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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa 

tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiêp̣ và thủy sản 

Tháng 5/2020, tình hình sản xuất nông nghiệp chủ yếu tập trung thu hoạch 

lúa và cây hàng năm khác vụ Đông Xuân, một số địa phương trên địa bàn tỉnh 

đang bước vào vụ gieo trồng lúa Hè Thu. Dự báo trong thời gian đến, tình hình 

gieo trồng và chăm sóc cây hàng năm vụ Hè Thu, chủ yếu là cây lúa sẽ gặp khó 

khăn do thời thiết ít mưa, thiếu nước tưới cho cây trồng. Hoạt động chăn nuôi ổn 

định, mặc dù dịch Tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia cầm đã được kiểm soát, không 

phát sinh ổ dịch mới nhưng vẫn tiềm ẩn những nguy cơ tái dịch gây khó khăn cho 

người chăn nuôi; do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên tình hình tiêu thụ, 

chế biến, xuất khẩu thủy-hải sản của các doanh nghiệp gặp khó khăn. Sản lượng 

thủy sản và khai thác gỗ từ rừng trồng tháng 5/2020 giảm so cùng kỳ năm trước.  

a. Nông nghiêp̣ 

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm từ đầu vụ Đông Xuân đến thời 

điểm 15/5/2020 ước đạt 43.175,6 ha, bằng 44,77% KH, trong đó cây lương thực 

23.200 ha, bằng 47,41%; cây chất bột có củ 3.706,6 ha, bằng 111,38%; cây thực 

phẩm 2.628,2 ha, bằng 39,94%; cây công nghiệp hàng năm 13.282,8 ha, bằng 

91,3%. So cùng kỳ năm trước, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm 

11,55% do cây công nghiệp hàng năm giảm 22,05% chủ yếu giảm diện tích 

trồng mía do thời tiết khô hạn cùng với giá bán thấp nên người dân chuyển đổi 

sang các giống cây trồng khác; cây thực phẩm giảm 13,36%; cây chất bột có củ 

giảm 5,47% chủ yếu giảm diện tích trồng sắn và khoai lang; cây lương thực 

giảm 4,8% chủ yếu giảm diện tích trồng lúa.  

Về thu hoạch lúa vụ Đông Xuân, tính đến nay toàn tỉnh đã thu hoạch xong 

19.738,2 ha lúa vụ Đông Xuân thu, giảm 1,8% so vụ Đông Xuân năm trước do 

thời tiết khô hạn, các hồ chứa không cung cấp đủ nước nên người dân cắt giảm 

diện tích gieo trồng; năng suất bình quân 65,41 tạ/ha, tăng 0,6 tạ/ha, cụ thể: 

Năng suất cao nhất là huyện Vạn Ninh 72,5 tạ/ha, tăng 0,59 tạ/ha; huyện Diên 
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Khánh 68,5 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha; thành phố Nha Trang 68 tạ/ha, tăng 2,32 tạ/ha; 

thị xã Ninh Hòa 63,72 tạ/ha, tăng 1,27 tạ/ha; huyện Cam Lâm 61,5 tạ/ha, giảm 

0,62 tạ/ha; thành phố Cam Ranh 60 tạ/ha, giảm 2,22 tạ/ha; huyện Khánh Sơn 

33,17 tạ/ha, tăng 0,16 tạ/ha; huyện Khánh Vĩnh 28 tạ/ha, giảm 3,89 tạ/ha. Sản 

lượng được 129.114,1 tấn góp phần nâng tổng sản lượng lương thực có hạt đầu 

vụ Đông Xuân đến nay được 131.496,1 tấn, giảm 1,72% so cùng kỳ năm trước.  

Ngành Thú y phối hợp chặt chẽ các địa phương, đơn vị có liên quan thực 

hiện công tác thanh tra, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, cơ sở sản xuất kinh doanh 

thuốc thú y; kết hợp với công tác kiểm dịch đối với động vật, sản phẩm động vật 

và bảo đảm an toàn trong vận chuyển; thường xuyên giám sát tình hình sử dụng 

chất cấm trong chăn nuôi và tình hình dịch bệnh; tăng cường công tác vệ sinh 

tiêu độc môi trường, chuồng trại; kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm 

tại các cơ sở giết mổ; tiếp tục tổ chức tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm đề 

phòng dịch bệnh xảy ra. Ước tính đến 31/5/2020, đàn trâu có 4.129 con, giảm 

1,99% so cùng kỳ năm trước; đàn bò 78.225 con, giảm 0,72%; đàn lợn 196,08 

nghìn con, tăng 0,8% và đàn gia cầm 2.268,7 nghìn con, tăng 0,9%. 

b. Lâm nghiệp 

Sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng tháng 5/2020 được 9.312,4 m
3
, giảm 

30,56% so cùng kỳ năm trước; sản lượng củi khai thác được 1.617 ste, giảm 

48,27%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, khai thác gỗ từ rừng trồng được 

30.237,4 m
3
, giảm 34,13% so cùng kỳ năm trước; khai thác củi 7.852,8 ste, giảm 

35,38%. Trước tình hình nắng nóng kéo dài, thời tiết ít mưa, nguy cơ cháy rừng 

rất cao nên các lâm trường và BQL rừng phòng hộ đã triển khai các phương án 

phòng, chống cháy rừng trong mùa khô và các giải pháp ngăn chặn nạn chặt phá 

rừng trái phép. Tính đến ngày 15/5/2020, trên điạ bàn tỉnh Khánh Hòa xảy ra 01 

vụ phá rừng trái phép, với diện tích bị phá 8,9 ha; 05 vụ cháy rừng do người dân 

đốt làm nương rẫy, với tổng diện tích rừng bị cháy 15,32 ha. 

c. Thủy sản 

Tổng sản lượng thủy sản tháng 5/2020 ước được 12.857 tấn, giảm 1,3% 

so cùng kỳ năm trước: Khai thác thủy sản được 11.549,2 tấn, giảm 1,2%, trong 

đó cá ngừ đaị dương 404 tấn, giảm 9,8% do mất mùa cá và sản lượng tiêu thụ 

giảm vì doanh nghiệp thủy sản tạm ngưng xuất khẩu; thu hoạch thủy sản nuôi 

trồng đạt 1.307,8 tấn, giảm 2,24%. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, tổng sản 

lượng thủy sản ước được 50.199,9 tấn, tăng 1,23% so cùng kỳ năm trước: Sản 

lượng thủy sản khai thác được 46.469,8 tấn, tăng 0,97% trong đó, cá 41.655,5 
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tấn, tăng 1,11%; thủy sản khác 4.416,2 tấn, tăng 0,14%; riêng tôm 398,1 tấn, 

giảm 4,42%. Sản lượng thủy sản nuôi trồng được 3.730,1 tấn, tăng 4,6% trong 

đó, cá 1.435,2 tấn, tăng 1,66%; tôm 1.014,2 tấn, tăng 11,7%; thủy sản khác 

1.280,7 tấn, tăng 2,76%.  

Diện tích nuôi trồng thủy sản 5 tháng đầu năm 2020 ước được 2.768,5 ha, 

tăng 1,9% so cùng kỳ năm trước do đang vào vụ chính thả nuôi, trong đó diện 

tích nuôi cá 547,6 ha, tăng 3,65%; diện tích nuôi tôm 1.369,4 ha, tăng 3,62%; 

diện tích nuôi thủy sản khác 851,5 ha, giảm 1,79%. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Năm tháng đầu năm 2020, do tác động của dịch bệnh Covid-19, ngành 

công nghiệp tiếp tục gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh, nhất là trong 

khâu nhập khẩu nguyên liệu đến khâu tiêu thụ sản phẩm nên chỉ số sản xuất 

công nghiệp 5 tháng đầu năm chỉ tăng 1,83% so cùng kỳ năm trước, mức tăng 

thấp nhất trong giai đoạn năm 2016-2020. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5/2020 tăng 2,64% so tháng trước và 

giảm 6,59% so cùng kỳ năm trước, cụ thể ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng, hơi nước giảm 8,26%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nước thải giảm 6,62%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm 

6,47% và ngành khai khoáng giảm 1,41%.  

Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 1,83% 

so cùng kỳ năm trước, cụ thể: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 27,73%; ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,76%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng, hơi nước tăng 1,66%; riêng ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và 

xử lý rác thải, nước thải giảm 1,09%. Trong các ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo một số ngành có chỉ số sản xuất công nghiệp 5 tháng đầu năm 2020 tăng so 

cùng kỳ năm trước như: Sản xuất thuốc, hóa dược liệu tăng 44,86%; sản xuất sản 

phẩm thuốc lá tăng 36,6%; sản xuất phương tiện vận tải khác tăng 17,1%; in ấn 

tăng 6,26%; sản xuất da, sản phẩm liên quan tăng 5,59%; chế biến gỗ và sản xuất 

sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 5,31% và sản xuất đồ uống tăng 0,77%. Các sản 

phẩm có chỉ số sản xuất công nghiệp giảm như: Sản xuất máy móc, thiết bị giảm 

57,82%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 23,28%; sản xuất trang phục giảm 

16,66%; dệt giảm 15,09%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại giảm 

10,96%; sản xuất chế biến thực phẩm giảm 10,34%; sản xuất giấy, sản phẩm từ 

giấy giảm 9,07%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn giảm 3,39%.  

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 5 tháng đầu năm 2020 tăng so 

cùng kỳ năm trước: Thuốc lá có đầu lọc tăng 36,6%; tủ gỗ tăng 28,42%; điện 
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sản xuất tăng 22,93%; đường RS tăng 17,75%; nước yến tăng 8,42%. Một số 

sản phẩm có chỉ số giảm như: Bia đóng chai giảm 51,47%; bia đóng lon giảm 

39,09%; cửa sắt giảm 30,43%; đường RE giảm 25,59%; cá ngừ đông lạnh giảm 

23,22%; sợi tự nhiên giảm 15,09%; cá khác đông lạnh giảm 12,75%; điện 

thương phẩm giảm 6,02%. 

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

5/2020 giảm 4,91% so cùng kỳ năm trước và giảm 0,69% so tháng trước. Tính 

chung 5 tháng đầu năm 2020, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp 

công nghiệp giảm 2,9% so cùng kỳ năm trước: Doanh nghiệp Nhà nước tăng 

0,96%; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tăng 1,83%; riêng doanh nghiệp 

ngoài Nhà nước giảm 8,93%. Chia theo ngành công nghiệp: Ngành công nghiệp 

chế biến chế tạo giảm 3,46%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 

hơi nước, điều hòa không khí tăng 3,8%; ngành khai khoáng tăng 1,72%; ngành 

cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 0,16%.  

3. Tình hình hoạt động doanh nghiệp 

Tính từ ngày 01/5/2020 đến 15/5/2020, toàn tỉnh có 98 doanh nghiệp thành 

lập mới, với vốn đăng ký 371,6 tỷ đồng, tăng 6,52% về số doanh nghiệp và giảm 

61,41% về vốn đăng ký so cùng kỳ năm trước. Tại thời điểm, toàn tỉnh có 23 doanh 

nghiệp quay trở lại hoạt động, tăng 43,75% so cùng kỳ năm trước; 77 doanh nghiệp 

đăng ký tạm ngừng hoạt động, gấp 2,5 lần; 18 doanh nghiệp đã giải thể tăng 46%. 

Tính từ ngày 01/01/2020 đến 15/5/2020, toàn tỉnh có 579 doanh nghiệp đăng 

ký thành lập mới với vốn đăng ký 2.734,43 tỷ đồng, giảm 26,52% về số doanh 

nghiệp và giảm 39,87% về số vốn đăng ký so cùng kỳ năm trước. Tính đến nay, 

toàn tỉnh có 235 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 12,96% so cùng kỳ 

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

quay trở lại hoạt động lên 814 doanh nghiệp; 803 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng 

hoạt động, tăng 2,78%; 111 doanh nghiệp đã giải thể, giảm 13,95%. 

4. Đầu tư, xây dưṇg   

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ để phòng, chống dịch Covid-19; các đơn vị xây dựng đã hoạt động 

trở lại bình thường, tập trung nhân lực đẩy nhanh tiến độ thi công các công 

trình; công tác thiết kế, lập dự toán, mời thầu của các công trình mới đang gấp 

rút hoàn thiện hồ sơ để triển khai trong thời gian sớm nhất.  

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

trên địa bàn tỉnh tháng 5/2020 ước được 279 tỷ đồng, tăng 2,36% so cùng kỳ 
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năm trước và tăng 36,71% so tháng trước: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 145 

tỷ đồng, tăng 15,88%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 92 tỷ đồng, tăng 

60,94% và vốn ngân sách nhà nước cấp xã 42 tỷ đồng, tăng 92,77%. Tính chung 

5 tháng đầu năm 2020, vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa 

phương quản lý ước được 896,35 tỷ đồng, bằng 20,93% kế hoạch và giảm 

1,37% so cùng kỳ năm trước: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 524,25 tỷ đồng, 

bằng 21,11% và giảm 4,79%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 275,82 tỷ 

đồng, bằng 24,34% và tăng 4,61% và vốn ngân sách nhà nước cấp xã 96,28 tỷ 

đồng, bằng 14,47% và tăng 1,85%. Trong tháng, có 23 công trình khởi công mới 

và 10 công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư trên 

63,1 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, có 65 công trình khởi công mới 

và 33 công trình hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng với tổng vốn đầu tư trên 

285,8 tỷ đồng. 

Một số công trình có vốn thực hiện khá là: Trường TH Vĩnh Trung, 

trường TH Phước Đồng, trường TH Phước Hải 3 (gđ 2), trường TH Vĩnh Hiệp, 

trường THCS Cao Bá Quát, trường THCS Lương Định Của, đường Thái Thông 

– Xuân Sơn (Nha Trang); trường TH Cam Lộc 1, trường TH Cam Lộc 2, trường 

THCS Lê Hồng Phong, đường Trần Nhật Duật, đường Nghĩa Phú, đường Hoàng 

Văn Thụ, kè chống sạt lở sông Lạch Cầu 2 và Lạch Cầu3 (Cam Ranh); hội 

trường UBND huyện, hệ thống mương thoát nước, gia cố mái ta luy, kè chống 

sạt lở đập dâng đồng ông Mãng, đường nhà máy nước Onsen, mương rút Cầu 

Lò, đường liên thôn xã Cam Thành Bắc (Cam Lâm); trường TH Ninh Trung, 

trường TH Ninh Hưng, đường Bắc – Nam (Ninh Hòa); trường TH Vạn Giã 1, 

trường TH Vạn Phước 2, đường Lê Lợi, đường Trần Đường, kè từ đường sắt 

đến cầu huyện, kè bờ biển Vạn Giã, bến cá Quảng Hội, chợ Tu Bông (Vạn 

Ninh); trường MN xã Cầu Bà, trường MG Hương Sen, trường MG Sen Hồng, 

trường TH xã Cầu Bà (gđ 2), trường TH Giang Ly, trường TH Liên Sang, cầu 

Yang Bay 2 (Khánh Vĩnh); khu TĐC Diên An, kè và đường dọc sông nhánh nối 

sông Cái và sông Đồng Đen, kè chống sạt lở bờ bắc TT Diên Khánh (Diên 

Khánh); Hội trường Huyện ủy, trường THCS Tô Hạp, trường THCS Sơn Lâm 

(gđ 3), đường Lê Hồng Phong, đường thôn Cô Lắc, đường D9, chợ huyện, cầu 

đi khu sản xuất thôn Cô Róa, kè thôn Ha Nít, kè bảo vệ sông Tô Hạp, đập dâng 

Suối Ngựa, khu sinh hoạt cộng đồng, nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Tha Mang, 

nhà sinh hoạt cộng đồng thôn Apa 2, trạm dừng chân đỉnh đèo, bãi rác Hòn 

Dung (Khánh Sơn)… 
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5. Thương maị, du lic̣h và giá cả 

Sau khi có chủ trương nới lỏng giãn cách xã hội, kể từ 0 giờ ngày 

04/5/2020 một số đơn vị kinh doanh thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh đã 

bắt đầu đi vào hoạt động trở lại nhưng ở mức độ cầm chừng do cầu tiêu dùng 

của người dân và du khách đến Nha Trang - Khánh Hòa giảm mạnh; mặc khác, 

thu nhập người dân giảm do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 thời gian qua nên 

cơ cấu và sức mua hàng hóa của người dân cũng thay đổi, cụ thể chỉ tập trung 

vào mua sắm những hàng hóa thiết yếu như: Lương thực, thịt tươi sống, đồ hộp, 

hàng gia vị, rau củ quả… Các đơn vị kinh doanh dịch vụ du lịch và các cửa 

hàng chuyên doanh bán cho du khách Trung Quốc, khách Nga hiện nay vẫn 

đang trong tình trạng tạm ngưng hoạt động.  

a. Tổng mức bán hàng hóa và doanh thu dic̣h vu ̣tiêu dùng 

Tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng 5/2020 được 

9.762,73 tỷ đồng, tăng 24,25% so tháng trước và giảm 27,21 % so cùng kỳ năm 

trước, trong đó tổng mức bán lẻ được 4.667,72 tỷ đồng, giảm 41,94%: Ngành 

dịch vụ lưu trú, ăn uống 352 tỷ đồng, giảm 80,32%; ngành thương mại được 

4.017,72 tỷ đồng, giảm 10,74%; ngành dịch vụ 296 tỷ đồng, giảm 78,24%.  

Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán hàng hóa và dịch vụ tiêu 

dùng ước được 49.744,8 tỷ đồng, giảm 22,49% so cùng kỳ năm trước, trong đó 

các doanh nghiệp thương mại dịch vụ nhà nước bán được 7.119,28 tỷ đồng, 

giảm 17,41% với các mặt hàng chủ yếu: 140.408 m
3
 xăng dầu, giảm 14,17%; 

219,7 triệu bao thuốc lá, giảm 2,78%. Trong tổng mức hàng hóa và dịch vụ tiêu 

dùng 5 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 

được 25.606,02 tỷ đồng, giảm 32,11% so cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng 

mạnh từ dịch bệnh Covid-19: Giảm mạnh nhất là ngành dịch vụ lữ hành và hoạt 

động hỗ trợ du lịch 568,72 tỷ đồng, giảm 68,16%; ngành dịch vụ 2.264,48 tỷ 

đồng, giảm 64%; ngành dịch vụ lưu trú và ăn uống 3.545,32 tỷ đồng, giảm 

58,08%; ngành thương mại được 19.227,5 tỷ đồng, giảm 9,22%.  

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

đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại và dịch vụ; phát hiện và xử lý 

nhiều trường hợp vi phạm về kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, an toàn thực 

phẩm. Đồng thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, 

vận động các cơ sở sản xuất, kinh doanh ký cam kết không kinh doanh hàng cấm, 

hàng giả, hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng và hàng không đảm bảo an toàn 

thực phẩm. Tháng 5/2020, Cục Quản lý thị trường đã kiểm tra được 07 cơ sở sản 
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xuất kinh doanh; đã phát hiện và xử lý hành chính 02 vụ vi phạm; thu nộp ngân 

sách 21,2 triệu đồng.  

b. Xuất, nhập khẩu hàng hóa 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 5/2020 ước được 70 triệu USD, giảm 

19,36% so tháng trước, chủ yếu do khối kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài được 

15,89 triêụ USD, giảm 61,61%; khối kinh tế tập thể 110 nghìn USD, giảm 7,17%; 

riêng khối kinh tế nhà nước 4,5 triêụ USD, tăng 39,25% và khối kinh tế tư nhân 

49,5 triêụ USD, tăng 17,68%. Kim ngạch xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu 

như: 39,5 triệu USD hàng thủy sản, tăng 11,15%; 10 triệu USD cà phê, tăng 

9,27%; 6,5 triệu USD hàng dệt may, tăng 124,88%; 4,5 triệu USD hàng hóa khác, 

tăng 10,4%; 3,2 triệu USD sản phẩm gỗ, tăng 82,33%; 2,65 triệu USD máy móc 

thiết bị và dụng cụ phụ tùng, tăng 131,56%. 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa trên địa 

bàn toàn tỉnh ước được 548,49 triệu USD, giảm 12,47% so cùng kỳ năm trước: 

Kinh tế tư nhân 227,76 triệu USD, giảm 20,08%; kinh tế tập thể 796,6 nghìn 

USD, giảm 16,75%; kinh tế nhà nước 17,99 triệu USD, giảm 15,32%; kinh tế có 

vốn đầu tư nước ngoài 301,94 triệu USD, giảm 5,48%. Một số mặt hàng chủ yếu 

có kim ngạch xuất khẩu giảm như: 7,97 triệu USD máy móc thiết bị và dụng cụ 

phụ tùng, giảm 53,49%; 185,86 triệu USD hàng thủy sản, giảm 25,74%; 17,98 

triệu USD hàng hóa khác, giảm 9,36%; 48,08 triệu USD cà phê, giảm 9,09%; 

222,3 triệu USD phương tiện vận tải và phụ tùng, giảm 2,13%. Một số mặt hàng 

chủ yếu có kim ngạch xuất khẩu tăng so cùng kỳ năm trước: 1,34 triệu USD sản 

phẩm mây, tre, cói và thảm, tăng 40,37%; 25,97 triệu USD gỗ và sản phẩm từ gỗ, 

tăng 31,16%; 38,29 triệu USD hàng dệt may, tăng 16,27%.  

Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 5/2020 ước được 67,74 triệu USD, 

giảm 5,72% so tháng trước: Kinh tế nhà nước được 5,2 triệu USD, giảm 23,93%; 

kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 34,04 triệu USD, giảm 12,48%; riêng kinh tế tư 

nhân được 28,5 triệu USD, tăng 9,13%. Kim ngạch nhập khẩu một số mặt hàng 

chủ yếu như: 23 triệu USD hàng thủy sản, tăng 5,47%; 15,5 triệu USD máy móc 

thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, giảm 2,41%; 8,1 triệu USD sắt thép các loại, 

giảm 19,92%; 5,5 triệu USD hàng hóa khác, giảm 12,35%; 5 triệu USD nguyên 

phụ liệu thuốc lá, giảm 16,88%; 2 triệu USD vải các loại, tăng 5,42%; 2 triệu 

USD thức ăn gia súc và nguyên liệu, tăng 6,41%. 

Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước 

được 307,49 triệu USD, giảm 6,46% so cùng kỳ năm trước: Kinh tế nhà nước 
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25,44 triệu USD, giảm 17,59%; kinh tế tư nhân 117,77 triệu USD, giảm 15,65%; 

riêng kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 164,28 triệu USD, tăng 3,82%. Một số 

mặt hàng có kim ngạch nhập khẩu giảm so cùng kỳ năm trước như: 2,99 triệu 

USD nguyên phụ liệu dược phẩm, tăng 77,31%; 16,05 triệu USD nguyên phụ 

liệu thuốc lá, giảm 42,44%; 1,15 triệu USD sữa và sản phẩm từ sữa, giảm 

39,47%; 6,53 triệu USD thức ăn gia súc và nguyên liệu, giảm 36,42%; 94,88 

triệu USD hàng thủy sản, giảm 26,02%; 3,44 triệu USD nguyên phụ liệu dệt, 

may, da, giày, giảm 12,68%. Bên cạnh đó, một số mặt hàng có kim ngạch nhập 

khẩu tăng cao như: 8 triệu USD vải các loại, tăng 29,64%; 74,82 triệu USD máy 

móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác, tăng 22,23%; 49,11 triệu USD hàng hóa 

khác, tăng 19,18%; 44,39 triệu USD sắt thép các loại, tăng 9,3%.  

Cán cân thương mại hàng hóa tháng 5/2020 xuất siêu được 2,26 triệu 

USD. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, xuất siêu được 241 triệu USD, bằng 

43,94% tổng kim ngạch hàng hóa xuất khẩu, trong đó khu vực có vốn đầu tư 

nước ngoài xuất siêu 137,66 triệu USD; khu vực kinh tế trong nước xuất siêu 

103,34 triệu USD. 

c. Du lic̣h 

Ngày 03/5/2020, UBND tỉnh Khánh Hòa có chủ trương nới lỏng giãn cách 

xã hội, cho phép người dân tắm biển và các hoạt động có liên quan trên tuyến 

công viên bờ biển nhưng phải đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 theo quy định kể từ 0 giờ ngày 04/5/2020 nên hoạt động du lịch tháng 

5/2020 trên địa bàn tỉnh khởi sắc hơn tháng trước, với doanh thu du lịch được 21 

tỷ đồng, tăng 21,49%, với 4,5 nghìn lượt khách và 12,1 nghìn ngày khách, tăng 

lần lượt là 50,96% và 43,14%. Tuy nhiên, tính chung 5 tháng đầu năm 2020, 

doanh thu hoạt động du lịch vẫn sụt giảm so cùng kỳ năm trước, với doanh thu 

3.281,02 tỷ đồng, giảm 65,62%; khách lưu trú được 650,08 nghìn lượt người với 

2.318,33 nghìn ngày khách, giảm lần lượt là 75,92% và 71,93%, trong đó 413,15 

nghìn lượt khách quốc tế, với 1.865,6 nghìn ngày khách quốc tế, giảm lần lượt là 

71,14% và 66,79%. Để vực dậy hoạt động du lịch chịu nhiều thiệt hại trong thời 

gian qua, tỉnh Khánh Hòa đang thực hiện chính sách kích cầu du lịch, nhất là thời 

tiết trên địa bàn tỉnh đang bước vào hè, là cơ hội ngành du lịch thu hút khách nội 

