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Năm 2020, Đại dịch COVID-19 bùng phát và lan rộng khắp toàn cầu đã 

khiến kinh tế thế giới rơi vào khủng hoảng trầm trọng. Tuy nhiên, trong đầu năm 

2021, sau khi triển khai vắc xin hiệu quả và các nền kinh tế đối phó tốt hơn với 

dịch COVID-19, triển vọng kinh tế toàn cầu đã được cải thiện rõ rệt trong những 

tháng gần đây. Trong nước, bên cạnh những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích 

cực năm 2020, kinh tế vĩ mô ổn định nhưng phải đối mặt với rất nhiều khó khăn, thách 

thức. Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp làm tăng trưởng ở hầu hết các ngành, lĩnh 

vực tăng chậm lại. 

Để tiếp tục duy trì tăng trưởng, ổn định sản xuất, ngay từ đầu năm UBND 

Tỉnh đã kịp thời ban hành Kế hoạch và chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021. Trên cơ sở đó, các 

ngành, các địa phương đã triển khai thực hiện trong quý I/2021; qua số liệu thống 

kê chính thức kinh tế-xã hội 2 tháng và dự ước tháng 3, tình hình kinh tế-xã hội quí 

I năm 2021 trên địa bàn tỉnh đạt được những kết quả cụ thể như sau:  

I. PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

 Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý I/2021 thuận lợi do có nguồn 

nước tưới ổn định, dịch bệnh nghiêm trọng không xảy ra, tiêu thụ nông sản tốt. Sản 

xuất lâm nghiệp phát triển ổn định; sản xuất thủy sản quý I/2021 tăng cao hơn 

cùng kỳ năm trước. 

a/ Nông nghiệp  

Kết thúc vụ Đông xuân 2021, cả tỉnh gieo trồng được 30.556,3 ha cây hàng 

năm, bằng 99,1% kế hoạch, tăng 20,9% so Đông xuân 2020. Cây trồng đang được 

chăm sóc phát triển tốt; lượng nước tại các hồ chứa trong tỉnh và hồ Đơn Dương 

ổn định đủ để sản xuất tưới. Trong đó, diện tích lúa Đông xuân đạt 17.388,7 ha, 

tăng 45,2% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, cây lúa đang trong giai đoạn đẻ 

nhánh, làm đòng, sinh trưởng và phát triển tốt. Nguồn nước tưới ổn định, sâu bệnh 
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rải rác, không đáng kể. Huyện Ninh Phước vẫn là địa phương có diện tích lúa Đông 

xuân lớn nhất với 5.291,2 ha, tăng 21,1% so với cùng kỳ năm ngoái. Một số địa 

phương có diện tích lúa tăng nhiều là: huyện Thuận Bắc tăng 2.213 ha; huyện Thuận 

Nam tăng 1.795,6 ha; huyện Ninh Phước tăng 923,7 ha. Địa phương duy nhất có 

diện tích lúa giảm là thành phố Phan Rang-Tháp Chàm với 60,6 ha giảm do chuyển 

đổi sang cây trồng cạn. Dự ước năng suất lúa Đông xuân năm nay đạt 64,6 tạ/ ha, 

bằng 96,9% so cùng kỳ năm ngoái do có một số diện tích lúa mở rộng tại vùng 

chưa đảm bảo nước tưới. 

 Ngoài cây lúa, cả tỉnh đã gieo trồng được 2.734,3 ha ngô, tăng 15,3% so 

cùng kỳ năm trước; 61,6 ha khoai lang, tăng 24,5%; 268,4 ha lạc, tăng 7,2%; 

4.076,6 ha rau đậu hoa các loại, tăng 5,7%... 

 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng: Trong vụ Đông xuân, toàn tỉnh đã chuyển đổi 

được 480,2 ha/ 472,7 ha, đạt 101,5% kế hoạch. Trong đó, diện tích chuyển đổi trên 

đất lúa 304,95 ha; gồm cây ngắn ngày 275,85 ha, cây dài ngày 29,1 ha, Diện tích 

chuyển đổi trên đất khác 175,25 ha.  

 Mô hình cánh đồng lớn: Thực hiện sản xuất cánh đồng lớn lúa vụ Đông 

xuân 2021 được 3.787,1 ha/ 7.692 hộ tham gia; cánh đồng lớn sản xuất măng tây 

xanh quy mô 55 ha/ 148 hộ tham gia; cánh đồng lớn ngô với quy mô 130 ha/ 187 

hộ; cánh đồng lớn hành đỏ 30 ha/ 203 hộ tham gia; Cánh đồng lớn trồng nho quy 

mô 29,9 ha/ 76 hộ. 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. 

 Chăn nuôi nhìn chung ổn định. Ước tính tháng 3/2021, đàn trâu cả tỉnh tăng 

0,4% so với cùng thời điểm năm trước; đàn bò tăng 0,2%. Sản lượng thịt trâu hơi 

xuất chuồng trong quý I/2021 đạt 41,1 tấn, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước; 

sản lượng thịt bò hơi xuất chuồng đạt 1.571,2 tấn, tăng 16,2%. Chăn nuôi lợn có xu 

hướng tăng dần trở lại. Ước tính tổng đàn lợn cả tỉnh tháng Ba tăng 2,3% so với 

cùng thời điểm năm 2020; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng quý I/2021 đạt 4.414 

tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Chăn nuôi dê cừu có xu hướng giảm do 

thu hẹp đồng cỏ tự nhiên dành cho các dự án năng lượng sạch. Ước tính đàn dê cừu 

giảm 14,7%; sản lượng thịt dê cừu hơi xuất chuồng đạt 1.142,2 tấn, tăng 11,4% so 

với cùng kỳ năm trước. 

 Chăn nuôi gia cầm tiếp tục phát triển do các hộ chăn nuôi mở rộng quy mô. 

Ước tính tổng đàn gia cầm của cả nước tháng Ba tăng 4,3% so với cùng thời điểm 

năm 2020; sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng quý I/2021 đạt 1.515,6 tấn, 

giảm 0,3% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng trứng gia cầm đạt 16,586 triệu 

quả, tăng 6,1%.  
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Trên địa bàn tỉnh không xảy ra các dịch bệnh nguy hiểm như cúm gia cầm, 

long mồm lở móng. Các bệnh truyền nhiễm thông thường như Tụ huyết trùng trên 

trâu bò có xảy ra ở một số địa phương nhưng không gây dịch; bệnh được phát hiện 

sớm và điều trị kịp thời không lây lan. Cây trồng vụ Đông xuân chưa thu hoạch 

nên sản phẩm phụ trồng trọt không nhiều, tình hình nước uống cho gia súc chăn 

thả ổn định, đàn gia súc, gia cầm vẫn phát triển bình thường. 

b/ Lâm nghiệp  

Tình hình lâm nghiệp của tỉnh trong quý I/2021 chủ yếu tập trung vào công 

tác chăm sóc rừng trồng trên diện tích 1.072,56 ha (năm 2 có 671,06 ha, năm 3 trở 

lên 401,5 ha), giảm 2,6% so cùng kỳ (giảm 699,54 ha rừng trồng sang năm thứ 4 

không còn chăm sóc; tăng thêm 127,72 ha năm 2 vào chăm sóc). Chưa có kế hoạch 

trồng rừng và khai thác lâm sản thuộc khu vực nhà nước. Trong quý, sản lượng gỗ 

khai thác đạt 01 nghìn m3, tăng 18,3%; sản lượng củi khai thác đạt 6,5 nghìn ste, 

tăng 81,1%. 

