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TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH QUẢNG NAM 

THÁNG HAI VÀ 02 THÁNG NĂM 2021 

 

Sau thời gian dịch Covid-19 lần 2 được kiểm soát trên địa bàn cả nước, 

tình hình kinh tế-xã hội trên địa bàn tỉnh đã có dấu hiệu phục hồi và tăng 

trưởng. Tuy nhiên, từ cuối tháng 01/2021 đến nay dịch Covid-19 tái phát lần 3 

và diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Tình 

hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tháng 02 và 02 tháng 

đầu năm đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể như sau:  

1. Sản xuất nông lâm thuỷ sản 

1.1. Sản xuất nông nghiệp 

* Trồng trọt: 

Trong tháng Hai, các địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ gieo trồng 

lúa và rau màu vụ Đông Xuân nhằm đảm bảo lịch thời vụ. Tính đến 15/2, cả 

tỉnh gieo cấy được 41,8 nghìn ha lúa Đông Xuân, bằng 99,8% cùng kỳ năm 

trước, đạt 99,5% kế hoạch. Về cơ cấu giống: nhóm giống chủ lực chiếm khoảng 

60% diện tích (KD18, 13/2, PC6, X21, Bắc Thịnh, ...); nhóm giống bổ sung chiếm 

30% (QS88, QS447,Thiên ưu 8, Đài Thơm 8,…) và 10% diện tích nhóm giống 

triển vọng (Hòa Phát 3, Sơn Lâm 1, TBR279, VNR20, VN27,...).  

Cùng với việc gieo cấy lúa Đông Xuân, tính đến giữa tháng Hai cả tỉnh 

đã gieo trồng được 4.450 ha ngô, bằng 96,7% cùng kỳ năm trước; 945 ha khoai 

lang (85,1%); 7.750 ha lạc (100,6%); 6.455 ha rau đậu (102,1%);... Các địa 

phương hiện đang tiếp tục xuống giống các loại cây trồng còn lại của vụ Đông 

Xuân. 

Thời tiết trước trong và sau Tết nắng ráo, thuận lợi cho việc gieo trồng 

và quá trình sinh trưởng phát triển của các loại cây trồng. Hiện nay người dân 

đang tổ chức thăm đồng, vệ sinh đồng ruộng, chăm sóc cây trồng sau thời 

gian nghỉ Tết. Tại một số địa phương (Duy Xuyên, Điện Bàn, Phú Ninh, Quế 

Sơn,...) đã xuất hiện rải rác các đối tượng gây hại trên lúa như: chuột, ốc bưu 

vàng, bọ trĩ, rầy nâu, rầy lưng trắng,... nhưng nhờ phát hiện sớm và phòng 

chống kịp thời nên không ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của cây lúa.  

* Chăn nuôi: 

Ngành chăn nuôi phối hợp chặt chẽ với các địa phương trên địa bàn tỉnh 

tăng cường giám sát tình hình dịch bệnh, chủ động kiểm tra, đôn đốc công tác 
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phòng, chống, phát hiện xử lý kịp thời không để các loại dịch bệnh nguy 

hiểm xảy ra trên diện rộng, bảo đảm nguồn cung thực phẩm an toàn cho tiêu 

dùng trong và sau Tết Nguyên đán.  

Ước tính tổng đàn trâu trong tháng 2/2021 đạt 60,1 nghìn con, giảm 

3,1% (-1,9 nghìn con) so với cùng kỳ năm trước; bò đạt 172,2 nghìn con, tăng 

1,3% (+2,2 nghìn con); chăn nuôi lợn tiếp tục được phục hồi, đạt 297 nghìn con, 

tăng 34,6% (+76,4 nghìn con) do cùng thời điểm năm trước đàn lợn chịu ảnh 

hưởng của dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP) nên giảm sâu. Chăn nuôi gia cầm ổn 

định, dịch bệnh ít xảy ra, tổng đàn ước đạt 8.370 nghìn con, tăng 5,2% (+410 

nghìn con) so với cùng kỳ.  

Trong tháng, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng khá phục vụ nhu cầu 

tiêu thụ trong dịp Tết cổ truyền, sản lượng thịt bò đạt 1.300 tấn, tăng 6,6% so với 

cùng kỳ năm 2020; lợn đạt 1.650 tấn (+10%) do nguồn cung khá dồi dào; đàn gia 

cầm đạt 1.500 tấn (+8,7%), trong đó gà tăng trên 9%. Giá gia súc, gia cầm trong 

dịp Tết không biến động lớn: Gà ta dao động 120.000-140.000 đồng/kg, ổn định 

so cùng kỳ năm trước; giá lợn hơi từ 75.000 - 80.000 đồng/kg, xấp xỉ cùng kỳ;... 

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc tính đến ngày 15/02/2021, toàn tỉnh 

có 53 xã thuộc 09 huyện, thị xã, thành phố1 có lợn mắc bệnh DTLCP; tổng số 

lợn mắc bệnh được giám sát tiêu hủy là 2.510 con với trọng lượng tiêu hủy trên 

166,5 tấn (trong đó 02 tháng đầu năm 2021, số lợn tiêu hủy là 707 con, trọng 

lượng tiêu hủy 45,6 tấn). 

1.2. Lâm nghiệp 

Sản xuất ngành lâm nghiệp trong tháng 02/2021 tập trung chủ yếu vào 

hoạt động trồng rừng, chăm sóc, khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng; đồng thời 

phát động phong trào “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” nhân dịp Xuân Tân 

Sửu 2021. Tính chung hai tháng đầu năm, diện tích rừng trồng mới tập trung 

ước đạt 1.860 ha, tăng 3,3% (+60 ha) so với cùng kỳ năm 2020; số cây lâm 

nghiệp trồng phân tán đạt 870 nghìn cây, tăng 2,4% (+20 nghìn cây); sản lượng 

gỗ khai thác tháng 02 ước 44 nghìn m3, tăng 10% so với cùng kỳ; tính chung 02 

tháng đầu năm 2021 đạt 114 nghìn m3, tăng 14,0% (+14 nghìn m3) chủ yếu tận 

thu gỗ còn lại do bão số 9 năm 2020 gây ra; củi đạt 87,8 nghìn ste, xấp xỉ cùng 

kỳ năm trước. 

