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I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Sản xuất nông nghiệp trong tháng chủ yếu trồng và chăm sóc cây vụ Đông 

2022. Theo kế hoạch đặt ra Hà Tĩnh sẽ gieo trồng 11.524 ha rau màu với các 

loại cây trồng chủ lực như: ngô, rau các loại, khoai lang. Trong đầu vụ sản 

xuất, từ cuối tháng 9 đến giữa tháng 10, trên địa bàn toàn tỉnh diễn ra nhiều đợt 

mưa lớn trên diện rộng khiến một số diện tích ở các địa phương phải gieo trồng 

lại, tiến độ bị ảnh hưởng lớn, hiện nay thời tiết khá thuận lợi nên bà con nông 

dân các địa phương đã tập trung ra đồng làm đất, gieo trỉa hạt giống, trồng các 

loại rau màu…Trong tháng bà con nông dân cũng tập trung trồng các loại cây 

ăn quả và thu hoạch chính vụ các loại cây ăn quả chủ lực của địa phương như 

cam, chanh. Hoạt động chăn nuôi vẫn đang cầm chừng vì giá cả thất thường 

trong khi giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao. Hoạt động trồng rừng và khai 

thác giảm hơn so với cùng kỳ do chu kỳ khai thác. Hoạt động thủy sản trong 

tháng giảm hơn so với cùng kỳ do hoạt động kém hiệu quả nên tần suất đi biển 

giảm. 

1.1 Sản xuất nông nghiệp   

*Trồng trọt   

- Cây hàng năm 
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+ Sơ bộ vụ Mùa 2022: Sản xuất vụ Mùa 2022 diễn ra trong điều kiện thời 

tiết không thuận lợi, nắng nóng kéo dài nên một số diện tích đất không chủ động 

được nước tưới ảnh hưởng đến việc gieo cấy. Tổng diện tích gieo trồng các loại 

cây trồng hàng năm vụ Mùa 2022 sơ bộ giảm 76 ha so với cùng kỳ năm trước.  

+ Sản xuất vụ Đông 2022: Hiện nay, khung lịch thời vụ gieo trỉa các loại 

cây trồng hàng năm vụ Đông năm 2022 cơ bản đã kết thúc. Tuy nhiên, do cùng 

thời điểm phải xuống giống gieo trỉa nhiều loại cây trồng nên một số loại cây 

chưa đạt kế hoạch đặt ra. Nay tranh thủ thời tiết nắng ráo bà con nông dân vẫn 

đang tiếp tục gieo trồng cây vụ Đông mà chủ yếu là các loại rau ngắn ngày. Ước 

tính đến ngày 15/11/2022, diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm vụ Đông 

2022 là 11.031 ha/11.524 ha, đạt 95,7% kế hoạch, cụ thể: Diện tích ngô lấy hạt 

4.722 ha/4.473 ha, đạt 105,6% kế hoạch; diện tích ngô sinh khối 635 ha/1.030 

ha, đạt 61,7% kế hoạch; diện tích khoai lang 1.291 ha/1.502 ha, đạt 86% kế 

hoạch và diện tích rau các loại 4.383 ha/4.519 ha, đạt 97% kế hoạch.  

- Cây lâu năm 

Trong tháng 11/2022, người dân đang tiến hành trồng các loại cây ăn quả. 

Thời điểm này cũng đang là chính vụ thu hoạch các loại cây ăn quả chủ lực của 

địa phương như cam, chanh…Năm nay, thời điểm cây cam ra hoa, đậu quả gặp 

phải điều kiện thời tiết mưa lạnh thất thường nên tỷ lệ đậu quả đạt thấp làm cho 

năng suất cam giảm so với năm trước. Tổng sản lượng cây ăn quả năm 2022 ước 

tính đạt 164.352 tấn, bằng 101,08% (tăng 1.753 tấn) so với năm 2021, trong đó: 

Sản lượng bưởi ước đạt 35.107 tấn, tăng 2.451 tấn; sản lượng cam ước đạt 

65.257 tấn, tăng 1.436 tấn...năm nay chất lượng cam, bưởi đều tăng, giá bán có 

phần tăng hơn năm trước nên người dân đều phấn khởi. Cùng với cây ăn quả thì 

các loại cây công nghiệp như chè, cao su cũng được chăm sóc và thu hoạch 

thường xuyên, tạo thu nhập cho người dân. 

- Tình hình sâu bệnh và thiệt hại 

Mặc dù hiện nay sâu bệnh có xuất hiện gây hại trên diện tích một số loại 

cây trồng nhưng với mức độ ảnh hưởng còn nhẹ. Tuy nhiên, để chủ động phòng 

trừ sâu bệnh, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã đưa ra khuyến cáo về 

một số loại sâu bệnh gây hại đối với cây ngô như: Sâu keo mùa thu, sâu xám, 

sâu đục thân, đục bắp, rệp cờ, bệnh khô vằn, bệnh lùn sọc đen Phương 

Nam...Đối với cây rau là các loại sâu bệnh như: Sâu tơ, sâu khoang, sâu xanh 

bướm trắng, bọ nhảy, rệp muội, bệnh lở cổ rễ (thối gốc), bệnh sương mai…Chi 

cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật tỉnh đã hướng dẫn bà con nông dân cách 

phòng trừ các loại sâu bệnh trên nhằm hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại do 

sâu bệnh gây ra đối với các loại cây trồng. 

 *Chăn nuôi 
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Hoạt động chăn nuôi những tháng đầu quý IV năm 2022 vẫn chưa có nhiều 

thay đổi. Nhìn chung, tổng đàn vật nuôi cơ bản ổn định so với cùng kỳ năm 

trước, trong đó đàn đại gia súc trâu, bò và đàn gia cầm có tăng nhẹ, còn đàn lợn 

giảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước. Trong thời gian qua, giá thịt trâu, bò hơi 

không ở mức cao nhưng tương đối ổn định; giá thịt lợn hơi trên địa bàn Hà Tĩnh 

bình quân quý II/2022 đạt 52,2 ngàn đồng/kg nhưng sang quý III/2022 đã tăng 

lên 59,6 ngàn đồng/kg (tăng 14,18%) so với quý trước. Mặc dù giá có tăng lên 

nhưng thiếu ổn định, trong khi giá thức ăn và các chi phí khác vẫn đang ở mức 

cao, nguồn vốn đầu tư phát triển sản xuất hạn chế nên việc phát triển hoạt động 

chăn nuôi lợn trong thời gian qua cũng như giai đoạn ngắn hạn sắp tới vẫn còn 

đang gặp nhiều khó khăn. Tuy nhiên, để bảo đảm nguồn cung thực phẩm phục 

vụ nhu cầu tăng cao của người tiêu dùng trong dịp Tết sắp tới thì các cơ sở chăn 

nuôi trên địa bàn tỉnh vẫn tiếp tục duy trì ổn định tổng đàn vật nuôi và thực hiện 

các biện pháp phòng chống dịch để không ảnh hưởng làm sụt giảm tổng đàn 

trong thời gian tới.  

Tình hình dịch bệnh, thiệt hại: Theo báo cáo của Chi cục Chăn nuôi và Thú 

y Hà Tĩnh, tính đến ngày 9/11/2022 trên địa bàn tỉnh vẫn còn có dịch lỡ mồm 

long móng chưa qua 21 ngày ở 32 hộ nuôi, thuộc 8 thôn của 4 xã, thị trấn (xã Kỳ 

Văn, xã Kỳ Tây của huyện Kỳ Anh và thị trấn Cẩm Xuyên, xã Cẩm Duệ của 

huyện Cẩm Xuyên), đang có 12 con trâu, 44 con bò và 1 con lợn mắc bệnh chưa 

qua 21 ngày. Các ổ dịch này cơ bản đã được khống chế nhưng nguy cơ tái phát 

vẫn còn cao nên người chăn nuôi phải luôn chủ động, tăng cường công tác 

phòng bệnh cho đàn vật nuôi và có phương án chủ động đối phó khi dịch bệnh 

xẩy ra để hạn chế thiệt hại. 

1.2 Lâm nghiệp  

Trong tháng 11/2022, hoạt động trồng rừng và khai thác lâm sản trên địa 

bàn Hà Tĩnh vẫn được thực hiện nhưng với kết quả giảm hơn so với cùng kỳ 

năm 2021. So với cùng kỳ năm 2021 thì diện tích rừng trồng tập trung tháng 

11/2022 giảm 192 ha và sản lượng gỗ khai thác giảm 1.549 m3; so với tháng 

trước thì diện tích rừng trồng tập trung giảm 97 ha và sản lượng gỗ khai thác 
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tăng 3.503 m3. Nguyên nhân do trong tháng người dân ở các địa phương có thế 

mạnh về lâm nghiệp như Hương Sơn, Hương Khê, Vũ Quang, huyện Kỳ Anh 

tập trung sản xuất các loại cây trồng vụ Đông và thu hoạch các sản phẩm cây lâu 

năm chính vụ (cam, chanh...) nên nguồn nhân lực phục vụ sản xuất lâm nghiệp 

giảm. Tính chung 11 tháng năm 2022, kết quả sản xuất lâm nghiệp vẫn tăng hơn 

so với cùng kỳ năm trước. Trong đó diện tích rừng trồng tập trung tăng 170 ha 

và sản lượng gỗ khai thác tăng 27.091 m3. Riêng số lượng cây lâm nghiệp trồng 

phân tán ngày càng có xu hướng giảm do quỹ đất sử dụng cho mục đích trồng 

cây xanh khu vực công cộng giảm.  

 
Trong tháng không xẩy ra cháy rừng mà chỉ xẩy ra 3 vụ phá rừng, với diện 

tích diện tích rừng bị phá 4,09 ha. Như vậy, tính từ đầu năm đến ngày 

15/11/2022, trên địa bàn Hà Tĩnh đã xẩy ra 1 vụ cháy rừng (giảm 2 vụ), với diện 

tích rừng bị cháy là 0,4 ha (giảm 0,83 ha) và 67 vụ phá rừng (tăng 23 vụ), với 

diện tích rừng bị phá là 37,083 ha (tăng 23,229 ha) so với cùng kỳ năm 2021. 

