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Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa 

tháng 01 năm 2021 

 

1    n x  t n n   l m n hi p    th     n 

Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung gieo trồng và chăm sóc cây 

hàng năm vụ Đông Xuân 2020-2021. Chăn nuôi gia súc, gia cầm phát triển ổn 

định, các hộ chăn nuôi đang t ch c c chăm sóc, v    o đàn gia súc, gia cầm 

chuẩn  ị phục vụ tết Nguyên đán. Sản xuất lâm nghiệp chủ yếu chăm sóc, 

khoanh nuôi tái sinh và  ảo vệ rừng, đồng thời ươm giống cây lâm nghiệp 

chuẩn  ị cho kế hoạch trồng rừng năm 2021. Sản lượng nuôi trồng thủy sản 

tăng, người nuôi tập trung tu sửa, cải tạo ao đìa nuôi để chuẩn  ị m a vụ thả 

giống năm 2021. 

a.             

Tính đến thời điểm 15/01/2021, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 

vụ Đông Xuân 2020-2021 ước được 18.307,6 ha, bằng 24,65% KH, trong đó 

cây lương thực 16.233,5 ha, bằng 31,86%; cây chất bột có củ 559,9 ha, bằng 

19,11%; cây thực phẩm 986 ha, bằng 14,89%; cây công nghiệp hàng năm 395,5 

ha, bằng 2,87%. So cùng kỳ năm trước, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 

giảm 1,23% do người dân c t giảm diện tích gieo trồng   nh ng vùng không chủ 

động được nguồn nước; trong đó cây chất bột có củ giảm 23,29%; cây công 

nghiệp hàng năm giảm 24,67% chủ yếu do diện tích trồng mía giảm; cây lương 

thực tăng 0,19% và cây thực phẩm tăng 0,81%, chủ yếu tăng diện tích một số 

loại rau, củ quả phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết Nguyên 

đán s p tới. 

Hiện các hộ chăn nuôi đang tăng cường chăm sóc, vỗ béo đàn gia súc, gia 

cầm nhằm phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp tết Nguyên đán 

s p đến. Tính đến cuối tháng 01/2021, tổng đàn trâu hiện có 4.021 con, giảm 3% 

so cùng kỳ năm trước; đàn bò 77.104 con, giảm 1,29%; đàn lợn 231.872 con, 

tăng 10%; đàn gia cầm 2.932 nghìn con, tăng 2,44% (trong đó, đàn gà 2.099 

nghìn con, tăng 4,01%).  
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Ngành Thú y tiếp tục tổ chức tiêm phòng gia súc gia cầm trên địa bàn 

toàn tỉnh, vệ sinh tiêu độc chuồng trại, kiểm soát các cơ s  kinh doanh, giết mổ 

đề phòng chống dịch bệnh. Đồng thời, phối hợp với các địa phương, đơn vị có 

liên quan tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra các cơ s  chăn nuôi, giết mổ 

gia súc, gia cầm và tình hình s  dụng chất cấm trong chăn nuôi nhằm đảm bảo 

vệ sinh an toàn thực phẩm, an toàn sức kh e cho người tiêu dùng trong dịp tết 

Nguyên đán Tân S u năm 2021.  

b.            

Sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng tháng 01/2021 được 1.265 m
3
, giảm 

16% so cùng kỳ năm trước; củi khai thác được 1.408 ste, giảm 13,7%. U N  

tỉnh Khánh Hòa chỉ đạo các S , ban, ngành và các đơn vị có liên quan chủ động 

thực hiện có hiệu quả phương án phòng cháy, ch a cháy rừng; chống ch t, phá 

rừng, tàng tr  và v n chuyển lâm sản trái phép; kiên quyết    l  nghiêm các tổ 

chức, cá nhân có hành vi vi phạm pháp lu t,  óa b  các “điểm nóng” về phá 

rừng, khai thác rừng trái pháp lu t. Tính đến ngày 15/01/2021, trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa chưa  ảy ra tình trạng cháy rừng. 

c.          

Tổng sản lượng thủy sản tháng 01/2021 ước được 5.301,1 tấn, giảm 

0,31% so cùng kỳ năm trước: Cá được 4.499,8 tấn, giảm 0,39%; tôm 218,7 tấn, 

tăng 3,59% và thủy sản khác 582,6 tấn, giảm 1,09%.  

Trong tổng sản lượng thủy sản tháng 01/2021, sản lượng thủy sản khai 

thác được 5.025 tấn, giảm 0,42% so cùng kỳ năm trước (trong đó, 4.395,1 tấn cá, 

giảm 0,34%; 562,6 tấn thủy sản khác, giảm 1,42%; 67,3 tấn tôm, tăng 3,02%): 

Sản lượng thủy sản khai thác biển được 5.019 tấn, giảm 0,4% do thời tiết không 

thu n lợi; sản lượng thủy sản khai thai thác nội địa được 6 tấn, giảm 5,24%. Sản 

lượng thủy sản nuôi trồng được 276,1 tấn, tăng 1,84% so cùng kỳ năm trước, 

trong đó 104,7 tấn cá, giảm 2,15%; 151,4 tấn tôm, tăng 3,84% chủ yếu tăng sản 

lượng tôm hùm nuôi lồng b  do người dân t p trung thu hoạch nh ng lồng b  

đến kỳ thu hoạch; 20 tấn thủy sản khác, tăng 9,29%. 

 iện tích nuôi trồng thủy sản tháng 01/2021 ước được 66,8 ha, giảm 

1,04% so cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích thả nuôi cá 16,8 ha, giảm 

1,18%; tôm 21 ha, tăng 2,44%; thủy sản khác 29 ha, giảm 3,33%.  

Toàn tỉnh hiện có 84 trại sản  uất giống thủy sản các loại, trong đó có 58 

trại sản  uất tôm giống; 17 trại sản  uất ốc hương giống; 5 trại sản  uất cá 

biển, sò mía... Trong tháng, các trại đã sản  uất được 33 triệu con giống các 

loại, tăng 9,6% so cùng kỳ năm trước: 3 triệu con tôm sú giống, giảm 3,2%; 13 
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triệu con tôm thẻ chân tr ng giống, tăng 8,3%; 17 triệu con giống thủy sản 

khác, tăng 13,3%. 

2    n x  t c n  n hi p 

Là tháng giáp tết Nguyên đán Tân Sửu, các doanh nghiệp công nghiệp 

trên địa  àn tỉnh đã chủ động tăng cường năng l c sản xuất hàng hóa phục vụ 

nhu cầu tiêu d ng trong dịp Tết nên chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01/2021 

tăng 5,3% so với c ng kỳ năm trước. 

Chỉ số sản  uất công nghiệp tháng 01/2021 giảm 2,83% so tháng trước và 

tăng 5,3% so cùng kỳ năm trước: Ngành khai khoáng tăng 40,88%; ngành công 

nghiệp chế biến chế tạo tăng 5,7%; ngành sản  uất, phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 3%; riêng ngành cung cấp nước, hoạt 

động quản l  và    l  rác thải, nước thải giảm 5,94%. 

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

 uất công nghiệp tháng 01/2021 tăng so cùng kỳ năm trước như:  ệt tăng 

86,92%; sản  uất thuốc, hóa dược liệu tăng 71,95%; sản  uất giường, tủ, bàn, 

ghế tăng 46,35%; in ấn tăng 43,91%; sản  uất chế biến thực phẩm tăng 25,01%; 

sản  uất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn tăng 18,60%; sản  uất đồ uống tăng 

10,69%; sản  uất giấy, sản phẩm từ giấy tăng 10,66%; sản  uất sản phẩm thuốc 

lá tăng 7,28%. Các ngành có chỉ số sản  uất công nghiệp tăng thấp ho c giảm: 

Chế biến gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 0,76%; sản  uất trang phục 

giảm 15,76%; sản  uất sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 19,16%; sản 

 uất da và các sản phẩm có liên quan giảm 19,25%; sản  uất phương tiện v n 

tải tăng 19,45%. 

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 01/2021 tăng so cùng kỳ 

năm trước như: Sợi tự nhiên tăng 86,92%; đường các loại tăng 84,62%; tủ gỗ 

tăng 81,85%; đá  ây dựng khác tăng 41,55%; bia đóng lon tăng 38,48%; bàn gỗ 

tăng 38,46%; điện sản  uất tăng 22,66%; tôm đông lạnh tăng 27,53%; cá ngừ 

đông lạnh tăng 18,92%; bia đóng chai tăng 11,11%; nước yến tăng 8,27%; thuốc 

lá có đầu lọc tăng 7,28%. Một số sản phẩm công nghiệp giảm như: Khóa kéo và 

các bộ ph n giảm 35,36%; sản phẩm khác bằng da thuộc ho c da tổng hợp giảm 

19,25%; bê tông trộn sẵn giảm 19,16%; bộ quần áo thể thao giảm 11,28%; điện 

thương phẩm giảm 8,33%; cá khác đông lạnh giảm 4,53%.  

