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BÁO CÁO 

tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm 2022 

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

a. Nông nghiệp 

Vụ Mùa (2021-2022): kết thúc gieo trồng vụ Mùa, toàn tỉnh gieo trồng được 

67.251 ha, vượt 10,85% kế hoạch (vượt 6.581 ha) và tăng 7,41% (tăng 4.641 ha) so 

với diện tích lúa vụ Mùa năm trước. Tính đến ngày 15/12 đã thu hoạch 66.367 ha, 

năng suất trên diện tích đã thu hoạch ước tính đạt 5,15 tấn/ha. Lúa vụ Mùa tập 

trung ở các huyện: Gò Quao, Vĩnh Thuận, An Biên, An Minh, U Minh Thượng và 

thành phố Hà Tiên.  

Vụ Đông Xuân (2021-2022): tính đến ngày 15/02/2022 toàn tỉnh đã gieo sạ 

được 283.837 ha, vượt 0,30% kế hoạch1, giảm 1,80% so cùng kỳ năm trước (giảm 

5.214 ha). Đến nay đã thu hoạch 32.641 ha, ước tính năng suất trên trà lúa đã thu 

hoạch đạt 6,51 tấn/ha. 

Nhìn chung trà lúa Đông xuân năm nay phát triển tốt, ít sâu bệnh. Diện tích 

nhiễm bệnh là 14.838 ha với các đối tượng gây hại chủ yếu như bệnh lem lép hạt, 

muỗi hành, đạo ôn lá, bệnh lem lép hạt, bệnh đốm vằn và cháy bìa lá… 

Cây rau màu: một số loại cây màu đã gieo trồng như: dưa hấu 385 ha, giảm 

28,84% so với cùng kỳ năm trước; khoai lang 587 ha, tăng 4,82% so cùng kỳ; 

khoai mì 68 ha, tăng 4,62% so cùng kỳ; bắp 75 ha, giảm 3,85% so cùng kỳ; rau, 

đậu các loại khác 3.212 ha, tăng 4,08% so cùng kỳ. 

Hình 1: Gieo trồng một số cây hàng năm 

(Tính đến 15/02/2022) 

                                                             

   1,80%                           4,82%                      28,84% 4,08% 

 

 

                                              
1 Diện tích gieo trồng ở các huyện như Hòn Đất 79.969 ha, Giồng Riềng 46.659 ha, Tân Hiệp 36.803 ha, 

Giang Thành 29.280 ha, Gò Quao 25.245 ha, Kiên Lương 23.500 ha, Châu Thành 19.151 ha, An Biên 7.439 

ha, U Minh Thượng 6.485 ha, Rạch Giá 5.488 ha, Vĩnh Thuận 3.818 ha. 

 

Lúa đông xuân 

283.837 ha 

Khoai lang 

587 ha 

Dưa hấu 

385 ha 

Rau các loại 

3.212 ha 
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Chăn nuôi  

Nhu cầu tiêu dùng thịt gia súc, gia cầm trong tết Nguyên đán rất lớn nên số 

lượng vật nuôi xuất chuồng trước Tết tăng rất cao, làm giảm tổng đàn vật nuôi. Sau 

Tết các hộ chăn nuôi đã đang nhanh chóng tái đàn nên so với cùng kỳ năm trước 

hầu hết các loại vật nuôi vẫn có số lượng cao hơn như, đàn trâu tăng 1,68%; đàn bò 

tăng 3,99%; đàn heo tăng 4,99%; đàn vịt tăng 3,38%, riêng đàn gà giảm 3,64%.  

Về tình hình kiểm soát dịch bệnh:  

Qua hơn 05 tháng tái phát trên địa bàn tỉnh, dịch tả heo châu Phi đã gây thiệt 

hại làm chết gần 3 ngàn con heo; các ngành chức năng và các địa phương đã tích 

cực vào cuộc, triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch tả heo, kết quả đã có 

6/10 huyện, thành phố (Giang Thành, Kiên Lương, Hòn Đất, Rạch Giá, An Biên và 

U Minh Thượng) qua 21 ngày không phát sinh trường hợp heo mắc mới. Tuy 

nhiên, dịch tả heo châu Phi với đặc điểm dịch tễ phức tạp, đường lây truyền đa 

dạng, trong khi chăn nuôi của tỉnh quy mô nhỏ lẻ vẫn chiếm đa số, nguy cơ các ổ 

dịch có thể phát sinh rất cao, vì vậy công tác phòng chống dịch không thể lơ là. Các 

ngành chức năng cần tập trung hướng dẫn doanh nghiệp, hộ gia đình chăn nuôi 

thực hiện tốt khâu vệ sinh chuồng trại, tiêu độc khử trùng trước khi thả nuôi, kiểm 

soát tốt khâu vận chuyển động vật ra, vào địa bàn tỉnh, nhất là đối với đàn heo. 

b. Lâm nghiệp  

Hiện nay, thời tiết đang ở giai đoạn cao điểm của mùa khô, các ngành chức 

năng thường xuyên phối hợp với các địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

nâng cao kiến thức về phòng chống cháy rừng, tăng cường tuần tra, kiểm soát, duy 

trì thường xuyên công tác chăm sóc, bảo vệ rừng, chống chặt phá rừng nhằm hạn 

chế thấp nhất thiệt hại. Hai tháng đầu năm đã có 18 ha rừng được chăm sóc, tăng 

9,09% so với cùng kỳ năm trước; diện tích rừng được khoanh nuôi tái sinh 11 ha, 

bằng 100% so cùng kỳ và diện tích rừng được khoán bảo vệ là 1.112 ha, giảm 

0,09% so cùng kỳ. 

Sản lượng gỗ khai thác 2 tháng ước đạt 7.701 m3, tăng 3,73% so cùng kỳ và 

sản lượng củi khai thác đạt 6.845 Ste, giảm 2,21% so cùng kỳ. Trong tháng đã xảy 

ra 4 vụ vi phạm chặt phá, lấn chiếm đất rừng (Phú Quốc 4 vụ) với diện tích thiệt hại 

khoảng 2,00 ha. Tính chung 2 tháng đã xảy ra 8 vụ vi phạm chặt phá, lấn chiếm đất 

rừng (Phú Quốc 8 vụ) với diện tích thiệt hại khoảng 4,00 ha. 

Trong tháng đã xảy ra 06 vụ cháy rừng với diện tích thiệt hại khoảng 3 ha. 

Tính chung 2 tháng đã xảy ra 13 vụ cháy rừng (Phú Quốc 13 vụ) với diện tích thiệt 

hại khoảng 6,00 ha. 

c. Thủy sản 
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Giá trị sản xuất thủy sản (giá so sánh 2010): tháng Hai ước tính đạt 

1.775,47 tỷ đồng, giảm 15,50% so với tháng trước,giảm 9,71% so cùng kỳ2. Tính 

chung 2 tháng, ước tính đạt 3.876,60 tỷ đồng, bằng 12,26% kế hoạch năm, giảm 

6,08% so cùng kỳ3 năm trước. 

Sản lượng thủy sản (cả khai thác và nuôi trồng): tháng Hai ước tính đạt 

53.697 tấn, giảm 11,43% so với tháng trước và giảm 6,00% so cùng kỳ. Tính chung 

2 tháng đạt 114.321 tấn, giảm 3,17% (giảm 3.747 tấn) so cùng kỳ năm trước, bằng 

14,24% kế hoạch năm. Chia ra: 

Sản lượng khai thác: tháng Hai ước đạt 41.160 tấn, giảm 7,43% so tháng 

trước, giảm 4,08% so cùng kỳ. Tính chung 2 tháng ước tính được 85.624 tấn, đạt 

17,54% kế hoạch, giảm 3,88% (giảm 3.452 tấn) so cùng kỳ năm trước. Trong đó cá 

các loại giảm 3,94% (giảm 2.648 tấn); tôm giảm 5,09% (giảm 265 tấn); mực giảm 

4,43% (giảm 499 tấn). 

Sản lượng nuôi trồng: tháng Hai ước tính đạt 12.537 tấn, giảm 22,42% so 

với tháng trước, giảm 11,79% so cùng kỳ. Tính chung 2 tháng ước tính sản lượng 

nuôi trồng thủy sản thu hoạch đạt 28.697 tấn, bằng 9,11% kế hoạch năm, giảm 

1,02% (giảm 295 tấn) so cùng kỳ năm trước, trong đó: Cá nuôi 10.341 tấn, tăng 

3,07% (tăng 308 tấn) so với cùng kỳ năm trước và bằng 9,69% kế hoạch năm; tôm 

các loại 8.872 tấn, giảm 17,81% (giảm 1.922 tấn) so với cùng kỳ và bằng 8,18% kế 

hoạch năm. 

