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TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI 

THÁNG 5 NĂM 2021 TỈNH NGHỆ AN 

 

1. Sản xuất nông nghiệp 

Tháng 5/2021, bà con nông dân chủ yếu tập trung cho việc thu hoạch các 

loại cây trồng vụ Xuân. Tổng diện tích gieo trồng cây vụ Đông Xuân 2021 ước 

đạt 185.404,41 ha, so với cùng kỳ giảm 1,03% (-1.933,2 ha). Diện tích giảm 

chủ yếu do một số đất chuyển đổi, các doanh nghiệp lấy đất làm nhà xưởng và 

giải phóng làm đường cao tốc Bắc Nam. 

a. Trồng trọt: 

Cây lúa: Tổng diện tích lúa vụ Xuân gieo trồng ước đạt 91.643,56 ha, so 

với cùng kỳ năm trước diện tích lúa năm nay đạt 99,31%. Trong đó: diện tích 

lúa lai ước đạt 41.374,47 ha (chiếm 45,15%), lúa thuần ước đạt 43.894,68 ha 

(chiếm 47,9%), còn lại 6.374,41 ha lúa nếp các loại, chiếm 6,95%. 

Năng suất lúa vụ Xuân 2021 ước đạt 67,76 tạ/ha, so với cùng kỳ năm 

trước tăng 1,88% (+1,25 tạ/ha). Tổng sản lượng thóc thu được ước tính đạt 

620.931,49 tấn, so với cùng kỳ tăng 1,17% (+7.183,76 tấn). 

Cây ngô: Diện tích gieo trồng ngô vụ Đông Xuân ước đạt 34.247,73 ha. 

Trong đó: Diện tích gieo trồng ngô vụ Đông đạt 16.949,49 ha, giảm 2,31%     

(-401,39 ha) so với năm trước. Diện tích ngô vụ Xuân đạt 17.298,24 ha, chiếm 

50,51% tổng diện tích ngô vụ Đông Xuân.  

Năng suất ngô vụ Đông Xuân ước đạt 48,21 tạ/ha, sản lượng ước đạt 

165.107,31 tấn. So với cùng kỳ năng suất giảm 0,53% (0,25 tạ/ha), sản lượng 

giảm 2,85% (-4.841,73 tấn) do diện tích giảm 2,34% (-819,14 ha). 

Cây lấy củ có chất bột: diện tích cây lấy củ có chất bột vụ Đông Xuân 

2021 ước đạt 3.300,07 ha, giảm 13,93% (-534,13 ha). Trong đó: 

Diện tích gieo trồng khoai lang ước đạt 2.657,4 ha, năng suất ước đạt 

73,14 tạ/ha, sản lượng ước đạt 19.435,08 tấn. So với cùng kỳ diện tích giảm 

6,59% (-187,61 ha), năng suất tăng 4,41% (+3,09 tạ/ha); sản lượng giảm 

2,48% (-494,09 tấn). Diện tích khoai lang giảm là do bà con nông dân chủ 

động chuyển sang gieo trồng các loại cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn, 

diện tích giảm ở huyện Thanh Chương, Quỳ Hợp, Tân Kỳ.  

Diện tích gieo trồng cây sắn ước đạt 396,87 ha, trong đó sắn thường (sắn 

ăn): 176,57 ha; sản lượng ước đạt 1.537,21 tấn; sắn công nghiệp 220,3 ha, sản 

lượng thu hoạch ước đạt 7.422,7 tấn. Năm nay xuất hiện bệnh khảm lá do virut, 

đây là loại bệnh rất nguy hiểm, gây thất thiệt cho người trồng sắn. Diện tích sắn 

bị bệnh tập trung ở các huyện có diện tích sắn nguyên liệu như: Nam Đàn, Anh 

Sơn, Tân Kỳ, Quỳ Châu,…. Một số diện tích nhiễm bệnh nặng phải nhổ bỏ. 
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Các loại cây lấy củ có chất bột khác: khoai sọ 43,67 ha, sản lượng ước 

đạt 294,94 tấn; cây dong, giềng: 6,31 ha, sản lượng thu hoạch ước 90,83 tấn; 

khoai tây 124,17 ha, sản lượng ước 1.657,17 tấn; sắn dây 58,13 ha, sản lượng 

ước 740,93 tấn.  

Diện tích cây mía gieo trồng vụ Đông Xuân ước đạt 96,08 ha. Trong đó: 

mía đường 9,02 ha, sản lượng ước đạt 790 tấn; mía ăn 87,06 ha, sản lượng ước 

4.717,08 tấn. Năng suất mía ước đạt 573,18 tạ/ha, tổng sản lượng mía ước đạt 

5.507,08 tấn. 

Diện tích cây đậu tương gieo trỉa ước đạt 94,96 ha, so với cùng kỳ giảm 

7,85% (-8,09 ha). Năng suất ước đạt 14,83 tạ/ha, sản lượng thu hoạch ước đạt 

140,78 tấn (+8,26 tấn). 

Diện tích gieo trồng lạc vụ Đông Xuân ước đạt 11.441,62 ha, giảm 6,32% 

(-772,14 ha). Chủ yếu giảm các huyện: Nghi Lộc 146 ha, Thanh Chương 121 ha, 

Nam Đàn 90 ha, Diễn Châu 89 ha. Năng suất ước đạt 26,97 tạ/ha, sản lượng ước 

đạt 30.858,05 tấn, giảm 5,92% (-1.942,64 tấn). 