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

01/2021 tăng 0,29% so tháng trước và giảm 2,57% so cùng kỳ năm trước: 

Doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm 7,05% so cùng kỳ năm trước; doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài giảm 1,72%; riêng khu vực doanh nghiệp Nhà nước 
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tăng 2,67%. Chia theo ngành công nghiệp: Ngành công nghiệp chế biến chế tạo 

giảm 2,91%; ngành sản  uất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, điều 

hòa không khí giảm 1,77%; riêng hai ngành khai khoáng và cung cấp nước, hoạt 

động quản l  và    l  rác thải, nước thải tăng lần lượt là 0,44% và 2,03%.  

3  Tình hình hoạt độn  doanh n hi p 

Tính từ ngày 01/01/2021 đến ngày 14/01/2021, toàn tỉnh có 71 doanh 

nghiệp thành l p mới, với vốn đăng k  354,5 tỷ đồng, giảm 6,6% về số doanh 

nghiệp và giảm 35,4% về vốn đăng k  kinh doanh so cùng kỳ năm trước. Tại 

thời điểm, toàn tỉnh có 445 doanh nghiệp quay tr  lại hoạt động, gấp 3,5 lần so 

cùng kỳ năm trước, nâng tổng số doanh nghiệp đăng k  thành l p mới và doanh 

nghiệp quay tr  lại hoạt động lên 516 doanh nghiệp; 472 doanh nghiệp đăng k  

tạm ngừng hoạt động, tăng 46,6%; 27 doanh nghiệp đã giải thể, gấp 3,9 lần.  

4  Đ   t , x   dựn    

UBND tỉnh đã  an hành quyết định giao chỉ tiêu kế hoạch và d  toán 

ngân sách nhà nước năm 2021 cho các Sở  an ngành, UBND huyện, thị xã, 

thành phố, doanh nghiệp Nhà nước và các đơn vị tr c thuộc. Theo đó, kế hoạch 

đầu tư phát triển sử dụng vốn nhà nước là 3.354,5 tỷ đồng (ngân sách cấp tỉnh 

quản lý là 1.960,3 tỷ đồng; cấp huyện quản lý là 1.394,2 tỷ đồng).  

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa phương quản l  

trên địa bàn tỉnh tháng 01/2021 ước được 140 tỷ đồng, bằng 4,17% KH và tăng 

7,73% so cùng kỳ năm trước: Vốn ngân sách tỉnh 87 tỷ đồng, bằng 4,44% KH 

và tăng 5,86% (trong đó, vốn cân đối ngân sách tỉnh 65 tỷ đồng, bằng 5,67% KH 

và giảm 3,16%; vốn  ổ số kiến thiết 12 tỷ đồng, bằng 5% KH và giảm 20,34%); 

vốn ngân sách huyện 43 tỷ đồng, bằng 4,9% KH và tăng 10,51%; vốn ngân sách 

 ã 10 tỷ đồng, bằng 1,94% KH và tăng 12,85%. Trong tháng 01/2021, có 6 công 

trình kh i công mới và 11 công trình hoàn thành bàn giao đưa vào s  dụng với 

tổng vốn đầu tư trên 44,2 tỷ đồng. 

Trong tháng, các đơn vị  ây dựng chủ yếu thi công các công trình chuyển 

tiếp của năm 2020 và chuẩn bị l p hồ sơ báo cáo kỹ thu t, hồ sơ dự toán đối với 

các dự án trong kế hoạch năm 2021. Một số công trình có vốn thực hiện khá là: 

Phòng Tài nguyên Môi trường, nhà làm việc Công an  ã Vĩnh Thái, trường MG 

Vĩnh Nguyên 1, trường TH Vĩnh Trung, trường TH Vĩnh Hòa 2, trường TH 

Phước Thịnh, trường THCS Lương Định Của, bãi đ u  e tạm chợ Vĩnh Lương, 

Đình Lăng Trí Nguyên, (Nha Trang); trường THCS Lê Hồng Phong, đường 

Nghĩa Phú, k  chống sạt l  sông Lạch Cầu 2 và Lạch Cầu 3 (Cam Ranh); trường 

MG Th  Ngọc, trường TH Suối Tân, đường số 10 Đông, đường thôn L p Định, 
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k  bảo vệ K C thôn Khánh Thành Nam (Cam Lâm); trường TH Ninh Lộc 

(Ninh Hòa); trường MG Vạn Phước, trường THCS Vạn Giã, đường Hà Huy 

T p, CSHT khu dân cư Ruộng Cạn, k  bờ biển Vạn Giã, bến cá Quảng Hội (Vạn 

Ninh); nhà VHTT  ã Khánh Thành, trường MN A Xay, trường MG Hoa 

Phượng, trường TH  ã Cầu  à (gđ 2), trường TH Khánh  ình 2, đường Huỳnh 

Thúc Kháng, đường liên  ã Khánh Thành - Khánh Phú, đường nội đồng tràn A 

Hiên, đường 2A, đường số 6, đường vào khu sản  uất b c Sông Cái, đường vào 

khu sản  uất ngã 2 thôn   c Sông Giang, cầu Hoàng Quốc Việt, k  chống sạt l  

thôn Giang  iên, HT nước sinh hoạt các  ã Khánh  ình - Khánh Đông - Khánh 

Hiệp, các trục đường chính KĐT mới thị trấn (Khánh Vĩnh); đường Nguyễn 

Trãi, khu TĐC  iên An, k  chống sạt l  bờ b c TT  iên Khánh, k  và đường 

dọc sông nhánh nối sông Cái và sông Đồng Đen, k  và đường số 1 dọc Sông Cái 

và sông Suối  ầu ( iên Khánh); nhà sinh hoạt thôn Hanit; trung tâm VHTT các 

 ã Sơn Lâm, Sơn  ình,  a Cụm   c, Sơn Hiệp, Thành Sơn; trường MN Anh 

Đào, trường TH&THCS  a Cụm Nam, đường Hai  à Trưng, đường thôn Tà 

Gụ, đường vào khu sản  uất Tà Giang, đường vào khu sản  uất Hòn  ung, 

đường vào khu sản  uất Chi Chay, đường cầu tràn suối Lớn, đường vào khu sản 

 uất  óm 10 thôn Tha Mang, đường  9, chợ huyện, cầu đi khu sản  uất thôn Cô 

Róa, khu TĐC thôn  ốc Trầu (Khánh Sơn)…  

5  Th  n  mại  d  l ch   iá c  

 Hoạt động  án lẻ và kinh doanh dịch vụ tháng 01/2021 diễn ra sôi động, 

các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, hệ thống siêu thị và cơ sở kinh doanh 

chủ động chuẩn  ị nguồn hàng phục vụ nhu cầu tiêu d ng của người dân trong 

dịp tết Nguyên đán. Công tác  ình ổn giá trên địa  àn tỉnh được th c hiện khá 

tốt, hàng hoá trên thị trường nhìn chung khá phong phú, mẫu mã sản phẩm đa 

dạng hơn, nhiều chương trình khuyến mãi được đồng loạt triển khai nhằm k ch 

cầu tiêu d ng. 

a.                                    d                 

 Tháng 01/2021 là tháng giáp tết Nguyên đán Tân S u nên nhu cầu mua 

s m, tiêu dùng trong dân tăng mạnh. Các đơn vị hoạt động thương mại, dịch vụ 

trên địa bàn tỉnh tích cực dự tr , lưu thông hàng hóa nhằm phục vụ Nhân dân 

mua s m Tết. Lượng hàng hoá phục vụ nhu cầu Tết khá phong phú, mẫu mã đa 

dạng, giá cả được bình ổn; hệ thống phân phối được m  rộng đến tuyến huyện; 

nhiều chương trình khuyến mãi, giảm giá đang diễn ra khá nhộn nhịp. U N  

tỉnh Khánh Hòa ban hành Văn bản số 272/U N -KT ngày 12/01/2021 về việc 

tạm ứng vốn ngân sách dự tr  hàng hóa thiết yếu phục vụ tết Nguyên đán Tân 
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S u năm 2021 với tổng số tiền là 600 triệu đồng cho Trung tâm  ịch vụ Thương 

mại Khánh Vĩnh không thu phí tại các  ã miền núi dịp trước, trong và sau Tết.  