2. Sản xuất Công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP): tháng Hai chỉ số sản xuất toàn ngành 

công nghiệp ước tính chỉ bằng 87,15% so tháng trước, tăng 14,52% so cùng tháng 

năm trước. So với tháng trước ngành chế biến, chế tạo bằng 85,26%4; nhóm ngành 

khai khoáng bằng 96,02%. Có nhóm ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng, hơi nước tăng 0,67%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải tăng 1,25%.  

Giá trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh 2010): tháng Hai ước tính 

đạt 3.319,14 tỷ đồng, bằng 79,29% so với tháng trước, tăng 15,73% so với cùng 

tháng năm trước5. Tính chung 2 tháng ước đạt 7.505,19 tỷ đồng, bằng 14,69% kế 

hoạch năm, tăng 9,88% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công nghiệp 

chế biến, chế tạo 7.074,81 tỷ đồng, chiếm 94,26%/tổng số, tăng 9,99%; ngành sản 

xuất và phân phối điện, khí đốt, hơi nước tăng 12,59%; ngành cung cấp nước, xử lý 

rác thải, nước thải tăng 4,42% và ngành khai khoáng tăng 14,52%. 

                                              
2 Chia ra: Giá trị khai thác giảm 7,68% so tháng trước, giảm 2,41% so cùng kỳ; giá trị nuôi trồng giảm 

26,20% so tháng trước, giảm 10,49% so cùng kỳ. 
3 Chia ra: Giá trị khai thác giảm 2,93%; nuôi trồng giảm 10,49% so với cùng kỳ. 
4 Trong đó: ngành chế biến thực phẩm bằng 79,46%; ngành sản xuất đồ uống bằng 60,39%...  
5 Trong đó: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chiếm 93,62% trong tổng số, bằng 78,32%... 
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Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 2 tháng tăng so cùng kỳ như: giày da 

đạt 44,44% kế hoạch năm, tăng 111,35%; tôm đông lạnh đạt 21,69%, tăng 36,63%; 

gỗ MDF đạt 20,73% kế hoạch năm, tăng 27,98%; cá đông lạnh đạt 18,48%, tăng 

18,38%; điện thương phẩm đạt 15,82% kế hoạch năm, tăng 13,92%; gạch không 

nung đạt 16,35% kế hoạch năm, tăng 4,17%; nước máy đạt 16,14% kế hoạch năm, 

tăng 1,92%… Nhưng cũng có một số sản phẩm giảm so cùng kỳ như: Clinker đạt 

13,55% kế hoạch năm, giảm 21,91%; mực đông lạnh đạt 15,71% kế hoạch năm, 

giảm 4,02%; nước đá đạt 13,32% kế hoạch năm, giảm 18,66%; Bia các loại đạt 

19,58% kế hoạch năm, giảm 3,75%...  

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tính 2 tháng đạt 

102,26% so cùng kỳ năm trước; trong đó, Sản xuất chế biến thực phẩm đạt 

112,41% so cùng kỳ; Sản xuất đồ uống đạt 118,76% so cùng kỳ; Sản xuất sản 

phẩm từ khoáng phi kim loại khác bằng 89,93% so cùng kỳ. 

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tính tháng Hai giảm 

0,33% so với tháng trước; trong đó, sản xuất xi măng, vôi, thạch cao tăng 3,09%; 

sản xuất chế biến thực phẩm giảm 1,49%... 

Chỉ số sử dụng lao động ngành công nghiệp tháng Hai tăng 6,04% so với 

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

3. Đầu tư 

Vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương 

quản lý tháng Hai (Số giải ngân đến 15/02/2022) ước tính 139,01 tỷ đồng, tăng 

203,40% so với tháng trước, tăng 322,69% so cùng tháng năm trước. Trong đó: vốn 

cân đối ngân sách địa phương 72,97 tỷ đồng, tăng 59,22% so tháng trước, tăng 

121,83% so cùng tháng năm trước. Tính chung 2 tháng Vốn đầu tư thực hiện thuộc 

nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước tính 184,83 tỷ đồng, đạt 

3,61% kế hoạch năm, tăng 116,46% so với cùng kỳ. Trong đó: vốn cân đối ngân 

sách địa phương 118,77 tỷ đồng, đạt 3,02% kế hoạch năm, tăng 39,09% so cùng kỳ 

năm trước.   

 4. Thu, chi ngân sách nhà nước 

Tổng thu ngân sách nhà nước tháng Hai ước tính thu được 804,17 tỷ đồng, 

giảm 37,78% so với tháng trước, bằng 80,09% so cùng tháng năm trước. Trong đó 

thu nội địa 800 tỷ đồng, giảm 37,15% so với tháng trước, bằng 79,87% so cùng 

tháng năm trước. Tính chung 2 tháng tổng thu ngân sách ước tính đạt 2.096,57 tỷ 

đồng, bằng 18,98% dự toán, giảm 11,64% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: thu nội 

địa 2.072,80 tỷ đồng, đạt 18,85% dự toán, giảm 12,39% và chiếm 98,87% tổng thu. 

So với cùng kỳ năm trước, có một số khoản thu tăng khá cao6, bên cạnh đó vẫn còn 

                                              
6 Thu lệ phí trước bạ, đạt 24,89% dự toán, tăng 49,27% so cùng kỳ; thu thuế khu vực công thương 

nghiệp ngoài NN đạt 29,37% dự toán, tăng 22,93%; Thu phí và lệ phí đạt 28,31% dự toán, tăng 9,17%; 

Thu thuế thu nhập cá nhân đạt 20,13% dự toán, tăng 8,92%.  
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một số khoản thu đạt còn thấp như, thu tiền sử dụng đất bằng 64,45% so với cùng 

kỳ; thu cho thuê mặt đất, mặt nước bằng 64,82%; thu từ doanh nghiệp nhà nước 

TW bằng 78,07%...  

Tổng chi ngân sách địa phương tháng Hai ước tính 1.262,39 tỷ đồng, tăng 

5,58% so với tháng trước. Trong đó, chi đầu tư phát triển 433,32 tỷ đồng, tăng 

145,04% so tháng trước, tăng 4.77,94% so cùng tháng năm trước; chi thường xuyên 

829,07 tỷ đồng, giảm 18,62% so tháng trước, tăng 21,63% so cùng tháng năm 

trước. Tính chung 2 tháng, tổng chi ngân sách địa phương ước tính 2.458,02 tỷ 

đồng, bằng 16% dự toán năm, tăng 72,62% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, chi 

đầu tư phát triển 610,15 tỷ đồng, đạt 15,52% dự toán và tăng 583,73% so với cùng 

kỳ năm trước; chi thường xuyên 1.847,87 tỷ đồng, đạt 18,72% dự toán và tăng 

38,45% so với cùng kỳ năm trước. 

5. Ngân hàng 

Trong điều kiện mới, bám sát chỉ đạo của Chính phủ, NHNN, UBND tỉnh, 

hoạt động ngân hàng trên địa bàn tiếp tục tập trung thực hiện các giải pháp hỗ trợ, 

tháo gỡ khó khăn cho các tổ chức, cá nhân trên địa bàn bị ảnh hưởng do dịch 

Covid-19, hạn hán, xâm nhập mặn… như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, 

phí không chuyển nhóm nợ, tiếp tục đẩy mạnh cho vay sản xuất, các lĩnh vực ưu 

tiên; cân đối tài chính, chủ động tiết giảm chi phí hoạt động để có điều kiện tiếp tục 

giảm lãi suất cho vay; triển khai các sản phẩm tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp, cá 

nhân phục hồi sản xuất kinh doanh.. Ước đến cuối tháng 02/2022, một số chỉ tiêu 

đạt như sau: 

Tổng nguồn vốn hoạt động ước đạt 121.250 tỷ đồng, tăng 1,19% so tháng 

trước, tăng 3% so đầu năm; trong đó, vốn huy động tại địa phương ước đạt 62.200 

tỷ đồng (chiếm 51,3% tổng nguồn vốn hoạt động), tăng 0,54% so tháng trước, tăng 

1,31% so đầu năm. 