1.3 Thủy sản 

 
Kết quả sản xuất thủy sản tháng 11/2022 giảm hơn so với cùng kỳ năm 

trước. Tổng sản lượng thủy hải sản ước tính tháng 11/2022 giảm 62 tấn, trong 

đó sản lượng khai thác giảm 105 tấn và sản lượng nuôi trồng tăng 43 tấn so với 



5 
 

cùng kỳ năm trước. Mặc dù các chuyến biển của ngư dân khai thác ở vùng lộng 

khá thuận lợi. Tuy nhiên, do giá nhiên liệu xăng, dầu và các chi phí khai thác hải 

sản vẫn đang ở mức cao nên các tàu công suất lớn đánh bắt xa bờ hoạt động kém 

hiệu quả. Vì vậy, có một số tàu tần suất ra khơi giảm nên đã làm cho sản lượng 

khai thác giảm hơn so với cùng kỳ. Năng lực sản xuất thủy sản trên địa bàn Hà 

Tĩnh trong thời gian qua không có nhiều sự thay đổi tích cực, cùng với giá nhiên 

liệu và các chi phí khác tăng cao nên nên kết quả hoạt động sản xuất thủy sản 11 

tháng năm 2022 cũng chỉ giữ được mức tăng nhẹ. Những tháng tới, khi điều 

kiện thời tiết xấu, mưa bão, lũ lụt có thể xẩy ra bất thường nên kết quả hoạt động 

sản xuất thủy sản sẽ gặp khó khăn hơn, nhất là đối với hoạt động khai thác biển.  

- Dịch bệnh trên tôm nuôi: Tính từ ngày 15/10 đến ngày 15/11/2022, trên 

địa bàn Hà Tĩnh không xẩy ra các loại dịch bệnh đối với nuôi trồng thủy sản. 

2. Sản xuất công nghiệp  

Hoạt động sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh trong tháng 11 

tiếp tục gặp khó khăn, các sản phẩm chủ lực, chiếm tỷ trọng cao trong sản xuất 

công nghiệp như điện sản xuất, thép giảm đã “kéo” giảm chỉ số sản xuất ngành 

công nghiệp của tỉnh xuống còn 16,88% so với cùng kỳ năm trước. Trong thời 

gian tới ngành công nghiệp Hà Tĩnh đang kỳ vọng sự tăng trưởng từ những dự án 

mới như: Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh vừa đi vào vận hành; Nhà máy sản 

xuất Pin VinES dự kiến hoạt động vào cuối quý IV/2022. 

2.1. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) 

 
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) chính thức tháng 10 năm 2022 

giảm 18,54% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Ngành công nghiệp khai 

khoáng tăng 6,85%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm 20,77%; ngành sản 

xuất và phân phối điện tăng 5%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 

24,18% so với cùng kỳ. 

Ước tháng 11/2022 chỉ số sản xuất ngành công nghiệp so với tháng 10/2022 

tăng 0,79% và giảm 23,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Ngành công 

nghiệp khai khoáng tăng 18,74% so với tháng trước và giảm 3,08% so với cùng kỳ 
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năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 2,56% so với tháng trước, so 

với cùng kỳ năm trước chỉ số sản xuất của ngành này giảm 24,73%; ngành sản xuất 

và phân phối điện tăng 27,38% so với tháng trước, so với cùng kỳ năm trước giảm 

12,38%; ngành cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 2,66% so với tháng 10/2022 

và giảm 25,44% so với tháng 11/2021. 

Tính chung 11 tháng năm 2022, Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp cộng 

ước giảm 16,88% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng 

giảm 3,01% làm giảm 0,09 điểm phần trăm; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 

giảm 14,09% làm giảm 11,35 điểm phần trăm; ngành sản xuất và phân phối điện 

giảm 31,75% làm giảm 5,05 điểm phần trăm; ngành cung cấp nước và xử lý rác 

thải, nước thải giảm 16,64% làm giảm 0,39 điểm % vào mức tăng chung toàn 

ngành công nghiệp. 

2.2. Một số sản phẩm chủ yếu  

Trong số 19 nhóm sản phẩm chủ yếu được tổng hợp, có 10 nhóm sản phẩm 

cộng dồn 11 tháng tăng so cùng kỳ năm 2021 bao gồm: Bê tông trộn sẵn (bê 

tông tươi) tăng 158,81%; gạch xây dựng bằng đất sét nung tăng 37,25%; chè 

(trà) nguyên chất tăng 26,89%; dịch vụ sản xuất dược tăng 20,12%; bia đóng lon 

tăng 19,22%; điện thương phẩm tăng 18,35%..vv. Ngoài ra có một số sản phẩm 

giảm so với cùng kỳ như: Điện sản xuất giảm 32,71%; mực đông lạnh giảm 

29,5%; nước không uống được giảm 18,58%; thép không gỉ ở dạng bán thành 

phẩm giảm 17,26%; quặng inemit và tinh quặng inemit giảm 13,12%;… 

2.3. Tình hình sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp 

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp tháng 11/2022 tăng 

0,2% so với tháng trước và giảm 7,94% so với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số sử dụng lao động cộng dồn đến cuối tháng 11/2022 giảm 6,8% so 

với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân giảm là do giảm số lượng lao động của 

ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Cụ thể chỉ số sử dụng lao động của ngành 

này giảm 8,94% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do khó khăn trong sản 

xuất nên một số doanh nghiệp có quy mô sản xuất vừa và nhỏ thu hẹp sản xuất, 

giảm lao động. Cùng với đó, việc đưa các máy móc thiết bị tiên tiến vào sản 

xuất cũng đã tiết giảm được nguồn nhân lực. 

Chỉ số sử dụng lao động tính đến tháng 11/2022 đối với ngành khai khoáng 

tăng 1,7%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 1,1%; ngành cung cấp nước 

và xử lý rác thải tăng 3,79% so với cùng kỳ năm 2021. 

3. Vốn đầu tư 

Những tháng cuối năm 2022 được sự chỉ đạo của UBND tỉnh, các đơn vị, 

địa phương thường xuyên tập trung theo dõi, kiểm tra, đôn đốc, thực hiện, giải 

ngân dự án đầu tư công. Nguồn vốn bảo đảm, thời tiết thuận lợi, nguồn lực lao 

động dồi dào, các chương trình mục tiêu quốc gia sử dụng nguồn vốn Trung 

ương hỗ trợ được đẩy nhanh tiến độ thi công trong các tháng cuối năm đảm bảo 

kế hoạch đề ra. Do đó, công tác thực hiện công trình cũng như giải ngân nguồn 
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vốn đầu tư công trên địa bàn tăng mạnh trong các tháng cuối năm. Tính chung 

11 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do 

địa phương quản lý đạt 77,9% kế hoạch năm, tăng 2,16% so với cùng kỳ năm 

trước. 

 
Tổng vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa 

phương quản lý dự ước tháng 11/2022 đạt 886,03 tỷ đồng, tăng 24,28% so với 

tháng trước và tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Vốn ngân sách 

nhà nước cấp tỉnh ước đạt 749,25 tỷ đồng, tăng 26,42% so với tháng trước, tăng 

3,47% so với cùng kỳ năm trước; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 

114,45 tỷ đồng, tăng 10,84% so với tháng trước và tăng 16,28% so với cùng kỳ 

năm trước; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 22,33 tỷ đồng, tăng 31,35% 

so với tháng trước và giảm 59,85% so với tháng 11/2021. Vốn ngân sách nhà 

nước tháng 11/2022 tăng mạnh so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước. 

Nguyên nhân do tháng 11 thời tiết tương đối thuận lợi, nhiều công trình dự án 

tiếp tục được triển khai thực hiện. Bên cạnh đó, ngày 04/11/2022 UBND tỉnh đã 

ban hành công văn số 6290/UBND-TH về đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu 

tư công và nâng cao hiệu quả quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, tăng cường quyết 

toán dự án đầu tư trên địa bàn. Do đó, các huyện, thành phố, thị xã tập trung 

lãnh đạo chỉ đạo, tháo gỡ nút thắt quan trọng trong triển khai dự án, xử lý kịp 

thời các khó khăn vướng mắc, thực hiện nhanh công tác bàn giao mặt bằng phục 

vụ triển khai dự án trên địa bàn. Đồng thời khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu 

tư, đấu thầu, khởi công các công trình, dự án khởi công mới; đặc biệt là các dự 

án đã được giao kế hoạch vốn từ đầu năm và các dự án thuộc Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội.    

Dự ước 11 tháng năm 2022, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách 

nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 5.835,10 tỷ đồng, đạt 77,9% kế hoạch 

năm, tăng 2,16% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước 

cấp tỉnh ước đạt 4.591,51 tỷ đồng, chiếm 78,69% tổng vốn, tăng 4,51% so với 

cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 1.013,07 tỷ đồng, chiếm 
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17,36% tổng vốn, tăng 26,18% so với cùng kỳ; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 

ước đạt 230,52 tỷ đồng, chiếm 3,95% tổng vốn, giảm 55,27% so với cùng kỳ.   

4. Thương mại, dịch vụ 

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

Những tháng cuối năm, nhìn chung thị trường hàng hóa cũng như các hoạt 

động thương mại dịch vụ xu hướng tăng hơn so với các tháng trước. Hoạt động 

bán lẻ chủ yếu là tích trữ hàng hóa phục vụ cho dịp Tết; Hoạt động kinh doanh 

dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ổn định, trong đó dịch vụ ăn uống có 

tăng nhẹ do trong tháng có nhiều ngày lễ. Bên cạnh đó, các doanh nghiệp xây dựng 

cuối năm đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công trình, đồng thời, đây cũng là tháng 

trùng với mùa cưới hỏi nên các dịch vụ hiếu hỷ, dịch vụ cho thuê đồ dùng cá nhân, 

dịch vụ cho thuê đồ dùng gia đình, làm đẹp và các dịch vụ khác tăng cao. 