Diện tích gieo trỉa cây vừng ước đạt 124,62 ha, so với cùng kỳ giảm 

37% (-73,19 ha). Năng suất ước đạt 8,18 tạ/ha, sản lượng ước thu hoạch 

101,92 tấn (-62,46 tấn). Diện tích vừng giảm do năm nay thời tiết không phù 

hợp sản xuất cây vừng. Một số huyện đã chuyển đổi diện tích trồng vừng sang 

diện tích trồng cây hằng năm khác như: Tân Kỳ giảm 23 ha; Yên Thành 11 ha, 

Hưng Nguyên 10,51 ha, … 

Cây rau, đậu các loại và hoa: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân 2021 

đạt 26.674,68 ha. Trong đó: diện tích rau các loại đạt 25.357,03 ha, đậu/đỗ các 

loại đạt 1.095,51 ha, hoa các loại 222,14 ha. So với cùng kỳ diện tích nhóm 

cây rau, đậu và hoa các loại tăng 1,58% (+414,69 ha) do bà con nông dân tập 

trung gieo trồng phần lớn là các loại rau theo nhu cầu thị trường, tập quán và 

kinh nghiệm canh tác. Trong đó chú trọng phát triển các giống rau cao cấp để 

tăng thêm hiệu quả kinh tế mở rộng diện tích rau an toàn , đáp ứng nhu cầu của 

thị trường, hỗ trợ xây dựng thương hiệu các vùng rau làm hàng hóa. Sản lượng 

rau các loại vụ Đông Xuân ước đạt 396.308,44 tấn, so cùng kỳ tăng 3,49%      

(+13.369,06 tấn) do diện tích tăng 1,97% và năng suất tăng 1,5%. Đậu/đỗ các 

loại năng suất ước đạt 14,37 tạ/ha, sản lượng ước đạt 1.574,57 tấn, giảm 3,82% 

(-62,52 tấn) do diện tích giảm 7,01 % (-82,55 ha). 

Cây hằng năm khác: Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân ước đạt 

17.691,92 ha (+616,2 ha so với cùng kỳ). Tăng chủ yếu là nhóm cây hằng năm 

khác còn lại (+558,02 ha). Trong đó: diện tích cỏ voi tăng 142,94 ha, ngô sinh 

khối tăng 426,64 ha. Diện tích cỏ voi ước đạt 12.493,53 ha, năng suất thu hoạch 

ước đạt 675,43 tạ/ha, sản lượng ước đạt 843.850,47 tấn. Diện tích ngô sinh khối 

làm thức ăn gia súc đạt 2647,1 ha, năng suất ước đạt 363,07 tạ/ha, sản lượng 
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ước đạt 96.108,27 tấn (+15.940,78 tấn). Diện tích gieo trồng cây gia vị hàng 

năm ước đạt 909,54 ha, tăng 8,01% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: diện 

tích gừng tăng 20,38 ha tăng 18,14%. Năng suất gừng ước đạt 56,2 tạ/ha, sản 

lượng ước đạt 746 tấn tăng 18,25%. Diện tích nhóm cây dược liệu, hương liệu 

hàng năm ước đạt 828,43 ha, giảm 1,11% (-9,31 ha). Trong đó: diện tích nghệ 

giảm 5,39% (-16,57 ha). Nguyên nhân là do cây nghệ chủ yếu trồng trên đất đồi, 

hiệu quả kinh tế kém, thời gian qua lại gặp khó khăn về thị trường đầu ra, giá cả 

không ổn định nên bà con nông dân không còn mặn mà và chuyển sang trồng 

các loại cây khác dễ tiêu thụ và có hiệu quả kinh tế hơn. Năng suất thu hoạch 

nghệ ước đạt 133,64 tạ/ha, sản lượng ước đạt 3.890,26 tấn. 

Nhìn chung năng suất các loại cây trồng vụ Đông Xuân năm nay cao hơn 

năm trước do thời tiết thuận lợi, áp dụng những giống cây trồng mới cho năng 

suất, chất lượng cao, bên cạnh đó áp dụng tiến bộ khoa học kỷ thuật vào nông 

nghiệp. 

b. Chăn nuôi: 

Tổng đàn trâu tại thời điểm tháng 5 ước đạt 269.086 con, giảm 0,42%     

(-1.134 con) so với cùng kỳ năm trước. Tổng đàn bò ước đạt 486.616 con, tăng 

2,27% (+10.794 con) so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó đàn bò sữa ước đạt 

64.086 con, tăng 4,54% (+2.781 con). Tổng đàn lợn ước đạt 911.869 con, tăng 

1,31% (+11.759 con) so với cùng kỳ năm 2020. Tổng đàn gia cầm ước đạt 

29.479 nghìn con, tăng 7,08% (+1.949 nghìn con) so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó tổng đàn gà ước đạt 24.335 nghìn con, tăng 8,06% (+1.815 nghìn con). 

Những năm gần đây, chăn nuôi trâu không còn phát triển do: 

+ Đa số diện tích đất trồng lúa đều sử dụng cơ giới hóa thay cho sức cày 

kéo của trâu. Con trâu nuôi với phương thức chăn thả cần nhiều diện tích 

nhưng đất đai đã được tận dụng sản xuất, các cánh đồng sản xuất lúa tăng vụ 

nên không còn đất để chăn thả, môi trường nuôi bị thu hẹp. 

+ Hiệu quả kinh tế từ việc chăn nuôi trâu thấp, thời gian nuôi kéo dài 

nên tổng đàn giảm dần qua các năm. 

Tổng đàn bò phát triển khá do thuận lợi về giá cả và thị trường tiêu thụ, người 

chăn nuôi có lãi ổn định và phương thức chăn nuôi ngày càng được cải tiến.  

Chăn nuôi bò sữa tiếp tục phát triển nhanh, các dự án lớn về chăn nuôi 

bò sữa theo hướng công nghiệp công nghệ cao của công ty CP Thực phẩm sữa 

TH và Vinamilk tiếp tục phát triển. 

Sau thời kỳ dịch tả lợn Châu Phi, chăn nuôi lợn được quan tâm hơn đến 

công tác phòng bệnh và tái đàn; Các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ đã có sự chuyển biến 

rõ nét về nhận thức, thay vì tư tưởng chủ quan đến đâu hay đến đó thì nay công 
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tác phòng bệnh, tái đàn được quan tâm thực hiện. Các hộ chăn nuôi lợn đã 

được mạnh dạn tái đàn nhưng số lượng chưa cao. 

Với phương châm sản xuất chăn nuôi lợn theo vòng khép kín từ con 

giống đến thịt lợn thương phẩm, vì vậy tổng đàn của các doanh nghiệp, hệ 

thống trang trại trên địa bàn tỉnh tăng rõ rệt. 

 Đàn gia cầm: Chăn nuôi gia cầm phát triển tốt, thị trường tiêu thụ ổn 

định, người chăn nuôi yên tâm mở rộng quy mô đàn. Hiện nay tình hình dịch 

bệnh ở lợn diễn biến phức tạp, nhu cầu tiêu thụ thịt và trứng gia cầm tăng 

mạnh do vậy người dân đã chuyển sang sử dụng thịt gia cầm và trứng gia cầm 

thay thế thịt lợn. 