Doanh số cho vay trong tháng ước đạt 16.500 tỷ đồng; đến cuối tháng 

02/2022, dư nợ cho vay ước đạt 99.800 tỷ đồng, tăng 1,09% so tháng trước, tăng 

2,46% so đầu năm. 

Nợ xấu nội bảng 1.300 tỷ đồng, chiếm 1,3% tổng dư nợ. 

Nợ tổn thất (nợ đã xử lý bằng dự phòng rủi ro và đang theo dõi ngoại bảng) 

1.250 tỷ đồng. 

Hoạt động kinh doanh ngoại hối và vàng trên địa bàn khá ổn định. Tỷ giá 

vàng và ngoại tệ diễn biến theo xu hướng chung của cả nước và thế giới. 

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

Tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh trong 2 tháng đầu năm vẫn còn 

diễn biến phức tạp. Tháng Hai là tháng trùng với tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, 

việc mua sắm chuẩn bị cho Tết thường vào trước Tết, sau Tết nhu cầu tiêu dùng 
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của người dân giảm hẳn so với những ngày Tết nên sức mua trong tháng 02 đã 

giảm so với tháng 01. 

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

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

9.872,29 tỷ đồng, giảm 0,87% so tháng trước, giảm 1,36% so cùng tháng năm 

trước. Tính chung 2 tháng ước tính đạt 19.831,27 tỷ đồng, bằng 15,87% kế hoạch 

năm, tăng 1,36% so cùng kỳ. Chia theo ngành hoạt động: 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng Hai ước đạt 7.592,19 tỷ đồng, giảm 

0,92% so với tháng trước, tăng 0,11% so cùng tháng năm trước. Tính chung 2 

tháng ước tính đạt 15.254,64 tỷ đồng, bằng 15,97% kế hoạch năm, tăng 3,05% so 

cùng kỳ. 

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tháng Hai ước tính 1.126,45 tỷ đồng, 

giảm 2,99% so tháng trước, giảm 8,86% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 2 tháng 

ước tính đạt 2.287,68 tỷ đồng, bằng 16,22% kế hoạch năm, giảm 6,68% so cùng kỳ. 

 

Biểu 1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

    

 

ĐVT: Tỷ đồng 

     

 

 

Thực hiện Ước tính Tốc độ tăng/giảm Tốc độ tăng/giảm 

 tháng 01 tháng 02 tháng 02 năm 2022 so tháng 02 năm 2022 so  

 năm 2022 năm 2022 với tháng trước (%) cùng kỳ năm trước (%) 

     

 

Tổng số 9.958,97 9.872,29    -0,87                 -1,36 

Bán lẻ hàng hóa 7.662,46  7.592,19 -0,92                 0,11 

Dịch vụ lưu trú, ăn uống 1.161,23 1.126,45 -2,99               -8,86 

Du lịch lữ hành 28,72 27,52   -4,19               -28,08 

Dịch vụ khác 1.106,57 1.126,14 1,77                -2,09 

 

 

 

Doanh thu du lịch lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch tháng Hai ước đạt 

27,52 tỷ đồng, giảm 4,19% so tháng trước, giảm 28,08% so cùng tháng năm trước. 

Tính chung 2 tháng ước tính đạt 56,24 tỷ đồng, bằng 18,75% kế hoạch năm, giảm 

26,50% so cùng kỳ.  

Doanh thu hoạt động dịch vụ khác tháng Hai ước đạt 1.126,14 tỷ đồng, tăng 

1,77% so với tháng trước, nhưng chỉ bằng 97,91% so cùng tháng năm trước. Tính 

chung 2 tháng ước tính đạt 2.232,71 tỷ đồng, bằng 14,79% kế hoạch năm, giảm 

0,88% so cùng kỳ. 
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b. Xuất, nhập khẩu hàng hóa 

Kim ngạch hàng hóa xuất khẩu tháng Hai ước đạt 64 triệu USD, tăng 

0,99% so với tháng trước và tăng 110,39% so cùng tháng năm trước7. Tính chung 

02 tháng, kim ngạch hàng hóa xuất khẩu ước tính 127,37 triệu USD, đạt 16,33% kế 

hoạch năm, tăng 55,16% so với cùng kỳ năm trước.8  

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu tháng Hai ước đạt 12,50 triệu USD, tăng 

6,56% so với tháng trước và tăng 41,72% so tháng cùng năm trước. Tính chung 02 

tháng ước tính đạt 24,23 triệu USD, đạt 18,64% kế hoạch năm, tăng 20,79 so với 

cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng nhập khẩu, chủ yếu vẫn là nguyên liệu dùng cho 

sản xuất. 

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

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng Hai tăng 1,18% so với tháng trước. Trong 

đó: khu vực thành thị tăng 1,53%, khu vực nông thôn tăng 0,97%. CPI tháng Hai 

tăng nhẹ so với tháng trước, có 9/11 nhóm tăng, trong đó nhóm giao thông tăng cao 

nhất với mức tăng 2,54%; kế đến là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,75% 

(trong đó thực phẩm tăng 2,18%); nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 

1,64%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,82%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 

0,34%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,27%; nhóm may mặc, mũ nón và 

giày dép tăng 0,24%; nhóm thiết bị và đồ dung gia đình tăng 0,04% và nhóm thuốc 

và dụng cụ y tế tăng 0,02%. Trong tháng không có nhóm hàng nào giảm. Còn lại 2 

nhóm bình ổn giá là nhóm bưu chính viễn thông và nhóm giáo dục.  

So với tháng 12 năm trước (sau 02 tháng) chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 

1,34%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, duy nhất chỉ có nhóm Bưu 

chính viễn thông là bình ổn (bằng 100%), còn lại tất cả các nhóm khác đều tăng 

giá. Trong đó nhóm giao thông tăng cao nhất với mức tăng 3,58%; kế đến là nhóm 

hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,92% (trong đó thực phẩm tăng 2,40%); nhóm 

hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,45%; nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD 

tăng 1,30%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,91%; nhóm may mặc, mũ nón và 

giày dép và nhóm văn hóa, giải trí và du lịch đều tăng 0,35%; nhóm thiết bị và đồ 

dung gia đình tăng 0,09%; nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,08% và nhóm giáo 

dục tăng 0,01%. 

Chỉ số giá vàng: tháng Hai so với tháng trước tăng 103.000 đồng/chỉ (tăng 

1,97%) và giảm 3,44% so với tháng 02 năm trước. Giá vàng nhẫn bình quân tháng 

Hai là 5.329.000 đồng/chỉ. 

                                              
7 So với tháng trước, giá trị hàng nông sản giảm 9,62%; hàng thủy hải sản tăng 136,27%; nguyên liệu 

giày da tăng 101,97%. 
8 Trong đó: hàng nông sản 20,10 triệu USD, đạt 7,47% kế hoạch năm, giảm 15,69% so cùng kỳ; nguyên 

liệu Giày da 19,93 triệu USD, đạt 15,33% kế hoạch, tăng 17,65%. 
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Chỉ số giá đô la Mỹ: tháng Hai giảm 0,32% so với tháng trước, giảm 1,33% 

so với cùng tháng năm trước. Giá USD bình quân tháng Hai tại liên ngân hàng là 

2.281.300 đồng/100 USD, giảm 7.300 đồng/100 USD so với tháng trước. 

d. Vận tải hành khách và hàng hóa 

 Vận tải hành khách: trong những ngày giáp tết và sau tết tăng cao, do 

lượng khách về quê ăn tết tăng cao, ngành vận tải xây dựng kế hoạch phục vụ khi 

nhu cầu phát sinh tăng cao, đặc biệt tại các bến xe là nơi đầu mối giao thông không 

để ùn tắc. Đồng thời tăng cường các biện pháp giao thông trong đô thị bằng các 

phương tiện giao thông công cộng như xe buýt, xe taxi…đảm bảo an toàn, thuận lợi 

cho người dân đi lại. Ưu tiên, ưu đãi tốt nhất cho những người có hoàn cảnh khó 

khăn, gia đình chính sách, người khuyết tật như giá vé, chỗ ngồi và các dịch vụ 

khác kèm theo. 