địa, bằng các chính sách khuyến mãi, giảm giá ưu đãi các gói dịch vụ. Cùng với 

đó, sẽ từng bước khai thác trở lại đối với các thị trường quốc tế trọng điểm do 

được đầu tư quảng bá du lịch và các chuỗi cung ứng dịch vụ được xây dựng từ 

nhiều năm qua tại các thị trường như Trung Quốc, Liên bang Nga và Hàn Quốc.  
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d. Chỉ số tiêu dùng (CPI), chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ 

Thực hiện Nghị quyết số 41/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và 

Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL ngày 16/4/2020 của Bộ Công Thương về việc hỗ 

trợ giảm giá điện, giảm tiền điện cho các khách hàng sử dụng điện bị ảnh hưởng 

của dịch Covid-19; cùng với việc Bộ Tài chính điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 

28/4/2020 và ngày 13/5/2020 đã tác động đến chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 

5/2020 giảm 1,49% so với tháng 12/2019 và giảm 0,03% so với tháng trước, là 

mức giảm thấp nhất trong giai đoạn 2018 -2020.  

Trong mức giảm của chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2020 so tháng trước, có 

02 nhóm hàng hóa và dịch vụ có chỉ số giá giảm, trong đó giảm mạnh nhất là 

nhóm giao thông, giảm 2,5% do Bộ Tài chính điều chỉnh giảm giá xăng, dầu vào 

ngày 28/4/2020 và tăng vào ngày 13/5/2020 với mức tăng chung của giá xăng 

RON A95 là 310 đồng/lít, xăng E5 là 190 đồng/lít, giá dầu Diezel giảm 990 

đồng/lít đã tác động đến chỉ số giá nhóm nhiên liệu giảm đến 4,85%; nhóm nhà ở, 

điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng, giảm 1,34% do thực hiện Nghị quyết số 

41/NQ-CP, ngày 09/4/2020 của Chính phủ và Công văn số 2698/BCT-ĐTĐL 

ngày 16/4/2020 của Bộ Công thương đã tác động đến giá điện sinh hoạt giảm 

4,82%; cùng với giá nước sinh hoạt giảm 0,63%; giá cho thuê nhà ở giảm 2,15%; 

giá thép xây dựng giảm 1,67%. Bên cạnh đó, một số nhóm hàng hóa và dịch vụ 

có chỉ số giá tăng như: Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,85% (chủ yếu 

nhóm thực phẩm tăng 1,09% do thịt lợn tăng cao 5,69%; nhóm lương thực tăng 

0,88%; nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng 0,39%); nhóm hàng hóa và dịch vụ 

khác tăng 0,19%; nhóm văn hóa, giải trí, du lịch tăng 0,1%. Các nhóm còn lại 

như: Đồ uống và thuốc lá; may mặc, mũ nón, giày dép; thuốc và dịch vụ y tế; bưu 

chính, viễn thông; giáo dục có chỉ số giá ổn định. 

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 5 tháng đầu năm 2020 tăng 4,35% so với 

chỉ số giá bình quân cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 5/2020 tăng 

2,13% so cùng tháng năm trước và giảm 1,49% so với tháng 12/2019 cụ thể 

như: Hàng ăn, dịch vụ ăn uống tăng 1,86%; may mặc, mũ nón, giày dép tăng 

1,21%; hàng hóa, dịch vụ khác tăng 0,59%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,37%; 

thiết bị, đồ dùng gia đình tăng 0,08%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,01%. Một số 

nhóm có chỉ số giảm như: Giao thông giảm 23,13%; văn hóa, giải trí và du lịch 

giảm 3,5%; nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 1,6%; các 

nhóm giáo dục và bưu chính, viễn thông có chỉ số giá ổn định.  
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Chỉ số giá vàng tháng 5/2020 tăng 2,99% so tháng trước, tăng 30,64% so 

cùng kỳ năm trước và tăng 14,71% so tháng 12/2019.  

Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 5/2020 giảm 0,25% so tháng trước, tăng 1,11% 

so cùng tháng năm trước và tăng 1,53% so tháng 12 năm trước.  

6. Vận tải 

Sau thời gian thực hiện cách ly xã hội để phòng, chống dịch Covid-19, 

ngành vận tải trên địa bàn tỉnh đã hoạt động trở lại. Các hãng hàng không cũng đã 

có kế hoạch tăng tần suất và khai thác các đường bay trong nước nhằm kích cầu 

du lịch nội địa cũng như đáp ứng nhu cầu đi lại của hành khách sau dịch. Tình 

hình vận chuyển đã khả quan hơn thời điểm dịch bệnh Covid-19 bùng phát nhưng 

nhìn chung vẫn giảm mạnh so cùng kỳ năm trước.  

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 5/2020 ước 

được 320,55 tỷ đồng, tăng 23,48% so tháng trước: Vận tải hành khách được 

28,36 tỷ đồng, gấp 2,1 lần; vận tải hàng hóa 168,02 tỷ đồng, tăng 24,46%; kho 

bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải được 124,17 tỷ đồng , tăng 11,78%. Tính chung 5 

tháng đầu năm 2020, doanh thu vận tải , kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước 

được 2.132,99 tỷ đồng, giảm 29,48% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Vận tải 

đường bộ 1.255,91 tỷ đồng, giảm 31,73%; vận tải đường thủy 59,1 tỷ đồng, 

giảm 46,02%; vận tải đường sắt 38,97 tỷ đồng, giảm 60,6%; vận tải đường hàng 

không của hãng Vietnam Airlines 42,77 tỷ đồng, giảm 62,51%. Trong tổng 

doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 5 tháng đầu năm 2020: Vận 

tải hành khách được 394,74 tỷ đồng, giảm 56,23%; vận tải hàng hóa được 

1.002,01 tỷ đồng, giảm 20,48%; kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải được 736,24 

tỷ đồng, giảm 14,68%. 

Vận chuyển hành khách đường bộ và đường thủy 5 tháng đầu năm 2020 

ước được 9.904,2 nghìn lượt người, giảm 53,09% so cùng kỳ năm trước (đường 

bộ được 9.495 nghìn lượt người và đường biển được 409,2 nghìn lượt người, 

giảm lần lượt là 52,74% và 60,01%); luân chuyển hành khách 467.335,5 nghìn 

lượt người.km, giảm 53,32% (đường bộ 463.939,8 nghìn lượt người.km và đường 

biển 3.395,7 nghìn lượt người.km, giảm lần lượt là 53,24% và 61,85%). 

Vận chuyển hàng hóa đường bộ và đường thủy 5 tháng đầu năm 2020 ước 

được 12.222,4 nghìn tấn, giảm 20,72% so cùng kỳ năm trước (đường bộ được 

12.129,5 nghìn tấn và đường biển được 92,9 nghìn tấn, giảm lần lượt là 20,63% 

và 30,93%); luân chuyển hàng hóa 1.150.470,4 nghìn tấn.km, giảm 21,02% 

(đường bộ 992.404,1 nghìn tấn.km và đường biển 158.066,3 nghìn tấn.km, giảm 

lần lượt là 19,18% và 30,88%). 
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Vận chuyển hành khách đường sắt 5 tháng đầu năm 2020 ước được 77,7 

nghìn lượt người, giảm 65,74% so cùng kỳ năm trước; luân chuyển hành khách 

47.481 nghìn lượt người.km, giảm 62,04%; vận chuyển hàng hóa 4,7 nghìn tấn, 

tăng 2,98% do các mặt hàng được vận chuyển có khách hàng ổn định, hàng hóa 

chủ yếu phục vụ nhu cầu thiết yếu, thời gian vận chuyển nhanh vì không qua các 

chốt kiểm tra nên được nhiều khách hàng lựa chọn để vận chuyển hàng hóa trong 

mùa dịch; luân chuyển hàng hóa 6.133,1 nghìn tấn.km, tăng 1,78%.  

