất quà, trị giá trên 15 tỷ 600 triệu đồng (vượt chỉ tiêu là 18.587 suất quà) 

và các hỗ trợ khác như: tặng phòng học cho điểm trường mầm non cùng các trang thiết bị, tặng nhà ở, khám 
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5.2. Lao động, việc làm 

Trong tháng 01/2023, toàn tỉnh giải quyết việc làm mới cho 4.330 lao động 

(506 lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài); ban hành quyết định hưởng 

trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho 2.178 lao động; cấp mới, cấp lại giấy phép cho 

105 lao động nước ngoài đến làm việc tại tỉnh theo đúng quy định; tổ chức 

hướng dẫn cho 1.532 lao động trên địa bàn tỉnh hoàn thiện hồ sơ đăng ký dự 

tuyển đi làm việc tại Hàn Quốc theo chương trình EPS, trong đó có 1.171 lao 

động ngành sản xuất chế tạo, 170 lao động ngành ngư nghiệp, 191 lao động 

ngành nông nghiệp. 

5.3. Thưởng Tết dương lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 

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

lịch và Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 của các doanh nghiệp trên địa bàn 

tỉnh như sau: 

- Thưởng Tết Dương lịch năm 2023: Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 

giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân là 600.000 đồng/người (tăng 

260.000 đồng so với năm 2022); Công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà 

nước có mức thưởng bình quân là 1,8 triệu đồng/người (tăng 560.000 đồng so 

với năm 2022); Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng bình quân là 600.000 

đồng/người (tăng 30.000 đồng so với năm 2022); Doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài có mức thưởng bình quân là 110.000 đồng/người (giảm 30.000 đồng 

so với năm 2022). Mức thưởng cao nhất là 110,5 triệu đồng/người tại doanh 

nghiệp dân doanh; mức thưởng thấp nhất là 50.000 đồng/người tại doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài và doanh nghiệp dân doanh. 

- Thưởng Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023: Công ty TNHH MTV do 

Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ có mức thưởng bình quân là 2,8 triệu 

đồng/người (giảm 230.000 đồng so với năm 2022); Công ty có cổ phần, vốn góp 

chi phối của Nhà nước có mức thưởng bình quân là 6,2 triệu đồng/người (tăng 

2,85 triệu đồng so với năm 2022); Doanh nghiệp dân doanh có mức thưởng bình 

                                                                                                                                    
bệnh cấp thuốc miễn phí...v.v, trị giá 2 tỷ 655 triệu đồng. So với cùng thời điểm của năm 2022; tổng số suất quà 

giảm gần 9.000 suất, nhưng tổng giá trị của phong trào tăng trên 3 tỷ đồng. 
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quân là 04 triệu đồng/người (giảm 2,11 triệu đồng so với năm 2022); Doanh 

nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài có mức thưởng bình quân là 4,1 triệu 

đồng/người (tăng 290.000 đồng so với năm 2022). Mức thưởng cao nhất là 

359,3 triệu đồng/người tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; thấp nhất là 

50.000 đồng/người cũng tại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài. 

5.4. Y tế 

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

chữa bệnh được duy trì, đảm bảo nhu cầu khám chữa bệnh của Nhân dân trong 

nhịp Tết Quý Mão. Để chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023, Chủ 

tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các ngành, đơn vị liên 

quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung chỉ đạo các đơn vị, địa 

phương tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt đối với dịch 

Covid-19, các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra vào dịp đầu năm, sẵn sàng ứng 

phó với các tình huống có thể xảy ra; theo dõi, giám sát để phát hiện sớm và xử 

lý kịp thời, triệt để các ổ dịch bệnh truyền nhiễm, không để lây lan rộng, bùng 

phát kéo dài trong cộng đồng. Tiếp tục thúc đẩy công tác tiêm chủng vắc xin 

phòng Covid-19; tăng cường các biện pháp truyền thông trong phòng, chống 

dịch bệnh và tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19. Thực hiên nghiêm các quy 

trình về quản lý nhập cảnh, kiểm dịch y tế tại các cửa khẩu. Phối hợp với các sở, 

ngành quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Chỉ đạo các cơ sở y tế tổ chức tốt 

công tác khám chữa bệnh, thực hiện trực 24/24 giờ. Chủ động các phương án 

sẵn sàng nhân lực, thuốc, trang thiết bị, sinh phẩm y tế đảm bảo khám, cấp cứu, 

điều trị cho người bệnh trong dịp Tết.  

