
    TỔNG CỤC THỐNG KÊ  

CỤC THỐNG KÊ NINH THUẬN  

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

Số:  125  /BC-CTK Ninh Thuận, ngày 25 tháng 02 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI  

THÁNG 02 VÀ 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

 

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

 Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu chăm sóc cây trồng 

vụ Đông xuân. Hiện tại, cây trồng đang sinh trưởng và phát triển tốt. Chăn nuôi 

ổn định. Sản lượng thủy sản hai tháng đầu năm có dấu hiệu tăng chậm lại, sản 

xuất giống ổn định. 

a/ Nông nghiệp 

Đến nay, vụ Đông xuân 2021 đã kết thúc gieo trồng với 29.591,0 ha, tăng 

17% so với cùng kỳ năm trước. Thuận lợi về nguồn nước tưới do mưa nhiều ở 

cuối năm trước, lượng nước tại các hồ chứa trên địa bàn tỉnh và hồ Đơn Dương 

dồi dào. Cả tỉnh gieo cấy được 16.880,8 ha lúa Đông xuân, tăng 41% so với 

cùng kỳ năm trước, trong đó huyện Ninh Phước gieo diện tích lớn nhất với 

5.229,4 ha, tăng 19,7%; huyện Ninh Sơn 3.127,3 ha, giảm 3,3%; huyện Ninh 

Hải 2.236 ha, tăng 9,2%; huyện Thuận Bắc 2.914 ha, tăng 292,2%. 

 Cùng với việc gieo cấy lúa đông xuân, các huyện gieo trồng được 2.656,8 

ha ngô, tăng 11,6% so cùng kỳ năm trước; cây lấy củ 4.335,4 ha, giảm 17,3%; 

cây thuốc lá 80,2 ha, tăng 54,2%; cây có hạt chứa dầu 284,8 ha, tăng 7,3%; rau, 

đậu các loại 3.746,4 ha, giảm 2,9%1; diện tích cây gia vị hằng năm, phần lớn là 

cây ớt 248 ha, tăng 8,6 %; cây hàng năm khác chủ yếu là cỏ trồng 1.326 ha, tăng 

6,4%. 

Hiện tại, cây trồng đang sinh trưởng và phát triển tốt, tình trạng sâu đục 

thân xuất hiện rải rác trên một số cánh đồng. Trong vụ, đã thực hiện chuyển đổi 

cơ cấu cây trồng những nơi sản xuất kém hiệu quả (chuyển đổi từ đất lúa sang 

cây trồng cạn, sử dụng ít nước như rau, ngô, các loại đậu, cỏ chăn nuôi, cây ăn 

quả...) nhằm tăng hiệu quả sản xuất trên cùng đơn vị diện tích. Tổng diện tích 

chuyển đổi được 317 ha, trong đó trên đất lúa 90 ha và 227 ha trên đất cây hằng 

 
1 Trong đó: giảm mạnh diện tích đậu các loại và tăng diện tích rau các loại, cụ thể: rau các loại ước thực hiện 

3.052 ha, tăng 0,9% so cùng kỳ; đậu các loại 666,9 ha, giảm 17%. 
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năm khác. Thực hiện được 05 cánh đồng mẫu lớn Lúa với 3.709 ha trên địa bàn 

các huyện Ninh Phước, Ninh Hải, Ninh Sơn, Thuận Bắc và Thuận Nam; 01 cánh 

đồng lớn sản xuất măng tây xanh quy mô 55ha; 02 cánh đồng lớn ngô quy mô 

130 ha. Quy trình sản xuất cánh đồng lớn được áp dụng đồng bộ các khâu: 

xuống giống, chăm sóc, bón phân, phun thuốc đồng loạt để tạo hiệu quả rõ rệt. 

Mối liên kết giữa nông dân và doanh nghiệp trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

ngày càng chặt chẽ và mở rộng hơn, giúp nông dân an tâm sản xuất và mang lại 

hiệu quả kinh tế. 

