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TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Quý I năm 2021
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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa 

tháng 3 và quý I năm 2021 

 

Năm 2021 tiếp tục là năm khó khăn cho nền kinh tế toàn cầu, do những 

bất định của đại dịch Covid-19 chưa có hồi kết (đặc biệt là sự xuất hiện của các 

biến chủng mới), luôn tiềm ẩn nguy cơ bùng phát trở lại, kéo theo thị trường tài 

chính gặp nhiều rủi ro gia tăng, thị trường dầu mỏ, giá vàng, đồng USD… có thể 

biến động thất thường, nền kinh tế thế giới sẽ đối diện với những thách thức đan 

xen. Tuy nhiên, sau khi triển khai vắc xin hiệu quả và các nền kinh tế đối phó tốt 

hơn với dịch Covid-19 và dỡ bỏ dần các hạn chế về đi lại, triển vọng kinh tế 

toàn cầu sẽ phục hồi khi niềm tin, tiêu dùng và thương mại dần được cải thiện 

nhờ nỗ lực tiêm chủng trên toàn thế giới. 

Trong nước, với thuận lợi ổn định về an ninh chính trị, kinh tế vĩ mô vẫn 

duy trì mức tăng trưởng dương trong năm 2020 nhưng cũng phải đối mặt không 

ít khó khăn, thách thức với diễn biến thất thường của thời tiết tại các địa phương 

phía Bắc; tình hình xâm nhập mặn xuất hiện sớm ở phía Nam; dịch bệnh Covid-

19 tiếp tục ảnh hưởng đến toàn bộ các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế. Trước 

tình hình đó, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 

của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Nghị quyết số 

02/NQ-CP về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện 

môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Chỉ 

thị số 05/CT-TTg ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ về một số biện 

pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Quyết định số 314/QĐ-TTg ngày 

9/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ về bổ sung kinh phí phòng, chống dịch 

Covid-19. Ngày 26/02/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị quyết số 21/NQ-CP 

về mua và sử dụng vắc xin phòng Covid-19, đã có gần 40 nghìn người tại 19 

tỉnh, thành phố đã được tiêm vắc xin Covid-19 (đợt 1). Đồng thời, thực hiện 

“mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch, vừa khôi phục và phát triển kinh tế - xã 

hội; tập trung tháo gỡ vướng mắc, hỗ trợ kịp thời các doanh nghiệp khó khăn, 

bảo đảm an sinh xã hội và đời sống Nhân dân.  
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Với tỉnh Khánh Hòa , mặc dù dic̣h Covid -19 đã bùng phát trở lại vào 

những ngày cuối tháng 01/2021 tại 13 tỉnh, thành phố trong cả nước, song hoạt 

động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp 

hoạt động trong lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ,… vẫn gặp nhiều khó khăn, thách 

thức nhưng với sự nỗ lực của toàn dân, các doanh nghiệp và cả hệ thống chính 

trị trong tỉnh, cấp ủy và chính quyền các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và kết quả đạt được của các 

ngành, lĩnh vực quý I/2021 như sau: 

 1. Sản xuất nông, lâm nghiêp̣ và thủy sản 

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo trồng, chăm 

sóc cây hàng năm vụ Đông Xuân. Để hạn chế những thiệt hại do bất lợi của thời 

tiết ngành Nông nghiệp theo dõi chặt chẽ tình hình thời tiết, hướng dẫn nông 

dân cách chăm sóc tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt, 

tăng khả năng chống chịu sâu bệnh; đồng thời, chỉ đạo các địa phương, đơn vị 

quản lý, vận hành các công trình thủy lợi điều tiết, cung cấp nước sản xuất hợp 

lý, tiết kiệm và hiệu quả. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn định, trong 

tháng 3/2021 thời tiết khá thuận lợi người chăn nuôi tập trung cho tái đàn, phát 

triển sản xuất đảm bảo nguồn cung ổn định ra thị trường. Ngành thủy sản, tiếp 

tục tăng trưởng về sản lượng khai thác và nuôi trồng. 

a. Nông nghiêp̣ 

Các địa phương trong tỉnh cơ bản đã kết thúc gieo sạ lúa vụ Đông Xuân 

được 20.002 ha, đạt 97,12% kế hoạch và tăng 264 ha so cùng kỳ năm trước. 

Hiện nay, lúa Đông Xuân đang sinh trưởng và phát triển bình tốt, trà lúa chính 

vụ đang trong giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng. Toàn tỉnh hiện có 2.397 ha lúa 

Đông Xuân sớm cho thu hoạch; năng suất bình quân ước đạt 66,49 tạ/ha, tăng 

1,69 tạ/ha và sản lượng 15.936,65 tấn, giảm 580,11 tấn so cùng kỳ năm trước. 

Tính đến thời điểm 15/3/2021, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm từ 

đầu vụ Đông Xuân đến nay ước được 30.207 ha, bằng 40,67% kế hoạch, trong 

đó cây lương thực 21.123 ha, bằng 41,46%; cây chất bột có củ 1.357,3 ha, bằng 

46,32%; cây thực phẩm 1.944,1 ha, bằng 29,35%; cây công nghiệp hàng năm 

5.300 ha, bằng 38,47%. So cùng kỳ năm trước, tổng diện tích gieo trồng cây 

hàng năm giảm 3,02%, trong đó cây công nghiệp hàng năm giảm 17,26% do 

những năm gần đây giá mía xuống thấp người dân phá bỏ diện tích để chuyển 

sang trồng một số cây hàng năm khác có hiệu quả kinh tế cao; cây chất bột có củ 

giảm 10,92%; cây thực phẩm giảm 2,89%; riêng cây lương thực tăng 0,98% chủ 

yếu do nguồn nước từ các hồ chứa nước đáp ứng đủ nhu cầu tưới tiêu cho vụ lúa 

Đông Xuân nên diện tích gieo trồng tăng.  
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Về tình hình sản xuất cây lâu năm, các địa phương trên địa bàn tỉnh đang 

tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi những diện tích cây kém hiệu quả sang trồng cây 

ăn quả, dần hình thành vùng chuyên canh cây trồng có giá trị kinh tế cao và 

thích ứng khí hậu, thổ nhưỡng, nhờ đó diện tích một số cây ăn quả tăng so cùng 

kỳ năm trước như: Xoài 8.465,65 ha, tăng 1,7%; Chuối 3.950,98 ha, tăng 1,9%; 

Dứa 438,8 ha, tăng 4,8%; Cam 116,81 ha, tăng 4,9%; Bưởi 1.450,92 ha, tăng 

4,6%... Tuy nhiên, do thời tiết trong năm 2020 không thuận lợi, nắng nóng kéo 

dài, ít mưa, nguồn nước ở các đập, hồ chứa không đủ nước tưới, cộng với giá 

một số mặt hàng nông sản như cà phê xuống thấp, hiệu quả kinh tế không cao 

nên người dân chuyển sang các giống cây trồng khác dẫn đến diện tích một số 

cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả giảm so cùng kỳ năm trước như: Thanh 

long 155,2 ha, giảm 1,3%; Nhãn 28,53 ha, giảm 10,4%; Chôm chôm 135,1 ha, 

giảm 2,9%; Dừa 1.787,46 ha, giảm 1,9%; Điều 4.270,02 ha, giảm 1,2%; Cao su 

342 ha, giảm 0,6%; Cà phê 451,53 ha, giảm 6,2%... Về sản lượng, do ảnh hưởng 

bất lợi của thời tiết, cộng với diện tích cho sản phẩm giảm nên sản lượng nhiều 

cây lâu năm giảm so với cùng kỳ năm trước như: Xoài 3.900 tấn, giảm 142 tấn; 

Chuối 7.581 tấn, giảm 380 tấn; Dứa 220 tấn, giảm 5,1 tấn; Dừa 1.830 tấn, giảm 

30 tấn... Riêng bưởi 470 tấn, tăng 31 tấn do diện tích cho sản phẩm tăng. 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh phát triển ổn định , các trang 

trại, gia trại nuôi lợn đảm bảo tốt điều kiêṇ chăn nuôi an toàn sinh hoc̣ đa ̃đầu tư 

tái đàn. Tính đến cuối tháng 3/2021, tổng đàn trâu hiện có 4.041 con, giảm 

1,75% so cùng kỳ năm trước do diện tích chăn thả thu hẹp, nuôi trâu kém hiệu 

quả nên một số hộ nuôi sau khi xuất bán không đầu tư nuôi tiếp ; đàn bò 75.223 

con, giảm 1,98%; đàn lợn 224,7 nghìn con, tăng 3,45%; đàn gia cầm 2.840,3 

nghìn con, tăng 2,38%; trong đó đàn gà 2.041,8 nghìn con, tăng 4,42%.  

Bên cạnh công tác phòng chống dịch bệnh, lực lượng Thú y phối hợp với 

các địa phương, đơn vị có liên quan tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở 

chăn nuôi, giết mổ gia súc, gia cầm và tình hình sử dụng chất cấm trong chăn 

nuôi nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn sức khỏe cho người tiêu 

dùng. Quý I/2021, sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng 84,2 tấn, giảm 1,01%; bò 

1.893,1 tấn, tăng 2,28%; lợn 5.736,6 tấn, tăng 3,6%; gia cầm 2.372,9 tấn, tăng 

3,44% (trong đó: gà 1.518,1 tấn, tăng 7,24%) và sản lượng trứng gia cầm 

14.205,1 nghìn quả, tăng 2,1% (trong đó: trứng gà 11.003,9 nghìn quả , tăng 

2,1%) do số lươṇg mái đẻ tăng. 

Quý I/2021, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa phát hiện hai ổ dịch tả lợn Châu 

Phi ở hộ chăn nuôi nhỏ lẻ tại xã Cam Thành Bắc, huyện Cam Lâm và xã Bình 
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Lộc huyện Diên Khánh, đã kịp thời tiêu hủy 29 con lợn với tổng trọng lượng 1,3 

tấn; 01 ổ dịch cúm gia cầm H5N6 trên đàn gà ở thôn Thanh Minh 2, xã Diên 

Lạc, đã tiêu hủy 933 con gia cầm. Cho đến nay, tình hình dịch Cúm A/H5N6 và 

dịch Tả lợn Châu Phi trên địa bàn tỉnh đã được khống chế, các cơ quan chức 

năng đã nhanh chóng khoanh vùng và có các biện pháp xử lý cần thiết để khống 

chế, không để dịch lây lan.  

b. Lâm nghiệp 

Sản xuất lâm nghiệp trong quý I/2021 chủ yếu tập trung chăm sóc, khoanh 

nuôi tái sinh và bảo vệ rừng; ươm giống cây lâm nghiệp chuẩn bị cho kế hoạch 

trồng rừng năm 2021; đồng thời đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng 

trong tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, có nguy cơ cháy rừng rất cao và triển 

khai các giải pháp ngăn chặn nạn chặt phá rừng trái phép.  

Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tháng 3/2021 được 9.871 m
3
, giảm 

13,87% so cùng kỳ năm trước; củi khai thác 1.251 ste, giảm 5,08%. Tính chung 

quý I/2021, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng được 11.764 m
3
, giảm 14,41%; 

củi khai thác 3.629 ste, giảm 10,77%. Tính đến ngày 15/3/2021, trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa chưa xảy ra tình trạng cháy rừng. 

c. Thủy sản 

Hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản được các ngành chức năng 

tiếp tục hỗ trợ tối đa để ngư dân tiếp cận với các chính sách hỗ trợ của Nhà 

nước, hiện đại đội tàu công suất lớn, trang bị đầy đủ ngư cụ, thiết bị hàng hải 

tiên tiến; đẩy mạnh chuyển giao, hỗ trợ ngư dân ứng dụng khoa học kỹ thuật 

vào khai thác, bảo quản để nâng cao hiệu quả chuyến biển, từ đó giúp ngư dân 

nâng cao thu nhập. Đồng thời, tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp để 

chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, 

góp phần tháo gỡ “thẻ vàng” đối với sản phẩm thủy sản xuất khẩu của Việt 

Nam sang Châu Âu. 

Thời tiết trên các ngư trường khai thác tương đối thuận lợi, giá thủy sản 

đang ổn định ở mức cao; cộng với các đội dịch vụ hậu cần nghề cá, các mô hình 

nghiệp đoàn nghề cá, tổ hợp tác khai thác thủy sản trên biển tiếp tục được triển 

khai có hiệu quả đã tạo động lực cho ngư dân vươn khơi bám biển, tăng chuyến 

ra khơi đánh bắt nên tổng sản lượng thủy sản quý I/2021 được 27.268 tấn, tăng 

2,59% so cùng kỳ năm trước: Sản lượng cá được 22.651,75 tấn, tăng 3,1%; tôm 

283,78 tấn, tăng 2,9% và thủy sản khác 2.376,83 tấn, giảm 0,5%.  