Vận chuyển hành khách đường hàng không của hãng Vietnam Airlines 5 

tháng đầu năm 2020 đón được 89.215 lượt người lên xuống sân bay với 780 lần 

cất và hạ cánh; giảm lần lượt là 74,64% và 50% so cùng kỳ năm trước. 

7. Tài chính, ngân hàng 

 a. Tài chính 

 Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 

nhìn chung gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên thu ngân 

sách Nhà nước tháng 5/2020 giảm so cùng kỳ năm trước. 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 5/2020 ước được 

802,51 tỷ đồng: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 108,82 tỷ đồng và thu từ 

SXKD trong nước 693,69 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, tổng thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh ước được 5.839,66 tỷ đồng, giảm 23,82% 

so cùng kỳ năm trước: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 905 tỷ đồng, giảm 

18,83% và thu từ SXKD trong nước 4.934,66 tỷ đồng, giảm 24,67%. Trong tổng 

thu nội địa chỉ có 2 khoản thu tăng là: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài được 435 tỷ đồng, tăng 59,31%; thu xổ số kiến thiết 128 tỷ đồng, tăng 

2,84%; các khoản thu còn lại giảm: Thu khác ngân sách 140 tỷ đồng, giảm 

4,12%; thu từ doanh nghiệp nhà nước trung ương 244 tỷ đồng, giảm 4,46%; thu 

thuế thu nhập cá nhân 560 tỷ đồng, giảm 4,58%; thu thuế bảo vệ môi trường 410 

tỷ đồng, giảm 6,09%; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương 1.175 tỷ đồng, 

giảm 10,76%; thu từ quỹ đất công ích và thu hoa lợi công sản 4,8 tỷ đồng, giảm 

29,29%; thu tiền sử dụng đất 236,5 tỷ đồng, giảm 33,5%; thu từ khu vực ngoài 

quốc doanh 1.160 tỷ đồng, giảm 40,67%; thu lệ phí trước bạ 125 tỷ đồng, giảm 

48,48%; thu phí và lệ phí 160 tỷ đồng, giảm 57,96%; thu cấp quyền khai thác 

khoáng sản 9,7 tỷ đồng, giảm 62,71%; thu cổ tức và lợi nhuận sau thuế 110,3 tỷ 

đồng, giảm 66,11%; thu tiền cho thuê mặt đất, mặt nước 35,09 tỷ đồng, giảm 

68,26%; thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 1,26 tỷ đồng, giảm 83,59%; thu 

tiền bán và thuê nhà ở thuộc sở hữu nhà nước 5 triệu đồng, giảm 99,46%.  
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Tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương tháng 5/2020 ước được 

854,57 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển 181,57 tỷ đồng; chi thường xuyên 

673 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, tổng chi cân đối ngân sách nhà 

nước địa phương ước được 3.997,95 tỷ đồng, bằng 31,24% dự toán, trong đó chi 

đầu tư phát triển được 1.447,26 tỷ đồng, bằng 32,07% (riêng chi đầu tư xây 

dựng cơ bản 340 tỷ đồng, bằng 15,21%); chi thường xuyên 2.549,52 tỷ đồng, 

bằng 35,31% với các khoản chi như: Chi sự nghiệp kinh tế 266,82 tỷ đồng, bằng 

27,34%; chi sự nghiệp văn xã 1.596,5 tỷ đồng, bằng 37,25%; chi quản lý hành 

chính 537,5 tỷ đồng, bằng 38,05%; chi quốc phòng an ninh 78 tỷ đồng, bằng 

32,35%; chi khác ngân sách 70,7 tỷ đồng, bằng 23,17%. So cùng kỳ năm trước, 

tổng chi cân đối ngân sách nhà nước địa phương tăng 11,69%, trong đó chi đầu 

tư phát triển tăng 11,03%, chi thường xuyên tăng 12,07%. 

 b. Ngân hàng  

Các Chi nhánh TCTD tiếp tục đẩy mạnh triển khai các giải pháp tháo gỡ 

khó khăn cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 như giảm lãi suất cho 

vay, cơ cấu lại nợ, đưa ra những chương trình tín dụng ưu đãi dành cho khách 

hàng... Đồng thời, cân đối vốn để cho vay mới đối với các dự án hiệu quả nhằm 

hỗ trợ khách hàng phục hồi sau dịch. Lãi suất huy động VND kỳ hạn dưới 1 

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

tháng là 4,3%-4,75%/năm; lãi suất kỳ hạn từ 6 tháng đến dưới 12 tháng là 5,1%-

5,8%/năm và đối với kỳ hạn từ 12 tháng trở lên là 6,3%-6,9%/năm. Lãi suất cho 

vay ngắn hạn bằng VNĐ dành cho các đối tượng ưu tiên là 5,5%/năm và trung 

dài hạn là 8,5%-10%/năm; lãi suất cho vay lĩnh vực SXKD khác ngắn hạn ở 

mức 8,5%-9,5%/năm; trung dài hạn ở mức 9,5%-11,5%/năm; lãi suất cho vay 

USD ở mức 3,5%-3,7%/năm đối với ngắn hạn; 4%-6,5%/năm đối với trung và 

dài hạn. 

Ước đến cuối tháng 5/2020, huy động vốn toàn tỉnh được 83.570 tỷ đồng, 

tăng 1,91% so cùng kỳ năm trước: Huy động bằng đồng Việt Nam 81.860 tỷ 

đồng, tăng 2,05%; huy động bằng ngoại tệ 1.710 tỷ đồng, giảm 4,47%. Dư nợ 

cho vay của các tổ chức tín dụng đến cuối tháng 5/2020 ước được 90.770 tỷ 

đồng, tăng 8,27% so cùng kỳ năm trước: Dư nợ bằng đồng Việt Nam 86.600 tỷ 

đồng, tăng 10,36%; dư nợ bằng ngoại tệ 4.170 tỷ đồng, giảm 22,3%. Doanh số 

cho vay 5 tháng đầu năm ước đạt 44.253 tỷ đồng, giảm 31,74% so với cùng kỳ 

năm trước. Tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, phản ảnh đúng thực chất hoạt động của các 

TCTD trên địa bàn tỉnh.  



Tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hòa tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2020 - 13 

8. Một số tình hình xã hội 

a. Giáo dục 

Sau thời gian thực hiện giãn cách xã hội, ngày 4/5/2020 học sinh trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa đã đi học trở lại (riêng với trẻ mầm non đi học trở lại vào 

ngày 11/5/2020). Đồng thời, ngành giáo dục tiếp tục thực hiện nghiêm túc các 

điều kiện đảm bảo an toàn, an tâm cho giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ 

huynh như: Vệ sinh trường lớp, cơ sở vật chất, xây dựng kịch bản/phương án 

ứng phó từng đối tượng, từng tình huống, điều kiện khi có các trường hợp sốt, 

ho, khó thở liên quan đến dịch bệnh Covid-19; cấp phát tờ rơi, áp phích tuyên 

truyền, cloramin B, hóa chất khử khuẩn, tập huấn về công tác phòng chống dịch 

cho các cơ sở giáo dục. Đã tổ chức các đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch 

Covid-19, qua kiểm tra cho thấy các trường đã thực hiện vệ sinh phòng học, 

phòng chức năng, khuôn viên trường học… sạch sẽ, thoáng mát theo đúng 

hướng dẫn và khuyến cáo của ngành Y tế, đa số các trường đều đảm bảo các 

trang thiết bị và đồ dùng cần thiết, trang bị hệ thống nước rửa tay, xà phòng ở 

những vị trí hợp lý trong sân trường, nhà vệ sinh có hệ thống vòi nước rửa tay và 

xà phòng diệt khuẩn, có phòng y tế có các y cụ thiết yếu và bố trí khu vực cách 

ly khi cần thiết. Sở đã tham mưu UBND tỉnh việc thay đổi thời gian kỳ thi tuyển 

sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021, theo đó, kỳ thi sẽ diễn ra vào 16-17/7/2020 

(các năm học trước là vào ngày 4 đến ngày 5 tháng 6).  