Trong tháng, tình hình chăn nuôi nhìn chung ổn định. Số lượng gia súc, 

gia cầm giết thịt trong tháng có Tết Nguyên đán tăng nhưng không cao do lượng 

thịt nhập từ các địa phương khác nhiều và giá rẻ. Công tác phòng chống dịch 

bệnh, kiểm dịch động vật, kiểm soát giết mổ trong tháng đặc biệt chú trọng; 

kiểm dịch, kiểm soát chặt chẽ vận chuyển động vật, sản phẩm động vật. Ước 

tính tháng Hai, đàn trâu tăng 1% so với cùng thời điểm năm trước; đàn bò tăng 

0,4%; đàn heo tăng 4,2%; đàn dê, cừu tăng 2%; đàn gia cầm tăng 9,6%. Trong 

tháng xuất hiện bệnh Tụ huyết trùng trâu, bò trên 03 con vật nuôi; bệnh Dịch tả 

lợn châu Phi trong tháng không xảy ra, đang được kiểm soát tốt. So cùng kỳ, giá 

cả sản phẩm thịt hơi tăng mạnh đối với trâu, bò và cừu; số còn lại ổn định. So 

với tháng trước, các sản phẩm vật nuôi tăng nhẹ nhưng không đột biến, riêng giá 

heo hơi có xu hướng giảm do lượng cung dồi dào vì dịch tả lợn châu Phi được 

kiểm soát tốt. 

 b/ Lâm nghiệp 

 Do chưa có kế hoạch trồng rừng, sản xuất lâm nghiệp trong tháng chủ yếu 

tập trung vào công tác chăm sóc, bảo vệ rừng trồng trên diện tích 1.132,86 ha, 

tăng 2,5% so cùng kỳ (năm 2 là 731,36  ha; năm 3 trở lên là 401,5 ha). Khai thác 

gỗ và lâm sản khác ngoài gỗ trong tháng chủ yếu ở hộ cá thể. Sản lượng gỗ khai 

thác từ rừng trồng trong tháng ước đạt 282m3, giảm 1,1% so cùng kỳ; củi 2.020 

ster, giảm 1,5% so cùng kỳ. 

 Trong tháng Hai không xảy ra cháy rừng. Diện tích rừng bị chặt, phá là 

4,37 ha. Tính chung hai tháng đầu năm, cả tỉnh có 5,03 ha rừng bị thiệt hại, gấp 

20 lần so với cùng kỳ năm trước, toàn bộ đều là rừng bị chặt, phá. 

c/ Thuỷ sản 

Trong tháng Hai, sản lượng thủy sản cả tỉnh ước đạt 6.429,3 tấn, giảm 

1,8% so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 5.745,2 tấn, giảm 3,8%; tôm đạt 

243,1 tấn, tăng 33,5%; thủy sản khác đạt 441,0 tấn, tăng 12%.  
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Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước đạt 465 tấn, tăng 29,9% so 

với cùng kỳ năm trước, trong đó cá đạt 31 tấn, giảm 13,9%; tôm đạt 194 tấn, tăng 

47%; thủy sản khác đạt 240 tấn, tăng 26,3%. Sản lượng nuôi trồng tăng do thu 

tôm và hàu tăng, trong khi nuôi cá nước ngọt giảm. Sản lượng tôm thẻ chân trắng 

ước đạt 185 tấn, tăng 48% so cùng kỳ năm trước; tôm sú chưa thu. 

 Sản lượng thủy sản khai thác trong tháng ước đạt 5.964,3 tấn, giảm 3,6% 

so với cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 5.714,2 tấn, giảm 3,7%; tôm đạt 49,1 

tấn, giảm 2,1%; thủy sản khác đạt 201 tấn, giảm 1,4%. Do trùng vào dịp Tết 

Nguyên đán nên số ngày tàu thuyền hoạt động trên biển giảm. Khu vực hoạt 

động khai thác chủ yếu trên các vùng biển Ninh Thuận đến Khánh Hòa, từ Bình 

Thuận đến đảo Côn Sơn - Vũng Tàu - Kiên Giang. 

 Tính chung hai tháng đầu năm 2021, sản lượng thủy sản ước đạt 11.174,8 

tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 908 

tấn, tăng 18,7%; sản lượng khai thác đạt 10.266,8 tấn, tăng 0,4% (sản lượng 

thủy sản khai thác biển đạt 10.261,3 tấn, tăng 0,4%). 

 Sản lượng giống thủy sản sản xuất tháng Hai ước đạt 4.123 triệu con, tăng 

20,5% so cùng kỳ năm trước; trong đó tôm giống ước đạt 4.100 triệu con, tăng 

20,6%. Tình hình sản xuất và kinh doanh giống thủy sản của tỉnh trong tháng 

nhìn chung tốt, giá cả và thị trường tiêu thụ ổn định. Tính chung hai tháng đầu 

năm, lượng giống sản xuất 8.335 triệu con, tăng 15,3%; trong đó tôm giống ước 

đạt 8.300 triệu con, tăng 15,3%.  