 Ước tính vận chuyển hành khách trong tháng Hai đạt 5,92 triệu lượt khách, 

tăng 11,39% so tháng trước, nhưng vẫn giảm 21,11% so với cùng tháng năm trước; 

luân chuyển 395,55 triệu HK.km, tăng 11,17% so tháng trước, giảm 20,41% so 

cùng tháng năm trước. Tính chung 2 tháng vận tải hành khách ước tính đạt 11,23 

triệu lượt khách, bằng 14,44% kế hoạch năm, giảm 22,86% so cùng kỳ năm trước, 

trong đó, Vận tải đường bộ giảm 21,06%; đường biển giảm 5,02% so cùng kỳ năm 

trước; luân chuyển 751,35 triệu HK.km, bằng 14,56% kế hoạch năm, giảm 22,08% 

so với cùng kỳ năm trước.  

 

Biểu 2. Vận tải hành khách tháng 02 năm 2022 

phân theo ngành vận tải 

 

 

Vận chuyển     Luân chuyển           Tốc độ tăng/giảm so với 

(Nghìn HK)  (Nghìn HK.km)          cùng kỳ năm trước (%) 

 

                                                              Vận chuyển       Luân chuyển 

                                                  

 

 

Vận tải hàng hóa: tháng Hai hàng hóa vận chuyển ước tính 1,25 triệu tấn, 

giảm 2,33% so tháng trước, tăng 0,40% so cùng tháng năm trước; luân chuyển 

179,40 triệu tấn.km, giảm 2,08% so tháng trước, tăng 0,48% so cùng kỳ. Tính 

Tổng số 5.922 395.551 -21,11 -20,41 

Đường bộ 4.912 324.683 -17,22 -17,10 

Đường sông 677 38.251 -42,38 -42,28 

Đường biển 333 32.617 -16,26 -16,48 
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chung 2 tháng, vận tải hàng hóa ước tính đạt 2,54 triệu tấn, bằng 16,70% kế hoạch 

năm, tăng 4,78% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 362,62 triệu tấn.km, đạt 

16,62% kế hoạch năm, tăng 4,60% so cùng kỳ năm trước. 

 

Biểu 3. Vận tải hàng hóa tháng 02 năm 2022 

phân theo ngành vận tải 

 

 

Vận chuyển     Luân chuyển           Tốc độ tăng/giảm so với 

(Nghìn tấn)   (Nghìn tấn.km)           cùng kỳ năm trước (%) 

 

                                                              Vận chuyển       Luân chuyển 

                                                  

 

 

e. Du lịch  

Trong tháng các ngành chức năng đang triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, 

giải pháp nhằm kích cầu du lịch nội địa trở lại và tiếp tục đón khách du lịch quốc tế 

đến thành phố Phú Quốc sử dụng “hộ chiếu vắc-xin”; các cơ sở kinh doanh du lịch 

trên địa bàn tỉnh chuẩn bị các điều kiện tốt nhất phục vụ khách du lịch trong dịp tết 

Nguyên đán Nhâm dần 2022, gắn với việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 có hiệu quả, đảm bảo “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch Covid-19” và an toàn cho du khách. Công tác phòng chống dịch bệnh 

luôn tuân thủ theo quy định, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn vệ sinh thực phẩm, 

bảo vệ môi trường, niêm yết và bán đúng giá, xây dựng các chương trình du lịch 

phong phú để thu hút du khách. Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh với biến thể mới 

Omicron làm cho một số doanh nghiệp du lịch chưa thể hoạt động hết công suất do 

thiếu nhân lực phục vụ và tâm lý e ngại của du khách dẫn đến lượng khách đến 

Kiên Giang tham quan du lịch không bằng cùng kỳ Tết năm trước, nhưng tổng lượt 

khách trong tháng Hai vẫn tăng so với cùng kỳ. 

Ước tính khách du lịch trong tháng Hai đạt 728,72 ngàn lượt khách, tăng hơn 

2,23 lần so tháng trước, tăng 59,67% so tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó lượt 

khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch là 303,31 ngàn lượt khách, tăng hơn 2,27 

lần so với tháng trước, và tăng 35,57% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó khách 

quốc tế 10,22 ngàn lượt khách, tăng 20,81% so với tháng trước và cùng kỳ năm 

Tổng số 1.257 179.406 0,40 0,48 

Đường bộ 364 51.324 15,19 14,62 

Đường sông 430 57.706 -9,47 -9,34 

Đường biển 463 70.376 0,43 0,37 
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trước chưa đón khách quốc tế. Tính chung 2 tháng ước đạt 1.055,12 ngàn lượt 

khách, bằng 18,84% kế hoạch năm, tăng 27,06% so cùng kỳ năm trước. Trong đó 

lượt khách đến các cơ sở kinh doanh du lịch là 436,61 ngàn lượt khách, bằng 

18,98% kế hoạch năm, giảm 4,22% so cùng kỳ năm trước. Trong đó khách quốc tế 

18,69 ngàn lượt khách, đạt 9,34% kế hoạch năm. 

Trong 09 ngày nghỉ tết Nguyên đán Nhâm dần 2022, từ ngày 29/01 (27 tết) 

đến ngày 06/02/2022 (mùng 6 tết) tổng lượt khách tham quan du lịch tại Kiên 

Giang ước đạt 98.000 lượt khách, trong đó khách quốc tế là 5.582 lượt người. 

7. Một số tình hình xã hội 

a. Lao động, giải quyết việc làm, đào tạo nghề  

Tháng Hai, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho 3.315 lượt người9. Tính chung 

02 tháng giải quyết việc làm cho 6.767 lượt người, đạt 19,33% so kế hoạch năm, 

tăng 5,05% so cùng kỳ10 năm trước.  

Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tuyển sinh, đào tạo mới 392 người trình độ 

sơ cấp, nâng tổng số lao động được đào tạo qua 02 tháng lên 658 người, đạt 2,74% 

kế hoạch năm. 

b. Giáo dục 

Chuẩn bị tổ chức kỳ thi chọn học sinh giỏi Quốc gia lớp 12 THPT, kỳ thi 

chọn học sinh giỏi vòng tỉnh THCS, THPT. Tổ chức đánh giá ngoài cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông. Kiểm tra công tác xét tốt nghiệp THCS và quản lý hồ sơ, cấp 

Bằng tốt nghiệp THCS. 

Tăng cường công tác tiêm chủng, phòng chống dịch Covid-19; chỉ đạo cho 

học sinh lớp 7, 8, 9, 10, 11, 12 đến trường học trực tiếp từ ngày 07/02/2022; triển 

khai một số biện pháp cấp bách cho trẻ, học sinh trở lại trường học trực tiếp. Chỉ 

đạo về việc tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục; báo cáo kết quả lấy ý 

kiến cha mẹ học sinh về việc cho trẻ mầm non, học sinh tiểu học, học sinh lớp 6 đi 

học trực tiếp tại trường dự kiến từ ngày 14/02/2022. 

Kết quả học sinh đi học trực tiếp: 

Từ ngày 07/02/2022 đến ngày 12/02/2022: Tỷ lệ học sinh đến trường học 

trực tiếp đạt 93,36%, trong đó học sinh THCS đạt 91,44%; học sinh THPT đạt tỷ lệ 

97,26%. Từ ngày 14/02/2022: Số trường tổ chức cho học sinh đến trường học trực 

tiếp: 639/640 trường đạt 99,84%. Số học sinh đến trường học trực tiếp ở các cấp 

học đã được thống kê đầy đủ theo từng cấp học, trong đó tỷ lệ học sinh đến trường 

của cấp THPT là cao nhất, đạt trên 97%. 

Trong tháng công tác quản lý, chỉ đạo điều hành tiếp tục được đổi mới, tăng 

cường phân cấp quản lý đi đôi với kiểm tra, giám sát và đề cao trách nhiệm người 

                                              
9 Trong đó: trong tỉnh 1.841 lượt người; ngoài tỉnh 1.474 lượt người. 
10 Trong đó: trong tỉnh 3.636 lượt người; ngoài tỉnh 3.129 lượt người, xuất khẩu lao động 02 người. 
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đứng đầu. Công tác thanh tra, kiểm tra, kiểm định chất lượng thực hiện tốt, góp 

phần giữ vững kỷ cương, nền nếp trường, lớp học, góp phần ổn định và phát triển 

sự nghiệp giáo dục. 

  c. Tình hình y tế  

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp; chỉ đạo các 

cơ sở y tế thực hiện sàng lọc, chủ động tăng cường các biện pháp ứng phó, thực 

hiện tốt công tác phân luồng, sàng lọc người bệnh. Chỉ đạo hướng dẫn phòng, 

chống dịch Covid-19 tại nơi làm việc, cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu công 

nghiệp...Tiếp tục điều tra, truy vết, cách ly những trường hợp nhập cảnh trái phép 

và trở về từ vùng dịch; kiểm tra Bộ tiêu chí phòng chống dịch Covid-19 và các dịch 

bệnh viêm đường hô hấp tại các bệnh viện, trung tâm y tế huyện, thành phố, phòng 

khám và trạm y tế. 