Công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và PCCC rừng được triển khai 

ngay từ đầu năm, đồng thời phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong việc vận động 

nhân dân tham gia bảo vệ rừng nhằm góp phần ngăn chặn tình trạng vi phạm 

Luật bảo vệ và phát triển rừng. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xảy ra 03 

vụ chặt phá rừng với diện tích thiệt hại là 1,68 ha. 

1.3. Thuỷ sản 

                                           
1 Quế Sơn, Tam Kỳ, Thăng Bình, Điện Bàn, Đại Lộc, Phú Ninh, Nam Giang, Nông Sơn, Phước Sơn. 
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* Khác thác thủy sản: 

Tổng sản lượng khai thác thủy sản trong tháng 02 ước đạt 5.825 tấn, tăng 

14,1% so với cùng kỳ do phục vụ nhu cầu tiêu dùng Tết Tân Sửu. Tính chung 02 

tháng đầu năm đạt 10.930 tấn, bằng 9,5% kế hoạch năm, tăng 3,8% (+400 tấn) 

so với cùng kỳ năm 2020. Các nghề khai thác chính trên biển là Lưới rê, Lưới 

kéo (Giã cào), Lưới quét, Chụp mực khơi, Vây ngày,... đối tượng khai thác chủ 

yếu như cá đù, cá ngừ, cá nục, cá phù, mực nang, cá thu,...; ngư trường khai thác 

tập trung ở vùng ven bờ và vùng lộng. Sau thời gian nghỉ đón Tết cổ truyền các 

tàu thuyền tiếp tục ra khơi đánh bắt thủy sản. 

* Nuôi trồng thủy sản: 

Đến nay, tổng diện tích nuôi trồng thủy sản trong tỉnh ước đạt 6.122 ha, 

tăng 0,9% so cùng kỳ năm trước. Diện tích thả nuôi chủ yếu là nước ngọt tận 

dụng các hồ, đập, các công trình thủy lợi, ruộng trũng, sông suối và ao hồ nhỏ 

theo hình thức đánh tỉa thả bù; đối tượng nuôi là trắm cỏ, trôi, mè, chép, rô phi, 

cá chim trắng, cá trê lai, ba ba, lươn,…  

Tôm nuôi trong ao đất vùng triều (sú, thẻ) ven sông đã thả nuôi trên 200 

ha, tăng 40 ha so với cùng kỳ, do lịch thời vụ sớm hơn năm trước (bắt đầu từ 

01/02/2021); hiện người nuôi đang nạo vét, cải tạo, xử lý, vệ sinh ao nuôi để tiếp 

tục thả nuôi tôm vụ 1. Nuôi tôm lót bạt trên 240 ha, xấp xỉ cùng kỳ năm trước; 

tôm nuôi phát triển bình thường, chưa thấy dấu hiệu dịch bệnh.  

Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng sản lượng thủy sản ước đạt 12,9 nghìn 

tấn, tăng 3,7% (+465 tấn) so với cùng kỳ 2020; trong đó, sản lượng nuôi trồng 

thủy sản đạt 1.993 tấn, tăng 3,4% (+65 tấn). Đến nay các trại sản xuất và lưu giữ 

tôm giống trên địa bàn tỉnh đã đi vào hoạt động cung cấp đủ con giống, bảo đảm 

chất lượng cho người nuôi. 

Hiện các ngành chức năng giám sát chặt chẽ tình hình nuôi trồng thủy 

sản, hướng dẫn các địa phương, người nuôi chọn và thả giống thủy sản cùng với 

các điều kiện kỹ thuật khác để đảm bảo thả nuôi đúng lịch thời vụ; triển khai ra 

quân khai thác thủy sản sau Tết và nắm tình hình sản xuất để hướng dẫn người 

dân các biện pháp quản lý ao nuôi, hạn chế dịch bệnh xảy ra. 

2. Tài chính, ngân hàng 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế tính đến ngày 

24/02/2021: 4.838 tỷ đồng đạt 27% so dự toán, tăng 20% so với cùng kỳ, 

nguyên nhân do bị tác động tiêu cực của dịch Covid-19 và thời gian nghỉ tết 

Nguyên đán Tân Sửu. Trong đó thu nội địa đạt 4.450 tỷ đồng (31%;+44%); thu 

xuất nhập khẩu (chưa loại trừ hoàn thuế GTGT) đạt 359 tỷ đồng (11%;-61%). 

Trong thu nội địa thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 203 

tỷ đồng, đạt 12% dự toán, giảm 62% so với cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực 

công thương ngoài quốc doanh 3.283 tỷ đồng (40%;+99%); thu tiền sử dụng đất 

328 tỷ đồng (23%;+8%),… 
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Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế tính đến ngày 24/02/2021 ước đạt 

2.033 tỷ đồng, đạt 12,4% dự toán năm, giảm 38% so với cùng kỳ. Trong đó, chi 

đầu tư phát triển 619 tỷ đồng (13,8%; -66%); chi thường xuyên 1.415 tỷ đồng 

(12,6; -3%). 

Tình hình huy động vốn và hoạt động tín dụng trên địa bàn: do nhu cầu 

thanh toán trước tết tăng cao dẫn đến nguồn tiền gửi thanh toán giảm nhẹ; ước 

đến cuối tháng 02/2021 nguồn vốn huy động tại địa bàn đạt 62.762 tỷ đồng, tăng 

gần 1,4% so với tháng trước và giảm 0,4% so với đầu năm. Trong đó, huy động 

bằng nội tệ đạt 61.703 tỷ đồng, chiếm 98,3% tổng nguồn vốn huy động (+1,3%; 

-0,5%). 

Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn ước đến cuối tháng đạt 80.667 tỷ đồng, 

tăng 1,6% so với tháng 01/2021 và 1,7% so với đầu năm; trong đó, tín dụng 

ngắn hạn chiếm tỷ trọng 49% (+1,3%;+1,4%); tín dụng trung dài hạn chiếm 

50,8% tổng dư nợ tăng 2% so với đầu tháng. Nguyên nhân do tích cực thực hiện 

các giải pháp tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp và người dân; bên cạnh đó công tác 

cho vay của các ngân hàng thương mại trên địa bàn đối với khách hàng bán lẻ, 

doanh nghiệp nhỏ và vừa được thực hiện tốt.  

3. Đầu tư và xây dựng 

Năm 2021 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc khôi phục, phát triển 

kinh tế xã hội của tỉnh; đây cũng là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII. Trong điều kiện ngân sách tỉnh còn khó 

khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các nguồn vốn chủ yếu như vượt thu, 

tăng thu và tiết kiệm chi dự kiến không đảm bảo như những năm trước, kế hoạch 

vốn đầu tư thực hiện năm 2021 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa 

phương quản lý (không tính vốn trái phiếu chính phủ) của tỉnh dự kiến 5.304 tỷ 

đồng, bằng 63% so với kế hoạch năm 2020. 

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

phương quản lý tháng 02/2021 ước đạt 278 tỷ đồng, giảm 31% so với tháng 

01/2021 và giảm 38% so với cùng kỳ, nguyên nhân giảm là do thời gian nghỉ 

Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Trong đó vốn đầu tư thuộc cấp tỉnh quản lý 

ước đạt 173 tỷ đồng (-34%; -30%), nguồn vốn đầu tư thuộc cấp huyện quản lý 

ước thực hiện 87 tỷ đồng (-26%; -53%), nguồn vốn đầu tư thuộc cấp xã quản lý 

ước thực hiện 18 tỷ đồng (-13%; -5%).  

Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2021 ước đạt 680 tỷ đồng, giảm 24% so với 

cùng kỳ; trong đó vốn đầu tư thuộc cấp tỉnh quản lý thực hiện ước đạt 436 tỷ 

đồng (-11%), vốn đầu tư thuộc cấp huyện quản lý ước thực hiện 204 tỷ đồng (-

44%), vốn xã quản lý ước thực hiện gần 40 tỷ đồng (+2,8%).  

* Tình hình giải ngân nguồn vốn NSNN: theo số liệu Kho bạc nhà 

nước, tính đến 31/01/2021 các dự án thuộc nguồn vốn do địa phương quản lý đã 

giải ngân đạt 5,6% kế hoạch, cụ thể:    
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- Nguồn vốn đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương (bao gồm cả vốn 

đầu tư từ nguồn thu tiền sử dụng đất, xổ số kiến thiết) đã giải ngân 15,8% kế 

hoạch. Trong đó: nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương cấp tỉnh quản lý giải 

ngân đạt 2,6%; cấp huyện quản lý giải ngân đạt 18%; cấp xã quản lý giải ngân 

đạt 58%.  

- Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách Trung ương đã giải ngân 2%. Trong đó 

Vốn đầu tư theo các chương trình mục tiêu giải ngân được 1,4% kế hoạch; vốn 

bổ sung ngoài kế hoạch được giao giải ngân 12,5%. 

4. Sản xuất công nghiệp  

Kế hoạch sản xuất của doanh nghiệp hoạt động ngành công nghiệp năm 

2021 đã có dấu hiệu khởi sắc sau thời gian dài chịu ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19. Tuy nhiên dịch bệnh Covid-19 vừa bùng phát trở lại ở một số địa 

phương trên phạm vi cả nước sẽ tiếp tục gây khó khăn cho doanh nghiệp trong 

thời gian đến.   

Sau kỳ nghĩ Tết Nguyên Đán dài ngày, từ ngày 10/02/2021 đến hết ngày 

16/02/2021, hầu hết các doanh nghiệp sản xuất ngành công nghiệp đã quay trở 

lại hoạt động sản bình thường, đặc biệt Khu phức hợp ô tô Chu Lai Trường Hải 

đã trở lại sản xuất kinh doanh vào ngày 17/02/2021 - tức ngày mùng 6/01/ÂL). 

Bên cạnh đó một số doanh nghiệp hoạt động ngành may mặc và giày da sẽ hoạt 

động trở lại vào ngày 20/02/2021 (tức ngày mùng 9/01/ÂL). Do kỳ nghĩ Tết 

Nguyên Đán nhiều ngày đã làm cho chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02/2021 

giảm so với tháng trước. 

4.1. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp 

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 02/2021 giảm 17,9% so tháng 

trước nhưng tăng 12,2% so với cùng kỳ. Cụ thể tăng/giảm từng ngành tương 

ứng: ngành khai khoáng (-16%; -13,2%); ngành chế biến, chế tạo (-16,5%; 

+5,9%); ngành sản xuất và phân phối điện (-30,1%; +156,9%); cung cấp nước; 

hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (-5,3%; +8,6%). 

Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công 

nghiệp tăng 14,9% so cùng kỳ năm trước, trong đó tập trung ở các ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo (+7,9%), ngành sản xuất và phân phối điện (+176%) và 

ngành cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải (+5,9%); 

riêng ngành khai khoáng tiếp tục giảm 21,5%. 