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

Covid-19 đến ngày 13/01/2023 là 205.823người, số bệnh nhân điều trị khỏi 

bệnh, ra viện, chuyển viện là 205.742 người, số bệnh nhân hiện đang điều trị là 4 

người, số tử vong cộng dồn là 77 người. Kết quả tiêm chủng vắc xin phòng 

Covid-19 tính đến hết ngày 12/01/2023: Tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 

1 là 100,1%; đủ mũi là 99,34%. Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại lần 1 là 96,8%; nhắc lại 

lần 2 là 98,8%.  Tỷ lệ trẻ 12 đến dưới 18 tuổi tiêm mũi 1 là 103,1%, đủ mũi là 

102,2%. Tỷ lệ tiêm mũi nhắc lại là 89,5%. Tỷ lệ trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi tiêm 

mũi 1 là 98,8%, mũi 2 là 92,3%. 
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5.5. Giáo dục - Đào tạo 

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

học 2022 - 2023 ở các cấp, bậc giáo dục phổ thông; triển khai nhiệm vụ học kỳ 

II năm học 2022 - 2023. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị, trường học tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện xây dựng trường học an toàn, lành 

mạnh, thân thiện, phòng chống tai nạn, thương tích và bạo lực học đường; đảm 

bảo công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm, tăng cường phòng 

chống dịch Covid-19. 

Ngày 21/12/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành công văn số 

3759/SGDĐT-VP về việc nghỉ Tết Dương lịch và nghỉ Tết Nguyên đán Quý 

Mão năm 2023. Theo đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc 

ngành Giáo dục nghỉ tết từ ngày 20-26/01/2023 (tức từ 29 tháng Chạp năm 

Nhâm Dần đến hết mùng 5 tháng Giêng năm Quý Mão); học sinh và trẻ mầm 

non thuộc các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường 

xuyên nghỉ từ 18-29/01/2023 (tức từ 27 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến hết 

mùng 8 tháng Giêng năm Quý Mão). Sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, các đơn vị, 

trường học khẩn trương ổn định nền nếp dạy và học, thực hiện đảm bảo chương 

trình giảng dạy, tập trung nâng cao chất lượng giáo dục. Phát động sâu rộng 

phong trào Tết trồng cây “Đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Quý Mão 2023. 

5.6. Văn hoá - Thể dục thể thao 

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

mừng Xuân Quý Mão năm 2023, tuyên truyền kịp thời các chủ trương, đường 

lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của 

tỉnh. Tổ chức tuyên truyền sâu rộng các văn bản chỉ đạo của Trung ương,của 

Tỉnh về tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 trên trang Thông tin điện tử 

của Sở và các đơn vị trong Ngành; tuyên truyền các nội dung vui Xuân đón Tết 

an toàn, tiết kiệm; các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Xứ Thanh, 

gắn với quảng bá du lịch Thanh Hóa đến với du khách trong nước và quốc tế; 
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gắn tổ chức các hoạt động đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 với các hoạt 

động mừng Đảng, mừng Xuân, các lễ hội truyền thống một cách thiết thực, hiệu 

quả, phù hợp với tình hình của địa phương, đơn vị. Một số hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật, thể dục thể thao nổi bật trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý 

Mão 2023 như sau:  

- Chương trình nghệ thuật “Chào năm mới 2023": Tại Quảng trường Lam 

Sơn, thành phố Thanh Hóa.Thời gian: Tối ngày 31/12/2022. 

-Chương trình thăm và tặng quà cho xã Thành Sơn, huyện Bá Thước do Sở 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch đỡ đầu nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão năm 

2023. 

- Chương trình nghệ thuật đêm Giao thừa đón Tết Nguyên Đán Quý Mão 

tại Quảng Trường Lam Sơn vào đêm Giao thừa và phát sóng trực tiếp trên Đài 

Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa: Thời gian từ 22h00' đến 24h00' ngày 

21/01/2023 (tức đêm 30 Tết). 

- Tổ chức bắn pháo hoa đón Giao thừa: Tại TP. Thanh Hóa và TX. Nghi 

Sơn. Thời gian: 15 phút/điểm bắn;vào lúc 00h00' đến 00h15' ngày 22/01/2022 

(tức đêm 30 Tết). 

- Ghi hình, phát sóng các chương trình nghệ thuật truyền thống trong dịp 

Tết Nguyên Đán. Nội dung chương trình, gồm: Vở diễn Chèo "Đất liền và biển 

cả" và vở Cải lương "Điều còn lại" do Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Thanh 

Hóa dàn dựng và biểu diễn, đã đoạt Giải Xuất sắc và Huy chương Vàng tại các 

liên hoan, hội diễn nghệ thuật sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc năm 2022; 

Chương trình nghệ thuật dân ca, dân vũ "Giai điệu xứ Thanh" do Nhà hát Ca 

múa Kịch Lam Sơn thực hiện.Thời gian phát sóng: từ 22/01 đến 24/01/2023 (tức 

từ ngày Mùng 1 Tết đến hết mùng 3 Tết Nguyên Đán). 