Đến ngày 10/5/2021, tình hình dịch bệnh trong sản xuất chăn nuôi trên 

địa bàn tỉnh Nghệ An xảy ra, như sau: 

- Bệnh dịch tả lợn châu Phi: Có 107 ổ dịch xảy ra rải rác tại một số hộ chăn 

nuôi nhỏ lẻ chưa qua 21 ngày tại 12 huyện, thành, thị: Thanh Chương (27 ổ), Đô 

Lương (23 ổ), Yên Thành (17 ổ), Diễn Châu (11 ổ), Quế Phong (06 ổ), Quỳ Hợp 

(04 ổ), Quỳnh Lưu (04 ổ), Anh Sơn (04 ổ), Nghi Lộc (03 ổ), Hưng Nguyên (03 ổ), 

Hoàng Mai (03 ổ), Nam Đàn (02 ổ). 

- Bệnh viêm da nổi cục: Có 100 ổ dịch chưa qua 21 ngày ở 17 huyện, 

thành, thị: Thanh Chương (18 ổ), Anh Sơn (12 ổ), Đô Lương (12 ổ), Diễn 

Châu (11 ổ), Nam Đàn (11 ổ), Nghi Lộc (08 ổ), Quỳ Hợp (06 ổ), Con Cuông 

(04 ổ), Quỳnh Lưu (03 ổ), Hưng Nguyên (03 ổ), Quế Phong (02 ổ), Nghĩa Đàn 

(02 ổ), Tân Kỳ (02 ổ), Yên Thành (02 ổ), Hoàng Mai (02 ổ), Tp Vinh (01 ổ), 

Quỳ Châu (01 ổ). 

Các huyện có gia súc chết nhiều như: Anh Sơn 156 con, Đô Lương 141 con, 

Nam Đàn 105 con, Nghi Lộc 85 con, Diễn Châu 73 con, Hưng Nguyên 70 con, 

Thanh Chương 69 con, Yên Thành 32 con. 

2. Sản xuất lâm nghiệp 

Tháng 5 năm 2021 thời tiết bắt đầu nắng nóng, các chủ rừng, hộ dân 

đang tiếp tục thực hiện trồng hết những diện tích tích rừng còn lại để hoàn 

thành tiến độ trồng rừng đã đề ra. Diện tích rừng trồng mới tập trung tháng 5 

năm 2021 ước đạt 1.120 ha, tăng 9,80% (+100 ha) so với cùng kỳ năm trước. 

Diện tích trồng rừng lũy kế từ đầu năm đến nay ước đạt 7.727 ha, tăng 8,39% 

(+598 ha). 

Chăm sóc rừng trồng: Các tổ chức và người dân đang tiến hành phát dọn 

thực bì, chăm sóc rừng lần 1 đối với diện tích rừng trồng năm thứ nhất và năm 

thứ 2, thứ 3 theo đúng lịch thời vụ, tạo điều kiện cho cây trồng sinh trưởng 

phát triển tốt.  
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Tập trung bảo vệ tốt diện tích 964.660 ha rừng hiện có, tiếp tục tuyên 

truyền nâng cao ý thức của người dân về công tác quản lý bảo vệ rừng.   

Tháng 5, thời tiết tương đối thuận lợi cho việc vận chuyển và khai thác 

lâm nghiệp, sản lượng gỗ khai thác tháng 5 năm 2021 ước tính đạt 160.435 m
3
, 

tăng 9,74% (+14.245 m
3
) so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm 

ước đạt 481.328 m
3
, tăng 9,83% (+43.078 m

3
). Sản lượng gỗ khai thác tăng chủ 

yếu là rừng sản xuất, do một số diện tích rừng trồng đã đến kỳ khai thác phải 

thu hoạch để đảm bảo nguyên liệu cho các nhà máy chế biến gỗ, băm dăm trên 

địa bàn.  

Củi khai thác tháng 5 ước tính đạt 95.830 ste, tăng 2,1% (+1.975 ste) so 

với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 529.593 ste, tăng 

1,74% (+9.047 ste). Củi khai thác nhiều do tập quán, chủ yếu là đồng bào dân 

tộc, các hộ có thu nhập thấp, sản lượng gỗ khai thác tăng nên khi khai thác gỗ, 

phần còn lại thì người dân khai thác để bán làm chất đốt. 

3. Sản xuất thủy sản 

Diện tích nuôi trồng thủy sản không sử dụng lồng bè, bể bồn tháng 5 ước 

đạt 258 ha tăng 4,67% (+12 ha). Trong đó: diện tích nuôi cá 225 ha, diện tích 

nuôi tôm 25 ha, diện tích thủy sản khác 8 ha. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 

20.216 ha, tăng 4,76% (+918 ha), diện tích nuôi cá 18.488 ha, diện tích tôm 

1.521 ha, diện tích thủy sản khác 207 ha. 

Tổng sản lượng thủy sản tháng 5 ước tính đạt 25.147 tấn, tăng 8,09% 

(+1.883 tấn). Trong đó: cá 19.236 tấn, tăng 9,28% (+1.633 tấn); tôm 2.383 tấn, 

tăng 6,62% (+148 tấn); thủy sản khác 3.528 tấn, tăng 2,98% (+102 tấn). Lũy 

kế 5 tháng ước đạt 103.576 tấn, tăng 8,54% (+1.883 tấn), cá 85.432 tấn, tôm 

3.182 tấn, thủy sản khác 14.961 tấn. 

Sản lượng khai thác tháng 5 ước đạt 18.652 tấn tăng 8,86% (+1.518 tấn), 

đưa lũy kế 5 tháng ước đạt 78.149 tấn, tăng 9,22% (+6.598 tấn) so cùng kỳ 

năm trước. 

Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 5 năm ước đạt 6.495 tấn, tăng 

5,96% (+365 tấn) so cùng kỳ năm trước. Trong đó: cá 3.940 tấn, tăng 5,89% 

(+219 tấn); tôm 2.172 tấn, tăng 6,68% (+136 tấn), thủy sản khác 383 tấn, tăng 

2,74% (+10 tấn). Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 25.778 tấn, tăng 7,96%      

(+1.900 tấn), cá 21.084 tấn, tôm 2.371 tấn, thủy sản khác 1.971 tấn.  