Một số ngành sản xuất tăng so với cùng kỳ như: khai thác than cứng và 

than (+38,8%); sản xuất đồ uống (+9,8%); sản xuất hàng may sẳn (trừ trang 

phục) (+62%); chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (+3,2%); sản 

xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất (+8,2%); sản xuất sản phẩm từ cao su và 

plastic (+12,6%); sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) 

(+20,6%); sản xuất xe có động cơ (+36,5%); khai thác, xử lý và cung cấp nước 

(+4,9%). Bên cạnh đó một số ngành công nghiệp sản xuất giảm: khai khoáng 
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khác (-41,2%); sản xuất chế biến thực phẩm (-4,5%); sản xuất trang phục (-

19,3%); sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (-48,8%); sản xuất giấy và sản 

phẩm từ giấy (-16,8%); sản xuất kim loại (-35,9%). 

4.2. Sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp 

Chỉ số sản xuất tháng 02/2021 của một số sản phẩm tăng so với cùng kỳ: 

than đá (than cứng) loại khác tăng 2%, đạt 16 nghìn tấn; thủy hải sản ướp đông 

khác (+25,7%) đạt 166 tấn; thức ăn cho gia súc (+49,6%) đạt 2.509 tấn; thức ăn 

cho thuỷ sản (+6,1%) đạt 6.500 tấn; bao và túi dùng để đóng, gói hàng từ đay 

(+52%) đạt 6,4 triệu sản phẩm; cao su hỗn hợp chưa lưu hoá, dạng nguyên sinh 

(+25%) đạt 300 tấn; kim khâu, kim đan, kim móc, kim thêu (+19,3%) đạt 41,6 

tấn; dòng xe du lịch (+55,1%) đạt 3.535 chiếc; điện sản xuất tăng hơn 3 lần, đạt 

262,6 triệu kwh; nước uống được (+9,9%) đạt 2.050 ngàn m3. 

Một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ: đá xây dựng (-35,4%); cát trắng 

(-10,7%); phi lê cá sấy khô, muối hoặc ngân nước muối nhưng không hun khói 

(-13,5%); vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên (-72%); giày, 

dép thể thao có mũ bằng da và có đế ngoài (-59%); ván ép từ gỗ và các vật liệu 

tương tự (-16,3%); xi măng (-33,3%); dịch vụ sản xuất đồ kim hoàn và chi tiết 

liên quan (-22,2%). 

Tính chung hai tháng đầu năm, một số sản phẩm so với cùng kỳ tăng 

như: than đá loại khác (+38,7%); phi lê cá và các loại thịt các khác tươi, ướp 

lạnh (+23,7%); thủy hải sản ướp đông khác (+9%); thức ăn cho gia súc 

(+77,2%); bia đóng chai (+14%); Plastic khác dạng nguyên sinh chưa được phân 

vào đâu (+58,5%); xe có động cơ dùng để vận tải hàng hóa có động cơ đốt trong 

tăng gấp 02 lần; điện sản xuất tăng 03 lần so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh 

đó một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ như: đá xây dựng (-63,9%); thức ăn 

cho thủy sản (-10,5%); vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ trọng bông từ 85% trở lên (-

61,3%); giày, dép thể thao có mũ bằng da và có đế ngoài (-56,3%); bao bì và túi 

bằng giấy (-43%);… 

4.3. Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp 

Trước và sau Tết Nguyên Đán số lao động làm việc trong hầu hết các 

doanh nghiệp công nghiệp ít có biến động so với các tháng trước, vì vậy chỉ số 

sử dụng lao động tháng 02/2021 gần như không biến động so với tháng 01/2021 

(+0,08%).  

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công 

nghiệp cộng dồn cuối tháng 02/2021 ước tính (-6,1%) so với cùng kỳ năm trước 

và có sự biến động giữa các loại hình kinh tế và các ngành. Lao động khu vực 

doanh nghiệp Nhà nước (+0,7%), trong khi đó khu vực doanh nghiệp ngoài nhà 

nước (-5,9%) và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (-7,2%). Cũng 

tại thời điểm trên, chỉ số sử dụng lao động trong các doanh nghiệp ngành khai 

khoáng (+1,1%) và ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải (+0,4%); 
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ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (-6,5%) và ngành sản xuất và phân phối 

điện (-2,6%). 

5. Thương mại, dịch vụ 

Tình hình hoạt động của các ngành thương mại, dịch vụ 02 tháng đầu 

năm 2021 diễn ra trong bối cảnh dịch Covid-19 bùng phát lần 3 đã ảnh hưởng 

tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của các ngành thương mại, dịch vụ. 

Trong đó hoạt động ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch bị ảnh hưởng lớn. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02 ước đạt 3,9 

nghìn tỷ đồng, giảm 13,2% so với tháng trước và 0,3% so với cùng kỳ. Tính 

chung 02 tháng đầu năm ước đạt gần 8,5 nghìn tỷ đồng, giảm 7,7% so với cùng 

kỳ năm trước. Trong đó: doanh thu bán lẻ hành hóa đạt trên 6,2 nghìn tỷ đồng (-

2,3%); dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 1,4 nghìn tỷ đồng (-26,6%); dịch vụ khác đạt 

816 tỷ đồng (-3,4%). 

5.1. Hoạt động bán lẻ hàng hóa 

Năm nay người dân chủ yếu vui xuân, chơi Tết, hạn chế đi du lịch do lo 

ngại tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, do vậy thị trường hàng hóa sau Tết 

chưa sôi động lại. Đồng thời, trong các ngày đầu năm mới, nhiều cơ sở kinh 

doanh nghỉ Tết và phần lớn người tiêu dùng đã mua hàng dự trữ từ những ngày 

trước đó nên dự báo hàng hóa không có biến động bất thường. Ước tính tổng 

doanh thu bán bán lẻ hàng hoá tháng 02/2021 đạt trên 2,8 nghìn tỷ đồng, giảm 

18,3% so với tháng trước, tăng 7,4% so với cùng kỳ (năm 2020 Tết nguyên đán 

diễn ra từ 23 đến ngày 30 tháng 01). Trong đó các nhóm ngành hàng tăng, giảm 

như: hàng may mặc (-0,4%;-38,5%); đồ dùng gia đình (-20,6%;-38,6%); vật 

phẩm văn hóa, giáo dục (+1,5%;-53%); gỗ và vật liệu xây dựng (-

47,5%;+59,2%); phương tiện đi lại (-30,5%;+2,8%);... 