Trong tổng sản lượng thủy sản quý I/2021, sản lượng thủy sản khai thác 

được 23.644,3 tấn, tăng 2,55% (trong đó 20.617 tấn cá, tăng 2,92%; 170,7 tấn 
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tôm, tăng 4,28%; 2.856,6 tấn thủy sản khác, giảm 0,12%); sản lượng thủy sản 

nuôi trồng 3.623,7 tấn, tăng 2,85% (trong đó 2.034,8 tấn cá, tăng 5,46% chủ yếu 

do tăng sản lượng cá chẽm nuôi lồng bè của Công ty TNHH Autralis xuất khẩu 

ra thị trường nước ngoài; 508,4 tấn tôm, tăng 2,5%; 1.080,5 tấn thủy sản khác, 

giảm 1,59% do diện tích thu hoạch giảm). 

2. Sản xuất công nghiệp 

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại vào những ngày cuối tháng 01/2021 tại 13 

tỉnh, thành phố đã tiếp tục ảnh hưởng đến kinh tế-xã hội của cả nước. Mặc dù từ 

đầu năm đến nay, toàn tỉnh chưa phát sinh ca mắc Covid-19 nhưng dịch bệnh 

quay trở lại đã tác động đến nhu cầu tiêu thụ một số mặt hàng, ảnh hưởng đến 

sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh làm cho chỉ số sản xuất công nghiệp quý 

I/2021 chỉ tăng 0,28%. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3/2021 tăng 19,52% so tháng trước và 

tăng 2,03% so cùng kỳ năm trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến chế tạo 

tăng 2,89% và sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 0,27%; 

riêng hai ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải và 

công nghiệp khai khoáng giảm lần lượt là 5,57% và 36,49%.  

Tính chung quý I/2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 0,28% so cùng kỳ 

năm trước: Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và 

điều hoà không khí tăng 0,85%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 

0,74%; ngành công nghiệp khai khoáng giảm 10,92% và ngành cung cấp nước, 

hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 11,58%. 

Trong các ngành công nghiệp chế biến chế tạo, một số ngành có chỉ số 

sản xuất công nghiệp quý I/2021 tăng so cùng kỳ năm trước: Sản xuất máy móc, 

thiết bị tăng 68,24; sản xuất trang phục tăng 38,64%; sản xuất giường, tủ, bàn 

ghế tăng 13,2%; in ấn tăng 12,17%; chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa 

tăng 7,29%; sản xuất đồ uống tăng 6,61%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 

5,66%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 4,38%; sản xuất thuốc, hóa dược 

và dược liệu tăng 3,89%. Đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại đã ảnh hưởng đến 

chỉ số sản xuất công nghiệp làm cho một số ngành công nghiệp giảm như: Sản 

xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 24,85%; dệt giảm 13,78%; sản xuất 

thuốc lá giảm 13,42%; sản xuất phương tiện vận tải giảm 12,86%; sản xuất công 

nghiệp chế biến chế tạo khác giảm 9,36%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim 

loại giảm 8,35%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 7,31%. 

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu quý I/2021 tăng so cùng kỳ năm 

trước như: Bia đóng lon tăng 61,26%; bộ quần áo thể thao tăng 40,15%; tủ gỗ 
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tăng 35,27%; điện sản xuất tăng 31,14%; đường RE tăng 21,72%; bàn gỗ tăng 

20,78%; tôm đông lạnh tăng 10,77%; đường RS tăng 8,7%; nước yến và nước 

bổ dưỡng khác tăng 2,24%; cá ngừ đông lạnh tăng 1,91%. Bên cạnh đó, một số 

sản phẩm có chỉ số giảm như: Bia đóng chai giảm 22,85%; điện thương phẩm 

giảm 14,1%; sợi tự nhiên giảm 13,78%; thuốc lá có đầu lọc giảm 13,42%; tàu 

chở chất lỏng và khí hoá lỏng trên 5000 tấn giảm 12,86%; cá khác đông lạnh 

giảm 11,65%; đá xây dựng khác giảm 11,15%.  

Chỉ số tiêu thụ của toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3/2021 

ước tăng 1,45% so tháng trước và giảm 7,01% so cùng kỳ năm trước. Tính 

chung quý I/2021, chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm 2,5% 

so cùng kỳ năm trước, với một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm như: Sản xuất 

da và các sản phẩm liên quan giảm 24,85%; công nghiệp chế biến, chế tạo khác 

giảm 18,03%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa giảm 10,37%; 

sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 8,34%; sản xuất chế biến 

thực phẩm giảm 3,24%; sản xuất thuốc lá giảm 3,18%; sản xuất đồ uống giảm 

1,72%; dệt giảm 1,12%. Bên cạnh đó, một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng như: 

Sản xuất giường, tủ bàn ghế tăng 15,32%; in ấn tăng 12,17%; sản xuất trang 

phục tăng 10,32%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 5,73%; sản xuất 

thuốc, hoá dược và dược liệu tăng 3,89%.  

Chỉ số tồn kho của ngành chế biến, chế tạo ước tính tại thời điểm 

31/3/2021 tăng 92,65% so cùng thời điểm năm trước, trong đó một số ngành có 

chỉ số tồn kho tăng cao như: Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 55,56%; sản xuất 

đồ uống gấp 4,8 lần; sản xuất trang phục tăng 94,44%; chế biến gỗ và sản xuất 

sản phẩm từ gỗ, tre, nứa gấp 2,78 lần. Một số ngành có chỉ số tồn kho giảm như: 

Sản xuất thuốc lá giảm 11,95%; dệt giảm 33,33%; sản xuất giấy và sản phẩm từ 

giấy giảm 13,04%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 56,14 %. 

Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 

3/2021 giảm 3,21% so cùng kỳ năm trước và tăng 0,72% so tháng trước. Tính 

chung quý I/2021, số lao động trong doanh nghiệp công nghiệp giảm 6,46% so 

cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 9,28%; 

doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 9,95%; riêng khối doanh nghiệp 

Nhà nước tăng 1,08%. Trong tổng số lao động đang làm việc trong các doanh 

nghiệp công nghiệp: Công nghiệp chế biến chế tạo giảm 7,32%; ngành sản xuất, 

phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều hòa không khí giảm 0,6%; 

ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý, xử lý rác thải, nước thải tăng 1,76%; 

riêng ngành khai khoáng tương đối ổn định.  
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3. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 

a. Tình hình đăng ký doanh nghiệp 

Tính từ ngày 01/3/2021 đến 15/3/2021, toàn tỉnh có 75 doanh nghiệp 

thành lập mới với vốn đăng ký 260,6 tỷ đồng, tăng 5,63% về số doanh nghiệp và 

tăng 14,9% về vốn đăng ký so cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm, toàn tỉnh có 38 

doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, gấp 3,16 lần so cùng kỳ năm trước; 48 

doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt động, giảm 18,64%; 21 doanh nghiệp đã 

giải thể gấp 2,1 lần.  

Tính từ ngày 01/01/2021 đến 15/3/2021, toàn tỉnh có 288 doanh nghiệp 

đăng ký thành lập mới với vốn đăng ký 2.102,16 tỷ đồng, giảm 5,88% về số 

doanh nghiệp và tăng 30,25% về số vốn đăng ký so cùng kỳ năm trước. Tính 

đến nay, toàn tỉnh có 532 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, gấp 3,1 lần so 

cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới và doanh 

nghiệp quay trở lại hoạt động lên 820 doanh nghiệp; 673 doanh nghiệp đăng ký 

tạm ngừng hoạt động, tăng 39,92%; 112 doanh nghiệp đã giải thể gấp 2 lần. 

b. Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp 

Kết quả điều tra về xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý I/2021 cho thấy: Có 16,42% số doanh 

nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý I năm nay tốt hơn quý trước; 

47,76% số doanh nghiệp đánh giá gặp khó khăn và 35,82% số doanh nghiệp cho 

rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định. Dự kiến quý II/2021 so quý I/2021, 

có 56,72% số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 17,91% số doanh 

nghiệp dự báo khó khăn hơn và 25,37% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản 

xuất kinh doanh sẽ ổn định.  

Về khối lượng sản xuất, có 19,4% số doanh nghiệp đánh giá khối lượng 

sản xuất của doanh nghiệp quý I/2021 tăng so quý trước; 44,78% số doanh 

nghiệp đánh giá khối lượng sản xuất giảm và 35,82% số doanh nghiệp cho rằng 

ổn định. Về xu hướng quý II/2021 so quý I/2021, có 58,21% số doanh nghiệp dự 

báo khối lượng sản xuất tăng; 11,94% số doanh nghiệp dự báo giảm và 29,85% 

số doanh nghiệp dự báo ổn định.  

Về số lượng đơn đặt hàng mới, quý I/2021 có 22,73% số doanh nghiệp có 

đơn đặt hàng mới tăng so quý trước; 43,94% số doanh nghiệp có đơn đặt hàng 

giảm và 33,33% số doanh nghiệp có số đơn đặt hàng ổn định. Xu hướng quý 

II/2021 so quý I/2021, có 56,72% số doanh nghiệp dự báo có đơn hàng mới 

tăng; 14,93% số doanh nghiệp dự báo đơn hàng giảm và 28,35% số doanh 

nghiệp dự báo có đơn hàng ổn định.  
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Về số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới, quý I/2021 so quý trước cho 

thấy, có 31,03% số doanh nghiệp khẳng định số đơn hàng xuất khẩu mới tăng; 

27,59% số doanh nghiệp có đơn hàng xuất khẩu giảm và 41,38% số doanh 

nghiệp có đơn hàng xuất khẩu ổn định. Xu hướng quý II/2021 so quý I/2021, có 

54,84% số doanh nghiệp dự báo tăng đơn hàng xuất khẩu; 19,35% số doanh 

nghiệp dự kiến giảm và 25,81% số doanh nghiệp dự báo ổn định.  

 4. Đầu tư phát triển 

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức thành công Đại 

hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tổ chức bầu cử Quốc hội khóa 

XV và bầu cử Hội đồng Nhân dân các cấp và đó cũng là năm đầu tiên thực hiện 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025). Để hoàn thành các chỉ 

tiêu trong năm 2021, UBND tỉnh Khánh Hòa đã kịp thời chỉ đạo các Sở, ngành 

đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư, giải quyết kịp thời những vướng 

mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng, cơ sở hạ tầng; kiểm tra, đôn đốc 

tiến độ triển khai các dự án đã được cấp phép; đẩy nhanh giải ngân, quản lý và 

sử dụng nguồn vốn đầu tư công có hiệu quả, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, trở 

thành kênh kích cầu tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nhằm hoàn thành 

tốt chỉ tiêu mà Nghị quyết đã đề ra. 

Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội quý I /2021 theo giá hiện hành ước 

được 10.530,17 tỷ đồng, giảm 32,27% so quý trước và tăng 9,83% so cùng quý 

năm trước: Vốn nhà nước 2.525 tỷ đồng, tăng 6,54% (vốn trung ương quản lý 

1.020 tỷ đồng, tăng 6,58% và vốn địa phương quản lý 1.505 tỷ đồng, tăng 

6,51%); vốn ngoài nhà nước 7.180,2 tỷ đồng, tăng 10,11% và vốn đầu tư nước 

ngoài 825 tỷ đồng, tăng 18,36%. Trong tổng vốn đầu tư phát triển, vốn đầu tư 

xây dựng cơ bản chiếm tỷ trọng cao nhất 81,43%; vốn đầu tư mua sắm tài sản cố 

định dùng cho sản xuất không qua xây dựng cơ bản chiếm 11,54%; vốn đầu tư 

sửa chữa, nâng cấp tài sản cố định chiếm 2,99%; vốn đầu tư bổ sung vốn lưu 

động chiếm 2,61% và vốn đầu tư khác chiếm 1,42%.  