Thực hiện Chỉ thị số 15/CT- CT ngày 30/10/2020 của  ộ Công Thương 

về việc thực hiện các giải pháp bảo đảm cân đối cung cầu, bình ổn thị trường dịp 

cuối năm 2020 và tết Nguyên đán Tân S u 2021; Văn bản số 12664/U N -KT 

ngày 30/11/2020 của U  N tỉnh về việc tăng cường công tác quản l  nhằm đảm 

bảo cân đối các m t hàng thiết yếu, ổn định thị trường dịp cuối năm 2020 và tết 

Nguyên đán Tân S u 2021, các siêu thị, trung tâm thương maị, các doanh 

nghiệp sản  uất, kinh doanh chủ động  ây dựng kế hoạch sản  uất, kinh doanh, 

tạo nguồn hàng, phát triển điểm bán, bình ổn thị trường các m t hàng thiết yếu 

nhất là các m t hàng thực phẩm tươi sống, thịt lợn, rau củ quả, trái cây nhằm 

bảo đảm cung cầu thị trường, tránh tăng giá đột biến, đáp ứng nhu cầu mua s m 

của nhân dân trong các tháng cuối năm 2020 và dịp tết Nguyên đán Tân S u 

năm 2021; tăng cường bán hàng lưu động   miền núi, vùng sâu, vùng  a. Đồng 

thời, tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh Covid-

19 theo hướng dẫn của ngành Y tế. 

Tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2021 ước được 

12.281,7 tỷ đồng, tăng 1,57% so tháng trước và giảm 7,2% so cùng kỳ năm 

trước, riêng các doanh nghiệp thương mại, dịch vụ nhà nước được 1.867,55 tỷ 

đồng, tăng 6,88% với các m t hàng chủ yếu gồm 32.000 m
3
  ăng dầu, giảm 

5,67%; 57,5 triệu bao thuốc lá, tăng 22,8%. Trong tổng mức hàng hóa và dịch 

vụ tiêu dùng tháng 01/2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng được 6.527,57 tỷ đồng, giảm 14,73% so cùng kỳ năm trước: Ngành dịch 

vụ lưu trú và ăn uống 891 tỷ đồng, giảm 46,7%; ngành dịch vụ khác 388,8 tỷ 

đồng, giảm 55,82%; ngành dịch vụ l  hành được 14 tỷ đồng, giảm 95,01%; 

riêng ngành thương mại được 5.233,77 tỷ đồng, tăng 8,51%.  

 Cục quản l  thị trường tỉnh đã phối hợp với các ngành chức năng tăng 

cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường trước tết Nguyên đán về tình hình 

vi phạm v n chuyển, kinh doanh hàng cấm, hàng nh p l u, sản  uất buôn bán 

hàng giả, gian l n thương mại và vệ sinh an toàn thực phẩm đối với các cơ s  

kinh doanh ăn uống, chế biến thực phẩm từ gia súc, gia cầm t p trung vào các 

thị trường trọng điểm và nh ng nhóm hàng có nhu cầu tiêu thụ lớn trong dịp Tết 

như:  ánh mứt, kẹo, hoa quả, lương thực, thực phẩm, đồ chơi trẻ em mang tính 

bạo lực, văn hóa phẩm đồi trụy, mê tín dị đoan, quần áo may sẵn, rượu ngoại, 

bia, thuốc lá,  ăng dầu, đồ điện t , dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm công nghệ, 

hàng điện lạnh… Tích cực kiểm soát ch t việc chấp hành pháp lu t về giá, niêm 
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yết giá và bán hàng hóa theo giá niêm yết, ngăn ch n các hành vi đầu cơ tích tr  

găm hàng và tự   tăng giá bất hợp l . Tháng 01/2021, đã thực hiện 116 lượt 

kiểm tra các cơ s  sản  uất kinh doanh, phát hiện và    l  hành chính 70 vụ vi 

phạm, thu nộp ngân sách 323,2 triệu đồng, đồng thời thu gi  một số hàng hóa vi 

phạm để    l .  

b. X ấ ,   ậ  k ẩ           

Kim ngạch  uất khẩu hàng hóa tháng 01/2021 ước được 118,12 triệu 

US , tăng 43,98% so tháng trước, tăng cao nhất   khối kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài được 49,81 triệu US , gấp 2,98 lần do công ty TNHH Đóng tàu 

Hyundai Việt Nam  uất được 01 chiếc tàu biển; kinh tế tư nhân 65,2 triệu US , 

tăng 4,81%; kinh tế nhà nước 2,76 triệu US , tăng 0,92%; kinh tế t p thể 350 

nghìn USD, giảm 7,24%. Kim ngạch  uất khẩu một số m t hàng chủ yếu như: 

32 triệu US  phương tiện v n tải và phụ tùng; 6,8 triệu US  gỗ và sản phẩm 

gỗ, tăng 63,65%; 9,5 triệu US  hàng dệt may, tăng 24,52%; 1,5 triệu US  máy 

móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng, tăng 4,88%; 3,65 triệu US  hàng hóa khác, 

tăng 3,98%; 51,2 triệu US  hàng thủy sản, giảm 4,59%;  9,51 triệu US  cà phê, 

giảm 8,31%.  

So cùng kỳ năm trước, kim ngạch  uất khẩu hàng hóa tháng 01/2021 

giảm 26,38%: Kinh tế nhà nước giảm 32,76%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

giảm 57,92%; kinh tế t p thể gấp 2,1 lần; kinh tế tư nhân tăng 72,39%. Một số 

m t hàng chủ yếu có kim ngạch  uất khẩu tăng so cùng kỳ năm trước: 4 triệu 

US  sản phẩm gỗ, tăng 72,88%; 51,2 triệu US  hàng thủy sản, tăng 50,09%; 

1,5 triệu US  máy móc thiết bị và dụng cụ phụ tùng, tăng 35,49%; 9,51 triệu 

US  cà phê, tăng 28,05%; 2,8 triệu US  gỗ, tăng 4,88%. Một số m t hàng chủ 

yếu có kim ngạch  uất khẩu giảm như: 32 triệu US  phương tiện v n tải và phụ 

tùng, giảm 66,59%; 9,5 triệu US  hàng dệt may, giảm 27,35%; 3,65 triệu US  

hàng hóa khác, giảm 2,2%. 

Kim ngạch nh p khẩu hàng hóa tháng 01/2021 ước được 64,45 triệu US , 

tăng 12,89% so tháng trước: Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được 31,5 triệu 

US , tăng 39,5%; kinh tế tư nhân được 27,15 triệu US , tăng 0,66%; riêng kinh 

tế nhà nước được 5,8 triệu US , giảm 23,06%. Kim ngạch nh p khẩu một số 

m t hàng chủ yếu như: 6,1 triệu US  s t thép các loại, tăng 86,3%; 1,2 triệu 

US  nguyên phụ liệu dệt may da giày, tăng 81,57%; 2,1 triệu US  thức ăn gia 

súc và nguyên liệu, tăng 70,11%; 15,2 triệu US  máy móc thiết bị, dụng cụ phụ 

tùng khác, tăng 26,12%; 11,19 triệu US  hàng hóa khác, tăng 17,97%; 2,5 triệu 

US  vải các loại, tăng 10,76%; 18,5 triệu US  hàng thủy sản, tăng 0,64%; 5 

triệu US  nguyên phụ liệu thuốc lá, giảm 30,03%.  
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So cùng kỳ năm trước, kim ngạch nh p khẩu hàng hóa tháng 01/2021 tăng 

28,8%: Kinh tế nhà nước tăng 49,19%; kinh tế tư nhân tăng 48,74%; kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài tăng 12,92%. Một số m t hàng chủ yếu có kim ngạch 

nh p khẩu tăng cao so cùng kỳ năm trước như: 5 triệu US  nguyên phụ liệu 

thuốc lá, gấp 20 lần; 2,1 triệu US  thức ăn gia súc và nguyên liệu, gấp 4,29 lần; 

1,2 triệu US  nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày, gấp 2,54 lần; 18,5 triệu US  

hàng thủy sản, tăng 52,3%; 0,45 triệu US  nguyên phụ liệu dược phẩm, tăng 

39,41%; 11,19 triệu US  hàng hóa khác, tăng 38,12%; 15,2 triệu US  máy móc 

thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, tăng 36,43%; 2,5 triệu US  vải các loại, tăng 

21,92%. Một số m t hàng có kim ngạch nh p khẩu giảm như: 0,3 triệu US  s a 

và sản phẩm từ s a, giảm 14,29%; 6,1 triệu US  s t thép các loại, giảm 55,1%.  

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 01/2021  uất siêu được 53,67 triệu 

US , bằng 45,44% tổng kim ngạch hàng hóa  uất khẩu. Trong đó, khu vực có 

vốn đầu tư nước ngoài  uất siêu 18,31 triệu US ; khu vực kinh tế trong nước 

 uất siêu 35,36 triệu US . 