Tháng 5 năm 2021, sản xuất con giống ước đạt 482 triệu con, tăng 

2,77% (+13 triệu con). Trong đó: giống cá 50 triệu con, giống tôm 419 triệu 

con, tăng 5,01% (+20 triệu con), giống thủy sản khác 13 triệu con. Lũy kế 5 

tháng ước đạt 1.682 triệu con, cá 252 triệu con, tôm 1.366 triệu con, thủy sản 

khác 64 triệu con. 
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4. Sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 5 năm 2021 tăng 24,08% so với cùng 

kỳ. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng ước tăng 20,44%; Công nghiệp chế 

biến, chế tạo ước tăng 27,16%; Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước 

nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước tăng 2,09%; Cung cấp nước, quản 

lý và xử lý nước thải, rác thải ước tăng 3,15%. 

Một số sản phẩm chủ yếu trong tháng có mức tăng khá so với cùng kỳ 

năm trước như: Đá xây dựng khác ước đạt 360,1 nghìn m
3
, tăng 66,86%; Quần 

áo không dệt kim ước đạt 5,7 triệu cái, tăng 91,92%; Thùng carton ước đạt   

2,8 triệu chiếc, tăng 55,87%; Xi măng ước đạt 910,5 nghìn tấn, tăng 55,33%; 

Phân hóa học NPK ước đạt 5,6 nghìn tấn, tăng 45,83%; Thức ăn cho gia súc 

ước đạt 13,5 nghìn tấn, tăng 31,42%; Bao bì bằng giấy ước đạt 5,3 triệu chiếc, 

tăng 26,72%; Clanhke xi măng ước đạt 665,8 nghìn tấn, tăng 22,14%; Tôn lợp 

ước đạt 87,2 nghìn tấn, tăng 15,77%; Sữa tươi ước đạt 19,2 triệu lít, tăng 

14,58%; Điện thương phẩm ước đạt 345 triệu KWh, tăng 15,77  %; Nước máy 

thương phẩm ước đạt 2,7 triệu m
3
, tăng 10,89%; Dịch vụ thu gom rác thải ước 

đạt 5,1 tỷ đồng, tăng 5,02%. 

Bên cạnh đó có nhiều sản phẩm giảm mạnh như: Đá phiến ước đạt    

44,7 nghìn m3, giảm 21,3%; Thiếc chưa gia công ước đạt 10,0 tấn, giảm 

39,76%; Khăn quàng ước đạt 548,4 nghìn cái, giảm 12,14%; Bột đá ước đạt 

44,0 nghìn tấn, giảm 11,34%; Sữa chua ước đạt 3,6 nghìn tấn, giảm 11,0%; 

Ống nhựa Tiền Phong ước đạt 1,25 nghìn tấn, giảm 10,78%; Vỏ bào, dăm gỗ 

ước đạt 25,7 nghìn tấn, giảm 4,85%; Bia đóng lon ước đạt 6,9 triệu lít, giảm 

4,39%; Điện sản xuất trong tháng ước đạt 207,6 triệu Kwh, giảm 2,62% . 

Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 27,02% 

so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Công nghiệp khai khoáng ước tăng 

21,32%; Công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 27,75%; Sản xuất và phân 

phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí ước tăng 

25,20%; Cung cấp nước, quản lý và xử lý nước thải, rác thải ước tăng 1,66% . 

Sản phẩm chủ yếu cộng dồn 5 tháng có mức tăng khá như: Đá xây dựng 

khác ước đạt 1,7 triệu m3, tăng 72,19%; Tôn lợp ước đạt 413,3 nghìn tấn, tăng 

74,53%; Quần áo không dệt kim ước đạt 27,9 triệu cái, tăng 66,63%; Thùng 

carton ước đạt 13,0 triệu chiếc, tăng 51,98%; Sợi ước đạt 5,6 nghìn tấn, tăng 

48,93%; Xi măng ước đạt 3,9 triệu tấn, tăng 40,81%; Phân bón NPK ước đạ t 

24,4 nghìn tấn, tăng 40,14%; Ống thép Hoa Sen ước đạt 14,4 nghìn tấn, tăng 

39,88%; Vỏ hộp lon bia ước đạt 2,3 nghìn tấn; tăng 36,18%; Ống nhựa Tiền 

Phong ước đạt 6,0 nghìn tấn, tăng 27,29%; Điện sản xuất ước đạt 987,0 triệu 

KWh, tăng 27,83%; Điện thương phẩm ước 1.562,6 triệu KWh, tăng 15,36% 

so với cùng kỳ; Nước máy thương phẩm ước đạt 12,6 triệu m3, tăng 10,06%. 
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Các sản phẩm giảm mạnh như: Đá chế biến ước đạt 203,1 nghìn m
3
, giảm 

17,04%; Nắp lon bia ước đạt 1,0 tấn, giảm 95,53%; Thiếc chưa gia công ước 

44,0 tấn, giảm 40,85%; Đường ước đạt 76,6 nghìn tấn, giảm 19,55%; Sữa chua 

ước đạt 14,7 nghìn tấn, giảm 11,51%; Bê tông trộn sẵn ước đạt 139,2 nghìn m
3
, 

giảm 1,45%; Dịch vụ thu gom rác thải ước đạt 22,5 tỷ đồng, giảm 2,98%. 

5. Đầu tư và xây dựng 

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

phương quản lý tháng 5 ước đạt 604,2 tỷ đồng, giảm 16,45% so với cùng kỳ 

năm 2020. Tính chung 5 tháng đầu năm 2021, vốn đầu tư thực hiện thuộc 

nguồn vốn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 2.329,9 tỷ 

đồng, giảm 15,89% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: vốn ngân sách Nhà 

nước cấp tỉnh ước đạt 1.153,6 tỷ đồng, giảm 7,96%; vốn ngân sách Nhà nước 

cấp huyện ước đạt 730,6 tỷ đồng, giảm 21,48%; vốn ngân sách Nhà nước cấp 

xã ước đạt 445,8 tỷ đồng, giảm 23,99%. 