 Diện tích rừng bị thiệt hại do chặt phá trong tháng Ba là 1,67 ha; nâng lũy kế 

diện tích rừng bị thiệt hại quý I/2021 là 6,7 ha, gấp 7,4 lần so với cùng kỳ năm 

trước, toàn bộ là diện tích rừng bị chặt, phá.  

c/ Thuỷ sản 

 Sản lượng thủy sản tháng Ba ước tính đạt 10 nghìn tấn, giảm 3,9% so với 

cùng kỳ năm trước, bao gồm cá đạt 9,2 nghìn tấn, giảm 4,4%; tôm đạt 0,4 nghìn 

tấn, tăng 2,3%; thủy sản khác đạt 0,4 nghìn tấn, tăng 0,2%.  

 Sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng ước tính đạt 0,52 nghìn tấn, tăng 

3,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó tôm đạt 0,35 nghìn tấn, tăng 3%. Nuôi 

tôm nước lợ những tháng đầu năm 2021 ổn định, tôm phát triển tốt. Tôm sú chưa 

đến vụ thả nuôi. Sản lượng tôm thẻ tháng Ba ước tính đạt 0,35 nghìn tấn, tăng 3% 

so với cùng kỳ năm trước. 

 Sản lượng thủy sản khai thác tháng Ba ước tính đạt 9,5 nghìn tấn, giảm 4,3% 

so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng cá đạt 9,1 nghìn tấn, giảm 4,4%, hầu 

hết là sản lượng khai thác biển (chiếm 99,96% sản lượng khai thác). Thời tiết trong 

tháng biển êm, thuận lợi cho việc ra khơi đánh bắt, nhưng lượng cá nổi giảm, 

không bằng cùng kỳ năm ngoái, làm cho nghề khai thác chủ lực của tỉnh là pha xúc 

đạt sản lượng không cao.  

 Tính chung quý I/2021, tổng sản lượng thủy sản ước tính đạt 22,5 nghìn tấn, 

tăng 5,1% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 

1,3 nghìn tấn, tăng 6,9%; sản lượng thủy sản khai thác đạt 21,2 nghìn tấn, tăng 5% 

(chủ yếu là khai thác biển). 
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Sản xuất giống thủy sản quý I/2021 ước đạt 12,8 tỷ con (chủ yếu là tôm 

giống), tăng 26,7% so cùng kỳ năm ngoái do nhu cầu các tỉnh tăng trong khi hiện 

nay tôm giống Ninh Thuận đã phát triển có thương hiệu, công tác kiểm dịch chặt 

chẽ, công khai thông tin trên website để người mua nắm bắt.  

   2. Sản xuất công nghiệp 

 Ngành công nghiệp quý I/2021 dù chịu ảnh hưởng từ dịch Covid-19 nhưng 

chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) đạt mức tăng trưởng cao 46,53% so với cùng kỳ 

năm trước, mức cao thứ hai trong 5 năm qua1; trong đó sản xuất và phân phối 

điện tiếp tục làm đầu tàu tăng trưởng; ngành khai khoáng giảm sâu sau ba năm 

tăng liên tiếp, do ngành khai thác muối biển giảm mạnh vì tiêu thụ khó, lượng tồn 

kho lớn và giá bán giảm mạnh; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải có mức 

giảm lần đầu tiên trong giai đoạn 2017-20212. 

 Chỉ số IIP toàn ngành công nghiệp quý I/2021 ước tính tăng 46,53% so với 

cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp sản xuất và phân phối điện tiếp 

tục là đầu tàu của toàn ngành với mức tăng 80,12%, đóng góp tăng 45,2 điểm phần 

trăm vào chỉ số chung toàn ngành; ngành chế biến, chế tạo tăng 11,26% so cùng 

kỳ, đóng góp tăng 3,62 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải, 

nước thải giảm 1,35%; ngành khai khoáng giảm 39,58%. Lượng muối tồn kho của 

năm trước còn nhiều (đến cuối tháng 02/2021 tồn kho gần 300 ngàn tấn các loại), 

đồng thời giá muối tiêu thụ giảm 25% so cùng kỳ (quý I/2020 bình quân 773 đ/kg; 

quý I/2021 bình quân 580 đ/kg) là nguyên nhân làm cho ngành khai thác muối biển 

giảm 57,33% so cùng kỳ năm trước.  

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

I/2021 giảm hoặc tăng thấp so với cùng kỳ năm trước: Khai khoáng khác giảm 

39,58%; Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học giảm 

30,05%; Sản xuất trang phục giảm 21,81%; Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 

giảm 17,47%; Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất giảm 9,09%; Khai thác, xử 

lý và cung cấp nước giảm 3,26%; Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; 

tái chế phế liệu tăng 4,20%. Bên cạnh đó, một số ngành có chỉ số sản xuất tăng 

cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 

hơi nước và điều hoà không khí tăng 80,12%; Sản xuất đồ uống tăng 52,63%; In, 

sao chép bản ghi các loại tăng 25,11%; Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ 

máy móc, thiết bị) tăng 24,34%; Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 21,77%. 

 
1 Tốc độ tăng IIP toàn ngành Công nghiệp quý I so với cùng kỳ năm trước giai đoạn 2017-2021 lần lượt là: năm 

2017 tăng 3,40%; năm 2018 tăng 12,80%; năm 2019 tăng 2,70%; năm 2020 tăng 65,98%; năm 2021 tăng 46,53%. 
2 Tốc độ tăng IIP của ngành công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải quý I so với cùng kỳ năm trước giai đoạn 

2017-2021 lần lượt là: năm 2017 tăng 8,43%; năm 2018 tăng 4,55%; năm 2019 tăng 15,08%; năm 2020 tăng 

13,01%; năm 2021 giảm 1,35%. 
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 Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tăng thấp hoặc giảm so với cùng 

kỳ: Muối biển giảm 57,3%; Bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo jacket, quần dài, quần 

yếm, quần soóc cho người lớn không dệt kim hoặc đan móc giảm 33,8%; Gạch xây 

dựng bằng đất sét nung (trừ gốm, sứ) giảm 20%; Tinh bột sắn, bột dong riềng giảm 

17,3%; Hạt điều khô giảm 14,9%; Nước yến và nước bổ dưỡng khác giảm 10,6%; 

Phân vi sinh giảm 9,1%; Các loại đá lót, đá lót lề đường và phiến đá lót đường, 

bằng đá tự nhiên (trừ đá phiến) giảm 9,1%. Một số sản phẩm công nghiệp chủ 

yếu năm nay tăng cao so với năm trước: Tinh bột khác tăng 93,6%; Bia đóng lon 

tăng 89,5%; Điện gió tăng 89,9%; Điện mặt trời tăng 86,3%; Thủy điện tăng 

48,6%; Đường RS tăng 53,3%; Thạch nha đam tăng 35,6%; Sợi xe từ các loại sợi 

tự nhiên: bông, đay, lanh, xơ dừa, cói ... tăng 26,4%. 