           

Tết  ương lịch 2021, Khánh Hòa đón khoảng 20.000 lượt khách lưu trú, 

đây là tín hiệu khả quan hứa hẹn về sự phục hồi của du lịch Nha Trang - Khánh 

Hòa sau một năm khó khăn vì dịch Covid-19.  ên cạnh đó, để phục vụ tốt nhu 

cầu vui  uân của Nhân dân và khách du lịch trong dịp tết Nguyên đán Tân S u 

năm 2021, ngành  u lịch tỉnh phối hợp với các ngành chức năng và chính quyền 

địa phương có kế hoạch s a ch a, tu bổ làm sạch con đường ven thành phố, vệ 

sinh môi trường, tăng cường trang bị ánh sáng công cộng, trang trí đ n hoa dọc 

các đường phố chính. Cùng với đó, các doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ du lịch 

đã có kế hoạch tân trang khách sạn, cải tiến điều kiện phục vụ, trang bị phương 

tiện v n chuyển khách du lịch, nâng cấp, hoàn thiện các loại hình vui chơi giải 

trí, bình ổn giá dịch vụ theo chỉ đạo của U N  tỉnh.  oanh thu du lịch tháng 

01/2021 ước được 200,59 tỷ đồng, giảm 4,63% so tháng trước và giảm 91,11% 

so cùng kỳ năm trước với 61 nghìn lượt khách, giảm 87,52% và 130,99 nghìn 

ngày khách, giảm 91,57%, trong đó 2 nghìn lượt khách quốc tế (chủ yếu là 

khách quốc tế   lại trong nước do dịch Covid-19 của nhiều tỉnh, thành phố tiếp 

tục đi du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa) với 10 nghìn ngày khách quốc tế giảm 

lần lượt là 99,33% và 99,17%.  

d. C ỉ  ố           (CPI),   ỉ  ố               ỉ  ố     đ     Mỹ 

Tháng 01/2021 là tháng giáp tết Nguyên đán Tân Sửu nên nhu cầu tiêu 

d ng của người dân tăng hơn các tháng trước. Tuy nhiên, việc h  trợ giảm giá 
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 án điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện để tháo gỡ khó khăn 

trong  ối cảnh tác động của dịch Covid-19 đợt 2 th c hiện theo Công văn số 

9764/BCT-ĐTĐL ngày 18/12/2020 của Bộ Công Thương là nguyên nhân ch nh 

làm cho chỉ số giá tiêu d ng (CPI) tháng 01/2020 giảm 0,52% so tháng trước và 

giảm 1,03% so c ng kỳ năm trước, mức giảm mạnh nhất trong 6 năm gần đây. 

So tháng trước, CPI tháng 01/2020 giảm 0,52%, trong 11 nhóm hàng hóa 

và dịch vụ chính, có 7 nhóm hàng có chỉ số giá tăng so tháng trước: Tăng cao 

nhất là nhóm giao thông tăng 3,14% do giá  ăng dầu được  ộ Công thương điều 

chỉnh tăng 02 lần vào ngày 11/01/2021 và ngày 26/01/2021 với mức tăng chung 

của giá  ăng A95 là 920 đ/lít,  ăng E5 là 800 đ/lít, dầu diezel là 690 đ/lít đã làm 

cho chỉ số giá nhóm nhiên liệu tăng 5,48%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống 

tăng 0,63% (trong đó, nhóm lương thực tăng 0,51%; thực phẩm tăng 0,99% do 

nhu cầu tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết làm cho giá nhiều m t hàng thiết yếu 

tăng cao, tăng mạnh nhất   m t hàng thịt lợn tăng 5,21%); nhóm may m c, mũ 

nón, giày dép tăng 0,29% do bước vào dịp mua s m cuối năm nên các m t hàng 

quần áo may sẵn, mũ nón giày dép tăng từ 0,34% - 0,41%; nhóm hàng hóa và 

dịch vụ khác tăng 0,14%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,06%; nhóm 

văn hóa giải trí và du lịch tăng 0,04%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,03%; 

riêng nhóm nhà  , điện, nước, chất đốt và v t liệu  ây dựng giảm 4,45%; các 

nhóm còn lại như nhóm thuốc và dịch vụ y tế; bưu chính viễn thông và giáo dục 

có chỉ số giá ổn định. 

Giá bán lẻ bình quân chung một số m t hàng tháng 01/2021: Gạo tẻ ngon 

(Gò Công) 19.949 đồng/kg; gạo nếp thường 17.629 đồng/kg; gà mái ta làm sạch 

121.032 đồng/kg; thịt lợn mông sấn 142.499 đồng/kg; thịt bò b p 237.836 

đồng/kg; trứng vịt 30.020 đồng/10 quả; cá thu khúc gi a 240.345 đồng/kg; dầu 

ăn Neptune 43.019 đồng/lít; đường tr ng kết tinh Khánh Hòa sản  uất 18.104 

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

đồng/gói; gas đun (bình 12 kg-Shellgas) 377.520 đồng/bình; vàng 99,99% 5.632 

nghìn đồng/chỉ; đô la Mỹ 23.386 đồng/US . 

Chỉ số giá vàng tháng 01/2021 tăng 1,97% so tháng trước do ảnh hư ng 

từ giá vàng thế giới; tăng 30,43% so cùng tháng năm trước. Bình quân giá vàng 

trong tháng 01/2021 dao động   mức 5.632.100 đ/chỉ vàng SJC. 

 Chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 01/2021 tăng 0,68% so tháng trước; tăng 

0,75% so cùng tháng năm trước. 

6  Vận t i 

Sản lượng vận chuyển hàng hóa  ằng đường  ộ có chiều hướng tăng so 

với tháng trước chủ yếu là vận chuyển các mặt hàng như đồ gia dụng,  ánh kẹo, 
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rau củ, hàng đông lạnh… phục vụ cho nhu cầu tiêu d ng dịp tết Nguyên đán 

Tân Sửu năm 2021 của người dân góp phần đưa doanh thu vận tải tháng 

01/2021 tăng 15,91% so với tháng trước. Tuy nhiên do ảnh hưởng của dịch 

 ệnh Covid-19 nên các chỉ tiêu vận tải, kho  ãi và dịch vụ h  trợ đều giảm so 

c ng kỳ năm trước. 

              ậ     , k    ã ,          ỗ  rợ  

 oanh thu v n tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ v n tải tháng 01/2021 ước 

được 474,9 tỷ đồng, tăng 15,91% so tháng trước và giảm 34,7% so cùng kỳ năm 

trước: V n tải hành khách được 51,31 tỷ đồng, giảm 72,03%; v n tải hàng hóa 

được 212,64 tỷ đồng, giảm 21%; kho bãi và dịch vụ hỗ trợ v n tải được 210,95 

tỷ đồng, giảm 23,2%. Trong tổng doanh thu v n tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ 

v n tải tháng 01/2021: V n tải đường bộ được 235,83 tỷ đồng, giảm 40% so 

cùng kỳ năm trước; v n tải đường thủy được 9,73 tỷ đồng, giảm 65,58%; v n tải 

đường s t được 7,14 tỷ đồng, giảm 57,37%; v n tải đường hàng không của 

Vietnam Airlines được 11,25 tỷ đồng, giảm 22,52%. 

   Vậ           k     

V n tải hành khách đường bộ và đường thủy tháng 01/2021 ước được 972 

nghìn lượt khách v n chuyển, giảm 77,29% so cùng kỳ năm trước, (đường bộ 

được 950,3 nghìn lượt khách v n chuyển và đường biển được 21,7 nghìn lượt 

khách v n chuyển, giảm lần lượt là 76,76% và 88,96%); luân chuyển hành 

khách 46.684,6 nghìn lượt khách.km, giảm 77,11% (đường bộ 46.500,9 nghìn 

lượt khách.km và đường biển 183,7 nghìn lượt khách.km giảm lần lượt là 

77,02% và 88,47%). 

V n tải hành khách đường s t tháng 01/2021 ước được 8,1 nghìn lượt 

khách v n chuyển, giảm 77,23% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 3.109,7 

nghìn lượt khách.km, giảm 76,12%. 

V n tải hành khách đường hàng không của hãng Vietnam Airlines tháng 

01/2021 đón được 12.261 lượt người lên  uống sân bay với 128 lần cất và hạ 

cánh; giảm lần lượt là 59,42% và 55,86% so cùng kỳ năm trước. 

   Vậ               

V n tải hàng hóa đường bộ và đường thủy tháng 01/2021 ước được 

2.793,4 nghìn tấn giảm 14,56% so cùng kỳ năm trước (đường bộ được 2.772,8 

nghìn tấn và đường biển được 20,6 nghìn tấn, giảm lần lượt là 14,1% và 

52,42%); luân chuyển hàng hóa 269.770,5 nghìn tấn.km, giảm 18,16% (đường 

bộ 235.645,6 nghìn tấn.km và đường biển 34.124,9 nghìn tấn.km, giảm lần lượt 

là 10,16% và 52,82%). 
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V n tải hàng hóa đường s t tháng 01/2021 ước được 0,8 nghìn tấn, tăng 

2,47% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển 1.109,1 nghìn tấn.km, tăng 2,74%. 