b. Y tế 

Ngành Y tế chủ động đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát 

tả, dịch cúm, sởi, Rubella, bệnh Tay-Chân-Miệng, thủy đậu, đặc biệt là dịch 

bệnh sốt xuất huyết đang có xu hướng tăng. Tháng 5/2020, ghi nhận 249 ca sốt 

xuất huyết, tăng 98 ca so tháng trước; 6 ca sốt rét, tăng 01 ca; 10 ca bệnh Tay-

Chân-Miệng; 13 ca viêm gan do vi rút, giảm 02 ca; đã khám chữa bệnh cho 

231,07 nghìn lượt người; điều trị nội trú 14,9 nghìn lượt; phẫu thuật 4.789 ca; đã 

thực hiện tiêm chủng đủ liều cho 1.570 trẻ em dưới 1 tuổi; tiêm sởi mũi 2 cho 

1.560 trẻ em dưới 18 tháng tuổi; tiêm UV2+ cho 1.550 phụ nữ có thai. Tính 

chung 5 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh có 1.884 ca sốt xuất huyết, giảm 

68,18% so cùng kỳ năm trước; 23 ca sốt rét, giảm 36,11%; 97 ca bệnh Tay-

Chân-Miệng, giảm 83,99%; 90 ca viêm gan vi rút, giảm 61,21%; 01 ca viêm não 

vi rút, giảm 75%; 5 ca uốn ván, giảm 16,67%; đã khám chữa bệnh cho 1.163,71 

nghìn lượt người; điều trị nội trú 78,9 nghìn lượt người; phẫu thuật 24.021 lượt 

người. Đã thực hiện tiêm đủ liều cho 5.629 trẻ dưới 1 tuổi; tiêm sởi mũi 2 cho 

5.697 trẻ em dưới 18 tháng tuổi; tiêm UV2+ cho 5.556 phụ nữ có thai.  
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Trong tháng, đã phát hiện thêm 7 trường hợp nhiễm mới HIV, nâng tổng số 

người nhiễm HIV đến nay là 2.416 người; số người đã chuyển sang giai đoạn 

AIDS là 1.964 người và số người tử vong do AIDS đến nay là 1.230 người. 

Về tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid -19 trên cả nước nói 

chung và tại Khánh Hòa nói riêng đã được khống chế tốt. Sau thời gian thực 

hiện giãn cách xã hội để phòng, chống dịch, hoạt động của Nhân dân đã trở lại 

bình thường. Ngành Y tế vẫn tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống, 

dịch, đặc biệt là trong trường học khi học sinh đi học trở lại. Tính đến ngày 

21/5/2020, trừ 01 trường hợp nhiễm Covid-19, đã xuất viện vào ngày 

04/02/2020, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chưa phát sinh trường hợp mắc mới 

Covid-19; đã theo dõi, cách ly tập trung 1.380 trường hợp; tổng số trường hợp 

được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả tích lũy là 2.173 mẫu; tổng số trường hợp 

được theo dõi sức khỏe tại nhà đã qua 14 ngày có sự giám sát của nhân viên y tế 

là 2.808 trường hợp.  

c. Văn hóa, thể thao  

Ngành Văn hóa, Thể thao đã tổ chức tuyên truyền kỷ niệm Ngày Quốc tế 

Lao động 01 tháng 5; kỷ niệm 66 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ 

(07/5/1954 - 07/5/2020); kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ 

đại (19/5/1890 - 19/5/2020)… Trong tháng, Bảo tàng tỉnh chuẩn bị triển lãm 

chuyên đề: “Báu vật của Biển - Muối và Mắm”; thực hiện khai quật 01 ngôi mộ 

cổ tại xã Vĩnh Thái, thành phố Nha Trang. Trung tâm Bảo tồn di tích triển khai 

kế hoạch khảo sát lập hồ sơ khoa học di tích và kế hoạch cắm cột mốc bảo vệ di 

tích năm 2020. Thư viện tỉnh phục vụ 2.844 lượt bạn đọc tại thư viện (1.921 lượt 

người lớn, 923 lượt thiếu nhi); 15.084 lượt bạn đọc qua internet; số lượt sách 

báo phục vụ tại thư viện là 4.725 lượt; thực hiện cấp phát gia hạn 94 thẻ. 

d. Tai nạn giao thông 

Từ ngày 15/4/2020 đến 14/5/2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 7 vụ tai nạn 

và va chạm giao thông đường bộ, làm chết 7 người, bị thương 2 người. Tính 

chung 5 tháng đầu năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến ngày 14/5/2020) trên địa 

bàn tỉnh đã xảy ra 41 vụ tai nạn và va chạm giao thông đường bộ làm chết 43 

người, bị thương 6 người; tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 2 vụ, làm chết 2 

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

giảm 34 vụ, số người chết giảm 33 người, bị thương giảm 23 người; số vụ tai 

nạn giao thông đường sắt giảm 5 vụ, số người chết giảm 5 người; bị thương 

giảm 3 người. 
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e. Tình hình cháy, nổ và bảo vệ môi trường 

Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 9 vụ cháy, ước tính giá trị thiệt 

hại là 0,25 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy 

ra 48 vụ cháy, tăng 12 vụ so cùng kỳ năm trước; ước tính giá trị thiệt hại là 

24,34 tỷ đồng, tăng 15,23 tỷ đồng./. 

 

 
KT. CỤC TRƯỞNG 

PHÓ CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Lê Thị Trúc Phương 

 



1. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 5 năm 2020

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Thực hiện cùng 

kỳ năm trước 

Ước thực hiện 

kỳ này

Kỳ này so với 

cùng kỳ năm trước 

(%) 

* Diện tích gieo trồng cây hàng năm

(Tính từ đầu vụ Đông Xuân 2019-2020)
Ha 48.813,5            43.175,6           88,45                     

Trong đó:

1. Cây lương thực Ha 24.370,7            23.200,0           95,20                     

Lúa " 22.458,3            21.878,0           97,42                     

Lúa đông xuân " 20.099,3            19.738,2           98,20                    

Lúa hè thu " 2.359,0              2.179,0             92,37                    

Lúa mùa " -                     -                   -                        

Ngô " 1.912,4              1.281,3             67,00                     

2. Cây chất bột có củ Ha 3.921,2              3.706,6             94,53                     

Khoai lang " 104,6                 72,3                  69,12                     

Sắn " 3.606,5              3.459,2             95,92                     

Chất bột khác " 210,1                 175,1                83,34                     

3. Cây thực phẩm Ha 3.033,4              2.628,2             86,64                     

Rau các loại " 2.671,2              2.343,6             87,74                     

Đậu các loại " 362,2                 284,6                78,58                     

4. Cây công nghiệp hằng năm Ha 17.039,4            13.282,8           77,95                     

Trong đó:

Mía " 16.438,0            12.790,5           77,81                     

Thuốc lá " 221,0                 160,0                72,40                     

Lạc " 325,3                 302,7                93,05                     

* Sản lượng thu hoạch các loại cây trồng

Lúa Tấn 130.272,5          129.114,1         99,11                     

Lúa đông xuân " 130.272,5          129.114,1         99,11                    

Lúa hè thu " -                     -                   -                        

Lúa mùa " -                     -                   -                        

Các loại cây khác

Ngô Tấn 3.523,2              2.382,0             67,61                     

Khoai lang " 307,7                 237,1                77,05                     

Sắn " 59.897,6            60.146,8           100,42                   
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2. Kết quả sản xuất vụ đông xuân 2019-2020

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Thực hiện vụ 

đông xuân năm 

trước

Ước tính vụ 

đông xuân 

năm báo cáo

Vụ đông xuân năm

báo cáo so với vụ đông 

xuân năm trước (%)

Sản lượng lương thực có hạt Tấn 134.493,8        131.928,9       98,09                           

Diện tích, năng suất và sản lượng 

một số cây trồng

Lúa đông xuân

    Diện tích Ha 20.099,3          19.738,2         98,20                           

    Năng suất Tạ/Ha 64,81               65,41              100,92                         

    Sản lượng Tấn 130.272,5        129.114,1       99,11                           

Ngô

    Diện tích Ha 1.777,4            1.281,3           72,09                           

    Năng suất Tạ/Ha 23,75               21,97              92,50                           

    Sản lượng Tấn 4.221,3            2.814,8           66,68                           

Khoai lang

    Diện tích Ha 104,6               72,3                69,12                           

    Năng suất Tạ/Ha 45,59               44,28              97,13                           

    Sản lượng Tấn 476,9               320,1              67,13                           

Đậu tương

    Diện tích Ha 21,3                 13,1                61,50                           

    Năng suất Tạ/Ha 24,00               23,66              98,60                           

    Sản lượng Tấn 51,1                 31,0                60,64                           

Lạc

    Diện tích Ha 317,3               292,7              92,25                           

    Năng suất Tạ/Ha 24,63               24,80              100,70                         

    Sản lượng Tấn 781,5               726,0              92,90                           

Rau các loại

    Diện tích Ha 2.387,7            2.003,1           83,89                           

    Năng suất Tạ/Ha 122,72             118,57            96,62                           

    Sản lượng Tấn 29.301,2          23.750,7         81,06                           
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3. Chỉ số sản xuất công nghiệp 