Ước tính 02 tháng đầu năm 2021: tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 

trên 6,2 nghìn tỷ đồng, giảm 2,3% so với cùng kỳ; một số nhóm ngành giảm 

mạnh như: hàng may mặc (-59%); đồ dùng, trang thiết bị gia đình (-30,7%); vật 

phẩm văn hóa, giáo dục (-58,4%); nhiên liệu khác (-61%). Bên cạnh đó có một 

số nhóm ngành tăng như: gỗ và vật liệu xây dựng (+117,5%); phương tiện đi lại 

(+12,1%); đá quý, kim loại quý (+20%); hàng hóa khác (+4,2%).  

5.2. Hoạt động du lịch, dịch vụ lữ hành và dịch vụ khác 

Thực hiện Chỉ thị 22/CT-UBND ngày 24 tháng 12 năm 2020 về tổ chức 

đón Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết 

kiệm, các cơ quan trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị nhiều sự kiện văn hóa, nhất là 

các hoạt động văn hóa truyền thống. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-

19, hàng loạt hoạt động đã hủy, hoãn hoặc tổ chức gọn nhẹ. Trước đó, cộng 

đồng doanh nghiệp trên địa bàn và các ngành liên quan cũng đã phối hợp, tổ 

chức chương trình “Thức giấc và xông đất Hội An” chào mừng năm mới Tân 

Sửu 2021 với thông điệp Hội An sẵn sàng chào đón du khách trở lại, là điểm đến 
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an toàn, lý tưởng với nhiều ưu đãi hấp dẫn. Tuy nhiên, sau khi dịch Covid-19 

bùng phát đợt 3 tại Hải Dương và Quảng Ninh, nhiều khách du lịch đã hủy, hoãn 

tour du lịch Tết đến Hội An, hầu hết các khách sạn trên địa bàn đều ghi nhận 

tình trạng khách hủy phòng trong dịp Tết. 

Theo kết quả điều tra tháng 02/2021, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn 

tỉnh Quảng Nam ước đạt hơn 56 nghìn lượt khách, giảm 8,2% so với tháng 

trước; trong đó: khách quốc tế đạt hơn 2 nghìn lượt khách (-29,2%); khách trong 

nước đạt hơn 54 nghìn lượt khách, (-7,1%). So với cùng kỳ năm trước, tổng lượt 

khách lưu trú giảm gần 82%. Riêng đối với hoạt động du lịch theo tour, do tình 

hình dịch bệnh Covid-19 tái phát diễn biến phức tạp, các doanh nghiệp lữ hành 

phục vụ trong tháng 02 tạm dừng hoạt động nên không phát sinh. Doanh thu 

hoạt động lưu trú tháng 02 đạt gần 30 tỷ đồng, giảm 6,3% so với tháng trước, 

giảm 86% so với cùng kỳ. Ước tính doanh thu hoạt động lưu trú 02 tháng đầu 

năm đạt gần 62 tỷ đồng (-87,1%). Doanh thu hoạt động ăn uống tháng 02 đạt 

gần 688 tỷ đồng (+5,1%;-0,5%). Tính chung 02 tháng đầu năm doanh thu hoạt 

động ăn uống đạt 1.342 tỷ đồng (-6,3%). 

Theo kết quả điều tra, doanh thu dịch vụ tháng 02/2021 đạt gần 410 tỷ 

đồng, tăng 0,85% so với tháng trước do nhu cầu về các hoạt động dịch vụ phục 

vụ tết Nguyên đán tăng. Cụ thể: nhóm dịch vụ hành chính và dịch vụ hổ trợ 

(thuê xe, thuê đồ dùng...) tăng 3,6%; dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí 

(+5,96%), dịch vụ sữa chữa máy vi tính, đồ dùng cá nhân và gia đình (+8,1%); 

dịch vụ phục vụ cá nhân khác (+10,6%). Ngược lại, doanh thu một số ngành 

dịch vụ giảm so với tháng trước do nhu cầu giảm như dịch vụ bất động sản (-

2%); giáo dục và đào tạo (-3,6%)... So với cùng kỳ đạt mức tương đương, tuy 

nhiên giảm mạnh một số ngành: hoạt động dịch vụ nghệ thuật vui chơi giải trí (-

27,8%); dịch vụ khác (-14,7%). Cộng dồn 02 tháng đầu năm doanh thu nhóm 

dịch vụ khác đạt 816 tỷ đồng, giảm 3,4% so với cùng kỳ năm 2020. 

5.3. Hoạt động vận tải, kho bãi 

Nhằm đảm bảo các hoạt động vận tải diễn ra an toàn, thuận lợi, phục vụ 

tốt nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của người dân dịp trước, trong và sau 

tết Tân Sửu 2021, đồng thời đảm bảo tuân thủ tốt các quy định về phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, các sở ban ngành liên quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm 

soát, siết chặt kỷ cương, trật tự trong công tác đảm bảo an toàn giao thông.  

Theo kết quả điều tra, tổng doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch 

vụ hỗ trợ tháng 02 năm 2021 ước đạt 348 tỷ đồng, giảm gần 10% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 38 tỷ đồng (-46%), 

doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 261 tỷ đồng (+0,3%), doanh thu hoạt động 

kho bãi và dịch vụ hỗ trợ đạt 49 tỷ đồng (-12%). 

- Vận tải hành khách: tháng 02 ước đạt 815 nghìn khách, giảm 40,7% so 

với tháng cùng kỳ và gần 56 triệu lượt khách.km (-51%). Trong đó, đường bộ 
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685 nghìn lượt khách (-44,6%) và hơn 55 triệu lượt khách.km (-51,1%); đường 

thủy đạt hơn 130 nghìn lượt khách (-4,8%) và 312 nghìn lượt khách.km (-

26,1%). 