Đầu tư bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý trên 

địa bàn tỉnh quý I/2021 ước được 440 tỷ đồng, tăng 6,47% so cùng kỳ năm 

trước: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 273,98 tỷ đồng, tăng 7,81%%; vốn ngân 

sách nhà nước cấp huyện 129,28 tỷ đồng, tăng 2,07% và vốn ngân sách nhà 

nước cấp xã 36,74 tỷ đồng, tăng 13,08%. Trong nguồn vốn ngân sách nhà nước, 

quý I/2021 có 23 công trình khởi công mới và 21 công trình hoàn thành bàn giao 

đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư trên 127,2 tỷ đồng đã tạo năng lực mới 

tăng gồm 15 phòng học và phòng chức năng; 5,7 km đường giao thông; 400 m 

kè chống sạt lở và nâng cấp, sửa chữa một số công trình khác.  
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Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước tập trung thực hiện các công trình 

chuyển tiếp từ năm 2020, một số công trình mới trong kế hoạch 2021 đã được 

khởi công, các công trình còn lại đang tiếp tục hoàn thiện hồ sơ thiết kế kỹ thuật, 

dự toán. Trong quý I/2021, các công trình có tiến độ thi công với vốn thực hiện 

khá là: Trường MN Vĩnh Nguyên 1, trường MN Vĩnh Lương, trường TH Vĩnh 

Hòa 2, trường TH Xương Huân 1, đường Đô Lương, đường Thánh Gia, cầu 

Ngọc Thảo, kè chống sạt lở KDC thôn Lương Hòa, hệ thống thoát nước thôn 

Xuân Lạc 2, hồ chứa nước Đắc Lộc (Nha Trang); trường MN 2 tháng 4, trường 

THCS Lê Hồng Phong, đường Nghĩa Phú, kè chống sạt lở sông Lạch Cầu 2 và 

Lạch Cầu 3 (Cam Ranh); trường MN Hoàng Yến, trường TH Cam Thành Bắc, 

đường thôn Lập Định, đường nội bộ KDC thôn Suối Lau 1 và 2, đường ngang 

TDP Bãi Giếng Trung (Cam Lâm); trường THCS Vạn Giã, đường Hà Huy Tập, 

bến cá Quảng Hội, kè bờ biển thị trấn Vạn Giã (Vạn Ninh); nhà làm việc các 

Ban thuộc Huyện ủy, trường TH thị trấn Khánh Vĩnh, đường Ngầm 5 (Khánh 

Vĩnh); kè và đường số 1 dọc sông Cái và sông Suối Dầu, kè và đường dọc sông 

nhánh nối sông Cái và sông Đồng Đen (giai đoạn 1), kè chống sạt lở sông Chò, 

đường Nguyễn Trãi nối dài (Diên Khánh); trụ sở UBND huyện, trường TH Tà 

Giang 2, trường TH Cà Giàng, trường THCS Tô Hạp, đường D9, đường Hai Bà 

Trưng, đường Lê Duẩn, kè bảo vệ sông Tô Hạp, kè chống sạt lở thôn Tha Mang 

(Khánh Sơn). 

5. Thương mại, dịch vụ 

Dịch Covid-19 bùng phát trở lại ở một số địa phương đã ảnh hưởng đến 

mọi mặt đời sống kinh tế- xã hội trên phạm vi cả nước. Trước diễn biến phức tạp 

của dịch bệnh Covid-19, Tỉnh ủy, UBND tỉnh Khánh Hòa đã ban hành các văn 

bản chỉ đạo quyết liệt về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, 

do đó từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chưa phát sinh ca lây 

nhiễm trong cộng đồng. Bên cạnh đó, quý I/2021 là quý có tháng Tết và mùa lễ 

hội Xuân nên nhiều doanh nghiệp, trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị và cơ 

sở kinh doanh chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong phú, đa dạng 

phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết góp phần đưa tổng mức 

bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh quý I/2021 tăng 

0,63% so cùng kỳ năm trước. Cùng với sự tăng trưởng về thương mại, ngành du 

lịch, dịch vụ đang có những tín hiệu lạc quan khi Việt Nam có điều kiện để “mở 

cửa bầu trời”, đón du khách quốc tế trở lại trong năm nay, hứa hẹn sự phục hồi 

của du lịch Khánh Hòa.   
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a. Tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

Tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 3/2021 ước được 

10.115,9 tỷ đồng, tăng 1,54% so tháng trước, trong đó mức bán ra của các doanh 

nghiệp thương mại, dịch vụ nhà nước được 1.615,22 tỷ đồng, tăng  14,31%, các 

mặt hàng chủ yếu bán ra 30.170 m
3
 xăng dầu, tăng 5,93% và 47,3 triệu bao 

thuốc lá, tăng 34,21%. 

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

32.169,04 tỷ đồng, tăng 0,63% so cùng kỳ năm trước, riêng các doanh nghiệp 

thương mại, dịch vụ nhà nước được 4.756,32 tỷ đồng, tăng 0,18% với các mặt 

hàng chủ yếu bán ra là: 89.285 m
3
 xăng dầu, tăng 2,64%; 142,12 triệu bao thuốc 

lá, giảm 0,93%. Trong tổng mức hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng quý I/2021, tổng 

mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng được 17.466,75 tỷ đồng, tăng 0,21% 

so cùng kỳ năm trước, ngoại trừ ngành thương mại được 13.400,75 tỷ đồng, tăng 

12,27% do thời điểm này của cùng kỳ năm trước, dịch bệnh Covid-19 bùng phát 

làm cho nhiều đơn vị kinh doanh thương mại tạm dừng hoạt động hoặc đóng cửa 

tạm thời; các ngành dịch vụ còn lại đều giảm do tác động của dịch bệnh Covid-

19, thị trường khách du lịch quốc tế giảm sâu, chưa phục hồi, các chuyến bay 

quốc tế chưa được khôi phục nên các đơn vị dịch vụ lữ hành quốc tế vẫn tạm 

ngưng hoạt động, cụ thể: Ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống 2.737,34 tỷ đồng, 

giảm 13,89%; ngành dịch vụ khác 1.283,88 tỷ đồng, giảm 26,63%; ngành dịch 

vụ lữ hành 44,77 tỷ đồng, giảm 88,27%.  

Cục Quản lý thị trường đã chủ động triển khai công tác kiểm tra, kiểm 

soát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ và tình hình lưu 

thông hàng hóa trên địa bàn; đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm về 

kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng quá hạn sử dụng,… Đồng 

thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh cam kết không kinh doanh hàng cấm, hàng giả, 

hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực 

phẩm. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết; 

chống đầu cơ, găm hàng đã được thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát các 

quầy thuốc, nhà thuốc, các cơ sở kinh doanh sản phẩm là trang thiết bị y tế 

(khẩu trang y tế) được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày nên tình hình 

thị trường hàng hóa, giá cả trên địa bàn tương đối ổn định. Quý I/2021, Cục 

quản lý thị trường đã kiểm tra được 263 cơ sở sản xuất kinh doanh, đã phát hiện 

135 vụ vi phạm, xử lý hành chính 136 cơ sở vi phạm (01 vụ năm 2020 chuyển 

sang), thu nộp ngân sách 816,22 triệu đồng.  
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b. Du lịch 

Doanh thu du lịch tháng 3/2021 được 302,89 tỷ đồng, tăng 10,28% so 

tháng trước do Khánh Hòa là địa điểm an toàn trong mùa dịch Covid-19, cùng với 

nhiều chính sách giảm giá, kích cầu du lịch nội địa được triển khai đồng loạt nên 

sau tết Nguyên đán lượng khách du lịch trong nước đến Khánh Hòa tăng với 78,1 

nghìn lượt khách và 173 nghìn ngày khách lưu trú, tăng lần lượt 9,96% và 4,65% 

so tháng trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các chỉ tiêu 

du lịch trong quý I/2021 vẫn tiếp tục giảm sâu, doanh thu du lịch được 810,11 tỷ 

đồng, giảm 75,02% so cùng kỳ năm trước; khách lưu trú được 210,37 nghìn lượt 

người với 472,45 nghìn ngày khách, giảm lần lượt là 67,26% và 79,44%, trong đó 

khách quốc tế 10 nghìn lượt khách (chủ yếu là khách quốc tế ở lại trong nước do 

dịch Covid-19 của nhiều tỉnh, thành phố tiếp tục đi du lịch tại Nha Trang - Khánh 

Hòa), giảm 97,57% với 50,78 nghìn ngày khách, giảm 97,27%.  

Khánh Hòa là địa điểm an toàn trong mùa dịch Covid-19 là điều kiện 

thuận lợi cho ngành Du lịch phục hồi nhanh chóng khi Việt Nam có điều kiện để 

“mở cửa bầu trời”, đón du khách quốc tế trở lại trong năm 2021. Đồng thời, 

Cảng Hàng không quốc tế Cam Ranh được Tổ chức Hội đồng sân bay quốc tế 

(ACI) cấp chứng nhận sân bay an toàn y tế, là điều kiện để Cảng Hàng không 

quốc tế Cam Ranh khôi phục khai thác các chuyến bay quốc tế khi được Chính 

phủ cho phép. Với cảnh quan thiên nhiên đa dạng, khí hậu mát mẻ, con người 

thân thiện, nhiều khu nghỉ dưỡng, điểm vui chơi hấp dẫn như quần thể nghỉ 

dưỡng Vinpearl biệt lập ở đảo Hòn Tre, các resort tại Khu du lịch bắc bán đảo 

Cam Ranh… du lịch Khánh Hòa rất thuận lợi để đón khách quốc tế đến từ 

những quốc gia, vùng lãnh thổ kiểm soát tốt dịch bệnh. 

6. Xuất, nhập khẩu hàng hóa 

a. Xuất khẩu hàng hóa 

Kim ngạch xuất khẩu tháng 3/2021 ước được 102,7 triệu USD, giảm 

16,83% so tháng trước: Kinh tế tư nhân 47,45 triệu USD, tăng 19%; kinh tế nhà 

nước 3,5 triệu USD, tăng 10,89%; kinh tế tập thể 250 nghìn USD, tăng 5,75%; 

riêng kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 51,5 triệu USD, giảm 35,79% chủ yếu do 

công ty TNHH đóng tàu Hyundai Việt Nam chỉ xuất khẩu 1 chiếc tàu biển, giảm 

1 chiếc so tháng trước. Với giá trị xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu như: 3,67 

triệu USD hàng hóa khác, tăng 3,77% so tháng trước; 39,5 triệu USD hàng thủy 

sản, tăng 19,76%; 5,5 triệu USD gỗ và sản phẩm gỗ, tăng 25%; 12,5 triệu USD 

cà phê, tăng 53,43%; 7,2 triệu USD hàng dệt may, giảm 21,96%; 31,94 triệu 

USD phương tiện vận tải và phụ tùng, giảm 49,21%. 



12 

 

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa tháng 3 và quý I năm 2021 

Tính chung quý I năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước được 

293,81 triệu USD, giảm 24,99% so cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực trong 

nước được 142,07 triệu USD, giảm 3,37%, chiếm 48,35%; khu vực có vốn đầu 

tư nước ngoài được 151,74 triệu USD, giảm 37,98%, chiếm 51,65%. Trong tổng 

kim ngạch xuất khẩu hàng hóa quý I năm 2021, kinh tế nhà nước 10,09 triệu 

USD, giảm 1,67% so cùng kỳ năm trước; kinh tế tư nhân 131,13 triệu USD, 

giảm 3,72%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 151,74 triệu USD, giảm 37,98%; 

kinh tế tập thể 0,85 triệu USD, tăng 49,87%. 

Xét tỷ trọng nhóm các mặt hàng cho thấy, có 2 mặt hàng thủy sản và tàu 

biển đạt giá trị xuất khẩu 203,91 triệu USD, chiếm tỷ trọng 69,4% tổng kim 

ngạch xuất khẩu cụ thể: Hàng thủy sản được 109,08 triệu USD, giảm 1,57%; 

94,83 triệu USD phương tiện vận tải và phụ tùng, giảm 50,21% do công ty 

TNHH đóng tàu Hyundai Việt Nam chỉ xuất khẩu 3 chiếc tàu biển, giảm 3 chiếc 

so cùng kỳ năm trước; có 6 mặt hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 4 triệu USD, 

chiếm 29,48% cụ thể: Máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng 4,08 triệu USD, 

giảm 2,14%; hàng dệt may 25,43 triệu USD, giảm 11,99%; gỗ 8,14 triệu USD, 

giảm 19,96%; sản phẩm từ gỗ 7,95 triệu, tăng 1,02%; cà phê 30,15 triệu USD, 

tăng 4,24%; hàng hóa khác 10,85 triệu USD, tăng 15,3%. 

Về thị trường xuất khẩu, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của tỉnh với 

kim ngạch 52,11 triệu USD, giảm 8,71% so cùng kỳ năm trước; Panama 41,98 

triệu USD, giảm 73,63%; Nhật Bản 30,3 triệu USD, giảm 8,38%; Đài Loan 

15,09 triệu USD, tăng 18,91%; Xin-ga-po 11,88 triệu USD, tăng 22,6%; Hàn 

Quốc 8,53 triệu USD, giảm 14,27%; Đức 8 triệu USD, giảm 34,48%; Trung 

Quốc 2,67 triệu USD, gấp 2,3 lần. 

b. Nhập khẩu hàng hóa 

Kim ngạch nhập khẩu tháng 3/2021 ước được 58,27 triệu USD, gấp 2,19 

lần so tháng trước: Kinh tế tư nhân 25,67 triệu USD, gấp 2,46 lần; kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài 29,5 triệu USD, gấp 2,07 lần; kinh tế nhà nước 3,1 triệu 

USD, tăng 57,98%. Giá trị một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu như: 6 triệu 

USD sắt thép các loại, tăng 13,49% so tháng trước; 3 triệu USD nguyên phụ liệu 

thuốc lá, tăng 62,8%; 18,5 triệu USD hàng thủy sản, tăng 92,38%; 1,8 triệu USD 

thức ăn gia súc và nguyên liệu, gấp 2,13 lần; 7,59 triệu USD hàng hóa khác, gấp 

2,99 lần 17,5 triệu USD máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng, gấp 3,97 lần. 