Nhìn chung, tình hình hoạt động sản xuất công nghiệp trong quý I/2021 đạt 

mức tăng trưởng khá cao so cùng kỳ năm trước, tuy nhiên ngành công nghiệp khai 

khoáng (chủ yếu sản xuất muối biển) có tốc độ tăng trưởng đạt quá thấp do không 

tiêu thụ được và giá bán có xu hướng giảm nhiều; riêng ngành công nghiệp sản 

xuất và phân phối điện tiếp tục duy trì tăng trưởng đã tác động tích cực, mang lại 

tăng trưởng cao cho toàn ngành công nghiệp trong quý I năm 2021. 

3. Hoạt động của doanh nghiệp 

 Khu vực doanh nghiệp gặp khó khăn trong quý I/2021 do chịu ảnh hưởng 

trực tiếp từ dịch Covid-19. Trong 3 tháng đầu năm, cả tỉnh có 76 doanh nghiệp 

đăng ký thành lập mới, giảm 26,9% so với cùng kỳ năm trước; đáng chú ý là số 

doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh có thời hạn lên tới 92 doanh nghiệp, tăng 

91,7%. Điểm sáng là số vốn đăng ký trong quý I tăng cao 25,5%, trong đó vốn 

đăng ký mới tăng 85,5%. 

 Tính đến ngày 15/3/2021 có 76 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 73,1% so 

cùng kỳ, trong đó một số lĩnh vực giảm sâu, như: sản xuất điện, giảm 100% (0/9 

DN); xây dựng, giảm 48% (13/25 DN); bán buôn, bán lẻ, giảm 23,5% (13/17 DN) 

và công nghiệp, giảm 14,3% (6/7 DN). Tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đến 

15/3/2021 có 3.724 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 72.097 tỷ đồng. Tỷ lệ hồ sơ 

đăng ký doanh nghiệp qua mạng chiếm 33,6%. 

Tuy số doanh nghiệp thành lập mới trong quý I/2021 giảm, nhưng tổng vốn 

đăng ký tăng cao, trên 2.594 tỷ đồng, tăng 25,5% so cùng kỳ (trong đó vốn đăng 

ký mới 855 tỷ đồng, tăng 85,5%, vốn đăng ký bổ sung 1.739 tỷ đồng, tăng 8,3%). 

Do ảnh hưởng đại dịch Covid-19 kéo dài, số doanh nghiệp đăng ký thành lập 

mới giảm, đồng thời số doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng. Trong 

quý I/2021, có 21 doanh nghiệp đã hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 75% so cùng kỳ 

và có 92 doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động, tăng 91,7% so cùng kỳ; trong đó, có 
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36 doanh nghiệp đã ngừng hoạt động năm 2020, nay tiếp tục đăng ký tạm ngừng 

trong năm 2021, chiếm 40,5%; còn lại 56 DN khác là doanh nghiệp có quy mô 

nhỏ, mới thành lập …, như: sản xuất giống thủy sản có 11 DN tạm ngừng (hầu hết 

các DN sản xuất giống thủy sản đăng ký tạm ngừng do chưa đáp ứng đủ điều kiện 

sản xuất giống theo quy định); xây dựng (12 DN); thương mại, dịch vụ (13 DN); 

sản xuất điện (06 DN, do không ký được hợp đồng điện), dịch vụ lưu trú (03 DN) 

và các lĩnh vực khác (11 DN).  

4. Hoạt động dịch vụ 

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

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiếp tục đà phục hồi tăng 

trưởng dù tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp diễn nghiêm trọng ở một số tỉnh. 

Tính chung quý I/2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

tăng 12,4%, mức tăng cao nhất của một quý kể từ năm 2020. 

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

tính đạt 2.061,6 tỷ đồng, giảm 5,9% so với tháng trước và tăng 16,9% so với cùng 

kỳ năm 2020. Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 1.670,2 tỷ đồng, giảm 

4,9% và tăng 12,5%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 242,4 tỷ đồng, giảm 

8,8% và tăng 40,8%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 0,15 tỷ đồng; doanh thu dịch 

vụ khác đạt 148,8 tỷ đồng, giảm 11,8% và tăng 39,3%. 

 Tính chung quý I/2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng ước tính đạt 6.483,2 tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ năm trước. 

 Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa quý I năm nay ước 

đạt 5.167,3 tỷ đồng, chiếm 79,7% tổng mức và tăng 12,7% so cùng kỳ năm trước. 

Trong đó: Vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 18,1%; xăng, dầu các loại tăng 15,3%; 

hàng may mặc tăng 14,9%; lương thực, thực phẩm tăng 13,6%. Trong tỉnh không 

có ca lây nhiễm Covid-19 cộng đồng nên người dân yên tâm mua sắm với lượng 

hàng hóa dồi dào, không có tình trạng thiếu hàng, sốt giá. Doanh thu dịch vụ lưu 

trú, ăn uống đạt 812,3 tỷ đồng, chiếm 12,5% và tăng 8,5%. Doanh thu du lịch lữ 

hành đạt 0,4 tỷ đồng, chiếm 0,01% và giảm 20,3%, do tình hình dịch bệnh Covid-

19 trong nước và thế giới vẫn đang diễn biến phức tạp làm nhu cầu du lịch của 

người dân giảm do lo ngại dịch bệnh lây lan. Doanh thu dịch vụ khác đạt 503,2 

tỷ đồng, chiếm 7,8% và tăng 15,9%. 

b. Vận tải hành khách và hàng hóa 

 Tình hình phức tạp của dịch bệnh Covid-19 tác động trực tiếp tới hoạt động 

vận tải quý I/2021, trong đó vận tải hành khách chịu ảnh hưởng lớn khi lượng khách 

vận chuyển tháng Ba giảm 3,1% so với tháng trước, tính chung 3 tháng giảm 12,4% 

do tác động của các vận động, khuyến cáo về phòng chống dịch bệnh. 
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Vận tải hành khách tháng Ba ước tính đạt 0,2 triệu lượt khách, giảm 3,1% so 

với tháng trước và luân chuyển 17,3 triệu lượt khách.km, giảm 4,1%; quý I năm 

nay vận tải hành khách đạt 0,9 triệu lượt khách, giảm 12,4% so với cùng kỳ năm 

trước và luân chuyển 70,4 triệu lượt khách.km, giảm 13,3%.  