- Vận tải hàng hóa: tháng 02 ước đạt 1,3 triệu tấn, giảm 1,5% so với 

tháng cùng kỳ năm trước và 143 triệu tấn.km (+2,6%). Trong đó, vận tải đường 

bộ đạt 1,29 triệu tấn (-1,6%) và hơn 136 triệu tấn.km (+2,2%); đường thủy đạt 

22 nghìn tấn (+5,4%) và 8,9 triệu tấn.km (+11,5%). 

Tổng doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ 02 tháng 

ước đạt gần 721 tỷ đồng, giảm 14,5% so với cùng kỳ. Trong đó: vận tải hành 

khách đạt 74 tỷ đồng (-54%); vận tải hàng hóa đạt 543 tỷ đồng (-1,8%); dịch 

vụ hỗ trợ vận tải đạt gần 103 tỷ đồng (-19,7%).  

5.4. Tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau tết Tân Sửu 

Thị trường hàng hóa phục vụ tết Tân Sửu trên địa bàn tỉnh đa dạng về 

mẫu mã, phong phú về chủng loại với hệ thống phân phối phủ rộng từ thành thị 

đến nông thôn. Tại nhiều điểm kinh doanh như siêu thị, cửa hàng tiện ích, 

minimart… các mặt hàng được niêm yết giá, tạo điều kiện để người tiêu dùng 

lựa chọn và mua được sản phẩm phù hợp, tránh tình trạng tăng giá đột biến, ép 

giá vào dịp Tết, qua đó tạo được niềm tin cho người tiêu dùng. Lượng hàng hóa 

chuẩn bị cho dịp Tết dồi dào, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng. Sở 

Công thương tỉnh Quảng Nam đã ban hành công văn số 1744/SCT-QLTM nhằm 

triển khai các giải pháp đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn thị trường cuối năm 

2020 và dịp tết Nguyên đán 2021, Sở Tài chính ban hành công văn số 3653 

/STC-GCS về việc thực hiện các biện pháp góp phần bình ổn giá trong dịp tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. 

Nhằm thúc đẩy doanh nghiệp, hợp tác xã trong và ngoài Tỉnh quảng bá 

các sản phẩm đặc trưng là thế mạnh của mình, đồng thời tạo điều kiện phục vụ 

người dân trên địa bàn vui xuân đón Tết, có cơ hội tiếp cận, mua sắm các sản 

phẩm chất lượng, kích cầu tiêu dùng dịp cuối năm, tiếp tục tạo đà phát triển cho 

thương mại nội địa. Sở Công thương đã tổ chức Hội chợ Xuân - OCOP Quảng 

Nam diễn ra từ ngày 06/01/2021 đến ngày 12/01/2021 tại Trung tâm văn hóa 

tỉnh với sự tham gia của 276 gian hàng (trong đó có 30 gian hàng bán các sản 

phẩm thương hiệu OCOP Quảng Nam).  

Qua theo dõi các ngày từ 01/02/2021 (ngày 20/12 Âm lịch) cho đến 

08/02/2021 (27/12 Âm lịch) giá cả hàng hoá nhìn chung có biến động tăng nhẹ; 

song, không có tình trạng sốt giá, đầu cơ, tích trữ do nguồn cung hàng hóa dồi 

dào, phong phú. Các loại rau, củ quả như cà rốt, khoai tây, cam sành, táo… được 

tiêu thụ mạnh, giá tăng từ 5% đến 15%. Riêng nhóm thực phẩm tươi sống như 

cá, thịt vào những ngày gần Tết tăng, tôm tươi tăng từ 15-30 nghìn đồng/kg, gà 

mái ta còn sống loại 1 kg trở lên tăng từ 10-20 nghìn đồng/kg, cá thu tăng từ 30-

50 nghìn đồng/kg, thịt heo tăng từ 10-20 đồng/kg. Nhóm đồ uống bia, nước ngọt 
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năm nay với lượng hàng hóa dự trữ lớn nên giá tương đối ổn định tăng nhự dao 

động từ 5-10 nghìn đồng/thùng… 

Vào ngày cận Tết 09/02/2021(28/12 âm lịch), giá một số thực phẩm như 

thịt, cá, tôm tăng giá mạnh; giá các loại củ, quả tăng từ 10-20% do nhu cầu tiêu 

dùng tăng cao. Từ ngày mồng 3 Tết (14/02/2021) một số mặt hàng tươi sống, 

rau củ, quả ở chợ đã được bán trở lại, tuy giá bán đã có giảm nhiều so với ngày 

cận Tết nhưng vẫn còn cao do đầu năm nguồn cung còn hạn chế. 

Thị trường vàng vào những ngày trước tết Nguyên đán có xu hướng 

giảm nhẹ. Trước Tết, giá vàng 99,99 dao động ở mức 5,440 đến 5,495 triệu 

đồng/chỉ, đến ngày 17/02/2021 (mồng 6 âm lịch) giá vàng vẫn giữ ở mức 5,733 

triệu đồng/chỉ. 

6. Chỉ số giá 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tháng 

02/2021 tăng 2,02% so với tháng trước (trong đó khu vực thành thị tăng 1,49%; 

khu vực nông thôn tăng 2,22%). Tuy nhiên so với bình quân cùng kỳ, CPI giảm 

1,08% do ảnh hưởng của giá nhiên liệu giảm 15,47%.  