Tính chung quý I năm 2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước được 

140,41 triệu USD, giảm 16,37% so cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực trong 

nước được 74,65 triệu USD, giảm 2,5%, chiếm 53,16%; khu vực có vốn đầu tư 
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nước ngoài được 65,76 triệu USD, giảm 28%, chiếm 46,84%. Trong tổng kim 

ngạch nhập khẩu hàng hóa quý I năm 2021, kinh tế nhà nước 8,2 triệu USD, 

giảm 38,85%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 65,76 triệu USD, giảm 28%; 

kinh tế tư nhân 66,45 triệu USD, tăng 5,22%. Một số mặt hàng chủ yếu có kim 

ngạch nhập khẩu giảm so cùng kỳ năm trước như: 49,75 triệu USD hàng thủy 

sản, giảm 0,65%; 1,87 triệu USD nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày, giảm 

3,33%; 36,54 triệu USD máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, giảm 

15,87%; 16,62 triệu USD sắt thép các loại, giảm 36,52%; 1,15 triệu USD 

nguyên phụ liệu dược phẩm, giảm 37,43%; 2,49 triệu USD vải các loại, giảm 

39,4%; 16,4 triệu USD hàng hóa khác, giảm 43%. Bên cạnh đó, một số mặt 

hàng có kim ngạch nhập khẩu tăng như: 1,14 triệu USD kim loại thường khác, 

tăng 3,51%; 7,55 triệu USD nguyên phụ liệu thuốc lá, tăng 50,15%; 4,29 triệu 

USD thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 62,31%; 0,87 triệu USD xơ, sợi dệt 

các loại, gấp 6,68 lần.  

Về thị trường hàng hóa nhập khẩu Quý I năm 2021, Hàn Quốc vẫn là thị 

trường nhập khẩu lớn nhất của tỉnh với kim ngạch 70,28 triệu USD, giảm 19,76%; 

Trung Quốc 12,95 triệu USD, tăng 21,14%; Xin-ga-po 7,85 triệu USD, tăng 

8,28%; Đài Loan 6,67 triệu USD, giảm 6,67%; Nhật Bản 5,3 triệu USD, giảm 

1,8%; Mỹ 4,48 triệu USD, giảm 5,29%; Hồng Kông 2,03 triệu USD, tăng 75%. 

Cán cân thương mại hàng hóa quý I năm 2021, xuất siêu được 153,4 triệu 

USD, bằng 52,21% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu. Trong đó, khu vực có 

vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu được 85,97 triệu USD; khu vực kinh tế trong 

nước xuất siêu được 67,43 triệu USD. 

 7. Giá cả  

a. Chỉ số giá tiêu dùng 

Mặc dù Bộ Công thương thực hiện điều chỉnh hai lần tăng giá xăng vào 

ngày 12/3/2021 và ngày 27/3/2021, tuy nhiên do nhu cầu tiêu dùng của người dân 

giảm mạnh sau tết Nguyên đán cộng với giá một số nhóm dịch vụ như dịch vụ 

giao thông công cộng, văn hóa, giải trí, du lịch giảm đã tác động đến chỉ số giá 

tiêu dùng (CPI) tháng 3/2021 giảm 0,38% so với tháng trước, tăng 0,92% so với 

tháng 12/2020 và tăng 1,56% so với cùng kỳ năm trước. CPI bình quân 3 tháng 

đầu năm 2021 tăng 0,54% so với bình quân cùng kỳ năm 2020, trong đó: CPI 

khu vực thành thị tăng 0,97%, khu vực nông thôn tăng 0,05%. 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2021 giảm 0,38% so tháng trước, trong 11 

nhóm hàng hóa và dịch vụ có đến 6 nhóm hàng có chỉ số giá giảm, cụ thể: Giảm 

mạnh nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 1,45%, trong đó nhóm thực 
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phẩm giảm 2,53% do nguồn cung dồi dào và nhu cầu tiêu dùng giảm sau dịp Tết; 

nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 1,43% do nhóm dịch vụ phục vụ cá nhân 

như dịch vụ cắt tóc, uốn tóc, gội đầu giảm 6,66%; nhóm văn hóa, giải trí, du lịch 

giảm 0,14% do nhóm hoa tươi, cây cảnh, vật cảnh giảm 2,85%; nhóm may mặc, 

mũ nón, giày dép giảm 0,13%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,05%; 

nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,01%; có 2 nhóm hàng có chỉ số giá tăng là 

nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,05%; nhóm giao 

thông tăng 2,47% do Bộ Công thương điều chỉnh 2 lần tăng giá xăng vào ngày 

12/3/2021 và ngày 27/3/2021 với mức tăng chung của giá xăng A95 là 980 

đồng/lít, xăng E5 là 830 đồng/lít; giá dầu diezel cũng được điều chỉnh 1 lần tăng 

vào ngày 12/3/2021 và 1 lần giảm vào ngày 27/3/2021 với mức tăng chung là 410 

đồng/lít đã tác động đến chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 6,6%; các nhóm còn lại 

có chỉ số giá ổn định như: Thuốc, dịch vụ y tế; bưu chính, viễn thông và giáo dục.  

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 3 tháng đầu năm 2021 tăng 0,54% so với 

bình quân cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2021 tăng 0,92% so 

với tháng 12/2020 cụ thể như: Nhóm giao thông tăng cao nhất với  7,99% sau 5 

đợt tăng giá của Bộ Tài Chính vào ngày 15/01/2021, 26/01/2021, 25/02/2021, 

12/3/2021 và  ngày 27/3/2021với mức tăng chung của giá xăng A95 là 2.630 đ/lít, 

giá xăng E5 là 2.380 đ/lít; riêng giá dầu diezel được điều chỉnh 4 lần tăng và 01 

lần giảm với mức tăng chung là 1.910 đ/lít, việc giá xăng dầu 3 tháng đầu năm 

2021 tăng liên tục đã làm cho chỉ số giá nhiên liệu tăng 16,42% so với tháng 

12/2020; đồ uống và thuốc lá tăng 0,08%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 

0,37%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,86%; thiết bị, đồ 

dùng gia đình tăng 0,48%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,21%; hàng hóa, dịch 

vụ khác tăng 1,16%; riêng nhóm hàng ăn, dịch vụ ăn uống giảm 0,06%; các nhóm 

thuốc và dịch vụ y tế; giáo dục và bưu chính, viễn thông có chỉ số giá ổn định.  

Giá bán lẻ bình quân chung một số mặt hàng tháng 3/2021: Gạo tẻ ngon 

(Gò Công) 20.326 đồng/kg; gạo nếp thường 17.815 đồng/kg; gà mái ta làm sạch 

121.695 đồng/kg; thịt lợn mông sấn 143.031 đồng/kg; thịt bò bắp 240.528 

đồng/kg; trứng vịt 29.229 đồng/10 quả; cá thu khúc giữa 246.552 đồng/kg; dầu 

ăn Neptune 43.016 đồng/lít; đường trắng kết tinh Khánh Hòa sản xuất 18.277 

đồng/kg; sữa Ông Thọ 380g 22.000 đồng/hộp; bột ngọt Ajinomoto 65.450 

đồng/gói; gas đun (bình 12 kg-Shellgas) 400.524 đồng/bình; vàng 99,99% 5.587 

nghìn đồng/chỉ; đô la Mỹ 23.891 đồng/USD. 

b. Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ 

Do giá vàng trong nước biến động theo giá vàng thế giới nên chỉ số giá 
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vàng tháng 3/2021 giảm 0,71% so tháng trước, tăng 1,17% so tháng 12/2020 và 

tăng 20,72% so cùng kỳ năm trước.  

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 3/2021 tăng 1,31% so tháng trước, tăng 2,85% 

so tháng 12/2020 và tăng 2,63% so cùng kỳ năm trước.  

c. Chỉ số giá sản xuất 

Chỉ số giá nguyên liệu, nhiên liệu, vật liệu dùng cho sản xuất quý I/2021 

tăng 3,55% so quý IV/2020 và giảm 2,14% so cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ 

số giá nguyên nhiên vật liệu sử dụng cho sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

tăng 2,73% và tăng 8,77%; sử dụng cho sản xuất công nghiệp tăng 3,12% và 

giảm 1,83%; sử dụng cho xây dựng tăng 6,79% và giảm 1,54%. 

Nhu cầu tiêu dùng tăng trong dịp tết Nguyên đán làm cho giá nhiều mặt 

hàng tăng cộng với giá đường, sắn trên thị trường thế giới tăng là yếu tố làm cho 

chỉ số giá sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản quý I/2021 tăng 2,92% so quý 

IV/2020 và tăng 3,69% so cùng kỳ năm trước do, trong đó chỉ số giá sản xuất 

nông nghiệp tăng 2,35% và tăng 10,12%; lâm nghiệp tăng 0,97% và giảm 

0,69%; thủy sản giảm 3,39% và giảm 0,98%. 

Chỉ số giá sản xuất công nghiệp quý I/2021 giảm 0,53% so quý IV/2020 

và giảm 0,57% so cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá sản xuất sản phẩm 

khai khoáng tăng 0,2% và ổn định; sản phẩm công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 

0,15% và tăng 0,54%; sản phẩm điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa 

không khí giảm 7,18% và giảm 11,11%; nước sạch, xử lý nước thải giảm 0,12% 

và giảm 0,11%. 

Chỉ số giá sản xuất dịch vụ quý I/2021 tăng 0,41% so quý IV/2020 và 

giảm 0,09% so cùng kỳ năm trước, trong đó chỉ số giá dịch vụ lưu trú và ăn 

uống giảm 0,14% và giảm 3,3%; tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 1,76% 

và tăng 4,52%; giáo dục và đào tạo ổn định và tăng 1,08%; các chỉ số giá hoạt 

động kinh doanh bất động sản; hoạt động chuyên môn khoa học và công nghệ; y 

tế và trợ giúp xã hội; nghệ thuật, vui chơi và giải trí đều ổn định so quý trước và 

so cùng kỳ năm trước. 

8. Vận tải, bưu chính, viễn thông 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đã được kiểm soát, nhu 

cầu đi lại của người dân tăng đã góp phần làm cho hoạt động ngành dịch vụ 

vận tải hành khách, hàng hóa trong tháng 3/2021 có nhiều khởi sắc so với tháng 

trước. Tuy nhiên do ảnh hưởng của đợt dịch Covid-19 vào ngày 27/01/2021, là 

thời điểm cận tết Nguyên đán đã tác động đến hoạt động vận tải quý I/2021 

giảm so cùng kỳ năm trước.  
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a. Doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ 

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 3/2021 ước 

được 530,67 tỷ đồng, tăng 5,82% so tháng trước: Vận tải hành khách được 81,3 

tỷ đồng, tăng 30,92%; vận tải hàng hóa 204,87 tỷ đồng, tăng 3,08%; kho bãi và 

dịch vụ hỗ trợ vận tải được 244,5 tỷ đồng, tăng 1,6%. 

 Tính chung quý I/2021, doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

ước được 1.561,68 tỷ đồng, giảm 14,53% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải 

hành khách ước được 192,72 tỷ đồng, giảm 46,97%; vận tải hàng hóa được 

627,14 tỷ đồng, giảm 7,79%; kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải được 741,82 tỷ 

đồng, giảm 5,33%. Trong tổng doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

quý I/2021: Vận tải đường bộ 743,23 tỷ đồng, giảm 19,31%; vận tải đường biển 

29,72 tỷ đồng, giảm 49,18%; vận tải đường sắt 25,37 tỷ đồng, giảm 25,61%; vận 

tải đường hàng không của Vietnam Airlines 21,54 tỷ đồng, giảm 27,76%.  

b. Vận tải hành khách 

Vận tải hành khách đường bộ và đường biển tháng 3/2021 ước được 

1.741,5 nghìn lượt khách vận chuyển, tăng 29,95% so tháng trước; luân chuyển 

được 86.129 nghìn lượt khách.km, tăng 29,89%. Trong tổng vận tải hành khách 

đường bộ và đường biển tháng 3/2021, vận chuyển hành khách bằng đường bộ 

1.711,4 nghìn lượt khách vận chuyển, tăng 29,6% so tháng trước và luân chuyển 

85.914 nghìn lượt khách.km, tăng 29,84%; vận chuyển hành khách bằng đường 

biển 30,1 nghìn lượt khách vận chuyển, tăng 53,57% và luân chuyển 215 nghìn 

lượt khách.km, tăng 52,92%. 

Tính chung quý I năm 2021, vận tải hành khách đường bộ và đường biển 

ước được 4.072,5 nghìn lượt khách vận chuyển, giảm 51,69% so cùng kỳ năm 

trước (đường bộ được 4.001,8 nghìn lượt khách vận chuyển và đường biển được 

70,7 nghìn lượt khách vận chuyển, giảm lần lượt là 50,38% và 80,61%); luân 

chuyển 201.038,3 nghìn lượt khách.km, giảm 50,09% (đường bộ 200.501,8 

nghìn lượt khách.km và đường biển 536.5 nghìn lượt khách.km, giảm lần lượt là 

49,87% và 81,59%).  