2. Sản xuất công nghiệp 

Thời gian nghỉ Tết Nguyên đán 2021 cùng thời điểm dịch Covid-19 bùng 

phát, đã tác động ảnh hưởng nhiều đến thời gian hoạt động trở lại sau Tết của 

các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 02/2021. Tính chung hai 

tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tăng 43,77% so 

với cùng kỳ năm trước, thấp hơn mức tăng 59,40% của cùng kỳ năm 2020. 

 Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 02/2021 ước giảm 

16,75% so với tháng trước và tăng 28,81% so với cùng kỳ năm trước, trong đó 

ngành khai khoáng giảm 41,21%; ngành chế biến, chế tạo giảm 17,23%; sản xuất 

và phân phối điện tăng 62,82%; cung cấp nước và xử lý rác thải, nước thải tăng 

0,37%.  

 Tính chung hai tháng đầu năm 2021, IIP ước tính tăng 43,77% so với 

cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo tăng 11,73% (cùng kỳ 

năm trước giảm 43,86%); ngành sản xuất và phân phối điện tăng 74,17% (cùng 

kỳ năm trước tăng 1,45%); ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác 
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thải, nước thải tăng 3,87% (cùng kỳ năm trước tăng 4,89%); riêng ngành khai 

khoáng giảm 46,92% (cùng kỳ năm trước giảm 12,24%). 

 Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 2 

tháng tăng cao so với cùng kỳ năm trước: sản xuất đồ uống (chủ yếu bia lon) tăng 

45,78%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 35,93%; sản xuất 

giấy và sản phẩm từ giấy tăng 33,53%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn 

(trừ máy móc, thiết bị) tăng 20,51%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 19,22%; 

chế biến, chế tạo khác tăng 15,61%; Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc 

và thiết bị tăng 15,05%; Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 10,11%. 

Bên cạnh đó, một số ngành có chỉ số sản xuất 2 tháng giảm hoặc tăng thấp so với 

cùng kỳ năm trước: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang 

học giảm 57,99%; khai khoáng khác giảm 46,92%; sản xuất trang phục giảm 

23,45%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 21,14%; sản xuất hoá chất 

và sản phẩm hoá chất giảm 9,09%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ giảm 

0,26%; dệt tăng 3,39%; hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế 

liệu tăng 3,8%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 3,89%; sản xuất chế biến 

thực phẩm tăng 8,3%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 9,55%. 

 Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu hai tháng đầu năm 2021 tăng cao 

so với cùng kỳ năm trước: điện mặt trời tăng 88,9%; bia đóng lon tăng 75%; 

điện gió tăng 60,2%; xi măng Portland đen tăng 56,4%; thạch nha đam tăng 

51,2%; đường RS tăng 25,3%. Một số sản phẩm giảm: muối biển giảm 58,4%; 

tinh bột mỳ giảm 21,8%; hạt điều khô giảm 3,6%; tôm đông lạnh không tăng 

không giảm. 

 3. Tình hình đăng ký doanh nghiệp2  

 Trong hai tháng đầu năm 2021 có 43 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 

35,8% so với cùng kỳ năm 2020 và 33 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 

83,3%. Đáng chú ý là trong hai tháng có 44 doanh nghiệp thông báo giải thể, 

tăng 388,9%; có 87 doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, tăng 102,3% so với 

cùng kỳ năm trước. 

Trong tháng Hai (tính đến 19/02/2021), cả tỉnh có 13 doanh nghiệp (DN) 

thành lập mới, giảm 53,6% so với cùng kỳ năm trước; trong đó loại hình DN 

Công ty trách nhiệm hữu hạn có 12 DN, chiếm 92,3% số DN thành lập mới, 

giảm 53,8%. Số vốn đăng ký mới là 26,1 tỷ đồng, giảm 79,4%. Vốn đăng ký 

bình quân một doanh nghiệp thành lập mới trong tháng đạt 2 tỷ đồng, giảm 

55,6% so cùng kỳ năm trước. Trong tháng, cả tỉnh có 01 DN hoạt động trở lại, 

 
2 Nguồn: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 
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tăng 01 DN so cùng kỳ năm trước; 06 DN tạm ngừng kinh doanh, tăng 04 DN; 

không có DN thông báo giải thể, giảm 03 DN.  