 Vận tải hàng hóa trong tháng ước tính đạt 0,5 triệu tấn, tăng 10,7% so với 

tháng trước và luân chuyển 37,9 triệu tấn.km, tăng 9,2%; quý I năm nay vận tải 

hàng hóa ước tính đạt 1,6 triệu tấn, tăng 7% so với cùng kỳ năm trước và luân 

chuyển 118,9 triệu tấn.km, tăng 6,2%.  

          c. Dịch vụ Bưu chính, Viễn thông 

Hoạt động bưu chính, viễn thông quý I/2021 đạt mức tăng khá về doanh thu 

mặc dù bị thiệt hại vì dịch bệnh Covid-19. 

Sản lượng dịch vụ bưu chính ước thực hiện trong Quý 1/2021 là 763.457 

bưu gửi tăng 14% so với cùng kỳ và 854.677 bưu phát tăng 17,5% so với cùng kỳ, 

doanh thu ước đạt 41,66 tỷ đồng tăng 16,4% so với cùng kỳ. Trong đó, sản lượng 

bưu gửi qua dịch vụ bưu chính công ích theo Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg ngày 

19/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ ước thực hiện là 14.959 bưu gửi tăng 4,5% 

so với cùng kỳ và 22.650 bưu phát tăng 7% so với cùng kỳ, doanh thu ước đạt 407 

triệu đồng tăng 6% so với cùng kỳ.. 

 Tổng số thuê bao điện thoại trên toàn tỉnh là 674.383 thuê bao (trong đó điện 

thoại cố định 46.000 thuê bao; di động trả sau 42.430 thuê bao và di động trả trước 

585.953 thuê bao), đạt mật độ 114 thuê bao/100 dân (trong đó mật độ điện thoại cố 

định và di động trả sau đạt 14,9 thuê bao/100 dân). Tổng số thuê bao internet băng 

rộng trên toàn tỉnh là 301.990 thuê bao (trong đó internet cố định băng rộng là 

82.324 thuê bao, internet băng rộng di động là 219.016 thuê bao). Mật độ internet 

trên toàn tỉnh là 91,5 thuê bao/100 dân. (mật độ thuê bao internet tăng cao là do 

quy đổi 82.324 thuê bao internet hộ gia đình thành 328.400 thuê bao internet cá 

nhân). Doanh thu sản xuất, kinh doanh dịch vụ viễn thông Quý 1/2021 ước đạt 

186,24 tỷ đồng, tăng 5,4% so với cùng kỳ. 

 5. Xuất, nhập khẩu hàng hóa 

 Hưởng lợi từ các hiệp định thương mại kinh tế với các nước phát triển trên 

thế giới làm cho kim ngạch xuất, nhập khẩu của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, nhất là 

mặt hàng thủy sản, nhân hạt điều. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu tháng Ba ước 

tính đạt 115,1 triệu USD, tăng 3,7 lần so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I, 

tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa đạt 200 triệu USD, tăng 159,5%, trong 

đó xuất khẩu đạt 23,2 triệu USD, tăng 29,5%; nhập khẩu đạt 176,8 triệu USD, 

tăng 198,9%. Nhập siêu quý I năm nay đạt 153,6 triệu USD. 

a. Xuất khẩu hàng hóa 
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Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng 3/2021 ước đạt 9,4 triệu USD, tăng 

18,5% so cùng kỳ năm 2020. Các mặt hàng xuất khẩu gồm: Thủy sản ước đạt 5,0 

triệu USD, tăng 54,4%; nhân hạt điều ước đạt 2,6 triệu USD, tăng 18,4%; mặt hàng 

khác ước đạt 1,8 triệu USD, giảm 27,2%.  

 Tính chung quý I/2021, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính đạt 23,2 triệu 

USD, tăng 29,5% so cùng kỳ và đạt 23,2% so kế hoạch (100 triệu USD). Các mặt 

hàng xuất khẩu gồm: Thủy sản ước đạt 11,4 triệu USD, tăng 2,3 lần so cùng kỳ; 

nhân điều ước đạt 5,8 triệu USD, tăng 11,9%; may mặc ước đạt 0,02 triệu USD, 

giảm 97%; mây tre ước đạt 0,04 triệu USD, giảm 20,4%; khăn bông ước đạt 5,2 

triệu USD, giảm 32,6%; nha đam ước đạt 0,7 triệu USD, tăng 3,6 lần. Thị trường 

tiêu thụ chủ yếu là Mỹ, Nhật Bản, Canada, Đức, Pháp, Trung Quốc, Hong Kong, 

Hà Lan, Anh, Singapore, Hàn Quốc,.... 

b. Nhập khẩu hàng hóa 

Quý I/2021 kim ngạch nhập khẩu ước đạt 176,8 triệu USD, tăng 198,9% so 

cùng kỳ và đạt 51,2% so kế hoạch (345 triệu USD). Mặt hàng nhập khẩu chủ yếu 

máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng phục vụ cho các dự án điện mặt trời, điện gió 

đang triển khai trên địa bàn tỉnh.  

 

II.  KIỂM SOÁT LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ  

1. Chỉ số giá : 

 Giá các mặt hàng thực phẩm và giá vé xe khách giảm là những nguyên 

nhân chính làm chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2021 giảm 0,44% so với tháng 

trước, đây là mức chỉ số CPI thấp thứ hai trong giai đoạn 2017-20213; và chỉ số 

giá tiêu dùng bình quân quý I/2021 so với cùng kỳ năm trước đạt mức tăng thấp 

nhất trong 5 năm qua4, tăng 2,41%. 

 a) Chỉ số giá tiêu dùng  

 Trong mức giảm 0,44% của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 3/2021 so với 

tháng trước có 5/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, trong đó: nhóm 

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm nhiều nhất với 1,61%, chủ yếu do sau Tết 

Nguyên đán giá các mặt hàng thực phẩm trở lại bình thường và ăn uống ngoài gia 

đình giảm; nhóm Đồ uống và thuốc lá giảm 0,09%; nhóm May mặc, mũ nón và 

giày dép giảm 0,05%; nhóm Văn hoá, giải trí và du lịch giảm 0,04%; nhóm Hàng 

hóa và dịch vụ khác giảm 0,04%. 

 

 
3 Tốc độ tăng/giảm CPI tháng Ba so với tháng trước của các năm giai đoạn 2017-2021 lần lượt là: tăng 0,67%; giảm 

0,95%; giảm 0,41%; giảm 0,44%; giảm 0,44%. 
4 Tốc độ tăng CPI bình quân quý I so với cùng kỳ năm trước giai đoạn 2017-2021 lần lượt là: năm 2017 tăng 

4,92%; năm 2018 tăng 3,4%; năm 2019 tăng 2,61%; năm 2020 tăng 6,07%; năm 2021 tăng 2,41%. 
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 CPI bình quân quý I/2021 so với cùng kỳ năm 2020 tăng 2,41%; CPI tháng 

3/2021 tăng 0,66% so với tháng 12/2020 và tăng 2,93% so với cùng kỳ năm 2020. 