 7. Tài chính, ngân hàng 

 a.           

 Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 01/2021 ước được 

1.636 tỷ đồng, tăng 1,48% so cùng kỳ năm trước: Thu từ SXK  trong nước 

1.296  tỷ đồng, tăng 1,71%; thu từ hoạt động  uất nh p khẩu 340 tỷ đồng, tăng 

0,62%. Trong tổng thu từ SXK  trong nước có 12/17 khoản thu tăng so cùng kỳ 

năm trước như: Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản 1 tỷ đồng, tăng 

7,76%; thu lệ phí trước bạ 50 tỷ đồng, tăng 7,30%; thu tiền s  dụng đất 40 tỷ 

đồng, tăng 6,50%; thu khác ngân sách 50 tỷ đồng, tăng 5,15%; thu thuế thu nh p 

cá nhân 150 tỷ đồng, tăng 4,17%%; thu  ổ số kiến thiết 54,5 tỷ đồng, tăng 

4,06%; thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 139 tỷ đồng, tăng 1,91%; 

thu cấp quyền khai thác khoáng sản 800 triệu đồng, tăng 1,78%; thu từ doanh 

nghiệp nhà nước địa phương 223,4 tỷ đồng, tăng 1,12%; thu từ doanh nghiệp 

nhà nước trung ương 57 tỷ đồng, tăng 1,06%... Có 4/17 khoản thu giảm như: 

Thu thuế s  dụng đất phi nông nghiệp 100 triệu đồng, giảm 30,56%; thu phí và 

lệ phí 40 tỷ đồng, giảm 5,29%; thu tiền cho thuê m t đất, m t nước 500 triệu 

đồng, giảm 0,79%... 

 Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương tháng 01/2021 ước được 

550 tỷ đồng, bằng 5,02% dự toán, trong đó chi đầu tư phát triển được 164 tỷ đồng, 

bằng 4,33% (riêng chi đầu tư  ây dựng cơ bản 80 tỷ đồng, bằng 4,39%); chi thường 

 uyên 386 tỷ đồng, bằng 5,67% với các khoản chi như: Chi sự nghiệp kinh tế 49,4 

tỷ đồng, bằng 5,21%; chi sự nghiệp văn  ã 206,5 tỷ đồng, bằng 4,99%; chi quản l  

hành chính 105,4 tỷ đồng, bằng 8,03%; chi quốc phòng an ninh 17,5 tỷ đồng, bằng 

7,01%; chi khác ngân sách 7,2 tỷ đồng, bằng 4,41%. So cùng kỳ năm trước, tổng 

chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương giảm 0,12%, trong đó chi đầu tư phát 

triển gấp 2,8 lần, chi thường  uyên giảm 21,67%. 

              

 Các Chi nhánh TCTD t p trung cân đối nguồn vốn cho vay các nhu cầu 

vốn sản  uất kinh doanh phục vụ hàng hóa dịp tết Nguyên đán và bình ổn thị 

trường; chuẩn bị nguồn vốn đảm bảo cung ứng đầy đủ nhu cầu tiền m t và thanh 

toán cho dịp Tết; tiếp tục triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách 

hàng vay vốn bị ảnh hư ng b i dịch Covid-19 và mưa bão. Lãi suất huy động 

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

12 tháng là 3,7%-4,1%/năm và đối với kỳ hạn từ 12 tháng tr  lên là 4,9%-

5,9%/năm. Lãi suất cho vay ng n hạn bằng VN  dành cho các đối tượng ưu tiên 

là 4,5%/năm và trung dài hạn 7,5%-10,5%/năm; lãi suất cho vay lĩnh vực SXK  

khác ng n hạn   mức 7%-9%/năm; trung dài hạn   mức 9%-11%/năm; lãi suất 

cho vay US    mức 2,7%-3,8%/năm đối với ng n hạn; 4%-6,5%/năm đối với 

trung và dài hạn. 

 Đến ngày 31/12/2020, toàn tỉnh có 9.203 khách hàng vay vốn (1.021 

doanh nghiệp, 8.182 cá nhân) bị ảnh hư ng b i dịch Covid-19, dư nợ bị ảnh 

hư ng là 35.666 tỷ đồng, chiếm 36,81% dư nợ cho vay toàn địa bàn. Huy động 

vốn toàn tỉnh tính đến ngày 31/01/2021 ước được 88.530 tỷ đồng, tăng 3,24% so 

cùng kỳ năm trước: Huy động bằng đồng Việt Nam 86.690 tỷ đồng, tăng 3,44%; 

huy động bằng ngoại tệ 1.840 tỷ đồng, giảm 5,54%.  ư nợ cho vay của các tổ 

chức tín dụng đến cuối tháng 01/2021 ước được 97.250 tỷ đồng, tăng 8,11% so 

cùng kỳ năm trước:  ư nợ bằng đồng Việt Nam 92.070 tỷ đồng, tăng 6,54%; dư 

nợ bằng ngoại tệ 5.180 tỷ đồng, tăng 46,41%.  oanh số cho vay tháng 01/2021 

ước đạt 9.500 tỷ đồng, tăng 3,26% so cùng kỳ năm trước. 

 8. Một  ố tình hình xã hội 

    ì    ì    r ể  k     ế         đ       Sử   r   đ        ỉ   

Trước tết Nguyên đán Tân S u, Tỉnh ủy, HĐN , U N , Ủy ban M t tr n 

Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan Đảng, Nhà nước, đoàn thể  ã hội, doanh 

nghiệp tổ chức các đoàn đi thăm chúc Tết, t ng quà cho các Chiến sỹ   Trường 

Sa, các đối tượng chính sách, các hộ đồng bào  ân tộc thiểu số, đồng bào   các 

 ã miền núi, vùng sâu, vùng  a, các hộ có hoàn cảnh khó khăn, góp phần chăm lo, 

cải thiện, nâng cao đời sống v t chất, tinh thần các tầng lớp dân cư trên địa bàn 

tỉnh. S  Lao động – Thương binh và Xã hội đã tham mưu, trình U N  tỉnh phê 

duyệt t ng quà Tết của Chủ tịch nước hàng năm cho khoảng 12.650 đối tượng 

với tổng kinh phí khoảng 2,5 tỷ đồng; thăm và t ng quà của tỉnh theo Nghị quyết 

số 31/2016/NQ-HĐN  ngày 13/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh 

Hòa về việc quy định về chế độ hỗ trợ nhân ngày Quốc tế Lao động 01/5, Quốc 

khánh 02/9 và ngày Tết Nguyên đán hàng năm cho 15.771 đối tượng, kinh phí 

khoảng 6,7 tỷ đồng; đề nghị Chủ tịch nước t ng quà, g i Thiếp mừng thọ nhân 

dịp đầu  uân 2021 cho 82 cụ thọ 100 tuổi (mức quà t ng cho mỗi cụ gồm: Thiếp 

mừng thọ của Chủ tịch nước, 05 mét vải lụa, 1.000.000 đồng tiền m t); hỗ trợ 

1.542,75 tấn gạo cho 41.103 hộ (102.338 khẩu) có nguy cơ thiếu lương thực 
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trong dịp Tết Nguyên đán Tân S u và giáp hạt đầu năm 2021; hỗ trợ tiền ăn 

thêm trong 04 ngày Tết Nguyên đán cho 1.166 đối tượng  ã hội đang nuôi 

dưỡng t p trung tại các cơ s  trợ giúp  ã hội với tổng kinh phí 233,2 triệu đồng; 

hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán năm 2021 cho 15.611 người với tổng kinh phí 

3,9 tỷ đồng… 

b.          