 
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa: Tháng 11/2022 ước đạt 4.926,78 tỷ đồng, tăng 

1,83% so với tháng trước và tăng 37,17% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Bán 

lẻ tại các trung tâm thương mại, siêu thị ước đạt 17,66 tỷ đồng, tăng 10,38% so với 

tháng trước và tăng 39,08% so với cùng kỳ năm trước. Trong tất cả các nhóm hàng 

hóa chỉ có nhóm hàng may mặc có doanh thu giảm so với tháng trước (giảm 

3,47%) do mặc dù đã bước sang tháng 11, tuy nhiên hình thái thời tiết trên địa bàn 

tỉnh vẫn chủ yếu là nắng ấm, nền nhiệt trung bình cao hơn mọi năm khiến nhu cầu 

mua sắm trang phục chống lạnh không đáng kể, tuy nhiên so với cùng kỳ doanh thu 

vẫn tăng 100,85%. Còn lại tất cả các các nhóm hàng đểu có doanh thu tăng so với 

tháng trước và tăng mạnh so với cùng kỳ, trong đó, nhóm hàng có tỷ trọng doanh 

thu lớn là lương thực, thực phẩm tăng 2,41% so với tháng trước, tăng 30,03% so 

với cùng kỳ năm trước. Do nhu cầu lương thực phục vụ chăn nuôi tăng trong bối 

cảnh các hộ dân cư tăng đàn đón đầu nhằm phục vụ dịp Tết Nguyên đán sắp tới, 

còn giá cả nhóm mặt hàng này vẫn cơ bản ổn định, không có nhiều yếu tố mang 
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tính chất đột biến. Giá xăng, dầu và giá gas thế giới bình quân trong tháng tăng so 

tháng trước, tác động đến doanh thu bán lẻ nhóm hàng xăng, dầu tăng 44,09%, 

nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) tăng 4,51% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 11 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 47.790,51 tỷ đồng, 

tăng 25,43% so với cùng kỳ năm trước. Tất cả các nhóm hàng đều có doanh thu 

tăng mạnh so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, các nhóm hàng có doanh thu cao 

và tăng mạnh cụ thể như: Lương thực, thực phẩm ước đạt 20.763,49 tỷ đồng, tăng 

24,03%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình ước đạt 4.896,50 tỷ đồng, tăng 

26,21%; xăng, dầu các loại ước đạt 5.216,40 tỷ đồng, tăng 48,24% so với cùng kỳ 

năm trước. Nhìn chung, tình hình hoạt động thương mại của tỉnh nhà vẫn chịu ảnh 

hưởng chung từ tác động tình hình kinh tế, chính trị thế giới. Những lo ngại về lạm 

phát, suy giảm kinh tế tác động đến cung cầu, giá cả nhiều nhóm hàng hóa trong 

nước. Đặc biệt là nhóm nhiên liệu xăng, dầu tăng giá mạnh đã tác động xấu đến 

mặt bằng giá cả chung và thu nhập của người tiêu dùng. Tuy vậy, môi trường kinh 

doanh và sản xuất lưu thông hàng hóa trong tỉnh vẫn đảm bảo ổn định khiến hoạt 

động bán lẻ hàng hóa tăng mạnh. 

- Dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành:  

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tháng 11/2022 ước 

đạt 541,84 tỷ đồng, tăng 1,17% so với tháng trước, tăng 155,78% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó, hoạt động lưu trú ước đạt 18,49 tỷ đồng, tăng 15,20% so 

với tháng trước, tăng 3,47 lần so với cùng kỳ năm trước. Lượt khách phục vụ 

ước đạt 98.434 lượt, tăng 15,35% so với tháng trước và tăng 247,48% so với 

cùng kỳ năm trước. Ngày khách phục vụ ước đạt 71.812 ngày, tăng 13,31% so 

với tháng trước, tăng 281,98% so với cùng kỳ năm trước; Dịch vụ ăn uống ước 

đạt 522,47 tỷ đồng, tăng 0,70% so với tháng trước, tăng 151,55% so với cùng kỳ 

năm trước. Do trong tháng, trùng với ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, ngày 

Nhà giáo Việt Nam 20/11 và trùng với mùa cưới hỏi nên các dịch vụ du lịch, lưu 

trú ăn uống ngoài gia đình tăng lên. 

Tính chung 11 tháng năm 2022 doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch 

lữ hành ước đạt 5.530,91 tỷ đồng, tăng 71,38% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: 

Dịch vụ lưu trú ước đạt 225,38 tỷ đồng, tăng 114,60%; lượt khách phục vụ ước đạt 

1.246.646 lượt, tăng 90,52% so với cùng kỳ năm trước; ngày khách phục vụ ước 

đạt 998.295 ngày, tăng 70,01% so với cùng kỳ năm trước; Dịch vụ ăn uống ước đạt 

5.290,90 tỷ đồng, tăng 69,85% so với cùng kỳ năm trước; Du lịch lữ hành và dịch 

vụ hỗ trợ du lịch ước đạt 14,63 tỷ đồng, tăng 98,92% so với cùng kỳ năm trước. 

Tình hình hoạt động dịch vụ ăn uống, lưu trú, lữ hành tháng cơ bản vẫn giữ được 

sự ổn định và có tăng trưởng cao, dự ước cả năm hoạt động lưu trú, ăn uống, du 

lịch lữ hành tăng 73,99% so với cùng kỳ năm trước. Phục hồi và tăng trưởng so với 

thời điểm trước dịch (cụ thể tăng 11,54% so với năm 2019). 
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- Dịch vụ khác: Doanh thu tháng 11 ước tính đạt 258,34 tỷ đồng, tăng 7,58% 

so với tháng trước và tăng 194,61% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động dịch vụ 

khác trong tháng tăng so với tháng trước, do các nhu cầu dịch vụ giáo dục, dịch vụ 

làm đẹp, cắt tóc gội đầu, uốn sấy..., đều tăng. Bên cạnh đó, các công trình xây 

dựng, san lấp mặt bằng tiếp tục được đẩy nhanh tiến độ thi công ,các dự án đầu tư 

lớn như Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng, Nhà máy sản xuất Cell pines,... đang tập 

trung đẩy nhanh tiến độ thi công nên nhu cầu sử dụng máy móc tăng lên. 

Tính chung 11 tháng năm 2022, doanh thu hoạt động dịch vụ khác ước đạt 

2.299,66 tỷ đồng, tăng 70,26% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Nhóm kinh 

doanh bất động sản tăng 82,46%; hành chính và dịch vụ hỗ trợ ước đạt tăng 

56,19%; giáo dục đào tạo tăng 150,34%; Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội giảm 

3,03%; nghệ thuật, vui chơi và giải trí tăng 42,8%; dịch vụ khác tăng 105,8%. Dự 

ước cả năm 2022 doanh thu ước đạt 2.524,41 tỷ đồng, tăng 70,17% so với cùng kỳ 

năm trước. 

4.2. Hoạt động vận tải:  

Hoạt động kinh doanh vận tải, kho bãi của tỉnh trong tháng doanh thu giảm 

nhẹ so với tháng trước. Chủ yếu giảm ở vận tải hàng hóa do các doanh nghiệp 

chiếm tỷ trọng doanh thu lớn là vận tải phục vụ hoạt động xây dựng đẩy nhanh thi 

công trong tháng 10, tháng 11 dự ước sẽ ổn định lại và không đạt mức cao như 

tháng trước, nhưng so với cùng kỳ vận tải hàng hóa vẫn tăng khá cao. 

 
Doanh thu vận tải, kho bãi tháng 11/2022 ước đạt 471,34 tỷ đồng, giảm 1,3% 

so tháng trước và tăng 42,29% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải hành khách 

ước đạt 108,35 tỷ đồng, tăng 1,35% so với tháng trước và tăng 153,39% so với 

cùng kỳ năm trước; vận tải hàng hóa ước đạt 287,07 tỷ đồng, giảm 2,66% so với 

tháng trước và tăng 33,89% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu kho bãi, dịch vụ 

hỗ trợ vận tải ước đạt 75,83 tỷ đồng, tăng 0,23% so với tháng trước và tăng 2,36% 

so với cùng kỳ năm trước. 
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Kết quả kinh doanh vận tải tháng 11/2022 ước tính giảm nhẹ ảnh hưởng bởi 

nguyên nhân chủ yếu docác doanh nghiệp vận tải hàng hóa chiếm tỷ trọng doanh 

thu lớn đã tạm hết hợp đồng, ví dụ Công ty TNHH vận tải và kinh doanh vật liệu 

xây dựng Minh Quế bán 3 xe với tổng trọng tải 33 tấn do nhu cầu vận chuyển 

giảm. Vận tải hành khách do thời tiết thuận lợi và trùng với các dịp lễ, cưới hỏi nên 

nhu cầu đi lại nội cũng như ngoại tỉnh gia tăng. Doanh thu dịch vụ kho bãi, hỗ trợ 

vận tải tăng nhẹ so với tháng trước do ảnh hưởng từ doanh thu bốc xếp hàng hóa 

qua cảng của Công ty cổ phần Cảng Quốc tế Lào - Việt. 

Tính chung, kết quả kinh doanh vận tải, kho bãi 11 tháng năm 2022, ước tính 

đạt 5.005,54 tỷ đồng, tăng 25,47% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải 

hành khách ước đạt 1.085,36 tỷ đồng, tăng 36,93%; số lượng hành khách vận 

chuyển ước đạt 13.928,31 nghìn HK, tăng 32,28% và luân chuyển đạt 2.384,06 

triệu HK.km, tăng 34,73%; vận tải hàng hóa ước đạt 3.130,30 tỷ đồng, tăng 

30,39%; khối lượng vận chuyển ước đạt 35.070,04 nghìn tấn, tăng 31,0% và luân 

chuyển ước đạt 891,37 triệu tấn.km, tăng 28,41%. Doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ 

trợ vận tải ước đạt 789,05 tỷ đồng, giảm 0,89% so với cùng kỳ năm trước. Hoạt 

động kinh doanh vận tải, kho bãi 11 tháng năm 2022 tăng mạnh so với cùng kỳ do 

năm 2021 bị ảnh hưởng hưởng nặng nề bởi dịch Covid - 19. Dự ước cả năm doanh 

thu vận tải tăng 25,72% so với cùng kỳ năm trước. 