Vận chuyển hành khách bằng đường sắt tháng 3/2021 ước được 16,02 

nghìn lượt khách vận chuyển, tăng 32,79% so tháng trước; luân chuyển 6.639,4 

nghìn lượt khách.km, tăng 32,57%. Tính chung quý I năm 2021, vận chuyển hành 

khách bằng đường sắt ước được 38,2 nghìn lượt khách vận chuyển , giảm 42,91% 

so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 15.957,5 nghìn lượt khách.km, giảm 40,12%. 

 Vận tải hành khách bằng đường hàng không của hãng Vietnam Airlines 

tháng 3/2021 ước được 8.735 lượt người lên xuống sân bay với 127 lần hạ cất 
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cánh. Tính chung quý I năm 2021, vận chuyển hành khách bằng đường hàng 

không đón được 24.959 lượt người lên xuống sân bay, giảm 66,16% so với cùng 

kỳ năm trước, với 371 lần hạ cất cánh, giảm 42,66%.  

c. Vận tải hàng hoá 

Vận tải hàng hóa đường bộ và đường biển tháng 3/2021 ước được 2.613 

nghìn tấn, tăng 1,4% so tháng trước và luân chuyển 251.000,6 nghìn tấn.km, 

tăng 1,12%. Trong tổng vận tải hàng hóa đường bộ và đường biển tháng 

3/2021, vận chuyển hàng hoá bằng đường bộ 2.592,2 nghìn tấn, tăng 1,4% so 

tháng trước và luân chuyển 215.672,6 nghìn tấn.km, tăng 0,83%; vận chuyển 

hàng hoá bằng đường biển 20,8 nghìn tấn, tăng 1,46%; luân chuyển 35.328 

nghìn tấn.km, tăng 2,91%.  

Tính chung quý I năm 2021, vận tải hàng hóa đường bộ và đường biển 

ước được 8.129,9 nghìn tấn, giảm 3,09% so cùng kỳ năm trước (đường bộ được 

8.067,8 nghìn tấn và đường biển được 62,1 nghìn tấn, giảm lần lượt là 2,77% và 

32,28%); luân chuyển hàng hóa 779.888 nghìn tấn.km, giảm 6,33% (đường bộ 

675.269,5 nghìn tấn.km và đường biển 104.618 nghìn tấn.km, giảm lần lượt là 

0,57% và 31,82%).  

Vận chuyển hàng hoá bằng đường sắt tháng 3/2021 ước được 788 tấn, 

tăng 3,82% so tháng trước; luân chuyển 1.081,3 nghìn tấn.km, tăng 3,65%. 

Tính chung quý I năm 2021, vận chuyển hàng hóa bằng đường sắt ước được 

2.348 tấn, giảm 1,63% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển ước đạt 3.228 nghìn 

tấn.km, giảm 0,1%. 

d. Bưu chính, viễn thông 

Doanh thu bưu chính, viễn thông quý I/2021 ước được 449,44 tỷ đồng, 

giảm 2,11% so cùng kỳ năm trước; với 13.500 bưu kiện đi có cước, giảm 

3,91%; 24.220 nghìn bức thư và điện chuyển tiền, giảm 4,92%; tổng số lượng 

bưu phẩm là 111,76 tấn, giảm 0,44%; phát hành báo chí được 4.499 nghìn tờ, 

cuốn, giảm 4,33%. 

9. Tài chính, ngân hàng 

 a. Tài chính 

 Dịch Covid-19 tiếp tục ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của 

các doanh nghiệp là nguyên nhân làm giảm nguồn thu ngân sách trên địa bàn 

tỉnh. Chi ngân sách điạ phương đảm bảo đúng quy điṇh, tiết kiệm, hiệu quả, đáp 

ứng yêu cầu triển khai các nhiệm vụ kinh tế, chính tri ̣của tỉnh. 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 3/2021 ước được 

1.028,13 tỷ đồng: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 151,19 tỷ đồng và thu từ 
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SXKD trong nước 876,94 tỷ đồng. Tính chung quý I/2021, tổng thu ngân sách 

nhà nước ước được 3.918 tỷ đồng, giảm 4,18% so cùng kỳ năm trước: Thu từ 

hoạt động xuất nhập khẩu 662 tỷ đồng, giảm 7,03% và thu từ SXKD trong nước 

3.256 tỷ đồng, giảm 3,58%. Mặc dù tổng thu từ SXKD trong nước giảm so cùng 

kỳ năm trước nhưng vẫn có 7/18 khoản thu tăng như: Thu tiền cho thuê mặt đất, 

mặt nước 4 tỷ đồng, tăng 97,63%; thu tiền sử dụng đất 139 tỷ đồng, tăng 23,8%; 

thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 883,6 tỷ đồng, tăng 21,36%; thu lệ phí 

trước bạ 110 tỷ đồng, tăng 14,79%; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 111 tỷ đồng, 

tăng 17,76%; thu thuế bảo vệ môi trường 259,1 tỷ đồng, tăng 5,22%... Bên cạnh 

đó, có 9/18 khoản thu giảm như: Thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 299 triệu 

đồng, giảm 63,8%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản 1 tỷ đồng, 

giảm 59,69%; thu phí và lệ phí 81,5 tỷ đồng, giảm 41,77%; thu khác ngân sách 64 

tỷ đồng, giảm 28,85%; thu thuế thu nhập cá nhân 295 tỷ đồng, giảm 23,66%; thu 

cấp quyền khai thác khoáng sản 4 tỷ đồng, giảm 18,96%; thu ngoài quốc doanh 

792 tỷ đồng, giảm 14,32%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 237,5 

tỷ đồng, giảm 10,74%; thu xổ số kiến thiết 92 tỷ đồng, giảm 7,18%. 

Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương tháng 3/2021 ước được 

1.090,84 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 454,29 tỷ đồng; chi thường xuyên 

636,55 tỷ đồng. Tính chung quý I/2021, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa 

phương ước được 2.982,48 tỷ đồng, bằng 27,21% dự toán, trong đó chi đầu tư 

phát triển được 1.470,93 tỷ đồng, bằng 38,87%; chi thường xuyên 1.511,55 tỷ 

đồng, bằng 22,19% với các khoản chi như: Chi sự nghiệp kinh tế 160 tỷ đồng, 

bằng 16,87%; chi sự nghiệp văn xã 965,5 tỷ đồng, bằng 23,33%; chi quản lý hành 

chính 305,8 tỷ đồng, bằng 23,29%; chi quốc phòng, an ninh 44,3 tỷ đồng, bằng 

17,75%; chi khác ngân sách 35,95 tỷ đồng, bằng 22,03%. So cùng kỳ năm trước, 

tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương tăng 24,39%, trong đó chi đầu tư 

phát triển tăng 45,43%; chi thường xuyên tăng 9,13%. 

b. Ngân hàng 

Các Chi nhánh Tổ chức tín dung (TCTD) tập trung cân đối nguồn vốn 

cho vay các nhu cầu vốn phục vụ sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịp Tết góp 

phần bình ổn thị trường; đảm bảo thanh khoản, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu 

cầu tiền mặt, thanh toán cho các thành phần kinh tế trong dịp Tết; tiếp tục 

triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn chịu ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. 

Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn đã tích cực triển khai nhiều giải 

pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh 
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Covid-19 như giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại nợ, miễn giảm lãi, cho vay mới 

phục vụ sản xuất kinh doanh, đồng thời đưa ra những chương trình tín dụng giúp 

khách hàng tháo gỡ khó khăn, tiếp cận nguồn vốn tín dụng với lãi suất ưu đãi. 

Cân đối vốn để cho vay đối với lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là lĩnh 

vực ưu tiên theo chủ trương của Chính phủ nhằm hỗ trợ khách hàng phục hồi, ổn 

định sản xuất kinh doanh.  

Lãi suất huy động VND kỳ hạn dưới 1 tháng phổ biến ở mức 0,1%-

0,2%/năm; lãi suất kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 3%- 3,4%/năm; lãi suất 

kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 3,7%-4%/năm và đối với kỳ hạn từ 12 

tháng trở lên là 4,9%-5,6%/năm. Lãi suất cho vay ngắn hạn bằng VND dành cho 

các đối tượng ưu tiên là 4,5%/năm và trung dài hạn 7,5%-9,5%/năm; lãi suất cho 

vay lĩnh vực SXKD khác ngắn hạn ở mức 6,5%-9%/năm; trung dài hạn ở mức 

9%-11%/năm; lãi suất cho vay USD ở mức 2,7%-3,8%/năm đối với ngắn hạn; 

4%-6,5%/năm đối với trung và dài hạn. 

Đến ngày 28/02/2021, dư nợ chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 34.712 

tỷ đồng, chiếm 36,44% dư nợ cho vay toàn địa bàn chủ yếu là ngành du lịch  

8.524 tỷ đồng, chiếm 24,56% dư nợ cho vay bị ảnh hưởng; ngành tiêu dùng, 

kinh doanh thương mại 6.753 tỷ đồng; chiếm 19,45%; ngành vận tải 6.672 tỷ 

đồng, chiếm 19,22%; ngành nông nghiệp 3.974 tỷ đồng, chiếm 11,45%; ngành 

xây dựng 3.693 tỷ đồng, chiếm 10,64%. Bên cạnh việc triển khai các giải pháp 

hỗ trợ người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng từ đại dịch Covid-19, công tác 

cho vay đối với các đối tượng chính sách cũng được Ngân hàng Chính sách xã 

hội quan tâm với 232 tỷ đồng cho vay hộ nghèo, 459,8 tỷ đồng cho vay hộ cận 

nghèo; 300,81 tỷ đồng cho vay hộ mới thoát nghèo; cho vay giải quyết việc làm 

452,07 tỷ đồng; hộ gia đình SXKD vùng khó khăn vay 341,29 tỷ đồng; cho vay 

chương trình nước sạch, vệ sinh môi trường 1.027,22 tỷ đồng; cho vay nhà ở xã 

hội 216,98 tỷ đồng… 

Ước đến cuối tháng 3/2021, huy động vốn toàn tỉnh ước được 87.880 tỷ 

đồng, tăng 3,71% so cùng kỳ năm trước: Huy động bằng đồng Việt Nam 86.250 

tỷ đồng, tăng 4,13%; huy động bằng ngoại tệ 1.630 tỷ đồng, giảm 14,61%. Vốn 

tín dụng được tập trung cho lĩnh vực sản xuất  kinh doanh, các lĩnh vực ưu tiên 

của Chính phủ. Dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 3/2021 

ước được 96.310 tỷ đồng, tăng 6,81% so cùng kỳ năm trước: Dư nợ bằng đồng 

Việt Nam 91.520 tỷ đồng, tăng 6,7%; dư nợ bằng ngoại tệ 4.790 tỷ đồng, tăng 

8,94%. Doanh số cho vay quý I/2020 ước đạt 30.332 tỷ đồng, tăng 17,09% so 

cùng kỳ năm trước.  
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10. Một số tình hình xã hội 

a. Đời sống dân cư và đảm bảo an toàn xã hội 

Thực hiện tốt các nhiệm vụ an sinh xã hội theo các quy định của Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ và chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh nên đời 

sống các tầng lớp dân cư ổn định; đời sống vật chất và tinh thần của người nghèo, 

nhân dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi được cải thiện; nhiều chính 

sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội được thực hiện đầy đủ theo quy định.  

Tuy dịch bệnh Covid-19 đã ảnh hưởng đến đời sống của người lao động trên 

địa bàn tỉnh Khánh Hòa nhất là lao động hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ 

nhưng các doanh nghiệp trên địa bản tỉnh đều quan tâm chăm lo đời sống vật chất 

và tinh thần cho người lao động. Các doanh nghiệp đã xây dựng thang lương, bảng 

lương, chuyển xếp lương đối với người lao động; bảo đảm việc trả lương, việc thực 

hiện trả lương, các chính sách về tiền lương, tiền thưởng Tết cho người lao động 

được thực hiện đầy đủ. Một số doanh nghiệp còn hỗ trợ cho người lao động có 

hoàn cảnh khó khăn, hỗ trợ tiền tàu xe, phương tiện đưa người lao động về quê đón 

Tết, tổ chức liên hoan cuối năm, gặp mặt mừng tuổi đầu năm... để động viên cả về 

vật chất lẫn tinh thần cho người lao động.  

Công tác đền ơn đáp nghĩa, hỗ trợ, cứu đói được các ngành các cấp quan 

tâm, đảm bảo đời sống tinh thần và vật chất cho các hộ chính sách nhất là gia 

đình thương bệnh binh, liệt sĩ và gia đình có công với cách mạng. Phong trào 

“Đền ơn đáp nghĩa” được đẩy mạnh nhằm huy động mọi nguồn lực từ cộng 

đồng chăm sóc và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công. 