Tính chung hai tháng đầu năm, cả tỉnh có 43 DN thành lập mới, giảm 

35,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó loại hình DN Công ty trách nhiệm 

hữu hạn có 37 DN, chiếm 86% số DN thành lập mới, giảm 35,1%. Số vốn đăng 

ký mới là 663 tỷ đồng, tăng 137,8%3. Vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp 

thành lập mới đạt 15,4 tỷ đồng, tăng 270,6% so cùng kỳ năm trước. Trong hai 

tháng, cả tỉnh có 33 DN hoạt động trở lại, tăng 83,3%; 87 DN tạm ngừng kinh 

doanh, tăng 102,3%; 44 DN thông báo giải thể, tăng 388,9%.  

Theo khu vực kinh tế, trong hai tháng đầu năm, có 12 doanh nghiệp thành 

lập mới thuộc khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, tăng 50% so với cùng kỳ 

năm trước; 10 doanh nghiệp thuộc khu vực công nghiệp và xây dựng, giảm 

65,5%; 21 doanh nghiệp thuộc khu vực dịch vụ, giảm 30%.  

4. Đầu tư  

Tháng Hai là tháng Tết Nguyên đán và chịu ảnh hưởng của dịch Covid-

19, nhưng vốn đầu tư phát triển vẫn tăng so với cùng kỳ do các dự án trọng 

điểm của tỉnh triển khai nước rút vì nhà thầu cam kết thực hiện đúng theo tiến 

độ đã ký kết trong hợp đồng hoàn thành trong quý I năm 2021. 

Vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản 

lý tháng Hai ước tính đạt 73,1 tỷ đồng, tăng 21,7% so với cùng kỳ năm trước, 

trong đó vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 55,7 tỷ đồng, tăng 23,1%; vốn ngân 

sách nhà nước cấp huyện 17,4 tỷ đồng, tăng 17,5%. 

Vốn đầu tư tháng 02/2021 thuộc nguồn ngân sách tỉnh chủ yếu thực hiện 

các dự án chuyển tiếp từ năm 2020: Khắc phục khẩn cấp hậu quả thiên tai-Ninh 

Thuận WB; Hồ sinh thái Kiền Kiền; Trường THPT Lê Quý Đôn (cơ sở 2); Vệ 

sinh môi trường các thành phố duyên hải GĐ2 - Tiểu dự án TP.Phan Rang - 

Tháp Chàm; Đường đôi vào TP.Phan Rang -Tháp Chàm (Đoạn phía nam); Hạ 

tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Quảng Sơn huyện Ninh Sơn. 

5. Tài chính, Ngân hàng 

a/ Tài chính 

 Chịu ảnh hưởng của thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kết hợp với tác động 

của dịch Covid-19, nhưng tình hình thu ngân sách Nhà nước hai tháng đầu năm 

2021 tốt hơn cùng kỳ năm ngoái. 

 
3 Chủ yếu từ 04 DN kinh doanh bất động sản, tăng 100% so với cùng kỳ năm trước; với số vốn 506 tỷ đồng, tăng 

1.644,8%. 
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 Tổng thu ngân sách Nhà nước từ đầu năm đến thời điểm 17/2/2021 ước 

tính đạt 601 tỷ đồng, đạt 15% dự toán năm. Trong đó: thu nội địa (không kể thu 

dầu thô) đạt 488 tỷ đồng, đạt 18%; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 113 tỷ 

đồng, đạt 9%. 

 Tổng chi ngân sách Nhà nước (không tính chi từ nguồn vốn Trái phiếu 

Chính phủ) ước tính đạt 739 tỷ đồng, đạt 13% dự toán năm. Công tác chi ngân 

sách được đảm bảo kế hoạch và đáp ứng kịp thời việc điều hành thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Thực hiện tiết kiệm tối đa các 

khoản chi hành chính và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác. 

b/ Ngân hàng 

Hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn trong tháng 02/2021 ổn định và 

an toàn. Dư nợ tín dụng khởi đầu có sự tăng trưởng so với tháng trước và cuối năm 

2020.  

Theo báo cáo của Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Ninh Thuận, ước 

đến cuối tháng 02/2021: 

Nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 16.700 tỷ đồng, giảm 78 tỷ đồng 

(-0,46%) so với cuối năm 2020, bằng 88,8% kế hoạch năm 20214. 

Tổng dư nợ tín dụng ước  đạt  30.700 tỷ đồng, tăng 321 tỷ đồng (+1,06%) so 

với cuối năm 2020, bằng 87,9% kế hoạch năm 20215. 