4.3. Xuất nhập khẩu hàng hóa 

Hoạt động xuất nhập khẩu những tháng cuối năm 2022 đã có những tín hiệu 

khả quan hơn so với những tháng trước, tuy nhiên vẫn chưa đặt kỳ vọng so với 

cùng kỳ năm trước. Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu trong tháng 11 ước đạt 

296,35 triệu USD tăng 3,49% so với tháng trước nhưng giảm 36,71% so với cùng 

kỳ. Tính chung 11 tháng năm 2022 kim ngạch xuất, nhập khẩu ước đạt 4.727,45 

triệu USD giảm 5,35% so với cùng kỳ.  
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- Kim ngạch xuất khẩu tháng 11 ước đạt 130,85 triệu USD, tăng 3,82% so với 

tháng trước nhưng giảm 26,34% so với cùng cùng kỳ. Các mặt hàng chủ lực có dấu 

hiệu tăng khả quan so với tháng trước cụ thể: Mặt hàng thép, phôi thép ước đạt 

103,91 triệu USD tăng 1,52% so với tháng trước nhưng giảm 36,64% so với cùng 

kỳ; Dệt và may mặc ước đạt 2,5 triệu USD tăng 19,62% so với tháng trước và tăng 

25,0% so với cùng kỳ; Xơ, sợi dệt các loại ước đạt 1,0 triệu USD, tăng 7,53% so 

với tháng trước nhưng giảm 49,24%. Chỉ có 2 nhóm hàng xuất khẩu giảm so với 

tháng trước, trong đó đáng chú ý là mặt hàng dăm gỗ ước đạt 9,0 triệu USD giảm 

5,47% so với tháng trước nhưng so với cùng kỳ vẫn tăng 196,05%, mặt hàng thủy 

sản ước giảm 1,05% so với tháng trước và giảm 25,0% so với cùng kỳ do yếu tố 

mùa vụ của hải sản. Nhìn chung, những tháng cuối năm ghi nhận những tín hiệu 

tích cực trong hoạt động xuất khẩu, đặc biệt là nhòm hàng chủ lực thép và phôi 

thép sau thời gian dài ứ đọng hàng.  

Tính chung 11 tháng năm 2022, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 1.554,58 triệu 

USD, giảm 17,42% so với cùng kỳ năm trước. Tính trong các mặt hàng xuất khẩu 

chủ lực của tỉnh thì các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu giảm so với cùng kỳ bao 

gồm: Mặt hàng thép, phôi thép giảm 22,70%; Xơ, sợi dệt các loại giảm 17,64%; 

Thủy sản giảm 15,49%. Còn lại các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với 

cùng kỳ như: Chè tăng 7,47%; dăm gỗ tăng 63,32%; dệt và may mặc tăng 

122,33%. Với sự nỗ lực trong hoạt động xuất khẩu những tháng cuối năm, tuy 

nhiên, nhìn chung kim ngạch sẽ khó đạt mức như năm trước, đặc biệt là ngành 

công nghiệp thép, do những khó khăn và bất ổn chung của thị trường thế giới. 

- Kim ngạch nhập khẩu: Tháng 11/2022 ước đạt 165,50 triệu USD, tăng 

3,23% so với tháng trước và giảm nhẹ 0,48% so với cùng kỳ.  Nguyên nhân do 

Formosa cắt giảm bớt việc nhập khẩu nguyên liệu đầu vào (ước đạt 130,25 triệu 

USD tăng 1,47% so với tháng trước nhưng giảm 55,18% so với cùng kỳ) để tập 

trung sản xuất cho những đơn hàng cuối năm. Cộng dồn 11 tháng năm 2022, 

kim ngạch nhập khẩu ước đạt 3.172,87 triệu USD, tăng 77,42% so với cùng kỳ 

năm trước. 

5. Chỉ số giá tiêu dùng 

Chỉ số giá tiêu dùng chung tháng 11 tăng nhẹ so với tháng trước, chủ yếu do 

biến động giá mặt hàng thiết yếu như xăng, dầu và khí đốt sau 2 phiên điều chỉnh 

tăng trong tháng. Bên cạnh đó, ảnh hưởng thị trường vàng, tỷ giá ngoại tệ đồng đô 

la mỹ biến động tăng do yếu tố tình hình chính trị thế giới, qua đó ảnh hưởng đến 

giá cả các nhóm mặt hàng nhập khẩu. 

Tháng 11 chỉ số CPI chung tăng 0,18% so với tháng trước, nhưng so cùng kỳ 

tăng 3,0%. Trong đó: Khu vực thành thị giảm 0,15% so với tháng trước, tăng 

1,90% so với cùng kỳ năm trước; khu vực nông thôn tăng 0,32% so với tháng 

trước, tăng 3,47% so với cùng kỳ năm trước. 
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Xét trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 08 nhóm hàng hóa có chỉ số 

giá tăng nhẹ so với tháng trước cụ thể như: Đồ uống và thuốc lá tăng 0,01%; may 

mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,01%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng 

tăng 0,62%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,11%; giao thông tăng 1,92%; thuốc 

và dịch vụ y tế tăng 0,09%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,02%; hàng hóa và 

dịch vụ khác tăng 0,04%. 02 nhóm hàng hóa có chỉ số giá giảm so với tháng trước: 

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,44%; bưu chính viễn thông giảm 0,01%. 

Một số yếu tố chính tác động đến sự biến động của chỉ số giá tháng 11 năm 

2022: (i) Giá nhiên liệu xăng, dầu bình quân cũng như một số mặt hàng nhập khẩu 

khác như khí đốt, hàng may mặc, ô tô trong tháng tăng do việc đồng Đô la Mỹ tăng 

giá mạnh trong thời gian qua; (ii) Yếu tố mùa vụ khi thời tiết dần chuyển lạnh và về 

những tháng cuối năm đã tác động đến các mặt hàng thực phẩm, đồ dùng gia đình 

và hàng may mặc; (iii) Nền kinh tế khó khăn trên phạm vi toàn cầu, chuỗi cung ứng 

bị ảnh hưởng đã dẫn tới hoạt động sản xuất trong nước gặp bất lợi. Thu nhập của 

người lao động nhìn chung bị ảnh hưởng khiến xu hướng thắt chặt chi tiêu tăng lên 

trong xã hội. 

Chỉ số giá vàng tăng 1,34% so với tháng trước, giảm 0,62% so với cùng 

tháng năm trước; chỉ số giá đô la Mỹ tăng 2,83% so với tháng trước, tăng 7,07% 

so với cùng tháng năm trước. Giá vàng bình quân trong tháng ở mức 5.340 nghìn 

đồng/chỉ 9999, giá đô la Mỹ bình quân 2.506.533 đồng/100 USD 

Tính chung CPI bình quân 11 tháng năm 2022, chỉ số chung tăng 2,11% so 

với cùng kỳ năm trước. Trong đó:  Khu vực thành thị tăng 1,94%; nông thôn tăng 

2,18% so với cùng kỳ năm trước. Nhìn chung, thị trường tiêu dùng, từ đầu năm 

đến nay các mặt hàng có mức biến động mạnh chủ yếu tập trung ở các nhóm 

lương thực, thực phẩm, xăng dầu, điện nước sinh hoạt. Mức tăng tập trung ở các 

tháng đầu năm, chịu ảnh hưởng bởi nhóm nhiên liệu xăng, dầu các loại tăng 

mạnh. Nguyên nhân chủ yếu do những bất ổn về kinh tế, chính trị trên thế giới đã 

tác động đến thị trường tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ trong nước. 
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Dự kiến CPI tháng 12/2022 dự kiến tăng, khi những mặt hàng thiết yếu có 

thể tăng giá theo sự tăng giá của giá nguyên, nhiên liệu trong tháng. Giá dầu thô 

trên thị trường thế giới ở mức cao khiến giá xăng dầu có thể tiếp tục tăng. Giá gạo 

cũng tăng giá khi nguồn dự trữ lúa sản xuất từ hai vụ trong năm đạt thấp. Cùng 

với đó, nhu cầu đồ dùng gia đình, hàng may mặc, điện máy, phương tiện giao 

thông vào những tháng cuối năm thường ở mức cao, tác động đến thị trường giá 

các mặt hàng hóa tiêu dùng. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

1. Đời sống dân cư và bảo đảm an sinh xã hội 

Kỷ niệm 76 năm ngày thành lập Hội Chữ thập đỏ Việt Nam (23/11/1946 - 

23/11/2022), từ đầu tháng 11/2022 đến nay, các cấp hội chữ thập đỏ ở Hà Tĩnh 

đã vận động, kêu gọi xã hội hóa và phối hợp với các đơn vị, cơ quan, tổ chức, 

các nhà hảo tâm trao tặng quà cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó 

khăn, các đối tượng yếu thế và người bị ảnh hưởng bởi thiên tai, bão lụt và dịch 

COVID-19 trên địa bàn. Sau gần 1 tháng kêu gọi, các cấp hội đã trao tặng 1.600 

suất quà, trao tặng 190 mô hình sinh kế (hỗ trợ nuôi bò sinh sản), hỗ trợ nguồn 

lực xây dựng 20 nhà nhân ái. Tổng giá trị các phần hỗ trợ trị giá gần 2 tỷ đồng. 

Ngoài ra, Nhân kỷ niệm 40 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 

20/11/2022), nhiều đơn vị công đoàn cấp huyện, thị ở Hà Tĩnh đã đến thăm hỏi, 

trao quà cho những đoàn viên công tác trong ngành giáo dục có hoàn cảnh khó 

khăn. 