CPI quý I năm nay tăng so với cùng kỳ năm trước do một số nguyên nhân chủ yếu: 

(1) Giá gạo trong nước tăng theo giá gạo xuất khẩu và nhu cầu tiêu dùng gạo nếp 

và gạo tẻ ngon trong dịp Tết Nguyên đán tăng cao làm cho giá gạo quý I năm 2021 

tăng 27,11% so với cùng kỳ năm trước, góp phần làm CPI chung tăng 1,09 điểm 

phần trăm; (2) Giá các mặt hàng thực phẩm quý I năm 2021 tăng 2,56% so với 

cùng kỳ năm trước, làm CPI tăng 0,63 điểm phần trăm, trong đó giá thịt gia súc 

tăng 2,24%, theo đó giá thịt chế biến tăng 19,17%, dầu mỡ tăng 6,34%, thủy sản 

chế biến tăng 10,55%; (3) Ăn uống ngoài gia đình tăng 7,48% do nguyên vật liệu 

đầu vào tăng; (4) Giá gas trong nước biến động theo giá gas thế giới, bình quân 

quý I năm 2021 giá gas tăng 6,93% so với cùng kỳ năm trước. 

 Bên cạnh các nguyên nhân làm tăng CPI quý I/2021, có một số yếu tố góp 

phần kiềm chế CPI: (1) Giá xăng dầu trong nước bình quân quý I năm 2021 giảm 

9,46% so với cùng kỳ năm trước, tác động làm CPI chung giảm 0,32 điểm phần 

trăm; giá dầu hỏa bình quân quý I giảm 14,70%; (2) Chính phủ triển khai các gói 

hỗ trợ cho người dân và người sản xuất gặp khó khăn do dịch Covid-19, trong đó 

gói hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam triển khai giảm giá điện, tiền điện cho 

khách hàng trong quý II và quý IV năm 2020. Theo đó, giá điện tháng 01/2021 

giảm 28,52% so với cùng kỳ năm trước làm cho giá điện sinh hoạt bình quân quý I 

năm 2021 giảm 11,56%, tác động giảm CPI chung 0,34 điểm phần trăm. 

 b) Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ 

Do ảnh hưởng chung của giá vàng, đô la Mỹ trong nước và thế giới, chỉ số 

giá vàng tháng 3/2021 giảm 3,46% so với tháng trước và tăng 16,47% so với cùng 

kỳ năm 2020. Chỉ số giá đô la Mỹ tăng 1,32% so với tháng trước và tăng 2,47% so 

với cùng kỳ năm 2020. 

2. Đầu tư 

 Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2021 giảm 48,2% so với cùng kỳ năm 

2020, mức giảm mạnh nhất trong hai năm gần đây do ảnh hưởng tiêu cực của dịch 

Covid-19 đến các hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Vốn đầu tư phát triển thực hiện quý I năm 2021 của tỉnh ước đạt 2.402,4 tỷ 

đồng, giảm 48,2% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: nguồn vốn nhà nước 275,3 

tỷ đồng, giảm 36,5%; vốn ngoài nhà nước 1.513,7 tỷ đồng, giảm 60,9%; vốn đầu 

tư nước ngoài 613,4 tỷ đồng, tăng 84,6%. Nguyên nhân giảm chủ yếu do đầu tư 

của khu vực ngoài nhà nước giảm mạnh so với cùng kỳ. 
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Vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện quý I/2021 

  
Tổng số 

(tỷ đồng) 

Cơ cấu     

(%) 

So với cùng 

kỳ năm trước 

(%) 

 

TỔNG SỐ 2.402,4    100,0  -48,2 

Khu vực Nhà nước   275,3   11,5 -36,5 

Khu vực ngoài Nhà nước 1.513,7 63,0   -60,9 

KV có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài                                                         613,4    25,5    +84,6 

    
    

 2. Tài chính, tín dụng 

a. Tài chính   

 Tình hình thu ngân sách tỉnh trong quý I/2021 đạt tốt hơn cùng kỳ năm 

trước do dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát cùng với đóng góp quan 

trọng từ các dự án năng lượng tái tạo. Chi ngân sách Nhà nước tập trung bảo đảm 

các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, y tế và quản lý Nhà 

nước. 

Tổng thu ngân sách tỉnh (ước đến ngày 31/3/2021) đạt 1.042 tỷ đồng và đạt 

26,7% dự toán HĐND tỉnh giao. Trong đó: Thu nội địa 801 tỷ đồng, đạt 29,7% dự 

toán được HĐND tỉnh giao; Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu đạt 241 tỷ đồng, đạt 

20,1% dự toán HĐND tỉnh giao. 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh được kiểm soát, cùng với 

chính sách hỗ trợ của Chính phủ, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, 

người dân dần trở lại trạng thái bình thường mới, phát sinh doanh thu và thu nộp 

ngân sách; nguồn thu từ dự án điện gió, điện mặt trời tiếp tục có những đóng góp 

quan trọng, chiếm tỷ trọng lớn trong tổng thu ngân sách của tỉnh. 

Tổng chi ngân sách tỉnh ước đạt 1.476 tỷ đồng, đạt 26% dự toán HĐND tỉnh 

giao. Nhìn chung, công tác chi ngân sách của tỉnh đảm bảo kế hoạch đề ra và cơ 

bản đáp ứng việc điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội địa 

phương. 

           b. Tín dụng 

Hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn trong quý I/2021 tiếp tục ổn định 

và an toàn. Dư nợ tín dụng có sự tăng trưởng so với cuối năm 2020 (tăng 1,39%). 

Tín dụng chính sách được quan tâm thực hiện tốt, đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ 

nghèo và các đối tượng chính sách khác. 
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Huy động vốn: Ước đến 31/3/2021, huy động vốn đạt 16.700 tỷ đồng, giảm 

78 tỷ đồng (-0,46%) so với cuối năm 2020, bằng 88,8% kế hoạch năm 20215. 

Hoạt động tín dụng: ước đạt 30.800 tỷ đồng, tăng 421 tỷ đồng (+1,39%) so 

với cuối năm 2020, bằng 88,2% kế hoạch 6. 