Dư nợ xấu trên địa bàn là 190 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,62% so với tổng dư nợ, 

giảm 0,02% so với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2020 (số tuyệt đối giảm 4,8 tỷ đồng). 

6. Thương mại, giá cả, dịch vụ 

a/ Bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

 Tháng Hai là tháng Tết Nguyên đán nên dù chịu ảnh hưởng của dịch 

Covid-19 nhưng hoạt động thương mại, dịch vụ trong tháng sôi động. Tổng mức 

bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Hai tăng 0,4% so với 

tháng trước và tăng 18,6% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng đầu 

năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 

11,7% so với cùng kỳ năm trước.   

 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng Hai ước 

tính đạt 2.240,5 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 18,6% so với 

cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 1.774,6 tỷ đồng, 

tăng 1,9% và tăng 21,5%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 289,8 tỷ đồng, 

 
4 Chia ra: Tiền gửi tiết kiệm từ dân cư: ước đạt 11.440 tỷ đồng, chiếm 68,5% trong tổng nguồn vốn huy động, 

tăng 17 tỷ đồng (+0,15%) so với cuối năm 2020; Tiền gửi thanh toán: Ước đạt 5.020 tỷ đồng, chiếm 30,1%, giảm 

97 tỷ đồng  (-1,9%); Phát hành giấy tờ có giá: Ước đạt 240 tỷ đồng, chiếm 1,4%, tăng 2 tỷ đồng  (+0,8%). 
5 Chia ra: Ngắn hạn: 14.900 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,5% trong tổng dư nợ, giảm 143 tỷ đồng (-0,95%) so với cuối 

năm 2020; Trung, dài hạn: 15.800 tỷ đồng, chiếm 51,5%, tăng 464 tỷ đồng (+3,03%)  so với cuối năm 2020. 
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giảm 4,7% và tăng 4,5%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 0,02 tỷ đồng, giảm 

87,3% và giảm 10%; doanh thu dịch vụ khác đạt 176,0 tỷ đồng, giảm 5,3% và 

tăng 15,9%. 

 Tính chung hai tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.472,4 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm trước.  

Xét theo ngành hoạt động hai tháng đầu năm nay: Doanh thu bán lẻ hàng 

hóa ước tính đạt 3.516,3 tỷ đồng, chiếm 78,6% tổng mức và tăng 13,4% so với 

cùng kỳ năm trước do nguồn cung hàng hóa dồi dào, chú trọng công tác bán 

hàng bình ổn giá, đưa hàng về vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng 

bào dân tộc góp phần giúp hàng hoá được lưu thông thông suốt, trong đó: vật 

phẩm văn hoá, giáo dục tăng 19,3%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình 

tăng 15,2%; lương thực, thực phẩm tăng 15,1%; may mặc tăng 14,9%; phương 

tiện đi lại tăng 14,7%; xăng dầu tăng 14,1%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 11%. 

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước tính đạt 594,1 tỷ đồng, chiếm 13,3% 

tổng mức và giảm 1,6% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của dịch 

Covid-19 nên người dân hạn chế đi lại và ăn uống ngoài gia đình. Doanh thu du 

lịch lữ hành ước tính đạt 0,2 tỷ đồng, chiếm 0,005% tổng mức và giảm 6,2% so 

với cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ khác ước tính đạt 361,8 tỷ đồng, 

chiếm 8,1% tổng mức và giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước. 

b/ Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ 

 Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2021 tăng 1,79% so với tháng trước, chủ 

yếu do nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ của người dân trong Tết Nguyên 

đán tăng nên giá nhiều mặt hàng tăng so mặt bằng giá trước Tết, và giá điện trở 

về mức bình thường6. Tuy nhiên, chỉ số giá tiêu dùng bình quân hai tháng đầu 

năm 2021 tăng 2,15% so với cùng kỳ năm trước, là mức tăng thấp nhất trong 5 

năm gần đây7. 