Đơn vị tính: %

Chỉ tiêu

Thực hiện 

tháng 4/2020

so với 

tháng 4/2019

Tháng 5/2020 

so với 

tháng 4/2020

Tháng 5/2020 

so với cùng kỳ 

năm 2019 

Cộng dồn 

5 tháng 

năm 2020 

so với cùng kỳ 

năm 2019

TỔNG SỐ 92,14             102,64           93,41             101,83             

Phân theo ngành kinh tế 

B. Khai khoáng 114,36           88,57             98,59             127,73             

Khai khoáng khác 114,36           88,57             98,59             127,73             

C. Công nghiệp chế biến chế tạo 91,17             101,73           93,53             101,76             

Sản xuất chế biến thực phẩm 78,08             85,75             70,68             89,66               

Sản xuất đồ uống 87,41             120,82           104,75           100,77             

Sản xuất sản phẩm thuốc lá 95,03             107,56           108,66           136,60             

Dệt 159,83           53,48             74,35             84,91               

Sản xuất trang phục 48,53             129,51           88,05             83,34               

Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 94,88             154,08           91,83             105,59             

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

bàn, ghế); SP từ rơm, rạ và vật liệu tết, bện
94,25             118,47           123,40           105,31             

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 81,05             106,82           85,76             90,93               

In, sao chép bản ghi các loại 83,96             118,76           92,62             106,26             

Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 165,08           85,58             134,92           144,86             

Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 93,58             106,86           98,20             89,04               

Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ MMTB) 86,85             107,45           92,31             96,61               

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 39,66             118,85           27,30             42,18               

Sản xuất phương tiện vận tải khác 129,06           88,22             116,79           117,10             

Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 51,81             115,65           56,72             76,72               

Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 69,71             114,68           77,79             93,17               

D. Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, 

hơi nước và điều hòa không khí
101,70           110,29           91,74             101,66             

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

và điều hòa không khí
101,70           110,29           91,74             101,66             

E. Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải
92,12             113,96           93,38             98,91               

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 96,63             116,59           97,31             103,97             

Thoát nước và xử lý nước thải 61,93             123,94           78,95             88,08               

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; 

tái chế phế liệu
85,46             105,88           84,98             88,69               
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4. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Thực hiện 

từ đầu 

năm đến 

tháng 4/2020

Ước tính

tháng 5/2020 

Cộng dồn

5 tháng 

năm 2020

Tháng 5/2020 

so với 

tháng 5/2019

(%)

Cộng dồn 

5 tháng 

năm 2020 

so với 

cùng kỳ 

năm 2019 

(%)

TÊN SẢN PHẨM

Đá xây dựng khác M
3 353.942,6       91.448,1       445.390,7  98,71              127,97     

Cá ngừ đông lạnh Tấn 8.717,3           3.015,8         11.733,1    84,81              76,78       

Cá khác đông lạnh Tấn 4.564,9           1.098,7         5.663,6      70,50              87,25       

Tôm đông lạnh Tấn 5.351,0           1.472,2         6.823,2      96,10              101,23     

Đường RE Tấn 31.292,0         -                31.292,0    -                 74,41       

Đường RS Tấn 71.452,0         6.100,0         77.552,0    32,18              117,75     

Bia đóng chai Nghìn lít 362,4              58,1              420,5         60,24              48,53       

Bia đóng lon Nghìn lít 10.456,0         4.258,0         14.714,0    102,41            60,91       

Nước yến và nước bổ dưỡng khác Nghìn lít 23.941,2         5.556,4         29.497,6    105,24            108,42     

Thuốc lá có đầu lọc Nghìn bao 276.028,0       68.250,0       344.278,0  108,66            136,60     

Sợi xe từ các loại sợi tự nhiên: bông, 

đay, lanh, xơ dừa
Tấn 835,0              200,0            1.035,0      74,35              84,91       

Bộ quần áo thể thao khác Nghìn cái 1.964,0           250,0            2.214,0      76,92              92,47       

Bao bì và túi bằng giấy (trừ giấy nhăn) Nghìn chiếc 209.761,1       46.197,0       255.958,1  85,46              90,17       

Sản phẩm in khác Triệu trang 2.632,0           777,2            3.409,2      92,62              106,26     

Bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) M
3 131.751,0       37.350,2       169.101,2  98,20              89,04       

Cửa ra vào, cửa sổ bằng sắt, thép M
2 19.249,9         3.078,7         22.328,6    67,92              69,57       

Tàu chở chất lỏng và khí hoá lỏng 

trên 5000 tấn
Tỷ đồng 3.689,2           856,3            4.545,5      116,79            117,10     

Tủ bằng gỗ khác (trừ tủ bếp) Chiếc 6.302,7           1.703,7         8.006,4      106,91            128,42     

Bàn bằng gỗ các loại Chiếc 29.226,1         6.896,3         36.122,4    55,97              82,86       

Điện sản xuất Triệu Kwh 140,7              35,5              176,2         99,48              122,93     

Điện thương phẩm Triệu Kwh 916,6              260,9            1.177,5      88,77              93,98       

Nước uống được  Nghìn m
3 20.873,0         5.768,5         26.641,5    97,31              103,97     
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5. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước

Chỉ tiêu

Kế hoạch 

năm 2020

(Triệu đồng)

Thực hiện

tháng 4/2020

(Triệu đồng)

Ước tính

tháng 5/2020

(Triệu đồng)

Cộng dồn 

5 tháng 

năm 2020

(Triệu đồng)

Tháng 5/2020 

so với 

tháng 5/2019

(%)

Cộng dồn 

5 tháng 

năm 2020 

so với 

cùng kỳ 

năm 2019 

(%)

TỔNG SỐ 4.282.608   204.084        279.000        896.353      102,36            98,63      

1. Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 2.483.957   125.131        145.000        524.257      94,92              95,21      

   Vốn cân đối ngân sách tỉnh 1.397.915   79.501          85.000          364.861      98,59              102,69    

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 42.500       4.012           5.000            24.382       20,29             27,35      

   Vốn TW hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 397.417      16.744          20.000          54.794        66,12              72,86      

   Vốn nước ngoài (ODA) 301.100      5.160            10.000          15.160        -                  -          

   Xổ số kiến thiết 152.700      10.976          15.000          61.692        100,34            81,19      

   Vốn khác 234.825      12.750          15.000          27.750        70,23              62,83      

2. Vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 1.133.150   57.165          92.000          275.818      109,71            104,61    

   Vốn cân đối ngân sách huyện 796.131      36.563          60.000          191.085      126,03            105,63    

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 456.561     14.161         23.000          73.177       -                 -          

   Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 294.620      13.272          27.000          67.947        78,61              86,98      

   Vốn khác 42.399        7.330            5.000            16.786        263,16            361,77    

3. Vốn ngân sách nhà nước cấp xã 665.501      21.788          42.000          96.278        116,85            101,85    

   Vốn cân đối ngân sách xã 467.569      11.732          20.000          54.831        109,17            96,24      

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 268.139     3.912           9.000            18.733       -                 -          

   Vốn huyện hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 173.031      7.871            19.000          35.195        107,82            93,72      

   Vốn khác 24.901        2.185            3.000            6.252          -                  -          
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6. Doanh thu bán lẻ hàng hóa

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Thực hiện 

 tháng 4/2020

Ước tính

tháng 5/2020

Cộng dồn 

5 tháng 

năm 2020

Tháng 5/2020 

so với 

tháng 5/2019 

(%)

Cộng dồn 

5 tháng 

năm 2020 

so với 

cùng kỳ

năm 2019 

(%)

TỔNG SỐ Tỷ đồng 3.213,60         4.017,72        19.227,50 89,26             90,78       

Phân theo nhóm hàng

Lương thực, thực phẩm Tỷ đồng 1.289,39         1.510,72        6.971,85   105,43           97,64       

Hàng may mặc " 90,75              118,07           600,41      95,11             103,33     

Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình " 231,96            307,07           1.488,88   100,77           99,48       

Vật phẩm văn hóa, giáo dục " 23,04              32,06             130,29      101,77           85,62       

Gỗ và vật liệu xây dựng " 400,76            556,71           2.240,67   87,93             85,69       

Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) " 197,58            315,00           1.580,60   81,89             81,81       