Chất lượng tín dụng: Ước đến cuối quý I/2021, dư nợ xấu trên địa bàn là 200 

tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,65% so với tổng dư nợ, tăng 0,01% so với tỷ lệ nợ xấu cuối 

năm 2020 (số tuyệt đối tăng 5,2 tỷ đồng).  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, hoạt động ngân hàng Ninh Thuận vẫn còn 

một số khó khăn, hạn chế: Huy động vốn từ tổ chức kinh tế và dân cư sụt giảm nhẹ so 

với cuối năm 2020; dư nợ tín dụng có sự tăng trưởng nhưng thấp hơn tốc độ tăng 

trưởng cùng kỳ 2020 (cùng kỳ 2020 tăng 2,98%). Về chất lượng tín dụng, nợ xấu tuy 

trong tầm kiểm soát nhưng tiềm ẩn rủi ro phát sinh cao, nợ nhóm 4 và nhóm 5 chiếm 

tỷ trọng lớn (trên 65%). 

 

III. BẢO ĐẢM AN SINH XÃ HỘI, PHÁT TRIỂN GIÁO DỤC, Y TẾ, 

VĂN HÓA VÀ CÁC LĨNH VỰC KHÁC  

1. Lao động, việc làm  

 Tình hình lao động, việc làm quý I/2021 chịu ảnh hưởng tiêu cực của dịch 

Covid-19, tỷ lệ tham gia lực lượng lao động thấp, tỷ lệ thiếu việc làm của lực 

lượng lao động trong độ tuổi tăng do nhu cầu thị trường lao động sụt giảm. 

Triển khai các hoạt động nhằm đẩy mạnh công tác đưa người lao động đi 

làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng năm 2021 và tổ chức triển khai thực hiện 

đồng bộ các giải pháp để giải quyết viêc làm mới và xuất khẩu lao động năm 

2021. Đã giải quyết việc làm mới 4.264 lao động7/16.000 lao động, đạt 26,65% kế 

hoạch giao, giảm 16,9% so với cùng kỳ năm trước (riêng xuất khẩu lao động giảm 

75%).  

Công tác đào tạo nghề tiếp tục được quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Đã tổ chức 

đào tạo nghề trình độ sơ cấp cho 2.540 người đạt 28% so với kế hoạch, tăng 9,41% 

so với năm 2020. 

 2. Đời sống dân cư và công tác an sinh xã hội 

Nhìn chung, tình hình đời sống nhân dân trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong 

quý I năm 2021 cơ bản ổn định, sản xuất ở tất cả các ngành, lĩnh vực đều đạt kết 

 
5 Trong đó: Tiền gửi tiết kiệm từ dân cư ước đạt 11.900 tỷ đồng, chiếm 71,26%  trong tổng nguồn huy động, tăng 

477 tỷ đồng (+4,18%) so với cuối năm 2020; tiền gửi thanh toán ước đạt 4.560 tỷ đồng, chiếm 27,31%, giảm 557 tỷ 

đồng (-10,89%); phát hành giấy tờ có giá ước đạt 240 tỷ đồng, chiếm 1,44%, tăng 2 tỷ đồng  (+0,84%). 
6 Chia ra: Ngắn hạn: 14.950 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 48,54% trong tổng dư nợ, giảm 93 tỷ đồng (-0,62%) so với cuối năm 

2020; Trung, dài hạn: 15.850 tỷ đồng, chiếm 51,46%, tăng 514 tỷ đồng (+3,35%) so với cuối năm 2020. 
7 Trong đó: Lao động trong tỉnh: 1.436 lao động; lao động ngoài tỉnh: 2.813 lao động; xuất khẩu lao động: 15 lao 

động/150 lao động đạt 10% kế hoạch giao. (Tập trung các thị trường: Nhật Bản: 11, Arậpxêút: 02, Đài Loan: 02). 
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quả tích cực. Các chính sách an sinh xã hội được quan tâm và triển khai đầy đủ, 

kịp thời; các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu được tổ chức khá chu 

đáo, an toàn và tiết kiệm. Công tác phòng chống dịch Covid-19 được thực hiện 

đồng bộ, quyết liệt. An ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững. So với cùng kỳ 

năm trước, nhìn chung đời sống của các tầng lớp dân cư được duy trì ổn định. 

Về đời sống cán bộ, công chức viên chức, người lao động hưởng lương: 

Theo thông lệ thì mức lương tối thiểu vùng của người lao động làm việc ở khối 

Doanh nghiệp sẽ được Chính phủ điều chỉnh từ ngày 01/01 hàng năm. Tuy nhiên, 

năm 2021 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên hiện tại mức lương tối thiểu 

vùng vẫn thực hiện theo quy định tại Nghị định 90/2019/NĐ-CP. So với cùng kỳ 

năm 2020, đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc khu 

vực nhà nước không thay đổi, được duy trì ổn định. 

Về đời sống nông dân: Tình hình thời tiết và nước tưới khá thuận lợi cho sản 

xuất nông nghiệp, diện tích gieo trồng cây hàng năm tăng khá, hoạt động chăn nuôi 

ổn định, giá cả sản phẩm thịt hơi các loại vật nuôi ổn định và tăng khá đối với trâu, 

bò, heo, cừu. So với cùng kỳ năm trước, đời sống của người nông dân được cải 

thiện hơn. 

Trong quý I /2021, tỉnh tập trung chăm lo tổ chức các hoạt động thăm hỏi và 

tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho các đối tượng chính 

sách, người có công với cách mạng; người nghèo; bảo trợ xã hội và trẻ em... trên 

địa bàn tỉnh đảm bảo đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng, không để xảy ra sai sót, 

khiếu nại; công tác cấp phát gạo hỗ trợ của Chính phủ nhân dịp Tết Nguyên đán 

Tân Sửu được thực hiện kịp thời, công khai, đúng đối tượng. Đồng thời, giải quyết 

tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công và các đối tượng bảo 

trợ xã hội, góp phần đảm bảo cho chính sách an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh; công 

tác người cao tuổi, bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của 

phụ nữ được quan tâm chỉ đạo. 

3. Giáo dục, đào tạo  

 Trong quý I, tỉnh tổ chức các hoạt động giáo dục như: 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; Kỳ thi chọn học sinh giỏi THCS, THPT cấp tỉnh năm học 

2020-2021 (có 448 học sinh cấp THPT và 333 học sinh cấp THCS dự thi ở 09 

môn thi: Ngữ Văn, Toán, Vật Lý, Hóa học, Sinh học, Địa lý, Sử, Tin học, Tiếng 

Anh), tăng 64 học sinh so với năm học 2019-2020; cuộc thi Khoa học kỹ thuật 

dành cho học sinh phổ thông cấp tỉnh năm học 2020-2021 với số lượng dự án 

(sản phẩm) tham gia là 34 dự án (cấp THCS 04; cấp THPT 30), số dự án đạt giải 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Lao-dong-Tien-luong/Nghi-dinh-90-2019-ND-CP-muc-luong-toi-thieu-vung-418807.aspx
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26 (cấp THCS có 02 giải Nhì, 01 giải Ba; cấp THPT có 02 giải Nhất, 04 giải Nhì, 

06 giải Ba, 11 giải Tư); có 02 dự án cấp THPT tham gia cấp quốc gia do Bộ 

GDĐT tổ chức tại TP Huế trong tháng 3/2021; tổ chức Hội thi tìm hiểu kiến thức 

pháp luật về bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới; Hội thi phòng 

chống tác hại của ma túy đối với học đường năm học 2020-2021; phối hợp với 

Tỉnh Đoàn tổ chức Hội thi trực tuyến cấp tỉnh Olympic Tiếng Anh trong học sinh, 

sinh viên năm 2021; tổ chức Hội thi Giáo viên giỏi cấp học mầm non cấp tỉnh 

năm học 2020-2021, tổ chức 02 vòng thi thuyết trình và vòng thi thực hành. 