 Trong mức tăng 1,79% của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 02/2021 so 

với tháng trước có 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá tăng, trong đó: 

nhóm nhà ở và vật liệu xây dựng tăng nhiều nhất với 8,58% do giá điện tăng 

mạnh 38,79% so với tháng trước, và nhóm nhiên liệu gas, dầu hỏa tăng; nhóm 

nhóm hàng hóa, dịch vụ khác tăng 2,97% chủ yếu ở nhóm hàng dịch vụ phục vụ 

cá nhân như cắt, uốn tóc và gội đầu tăng 21,90%, giá dịch vụ chăm sóc cá nhân 

tăng 18,62% do nhu cầu tăng cao vào dịp gần Tết; nhóm giao thông tăng 1,79% 

 
6 Giá điện tháng 01/2021 giảm mạnh theo công văn số 9764/BCT-ĐTĐL của Bộ Công thương về hỗ trợ giảm giá 

điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 đợt 2 tại các kỳ hóa đơn 

tháng 10, tháng 11, tháng 12 năm 2020. 
7 Tốc độ tăng CPI bình quân 2 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm trước các năm 2017-2021 lần lượt là: 4,54%; 

3,90%; 2,46%; 6,15%; 2,15%.   
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do giá dịch vụ giao thông công cộng tăng 2,34% vào dịp Tết; nhóm hàng ăn và 

dịch vụ ăn uống tăng 0,90% do nhu cầu tăng về các mặt hàng lương thực (tăng 

3,47%) và ăn uống ngoài gia đình (tăng 2,50%); nhóm may mặc, mũ nón và giầy 

dép tăng 0,70%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,40%; nhóm thiết bị và 

đồ dùng gia đình tăng 0,31%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,28%. Các nhóm 

hàng hóa và dịch vụ còn lại có chỉ số giá không tăng không giảm gồm: bưu chính, 

viễn thông; giáo dục. 

 CPI bình quân hai tháng đầu năm 2021 tăng 2,15% so với bình quân cùng 

kỳ năm 2020; CPI tháng 02/2021 tăng 1,09% so với tháng 12/2020 và tăng 

2,92% so với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số giá vàng giảm nhẹ 0,15% so với tháng trước và tăng 24,33% so 

cùng kỳ năm trước; giá vàng 9999 ở mức 5.450.000 đồng/chỉ. Giá Đô la Mỹ 

tăng 1,16% so với tháng trước và tăng 1,49% so cùng kỳ năm trước; giá Đô la 

Mỹ ở mức 23.570 đồng/USD. 

c/ Vận tải hành khách và hàng hóa  

 Đợt bùng phát dịch bệnh Covid-19 lần thứ ba của nước ta đã hạn chế vận 

tải hàng hóa và nhu cầu đi lại của người dân, làm hoạt động vận tải tháng 

02/2021 giảm mạnh so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước. 

 Vận tải hành khách tháng Hai ước đạt 0,3 triệu lượt hành khách vận 

chuyển, giảm 42,6% so với tháng trước và luân chuyển 25,5 triệu lượt hành 

khách.km, giảm 42,6%. Tính chung hai tháng năm 2021, vận tải hành khách đạt 

0,9 triệu lượt hành khách vận chuyển, giảm 17,8% so với cùng kỳ năm trước 

(cùng kỳ năm 2020 tăng 5,4%) và luân chuyển 69,8 triệu lượt hành khách.km, 

giảm 18,1% (cùng kỳ năm 2020 tăng 4,4%). Toàn bộ là hoạt động vận tải  

đường bộ trong nước. 

 Vận tải hàng hóa tháng Hai ước đạt 0,6 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, 

giảm 20,1% so với tháng trước và luân chuyển 44,3 triệu tấn.km, giảm 13,5%. 

Tính chung hai tháng, vận tải hàng hóa đạt 1,3 triệu tấn hàng hóa vận chuyển, 

tăng 3,9% so với cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2020 tăng 7,2%) và luân 

chuyển 95,4 triệu tấn.km, tăng 2,9% (cùng kỳ năm 2020 tăng 6,5%). Toàn bộ là 

hoạt động vận tải  đường bộ trong nước. 

7. Một số vấn đề xã hội 

a/ Đời sống dân cư, công tác an sinh xã hội 

Trong tháng, tỉnh triển khai thực hiện chế độ, chính sách cho các đối 

tượng trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 được kịp thời, đầy đủ, đúng 

đối tượng. Cụ thể: 
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Gia đình chính sách Người có công: 15.722 định suất/5.766.100.000 đồng 

trong đó: Quà Chủ tịch nước: 6.383 định suất/1.922.400.000  đồng;  Quà Chủ 

tịch tỉnh: 9.339 định suất/3.843.700.000 đồng. 

Đối tượng bảo trợ xã hội: Hỗ trợ 30.126 người với kinh phí 

6.025.200.000 đồng, gồm: Đối tượng tại cộng đồng, đối tượng nuôi tập trung tại 

cơ sở bảo trợ xã hội, đối tượng Học viên tại Cơ sở Cai nghiện ma túy. Quà Chủ 

tịch nước thăm Người Cao tuổi dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho 42 

cụ Người Cao tuổi với kinh phí 51,66 triệu đồng. 