Các đơn vị, trường học trong toàn tỉnh đã tiến hành sơ kết học kỳ I và 

triển khai nhiệm vụ học kỳ II năm học 2020-2021 theo đúng kế hoạch. Nhìn 

chung, chất lượng giáo dục trong toàn ngành ổn định và tiếp tục có chuyển biến 

nhất định về mọi m t. S  đã tổ chức kỳ thi chọn học sinh gi i THPT cấp quốc 

gia năm 2021 an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế tại trường THPT chuyên Lê 

Qu  Đôn với 64 thí sinh của 10 đội tuyển dự thi; ban hành các văn bản chỉ đạo 

các phòng G ĐT, các đơn vị trực thuộc trong toàn ngành thực hiện nghiêm túc 

các văn bản chỉ đạo về công tác phòng chống dịch Covid-19, công tác bảo đảm 

tr t tự, an toàn giao thông và công tác nghỉ tết Nguyên đán Tân S u năm 2021; 

tiến hành kiểm tra công tác  óa mù ch , phổ c p giáo dục các cấp các huyện, thị 

 ã, thành phố năm 2020; tham mưu U N  tỉnh phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh 

vào lớp 10 trung học phổ thông năm học 2021-2022. 

c. Y  ế 

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, s i, đ c biệt là dịch sốt xuất huyết; triển khai công tác bảo 

đảm an toàn thực phẩm tết Nguyên đán Tân S u và mùa Lễ hội Xuân 2021; 

tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống dịch, tăng cường công tác kiểm 

tra, cách ly, chẩn đoán, điều trị, xét nghiệm và theo dõi, giám sát ch t chẽ dịch 

Covid-19... Tháng 01/2021, ghi nh n 920 ca sốt  uất huyết, giảm 41,59% so 

tháng trước và tăng 13,44% so cùng kỳ năm trước; 116 ca bệnh Tay-Chân-Miệng, 

tăng 2,65% và gấp 2 lần; 54 ca viêm gan vi rút các loại, gấp 2 lần và tăng 

31,7%; 1 ca viêm não Nh t  ản; 2 ca sốt rét. Đã khám ch a bệnh cho 274,96 

nghìn lượt người; điều trị nội trú 19,09 nghìn lượt; phẫu thu t 2.218 ca. Đã 

thực hiện tiêm chủng đủ liều cho 1.211 trẻ em dưới 1 tuổi; tiêm s i mũi 2 cho 

1.364 trẻ em dưới 18 tháng tuổi; tiêm UV2+ cho 1.241 phụ n  có thai. 

Trong tháng, đã phát hiện thêm 15 trường hợp nhiễm mới HIV, nâng tổng 

số người nhiễm HIV đến nay là 2.504 người; số người đã chuyển sang giai đoạn 

AIDS là 1.978 người và số người t  vong do AI S đến nay là 1.267 người. 
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Về tình hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa đang được khống 

chế tốt. Ngành Y tế đã triển khai thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch; nâng 

cao năng lực công tác cách ly, giám sát,  ét nghiệm, điều trị; tiếp tục tuyên 

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

dẫn của  ộ Y tế… Tính từ ngày 10/01/2020 đến ngày 18/01/2021, toàn tỉnh có 

76 trường hợp nhiễm Covid-19, trong đó có 72 trường hợp đã  uất viện; 4 

trường hợp là người Việt Nam và chuyên gia nước ngoài nh p cảnh về Việt 

Nam đang được cách ly, điều trị tại  ệnh viện  ệnh nhiệt đới (2 trường hợp); 

Phòng khám đa khoa khu vực Ninh Sim (2 trường hợp). Đã theo dõi, cách ly t p 

trung 11.832 trường hợp; tổng số trường hợp được lấy mẫu  ét nghiệm có kết quả 

tích lũy là 29.045 mẫu (trong đó, dương tính 76 trường hợp).  

d  Vă     ,   ể      

Ngành Văn hóa và Thể thao đã hướng dẫn tuyên truyền Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng Cộng sản Việt Nam và Mừng Đảng - mừng 

Xuân Tân S u; tuyên truyền Kỷ niệm 75 năm ngày Tổng tuyển c  đầu tiên bầu 

Quốc hội Việt Nam (06/01/1946 - 06/01/2021)... Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh 

đã triển khai phối hợp với Đoàn khối các cơ quan tỉnh tổ chức Hội diễn văn 

nghệ “Đảng trong trái tim tôi” chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng; thực hiện triển lãm ảnh “Quê hương, con người Khánh 

Hòa” với 100 ảnh giới thiệu về danh lam, th ng cảnh, sản phẩm du dịch, di sản 

văn hóa, lễ hội, kinh tế và con người tỉnh Khánh Hòa; đã tổ chức 104 buổi chiếu 

phim lưu động phục vụ Nhân dân tại các vùng sâu, vùng  a và hải đảo trên địa 

bàn tỉnh. Nhà hát Nghệ thu t Truyền thống thực hiện 8 buổi biểu diễn đường 

phố và 4 buổi biếu diễn tại huyện Khánh Vĩnh phục vụ Nhân dân. Đoàn ca múa 

nhạc Hải Đăng thực hiện biểu diễn phục vụ Chương trình g p m t chúc Tết 

phóng viên - nhà báo; chương trình g p m t chúc Tết các huấn luyện viên và 

động viên tiêu biểu; chương trình g p m t chúc Tết các đồng chí nguyên lãnh 

đạo Văn phòng U N  tỉnh qua các thời kỳ dịp  uân Tân S u năm 2021…; 

triển khai kế hoạch t p luyện chuẩn bị chương trình nghệ thu t đêm giao thừa 

Xuân Tân S u 2021. Trung tâm Bảo tồn di tích t p trung tôn tạo cảnh quan di 

tích Tháp  à và danh th ng Hòn Chồng để chuẩn bị triển khai các hoạt động 

Mừng Đảng – Mừng Xuân phục vụ Nhân dân dịp tết Nguyên đán Tân S u năm 

2021. Thư viện tỉnh đã phục vụ 6.108 lượt độc giả (trong đó, 1.607 lượt thiếu 

nhi; 4.501 lượt người lớn); tổng lượt sách báo phục vụ tại thư viện 13.043 lượt; 

cấp mới và gia hạn 107 thẻ.  
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Về Thể thao thành tích cao, đội tuyển Điền kinh đã tham gia thi đấu các 

giải: Việt dã chào năm mới, Việt dã chinh phục đỉnh cao  à Rá, Việt dã 

Marathon thành phố Hồ Chí Minh. Tổng số huy chương đạt được là 8 bộ huy 

chương (2 Vàng, 2  ạc, 4 Đồng); 01 v n động viên cấp kiện tướng; 01 v n động 

viên cấp I.  

e       ạ             

Từ ngày 15/12/2020 đến 14/01/2021, trên địa bàn tỉnh đã  ảy ra 11 vụ tai 

nạn và va chạm giao thông đường bộ làm chết 10 người và bị thương 02 người. 

So cùng kỳ năm trước, số người bị thương do tai nạn và va chạm giao thông 

đường bộ giảm 02 người, số người chết giảm 01 người, số người bị thương giảm 

03 người; về số vụ tai nạn giao thông đường s t giảm 01 vụ, số người chết giảm 

01 người. 

g   ì    ì       ,                   rườ   

Tính đến ngày 18/01/2021, trên địa bàn tỉnh chưa  ảy ra vụ vi phạm môi 

trường và chưa phát sinh vụ cháy, nổ. So cùng kỳ năm trước, số vụ cháy, nổ 

giảm 8 vụ; giá trị thiệt hại giảm 580,3 triệu đồng./. 

 

 
CỤC TRƯỞNG 
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ha 18.307,6   18.536,3    24,65       98,77       

- Cây lương thực ha 16.233,5   16.202,8    31,86       100,19     

      + Lúa " 15.675,0   15.644,8    34,66       100,19     

           . Lúa đông xuân " 15.675,0   15.644,8    76,11       100,19     

           . Lúa hè thu -              -               -            -            

           . Lúa mùa -              -               -            -            

      + Ngô " 558,5        558,0         9,77         100,09     

- Cây chất bột có củ ha 559,9        729,9         19,11       76,71       

      + Khoai lang " 19,3          20,0           10,38       96,50       

      + Sắn " 67,4          94,5           2,50         71,32       

      + Chất bột khác " 473,2        615,4         1.051,56  76,89       

   - Cây thực phẩm ha 986,0        978,1         14,89       100,81     

      + Rau các loại " 881,0        869,0         16,44       101,38     

      + Đậu các loại " 105,0        109,1         8,31         96,24       

   - Cây công nghiệp hàng năm ha 395,5        525,0         2,87         75,33       

Trong đó:   + Mía " 300,0        426,5         2,31         70,34       

+ Thuốc lá " 30,0          32,0           -            93,75       

+ Lạc " 58,0          58,0           11,86       100,00     

b. Lâm nghiệp

 * Sản phẩm chủ yếu

- Gỗ khai thác từ rừng trồng m
3 1.265,0     1.506,0      -            84,00       

- Diện tích rừng trồng mới tập trung ha -              -               -            -            

c. Thủy sản

 * Tổng sản lượng thủy sản tấn 5.301,1     5.317,4      4,71         99,69       

- Sản lượng thủy sản khai thác " 5.025,0     5.046,3      5,05         99,58       

- Sản lượng thủy sản nuôi trồng " 276,1        271,1         2,12         101,84     

Trong đó: + Sản lượng tôm thịt thu hoạch " 21,4          20,8           -            102,88    

                       + Sản lượng tôm hùm thu hoạch " 130,0        125,0         -            104,00    

 * Diện tích nuôi trồng thủy sản ha 66,8          67,5           1,60         98,96       