Một số công trình có vốn đầu tư lớn thực hiện trong kỳ như:  

Dự án nâng cấp, mở rộng QL15A đoạn Km320+700-Km327+600 và  

Km330- Km333+200; dự án đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền (giai đoạn 

1), đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò (giai đoạn 1); Đường ven biển từ Nghi 

Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn từ điểm giao QL46 đến TL535 

(Km76 - Km83+500); dự án LRAMP - Hợp phần đường; Xây dựng tiểu dự án 

4 thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8) tỉnh Nghệ An; Quần 

thể lưu niệm Cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong; Tăng cường quản lý đất đai và 

cơ sở dữ liệu đất đai, thực hiện tại tỉnh Nghệ An; Hợp phần 4, dự án quản lý 

thiên tai (W5) tỉnh Nghệ An (do BQL dự án ngành nông nghiệp quản lý); Xây 

dựng kè chống sạt lở bờ Sông Lam đoạn qua các xã Nam Sơn - Bắc Sơn - 

Đặng Sơn huyện Đô Lương; Xây dựng kè sạt lở và đường giao thông liên xã 

thuộc huyện Diễn Châu … 

  6. Thu chi ngân sách 

Thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 7.591,9 tỷ 

đồng, bằng 54,10% dự toán cả năm và tăng 22,91% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó: thu nội địa ước đạt 6.833,9 tỷ đồng, bằng 53,46% dự toán và tăng 

18,76%; thu từ hoạt động XNK 758,1 tỷ đồng, bằng 60,65% dự toán và tăng 

79,52%. Một số khoản thu tăng so với cùng kỳ năm 2020 như: Thu từ doanh 

nghiệp Trung ương ước đạt 252,4 tỷ đồng, tăng 13,22%; Thu từ doanh nghiệp 

Địa phương ước đạt 58,4 tỷ đồng, tăng 13,58%; Thu từ doanh nghiệp có vốn 

đầu tư nước ngoài ước đạt 121,3 tỷ đồng, tăng 29,42%; Thu từ khu vực CTN-

DV ngoài quốc doanh ước đạt 2.354,8 tỷ đồng, tăng 50,77%; Lệ phí trước bạ 

ước đạt 453,9 tỷ đồng, tăng 20,57%; Thuế thu nhập cá nhân ước đạt 366,4 tỷ 

đồng, tăng 5,97% … Bên cạnh đó có nhiều khoản thu giảm như: Thuế bảo vệ 
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môi trường ước đạt 670,4 tỷ đồng, giảm 19,69%; Thu tiền cho thuê mặt đất, 

mặt nước ước đạt 125,53 tỷ đồng, giảm 21,21 %... 

Tổng chi ngân sách 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 10.249,4 tỷ đồng, 

bằng 39,86% dự toán. Trong đó chi đầu tư phát triển 2.600 tỷ đồng, bằng 40% 

dự toán; chi thường xuyên 7.544,4 tỷ đồng, bằng 40,19% dự toán. Một số 

khoản chi quan trọng trong chi thường xuyên đều bảo đảm như: Chi sự nghiệp 

kinh tế 807 tỷ đồng, bằng 39,40% dự toán; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 

3.246,6 tỷ đồng, bằng 40,55% dự toán; chi sự nghiệp y tế 915 tỷ đồng, bằng 

42,89% dự toán; chi đảm bảo xã hội 492,5 tỷ đồng, bằng 41,96% dự toán; chi 

quản lý hành chính 1.378 tỷ đồng, bằng 39,50% dự toán. 

7. Thương mại, dịch vụ, giá cả 

Tháng 5, tiếp tục chịu ảnh hưởng trở lại của dịch viêm phổi cấp tính 

Covid-19. Cuộc sống người dân đảo lộn, lao động sản xuất trì trệ, học sinh, 

sinh viên nghỉ học sớm, dừng các lễ hội, các hoạt động lớn như: khai trương 

mùa du lịch 2021, các hoạt động nhân dịp kỷ niệm 30/4, 1/5,.. đã ảnh hưởng 

không nhỏ đến hoạt động thương mại, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Nghệ An nhất 

là dịch vụ lưu trú và ăn uống, du lịch lữ hành, vui chơi giải trí, giáo dục đào 

tạo và các ngành dịch vụ khác. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 5 ước đạt 

6.301,95 tỷ đồng giảm 4,29% so với tháng trước, tăng 2,73% so với cùng kỳ 

năm trước. Dự tính 5 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh 

thu dịch vụ tiêu dùng đạt 34.303,42 tỷ đồng tăng 17,48% so với cùng kỳ năm 

trước. Đây là mức tăng cao do 5 tháng cùng kỳ có doanh thu thấp (ảnh hưởng 

từ dịch bệnh Covid-19). 

Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 5 ước đạt 5.287,55 tỷ đồng, chiếm 

83,90% tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, tăng 4,43% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong 12 nhóm ngành có 6 nhóm ngành tăng gồm: Xăng dầu các loại 

ước đạt 711,63 tỷ đồng, tăng 94,71%; Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) ước đạt 

854,13 tỷ đồng, tăng 36,62%; Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy ước đạt 

146,80 tỷ đồng, tăng 29,69%; Đá quý, kim loại quý ước đạt 47,80 tỷ đồng, 

tăng 28,65%; Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) ước đạt 65,46 tỷ đồng, tăng 

24,68%; Gỗ và vật liệu xây dựng ước 410,63 tỷ đồng, tăng 6,49%.  

6 nhóm hàng giảm gồm: Vật phẩm văn hóa giáo dục ước đạt 36,18 tỷ 

đồng, giảm 36,37%; Đồ dùng, dụng cụ gia đình ước đạt 505,09 tỷ đồng, giảm 

26,24%; Phương tiện đi lại trừ ô tô con (kể cả phụ tùng) ước đạt 315,31 tỷ 

đồng, giảm 16,48%; Hàng may mặc ước đạt 281,24 tỷ đồng, giảm 12,94%; 

Lương thực, thực phẩm dự tính đạt 1.742,01 tỷ đồng, giảm 6,7%; Hàng hóa 

khác ước đạt 171,26 tỷ đồng, giảm 1,8%. 
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Tính chung ước tính doanh thu bán lẻ hàng hóa 5 tháng đầu năm 2021 

đạt 28.582,75 tỷ đồng tăng 15,38% so với cùng kỳ năm trước.  