 Tổ chức phân bổ gạo được Thủ tướng Chính phủ xuất cấp từ nguồn dự trữ 

quốc gia cho tỉnh để hỗ trợ cho Nhân dân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 

2021. Cụ thể: Tổng số gạo được phân bổ là 530,205 tấn gạo cho 8.913 

hộ/35.347 khẩu (15kg/01 khẩu) trên địa bàn 06 huyện và cơ sở bảo trợ xã hội tư 

nhân Trần Châu. Đến ngày 05/02/2021 đã hoàn thành việc cấp phát gạo. Số 

lượng gạo được được cấp phát đúng đối tượng, bảo đảm chất lượng theo quy 

định. 

 Quà thăm người nghèo: Hỗ trợ quà Tết cho các đối tượng hộ nghèo 9.606 

suất với tổng số tiền trên 1,9 tỷ đồng; đồng thời các huyện, thành phố và các 

ngành đã chủ động vận động các nhà hảo tâm đã hỗ trợ quà Tết cho hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, các gia đình khó khăn, hộ gia đình chính sách có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn trên 41 ngàn suất quà với giá trị trên 12 tỷ đồng. 

Tình hình lao động, tiền lương và tiền thưởng: Các doanh nghiệp, tổ chức 

thực hiện việc trả tiền lương, thưởng kịp thời đúng quy định; không có trường 

hợp nợ lương người lao động. 

 b/ Giáo dục  

 Trong tháng Hai, ngành giáo dục tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh giỏi 

đạt giải quốc gia năm học 2020-2021; Hội nghị sơ kết 03 năm công tác kiểm 

định chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-

2020.  

Trước diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngày 15/2, Sở Giáo dục và 

Đào tạo có thông báo tiếp tục cho trẻ em cấp học mầm non, học sinh cấp tiểu 

học, trung học cơ sở, trung học phổ thông, học viên giáo dục thường xuyên, sinh 

viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học từ ngày 17/2 đến khi có thông báo mới. Trong 

thời gian này, các trường phổ thông tổ chức dạy học trực tuyến theo hướng dẫn 

của Sở Giáo dục và Đào tạo. Đến ngày 19/2, UBND tỉnh có công văn 

800/UBND-VXNV về việc đồng ý cho các học sinh các cơ sở giáo dục trên toàn 

tỉnh đi học trở lại từ ngày 22/02/2021. 

c/ Chăm sóc sức khỏe cộng đồng  
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 Phòng chống dịch Covid-19: Trong dịp tết nguyên đán, từ ngày 29 tháng 

Chạp đến sáng Mùng 5 Tết có 6.845 người đến/về Ninh Thuận từ các tỉnh, thành 

phố có dịch, ca bệnh Covid-19 được tiếp cận, kiểm soát dịch bệnh; hiện đang 

thực hiện Cách ly tập trung (tại BV Đa khoa tỉnh) 08 người (03 người F1 và 05 

người đến/về từ Hải Dương), kết quả xét nghiệm SARS-CoV-2 có 02 người âm 

(-) tính lần 2; 03 người âm tính lần 1 và 03 người đang chờ kết quả. Thực hiện 

cách ly tại nhà, nơi lưu trú 413 người và tự theo dõi sức khỏe còn 13.697 người.  

Ngoài ra, Bệnh viện đa khoa tỉnh cũng đã tổ chức thu dung, cách ly, điều trị cho 

08 người có triệu chứng sốt, ho, khó thở và 05 người mắc bệnh khác nhưng có 

tiền sử đến về từ các tỉnh có dịch bệnh. 

Tính đến 19/02/2021, Ninh Thuận không phát sinh ca nhiễm Covid-19 

mới ngoài 03 trường hợp đã khỏi bệnh: BN61, BN67 và BN1221. Tính đến nay, 

Ninh Thuận không có ca lây nhiễm Covid-19 cộng đồng. Tổng số trường hợp 

lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2  tính đến ngày 18/02/2021 là 5.358, trong đó 

5.355 trường hợp âm tính. 