   4. Chăm sóc sức khỏe cộng đồng  

 Phòng chống dịch Covid-19: Ngày 07/3/2021 đã phối hợp tiếp nhận, đưa 

đón 224 công dân từ Philippin nhập cảnh về Ninh Thuận thực hiện cách ly y tế 

phòng, chống dịch Covid-19. Lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 1 cho 224 

người, có 07 trường hợp dương tính, ngày 08/3/2021 Bộ Y tế xác định 7 trường 

hợp mắc Covid-19 là BN2517, BN2518, BN2519, BN2520, BN2521, BN2522, 

BN2523; 117 người âm tính được lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 lần 2, phát 

hiện thêm 01 trường hợp dương tính, ngày 11/3/2021 Bộ Y tế xác định thêm 1 

trường hợp mắc Covid-19 là BN2533.  

Tính đến nay, số bệnh nhân mắc Covid-19 được phát hiện tại tỉnh là 11; 

Trong đó BN61, BN67 và BN1221 được phát hiện, đã hoàn thành điều trị năm 

2020 và 08 trường hợp mắc Covid-19 từ Philippin, nhập cảnh ngày 07/3/2021 đang 

được tiếp tục cách ly, theo dõi điều trị tại Khoa Nhiễm, Bệnh viện đa khoa tỉnh 

Ninh Thuận. Có 118 người còn đang tiếp tục thực hiện cách ly tập trung; trong đó 

có 116 người nhập cảnh từ Philippin và 02 người đến về từ tỉnh Hải Dương. 

Các bệnh truyền nhiễm khác: Trong quý I/2021, có 108 trường hợp mắc 

bệnh Sốt xuất huyết, tăng 13,7% so với cùng kỳ (95 trường hợp); 28 trường hợp 

mắc bệnh Tay chân miệng, tăng 75% so với cùng kỳ (16 trường hợp). Chưa phát 

hiện trường hợp mắc các loại Cúm A. 

Phòng chống Sốt xuất huyết: Các hoạt động tập trung vào giám sát ca bệnh, 

giám sát côn trùng gây bệnh, xử lý môi trường, diệt lăng quăng, khống chế không 

bệnh để lây lan thành dịch. 

Phòng chống Sốt rét: quý I/2020, số bệnh nhân sốt rét là 02 trường hợp, 

giảm 50%; ký sinh trùng sốt rét (+) 02 trường hợp, giảm 50% so với cùng kỳ. 

Phòng chống Lao, COPD – Hen phế quản: bệnh nhân lao thu dung 129 

trường hợp, giảm 38,3%; tổng số bệnh nhân quản lý điều trị 595 trường hợp, giảm 

10,9%; phát hiện bệnh 62 nhân lao mới, giảm 48,3%. 

Phòng chống Phong: tổng số bệnh nhân Phong đang quản lý là 179 trường 

hợp, giảm 07 trường hợp; số lượt bệnh nhân được chăm sóc tàn tật 30, tăng 7,1% 
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so với cùng kỳ. 

Bảo vệ sức khỏe tâm thần cộng đồng: quý I/2021, số bệnh nhân tâm thần 

phân liệt là 02, tăng 02 trường hợp; số bệnh nhân tâm thần phân liệt được quản lý 

674 trường hợp, trong đó điều trị ổn định đạt 98%. Số bệnh nhân động kinh 09, 

giảm 18,2%; số bệnh nhân động kinh đang quản lý 867 trường hợp, trong đó điều 

trị ổn định đạt 98,7%. 

5. Hoạt động văn hóa, thể thao 

Lĩnh vực Văn hóa: Trong quý I, tỉnh tiếp tục thực hiện bổ sung, hoàn thiện 

hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia Nghệ thuật hát Ariya của người Chăm 

tỉnh Ninh Thuận. Xây dựng kế hoạch và thực hiện khảo sát, điền dã phục vụ lập hồ 

sơ Lễ hội Ăn mừng lúa mới người Raglai tỉnh Ninh Thuận đưa vào Danh mục di 

sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia. Xây dựng và thực hiện phương án bảo quản, 

bảo vệ và phát huy giá trị 02 Bảo vật quốc gia Bia Hòa Lai và Phù điêu Vua Pô 

Rômê. Bảo tàng tỉnh tổ chức trưng bày chuyên đề: “Mừng Đảng – Mừng Xuân Tân 

Sửu năm 2021” và phục vụ 12.323 lượt khách tham quan trong quý I/2021 với 494 

vé tham quan. Trung tâm Nghiên cứu văn hóa Chăm hoàn thiện và biên tập bản 

thảo chuyên đề “Văn hóa truyền thống làng Chăm Tân Bổn, Vụ Bổn” phục vụ 

công tác in sách. Tổ chức 01 đợt khảo sát ngoài tỉnh nghiên cứu chuyên đề lễ cúng 

tổ tiên (Cambur) tại thôn Phò Trì, xã Tân Thắng, huyện Hàm Tân, tỉnh Bình 

Thuận; 02 đợt khảo sát trong tỉnh: lễ cúng đập nước tại thôn Vụ Bổn, xã Phước 

Nam, huyện Thuận Nam và lễ phong chức Phó Cả sư Bàlamôn tại xã Phước Thái, 

huyện Ninh Phước. Tiếp nhận 127 tên/127 bản sách, sưu tầm và lập hồ sơ lý lịch 

cho 31 hiện vật gồm trang phục cổ và gốm Chăm. Tổ chức trưng bày phục vụ tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; đón hơn 202 lượt khách tham quan, phục vụ 20 

lượt bạn đọc. Phối hợp tổ chức biểu diễn văn nghệ dân gian Chăm, trưng bày sản 

phẩm 2 làng nghề gốm Bàu Trúc và dệt Mỹ Nghiệp phục vụ du khách dịp Tết 

Nguyên đán 2021 và tổ chức lễ Mở cửa Tháp (Peh Bi Mbeng Yang) tại di tích tháp 

Pô Rômê và tháp Pô Klong Garai.  