Dự tính ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành tháng 5  giảm 

khá mạnh so với tháng trước do tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến 

phức tạp đã ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động kinh doanh du lịch trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An. Tất cả các điểm tham quan du lịch và các đơn vị lữ hành 

ngừng đón và phục vụ khách, nhiều cơ sở lưu trú ngừng hoạt động, các cơ sở 

khác hoạt động cầm chừng chủ yếu đón khách công vụ, khách chuyên gia.... 

nên lượng khách lưu trú sụt giảm kể cả khách trong nước và quốc tế; các cơ sở 

kinh doanh ăn uống ngoài gia đình như nhà hàng, quán đồ nhậu, cà phê ngừng 

hoạt động. 

Tháng 5/2021, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống ước đạt 485,25 tỷ 

đồng, chiếm 7,7% tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, giảm 17,82% so với 

tháng trước và giảm 25,12% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu ngành dịch 

vụ lưu trú ước đạt 41,66 tỷ đồng, giảm 48,3% so với tháng trước và gấp 2,96 

lần so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 443,60 tỷ 

đồng, giảm 13% so với tháng trước và giảm 30,03% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung, doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống 5 tháng đầu năm 2021 ước đạt 

2.872,55 tỷ đồng tăng 27,89% so với cùng kỳ năm trước.  

Doanh thu dịch vụ du lịch lữ hành tháng 5 ước đạt 2,5 tỷ đồng, chiếm  

0,04% tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, bằng 54,71% so với tháng trước. 

Ước tính 5 tháng đầu năm 2021 doanh thu đạt 18,97 tỷ đồng, bằng 84,73% so 

với cùng kỳ năm trước.  

Doanh thu hoạt động dịch vụ khác tháng 5 ước đạt 526,6 tỷ đồng, chiếm 

9,96% tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ, bằng 90,92% so với tháng trước và 

tăng 24,33% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 5 tháng đầu năm ước đạt 

2.829,1 tỷ đồng, tăng 31,18% so với cùng kỳ năm 2020. 

Chỉ số giá tiêu dùng: Tháng 5 năm 2021 tăng 0,12% so với tháng trước, so 

với bình quân cùng kỳ tăng 0,90%. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có 3 nhóm 

hàng hóa dịch vụ có chỉ số giá giảm so với tháng trước. Đó là: Hàng ăn và dịch vụ 

ăn uống giảm 0,32%; Đồ uống và thuốc lá giảm 0,04%; May mặc, mũ nón và giày 

dép giảm 0,19%; Bên cạnh đó, có 5 nhóm hàng hóa dịch vụ có chỉ số tăng, đó là: 

Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,97%; Thiết bị và đồ dùng 

gia đình tăng 0,11%; Giao thông tăng 0,67%; Văn hóa, giải trí và du lịch tăng 

0,11%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,01%. Có 3 nhóm hàng hóa không tăng 

không giảm là: thuốc và dịch vụ y tế, bưu chính viễn thông, giáo dục. 

 Chỉ số giá vàng so với tháng trước tăng 2,09%, so với tháng 5/2020 tăng 

13,43%. Chỉ số đô la Mỹ giảm 1,19% so với tháng trước, so với tháng 5/2020 tăng 

10,49%. 
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 8. Vận tải kho bãi 

Ngành dịch vụ vận tải hành khách tháng 5 tăng nhẹ cả về doanh thu, vận 

chuyển và luân chuyển so với tháng trước do đầu tháng 5 có 2 dịp lễ lớn, giỗ 

Tổ Hùng Vương và nghỉ lễ 30-4, 1-5. Hai đợt nghỉ này gần ngày nhau và thời 

gian nghỉ lễ dài nên nhu cầu đi lại của người dân trên địa bàn tăng. Tuy nhiên, 

do dịch Covid-19 bùng phát trở lại, trên địa bàn tỉnh chưa bị ảnh hưởng nhiều 

song đang trong giai đoạn phòng và ngăn dịch bệnh lây lan nên nhu cầu đi lại, 

tham quan du lịch của người dân vẫn còn hạn chế kéo theo tác động đến doanh 

thu, vận chuyển, luân chuyển của ngành vận tải hành khách.  

Doanh thu vận tải hành khách tháng 5 ước đạt 239,27  tỷ đồng, tăng 

16,60% so với tháng trước và tăng 6,45% so với cùng kỳ. Khối lượng vận 

chuyển hành khách ước đạt 9.355 nghìn lượt khách, tăng 8,69% so với tháng 

trước và tăng 8,91% so với cùng kỳ. Khối lượng luân chuyển hành khách ước 

đạt 764.409 nghìn lượt khách.km, tăng 2,1% so với tháng trước và tăng 

10,15% so với cùng kỳ. Lũy kế 5 tháng, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 

1.067,78 tỷ đồng, tăng 20,18% so cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hành khách 

ước đạt 47.058 nghìn lượt khách, tăng 21,35%; khối lượng luân chuyển  hành 

khách ước đạt 3.835.577 nghìn lượt khách.km, tăng 23,19% so với 5 tháng 

năm 2020. 

Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 5 ước đạt 653,88 tỷ đồng, tăng 1,64% 

so với tháng trước và tăng 8,73% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng 

hoá ước đạt 12.475 nghìn tấn, tăng 2,62% so với tháng trước và tăng 10,96% so 

với cùng kỳ. Khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 346.648 nghìn tấn.km, 

tăng 0,45% so với tháng trước và tăng 11,76% so cùng kỳ năm trước. Tính 

chung 5 tháng, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 3.164,19 tỷ đồng, tăng 

16,50% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa 5 tháng ước đạt 

60.545 nghìn tấn, tăng 15,97%; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 

1.702.651 nghìn tấn.km, tăng 15,78% so với cùng kỳ năm 2020. 

Dự ước tháng 5 năm 2021 doanh thu kho bãi, bốc xếp, dịch vụ hỗ trợ 

vận tải đạt 131,53 tỷ đồng, tăng 9,48% so với tháng trước và tăng 16,38% so 

cùng kỳ năm trước. Cộng dồn 5 tháng ước đạt 627,26 tỷ đồng, tăng 18,01% so 

cùng kỳ. 