Nhân dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các cơ quan Trung 

ương và địa phương, các tổ chức kinh tế, doanh nghiệp và cá nhân đã đi thăm 

chúc Tết, tặng quà cho các đối tượng chính sách, các hộ đồng bào Dân tộc thiểu 

số, đồng bào ở các xã miền núi, vùng sâu, vùng xa, các hộ có hoàn cảnh khó 

khăn. Đã thăm, tặng quà chúc thọ của Chủ tịch Nước cho 82 cụ thọ 100 tuổi, 

mỗi cụ 5m vải lụa, 1 triệu đồng tiền mặt, khung thiếp mừng thọ, tổng trị giá 

134,972 triệu đồng; hỗ trợ tiền ăn thêm trong ngày Tết Nguyên đán cho 1.166 

đối tượng xã hội đang nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở trợ giúp xã hội, tổng 

kinh phí 233,2 triệu đồng; vận động hỗ trợ từ thiện từ các tổ chức, doanh nghiệp, 

cá nhân được 302,4 triệu đồng; tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho gần 27 

nghìn lượt trẻ em, có 8.314 lượt trẻ em được tặng quà với tổng kinh phí 1.642 

triệu đồng. Đã tổ chức đoàn đi thăm, tặng quà người có công cho 28.100 đối 

tượng với tổng giá trị 11.219,45 triệu đồng, gồm: Quà tặng của Chủ tịch nước 

cho 12.479 đối tượng, tổng kinh phí 3.795 triệu đồng; quà tặng của UBND tỉnh 
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cho 15.621 đối tượng, tổng kinh phí 6.616,05 triệu đồng; quà lãnh đạo tỉnh thăm 

trực tiếp 54 đơn vị tập thể và 80 gia đình chính sách tiêu biểu, tổng kinh phí 239 

triệu đồng; 871 suất quà  của các huyện, thị xã, thành phố và các cơ quan, đơn vị 

doanh nghiệp, tổng kinh phí 569,4 triệu đồng; thăm, tặng quà Tết của Tỉnh theo 

Nghị quyết số 31/2016/NQ-HĐND ngày 31/12/2016 của Hội đồng nhân dân 

tỉnh cho 15.583 đối tượng, tổng kinh phí 3.895,75 triệu đồng. Toàn tỉnh hiện có 

6.893 đối tượng người có công đang hưởng trợ cấp hàng tháng với tổng số tiền 

hơn 23,2 tỷ đồng/tháng… Các chế độ, chính sách giảm nghèo, bảo trợ xã hội 

như cấp thẻ bảo hiểm y tế, miễn giảm học phí, cho vay giải quyết việc làm được 

thực hiện đầy đủ, đúng quy định nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và 

tinh thần cho người nghèo, đồng bào các dân tộc thiểu số.  

b. Lao động và việc làm 

Quý I/2021, toàn tỉnh đã tổ chức đào tạo nghề cho 7.392 người 

trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên, đạt 25,1% so với kế hoạch. Các trường 

Cao đẳng và Trung cấp đang triển khai kế hoạch tư vấn tuyển sinh cho năm học 

2020 - 2021. Đã triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ đào tạo nghề theo 

Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn tại các địa phương; xây dựng Kế 

hoạch đào tạo nghề trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên cho các đối tượng 

thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình 

nguyện hoàn thành nhiệm vụ trên địa bàn tỉnh. Về xuất khẩu lao động, đã cấp 

mới 23 giấy phép lao động; cấp lại 12 giấy phép lao động; gia hạn 2 giấp phép 

lao động và xác nhận 3 trường hợp không thuộc diện cấp giấy phép lao động. 

c. Giáo dục 

 Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các các đơn vị, cơ sở giáo dục trong 

toàn tỉnh triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 và triển khai công tác dạy học theo kế hoạch. Đã tổ chức Hội thi giáo viên 

dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2020 - 2021 theo Thông tư số 22/2019/TT-

BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về Hội thi giáo 

viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm 

lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông, tham gia dự thi có 96 giáo viên thuộc 8 phòng 

GDĐT các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Tiếp tục triển khai đánh giá 

ngoài đợt 2 năm học 2020 - 2021 cho 26 trường (mầm non: 8 trường, tiểu học: 8 

trường, THCS: 8 trường và THPT: 2 trường). Các huyện, thị xã, thành phố đã tổ 

chức thành công Hội khỏe măng non cấp huyện, chọn và thành lập đội tuyển 

chuẩn bị tham dự Hội khỏe măng non cấp tỉnh. 
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d. Y tế 

Ngành Y tế tiếp tục theo dõi, kiểm tra, giám sát, chủ động đẩy mạnh công 

tác phòng chống dịch bệnh tại các địa phương trên địa bàn tỉnh như bệnh Tay-

Chân-Miệng, sởi, sốt xuất huyết, đặc biệt là dịch Covid-19; triển khai công tác 

bảo đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Tân Sửu và mùa Lễ hội Xuân 2021, 

đảm bảo công tác y tế trong dịp Tết; triển khai hoạt động tiêm chủng vắc xin 

phòng dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; tiếp tục triển khai các hoạt 

động phòng, chống dic̣h, tăng cường công tác kiểm tra, cách ly, chẩn đoán, điều 

trị, xét nghiệm và theo dõi, giám sát chặt chẽ dịch Covid-19 trong tình hình 

mới... Tháng 3/2021, ghi nhận 256 ca sốt xuất huyết; 2 ca sốt rét; 123 ca bệnh 

Tay-Chân-Miệng; 60 ca viêm gan vi rút các loại; 1 ca viêm não vi rút; đã khám 

chữa bệnh cho 243,15 nghìn lượt người; điều trị nội trú 15,14 nghìn lượt; phẫu 

thuật 2.053 ca; đã thực hiện tiêm chủng đủ liều cho 1.559 trẻ em dưới 1 tuổi; 

tiêm sởi mũi 2 cho 1.590 trẻ em dưới 18 tháng tuổi; tiêm UV2+ cho 1.503 phụ 

nữ có thai. Tính chung quý I/2021, trên địa bàn tỉnh có 1.494 ca sốt xuất huyết, 

tăng 2,68% so cùng kỳ năm trước; 3 ca sốt rét, giảm 75%; 274 ca bệnh Tay-

Chân-Miệng, gấp 3,56 lần; 183 ca viêm gan virút các loại, tăng 84,85%; 3 ca 

viêm não vi rút; 2 ca uốn ván giảm 50%; đã xảy ra 1 vụ ngộ độc thực phẩm làm 

chết 1 người; 151 người bị ngộ độc thực phẩm do rối loạn thức ăn; đã khám 

chữa bệnh cho 724,06 nghìn lượt người; điều trị nội trú 49,42 nghìn lượt người; 

phẫu thuật 6.088 lượt người. Công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản được chú 

trọng, đẩy mạnh truyền thông trực tiếp tại hộ gia đình, đặc biệt là đồng bào các 

dân tộc thiểu số; đã thực hiện tiêm đủ liều cho 3.920 trẻ dưới 1 tuổi; tiêm sởi 

mũi 2 cho 4.083 trẻ em dưới 18 tháng tuổi; tiêm UV2+ cho 3.881 phụ nữ có thai.  

Trong tháng, đã phát hiện thêm 10 trường hợp nhiễm mới HIV, nâng tổng 

số người nhiễm HIV đến nay là 2.530 người; số người đã chuyển sang giai đoạn 

AIDS là 1.980 người và số người tử vong do AIDS đến nay là 1.272 người. 

Về dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, trước tình hình dịch 

bệnh bùng phát trở lại tại một số tỉnh, thành phố, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban 

hành các văn bản chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

Ngành Y tế đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch trên địa bàn 

tỉnh; nâng cao năng lực công tác cách ly, giám sát, xét nghiệm, điều trị; tiếp tục 

tuyên truyền cho người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch theo 

hướng dẫn của Bộ Y tế… Nhờ đó, từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh chưa 

phát sinh ca lây nhiễm dịch Covid-19 trong cộng đồng. Tính từ ngày 10/01/2020 

đến ngày 17/3/2021, toàn tỉnh có 88 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 82 
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trường hợp đã xuất viện; 6 trường hợp là người Việt Nam và chuyên gia nước 

ngoài nhập cảnh về Việt Nam đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh 

Nhiệt Đới (1 trường hợp); Trung tâm Y tế huyện Cam Lâm (5 trường hợp). Toàn 

tỉnh đang tổ chức quản lý, theo dõi, cách ly 774 trường hợp (trong đó người 

nhập cảnh, thuyền viên, tổ bay là 749 người; người về từ Quảng Ninh, Hải 

Dương, Tp.Hồ Chí Minh và từ vùng dịch khác trong nước là 25 người); tích lũy 

đến ngày 17/3/2021 đã và đang quản lý, theo dõi, cách ly 13.333 trường hợp; 

tổng số trường hợp được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả tích lũy là 39.649 mẫu 

(trong đó, dương tính 88 trường hợp). Đã thực hiện kế hoạch tiêm vắc xin 

Covid-19 (đợt 1) vào ngày 12/3/2021 cho 105 người là công chức, viên chức, 

người lao động thuộc Bệnh viện Bệnh Nhiệt Đới. 

e. Văn hóa, thể thao 

Ngành Văn hóa và Thể thao tập trung triển khai các hoạt động tuyên 

truyền các nhiệm vụ chính trị, các sự kiện theo kế hoạch của Tỉnh ủy và UBND 

tỉnh, tạo không khí vui tươi phấn khởi, trong toàn Đảng toàn quân và toàn dân 

trên địa bàn tỉnh. Ngành đã tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu Quốc 

hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; kỷ 

niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 

03/02/2021); kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa 

(24/02/1930 - 24/02/2021); Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu 2021; kỷ niệm 

90 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-

26/3/2021). Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh đã tổ chức các buổi chiếu phim 

phục vụ đồng bào các Dân tộc miền núi, hải đảo, vùng sâu, vùng xa; tổ chức 

triển lãm ảnh “Quê hương, con người Khánh Hòa” chào năm mới 2021; triển 

lãm tranh, ảnh “Tết cổ truyền dân gian Việt Nam” Xuân Tân Sửu 2021; biểu 

diễn Hô hát Bài chòi, Nghệ thuật đường phố vào tối thứ 7, chủ nhật theo Kế 

hoạch. Nhà hát Nghệ thuật truyền thống đã tổ chức 10 buổi biểu diễn nghệ thuật 

đường phố phục vụ Nhân dân. Trung tâm Bảo tồn di tích đã phục vụ 56.517 lượt 

khách tham quan tại di tích Tháp Bà Ponagar và danh thắng Hòn Chồng, đồng 

thời thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các di 

tích. Bảo tàng tỉnh đã tổ chức triển lãm chuyên đề “Nghệ thuật tranh truyền 

thống Việt Nam” phục vụ du khách. Thư viện tỉnh đã phối hợp với Hội Nhà báo 

tổ chức Hội báo Xuân Tân Sửu 2021 và trưng bày, triển lãm sách kỷ niệm 91 

năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; kỷ niệm 91 năm ngày thành lập 

Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa; nhiệt liệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam; đã tổ chức phục vụ hơn 18.876 

lượt độc giả đến thư viện. 
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Về thể thao thành tích cao, đã tham dự 5 giải thể thao toàn quốc, đạt 16 bộ 

huy chương (04 Vàng, 05 Bạc, 07 Đồng); 01 vận động viên cấp kiện tướng và 02 

vận động viên cấp I quốc gia. Tập trung triển khai tổ chức Đại hội thể dục thể thao 

các cấp, tiến đến Đại hội thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX năm 2021. 

g. Tai nạn giao thông 

Để thực hiện tốt năm An toàn giao thông 2021 với chủ đề “Nâng cao hiệu 

lực, hiệu quả thực thi pháp luật bảo đảm trật tự an toàn giao thông”. Các Sở, ban, 

ngành liên quan đang tích cực triển khai thực hiện và tăng cường các hoạt động 

tuyên truyền, phổ biến pháp luật về trật tự an toàn giao thông kết hợp với tuyên 

truyền công tác phòng chống dịch Covid-19, Luật phòng, chống tác hại của rượu, 

bia và Nghị định 100/2019/NĐ-CP của Thủ tướng Chính phủ. Các lực lượng chức 

năng đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm 

trật tự an toàn giao thông nhất là trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.  

Từ ngày 15/02/2021 đến 14/3/2021, toàn tỉnh đã xảy ra 08 vụ tai nạn và 

va chạm giao thông đường bộ, làm chết 09 người, bị thương 03 người. Tính 

chung quý I/2021 (từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/3/2021), trên địa bàn tỉnh đã 

xảy ra 30 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ, làm chết 31 người, bị 

thương 08 người (trong đó, Thị xã Ninh Hòa đã xảy ra 08 vụ, làm chết 08 người; 

thành phố Nha Trang đã xảy ra 07 vụ, làm chết 07 người; huyện Cam Lâm xảy 

ra 07 vụ, làm chết 08 người); tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 03 vụ, làm 

chết 03 người; tai nạn giao thông đường thủy xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người. 