Tình hình dịch bệnh:  

- Tình hình dịch Covid-19: từ khi xuất hiện dịch trên địa bàn đến ngày 

20/02/2022, toàn tỉnh ghi nhận 34.267 trường hợp mắc Covid-19 (trong đó có 106 

ca nhập cảnh và 34.161 ca nhiễm trong tỉnh), đã điều trị khỏi 32.847 trường hợp, 

897 trường hợp tử vong, 523 trường hợp đang điều trị tại các cơ sở khám bệnh, 

chữa bệnh trong tỉnh.  

Hiện tại đang cách ly tập trung 1.396 trường hợp; cách ly tại nhà, nơi lưu trú 

10.057 trường hợp; theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi lưu trú 3.055 trường hợp. Tổng 

số trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 là 380.321 trường hợp, trong đó 

số trường hợp có kết quả dương tính 34.267 trường hợp.  

Tình hình tiêm vắc xin phòng Covid – 19: 

Người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi cơ bản là 1.158.198 người, đạt tỷ lệ 

97,30%.  

Trẻ từ 12-17 tuổi, tiêm mũi 1 với số lượng 166.893 trẻ, đạt tỷ lệ 96,49%; mũi 

2 với số lượng 158.222 trẻ, tỷ lệ 91,48%. 

- Bệnh sốt xuất huyết trong tháng ghi nhận 24 cas, trong đó có 03 cas sốt 

xuất huyết nặng tại huyện An Biên), tăng 09 cas so với tháng trước. Trong tháng số 

cas mắc cao nhất là huyện Vĩnh Thuận: 05 cas, huyện An Biên: 03 ca, huyện Giồng 

Riềng: 03 ca, không có trường hợp tử vong. 

- Bệnh tay chân miệng trong tháng không ghi nhận cas mắc mới, giảm 01 ca 

so với tháng trước. Không có trường hợp tử vong. 

Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm: thực hiện thanh, kiểm tra 1.931 cơ sở, 

trong đó có 1.635 cơ sở đảm bảo VSATTP theo quy định (82,48%) và 296 cơ sở 

chưa đảm bảo VSATTP (17,52%), qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính 02 cơ sở 

với số tiền 6,6 trệu đồng, tiêu hủy sản phẩm vi phạm của 10 cơ sở gồm 10 loại sản 

phẩm với số lượng 98 kg thực phẩm không có nhãn, quá hạn sử dụng, chứa hóa 
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chất ngoài danh mục của Bộ Y tế quy định; đồng thời nhắc nhở và hướng dẫn cơ sở 

thực hiện việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Trong tháng không ghi nhận trường hợp ngộ độc thực phẩm nào. 

d. Hoạt động Văn hóa, Thể dục thể thao  

- Hoạt động Văn hóa:  

Trong tháng tập trung tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ 

phục vụ tốt các nhiệm vụ chính trị; nhất là tuyên truyền kỷ niệm 92 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2022), kỷ niệm 67 năm 

Ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2022). 

 Công tác gia đình được quan tâm chỉ đạo, nhấn mạnh vai trò của giáo dục 

gia đình đối với sự hình thành nhân cách con người Việt Nam. Công tác quản lý 

Nhà nước đối với hoạt động chuyên ngành như: pháp chế, tổ chức cán bộ, kế hoạch 

tài chính, cấp phép, thẩm định, thanh tra, kiểm tra được chú trọng, tổ chức thường 

xuyên, kịp thời, đảm bảo các hoạt động văn hóa và thể thao diễn ra lành mạnh, an 

ninh, trật tự. 

Trung tâm Văn hóa tỉnh: phối hợp đoàn Cải lương nhân dân Kiên Giang và 

đoàn nghệ thuật Khmer phục vụ văn nghệ thực hiện ghi hình Chương trình nghệ 

thuật Mừng xuân Nhâm Dần 2022 phát sóng trên Đài Phát thanh và Truyền hình 

Kiên Giang; tổ chức Hội thi gói bánh tét Đón xuân Nhâm Dần 2022. 

Công tác gia đình và phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa”: tổng hợp, thẩm định khoảng 800 hồ sơ công nhận lại các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa cho 11 huyện, thành phố. 

- Hoạt động Thể dục thể thao:  

Thể dục thể thao quần chúng: theo dõi tình hình diễn biến của dịch Covid - 

19, để tổ chức các sự kiện thể dục, thể thao trong tình hình mới và tổ chức Đại hội 

TDTT cơ sở trong tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp. Phòng văn hóa và thông 

tin, trung tâm văn hóa, thể thao và truyền thanh các huyện, thành phố bên cạnh tổ 

chức các hoạt động thể dục thể thao quần chúng vẫn tiếp tục thực hiện tốt công tác 

phòng, chống dịch Covid – 19 tại địa phương. 

Thể thao thành tích cao: cử đội tuyển Cờ vua tham dự giải vô địch Cờ vua 

quốc gia từ ngày 22/02/2022 – 06/3/2022 tại Bắc Giang; cử đội tuyển Bắn cung 

tham dự Giải vô địch Cung thủ xuất sắc quốc gia từ ngày 26/02 – 07/3/2022 tại 

Thừa Thiên Huế. 

e. Tình hình an toàn giao thông  

Tính từ ngày 15/01/2022 đến 14/02/2022, toàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn giao 

thông, làm 7 người chết, 4 người bị thương. So với tháng trước số vụ tai nạn giao 

thông, số người chết, số người bị thương không tăng, giảm. So với tháng cùng kỳ 
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năm trước: số vụ tai nạn giao thông giảm 7 vụ (giảm 37,50%), số người chết giảm 

04 người (giảm 26,32%), số người bị thương giảm 9 người (giảm 63,64%). 

Tình hình tai nạn giao thông trong 2 tháng đầu năm giảm cả 03 tiêu chí so 

với cùng kỳ (cụ thể giảm số vụ, giảm số người chết và giảm số bị thương). Các 

ngành chức năng cần thường xuyên tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và 

tuyên truyền, vận động nhân dân gương mẫu chấp hành Luật giao thông khi tham 

gia giao thông, để mọi người dân nâng cao ý thức khi tham gia giao thông nhằm 

giảm thiểu tai nạn giao thông trên địa bàn trong thời gian tới. 

f. Tình hình cháy, nổ và thiên tai  

Tình hình cháy nổ: từ ngày 15/01/2022 đến 14/02/2022 toàn tỉnh xảy ra 01 

cháy, không xảy ra vụ nổ. Cụ thể: vào lúc 4 giờ 30 phút sáng ngày 23/01/2022, xảy 

ra 01 vụ cháy các ki-ôt số 01, 02, 03, 09, 10, 11 tại khu chợ Bách Hóa – Trung tâm 

thương mại Hà Tiên, thuộc khu phố 4, phường Đông Hồ, thành phố Hà Tiên. 

Nguyên nhân cháy đang được điều tra. Không có thiệt hại về người, ước thiệt hại 

về tài sản 800 triệu đồng. Tính chung 02 tháng đầu năm, toàn tỉnh xảy ra 02 vụ 

cháy, không có vụ nổ, không có người chết và bị thương. Thiệt hại ước tính khoảng 

1.170 triệu đồng.  

Tình hình thiên tai: Tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/02/2022, toàn tỉnh 

không xảy ra thiên tai. 

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Kiên Giang ước tính tháng 02 

năm 2022./. 

 

Nơi nhận:         
  - Vụ Tổng hợp & PBTTTK (TCTK);  
  - TT Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; 

  - Các sở, ban ngành cấp tỉnh;   

  - UBND huyện, tp; 

  - Chi cục TK các kv, huyện, TP;  

  - Cục TKê vùng ĐBSCL;                     
  - Lưu: VT, PTK Tổng hợp.    