Các nguyên nhân chính làm tăng CPI trong tháng như: (1) Giá điện sinh 

hoạt tăng cao do Bộ Công Thương không còn áp dụng chính sách giảm giá điện, 

giảm tiền điện theo Công văn số 9764/ BCT-ĐTĐL, góp phần tăng CPI chung 

0,99%; (2) Nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao trong dịp Tết làm giá 

nhiều mặt hàng trong nhóm lương thực, thực phẩm, đồ uống và thuốc lá tăng 

như: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (+1,84%), đồ uống và thuốc lá (+1,68%) 

lần lượt đóng góp vào mức tăng CPI chung của tháng này là 0,68% và 0,06%; 

(3) Nhu cầu sử dụng dịch vụ đối với phương tiện cá nhân (rửa xe, giữ xe) và nhu 

cầu sử dụng các phương tiện giao thông công cộng tăng cao trong dịp Tết làm 

cho chỉ số nhóm giao thông tăng 2,18%; đã đóng góp 0,24% vào mức tăng CPI 

chung. 

So với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có 8 nhóm 

tăng giá: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống (+1,84%); Đồ uống và thuốc lá (+1,68%); 

Nhà ở và vật liệu xây dựng (+6,74%); Thiết bị và đồ dùng gia đình (+0,06%); 

Giao thông (+2,18%); Bưu chính viễn thông (+0,01%); Văn hóa, giải trí và du 

lịch (+0,41%); Hàng hoá và dịch vụ khác (+1,11%). Có 1 nhóm giảm giá: May 

mặc, mũ nón, giày dép (-0,06%) do các điểm bán hàng triển khai nhiều chương 

trình giảm giá kích cầu trong dịp Tết. Riêng 2 nhóm: Thuốc và dịch vụ y tế; 

Giáo dục trong tháng ổn định. 

Chỉ số giá vàng tháng 02/2021 giảm 0,37% so với tháng trước và tăng 

25,87% so với bình quân cùng kỳ do ảnh hưởng biến động chung của giá vàng 

thế giới. Đồng đô la Mỹ trong tháng 02/2021 giảm 0,31% so với tháng trước; và 

giảm 0,38% so với cùng kỳ. Tính bình quân giá 1 đô la Mỹ trong tháng quy đổi 

được 23.116 đồng Việt Nam. 
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7. Một số vấn đề xã hội 

7.1. Giáo dục 

Thực hiện Chỉ thị số 20/CT-UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh về 

việc tập trung khắc phục hậu quả thiên tai, Công văn số 7084/UBND-KTN ngày 

02/12/2020 của UBND tỉnh về việc tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả do 

thiên tai gây ra trên địa bàn tỉnh; đến nay công tác khắc phục hệ thống trường 

học ở các huyện cơ bản được đảm bảo, đáp ứng yêu cầu dạy và học của giáo 

viên và học sinh. 

Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 xảy ra ở một số 

tỉnh trên cả nước, UBND tỉnh Quảng Nam đã ban hành Công văn số 

834/UBND-KGGX ngày 16 tháng 2 năm 2021 về việc cho học sinh, sinh viên, 

học viên trên địa bàn tỉnh tiếp tục nghỉ học sau Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 

2021 để phòng chống dịch bệnh Covid-19. Theo đó, UBND tỉnh cho phép trẻ 

trong độ tuổi nhà trẻ, mầm non; học sinh tiểu học, THCS, THPT, giáo dục 

thường xuyên; sinh viên, học viên Trường Chính trị tỉnh, các trường đại học, cao 

đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh được tiếp tục nghỉ học sau Tết Nguyên đán Tân 

Sửu - 2021 từ ngày 17/2/2021 đến hết 21/2/2021. Đồng thời UBND tỉnh yêu cầu 

các Trường học đóng trên địa bàn tỉnh tập trung triển khai quyết liệt các biện 

pháp phòng chống dịch bệnh Covid-19, nghiêm túc thực hiện các văn bản hướng 

dẫn, chỉ đạo của Bộ Y tế, Bộ GD-ĐT, Bộ LĐ-TB&XH và UBND tỉnh về phòng 

chống dịch bệnh Covid-19. 

7.2. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh 

* Phòng chống dịch bệnh Covid-19: 

Từ cuối tháng 01/2021, một số tỉnh, thành phố trong nước đã xuất hiện 

dịch bệnh Covid-19, trước tình hình đó UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản 

về tăng cường, quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm bệnh; đồng 

thời xây dựng phương án cách ly, đối phó với dịch bệnh theo từng cấp độ nhằm 

tránh lây nhiễm trong cộng đồng.  

Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam chưa ghi nhận ca mắc 

mới Covid-19 trong cộng đồng. Đang điều trị 02 ca Covid-19 (nhập cảnh), đang 

cách ly y tế tập trung cho 26 người, cách ly y tế tại nhà/nơi lưu trú 4.788 người 

và theo dõi sức khỏe 22.756 người, tất cả đều là người thân, người làm ăn xa trở 

về địa phương từ những vùng có công bố ca bệnh dương tính SARS-CoV-2 

(theo các Thông báo của Bộ Y tế). Đã lấy mẫu xét nghiệm 1.174 người và kết 

quả xét nghiệm âm tính. 

* Phòng chống dịch bệnh khác: theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát 

bệnh tật, trong tháng toàn tỉnh đã phát hiện 89 trường hợp mắc bệnh sốt xuất 

huyết Dengue; 30 trường hợp mắc bệnh tay, chân, miệng; 33 trường hợp bệnh 

lao phổi; 20 trường hợp mắc bệnh thủy đậu; 283 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy; 

7 trường hợp mắc bệnh quai bị,… 
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* Vệ sinh an toàn thực phẩm và chăm sóc sức khỏe phục vụ tết 

Nguyên Đán Tân Sửu: công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là 

trong lĩnh vực dịch vụ ăn uống, các cơ sở sản xuất thực phẩm, cơ sở giết mổ gia 

súc gia cầm được tăng cường kiểm tra chặt chẽ. Bên cạnh đó công tác khám, 

chữa bệnh tại các bệnh viện luôn bố trí đội ngũ y, bác sĩ trực cấp cứu 24/24 để 

kịp thời, điều trị và chăm sóc chu đáo bệnh nhân tại các bệnh viện trong các 

ngày Tết, không để xảy ra sự cố. 