Doanh thu bưu chính chuyển phát tháng 5 ước đạt 730 triệu đồng bằng 

79,09% so với tháng trước và tăng 14,96% so cùng kỳ năm trước. Ước 5 tháng 

đạt 4.805 tỷ đồng, tăng 50,30 % so 5 tháng năm 2020. 
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9. Một số vấn đề xã hội  (từ ngày 10/4/2021 đến ngày10/5/2021)  

a. Tình hình dịch bệnh 

- Dịch bệnh 

Thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của các cấp, 

các ngành, các địa phương trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã được triển khai tích 

cực và đạt những kết quả ban đầu, trong đó đặc biệt ghi nhận sự nỗ lực rất lớn 

của lực lượng Quân đội, Công an, Biên phòng và ngành Y tế trong toàn tỉnh đã 

căng mình phòng, chống dịch. Mặt khác đã huy động sức mạnh của toàn dân, 

kêu gọi ủng hộ, tổ chức quyên góp, xã hội hóa được nhiều nguồn lực cho tỉnh 

trong công tác phòng, chống dịch.  

Hiện nay, tình hình dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp, ở các 

tỉnh xuất hiện thêm nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng. Trên địa bàn Nghệ 

An có nhiều người đi về từ vùng dịch hoặc liên quan đến các ổ dịch trước khi 

được phát hiện, dẫn đến nguy cơ lây nhiễm dịch trong cộng đồng rất cao.  

Hiện nay toàn tỉnh đang thực hiện nghiêm túc việc phòng, chống dịch. 

Các tổ phản ứng nhanh phòng, chống dịch được tái lập chuẩn bị cho các 

phương án khi cần thiết.  

 Ngày 6/5/2021 Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành công văn số 

2732/UBND-VX về việc tạm dừng một số dịch vụ thiết yếu và tiếp tục thực 

hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch Covid-19. 

 Ngày 7/5/2021 Ban thường vụ Tỉnh ủy Nghệ An đã họp bàn về công tác 

phòng, chống dịch Covid-19 với chủ trương: phát hiện, khoanh vùng, dập dịch, 

điều trị tại chỗ. Các huyện, thành, thị, các cơ quan ban, ngành  đã tập trung rà 

soát, cập nhật lại kế hoạch kịch bản phòng chống Covid-19, bổ sung những chỉ 

đạo mới của Ban chỉ đạo Trung ương, Bộ Y tế, Ban chỉ đạo phòng, chống 

Covid-19 của tỉnh, tránh chủ quan lơ là mất cảnh giác nhưng phải chủ động , 

hết sức tỉnh táo, sáng tạo để xử lý tình huống, lựa chọn giải pháp phù hợp cho 

từng địa bàn, không làm cho người dân hoang mang lo lắng. 

Các bệnh dịch tả, thương hàn, sốt xuất huyết trong tháng không có ca 

nào xảy ra.  

Tiêu chảy có 878 ca, tăng 68,85% (+358 ca) so với cùng kỳ năm trước 

và tăng 25,25% (+177 ca) so với tháng trước. Không có người nào bị tử vong. 

Cộng dồn 5 tháng xảy ra 3.701 ca tăng 19,58% (+606 ca) so với cùng kỳ năm 

trước. Nguyên nhân số ca tiêu chảy tăng so với cùng kỳ và so với tháng trước 

là do ăn uống không hợp vệ sinh, sử dụng thực phẩm bị nhiễm khuẩn tả như 

nghêu, cá,... môi trường xung quanh bị ô nhiễm. Các ca tiêu chảy xảy ra nhiều 

nhất ở các huyện: Kỳ Sơn 174 ca, Vinh 106 ca, Diễn Châu 86 ca, Quế Phong 

81 ca, Tương Dương 79 ca, Thanh Chương 65 ca,...  
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Sốt rét trong kỳ không xảy ra ca nào, cộng dồn 5 tháng xảy ra 5 ca, giảm 

66,67% so với cùng kỳ. Trong kỳ không có người chết do sốt rét gây ra. 

Sốt xuất huyết trong kỳ không xảy ra. Cộng dồn 5 tháng đầu năm xảy ra 

29 ca, so với cùng kỳ giảm 61,84%. Nguyên nhân do người dân đã nâng cao ý 

thức vệ sinh môi trường, diệt bọ gậy và phun thuốc muỗi. 

- Ngộ độc  

Theo tiêu chí cũ, trong tháng đã xảy ra 197 vụ ngộ độc, giảm 10,05%             

(-22 vụ) so cùng kỳ năm trước và so với tháng trước tăng 37,76% (+54 vụ). Số 

vụ ngộ độc thức ăn là 189 vụ giảm 11,27% (-24 vụ) so với cùng kỳ năm trước 

và so với tháng trước tăng 35,00% (+49 vụ). Cộng dồn 5 tháng xảy ra 776 vụ 

ngộ độc, giảm 2,39% (-19 vụ) so với cùng kỳ năm trước, số vụ ngộ độc thức ăn 

736 vụ  giảm 5,76% (-45 vụ) so với cùng kỳ. 

Số người ngộ độc trong tháng là 201 người, giảm 8,22% (-18 người) so 

với cùng kỳ năm trước và so với tháng trước tăng 32,24% (+49 người). Trong 

đó bị ngộ độc thức ăn là 193 người giảm 9,39% (-20 người) so với cùng kỳ và 

tăng so với tháng trước 32,19% (+47 người). Cộng dồn 5 tháng số người bị 

ngộ độc là 794 người, giảm 0,13% (-1 người) so với cùng kỳ năm trước, số 

người bị ngộ độc thức ăn 751 người giảm 3,84% (-30 người) so với cùng kỳ. 

Các vụ ngộ độc xảy ra nhiều ở các huyện: Cửa Lò 43 vụ/43 người; thành phố 

Vinh 32 vụ/32 người; Quế Phong 28 vụ/28 người; Thanh Chương 25 vụ/25 người; 

Nghi Lộc 23 vụ/23 người,…  

Trong thời gian qua người dân đã được tuyên truyền để nâng cao thực 

hiện an toàn thực phẩm, cùng với đó là sự vào cuộc của bộ máy chính quyền 

tăng cường công tác quản lý an toàn thực phẩm đối với các làng nghề thực 

phẩm, chợ thực phẩm, chợ đầu mối nông sản thực phẩm. Tuy nhiên, ở một số 

nơi vẫn chưa có ý thức thực hiện tốt trong việc sử dụng một số lương thực, thực 

phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong bảo quản, chế biến thức ăn.  