- Tổ chức trình diễn Văn nghệ - Thư pháp: Tại Khu Văn hoá tưởng niệm 

Bác Hồ.Thời gian: Ngày 25/01/2023 (Tức ngày mùng 4 Tết Nguyên Đán). 

- Biểu diễn võ thuật và Hội diễn Vovinam tỉnh Thanh Hóa: Tại Tượng đài 

Lê Lợi, thành phố Thanh Hóa.Thời gian: ngày 25/01/2023 (Tức ngày mùng 4 

Tết Nguyên Đán). 
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- Tổ chức không gian văn hóa tại Công viên Hội An phục vụ Nhân dân du 

Xuân Quý Mão. Thời gian: Từ ngày 19/01/2023 đến ngày 26/01/2023 (tức từ 

ngày 28 tháng Chạp, năm Nhâm Dần đến hết ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán). 

- Tổ chức không gian văn hóa "Tết xưa, làng cổ": Tại Phường Hàm Rồng, 

thành phố Thanh Hóa.Thời gian: Từ ngày 22/01/2023 đến ngày 26/01/2023 (tức 

từ ngày mùng 1 Tết đến hết ngày mùng 5 Tết Nguyên Đán). 

- Tổ chức Ngày thơ Việt Nam lần thứ XXI: Tại Khu Văn hóa tưởng niệm 

Bác Hồ, thành phố Thanh Hóa.Thời gian: Từ ngày 04/02/2023 đến ngày 

05/02/2023 (tức từ ngày 14 đến hết ngày 15 tháng Giêng năm Quý Mão). 

- Khai mạc Hội báo Xuân: Tại Thư viện tỉnh và huyện Quảng Xương. Thời 

gian: Từ ngày 16/01/2023 đến 03/02/2023 (tức ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm 

Dần đến ngày 13 tháng Giêng năm Quý Mão). 

- Chương trình nghệ thuật Chào mừng Kỷ niệm 93 năm Ngày thành lập 

Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930- 03/02/2023): Địa điểm ghi hình tại 

trường quay, Đài Phát thanh và Truyền hình Thanh Hóa.Thời gian phát sóng: 

Tối ngày 03/02/2023. 

-Khánh thành Di tích lịch sử cách mạng Trụ sở làm việc của Tỉnh ủy Thanh 

Hóa, giai đoạn 1967 - 1973: Tại xã Thiệu Viên, huyện Thiệu Hóa.Thời gian: 

Sáng ngày 03/02/2023. 

5.7.Tai nạn giao thông 

Tháng 01/2023, các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể 

và các địa phương trong tỉnh tăng cường thực hiện các giải pháp bảo đảm trật tự, 

an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Quý 

Mão 2023. Các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý vi 

phạm trật tự, ATGT. Tháng 01/2023 (tính từ ngày 15/12/2022 đến ngày 

14/01/2023), trên địa bàn tỉnh xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông (gồm cả va chạm 

giao thông), làm chết 11 người, bị thương 26 người; so với tháng trước giảm 03 

vụ, giảm 04 người chết, giảm 05 người bị thương; so với cùng kỳ giảm 01 vụ, 

giảm 07 người chết và tăng 03 người bị thương. Trong tháng, các lực lượng 

chức năng đã xử phạt 7.280 trường hợp vi phạm các quy định của pháp luật về 

trật tự, ATGT đường bộ, với số tiền hơn hơn 14,7 tỷ đồng; tạm giữ 1.589 
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phương tiện (150 xe ô tô, 1.439 xe mô tô), tước giấy phép lái xe 1.193 trường 

hợp. 

5.7.Cháy, nổ 

Tháng 12/2022, xảy ra 16 vụ cháy
3
, thiệt hại về tài sản khoảng 300 triệu 

đồng (06 vụ đang thống kê). Lực lượng chức năng đã tổ chức kiểm tra, hướng 

dẫn an toàn PCCC cho 2.702 lượt cơ sở, lập 2.702 biên bản kiểm tra, kiến nghị 

khắc phục 3.705 tồn tại, thiếu sót. Xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực 

PCCC 567 trường hợp, phạt tiền 9.612,9 triệu đồng, tạm đình chỉ 74 trường hợp, 

đình chỉ hoạt động 18 trường hợp./. 

 

CỤC THỐNG KÊ THANH HÓA 

                                           
3
TP.Thanh Hóa 06 vụ, TP.Sầm Sơn, TX. Nghi Sơn, TX. Bỉm Sơn, Thiệu Hóa, Triệu Sơn, Như 

Thanh,Thạch Thành, Hậu Lộc Yên Định, Thọ Xuân mỗi nơi 01 vụ. 


