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TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ THÁI BÌNH 

Số:       /CTK-TH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Thái Bình, ngày      tháng 02 năm 2020 

BÁO CÁO  

Tình hình kinh tế xã hội tháng 02 và 02 tháng năm 2020 

 

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ 

1. Ngành nông nghiệp, lâm nông và thủy sản. 

Tình hình sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung thu hoạch những diện 

tích cây rau màu trồng vụ Đông còn lại, đồng thời đẩy nhanh tiến độ gieo trồng 

lúa và rau màu vụ Đông Xuân năm 2020. 

1.1. Nông nghiệp:  

1.1.1- Trồng trọt 

 Sản xuất cây lúa vụ xuân: 

Những ngày cuối tháng 01, đầu tháng 02/2020 bà con nông dân trong tỉnh 

đã hoàn thành việc cày lật 100% diện tích đất lúa, diện tích cây màu xuân, đã lấy 

đủ nước cho sản xuất. Theo kế hoạch vụ xuân 2020, tỉnh Thái Bình gieo cấy trên 

77.000 ha, trong đó diện tích lúa chất lượng cao chiếm 35-40%, còn lại là lúa cho 

năng suất cao…Để đạt được năng suất, sản lượng trong sản xuất vụ xuân 2020, 

tỉnh đã tập trung chỉ đạo các địa phương thực hiện gieo cấy đúng khung lịch thời 

vụ, giao cho ngành chức năng chủ động đủ số lượng giống, phân bón, thuốc bảo 

vệ thực vật, tập huấn quy trình kỹ thuật thâm canh; tiến hành nạo vét hệ thống 

kênh mương nội đồng, tu sửa trạm bơm, máy bơm, đảm bảo cung cấp đủ nước 

cho sản xuất. Bên cạnh đó, làm tốt công tác dự báo phòng trừ sâu bệnh, thực hiện 

tốt công tác quản lý nhà nước về giống, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, tạo 

thuận lợi tốt nhất cho bà con nông dân trong sản xuất..  

Trong những ngày nửa đầu tháng 02, thời tiết có mưa nồm ẩm, nhiệt độ thấp, 

nên tiến độ gieo cấy cũng có phần chậm lại. Tính đến 13/02/2020, toàn tỉnh đã 

gieo cấy được 35.255 ha, đạt 45,4% kế hoạch đề ra tập trung ở các huyện Đông 

Hưng, Thái Thụy, Hưng Hà, hiện những diện tích lúa đã cấy cây lúa sinh trưởng 

và phát triển tương đối tốt. Dự kiến các địa phương sẽ kết thúc gieo cấy vào 

khoảng 20/02. Tranh thủ thời tiết nắng ấm các địa phương đang tích cực đẩy 

nhanh tiến độ gieo cấy đảm bảo trong khung thời vụ; tập trung chỉ đạo chăm sóc, 

phòng trừ sâu bệnh cho diện tích lúa đã cấy.  

Sản xuất cây màu vụ xuân:  

Bên cạnh việc làm tốt công tác gieo cấy lúa xuân đúng lịch thời vụ, thời 

điểm này bà con nông dân đang tích cực tranh thủ xuống đồng thu hoạch phần 



 2 

còn lại những diện tích cây màu vụ đông; đẩy nhanh tiến độ gieo trồng và chăm 

sóc cây màu vụ xuân; chủ yếu là các cây trồng truyền thống như: ngô, lạc, khoai 

lang, đậu tương, khoai tây, dưa, bí các loại, rau đậu các loại…,tính đến 13/02/2019 

diện tích cây màu xuân đã trồng đạt 9.490 ha, đạt 63,3% kế hoạch đề ra. 

Từ sau Tết Nguyên đán, giá cả các loại rau xanh đã có sự biến động tăng 

mạnh; hiện bắp cải tại ruộng đang được thu mua với giá 11.000 đồng/kg, cải thảo 

giá 12.000-13.000 đồng/kg, súp lơ trắng giá 35.000 đồng/kg, súp lơ xanh giá 

40.000 đồng/kg... đây là mức giá cao chưa từng có trong vòng vài năm trở lại 

đây. Do năm nay tháng giêng rét cộng thêm đợt mưa đá trong Tết một số diện 

tích rau ăn lá của một số địa phương trong tỉnh bị dập nát, sản lượng rau có phần 

sụt giảm dẫn đến nguồn cung khan hiếm.  
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1.1.2- Chăn nuôi: 

Chăn nuôi trâu, bò: Trong tháng, tình hình chăn nuôi trâu, bò phát triển ổn 

định, chủ yếu tại quy mô chăn nuôi gia đình. Ước tính tổng đàn trâu, bò tại thời 

điểm 01/02/2020 đạt 55,9 nghìn con, tăng 2,7% so với cùng kỳ; trong đó đàn trâu 

ước đạt 6,2 nghìn con, tăng 1,6%; đàn bò ước đạt 49,7 nghìn con, tăng 2,8% so 

với cùng kỳ. Sản lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng tháng 02/2020 ước đạt 0,86 

nghìn tấn, tăng 2,8% so với cùng kỳ. Tính chung 02 tháng đầu năm 2020, sản 

lượng thịt trâu, bò hơi xuất chuồng ước đạt 1,67 nghìn tấn, tăng 2,9% so với 

cùng kỳ. 