- HIV/AIDS  

Theo báo cáo của Trung tâm phòng chống HIV/AIDS của tỉnh. Luỹ kế 

tính đến ngày 30/04/2021 số người bị nhiễm HIV là 12.477 người. Trong đó có 

10.238 người trong tỉnh (chiếm 82,05%), người ngoại tỉnh đến có 2.239 người 

(chiếm 17,95%). Căn bệnh HIV đã xảy ra trên 21/21 huyện, thành phố, thị xã 

và với 434/460 xã, phường, thị trấn trong tỉnh. Cụ thể các huyện: Thành phố 

Vinh 1.874 người, Quế Phong 2.053 người, Tương Dương 1.122 người, Quỳ 

Châu 952 người, Diễn Châu 557 người, Quỳ Hợp 457 người, Đô Lương       

413 người,… 

Phân tích số người nhiễm HIV (chỉ tính người Nghệ An): 10.238 người.  
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+ Chia theo giới tính: Nam 8.033 người (chiếm 78,46%), nữ 2.205 người  

(chiếm 21,54%).  

+ Chia theo tuổi:  < 13 tuổi có 236 người (chiếm 2,31 %); từ 13 - 19 tuổi 

có 472 người chiếm (4,61%); từ 20 - 29 tuổi có 5.096 người chiếm (49,78%); 

từ 30-39 tuổi có 3.409 người chiếm (33,30%); từ 40 - 49 tuổi có 819 người 

chiếm (7,99%); từ 50 tuổi trở lên có 206 người chiếm (2,01%).  

Luỹ kế đến 30/04/2021 có 7.180 người bị bệnh AIDS. Trong đó: nội tỉnh 

có 6.418 người, chiếm 89,39 %; ngoại tỉnh đến có 762 người chiếm 10,61%. 

Số người chết do AIDS là 4.479 người; trong tỉnh có 4.291 người chiếm 

95,80%; ngoài tỉnh có 188 người chiếm 4,20%. 

 b. Trật tự an toàn xã hội 

Trong tháng xảy ra 102 vụ bắt giữ 112 đối tượng thu giữ 1.300 con gia 

cầm, 190 vành xe đạp, 15 chiếc loa thùng, 241 kg chế phẩm động vật, 231 kg 

gỗ pơ mu, 6,8 m
3
 gỗ các loại, 36 m

3
 đất, cát và một số hàng hóa khác. So với 

tháng trước giảm 40 vụ (-28,17%), giảm 80 đối tượng (-41,67%). So với cùng 

kỳ năm trước tăng 19 vụ (+22,89%), tăng 17 đối tượng (+17,89%).  

Phạm pháp hình sự xảy ra 90 vụ, 157 đối tượng. Trộm 5 xe máy, 2 xe 

đạp điện, 3 điện thoại, 1 máy hàn, 6 chỉ vàng, 40 con gà thịt và một số hàng 

hóa khác ước giá trị khoảng 530 triệu đồng. So với tháng trước giảm 43 vụ     

(-32,33%), giảm 42 đối tượng (-21,11%). So với cùng kỳ năm trước tăng 13 vụ 

(+16,88%), tăng 42 đối tượng (+36,36%).  

Phát hiện và bắt giữ 101 vụ với 135 đối tượng buôn bán, vận chuyển, 

tàng trữ ma tuý. Trong đó: Thành phố Vinh 35 vụ 54 đối tượng, Kỳ Sơn 9 vụ 

11 đối tượng, Quế Phong 8 vụ 10 đối tượng, Quỳ Châu 8 vụ 8 đối tượng, 

Tương Dương 7 vụ 7 đối tượng và một số huyện khác. Thu 2 kg ma túy đá,  

21,99 gam kêtamin, 706,5 gam heroin, 337 viên ma túy tổng hợp. So với tháng 

trước tăng 40 vụ (+65,57%), tăng 69 đối tượng. So với cùng kỳ năm trước tăng 

36 vụ (+55,38%), tăng 36 đối tượng (+36,36%).  

Trong tháng xảy ra 45 vụ với 60 đối tượng sử dụng ma túy. Trong đó: 

Diễn Châu 9 vụ 11 đối tượng, Quỳnh Lưu 9 vụ 6 đối tượng, Thị xã Thái Hòa   

8 vụ 8 đối tượng, Con Cuông 5 vụ 6 đối tượng, Đô Lương 4 vụ 6 đối tượng và 

một số huyện khác. So với tháng trước số vụ tăng 11 vụ (+32,35%), số đối 

tượng tăng 8 đối tượng (+ 15,38 %). So với cùng kỳ số vụ giảm 22 vụ (-32,84%), 

số đối tượng giảm 44 đối tượng (-42,31%).  

Tháng 5 năm 2021 xảy ra 4 vụ 8 đối tượng mại dâm. Trong đó ở huyện 

Diễn Châu 3 vụ 6 đối tượng, Quỳnh Lưu 1 vụ 2 đối tượng. So  với tháng trước 

số vụ tăng 3 vụ hay tăng 3 lần, số đối tượng tăng 3 đối tượng hay tăng  60%. 

So với cùng kỳ số vụ tăng 3 vụ hay tăng 3 lần, số đối tượng tăng 6 đối tượng 

hay tăng 3 lần. 
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Trong tháng đã xảy ra 29 vụ tai nạn giao thông, làm chết 14 người, bị 

thương 17 người, ước giá trị thiệt hại 829 triệu đồng. So với tháng trước giảm   

8 vụ (-21,62%), số người chết giảm 9 người (-39,13%), bị thương giảm 8 người   

(-32%). So với cùng kỳ năm trước số vụ tăng 6 vụ (+26,09%), số người chết 

tăng 1 người (+7,96%), số người bị thương không tăng không giảm.  

Trong tháng không xảy ra vụ nổ nào. Trên địa bàn toàn tỉnh đã xảy ra 04 

vụ cháy, giảm 20,00% (-1 vụ) so với cùng kỳ. Tổng giá trị thiệt hại 04 vụ cháy 

trong tháng ước tính 1.088 triệu đồng. Lũy kế 5 tháng đầu năm, xảy ra 25 vụ 

cháy, giảm 32,43% (-12 vụ) so với cùng kỳ, ước tính giá trị thiệt hại 3.167 triệu 

đồng, giảm 63,09% (-5.413 triệu đồng) so với cùng kỳ.  

Phát hiện 35 vụ đánh bạc với 98 đối tượng tham gia. Thu giữ 65,3 triệu 

đồng và một số tài sản khác./. 
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