So cùng kỳ năm trước , số vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ tăng 07 

vụ, số người chết tăng 07 người, bị thương tăng 05 người; số vụ tai nạn giao 

thông đường sắt tăng 01 vụ, số người chết tăng 01 người; số vụ tai nạn giao thông 

đường thủy tăng 01 vụ và số người chết tăng 01 người. 

h. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường 

Tính chung quý I/2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 04 vụ cháy, giảm 16 vụ 

so cùng kỳ năm trước; ước tính giá trị thiệt hại là 407 triệu đồng, giảm 4,78 tỷ 

đồng và chưa có phát sinh thiệt hại về người. 

Tóm lại: Quý I năm 2021, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã triển khai thực hiện các 

Nghị quyết của Chính phủ, tích cực tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp, 

đồng thời đẩy mạnh công tác an sinh xã hội. Dưới tác động mạnh từ dịch bệnh 

Covid-19 nhiều chỉ tiêu kinh tế quý I năm 2021 vẫn tiếp tục giảm như: Doanh 

thu du lịch giảm 75,02%; khách du lịch quốc tế giảm 97,57%, kim ngạch xuất 

khẩu giảm 24,99%; doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải giảm 

14,53%; thu ngân sách nhà nước chỉ bằng 95,85% so cùng kỳ năm trước... Mặc 

dù vậy, tình hình kinh tế -xã hội vẫn có những tín hiệu lạc quan và dự báo sẽ phục 
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hồi nhanh sau dịch bệnh như: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 

tăng 0,63%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 0,28%; vốn đầu tư phát triển toàn 

xã hội tăng 9,83%; đặc biệt với việc kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 là điều 

kiện thuận lợi để tỉnh Khánh Hòa khôi phục ngành du lịch, dịch vụ khi Việt Nam 

đủ điều kiện “mở cửa bầu trời”. Các lĩnh vực văn hóa xã hội, hoạt động giáo 

dục tiếp tục được sự quan tâm của toàn xã hội; tình hình dịch bệnh được kiểm 

soát tốt, ngành Y tế đã triển khai đồng bộ và quyết liệt các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh Covid-19. Công tác đền ơn, đáp nghĩa, hỗ trợ người nghèo và 

đồng bào dân tộc thiểu số được Nhà nước, các tổ chức xã hội và các doanh 

nghiệp quan tâm góp phần ổn định và nâng cao đời sống Nhân dân. Công tác 

giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiếp tục được 

chú trọng. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững. 

Bên cạnh những thành tích đạt được, các Sở, ban, ngành, địa phương cần 

tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa duy trì phát triển kinh tế - xã 

hội vừa chủ động phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung 

ương; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các công trình trọng điểm, xây dựng kết cấu 

hạ tầng đồng bộ; tiếp tục triển khai một số dự án có quy mô lớn để sớm hoàn 

thành đưa vào khai thác; tiếp tục hoàn thiện và nâng cao hiệu quả thực thi pháp 

luật, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh, 

tháo gỡ nút thắt trong SXKD, tạo động lực cho DN phát triển, thu hút đầu tư 

trực tiếp nước ngoài; triển khai một số chính sách hỗ trợ theo quy định Chính 

phủ cho các doanh nghiệp, nông nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh như: 

Khoanh nợ, giãn nợ, miễn, giảm lãi vay,... nhằm nhanh chóng phục hồi sản xuất 

và xuất khẩu; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, gắn sản xuất với tiêu thụ 

sản phẩm nông nghiệp, nâng cao hiệu quả và giá trị gia tăng trong sản xuất 

nông nghiệp; nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực;thực 

hiện tốt các nhiệm vụ phát triển văn hóa, xã hội, bảo đảm an sinh xã hội, đời 

sống nhân dân, bảo vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và thích 

ứng với biến đổi khí hậu./. 

 
CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 

Lê Thị Trúc Phương 
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KH 2021 Quý I/2020

ha 30.207,0   31.146,3    40,67       96,98       

- Cây lương thực ha 21.123,0   20.917,2    41,46       100,98     

      + Lúa " 20.002,0   19.738,2    44,22       101,34     

           . Lúa đông xuân " 20.002,0   19.738,2    97,12       101,34     

           . Lúa hè thu -              -               -            -            

           . Lúa mùa -              -               -            -            

      + Ngô " 1.121,0     1.179,0      19,61       95,08       

- Cây chất bột có củ ha 1.357,3     1.523,7      46,32       89,08       

      + Khoai lang " 61,6          68,6           33,12       89,80       

      + Sắn " 1.211,0     1.384,0      44,87       87,50       

      + Chất bột khác " 84,7          71,1           188,22     119,13     

   - Cây thực phẩm ha 1.944,1     2.002,0      29,35       97,11       

      + Rau các loại " 1.679,6     1.727,6      31,34       97,22       

      + Đậu các loại " 264,5        274,4         20,94       96,39       

   - Cây công nghiệp hàng năm ha 5.300,0     6.405,7      38,47       82,74       

Trong đó:   + Mía " 4.914,0     6.006,0      37,88       81,82       

+ Thuốc lá " 146,0        146,0         -            100,00     

+ Lạc " 222,0        232,5         45,40       95,48       

b. Lâm nghiệp

 * Sản phẩm chủ yếu

- Gỗ khai thác từ rừng trồng m
3 11.764,0   13.745,0    -            85,59       

- Diện tích rừng trồng mới tập trung ha -              -               -            -            

c. Thủy sản

 * Tổng sản lượng thủy sản tấn 27.268,0   26.580,1    24,24       102,59     

- Sản lượng thủy sản khai thác " 23.644,3   23.056,7    23,76       102,55     

- Sản lượng thủy sản nuôi trồng " 3.623,7     3.523,4      27,87       102,85     

Trong đó: + Sản lượng tôm thịt thu hoạch " 508,4        496,0         -            102,50    

                       + Sản lượng tôm hùm thu hoạch " 239,4        230,0         -            104,09    

 * Diện tích nuôi trồng thủy sản ha 1.268,7     1.190,2      30,42       106,60     

 * Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm

   (Tính từ đầu vụ Đông Xuân 2020-2021)                      

Trong đó:

1. Sản xuất Nông, lâm nghiệp và Thủy sản 

Đơn vị

tính

Ước tính 

Quý I 

năm 2021

 Thực hiện 

Quý I 

năm 2020

Quý I năm 2021 

so với (%)Chỉ tiêu

a. Sản xuất nông nghiệp 

   (Tính đến ngày 15 tháng 3 năm 2021)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa tháng 3 và quý I năm 2021 
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2. Chỉ số sản xuất công nghiệp 

Đơn vị tính: %

Chỉ tiêu

Ước tính 

tháng 3 

năm 2021 

so tháng trước

Ước tính 

tháng 3 

năm 2021 

so cùng kỳ 

năm trước 

Quý I 

năm 2021 

so cùng kỳ 

năm trước

Toàn ngành công nghiệp 119,52              102,03             100,28          

 - Khai khoáng 138,56              63,51               89,08            

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo 121,86              102,89             100,74          

 - Sản xuất chế biến thực phẩm 145,77              110,21             105,66          

 - Sản xuất đồ uống 113,55              112,77             106,61          

 - Sản xuất sản phẩm thuốc lá 90,12                67,82               86,58            

 - Dệt 135,00              81,41               86,22            

 - Sản xuất trang phục 129,31              116,48             138,64          

 - Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 128,42              92,88               75,15            

 - Chế biến gỗ và SX SP từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, 

ghế); SP từ rơm, rạ và vật liệu tết, bện
136,43              111,17             107,29          

 - Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 124,44              119,15             104,38          

 - In, sao chép bản ghi các loại 113,51              106,48             112,17          

 - Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 115,84              92,74               103,89          

 - Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 130,84              81,03               91,65            

 - Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ MMTB) 113,62              105,39             92,69            

 - Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 95,85                320,10             168,24          

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác 122,45              92,24               87,14            

 - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 112,03              100,24             113,20          

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 109,20              103,91             90,64            

 - Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 

và điều hòa không khí
100,15              100,27             100,85          

 - Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải
101,08              94,43               88,42            

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa tháng 3 và quý I năm 2021 
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3. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Ước tính

tháng 3 

năm 2021 

Ước tính

Quý I 

năm 2021

Tháng 3 

năm 2021 

so cùng kỳ 

năm trước

(%)

Quý I 

năm 2021 

so cùng kỳ 

năm trước 

(%)

 - Đá xây dựng khác m
3 78.964,7         222.644,4       63,26 88,85

 - Cá ngừ đông lạnh tấn 2.130,8           6.403,4           109,80 101,91

 - Cá khác đông lạnh tấn 1.191,7           3.230,0           94,63 88,35

 - Tôm đông lạnh tấn 1.513,4           4.570,1           107,51 110,77

 - Đường RE tấn 18.000,0         33.317,0         155,95 121,72

 - Đường RS tấn 28.000,0         47.479,0         100,81 108,70

 - Bia đóng chai nghìn lít 116,1              249,7              159,58 77,15

 - Bia đóng lon nghìn lít 4.383,0           11.954,0         121,48 161,26

 - Nước yến và nước bổ dưỡng khác nghìn lít 6.061,5           19.576,5         111,47 102,24

 - Thuốc lá có đầu lọc nghìn bao 50.800,0         175.380,0       67,82 86,58

 - Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, 

đay, lanh, xơ dừa
tấn 162,0              488,0              81,41 86,22

 - Bộ quần áo thể thao khác nghìn cái 825,0              2.414,8           117,52 140,15

 - Cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt, thép m
2 3.761,1           14.337,7         130,60 106,98

 - Tủ bằng gỗ khác (trừ tủ bếp) chiếc 2.186,5           6.612,8           103,83 135,27

 - Bàn bằng gỗ các loại chiếc 7.627,9           28.667,9         135,25 120,78

 - Điện sản xuất triệu Kwh 43,3                140,5              129,18 131,14

 - Điện thương phẩm triệu Kwh 195,7              587,9              86,71 85,90
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4. Doanh nghiệp và Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước

KH 2021 Quý I/2020

a. Một số chỉ tiêu về doanh nghiệp   

    (Tính đến ngày 15/3/2021)

- Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới doanh nghiệp 75            288             105,63           -   94,12

- Vốn đăng ký mới tỷ đồng 260,6       2.102,2       114,90           -   130,25

- Doanh nghiệp hoạt động trở lại doanh nghiệp 38            532             316,67           -   311,11

- Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động " 48            673             81,36           -   139,92

- Doanh nghiệp đã giải thể " 21            112             210,00           -   207,41

b. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội triệu đồng -           10.530.168 -             18,50    109,83

- Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước " -           2.525.000   -                       -   98,15

- Vốn đầu tư ngoài nhà nước " -           7.180.168   -                       -   105,46

- Vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài " -           825.000      -                       -   399,06

c. Vốn đầu tư thực hiện 

từ nguồn ngân sách Nhà nước
triệu đồng 183.000   440.000      164,82       13,12    106,47

- Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh " 105.000   273.980      106,06       13,98    107,81

- Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện " 60.000     129.279      106,72       14,72    102,07

- Vốn ngân sách nhà nước cấp xã " 18.000     36.741        105,51       7,12      113,08

Chỉ tiêu
Đơn vị

tính

Ước tính

tháng 3 

năm 2021

Ước tính

Quý I 

năm 2021

Tháng 3 

năm 2021 

so cùng kỳ 

năm trước

(%)

 Quý I năm 2021 

so với (%)
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5. Thương mại và du lịch 

KH 2021 Quý I/2020

a. Tổng mức bán hàng hóa 

và dịch vụ tiêu dùng
triệu đồng  10.115.877     32.169.036        113,56          -         100,63 

  * Trong đó: Bán lẻ hàng hóa 

và dịch vụ tiêu dùng 
"    5.550.361    17.466.747        119,46     22,72       100,21 

Chia theo ngành kinh tế:

 - Ngành Thương mại triệu đồng 4.152.061   13.400.754            120,77 -               112,27 

 - Ngành Dịch vụ lưu trú, ăn uống " 930.000      2.737.339              138,70 -                 86,11 

 - Ngành Dịch vụ lữ hành " 15.500        44.773                     11,73 -                   7,93 

 - Ngành Dịch vụ khác " 452.800      1.283.881      111,68       -        73,37        

  Mặt hàng bán ra chủ yếu của các DNNN

 - Xăng, dầu các loại m
3 30.170        89.285           99,41         -        102,64      

 - Thuốc lá điếu nghìn bao 47.300        142.115         90,97         -        99,07        

b. Xuất, nhập khẩu

 * Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nghìn USD 102.700      293.810         78,67         20,99    75,01        

  Mặt hàng xuất chủ yếu 

 - Thủy sản các loại tấn 6.700          18.139           131,12       -        116,89      

 - Cà phê " 8.000          19.194           109,54       -        100,75      

 - Tàu biển (trọng tải 81.000 tấn) chiếc -              -                -             -        -            