Chăn nuôi lợn:  

Trong tháng 02/2020, tình hình dịch tả lợn Châu Phi đã cơ bản ổn định, giá 

cả thị trường con giống, thịt lợn hơi xuất chuồng trong tháng giao động từ 70.000 

– 82.000 đồng/kg tùy loại lợn, không biến động nhiều so với tháng 01/2020. 

Ngành Nông nghiệp đã hướng dẫn cụ thể và khuyến cáo người nuôi thận trọng 

khi tái đàn, không nóng vội tái đàn khi chưa đảm bảo điều kiện cần thiết. Phải tái 

đàn từng bước, trước hết lựa chọn con giống tốt từ những vùng không có dịch và 

nuôi với tỷ lệ phù hợp, được tiêm phòng đầy đủ, không nuôi ồ ạt. Để hạn chế rủi 

ro từ con giống, ngoài việc sản xuất con giống từ lợn nái tự sản xuất, một số hộ 

chăn nuôi đã mạnh dạn nhập lợn giống từ các trại lợn có uy tín, đảm bảo nguồn 

gốc. Lợn giống nhập về nuôi có trọng lượng lớn, các hộ sẽ nuôi thêm từ khoảng 

một đến hai tháng là xuất chuồng. Hiện tại cách chăn nuôi này có tính an toàn 

cao, quay vòng vốn nhanh và với mức giá cao như hiện nay, người chăn nuôi lợn 

đã có lãi cao. 

Tổng đàn lợn tại thời điểm 01/02/2020 ước đạt 784,9 nghìn con, tăng 0,8% 

so với tháng trước nhưng giảm 20,1% so với cùng kỳ. Sản lượng thịt lợn hơi xuất 

chuồng tháng 02/2020 ước đạt 14,5 nghìn tấn, giảm 10,1% so với cùng kỳ. Tính 

chung 02 tháng đầu năm 2020 sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 30,7 

nghìn tấn, giảm 11,2% so với cùng kỳ 2019. 

Chăn nuôi gia cầm:  

Chăn nuôi gia cầm tiếp tục phát triển khá, hiện tại để chủ động ngăn chặn 

dịch cúm A/H5N1 bùng phát trên gia cầm, tỉnh Thái Bình đã chỉ đạo các địa 

phương triển khai thực hiện nhiều giải pháp, phòng chống dịch. Thực hiện 

nghiêm “5 không”: Không giấu dịch, không vứt xác gia cầm bừa bãi, không thả 

rông gia cầm, không mua bán gia cầm bị bệnh, không ăn thịt gia cầm bị bệnh và 

không rõ nguồn gốc. Công tác tiêu độc khử trùng, kiểm soát dịch bệnh trên gia 

cầm được thực hiện khẩn trương, nghiêm túc.  
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Ước tính tổng đàn gia cầm tại thời điểm 01/02/2020 đạt 14,4 triệu con, tăng 

5,2% so cùng kỳ; trong đó đàn gà ước đạt 10,5 triệu con, tăng 7,9% so cùng kỳ. 

Sản lượng thịt gia cầm xuất chuồng trong tháng ước đạt 5,3 nghìn tấn, tăng 8,6% 

so cùng kỳ. Sản lương trứng gia cầm các loại trong tháng ước đạt 26,8 triệu quả, 

tăng 2,2% so với cùng kỳ. Tình chung 02 tháng đầu năm 2020 sản lượng thịt gia 

cầm hơi xuất chuồng ước đạt 10,7 nghìn tấn, tăng 9,7%; sản lượng trứng gia cầm 

các loại đạt 53,3 triệu quả, tăng 2,9% so với cùng kỳ năm trước. 

1.2. Lâm nghiệp 

Trong tháng chưa có diện tích trồng rừng mới bổ sung, số lượng gỗ và củi 

khai thác ước tính giảm so với cùng kỳ 2019 (sản lượng gỗ khai thác giảm 

21,2%; sản lượng củi khai thác giảm 24,6%) do diện tích trồng mới các loại cây 

để khai thác gỗ trong những năm qua rất hạn chế, sản lượng khai thác chủ yếu từ 

cây phân tán nên không nhiều. Hưởng ứng tết trồng cây Xuân Canh Tý 2020, 

đến thời điểm này toàn tỉnh đã trồng được 636 nghìn cây nhân dân nội đồng. 