2. Giáo dục 

Giáo dục có vai trò hết sức quan trọng, vì vậy, Ủy ban nhân dân tỉnh Hà 

Tĩnh đã ban hành Chỉ thị số 09/CT-UBND ngày 8/11/2022 “về việc tăng cường 

điều kiện bảo đảm thực hiện hiệu quả, chất lượng giáo dục mầm non, phổ thông, 

đại học” theo đó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh  yêu cầu toàn ngành Giáo dục; 

các sở, ban, ngành có liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố tập trung 

phối hợp, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp 

trọng tâm năm học 2022-2023. 

3. Hoạt động y tế  

- Tình hình dịch bệnh Covid-19: Ngành Y tế Hà Tĩnh tiếp tục chỉ đạo việc 

triển khai tiêm vắc xin phòng COVID người từ 12 tuổi trở lên và trẻ em từ 5 đến 

dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, hiệu quả; chỉ đạo các cơ sở tiêm chủng trên địa 

bàn phối hợp với lực lượng công an địa phương cập nhật, “làm sạch” dữ liệu 

tiêm vắc xin phòng COVID-19.  

Tổng số ca mắc COVID-19 từ ngày 01/01/2022 đến ngày 21/11/2022 là 

57.072 ca, lũy kế từ 04/6/2021 đến nay 58.031 ca mắc. Tình hình điều trị các ca 

bệnh: Chuyển các Bệnh viện tuyến trên 128 BN; điều trị khỏi 57.695 BN, trong 

đó có 124 BN tuyến trên, 57.571 BN tại Hà Tĩnh; 54 BN tử vong. 

Mặc dù tình hình dịch bệnh hiện nay đang được kiểm soát, tuy nhiên vẫn 

cần cảnh giác với các yếu tố nguy cơ như sau: một bộ phận người dân chủ quan, 
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coi nhẹ dịch bệnh; Phát sinh tình trạng một số ca F0 tại một số địa phương tự 

phát hiện, không khai báo nên cơ quan chuyên môn khó quản lý, kiểm soát. 

 
- Tình hình dịch bệnh khác:  

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Hà Tĩnh (CDC) vừa tổ chức tập huấn sàng 

lọc, phát hiện, chẩn đoán, điều trị bệnh sốt rét và hướng dẫn sử dụng phần mềm 

báo cáo bệnh sốt rét ECDS cho cán bộ chuyên trách phòng chống sốt rét tuyến 

huyện, xã/phường/thị trấn. Tính từ đầu năm đến nay (ngày 16/11/2022) trên địa 

bàn tỉnh đã phát hiện 801 ca sốt xuất huyết (trong đó có 206 ca vãng lai) với 21 

ổ dịch được phát hiện. Hiện nay còn 3 ổ dịch đang hoạt động.  

Ngoài ra, trong tháng trên địa bàn Hà Tĩnh còn một số ca bệnh đơn lẻ như: 

191 ca mắc sốt xuất huyết, không có ca mắc sốt rét, 19 ca mắc bệnh quai bị, 31 

ca mắc lỵ trực trùng, 27 ca mắc lỵ a míp, 16 ca mắc bệnh thủy đậu, 2 ca bệnh do 

adeno, 1.683 ca mắc bệnh cúm, 2 ca chân tay miệng, 163 ca tiêu chảy, 5 ca viêm 

gan vi rút khác, tất cả các ca bệnh trên đều không tạo thành dịch và không có ca 

bệnh nào bị tử vong vì các bệnh nói trên. 

- Công tác phòng chống HIV/AIDS: Trong tháng, Ban chỉ đạo phòng chống 

tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phát triển toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 

đã ban hành Kế hoạch số 3760/BCĐ- KH ngày 10/11/2022 về Triển khai Tháng 

hành động Quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2022 (từ ngày 10/11/2022 

đến ngày 10/12/2022) với chủ đề “Chấm dứt dịch AIDS - Thanh niên sẵn 

sàng!”. 

Trong tháng, có 6 người nhiễm mới HIV, 2 người chuyển thành AIDS và 

không có người chết vì AIDS; so với cùng kỳ năm trước: giảm 2 người nhiễm 

mới HIV, giảm 4 người chuyển thành AIDS, số người chết vì AIDS không đổi. 

Tính chung 11 tháng năm 2022 có 25 người nhiễm mới HIV, 12 người chuyển 

thành AIDS và 3 người chết vì AIDS, so với cùng kỳ năm trước giảm 26 người 

(giảm 50,98%) nhiễm mới HIV, giảm 35 người (giảm 74,47%) chuyển thành 

AIDS, số người chết vì AIDS tăng 1 người (tăng 50%). 

- Công tác an toàn thực phẩm: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không xảy ra 

vụ ngộ độc tập thể, chỉ có 55 ca ngộ độc đơn lẻ. So với cùng kỳ năm trước số vụ 
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ngộ độc tập thể không đổi, số ca ngộ độc đơn lẻ giảm 11 ca (giảm 16,67%), số 

ca tử vong không thay đổi.  

Tính chung 11 tháng năm 2022 có 01 vụ ngộ độc tập thể làm 4 người bị 

ngộ độc; ngoài ra có 814 ca bị ngộ độc đơn lẻ, không có người chết vì ngộ độc; 

so với cùng kỳ năm trước giảm 02 vụ ngộ độc tập thể (giảm 66,67%), giảm 49 

ca ngộ độc tập thể (giảm 92,45%), số ca ngộ độc đơn lẻ giảm 258 ca (giảm 

24,08 %), số ca tử vong không đổi. 

4. Hoạt động văn hoá, thể thao  

- Hoạt động văn hóa: Trong tháng, đã diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi nhân 

dịp Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc (18/11/2022) với nhiều tiết mục như: 

nhảy dân vũ thể thao, hát ví dặm, hát dân ca hay tổ chức giao lưu ẩm thực, đây 

là dịp người dân thắt chặt tình làng nghĩa xóm, làm khăng khít hơn khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc để tạo nên sức mạnh tổng hợp, cùng chung tay góp sức 

vào quá trình phát triển kinh tế - xã của tỉnh. 

- Công tác kiểm tra, thanh tra hoạt động văn hóa: Được Sở Văn hóa, thể 

thao và Du lịch Hà Tĩnh kiểm tra theo định kỳ, thường xuyên. Trong tháng, 

thành lập đoàn Thanh tra về việc chấp hành quy định pháp luật trong công tác 

quản lý tài chính, quản lý sử dụng tài sản công và thực hiện quy định pháp luật 

về phòng chống tham nhũng tại 2 đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở gồm: Trung 

tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh; Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể dục, thể thao 

tỉnh. 

- Hoạt động thể thao: 

Thể thao thành tích cao: Trong tháng, Đoàn thể thao Hà Tĩnh không tham 

gia giải đấu thể thao thành tích, chủ yếu tập trung luyện tập để tham gia các giải 

chuẩn bị thi đấu. Tính chung 11 tháng năm 2022, Đoàn thể thao Hà Tĩnh tham 

gia 32 giải đấu, đạt 215 huy chương các loại (84 huy chương vàng, 61 huy 

chương bạc, 70 huy chương đồng), trong đó 04 giải quốc tế đạt 19 huy chương 

(8HCV-7HCB-4HCĐ), SEA Games 31 đạt 16 huy chương (6 huy chương vàng, 

7 huy chương bạc, 3 huy chương đồng). 

Thể thao quần chúng: Trong tháng, nhiều hoạt động thể thao được tổ chức 

như: chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982-

20/11/2022), đã diễn ra các giải bóng chuyền hơi ngành Giáo dục và Đào tạo, 

các giải đấu cũng là dịp để đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên ngành GD&ĐT 

huyện có dịp giao lưu, tăng cường tình đoàn kết, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt 

động thể dục thể thao, đồng thời cũng đẩy mạnh hưởng ứng cuộc vận động 

“Toàn dân rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại” trong các trường học 

trên địa bàn; Ngày 5/11, Ủy ban MTTQ tỉnh và các đoàn thể chính trị - xã hội 

tỉnh Hà Tĩnh tổ chức giải bóng chuyền hơi nam nữ tranh cúp Đại đoàn kết lần 

thứ I để chào mừng kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam 

(18/11/1930 - 18/11/2022), ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2022. 

5. Tình hình an toàn giao thông  
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Tai nạn đường bộ: Tính từ ngày 15/10-14/11/2022 xảy ra 12 vụ tai nạn 

đường bộ, 10 người chết, 6 người bị thương, thiệt hại 200 triệu đồng. So với 

cùng kỳ năm trước tăng 3 vụ tai nạn, tăng 3 người chết, giảm 2 người bị thương, 

thiệt hại tăng 150 triệu. 

Tính chung 11 tháng năm 2022 (tính từ ngày 15/12/2021-14/11/2022) đã 

xẩy ra 92 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 78 người chết, 39 người bị 

thương, tổng thiệt hại ước tính 1.520 triệu đồng, so với cùng năm 2021 số vụ tai 

nạn đường bộ giảm 6 vụ (giảm 6,12%), giảm 5 người chết (giảm 6,02%) và 

giảm 4 người bị thương (giảm 9,30%), số tiền nộp phạt tăng 872 triệu đồng. 

 

Tai nạn đường sắt: Trong tháng cũng đã xảy ra 1 vụ tai nạn đường sắt làm 

chết 1 người. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ tai nạn, tăng 1 người chết. 

Tính chung 11 tháng năm 2022 xảy ra 1 vụ tai nạn đường sắt, làm chết 1 người. 

So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ, tăng 1 người chết. 

6. Môi trường 

- Tình hình cháy, nổ: Từ ngày 15/10/2022 đến ngày 14/11/2022 trên địa 

bàn tỉnh đã xảy ra 10 vụ cháy, nổ không có thiệt hại về người, tổng thiệt hại ước 

tính là 30 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước tăng 1 vụ cháy, số người chết và 

bị thương không đổi.  