 - Tàu biển (trọng tải 50.000 tấn) " 1                 3                    50,00         -        50,00        

 * Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa nghìn USD 58.270        140.414         82,76         15,60    83,63        

  Mặt hàng nhập chủ yếu 

 - Giấy các loại tấn 28               31                  111,11       -        122,22      

 - Xơ, sợi dệt các loại " 397             502                2.111,70    -        2.358,22   

 - Sắt, thép các loại " 9.600          24.457           56,59         -        66,31        

c. Du lịch

 - Tổng doanh thu du lịch triệu đồng 302.887      810.109         92,00         -        24,98        

 - Khách lưu trú lượt người 78.100        210.366         171,32       4,21      32,74        

Trong đó: Khách quốc tế " 3.100         10.006           12,37         0,67     2,43          

 - Ngày khách lưu trú ngày khách 173.000      472.451         63,40         2,95      20,56        

Trong đó: Ngày khách quốc tế " 15.000       50.781          6,66           0,56     2,73          

Chỉ tiêu
Đơn vị

tính

Ước tính

tháng 3 

năm 2021

Ước tính

Quý I

năm 2021

Tháng 3 

năm 2021 

so cùng kỳ 

năm trước

(%)

Quý I năm 2021 

so với (%)
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6. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 3 năm 2021

Đơn vị tính: %

Kỳ gốc

2019

Tháng 3 

năm 2020

Tháng 12

năm 2020

Tháng 02

năm 2021

103,80  101,56     100,92       99,62        100,54                         

108,37  102,93     99,94         98,55        103,42                         

Trong đó: Lương thực 119,65  113,00     102,44      100,42      112,84                         

Thực phẩm 108,14  101,83     99,34        97,47        102,58                         

Ăn uống ngoài gia đình 105,52  101,85     100,27      100,00      101,98                         

102,63  101,48     100,08       99,99        101,44                         

103,92  100,49     100,37       99,87        100,46                         

101,34  99,11       100,86       100,05      96,75                           

101,93  100,50     100,48       99,95        100,32                         

102,22  100,01     100,00       100,00      100,01                         

96,32    102,00     107,99       102,47      94,91                           

100,02  99,99       100,00       100,00      99,99                           

103,66  100,37     100,00       100,00      100,37                         

100,01  99,91       100,21       99,86        97,64                           

105,83  101,76     101,16       98,57        101,80                         

141,75  120,72     101,17       99,29        126,00                         

102,78  102,63     102,85       101,31      101,65                         

9. Giáo dục

10. Văn hoá, giải trí và du lịch

11. Hàng hóa và dịch vụ khác

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ

3. May mặc, giày dép và mũ nón

4. Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD

5. Thiết bị và đồ dùng gia đình

6. Thuốc và dịch vụ y tế

7. Giao thông

8. Bưu chính, viễn thông

Chỉ tiêu

Chỉ số giá tháng 3 năm 2021 so với: Chỉ số giá bình quân

3 tháng năm 2021 

so với cùng kỳ 

năm 2020

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG

1. Hàng ăn và dịch vụ ăn uống

2. Đồ uống và thuốc lá

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa tháng 3 và quý I năm 2021 
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STT Danh mục hàng hóa Đơn vị tính
Tháng 3 

năm 2021

Tháng 3 

năm 2020

Tháng 12 

năm 2020

1 Gạo tẻ thường (ML202) đồng/kg 13.244           12.100           12.867           

2 Gạo tẻ ngon (Gò Công) đồng/kg 20.326           19.264           19.692           

3 Gạo nếp thường đồng/kg 17.815           15.708           17.766           

4 Sắn tươi đồng/kg 12.450           11.173           12.181           

5 Thịt lợn mông sấn đồng/kg 143.031         139.578         134.894         

6 Thịt bò bắp đồng/kg 240.528         229.854         235.602         

7 Gà mái ta làm sạch, loại bỏ nội tạng đồng/kg 121.695         106.926         120.210         

8 Trứng vịt loại vừa đồng/10 quả 29.229           27.036           30.777           

9 Dầu ăn Neptune 1 lít đồng/lít 43.016           42.726           42.707           

10 Đậu xanh hạt loại 1 đồng/kg 38.722           34.653           38.158           

11 Đậu nành đồng/kg 18.234           17.027           17.615           

12 Đậu phụng loại 1 đồng/kg 45.217           41.773           43.942           

13 Cá thu khúc giữa đồng/kg 246.552         274.684         239.300         

14 Muối hạt đồng/kg 3.078             3.000             3.078             

15 Nước mắm cá cơm 40 độ đạm đồng/lít 114.590         23.704           113.650         

16 Bột ngọt Ajinomoto gói 454g đồng/kg 65.450           65.623           65.450           

17 Sữa đặc có đường hiệu Ông Thọ đồng/hộp 22.000           22.000           22.000           

18 Nước khoáng Lavie 500ml đồng/lít 9.000             8.825             9.000             

19 Bia chai Sài Gòn 450ml đồng/lít 15.270           7.704             15.270           

20 Thuốc lá White Horse Khánh Hoà đồng/bao 22.163           22.310           22.163           

21 Đường trắng kết tinh Khánh Hòa đồng/kg 18.277           17.660           18.104           

22 Giấy kẻ ngang 20 tờ/tập đồng/tập 5.317             5.394             5.317             

23 Vitamin B1-100mg, lọ 100 viên đồng/100viên 7.880             7.516             7.880             

24 Xi măng đen PC40 Hoàng Thạch đồng/kg 1.639             1.652             1.639             

25 Gạch xây (gạch ống Tuynen) đồng/viên 952                1.130             1.046             

26 Dầu hỏa đồng/lít 13.187           12.975           10.749           

27 Xăng E5 đồng/lít 17.816           17.497           15.189           

28 Điện sinh hoạt đồng/kwh 2.165             2.209             2.227             

29 Gas đun (bình 12 kg-Shellgas) đồng/kg 33.377           28.834           29.168           

30 Nước máy đồng/m
3 5.823             5.962             5.860             

31 Vàng 99,99% nghìn đồng/chỉ 5.587             4.629             5.523             

32 Đô la Mỹ đồng/USD 23.891           23.302           23.229           

7. Giá bán lẻ hàng hóa một số mặt hàng

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa tháng 3 và quý I năm 2021 
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8. Vận tải

Chỉ tiêu
Đơn vị

tính

Ước tính

tháng 3 

năm 2021

Ước tính

Quý I 

năm 2021

Tháng 3 

năm 2021 

so cùng kỳ 

năm trước

(%)

Quý I 

năm 2021 

so cùng kỳ 

năm trước

(%)

a. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch 

vụ hỗ trợ
tỷ đồng                 530,7              1.561,6          108,30            85,47 

- Vận tải hành khách " 81,3                 192,7                        113,75            53,03 

- Vận tải hàng hóa " 204,9               627,1                        108,70            92,21 

- Kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải " 244,5               741,8                        106,28            94,67 

b. Vận tải hành khách và hàng hóa

 * Hành khách

- Vận chuyển nghìn l ng 1.766,3            4.135,7                     103,65            48,26 

Trong đó:

+ Đường bộ nghìn l ng 1.711,4            4.001,8            105,60         49,62           

+ Đường thủy " 30,1                 70,7                 51,37           19,39           

- Luân chuyển nghìnlng.km 92.768,5          216.995,8        106,79         50,52           

Trong đó:

+ Đường bộ nghìnlng.km 85.914,0          200.501,8        106,29         50,13           

+ Đường thủy " 215,0               536,5               50,37           18,41           

 * Hàng hóa

- Vận chuyển nghìn tấn 2.613,8            8.132,2            110,12         96,91           

Trong đó:

+ Đường bộ nghìn tấn 2.592,2            8.067,8            110,09         97,23           

+ Đường thủy " 20,8                 62,1                 115,56         67,72           

- Luân chuyển nghìn t.km 252.081,9        783.116,0        111,45         93,70           

Trong đó:

+ Đường bộ nghìn t.km 215.672,6        675.269,5        110,99         99,43           

+ Đường thủy " 35.328,0          104.618,5        114,67         68,18           

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa tháng 3 và quý I năm 2021 
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9. Tài chính

KH 2021 Quý I/2020

a. Tổng thu ngân sách nhà nước triệu đồng  1.028.129    3.918.000           99,93      28,48          95,82 

  * Thu từ SXKD trong nước "     876.943    3.256.000           93,32      28,29          96,42 

 - Doanh nghiệp nhà nước trung ương "       54.571       182.000           65,20      33,70        100,27 

 - Doanh nghiệp nhà nước địa phương "     256.424       883.600           95,62      32,06        121,36 

 - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài "       48.331       237.500         129,20      26,99          89,26 

 - Thu ngoài quốc doanh "     201.881       792.000           87,21      24,37          85,68 

 - Lệ phí trước bạ " 45.428            110.000 194,74       27,50     114,79       

 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp " -                            1 -             -         100,00       

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp " 86                          299 21,13         1,99       36,20         

 - Thuế thu nhập cá nhân " 90.200            295.000 95,90         32,78     76,34         

 - Thu thuế bảo vệ môi trường " 82.592            259.100 116,65       23,55     105,22       

 - Thu xổ số kiến thiết " 17.350              92.000 67,90         38,33     92,82         

 - Thu phí và lệ phí " 15.949              81.500 104,76       34,95     58,23         

 - Thu tiền sử dụng đất " 44.143            139.000 109,77       21,38     123,80       

 - Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước " 901                     4.000 201,12       3,64       197,63       

 - Thu tiền bán nhà và thuê nhà thuộc SHNN " -                           -   -             -         -            

 - Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi CS " 325                     1.000 38,10         6,25       40,31         

 - Thu cấp quyền khai thác khoáng sản " 1.224                  4.000 40,92         9,30       81,04         

 - Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế " 735                 111.000 2,95           88,80     114,76       

 - Thu khác ngân sách " 16.803              64.000 83,68         25,60     71,15         

  * Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu " 151.186    662.000      169,56       29,42     92,97         

b. Chi cân đối ngân sách địa phương triệu đồng 1.090.836 2.982.480   146,59       27,21     124,39       

   * Chi đầu tư phát triển " 454.290    1.470.929   220,75       38,87     145,43       

Trong đó: Đầu tư xây dựng cơ bản " 195.338   350.000     477,34       19,22    238,59      

   * Chi tạo nguồn cải cách tiền lương " -           -             -             -         -            

   * Chi trả nợ vốn vay đầu tư " -           -             -             -         -            

   * Chi lập hoặc bổ sung quỹ dự trữ TC " -           -             -             -         -            

   * Dự phòng ngân sách " -           -             -             -         -            

   * Chi thường xuyên " 636.546    1.511.551   118,50       22,19     109,13       

 - Chi sự nghiệp kinh tế " 77.213 160.000 169,71       16,87     129,53       

 - Chi sự nghiệp văn xã " 401.547 965.500 118,43       23,33     111,05       

 - Chi quản lý hành chính " 116.312 305.800 91,46         23,29     94,89         

 - Chi quốc phòng, an ninh " 14.553 44.300 95,07         17,75     120,98       

 - Chi khác ngân sách " 26.921 35.951 265,00       22,03     108,01       

   * Chi khác " -           -             -             -         -            

Chỉ tiêu
Đơn vị

tính

Ước tính

 tháng 3 

năm 2021

Ước tính 

Quý I 

năm 2021

Tháng 3 

năm 2021 

so cùng kỳ 

năm trước

(%)

Quý I năm 2021 

so với (%)
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10. Trật tự, an toàn xã hội

Chỉ tiêu
Tháng 3

năm 2021

Quý I 

năm 2021

Tháng 3

năm 2021

so với 

tháng trước 

(%)

Tháng 3

năm 2021

so với

cùng kỳ

năm trước

(%)

Quý I

năm 2021 

so với 

cùng kỳ 

năm trước

 (%)

Tai nạn giao thông

(Tính từ 15/02/2021 đến 14/3/2021)

Số vụ va chạm và tai nạn giao thông (Vụ) 8              34            53,33           200,00       136,00       

Đường bộ 8              30            72,73           266,67       130,43       

Đường sắt -           3              -               -            150,00       

Đường thủy -           1              -               -            -            

Số người chết (Người) 9              35            56,25           225,00       134,62       

Đường bộ 9              31            75,00           300,00       129,17       

Đường sắt -           3              -               -            150,00       

Đường thủy -           1              -               -            -            

Số người bị thương (Người) 3              8              100,00         -            266,67       

Đường bộ 3              8              100,00         -            266,67       

Đường sắt -           -           -               -            -            

Đường thủy -           -           -               -            -            

Cháy, nổ

(Tính đến ngày 18/3/2021)

Số vụ cháy, nổ (Vụ) 4              4              -               66,67         20,00         

Số người chết (Người) -           -           -               -            -            

Số người bị thương (Người) -           -           -               -            -            

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng) 407          407          -               28,09         7,86           

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa tháng 3 và quý I năm 2021 
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