   

  

       

   KT. CỤC TRƯỞNG 

  PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

         Đỗ Huy Công 

 



Sản xuất nông nghiệp

Diện tích gieo trồng cây rau màu

(Đến ngày 15/02/2022)

KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH KIÊN GIANG

THÁNG 02 NĂM 2022

Rau các loại

3.212 ha

Dưa hấu

385 ha

Khoai lang

587 ha

Khoai mì

68 ha



Diện tích và sản lượng lúa vụ Đông xuân và vụ Mùa
(Tính đến ngày 15/02/2022)

351.088 ha       0,16%

Diện tích gieo trồng lúa

554.120 tấn 21,34%

Sản lượng lúa thu hoạch



CHỈ SỐ SẢN XUẤT CÔNG NGHIỆP

27,56%

Sản xuất và 

Phân phối điện

5,77%

Cấp nước và 

xử lý rác thải

15,94%
Công nghiệp 

chế biến chế 

tạo

11,54%

Công nghiệp 

Khai khoáng

15,73%
So với cùng kỳ

TOÀN NGÀNH



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

1,36%
So với cùng kỳ

9.872,29 tỷ đồng=

27,52
tỷ đồng

tỷ đồng

DỊCH VỤ KHÁC
DỊCH VỤ LƯU TRÚ, 

ĂN UỐNG
DỊCH VỤ LỮ HÀNH

1.126,45
7.592,19

tỷ đồng

TỔNG MỨC BÁN LẺ

0,11%

1.126,45
tỷ đồng

DV LƯU TRÚ, ĂN UỐNG

8,86%

27,52
tỷ đồng

DỊCH VỤ LỮ HÀNH

28,08%

1.126,14
tỷ đồng

DỊCH VỤ KHÁC

2,09%



Vận tải hành khách và hàng hóa

5,92 triệu lượt khách 

21,11%

395,55 triệu lượt khách.km

20,41%

1,26 triệu tấn hàng hóa 

179,41 triệu tấn.km hàng hóa

0,48%

0,40%
VẬN CHUYỂN

LUÂN CHUYỂN



Chỉ số giá tiêu dùng

Tháng 02/2022 
so với tháng 12/2021

2,74%

3,32% Bình quân 02 tháng năm 2022
so với cùng kỳ năm trước

1,34%

Tháng 02/2022 
so với tháng 02/2021

Tháng 02/2022 

so với tháng 01/2022
1,18%



XÃ HỘI

Tình hình an toàn giao thông
(Tính từ 15/01/2022 đến 14/02/2022)

10 vụ 7 vụ
So với cùng kỳ

7 người chết 4 người

4 người bị thương 9 người



Tình hình cháy, nổ
(Tính từ 15/01/2022 đến 14/02/2022)

0 người bị thương

1 vụ cháy 75%

0 người chết

Thiệt hại

800 triệu đồng 43,56%



Tháng 02
Lũy kế

02 tháng

Tháng 02

so với 

tháng 

trước

Tháng 02

so với 

cùng kỳ

Lũy kế

so với

kế hoạch

Lũy kế

so với

cùng kỳ

A B 1 2 3 4 5 6 7

I. NÔNG, LÂM NGHIỆP - THỦY SẢN

 1. Nông nghiệp

Lúa Mùa 

Diện tích gieo trồng Ha         60.670         67.251    110,85   107,41 

Diện tích thu hoạch Ha         60.670         66.367    109,39   107,15 

Năng suất Tấn/Ha             5,10             5,15    100,98   100,98 

Sản lượng thu hoạch Tấn       309.415       341.790    110,46   108,20 

Lúa Đông Xuân

Diện tích gieo trồng Ha       283.000       283.837    100,30     98,20 

Diện tích thu hoạch Ha       283.000         32.641      11,53     54,60 

Năng suất Tấn/Ha             7,40             6,51      87,86   100,08 

Sản lượng thu hoạch Tấn    2.095.220       212.330      10,13     54,65 

Diện tích cây rau màu

- Dưa hấu Ha           1.200              385      32,08     71,16 

- Khoai lang Ha           1.600              587      36,69   104,82 

- Khoai mì Ha              365                68      18,63   104,62 

- Bắp Ha              385                75      19,48     96,15 

- Rau các loại Ha         13.250           3.212      24,24   104,08 

 2. Lâm nghiệp

2.1. Rừng được chăm sóc "              811                  5                18       38,46     100,00        2,22   109,09 

2.2. Rừng khoanh nuôi tái sinh "                   -                  4                11       57,14       80,00              -   100,00 

2.3. DT rừng được khoán bảo vệ "           9.779              558           1.112     100,72       95,38      11,37     99,91 

2.4. Sản lượng gỗ khai thác m
3                   -           3.610           7.701       88,24     102,73              -   103,73 

2.5. Sản lượng củi khai thác Ste                   -           2.773           6.845       68,10       89,45              -     97,79 

2.6. Số vụ cháy rừng Vụ                   -                  6                13       85,71               -              -             - 

2.7. Diện tích rừng bị cháy Ha                   -                  3                  6     100,00               -              -             - 

2.8. Số vụ phá rừng Vụ                   -                  4                  8     100,00               -              -   266,67 

2.9. Diện tích rừng bị phá Ha                   -                  2                  4     100,00               -              -   591,54 

 3. Thủy sản

 * Giá trị sản xuất (giá SS 2010) Tỷ đồng    31.617,21      1.775,47      3.876,60       84,50       90,29      12,26     93,92 

 Chia ra :  + Giá trị khai thác "                   -      1.120,84      2.334,89       92,32       97,59              -     97,07 

                '+  Giá trị nuôi trồng "                   -         654,63      1.541,71       73,80       80,05              -     89,51 

 Tổng sản lượng khai thác, nuôi trồng Tấn       803.070         53.697       114.321       88,57       94,00      14,24     96,83 

Cá các loại "       440.335         35.248         74.949       88,78       96,19      17,02     96,97 

SỐ LIỆU KINH TẾ - XÃ HỘI 

ƯỚC TÍNH THÁNG 02 VÀ 02 THÁNG NĂM 2022

Đơn vị 

tính

Kế hoạch 

2022

Ước thực hiện % So sánh



Tháng 02
Lũy kế

02 tháng

Tháng 02

so với 

tháng 

trước

Tháng 02

so với 

cùng kỳ

Lũy kế

so với

kế hoạch

Lũy kế

so với

cùng kỳ

A B 1 2 3 4 5 6 7

SỐ LIỆU KINH TẾ - XÃ HỘI 

ƯỚC TÍNH THÁNG 02 VÀ 02 THÁNG NĂM 2022

Đơn vị 

tính

Kế hoạch 

2022

Ước thực hiện % So sánh

Tôm các loại "       142.000           6.048         13.810       77,92       78,04        9,73     86,33 

Mực "         85.000           5.164         10.762       92,25       97,05      12,66     95,57 

Thủy sản khác "       135.735           7.237         14.800       95,69       97,72      10,90   109,46 

 Sản lượng thuỷ sản khai thác Tấn       488.100         41.160         85.624       92,57       95,92      17,54     96,12 

Cá các loại "       333.600         31.050         64.608       92,53       95,34      19,37     96,06 

Tôm các loại "         33.500           2.411           4.938       95,41       94,59      14,74     94,91 

Mực "         85.000           5.164         10.762       92,25       97,05      12,66     95,57 

Thủy sản khác "         36.000           2.535           5.316       91,15     102,42      14,77     99,25 

 Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng Tấn       314.970         12.537         28.697       77,58       88,21        9,11     98,98 

Cá các loại "       106.735           4.198         10.341       68,34     102,89        9,69   103,07 

Tôm các loại "       108.500           3.637           8.872       69,47       69,93        8,18     82,19 

Trong đó: Thẻ chân trắng "         39.250           1.817           4.728       62,42       97,53      12,05     99,92 

Thủy sản khác (Cua, Sò, cá Sấu...) "         99.735           4.702           9.484       98,33       95,36        9,51   116,15 

II. CÔNG NGHIỆP

 Chỉ số Phát triển Công Nghiệp (IIP) %       87,15     114,52   109,52 

  Phân theo ngành kinh tế (Cấp I) 

 - Khai khoáng %       96,02     106,31   111,39 

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo %       85,26     115,19   109,89 

 - Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng, hơi nước
%     100,67     116,86   108,20 

 - Cung cấp nước, hoạt động quản lý 

và xử lý rác thải, nước thải
%     101,25     100,77   101,91 

 Giá trị sản xuất công nghiệp

   (Theo giá so sánh 2010)
Tỷ đồng    51.094,31      3.319,14      7.505,19       79,29     115,73      14,69   109,88 