Lĩnh vực thể dục, thể thao: Tỉnh tổ chức thành công Giải bóng bàn và giải 

bóng rổ không chuyên mở rộng “Mừng Đảng – Mừng Xuân”. Đồng thời một số 

hoạt động thể thao trong dịp Tết Nguyên đán theo kế hoạch được triển khai khá 

chu đáo, nhưng dừng không tổ chức theo chủ trương chỉ đạo của Chính phủ, của 

tỉnh để đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Tiến hành đào tạo 13 đội thể thao ở 

các môn: taekwondo, điền kinh, vovinam, karate, quần vợt, cầu lông, cờ vua; với 

15 huấn luyện viên và 54 vận động viên. Thực hiện các thủ tục triệu tập tập huấn, 

thi đấu bổ sung vận động viên các đội thể thao thành tích cao tỉnh Ninh Thuận năm 

2021-2023. Phối hợp đón, đưa Giải Đua xe đạp nữ Quốc tế Bình Dương mở rộng 
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lần thứ X năm 2021 - Cúp Biwase và cử nhân sự tham gia Ban Tổ chức Giải. Đội 

Điền kinh tham dự Giải Việt dã “Chào năm mới” BTV – Number 1 lần thứ XXII – 

năm 2021 tại tỉnh Bình Dương. 

6. Tai nạn giao thông 

Trong tháng (từ ngày 15/02/2021 đến ngày 14 tháng 3 năm 2021), xảy ra 12 

vụ tai nạn giao thông (toàn bộ thuộc đường bộ), bao gồm 06 vụ tai nạn giao thông từ 

ít nghiêm trọng trở lên và 06 vụ va chạm giao thông, làm 03 người chết, 12 người bị 

thương. So với tháng trước, số vụ tai nạn giao thông giảm 10 vụ (-45,5%); số người 

chết giảm 10 người (-76,9%) và số người bị thương giảm 09 người (-42,9%). So với 

cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 02 vụ (+20%); số người chết 

giảm 01 người (-25%) và số người bị thương tăng 02 người (+20%). 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 quý I/2021, trên địa bàn cả tỉnh xảy ra 49 vụ tai nạn giao thông 

(toàn bộ thuộc đường bộ), bao gồm 21 vụ tai nạn giao thông từ ít nghiêm trọng trở 

lên và 28 vụ va chạm giao thông, làm 20 người chết, 48 người bị thương. So với 

cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn giao thông tăng 12 vụ (+32,4%); số người chết 

tăng 04 người (+25%) và số người bị thương tăng 08 người (+20%). Bình quân 1,2 

ngày trong tháng xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông. 

 Tính riêng tai nạn giao thông ít nghiêm trọng trở lên, trong ba tháng đầu 

năm xảy ra 21 vụ, làm 20 người chết, 10 người bị thương, thiệt hại tài sản khoảng 

582,5 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tăng 05 vụ (+31,3%); số người 

chết tăng 05 người (+33,3%) và số người bị thương tăng 04 người (+66,7%). 

7. Tình hình cháy, nổ  

Trong tháng Ba xảy ra 01 vụ cháy tại một quầy hàng tại khu vực bờ kè thuộc 

huyện Ninh Hải, không thiệt hại về người, tài sản thiệt hại khoảng 30 triệu đồng. 

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây cháy. 

Lũy kế 3 tháng đầu năm 2021 xảy ra 02 vụ cháy, giảm 02 vụ so cùng kỳ 

2020; không có người chết và bị thương, bằng cùng kỳ 2020; thiệt hại tài sản 103 

triệu đồng, giảm 77,51% so cùng kỳ năm 2020.  

Vụ nổ không xảy ra.  

8. Thiệt hại thiên tai 

Trong quý I/2021 không xảy ra thiên tai trên địa bàn tỉnh. 

 Khái quát lại, trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát mạnh mẽ, diễn biến 

phức tạp trên toàn cầu, kinh tế thế giới suy giảm nhanh và ngày càng nghiêm trọng, 

nhưng nhờ sự chỉ đạo, điều hành kịp thời, quyết liệt của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ và nỗ lực của các cấp, các ngành, địa phương, cộng đồng doanh nghiệp 
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và nhân dân cả nước, nên bức tranh kinh tế - xã hội Việt Nam quý I/2021 nói 

chung cũng như tỉnh Ninh Thuận nói riêng duy trì được ổn định, tăng trưởng 

dương. Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản phát triển tốt do có lượng nước tưới 

đầy đủ. Công nghiệp sản xuất điện tiếp tục giữ vai trò là đầu tàu, động lực thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế quý I. Cung cầu hàng hóa trong tỉnh được bảo đảm, tiêu dùng 

và xuất khẩu tăng khá. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh cũng làm Ninh Thuận đối 

mặt với nhiều thách thức, đó là vốn đầu tư thực hiện giảm mạnh, nhất là khu vực 

ngoài Nhà nước. Doanh nghiệp đăng ký mới đạt thấp, số lượng doanh nghiệp 

ngừng hoạt động tăng cao. Tình trạng thất nghiệp, thiếu việc làm tăng cao sẽ ảnh 

hưởng đến an sinh xã hội. Do đó, kinh tế Ninh Thuận trong thời gian tới sẽ đối mặt 

nhiều khó khăn. Trước mắt, cần thực hiện quyết liệt các giải pháp phòng, chống 

dịch Covid-19, không để dịch lây lan ra cộng đồng, ưu tiên cao nhất cho ngăn chặn 

và dập dịch sớm nhất có thể, bảo đảm an toàn sức khỏe cho người dân. Đồng thời, 

tập trung vào một số nội dung chủ yếu sau: 

 Một là, có chính sách hỗ trợ các cơ sở kinh doanh (doanh nghiệp, hộ cá thể) 

về miễn, giảm thuế; khoanh nợ, dãn nợ ngân hàng; tìm thị trường tiêu thụ sản 

phẩm; hỗ trợ tìm việc làm và trợ cấp bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động; vận 

động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. 

 Hai là, đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án 

chậm giải ngân, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quy mô lớn... 

 Ba là, chủ động theo dõi tình hình thời tiết phòng ngừa hạn hán, tích nước 

cho mùa khô, tích cực tiêm phòng gia súc, gia cầm. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

hiệu quả, xây dựng nhiều cánh đồng lớn cây trồng. Đầu tư kỹ thuật chăm sóc cây 

tồng theo quy trình kỹ thuật mới đem lại hiệu quả kinh tế cao. Xây dựng kinh tế 

miền núi hiệu quả. 

 Bốn là, Thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, lao động, việc 

làm. Thực hiện tốt công tác trợ giúp đột xuất, bảo đảm người dân khi gặp rủi ro, 

thiên tai được hỗ trợ kịp thời, khắc phục khó khăn, ổn định cuộc sống. Tăng cường 

công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường và phòng chống 

cháy nổ./. 

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

- Văn phòng Tỉnh uỷ; 

- HĐND tỉnh; 

- Văn phòng UBND tỉnh; 

- Các Sở, ban, ngành; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Phòng, Chi cục thuộc CTK; 

- Lưu: VT, TH. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Hương 
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