Tính chung 11 tháng năm 2022 (từ ngày 15/12/2021-14/10/2022) đã xảy ra 

54 vụ cháy, nổ làm 1 người chết, 1 người bị thương, tổng thiệt hại ước tính 

4.923 triệu đồng; so với cùng kỳ năm trước giảm 8 vụ (giảm 12,9 %), giảm 2 

người chết (giảm 66,67%), giảm 1 người bị thương (giảm 50%), thiệt hại ước 

tính tăng 2.182 triệu đồng. Nguyên nhân xảy ra các vụ cháy chủ yếu là do chập 

điện và sơ suất khi sử dụng lửa. 

- Vi phạm môi trường:  

Tính từ ngày 15/10 đến ngày 14/11/2022 đã phát hiện 89 vụ, đã xử lý 55 

vụ, với tổng số tiền xử phạt là 177,8 triệu đồng; so với tháng trước giảm 5 vụ đã 

phát hiện (giảm 5,32%), giảm 9 vụ đã xử lý (giảm 14,06%), số tiền nộp phạt 

giảm 550,9 triệu đồng (giảm 75,60%); so với cùng kỳ năm 2021 tăng 75 vụ đã 

phát hiện (tăng 535,71%), tăng 49 vụ đã xử lý (tăng 816,67 %), số tiền xử phạt 



18 
 

tăng 80,3 triệu đồng (tăng 82,36%). Vi phạm môi trường đã phát hiện trong 

tháng chủ yếu là vận chuyển, khai thác cát trái phép, sử dụng xung kích điện 

đánh bắt thủy sản trái phép... gồm 86 vụ (chiếm 96,63%); xả nước thải, xả khí 

thải chưa được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật môi trường ra môi trường 2 vụ 

(2,25%), thực hiện dự án đầu tư hoặc xả thải khi chưa đủ điều kiện theo quy 

định của pháp luật về bảo vệ môi trường 1 vụ (chiếm 1,12%). 

Tính chung 11 tháng năm 2022 (ngày 15/12/2021 - 14/11/2022) đã phát 

hiện 876 vụ, đã xử lý 583 vụ, với tổng số tiền xử phạt 2.698,42 triệu đồng; so 

với cùng kỳ năm trước số vụ phát hiện tăng 733 vụ (tăng 512,59%), tăng 481 vụ 

đã xử lý (tăng 471,57%), tăng số tiền nộp phạt 1.301,07 triệu đồng (tăng 

93,11%). 

7. Tình hình thiên tai 

Trong tháng, không xảy ra thiên tai. So với tháng trước giảm 1 vụ, giảm 2 

người bị thương, thiệt hại giảm 34.529 triệu đồng; so với cùng kỳ năm trước: 

giảm 1 vụ thiên tai, số người bị thương và bị chết không đổi, giảm thiệt hại 92 

triệu đồng. 

Tính chung từ đầu năm đến nay, ở Hà Tĩnh đã xảy ra 7 vụ thiên tai, cụ thể 

là 01 vụ sóng to, gió lớn (ngày 3/4); 2 vụ mưa lớn (ngày 30/4-1/5, ngày 27/9-

2/10); 3 vụ sét đánh (ngày 26/5, ngày 14/6 và 21/7 ); 01 vụ lốc xoáy (ngày 14/6)  

làm chết 4 người, 2 người bị thương, làm hư hỏng 1 chiếc tàu, 582 nhà hư hỏng, 

thiệt hại 522 ha diện tích lúa, 421 ha diện tích hoa màu, 2.000 con gia cầm bị 

chết. Ước tính tổng thiệt hại là 42.497 triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước  

giảm 5 vụ thiên tai,  tăng 1 người chết, giảm 2 người bị thương, tổng thiệt hại về 

tài sản giảm 144.783 triệu đồng. 

Trên đây là một số tình hình kinh tế - xã hội tháng 11 và 11 tháng năm 

2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh./. 

Nơi nhận: 
  - Vụ Tổng hợp (TCTK) (B/c); 

- Đ/c Bí thư Tỉnh ủy (Bc); 

- Thường trực Tỉnh ủy (B/c); 

- Đ/c Chủ tịch UBND tỉnh (B/c); 

- Các PCT UBND tỉnh; 

- VP Tỉnh uỷ; 

- HĐND, UBND Tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;  

- Sở KH và ĐT; 

- Sở Thông tin và Truyền thông; 

- Đảng Ủy khối CCQ&DN tỉnh; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Lưu TH. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

  

Trần Thanh Bình 
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Đơn vị 

tính

Thực hiện 

cùng kỳ 

năm trước

Thực hiện 

kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo 

so với cùng 

kỳ năm 

trước (%)

Kết quả sơ bộ một số cây vụ mùa

Lúa

  Diện tích gieo cấy Ha 490              415              84,64           

  Diện tích thu hoạch Ha 490              415              84,64           

  Năng suất thu hoạch Tạ/ha 18,90           16,44           86,97           

  Sản lượng thu hoạch Tấn 926              682              73,60           

Khoai lang

  Diện tích gieo cấy Ha 70                46                66,00           

  Diện tích thu hoạch Ha 70                46                66,00           

  Năng suất thu hoạch Tạ/ha 42,00           40,29           95,93           

  Sản lượng thu hoạch Tấn 295              187              63,32           

Mía

  Diện tích gieo cấy Ha 144              160              110,66         

  Diện tích thu hoạch Ha 144              160              110,66         

  Năng suất thu hoạch Tạ/ha 459,57         492,78         107,23         

  Sản lượng thu hoạch Tấn 6.633           7.871           118,66         

Rau, đậu các loại

  Diện tích gieo cấy Ha 211              194              91,94           

  Diện tích thu hoạch Ha 211              194              91,94           

  Năng suất thu hoạch Tạ/ha 52,99           51,81           97,77           

  Sản lượng thu hoạch Tấn 1.119           1.006           89,89           

Gieo trồng một số cây vụ đông

Ngô Ha 4.726           4.722           99,92           

Khoai lang Ha 1.519           1.291           84,99           

Rau các loại Ha 4.520           4.383           96,97           

1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 11 năm 2022 

(Kèm theo Báo cáo số         /CTK-TH ngày       /11/2022)



20

Gia súc (con)

   Trâu 67.180                 67.450                 100,40            

   Bò 168.500               169.300               100,47            

Trong đó: Bò sữa 2.083                   2.120                   101,78           

   Lợn 350.495               348.985               99,57              

Gia cầm (nghìn con) 9.975                   10.050                 100,75            

Trong đó: Gà 8.250                   8.305                   100,67           

2. Chăn nuôi tháng 11 năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số         /CTK-TH ngày       /11/2022)

Thực hiện tháng 

11 năm 2021 

Ước thực hiện 

tháng 11 năm 

2022

So với cùng kỳ 

năm trước 

(%)
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Diện tích rừng trồng mới tập trung Ha 1.665       8.255       89,66       102,10       

Sản lượng gỗ khai thác
Nghìn 

m3
62,7         422,9       97,59       106,85       

Sản lượng củi khai thác
Nghìn 

Ste
49,5         281,4       92,56       91,80         

Số vụ cháy rừng (tính đến ngày 15 

hàng tháng)
Vụ               -   1                            -   33,33         

Diện tích rừng bị cháy (tính đến 

ngày 15 hàng tháng)
Ha               -   0,4                         -   32,52         

Số vụ phá rừng (tính đến ngày 15 

hàng tháng)
Vụ 3              67            60,00       152,27       

Diện tích rừng bị phá (tính đến 

ngày 15 hàng tháng)
Ha 4,1           37,1         358,77     267,67       

Số cây lâm nghiệp trồng phân tán
1000 

cây
197          2.494       89,55       95,92         

Cộng dồn 

từ đầu năm 

đến cuối kỳ 

báo cáo so 

với cùng kỳ 

năm trước 

(%)

Đơn vị 

tính

(Kèm theo Báo cáo số         /CTK-TH ngày       /11/2022)

3. Lâm nghiệp 

Ước tính 

tháng 

11/2022

Cộng dồn 

từ đầu 

năm đến 

cuối kỳ 

báo cáo

Tháng 

11/2022 so 

với tháng 

11/2021 

(%)
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Tổng sản lượng thuỷ sản 3.726           53.029        98,36          102,11        

Cá 2.323           32.203        100,22        102,82        

Tôm 656              6.151          105,98        104,05        

Thủy sản khác 747              14.676        87,78          99,81          

Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng 947              15.670        104,76        102,66        

Cá 343              7.117          97,17          101,12        

Tôm 569              5.188          109,21        104,89        

Thủy sản khác 35                3.365          116,67        102,59        

Sản lượng thuỷ sản khai thác 2.779           37.359        96,36          101,88        

Cá 1.980           25.086        100,76        103,31        

Tôm 87                963             88,78          99,75          

Thủy sản khác 712              11.311        86,72          99,02          

4. Sản lượng thủy sản 

(Kèm theo Báo cáo số         /CTK-TH ngày       /11/2022)

Ước tính 

tháng 

11/2022 

(Tấn)

Cộng dồn từ 

đầu năm 

đến cuối kỳ 

báo cáo 

(Tấn)

Tháng 

11/2022 so 

với tháng 

11/2021 (%)

Cộng dồn từ 

đầu năm 

đến cuối kỳ 

báo cáo so 

với cùng kỳ 

năm trước 

(%)
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Đơn vị tính: %

Chỉ số 

cộng dồn 

10 tháng 

năm 2022 

so với cùng 

kỳ năm 

2021

Tháng 

11/2022 so 

với tháng 

10/2022

Tháng 

11/2022 

so với 

tháng 

11/2021

Cộng dồn từ 

đầu năm 

đến cuối kỳ 

báo cáo so 

với cùng kỳ 

năm trước

Toàn ngành công nghiệp 83,75        100,79     76,90     83,12          

Phân theo ngành kinh tế cấp II

Khai khoáng 97,00        118,74     96,92     96,99          

Khai thác quặng kim loại 100,28      131,95     90,37     99,37          

Khai khoáng khác 96,72        117,96     97,38     96,79          

Công nghiệp chế biến, chế tạo 87,05        97,44       75,27     85,91          

Sản xuất chế biến thực phẩm 100,67      115,12     96,68     100,22        

Sản xuất đồ uống 118,56      91,49       126,70   119,22        

Dệt 99,80        102,04     96,31     99,45          

Sản xuất trang phục 105,56      130,92     95,80     104,33        

Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ 

gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế); 

sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật 

liệu tết bện

104,22      98,50       102,47   104,06        

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 326,74      125,00     166,67   294,45        