 * 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 

01 tháng 

năm 2021

 Thực hiện 

01 tháng 

năm 2020

01 tháng năm 2021 

so với (%)Chỉ tiêu

a. Sản xuất nông nghiệp 

   (Tính đến ngày 15 tháng 01 năm 2021)

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa tháng 01 năm 2021 
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2. Chỉ số sản xuất công nghiệp 

Đơn vị tính: %

Chỉ tiêu

Ước tính 

tháng 01 

năm 2021 

so tháng trước

Ước tính 

tháng 01 

năm 2021 

so cùng kỳ 

năm trước 

01 tháng 

năm 2021 

so cùng kỳ 

năm trước

Toàn ngành công nghiệp 97,17                 105,30             105,30          

 - Khai khoáng 86,40                 140,88             140,88          

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo 98,41                 105,70             105,70          

 - Sản xuất chế biến thực phẩm 110,35               125,01             125,01          

 - Sản xuất đồ uống 96,14                 110,69             110,69          

 - Sản xuất sản phẩm thuốc lá 100,72               107,28             107,28          

 - Dệt 133,78               186,92             186,92          

 - Sản xuất trang phục 94,00                 84,24               84,24            

 - Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 67,26                 80,75               80,75            

 - Chế biến gỗ và SX SP từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, 

bàn, ghế); SP từ rơm, rạ và vật liệu tết, bện
88,64                 100,76             100,76          

 - Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 100,18               110,66             110,66          

 - In, sao chép bản ghi các loại 114,08               143,91             143,91          

 - Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 88,42                 171,95             171,95          

 - Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 116,10               80,84               80,84            

 - Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ MMTB) 99,17                 118,60             118,60          

 - Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 54,76                 67,02               67,02            

 - Sản xuất phương tiện vận tải khác 97,87                 80,55               80,55            

 - Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 94,73                 146,35             146,35          

 - Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 82,04                 112,48             112,48          

 - Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hòa không khí
84,39                 103,00             103,00          

 - Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải
102,35               94,06               94,06            

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa tháng 01 năm 2021 
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3. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Chỉ tiêu

Đơn

vị 

tính

Ước tính

tháng 01 

năm 2021 

Cộng dồn

01 tháng 

năm 2021

Tháng 01 

năm 2021 

so cùng kỳ 

năm trước

(%)

01 tháng 

năm 2021 

so cùng kỳ 

năm trước 

(%)

 - Đá xây dựng khác m
3 69.561,2         69.561,2         141,55 141,55

 - Cá ngừ đông lạnh tấn 2.530,7           2.530,7           118,92 118,92

 - Cá khác đông lạnh tấn 1.271,4           1.271,4           95,47 95,47

 - Tôm đông lạnh tấn 1.848,3           1.848,3           127,53 127,53

 - Đường RE tấn 2.000,0           2.000,0           -                -                   

 - Đường RS tấn 9.000,0           9.000,0           184,62 184,62

 - Bia đóng chai nghìn lít 139,4              139,4              111,11 111,11

 - Bia đóng lon nghìn lít 4.095,0           4.095,0           138,48 138,48

 - Nước yến và nước bổ dưỡng khác nghìn lít 7.738,6           7.738,6           108,27 108,27

 - Thuốc lá có đầu lọc nghìn bao 69.915,0         69.915,0         107,28 107,28

 - Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, 

đay, lanh, xơ dừa
tấn 400,0              400,0              186,92 186,92

 - Bộ quần áo thể thao khác nghìn cái 700,0              700,0              88,72 88,72

 - Cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt, thép m
2 7.023,3           7.023,3           104,33 104,33

 - Tủ bằng gỗ khác (trừ tủ bếp) chiếc 2.629,4           2.629,4           181,85 181,85

 - Bàn bằng gỗ các loại chiếc 12.901,4         12.901,4         138,46 138,46

 - Điện sản xuất triệu Kwh 52,6                52,6                122,65 122,65

 - Điện thương phẩm triệu Kwh 215,2              215,2              91,66 91,66

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa tháng 01 năm 2021 
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4. Doanh nghiệp và Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước

KH 2021 01T/2020

a. Một số chỉ tiêu về doanh nghiệp   

    (Tính đến ngày 15/01/2021)

- Doanh nghiệp đăng ký thành lập mới doanh nghiệp 71              71              93,42            -   93,42

- Vốn đăng ký mới tỷ đồng 354,5         354,5         64,61            -   64,61

- Doanh nghiệp hoạt động trở lại doanh nghiệp 445            445            350,39            -   350,39

- Doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động " 472            472            146,58            -   146,58

- Doanh nghiệp đã giải thể " 27              27              385,71            -   385,71

b. Vốn đầu tư thực hiện 

từ nguồn ngân sách Nhà nước
triệu đồng 140.000     140.000     107,73         4,17       107,73

- Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh " 87.000       87.000       105,86         4,44       105,86

- Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện " 43.000       43.000       110,51         4,90       110,51

- Vốn ngân sách nhà nước cấp xã " 10.000       10.000       112,85         1,94       112,85

Chỉ tiêu

Đơn

vị

tính

Ước tính

tháng 01 

năm 2021

Cộng dồn 

01 tháng 

năm 2021

Tháng 01 

năm 2021 

so cùng kỳ 

năm trước

(%)

 01 tháng năm 

2021 so với (%)
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5. Thương mại và du lịch 

KH 2021 01T/2020

a. Tổng mức bán hàng hóa 

và dịch vụ tiêu dùng
triệu đồng  12.281.070     12.281.070          92,54           -         92,54 

  * Trong đó: Bán lẻ hàng hóa 

và dịch vụ tiêu dùng 
"    6.527.570      6.527.570          85,27        8,49       85,27 

Chia theo ngành kinh tế:

 - Ngành Thương mại triệu đồng 5.233.770   5.233.770              108,51 -             108,51 

 - Ngành Dịch vụ lưu trú, ăn uống " 891.000      891.000                   53,30 -               53,30 

 - Ngành Dịch vụ lữ hành " 14.000        14.000                       4,99 -                 4,99 

 - Ngành Dịch vụ khác " 388.800      388.800         44,18         -         44,18      

  Mặt hàng bán ra chủ yếu của các DNNN

 - Xăng, dầu các loại m
3 32.000        32.000           94,33         -         94,33      

 - Thuốc lá điếu nghìn bao 57.500        57.500           122,80       -         122,80    

b. Xuất, nhập khẩu

 * Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa nghìn USD 118.120      118.120         73,62         8,44       73,62      

  Mặt hàng xuất chủ yếu 

 - Thủy sản các loại tấn 7.360          7.360             150,73       -         150,73    

 - Cà phê " 6.050          6.050             127,07       -         127,07    

 - Tàu biển (trọng tải 81.000 tấn) chiếc -              -                -             -         -          

 - Tàu biển (trọng tải 50.000 tấn) " 1                 1                    33,33         -         33,33      

 * Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa nghìn USD 64.450        64.450           128,80       7,16       128,80    

  Mặt hàng nhập chủ yếu 

 - Giấy các loại tấn 28               28                  -             -         -          

 - Xơ, sợi dệt các loại " 7                 7                    875,00       -         875,00    

 - Sắt, thép các loại " 9.750          9.750             50,24         -         50,24      

c. Du lịch

 - Tổng doanh thu du lịch triệu đồng 200.593      200.593         8,89           -         8,89        

 - Khách lưu trú lượt người 61.000        61.000           12,48         1,22       12,48      

Trong đó: Khách quốc tế " 2.000         2.000            0,67           0,13      0,67       

 - Ngày khách lưu trú ngày khách 130.988      130.988         8,43           0,82       8,43        

Trong đó: Ngày khách quốc tế " 10.000       10.000          0,83           0,11      0,83       

Chỉ tiêu

Đơn

vị

tính

Ước tính

tháng 01 

năm 2021

Cộng dồn 

01 tháng 

năm 2021

Tháng 01 

năm 2021 

so cùng kỳ 

năm trước

(%)

01 tháng 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 01 năm 2021

Đơn vị tính: %

Tháng 01 

năm 2020

Tháng 12

năm 2020
Tháng trước

98,97               99,48             99,48            98,97                           

103,09             100,63           100,63          103,09                         

Trong đó: Lương thực 112,34             100,51           100,51         112,34                         

Thực phẩm 101,88             100,99           100,99         101,88                         

Ăn uống ngoài gia đình 102,29             100,00           100,00         102,29                         

101,36             100,03           100,03          101,36                         

100,29             100,29           100,29          100,29                         

93,37               95,55             95,55            93,37                           

99,94               100,06           100,06          99,94                           

100,01             100,00           100,00          100,01                         

89,05               103,14           103,14          89,05                           

99,98               100,00           100,00          99,98                           

100,37             100,00           100,00          100,37                         

96,19               100,04           100,04          96,19                           

100,63             100,14           100,14          100,63                         

130,43             101,97           101,97          130,43                         

100,75             100,68           100,68          100,75                         

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 01 năm 2021 so với: Chỉ số giá bình quân