Phương tiện đi lại (trừ ô tô con, kể cả 

phụ tùng)
" 186,53            221,90           1.180,41   72,28             79,88       

Xăng, dầu các loại " 459,05            537,81           2.897,49   62,87             79,71       

Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) " 95,08              116,53           631,43      82,76             89,68       

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm " 101,30            114,35           575,29      115,02           111,60     

Hàng hóa khác " 113,76            154,06           768,63      100,80           99,81       

Doanh thu dịch vụ sửa chữa xe có 

động cơ, mô tô, xe máy và xe có động cơ
" 24,40              33,44             161,55      96,39             99,87       
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7. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành và dịch vụ tiêu dùng khác 

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Thực hiện 

 tháng 4/2020

Ước tính

tháng 5/2020

Cộng dồn 

5 tháng 

năm 2020

Tháng 5/2020 

so với 

tháng 5/2019 

(%)

Cộng dồn 

5 tháng 

năm 2020 

so với

cùng kỳ

năm 2019 

(%)

Dịch vụ lưu trú, ăn uống Tỷ đồng 214,37           352,00            3.545,32    19,68             41,92       

Dịch vụ lưu trú Tỷ đồng 13,90             17,00              931,49       2,60               31,37       

Dịch vụ ăn uống " 200,47           335,00            2.613,83    29,56             47,62       

Du lịch lữ hành Tỷ đồng 2,00               2,00                568,72       0,51               31,84       

Dịch vụ tiêu dùng khác Tỷ đồng 236,98           296,00            2.264,43    21,76             36,00       
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8. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 5 năm 2020

Đơn vị tính: %

Kỳ gốc

2014

Tháng 5 

năm 2019 

Tháng 12

năm 2019

Tháng 4 

năm 2020

113,60     102,13      98,51          99,97         104,35                     

121,66     109,85      101,86        100,85       109,10                     

Trong đó: Lương thực 114,19     106,84     105,27       100,88      103,10                     

Thực phẩm 127,38     112,59     101,11       101,09      111,76                     

Ăn uống ngoài gia đình 114,62     106,14     101,93       100,39      106,73                     

109,44     100,69      100,01        100,00       100,72                     

108,12     102,53      101,21        100,00       102,77                     

116,76     99,06        98,40          98,66         104,07                     

104,80     100,87      100,08        100,02       101,12                     

176,66     102,99      100,37        100,00       103,06                     

70,74       74,83        76,87          97,50         92,34                       

98,50       100,00      100,00        100,00       100,00                     

119,51     104,34      100,00        100,00       104,33                     

104,72     96,61        96,50          100,10       98,08                       

115,07     103,38      100,59        100,19       103,79                     

132,28     130,64      114,71        102,99       123,91                     

111,04     101,11      101,53        99,75         100,68                     

May mặc, giày dép và mũ nón

Nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD

Thiết bị và đồ dùng gia đình

Chỉ số giá bình quân

5 tháng năm 2020 

so với cùng kỳ 

năm 2019

Chỉ số giá tháng 5 so với:

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ

Chỉ tiêu

Thuốc và dịch vụ y tế

Giao thông

Bưu chính, viễn thông

Giáo dục

Văn hoá, giải trí và du lịch

Hàng hóa và dịch vụ khác

Đồ uống và thuốc lá
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9. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

(Quý, năm)

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Thực hiện 

từ đầu 

năm đến 

tháng 4/2020

Ước tính

tháng 5/2020

Cộng dồn 

5 tháng 

năm 2020

Tháng 5/2020

so với 

tháng 5/2019

(%)

Cộng dồn 

5 tháng 

năm 2020 

so với

cùng kỳ

năm 2019 

(%)

TỔNG SỐ Tỷ đồng 1.812,44        320,55           2.132,99   52,21              70,52       

Vận tải hành khách Tỷ đồng 366,38           28,36             394,74      15,64              43,77       

Đường bộ " 292,50           22,00             314,50      16,21              47,24       

Đường sắt " 32,73             2,36               35,09        12,40              36,86       

Đường thủy " 22,47             1,97               24,44        14,98              41,11       

Đường hàng không (VN Airlines) " 18,68             2,03               20,71        15,12              25,42       

Vận tải hàng hóa Tỷ đồng 833,99           168,02           1.002,01   66,35              79,52       

Đường bộ " 785,57           155,84           941,41      66,14              80,20       

Đường sắt " 3,07               0,81               3,88          109,76            103,89     

Đường thủy " 28,86             5,80               34,66        55,87              69,30       

Đường hàng không (VN Airlines) " 16,49             5,57               22,06        85,47              67,65       

Kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải Tỷ đồng 612,07           124,17           736,24      69,20              85,32       

Bốc xếp " 36,86             7,67               44,53        81,85              88,59       

Kho bãi " 137,51           28,21             165,72      69,12              84,21       

Hoạt động khác " 437,70           88,28             525,98      68,31              85,41       
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10. Vận tải hành khách của địa phương

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Thực hiện 

từ đầu 

năm đến 

tháng 4/2020

Ước tính

tháng 5/2020

Cộng dồn 

5 tháng 

năm 2020

Tháng 5/2020  

so với 

tháng 5/2019  

(%)

Cộng dồn 

5 tháng 

năm 2020 

so với

cùng kỳ 

năm 2019 

(%)

I. Vận chuyển hành khách Nghìn HK 9.391,5          679,6            10.071,1      15,61              46,42      

Đường bộ " 8.849,2          645,8            9.495,0        16,02              47,26      

Đường sắt " 72,8               4,9                77,7             10,55              34,26      

Đường thủy " 384,6             24,6              409,2           11,60              39,99      

Đường hàng không (VN Airlines) " 84,9               4,3                89,2             6,72                25,36      

II. Luân chuyển hành khách Nghìn HK.Km 481.170,1      33.646,4       514.816,5    14,80              45,71      

Đường bộ " 433.310,4      30.629,4       463.939,8    15,29              46,76      

Đường sắt " 44.677,8        2.803,2         47.481,0      11,18              37,96      

Đường thủy " 3.181,9          213,8            3.395,7        11,53              38,15      

11. Vận tải hàng hóa của địa phương

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Thực hiện 

từ đầu 

năm đến 

tháng 4/2020

Ước tính

tháng 5/2020

Cộng dồn 

5 tháng 

năm 2020

Tháng 5/2020  

so với 

tháng 5/2019  

(%)

Cộng dồn 

5 tháng 

năm 2020 

so với

cùng kỳ 

năm 2019 

(%)

I. Vận chuyển hàng hóa Nghìn tấn 10.213,2        2.013,9         12.227,1      64,41              79,29      

Đường bộ " 10.131,6        1.997,9         12.129,5      64,48              79,37      

Đường sắt " 3,8                 0,9                4,7               108,42            102,98    

Đường thủy " 77,8               15,1              92,9             55,31              69,07      

II. Luân chuyển hàng hóa Nghìn tấn.Km 962.460,0      194.143,5     1.156.603,5 65,53              79,08      

Đường bộ " 825.596,8      166.807,3     992.404,1    67,12              80,82      

Đường sắt " 4.872,2          1.260,9         6.133,1        105,01            101,78    

Đường thủy " 131.991,0      26.075,3       158.066,3    56,00              69,12      
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12. Trật tự, an toàn xã hội

Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Sơ bộ 

tháng 5 

năm 2020

Cộng dồn 

5 tháng 

năm 2020

Tháng 5/2020

so với 

tháng 5/2019

(%)

Cộng dồn 

5 tháng 

năm 2020 

so với cùng kỳ 

năm 2019

 (%)

Tai nạn giao thông

(Tính từ 15/4/2020 đến 14/5/2020)

Số vụ va chạm và tai nạn giao thông Vụ 7                   43            58,33              51,81              

Đường bộ " 7                   41            70,00              54,67              

Đường sắt " -                2              -                  28,57              

Đường thủy " -                -           -                  -                  

Số người chết Người 7                   45            58,33              52,33              

Đường bộ " 7                   43            70,00              56,58              

Đường sắt " -                2              -                  28,57              

Đường thủy " -                -           -                  -                  

Số người bị thương Người 2                   6              66,67              18,75              

Đường bộ " 2                   6              66,67              20,69              

Đường sắt " -                -           -                  -                  

Đường thủy " -                -           -                  -                  

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ Vụ 9                   48            128,57            133,33            

Số người chết Người -                -           -                  -                  

Số người bị thương " -                -           -                  -                  

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính Triệu đồng 252               24.337     11,65              267,09            
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