In, sao chép bản ghi các loại 89,74        98,55       80,95     88,75          

Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ 

tinh chế
91,45        103,64     81,67     90,54          

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược 

liệu
120,10      98,98       120,39   120,12        

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim 

loại khác
166,23      102,11     163,58   165,96        

Sản xuất kim loại 84,65        95,51       71,26     83,35          

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc 

sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
98,23        102,91     104,74   96,17          

5. Chỉ số sản xuất công nghiệp

(Kèm theo Báo cáo số         /CTK-TH ngày       /11/2022)
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Chỉ số 

cộng dồn 

10 tháng 

năm 2022 

so với cùng 

kỳ năm 

2021

Tháng 

11/2022 so 

với tháng 

10/2022

Tháng 

11/2022 

so với 

tháng 

11/2021

Cộng dồn từ 

đầu năm 

đến cuối kỳ 

báo cáo so 

với cùng kỳ 

năm trước

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 112,51      102,38     99,07     111,06        

66,88        127,38     87,62     68,25          

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng, hơi nước và điều hoà 

không khí

66,88        127,38     87,62     68,25          

84,18        97,34       74,56     83,36          

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 82,60        96,83       71,77     81,69          

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ 

rác thải; tái chế phế liệu
103,69      101,43     107,19   104,00        

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng, hơi nước và điều hoà 

không khí

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải



25

Đơn vị 

tính

Thực 

hiện 

tháng 

10/2022

Ước tính 

tháng 

11/2022

Cộng dồn 

từ đầu 

năm đến 

cuối kỳ 

báo cáo

Tháng 

11/2022 

so với 

tháng 

11/2021 

(%)

Cộng dồn 

từ đầu 

năm đến 

cuối kỳ 

báo cáo so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (%)

Quặng inmenit và tinh quặng 

inmenit
Tấn 250       260       4.007       96,30      86,88        

Quặng zircon và tinh quặng 

zircon
Tấn 93         130       1.460       89,22      103,63      

Đá xây dựng khác
1000 

M³
161       191       1.745       88,61      87,79        

Mực đông lạnh Tấn 51         52         405          90,89      70,50        

Chè (trà) nguyên chất (như: 

chè (trà) xanh, chè (trà) đen)
Tấn 281       120       1.973       61,63      126,89      

Thức ăn cho gia súc Tấn 899       970       9.702       105,91    91,36        

Bia đóng lon
1000 

Lít
5.596    5.120    58.910     126,70    119,22      

Sợi xe từ các loại sợi tự 

nhiên: bông, đay, lanh, xơ 

dừa, cói ...

Tấn 588       600       6.204       96,31      99,47        

Vỏ bào, dăm gỗ
1000 

Tấn
40         37         434          100,94    112,99      

Than cốc và bán cốc luyện 

từ than non hay than bùn

1000 

Tấn
217       225       2.683       81,67      90,54        

Dịch vụ sản xuất dược phẩm
Triệu 

đồng
18.143  17.958  185.087   120,39    120,12      

Gạch xây dựng bằng đất sét 

nung (trừ gốm, sứ) quy 

chuẩn 220x105x60mm

1000 

viên
8.014    7.538    86.046     126,93    137,25      

Bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) M³ 11.954  12.547  144.475   217,95    258,81      

6. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

(Kèm theo Báo cáo số         /CTK-TH ngày       /11/2022)
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Đơn vị 

tính

Thực 

hiện 

tháng 

10/2022

Ước tính 

tháng 

11/2022

Cộng dồn 

từ đầu 

năm đến 

cuối kỳ 

báo cáo

Tháng 

11/2022 

so với 

tháng 

11/2021 

(%)

Cộng dồn 

từ đầu 

năm đến 

cuối kỳ 

báo cáo so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (%)

Thép không gỉ ở dạng bán 

thành phẩm

1000 

Tấn
360       340       4.085       70,85      82,74        

Điện sản xuất
Triệu 

KWh
439       577       6.736       86,20      67,29        

Điện thương phẩm
Triệu 

KWh
123       102       1.281       117,56    118,35      

Nước uống được
1000 

M³
2.038    1.917    23.023     106,27    109,67      

Nước không uống được
1000 

M³
135       146       21.797     71,40      81,42        

Rác thải không độc hại đã 

thu gom không thể tái chế
Tấn 7.602    7.612    83.063     114,06    112,47      
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TỔNG SỐ 712,94    886,03     5.835,10  77,90      102,16     

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 592,69    749,25     4.591,51  74,84      104,51     

Vốn cân đối ngân sách tỉnh 97,65      121,67     1.255,43  84,80      124,59     

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 85,25      90,35       482,76     83,51      187,22     

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục 

tiêu
372,39    443,66     2.844,01  77,37      107,32     

Vốn nước ngoài (ODA) 87,50      139,65     310,78     41,46      51,67       

Xổ số kiến thiết 2,03        3,75         11,00       100,00    -               

Vốn khác 33,12      40,52       170,29     77,87      126,81     

103,25    114,45     1.013,07  91,22      126,18     

Vốn cân đối ngân sách huyện 85,04      92,00       935,27     92,63      125,39     

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 85,04      92,00       934,95     92,63      131,91     

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu -              -              -               -              -               

Vốn khác 18,21      22,45       77,80       77,07      136,52     

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã 17,00      22,33       230,52     94,17      44,73       

Vốn cân đối ngân sách xã 10,84      12,73       198,47     93,29      40,02       

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 10,84      12,73       174,35     82,01      36,94       

Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu -              -              -               -              -               

Vốn khác 6,16        9,60         32,05       100,00    164,86     

7. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

(Kèm theo Báo cáo số         /CTK-TH ngày       /11/2022)

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện

Thực hiện 

tháng 10 

năm 2022 

(Tỷ đồng)

Ước tính 

tháng 11 

năm 2022 

(Tỷ đồng)

Cộng dồn 

thực hiện

đến cuối

kỳ báo cáo

(Tỷ đồng)

Cộng dồn 

thực hiện 

đến cuối 

kỳ báo 

cáo so với 

kế hoạch 

năm 2022 

(%)

Cộng dồn 

thực hiện 

đến cuối 

kỳ báo 

cáo năm 

2022 so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (%)



28

Thực hiện 

tháng 

10/2022

(Tỷ đồng)

Ước tính 

tháng 

11/2022

(Tỷ đồng)

Cộng dồn 

từ đầu năm 

đến cuối kỳ 

báo cáo

(Tỷ đồng)

Tháng 

11/2022

so với 

tháng 

11/2021 

(%)

Cộng dồn 

từ đầu 

năm đến 

cuối kỳ 

báo cáo so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (%)

Tổng số 4.838,42     4.926,78  47.790,51  137,17   125,43      

Phân theo nhóm hàng

Lương thực, thực phẩm 2.127,82     2.179,15  20.763,49  130,03   124,03      

Hàng may mặc 294,47        284,25     2.611,17    200,85   142,19      

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị 

gia đình
519,68        525,03     4.896,50    168,80   126,21      

Vật phẩm, văn hóa, giáo dục 27,82          28,44       247,57       111,62   102,67      

Gỗ và vật liệu xây dựng 232,49        237,66     2.372,47    116,14   119,22      

Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) 392,17        401,23     4.131,16    125,52   107,10      

Phương tiện đi lại (kể cả phụ 

tùng)
203,45        210,66     2.214,41    103,00   110,46      

Xăng, dầu các loại 540,48        554,44     5.216,40    144,09   148,24      

Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) 80,48          81,84       914,15       104,51   127,41      

Đá quý, kim loại quý và sản 

phẩm
77,10          79,20       819,28       195,85   154,49      

Hàng hóa khác 231,49        232,43     2.437,12    184,70   136,31      

Sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và 

xe có đông cơ khác
110,97        112,45     1.166,79    141,13   116,94      

8. Doanh thu bán lẻ hàng hoá 

(Kèm theo Báo cáo số         /CTK-TH ngày       /11/2022)
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Thực hiện 

tháng 

10/2022 

(Tỷ đồng)

Ước tính 

tháng 

11/2022 

(Tỷ đồng)

Cộng dồn 

từ đầu 

năm đến 

cuối kỳ 

báo cáo 

(Tỷ đồng)

Tháng 

11/2022 

so với 

tháng 

11/2021 

(%)

Cộng dồn 

từ đầu năm 

đến cuối kỳ 

báo cáo so 

với cùng kỳ 

năm trước 

(%)

Dịch vụ lưu trú, ăn uống 534,89      540,96      5.516,28   255,37   171,31       

Dịch vụ lưu trú 16,05        18,49        225,38      446,86   214,60       

Dịch vụ ăn uống 518,84      522,47      5.290,90   251,55   169,85       

Du lịch lữ hành 0,70          0,88          14,63                   -   198,92       

Dịch vụ tiêu dùng khác 240,13      258,34      2.299,66   294,61   170,26       

9. Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống 

(Kèm theo Báo cáo số         /CTK-TH ngày       /11/2022)
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Đơn vị 

tính

Thực 

hiện 

tháng 

10/2022   

Ước tính 

tháng 

11/2022   

Cộng dồn 

từ đầu năm 

đến cuối kỳ 

báo cáo 

Tháng 

11/2022 

so với 

tháng 

11/2021 

(%)

Cộng dồn 

từ đầu 

năm đến 

cuối kỳ 

báo cáo so 

với cùng 

kỳ năm 

trước (%)