01 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 01 năm 2021 
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STT Danh mục hàng hóa Đơn vị tính
Tháng 01 

năm 2021

Tháng 01 

năm 2020

Tháng 12 

năm 2020

1 Gạo tẻ thường (ML202) đồng/kg 12.920           11.882           12.867           

2 Gạo tẻ ngon (Gò Công) đồng/kg 19.949           18.811           19.692           

3 Gạo nếp thường đồng/kg 17.629           15.756           17.766           

4 Sắn tươi đồng/kg 12.254           11.053           12.181           

5 Thịt lợn mông sấn đồng/kg 142.499         141.494         134.894         

6 Thịt bò bắp đồng/kg 237.836         229.257         235.602         

7 Gà mái ta làm sạch, loại bỏ nội tạng đồng/kg 121.032         119.969         120.210         

8 Trứng vịt loại vừa đồng/10 quả 30.020           28.830           30.777           

9 Dầu ăn Neptune 1 lít đồng/lít 43.019           42.344           42.707           

10 Đậu xanh hạt loại 1 đồng/kg 38.277           34.953           38.158           

11 Đậu nành đồng/kg 18.180           17.000           17.615           

12 Đậu phụng loại 1 đồng/kg 44.694           41.892           43.942           

13 Cá thu khúc giữa đồng/kg 240.345         286.072         239.300         

14 Muối hạt đồng/kg 3.078             3.000             3.078             

15 Nước mắm cá cơm 40 độ đạm đồng/lít 113.910         23.713           113.650         

16 Bột ngọt Ajinomoto gói 454g đồng/kg 65.450           65.241           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 18.104           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 1.643             1.653             1.639             

25 Gạch xây (gạch ống Tuynen) đồng/viên 1.041             1.130             1.046             

26 Dầu hỏa đồng/lít 11.702           15.864           10.749           

27 Xăng E5 đồng/lít 16.157           20.249           15.189           

28 Điện sinh hoạt đồng/kwh 1.608             2.197             2.227             

29 Gas đun (bình 12 kg-Shellgas) đồng/kg 31.460           32.084           29.168           

30 Nước máy đồng/m
3 5.813             5.953             5.860             

31 Vàng 99,99% nghìn đồng/chỉ 5.632             4.318             5.523             

32 Đô la Mỹ đồng/USD 23.386           23.234           23.229           

7. Giá bán lẻ hàng hóa một số mặt hàng

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa tháng 01 năm 2021 
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8. Vận tải

Chỉ tiêu

Đơn

vị

tính

Ước tính

tháng 01 

năm 2021

Cộng dồn 

01 tháng 

năm 2021

Tháng 01 

năm 2021 

so cùng kỳ 

năm trước

(%)

01 tháng 

năm 2021 

so cùng kỳ 

năm trước

(%)

a. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch 

vụ hỗ trợ
tỷ đồng                 474,9                 474,9            65,30            65,30 

- Vận tải hành khách " 51,3                 51,3                            27,97            27,97 

- Vận tải hàng hóa " 212,6               212,6                          79,00            79,00 

- Kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải " 211,0               211,0                          76,80            76,80 

b. Vận tải hành khách và hàng hóa

 * Hành khách

- Vận chuyển nghìn l ng 992,4               992,4                          22,81            22,81 

Trong đó:

+ Đường bộ nghìn l ng 950,3               950,3               23,24           23,24           

+ Đường thủy " 21,7                 21,7                 11,04           11,04           

- Luân chuyển nghìnlng.km 49.794,3          49.794,3          22,95           22,95           

Trong đó:

+ Đường bộ nghìnlng.km 46.500,9          46.500,9          22,98           22,98           

+ Đường thủy " 183,7               183,7               11,53           11,53           

 * Hàng hóa

- Vận chuyển nghìn tấn 2.794,2            2.794,2            85,39           85,39           

Trong đó:

+ Đường bộ nghìn tấn 2.772,8            2.772,8            85,90           85,90           

+ Đường thủy " 20,6                 20,6                 47,58           47,58           

- Luân chuyển nghìn t.km 270.879,6        270.879,6        80,69           80,69           

Trong đó:

+ Đường bộ nghìn t.km 235.645,6        235.645,6        89,84           89,84           

+ Đường thủy " 34.124,9          34.124,9          47,18           47,18           
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9. Tài chính

KH 2021 01T/2020

a. Tổng thu ngân sách nhà nước triệu đồng   1.636.000     1.636.000         101,48       11,89    101,48 

  * Thu từ SXKD trong nước "   1.296.000     1.296.000         101,71       11,26    101,71 

 - Doanh nghiệp nhà nước trung ương "        57.000          57.000         101,06       10,56    101,06 

 - Doanh nghiệp nhà nước địa phương "      223.400        223.400         101,12         8,11    101,12 

 - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài "      139.030        139.030         101,91       15,80    101,91 

 - Thu ngoài quốc doanh "      404.000        404.000         100,32       12,43    100,32 

 - Lệ phí trước bạ " 50.000               50.000 107,30        12,50     107,30   

 - Thuế sử dụng đất nông nghiệp " -                            -   -              -         -        

 - Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp " 100                         100 69,44          0,67       69,44     

 - Thuế thu nhập cá nhân " 150.000           150.000 104,17        16,67     104,17   

 - Thu thuế bảo vệ môi trường " 85.670               85.670 100,76        7,79       100,76   

 - Thu xổ số kiến thiết " 54.500               54.500 104,06        22,71     104,06   

 - Thu phí và lệ phí " 40.000               40.000 94,71          17,15     94,71     

 - Thu tiền sử dụng đất " 40.000               40.000 106,50        6,15       106,50   

 - Thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước " 500                         500 99,21          0,45       99,21     

 - Thu tiền bán nhà và thuê nhà thuộc SHNN " -                            -   -              -         -        

 - Thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi CS " 1.000                   1.000 107,76        6,25       107,76   

 - Thu cấp quyền khai thác khoáng sản " 800                         800 101,78        1,86       101,78   

 - Thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế " -                            -   -              -         -        

 - Thu khác ngân sách " 50.000               50.000 105,15        20,00     105,15   

  * Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu " 340.000    340.000      100,62        15,11     100,62   

b. Chi cân đối ngân sách địa phương triệu đồng 550.000    550.000      99,88          5,02       99,88     

   * Chi đầu tư phát triển " 164.000    164.000      283,47        4,33       283,47   

Trong đó: Đầu tư xây dựng cơ bản " 80.000     80.000       180,04       4,39       180,04  

   * 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 " 386.000    386.000      78,33          5,67       78,33     

 - Chi sự nghiệp kinh tế " 49.400 49.400 86,56          5,21       86,56     

 - Chi sự nghiệp văn xã " 206.500 206.500 71,64          4,99       71,64     

 - Chi quản lý hành chính " 105.400 105.400 89,25          8,03       89,25     

 - Chi quốc phòng, an ninh " 17.500 17.500 175,30        7,01       175,30   

 - Chi khác ngân sách " 7.200 7.200 37,10          4,41       37,10     

   * Chi khác " -            -              -              -         -        

Chỉ tiêu

Đơn

vị

tính

Ước tính

 tháng 01 

năm 2021

Cộng dồn

01 tháng 

năm 2021

Tháng 01 

năm 2021 

so cùng kỳ 

năm trước

(%)

01 tháng năm 2021 

so với (%)
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10. Trật tự, an toàn xã hội

Chỉ tiêu
Tháng 01

năm 2021

Cộng dồn 

01 tháng 

năm 2021

Tháng 01 

năm 2021

so với 

cùng kỳ 

năm trước

(%)

Cộng dồn 

01 tháng 

năm 2021 

so với 

cùng kỳ 

năm trước

 (%)

Tai nạn giao thông

(Tính từ 15/12/2020 đến 14/01/2021)

Số vụ va chạm và tai nạn giao thông (Vụ) 11              11               78,57              78,57                

Đường bộ 11              11               84,62              84,62                

Đường sắt -             -              -                  -                    

Đường thủy -             -              -                  -                    

Số người chết (Người) 10              10               66,67              66,67                

Đường bộ 10              10               71,43              71,43                

Đường sắt -             -              -                  -                    

Đường thủy -             -              -                  -                    

Số người bị thương (Người) 2                2                 66,67              66,67                

Đường bộ 2                2                 66,67              66,67                

Đường sắt -             -              -                  -                    

Đường thủy -             -              -                  -                    

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ (Vụ) -             -              -                  -                    

Số người chết (Người) -             -              -                  -                    

Số người bị thương (Người) -             -              -                  -                    

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng) -             -              -                  -                    

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa tháng 01 năm 2021 
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