Các bệnh truyền nhiễm lưu hành: Tính đến ngày 18/02/2021: toàn tỉnh có 

78 trường hợp mắc Sốt xuất huyết, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2020; 15 

trường hợp mắc Tay chân miệng, tăng 36,4%; 01 trường hợp mắc Sốt xuất 

huyết, giảm 01 trường hợp; 06 trường hợp mắc Thủy đậu, giảm 87,8%; 02 

trường hợp mắc Quai bị, giảm 50%; chưa ghi nhận trường hợp mắc Đau mắt đỏ.   

d/ Văn hóa, thể thao 

Các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch phục vụ Tết Nguyên đán Tân 

Sửu 2021 được tổ chức đơn giản, vui tươi, tiết kiệm và tuân thủ nghiêm các 

quy định về phòng chống dịch Covid-19 với các hoạt động chính: Tổ chức 

Vườn hoa xuân Tân Sửu 2021 với chủ đề “Mừng Đảng- Mừng Xuân Tân Sửu 

2021, mừng Ninh Thuận phát triển nhanh và bền vững”; trưng bày chuyên đề 

Mừng Đảng- mừng Xuân Tân Sửu 2021; hội Báo Xuân. Để hạn chế tụ tập đông 

người nơi công cộng, phòng chống dịch Covid-19, tỉnh đã hoãn tổ chức các 

chương trình biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa Tết Tân Sửu 

2021. 

đ/ Tai nạn giao thông 

Trong tháng (từ ngày 15/01/2021 đến ngày 14 tháng 02 năm 2021), xảy ra 

22 vụ tai nạn giao thông (toàn bộ thuộc đường bộ), bao gồm 11 vụ tai nạn giao 

thông từ nghiêm trọng trở lên và 11 vụ va chạm giao thông, làm 13 người chết, 21 

người bị thương. So với tháng trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 07 vụ 

(+46,7%); số người chết tăng 09 người (+225%) và số người bị thương tăng 06 
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người (+40%). So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 11 vụ 

(+100%); số người chết tăng 08 người (+160%) và số người bị thương tăng 08 

người (+61,5%). Lỗi vi phạm chủ yếu do người tham gia giao thông thiếu chú ý 

quan sát và đi không đúng phần đường, làn đường. 

Tính chung hai tháng đầu năm, trên địa bàn cả tỉnh xảy ra 37 vụ tai nạn 

giao thông (toàn bộ thuộc đường bộ), bao gồm 15 vụ tai nạn giao thông từ nghiêm 

trọng trở lên và 22 vụ va chạm giao thông, làm 17 người chết, 36 người bị 

thương. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 10 vụ (+37%); 

số người chết tăng 05 người (+41,7%) và số người bị thương tăng 06 người 

(+20%). Bình quân 1,6 ngày trong tháng xảy ra một vụ tai nạn giao thông. 

 Tính riêng tai nạn giao thông nghiêm trọng, trong hai tháng đầu năm xảy 

ra 15 vụ, làm 17 người chết, 07 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 427,5 

triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tăng 03 vụ (+25%); số người chết 

tăng 06 người (+54,5%) và số người bị thương tăng 01 người (16,7%). Các vụ 

giao thông nghiêm trọng hầu hết diễn ra trên đường quốc lộ (Quốc lộ 1A: 07 vụ; 

Quốc lộ 27: 03 vụ; Quốc lộ 27B: 02 vụ). 

e/ Tình hình cháy, nổ  

Trong tháng Hai xảy ra 01 vụ cháy tại một cơ sở phế liệu thuộc phường 

Mỹ Hải, thành phố Phan Rang- Tháp Chàm, không thiệt hại về người, tài sản 

thiệt hại khoảng 73 triệu đồng. Nguyên nhân ban đầu do người dân đốt rác gần 

khu vực cơ sở phế liệu dẫn đến cháy. 

 Lũy kế hai tháng năm 2021 xảy ra 01 vụ cháy, giảm 01 vụ so cùng kỳ 

năm trước; không có người chết và bị thương, bằng cùng kỳ 2020; thiệt hại tài 

sản 73 triệu đồng, tăng 25,8% so cùng kỳ năm 2020.  

 Vụ nổ không xảy ra. 

 g/ Thiệt hại do thiên tai 

 Trong tháng Hai không xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

 

Nơi nhận: 
- Vụ TK Tổng hợp và Phổ biến thông tin thống kê (b/c); 

- Thường trực HĐND Tỉnh (b/c); 

- VP Tỉnh ủy, VP UBND tỉnh (b/c); 

- Ban Lãnh đạo Cục (b/c); 

- Các phòng trực thuộc Cục; 

- Lưu: VT, TH. 
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