7.3. Văn hóa, thể dục, thể thao 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tất cả các địa phương đã triển khai 

công tác tuyên truyền cổ động trực quan, xây dựng và triển khai thực hiện các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao với nhiều nội dung và hình thức 

đa dạng phong phú. Trong tháng, trên địa bàn tỉnh chủ yếu diễn ra các hoạt động 

tuyên truyền chào mừng tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, kỷ niệm 91 năm Ngày 

thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2021).  

Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức Hội Hoa Xuân; tuyên truyền cổ động 

trực quan xung quanh khuôn viên Quảng trường Trung tâm và thực hiện đưa tin, 

ghi hình các hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch trước, trong và sau Tết 

Nguyên đán lên Website của đơn vị; Trung tâm Thanh thiếu niên miền Trung tổ 

chức Hội xuân Tân Sửu 2021…  

Tổ chức triển lãm Hội Báo Xuân với trên 300 đầu báo; xây dựng Thư 

mục chuyên đề mừng Đảng đón Xuân phục vụ cán bộ, nhân dân đến nghiên cứu, 

tìm hiểu; tăng cường luân chuyển sách báo về cơ sở phục vụ nhân dân nhân dịp 

Tết cổ truyền của dân tộc.  

Ban Quản lý Di tích và Danh thắng trong dịp Tết Nguyên đán (từ ngày 

29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 4 tháng Giêng) đón 2.757 lượt khách đến 

tham quan viếng hương (trong đó: Nhà lưu niệm Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ 

Chí Công đón: 197 lượt, Khu Tượng đài Mẹ Việt Nam Anh hùng đón: 2.560 

lượt). Bảo tàng tỉnh mở cửa phòng trưng bày tầng 2 phục vụ khách tham quan 

(từ ngày 29 tháng chạp đến ngày mồng 5 tháng Giêng) đón 32 lượt khách đến 

tham quan, tìm hiểu.  

7.4. An toàn giao thông 

Theo số liệu của phòng Cảnh sát giao thông, Công an tỉnh Quảng Nam, 

trong tháng 02/2020 (từ ngày 15/01 - 14/02), trên địa bàn tỉnh xảy ra 16 vụ tai 

nạn giao thông đường bộ, làm chết 13 người, bị thương 14 người. Tai nạn đường 

sắt và đường thủy nội địa không xảy ra. So với tháng trước số vụ tai nạn giao 

thông giảm 01 vụ, tăng 03 người chết, số người bị thương không thay đổi. Tính 

đến 14/02/2021 (từ ngày 15/12/2020 - 14/02/2021) trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 33 

vụ tai nạn giao thông, làm chết 23 người, bị thương 28 người; so với cùng kỳ 

năm trước số vụ tai nạn giao thông tăng 06 vụ, giảm 02 người chết và tăng 11 

người bị thương. 



13 

 

Tình hình tai nạn giao thông trong dịp tết Nguyên đán từ 29 tháng chạp 

đến mồng 5 âm lịch (tức ngày 10/02/2021 đến ngày 16/02/2021) trên địa bàn 

tỉnh như sau: xảy ra 06 vụ tai nạn giao thông đường bộ làm chết 05 người, bị 

thương 05 người, so với cùng kỳ năm 2020 tăng 01 vụ, 01 người chết, 02 người 

bị thương. Tai nạn giao thông đường sắt và đường thủy nội địa không xảy ra.  

Trong tháng, Cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt tuần tra, kiểm 

soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông, phát hiện 622 

trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt 639 trường hợp, phạt 626,425 triệu 

đồng, tước giấy phép lái xe có thời hạn 54 trường hợp, tạm giữ  117 phương tiện 

giao thông vi phạm để xử lý. Cảnh sát đường thủy phát hiện, xử phạt vi phạm 

hành chính 12 trường hợp số tiền 115,4 triệu đồng.  

7.5. Tình hình xử lý môi trường, cháy nổ, thiên tai 

Theo số liệu của phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh 

Quảng Nam, trong tháng 02 (từ 15/01/2021 đến 14/02/2021) trên địa bàn tỉnh 

xảy ra 03 vụ cháy, gồm: 01 vụ cháy xe ở thị xã Điện Bàn, 01 vụ cháy cơ sở sản 

xuất ở huyện Đại Lộc, 01 vụ cháy nhà ở thành phố Tam Kỳ, không có vụ nổ và 

không có thiệt hại về người. Ước tổng giá trị thiệt hại 35 triệu đồng. Tính từ đầu 

năm đến nay, toàn tỉnh đã xử lý 5 vụ cháy, không có vụ nổ, không có thiệt hại về 

người, ước tổng mức thiệt hại 155 triệu đồng. 

Trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu, ngày 15/02/2021 (mồng 4 Tết âm 

lịch) xảy ra 01 vụ cháy nhà dân (Tam Kỳ). Lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa 

cháy và cứu nạn cứu hộ đã kịp thời chữa cháy và giải cứu 6 người bị ngạt khói. 

Hiện đang thống kê thiệt hại. Nguyên nhân ban đầu xác định do chập điện. 

Theo số liệu phòng Cảnh sát Môi trường, Công an tỉnh Quảng Nam, 

trong tháng 02 phát phát hiện 24 vụ vi phạm môi trường, đã xử phạt vi phạm 

hành chính 21 vụ với tổng số tiền xử phạt là 621,9 triệu đồng. Tính từ đầu năm 

đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 61 trường hợp vi phạm, lập biên bản, xử phạt vi 

phạm hành chính 45 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là 892 triệu đồng./. 

Nơi nhận: 

- VPTU, VP UBND, Đoàn ĐBQH, Sở 

KH&ĐT, NHNN, STC; 

- TTTL&DVTK; 

- Lãnh đạo Cục (3b); 

- Lưu VT, TH. 

 CỤC TRƯỞNG 
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