  Phân theo ngành kinh tế (Cấp I) 

 - Khai khoáng "         313,31           21,33           51,22       71,36     111,54      16,35   114,52 

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo "    48.336,68      3.107,27      7.074,81       78,32     115,94      14,64   109,99 

 - Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng, hơi nước
"         882,50           71,31         142,15     100,67     127,56      16,11   112,59 

 - Cung cấp nước, hoạt động quản lý 

và xử lý rác thải, nước thải
"      1.561,82         119,24         237,00     101,25     105,77      15,17   104,42 

 Sản phẩm công nghiệp

 - Xi măng Tấn    5.600.000       371.453       829.344       81,12       80,04      14,81     84,77 

 - Clinker "    2.500.000       203.620       338.844     150,58       99,35      13,55     78,09 

 - Khai thác đá 1.000 m
3           5.200              372              884       72,66     106,29      17,00   112,04 
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02 tháng

Tháng 02

so với 
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trước
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cùng kỳ
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A B 1 2 3 4 5 6 7

SỐ LIỆU KINH TẾ - XÃ HỘI 

ƯỚC TÍNH THÁNG 02 VÀ 02 THÁNG NĂM 2022

Đơn vị 

tính

Kế hoạch 

2022

Ước thực hiện % So sánh

 - Cá hộp Tấn         15.500              950           2.222       74,69     106,74      14,34   106,32 

 - Tôm đông lạnh "           4.900              487           1.063       84,55     136,80      21,69   136,63 

 - Mực đông lạnh "         17.500           1.207           2.749       78,27     105,78      15,71     95,98 

 - Cá đông lạnh "           4.600              350              850       70,00     127,27      18,48   118,38 

 - Nước mắm 1.000 lít         63.400           5.450         11.500       90,08     115,91      18,14   102,66 

 - Xay xát gạo 1.000 Tấn           2.950         164,60         390,51       72,86     112,45      13,24   115,48 

 - Bột cá Tấn         64.000           5.552         11.744       89,66     133,62      18,35   114,25 

 - Gạch các loại 1.000 viên       240.000         19.350         38.332     101,94     107,27      15,97   101,30 

 - Gạch không nung 1.000 viên           5.200              450              850     112,50     126,40      16,35   104,17 

 - Bia 1.000 lít         62.000           4.570         12.138       60,39     107,96      19,58     96,25 

 - Giầy da 1000 đôi         16.300           3.600           7.243       98,82     269,46      44,44   211,35 

 - Gỗ MDF M
3       111.000         11.907         23.005     107,29     147,91      20,73   127,98 

 - Bao bì PP 1.000 cái         11.500           2.000           3.960     102,04     213,22      34,43   177,42 

 - Điện thương phẩm Triệu Kwh           3.558              285              563     102,81     124,78      15,82   113,92 

 - Nước đá 1000 Tấn           2.100         131,37         279,80       88,51       82,36      13,32     81,34 

 - Nước máy 1.000 m
3         53.000           4.304           8.554     101,27     100,80      16,14   101,92 

III. ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN

 Vốn ngân sách Nhà nước

 (Số giải ngân đến 15/02/2022)
Tỷ đồng      5.124,42         139,01         184,83     303,40     422,69        3,61   216,46 

 1. Vốn trong nước "      5.025,41         139,01         184,83     303,40     422,69        3,68   216,46 

  - Vốn cân đối ngân sách địa phương "      3.930,69           72,95         118,77     159,22     221,83        3,02   139,09 

   + Đầu tư trong cân đối ngân sách ĐP "      1.019,59           27,97           32,13     672,84     575,99        3,15   163,45 

   + Nguồn vốn sử dụng vốn quỹ đất "      1.300,00             3,65             3,65              -       45,41        0,28     18,22 

   + Vốn Xổ số kiến thiết "      1.600,00           41,33           82,99       99,21     206,73        5,19   181,63 

   + Nguồn vốn Bội chi NSĐP "           11,10                  -                 -                -               -              -             - 

  - Vốn TW hỗ trợ có mục tiêu "      1.094,72           66,06           66,06              -               -              -             - 

  - Vốn chương trình mục tiêu Quốc gia "                   -                  -                 -                -               -              -             - 

  - Vốn trái phiếu Chính phủ "                   -                  -                 -                -               -              -             - 

 '2. Vốn ngoài nước ODA "           99,01                  -                 -                -               -              -             - 

IV. THU, CHI NGÂN SÁCH

 A. Tổng Thu NSNN trên địa bàn Tỷ đồng    11.048,00         804,17      2.096,57       62,22       80,09      18,98     88,36 

  I - Thu nội địa "    10.998,00         800,00      2.072,80       62,85       79,87      18,85     87,61 

1- Thu từ doanh nghiệp nhà nước TW "         490,00           25,00           96,81       34,81       42,85      19,76     78,07 
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2- Thu từ doanh nghiệp nhà nước ĐP "         205,00           12,50           35,53       54,27     112,02      17,33     93,97 

3- Thu từ xí nghiệp có VĐT nước ngoài "         275,00           16,30           39,81       69,32       33,39      14,48     53,52 

4- Thu KV công thương nghiệp NQD "      3.693,00         311,70      1.084,48       40,34       81,68      29,37   122,93 

5- Lệ phí trước bạ "         380,00           34,10           94,60       56,37     132,85      24,89   149,27 

6- Thuế thu nhập cá nhân "      1.050,00           86,00         211,34       68,61       89,11      20,13   108,92 

7- Thu phí và lệ phí "         170,00           11,60           48,13       31,75       97,23      28,31   109,17 

8- Thuế bảo vệ môi trường "         280,00             9,00           19,62       84,75       20,61        7,01     26,02 

9- Thu tiền sử dụng đất "      1.300,00           50,00           70,87     239,58     106,63        5,45     64,45 

10- Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước "      1.109,00           75,00         107,12     233,53     325,82        9,66     64,82 

11- Thu tiền bán nhà thuộc sở hữu NN "                   -                  -                 -                -               -              -             - 

12- Thu khác "         390,00           59,30           80,37     281,40     417,49      20,61   135,24 

13- Thu tại xã "                   -                  -                 -                -               -              -             - 

14- Thu cấp quyền khai thác khoáng sản "           40,00             0,50             0,54  14 lần     104,60        1,34     49,58 

15- Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế "           15,00                  -                 -                -               -              -             - 

16- Thu xổ số kiến thiết "      1.600,00         109,00         183,47     146,37       45,56      11,47     35,03 

* Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp "             1,00                  -             0,12              -               -      12,00   279,07 

  II-Thuế XNK, thuế TTĐB, thuế VAT… "           50,00             4,17           23,77       21,25     170,98      47,54   341,58 

 B. Tổng Chi NSĐP quản lý Tỷ đồng    15.363,34      1.262,39      2.458,02     105,58     166,85      16,00   172,62 

  Trong đó: "

1- Chi đầu tư phát triển "      3.930,69         433,32         610,15     245,04     577,94      15,52   683,73 

2- Chi thường xuyên "      9.869,38         829,07      1.847,87       81,38     121,63      18,72   138,45 

V. THƯƠNG MẠI - DỊCH VỤ

 1. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ
Tỷ đồng       125.000       9.872,29     19.831,27       99,13       98,64      15,87   101,34 

 Phân theo ngành kinh tế

Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng         95.500      7.592,19    15.254,64       99,08     100,11      15,97   103,05 

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống "         14.100      1.126,45      2.287,68       97,01       91,14      16,22     93,32 

Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành "              300           27,52           56,24       95,81       71,92      18,75     73,50 

Doanh thu Dịch vụ khác "         15.100      1.126,14      2.232,71     101,77       97,91      14,79     99,12 

2. Xuất - Nhập khẩu hàng hóa

 * Xuất khẩu hàng hóa

   - Tổng kim ngạch Triệu USD         780,00           64,00         127,37     100,99     210,39      16,33   155,16 

 + Hàng nông sản "         269,00           12,21           20,10     154,75       90,38        7,47     84,31 

   Trong đó: Hàng rau quả "           14,00             1,40             2,77     102,19     186,67      19,79     57,59 
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 + Hàng thuỷ sản "         265,00           23,84           45,72     108,96     236,27      17,25   156,84 

 + Hàng hóa khác "         246,00           27,95           61,55       83,18     409,82      25,02   211,51 

       Trong đó: Nguyên liệu giày da "         130,00           10,24           19,93     105,68     201,97      15,33   117,65 