I. Dịch vụ lưu trú

1. Lượt khách phục vụ
Lượt 

khách
85.335   98.434    1.246.646   347,48   190,52      

 - Lượt khách ngủ qua đêm " 38.144   43.796    516.888      349,39   179,82      

  + Khách quốc tế " 11          13           719             40,63     94,36        

  + Khách trong nước " 38.133   43.783    516.169      350,18   180,05      

 - Lượt khách trong ngày " 47.191   54.638    729.758      345,96   198,91      

2. Ngày khách phục vụ
Ngày 

khách
63.379   71.812    998.295      381,98   170,01      

 - Khách quốc tế " 320        373         4.093          358,65   118,09      

 - Khách trong nước " 63.059   71.439    994.202      382,11   170,32      

II. Dịch vụ lữ hành và hoạt 

động hỗ trợ du lịch

1. Lượt khách du lịch theo tour
Lượt 

khách
356        455         7.001          -        133,17      

- Lượt khách quốc tế " -        -          -             -        -           

- Lượt khách trong nước " 356        455         7.001          -        133,17      

- Lượt khách VN ra NN " -        -          -             -        -           

2. Ngày khách du lịch theo tour
Ngày 

khách
998        1.270      23.469        -        168,06      

- Ngày khách quốc tế " -        -          -             -        -           

- Ngày khách VN đi trong nước " 998        1.270      23.469        -        168,06      

- Ngày khách VN ra NN " -        -          -             -        -           

10. Hoạt động lưu trú, du lịch, lữ hành

(Kèm theo Báo cáo số         /CTK-TH ngày       /11/2022)
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Đơn vị tính: %

Kỳ gốc 

năm 

2019

Cùng kỳ 

năm 

trước

Tháng 

12 năm 

trước

Tháng 

trước

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG 107,99   103,00   103,30   100,18   102,11      

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 110,81   105,43   105,81   99,56     99,42        

 Trong đó:

Lương thực 112,80  104,87  104,62  100,30  102,36      

Thực phẩm 112,39  106,67  107,22  99,29    98,70        

Ăn uống ngoài gia đình 102,76  100,47  100,47  100,23  100,65      

Đồ uống và thuốc lá 106,96   102,29   102,06   100,01   102,29      

May mặc, giày dép và mũ nón 108,36   101,10   100,97   100,01   102,01      

Nhà ở và vật liệu xây dựng 109,45   103,74   104,28   100,62   105,04      

Thiết bị và đồ dùng gia đình 103,02   100,37   100,17   100,11   100,69      

Thuốc và dịch vụ y tế 102,22   100,27   100,24   100,09   100,19      

Giao thông 106,69   101,89   103,17   101,92   110,45      

Bưu chính viễn thông 98,91     99,26     99,25     99,99     99,66        

Giáo dục 118,20   102,35   102,35   100,00   100,75      

Văn hoá, giải trí và du lịch 102,26   103,52   103,30   100,02   102,87      

Hàng hóa và dịch vụ khác 104,92   100,41   100,32   100,04   100,70      

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 136,63   99,38     102,05   101,34   101,28      

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 108,04   107,07   106,28   102,83   102,03      

11. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ

(Kèm theo Báo cáo số         /CTK-TH ngày       /11/2022)

Chỉ số giá tháng 11/2022 so với: Chỉ số giá 

bình quân 

so với cùng 

kỳ năm 

trước
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Ước tính

tháng 

11/2022

(Tỷ đồng)

Cộng dồn 

từ đầu năm 

đến cuối kỳ 

báo cáo

(Tỷ đồng)

Tháng 

11/2022 so 

với tháng 

10/2022

(%)

Tháng 

11/2022 so 

với tháng 

11/2021

(%)

Cộng dồn 

từ đầu năm 

đến cuối kỳ 

báo cáo so 

với cùng kỳ 

năm trước 

(%)

471,34      5.005,54     98,70        142,29      125,47       

Vận tải hành khách 108,35      1.085,36     101,35      253,39      136,93       

Đường bộ 108,26      1.084,57     101,34      253,24      136,88       

Đường sắt -               -                 -               -               -                 

Đường biển -               -                 -               -               -                 

Đường thủy nội địa 0,09          0,79            119,63      920,93      297,66       

Đường hàng không -               -                 -               -               -                 

Vận tải hàng hóa 287,07      3.130,30     97,34        133,89      130,39       

Đường bộ 286,30      3.122,63     97,31        134,00      130,47       

Đường sắt -               -                 -               -               -                 

Đường biển -               -                 -               -               -                 

Đường thủy nội địa 0,77          7,67            111,11      101,03      103,07       

Đường hàng không -               -                 -               -               -                 

Dịch vụ hỗ trợ vận tải 75,83        789,05        100,23      102,36      99,11         

Bưu chính chuyển phát 0,09          0,83            108,14      -               -                 

12. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

(Kèm theo Báo cáo số         /CTK-TH ngày       /11/2022)

Tổng số
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Ước tính 

tháng 

11/2022

Cộng dồn 

từ đầu năm 

đến cuối kỳ 

báo cáo     

Tháng 

11/2022 

so với 

tháng 

10/2022

(%)

Tháng 

11/2022 

so với 

tháng 

11/2021

(%)

Cộng dồn 

từ đầu 

năm đến 

cuối kỳ báo 

cáo so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)

I. Vận chuyển (Nghìn HK) 1.468,90   13.928,31  100,67   300,94   132,28       

Đường bộ 1.456,02   13.775,66  100,55   300,90   131,62       

Đường sắt -               -                 -             -             -                

Đường biển -               -                 -             -             -                

Đường thủy nội địa 12,88        152,65       116,12   305,53   240,61       

Hàng không -               -                 -             -             -                

II. Luân chuyển (Triệu HK.km) 256,40      2.384,06    101,26   309,88   134,73       

Đường bộ 256,39      2.383,88    101,26   309,89   134,72       

Đường sắt -               -                 -             -             -                

Đường biển -               -                 -             -             -                

Đường thủy nội địa 0,01          0,18           119,46   246,57   187,60       

Hàng không -               -                 -             -             -                

I. Vận chuyển (Nghìn tấn) 3.198,03   35.070,04  97,26     131,54   131,00       

Đường bộ 3.172,68   34.846,69  97,08     131,86   131,18       

Đường sắt -               -                 -             -             -                

Đường biển -               -                 -             -             -                

Đường thủy nội địa 25,35        223,35       125,14   100,96   107,93       

Hàng không -               -                 -             -             -                

II. Luân chuyển (Triệu tấn.km) 80,59        891,37       96,83     125,92   128,41       

Đường bộ 80,29        889,24       96,81     125,78   128,40       

Đường sắt -               -                 -             -             -                

Đường biển -               -                 -             -             -                

Đường thủy nội địa 0,30          2,13           104,45   178,86   132,55       

Hàng không -               -                 -             -             -                

13. Vận tải hành khách và hàng hoá tháng 11 năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số         /CTK-TH ngày       /11/2022)

A. HÀNH KHÁCH

B. HÀNG HÓA
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Kim ngạch Xuất khẩu 130,85          1.554,58     103,82     73,66       82,58          

Một số mặt hàng xuất khẩu

Thủy sản 0,30              3,82            78,95       75,00       84,51          

Chè 0,50              4,17            102,04     131,58     107,47        

Dăm gỗ 9,00              74,59          74,63       296,05     163,32        

Hàng dệt và may mặc 2,50              24,19          119,62     125,00     222,33        

Xơ, sợi dệt các loại 1,00              11,25          107,53     50,76       82,36          

Thép, phôi thép 103,91          1.339,56     101,52     63,36       77,30          

   - Xuất khẩu từ FHS 110,27         1.404,64     102,63    66,31      78,55          

Kim ngạch Nhập khẩu 165,50          3.172,87     103,23     99,52       177,42        

   - Nhập khẩu từ Formosa 130,25         2.730,53     101,77    44,82      87,74          

14. Xuất, nhập khẩu hàng hóa tháng 11 năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số         /CTK-TH ngày       /11/2022)

Ước tính

tháng 

11/2022

(Triệu USD)

Cộng dồn từ 

đầu năm 

đến cuối kỳ 

báo cáo 

(Triệu USD)

Tháng 

11/2022 so 

với tháng 

11/2021

(%)

Cộng dồn từ 

đầu năm 

đến cuối kỳ 

báo cáo so 

với cùng kỳ 

năm trước 

(%)

Tháng 

11/2022 so 

với tháng 

10/2022

(%)
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Tai nạn giao thông

Tổng số vụ tai nạn giao thông Vụ 13         93        118,18 144,44 94,90         

Đường bộ " 12         92        109,09 133,33 93,88         

Đường sắt " 1,00      1,00     -                -            -                 

Đường thủy " -           -           -                -            -                 

Số người chết Người 11         79        137,50 157,14 95,18         

Đường bộ " 10         78        125,00 142,86 93,98         

Đường sắt " 1,00      1,00     -                -            -                 

Đường thủy " -           -           -                -            -                 

Số người bị thương Người 6           39        120,00 75,00    90,70         

Đường bộ " 6           39        120,00 75,00    90,70         

Đường sắt " -           -           -                -            -                 

Đường thủy " -           -           -                -            -                 

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ Vụ 10         54        166,67      111,11  87,10      

Số người chết Người -           1          -                -            33,33         

Số người bị thương " -           1          -                -            50,00         

Tổng giá trị tài sản thiệt hại Tr.đồng 30         4.923   31,25        34,09    179,61       

15. Trật tự, an toàn xã hội tháng 11 năm 2022

(Kèm theo Báo cáo số         /CTK-TH ngày       /11/2022)

Đơn vị 

tính

Sơ bộ 

tháng 

11/2022

Cộng 

dồn từ 

đầu 

năm 

đến 

cuối kỳ 

báo cáo

Tháng 

11/2022 

so với 

tháng 

10/2022 

(%)

Tháng 

11/2022 

so với 

tháng 

11/2021

(%)

Cộng dồn 

từ đầu năm 

đến cuối kỳ 

báo cáo so 

với cùng kỳ

năm trước 

(%)
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