  '- Mặt hàng chủ yếu

+ Gạo Tấn       485.000         23.402         37.456     166,51     103,21        7,72   110,91 

+ Tôm đông lạnh "           4.800              580           1.132     105,07     351,52      23,58   279,51 

+ Mực, Bạch tuộc đông "         16.000           1.360           2.626     107,42     222,22      16,41   176,60 

+ Cá đông "           2.800              225              440     104,65     187,50      15,71   126,07 

+ Thủy sản đông khác "         25.000           2.400           4.740     102,56     237,15      18,96   146,89 

+ Cá cơm sấy "              880                51                97     110,87       82,26      11,03     73,48 

+ Cá đóng hộp "           7.000           1.000           1.996     100,40     196,46      28,52   204,09 

+ Giày da 1000 đôi           9.750              700           1.362     105,74     186,67      13,97   108,35 

 * Nhập khẩu hàng hóa

  '- Tổng kim ngạch Triệu USD         130,00           12,50           24,23     106,56     141,72      18,64   120,79 

   Chia ra : + Hàng tư liệu sản xuất "         130,00           12,50           24,23     106,56     141,72      18,64   120,79 

                + Hàng tư liệu tiêu dùng "                   -                  -                 -                -               -              -             - 

  '- Mặt hàng chủ yếu

+ Thạch cao Tấn                   -         20.000    38.600,00     107,53       71,91              -   104,00 

+ Hạt nhựa "                   -                25           25,00              -               -              -   113,64 

+ Nguyên liệu giày da Triệu USD                   -             5,00             9,56     109,65     153,85              -   139,97 

 3. Vận tải

  Vận chuyển hành khách 1000 Hk         77.807           5.922         11.239     111,39       78,89      14,44     77,14 

          Đường bộ "         64.918           4.912           9.256     113,08       82,78      14,26     78,94 

          Đường sông "           9.572              677           1.317     105,78       57,62      13,76     61,46 

          Đường biển "           3.317              333              666     100,24       83,74      20,07     94,98 

  Luân chuyển hành khách 1000 Hk.Km    5.159.341       395.551       751.353     111,17       79,59      14,56     77,92 

          Đường bộ "    4.258.593       324.683       611.822     113,08       82,90      14,37     79,06 

          Đường sông "       539.873         38.251         74.411     105,78       57,72      13,78     61,56 

          Đường biển "       360.875         32.617         65.121     100,35       83,52      18,05     93,66 

  Vận chuyển hàng hóa 1000 Tấn         15.231           1.257           2.544       97,67     100,40      16,70   104,78 

          Đường bộ "           3.467              364              715     103,70     115,19      20,62   115,32 

          Đường sông "           5.466              430              910       89,58       90,53      16,65   101,90 

          Đường biển "           6.298              463              919     101,54     100,43      14,59   100,44 

  Luân chuyển hàng hóa 1000 T.Km    2.181.584       179.406       362.625       97,92     100,48      16,62   104,60 
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          Đường bộ "       491.224         51.324       100.815     103,70     114,62      20,52   114,75 

          Đường sông "       732.431         57.706       122.122       89,58       90,66      16,67   102,06 

          Đường biển "       957.929         70.376       139.688     101,54     100,37      14,58   100,37 

 4. Du Lịch

 4.1. Tổng lượt khách du lịch 
1.000

Lượt người
          5.600         728,72      1.055,12     223,26     159,67      18,84   127,06 

  Chia ra:

  - Khách đến các khu, điểm du lịch "           3.300         425,41         618,51     220,31     182,84      18,74   165,14 

  - Khách đến các CSKD du lịch phục vụ "           2.300         303,31         436,61     227,54     135,57      18,98     95,78 

    Chia ra:  Khách trong nước "           2.100         293,09         417,93     234,77     136,89      19,90     96,43 

          Khách quốc tế "              200           10,22           18,69     120,81               -        9,34             - 

+ Lượt khách CS lưu trú DL phục vụ "           2.250         295,14         423,89     229,23     136,15      18,84     95,56 

+ Lượt khách du lịch theo tour "                50             8,17           12,72     179,59     117,62      25,45   103,88 

 4.2. Tổng ngày khách du lịch 
1.000

Ngày khách
          5.540         781,43      1.112,17     236,27     148,42      20,08   104,24 

   Chia ra: Khách trong nước "           4.740         740,76      1.041,34     246,45     151,91      21,97   106,40 

               Khách quốc tế "              800           40,67           70,83     134,86               -        8,85             - 

VI. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI

 1. Giải quyết việc làm và đào tạo nghề

 - Số lượt lao động được tạo việc làm Người         35.000           3.315           6.767       96,03     100,06      19,33   105,05 

+ Trong tỉnh "         19.800           1.841           3.636     102,56       97,77      18,36     98,43 

+ Ngoài tỉnh "         15.200           1.474           3.129       89,06     104,76      20,59   115,42 

+ Xuất khẩu Lao động "                 -                  -                    2              -               -              -       5,41 

 - Đào tạo nghề: (tuyển mới) Người         24.000              392              658     147,37       57,14        2,74     95,92 

+ Sơ cấp nghề & dạy nghề

thường xuyên
"         17.000              392              658     147,37       57,14        3,87     95,92 

+ Trung cấp nghề "           3.700                -                   -                -               -              -             - 

+ Cao đẳng nghề "           3.300                -                   -                -               -              -             - 

 2. Tình hình tai nạn giao thông

 (Tính từ 15/01/2022 - 14/02/2022)

Tổng số vụ tai nạn giao thông Vụ                   -                10                20     100,00       58,82     62,50 

Đường bộ "                   -                10                18     125,00       62,50     62,07 

Đường thủy "                   -                  -                  2              -               -     66,67 

Số người chết Người                   -                  7                14     100,00       63,64     73,68 
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Đường bộ "                   -                  7                12     140,00       70,00     66,67 

Đường thủy "                   -                  -                  2              -               -   200,00 

Số người bị thương Người                   -                  4                  8     100,00       30,77     36,36 

Đường bộ "                   -                  4                  8     100,00       30,77     36,36 

Đường thủy "                   -                  -                 -                -               -             - 

 3. Cháy nổ

 (Tính từ 15/01/2022 - 14/02/2022)

Số vụ cháy, nổ Vụ                   -                  1                  2     100,00       25,00     33,33 

Số người chết Người                   -                  -                 -                -               -             - 

Số người bị thương Người                   -                  -                 -                -               -             - 

Tổng giá trị thiệt hại Triệu đồng                   -         800,00      1.170,00     216,22       56,44     74,64 
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* Chỉ số giá tiêu dùng chung     106,31       102,74       101,34       101,18       103,32   

1. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống     110,37       101,64       101,92       101,75       101,74   

Trong đó:   - Lương thực     105,93       101,47       100,01       100,01       101,96   

- Thực phẩm     110,40       100,75       102,40       102,18       100,62   

- Ăn uống ngoài gia đình     113,92       104,63       102,01       101,81       105,07   

2. Đồ uống và thuốc lá     108,26       104,02       100,91       100,34       104,63   

3. May mặc, giày dép và mũ nón     101,24       100,90       100,35       100,24       101,11   

4. Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD     107,28       104,63       101,30       101,64       107,66   

5. Thiết bị và đồ dùng gia đình     100,31       100,48       100,09       100,04       100,56   

6. Thuốc và dịch vụ y tế     100,91       100,48       100,08       100,02       100,54   

Trong đó: - Dịch vụ y tế     100,00       100,00       100,00       100,00       100,00   

7. Giao thông     109,25       114,51       103,58       102,54       114,25   

8. Bưu chính viễn thông     100,00       100,01       100,00       100,00       100,01   

9. Giáo dục     102,16         96,22       100,01       100,00         96,23   

Trong đó: - Dịch vụ giáo dục     101,45         94,41       100,00       100,00         94,41   

10. Văn hoá, giải trí và du lịch       98,84       100,51       100,35       100,27       100,71   

11. Hàng hóa và dịch vụ khác     105,11       102,11       101,45       100,82       102,06   

* Chỉ số giá vàng     128,10         97,55       103,18       101,97         96,56   

* Chỉ số giá Đô la Mỹ       98,20         98,67         99,40         99,68         98,67   

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG (CPI)

THÁNG 02 NĂM 2022

Đơn vị tính:  %

Chỉ số giá tháng báo cáo so với
Bình quân 

cùng kỳ
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