1.3. Thuỷ sản  

Trong tháng thời tiết tương đối thuận lợi, các hộ nuôi trồng thuỷ sản vùng 

nước ngọt đang khẩn trương tập trung thu hoạch các loại cá truyền thống (cá 

trắm, cá trôi, cá chép...); vùng nuôi mặn lợ tiếp tục thu hoạch ngao, cá, cua, 

tôm. Bên cạnh đó bà con cũng đang tích cực thực hiện vệ sinh, cải tạo ao đầm 

nuôi để chuẩn bị cho vụ nuôi thả mới. Các hộ đánh bắt hải sản đã tranh thủ 

những ngày thời tiết thuận lợi thường xuyên bám biển khai thác. Tổng sản 

lượng thủy sản tháng 02/2020 ước đạt 20,3 nghìn tấn, tăng 6,4% so với cùng 

kỳ. Tính chung 02 tháng đầu năm 2020 sản lượng thủy sản ước đạt 40,2 nghìn 

tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ.  

Khai thác  

Hiện toàn tỉnh có 1.189 tàu khai thác và dịch vụ với tổng công suất là 

119.837 CV, tăng 1,3% so với cùng kỳ; trong đó, tàu khai thác là 1.104 tàu tăng 

5,2% so với cùng kỳ; tàu có công suất 90CV trở lên là 292 tàu, tăng 17,3% so 

cùng kỳ, chủ yếu hoạt động tại các ngư trường vùng khơi vịnh Bắc Bộ. Thời 

điểm này cũng đang là mùa khai thác cá vụ bắc, do vậy trong những ngày tết 

Nguyên Đán có nhiều tàu cá, ngư dân vẫn bám biển sản xuất vừa làm kinh tế, 

vừa tham gia bảo vệ chủ quyền an ninh biển đảo của Tổ quốc. 

Sản lượng khai thác tháng 02/2020 ước đạt 8,3 nghìn tấn, tăng 5,9% so 

với cùng kỳ; trong đó cá đạt 5,2 nghìn tấn, tăng 6,3%; tôm đạt trên 0,1 nghìn 

tấn, tăng 3,7%; thủy sản khác đạt 3,0 nghìn tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ. 

Tính chung 02 tháng đầu năm 2020 sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 16,4 

nghìn tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ; trong đó, cá đạt 10,1 nghìn tấn, tăng 

6,8% ; tôm đạt trên 0,2 nghìn tấn, tăng 3,6% ; thủy sản khác đạt 6,0 nghìn tấn, 

tăng 6,7% so với cùng kỳ. 
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Nuôi trồng           

Sản lượng thủy sản nuôi trồng tháng 02/2020 ước đạt gần 12,0 nghìn tấn, 

tăng 6,8% ; trong đó, cá đạt 3,0 nghìn tấn tăng 4,4%; tôm đạt 0,08 nghìn tấn tăng 

4,9%; thủy sản khác đạt 8,9 nghìn tấn, tăng 7,6% so với cùng kỳ, trong đó riêng 

ngao ước đạt 7,9 ngàn tấn tăng 4,3% so với cùng kỳ. Dự kiến trong tháng tới sản 

lượng tôm nuôi sẽ giảm nhẹ vì hầu hết các ao nuôi thâm canh bà con nông dân sẽ 

thực hiện vệ sinh, cải tạo ao đầm để chuẩn bị cho vụ nuôi thả mới vào thời điểm 

tiết Thanh Minh 2020. Tính chung 02 tháng đầu năm 2020 sản lượng nuôi trồng 

ước đạt 23,8 nghìn tấn, tăng 6,7% so với cùng kỳ; trong đó, cá đạt 6,2 nghìn tấn, 

tăng 5,0%; tôm đạt trên 0,1 nghìn tấn, tăng 10,3%; thủy sản khác đạt 17,5 nghìn 

tấn, tăng 7,2% so với cùng kỳ năm trước. 

2. Sản xuất công nghiệp   

Giá trị sản xuất công nghiệp tỉnh Thái Bình tháng 02/2020 (giá so sánh 

2010) ước đạt 5.168 tỷ đồng, giảm 10% so với tháng trước và tăng hơn 26% so 

với cùng kỳ năm trước.  

Theo loại hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 386 tỷ đồng, giảm 19,7% 

so với tháng trước và tăng hơn 52,4% so với cùng kỳ; Kinh tế ngoài nhà nước 

ước đạt 3.745 tỷ đồng, giảm 5,5% so với tháng trước và tăng hơn 28,7% so với 

cùng kỳ; Kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 1.036 tỷ đồng, giảm 20% so 

với tháng trước và tăng hơn 10,5% so với cùng kỳ năm trước.  

Theo ngành: tháng 02 giá trị công nghiệp khai thác mỏ ước đạt 18 tỷ đồng, 

giảm 5% so với tháng trước và tăng gần 5% so với cùng kỳ; giá trị ngành công 

nghiệp chế biến ước đạt trên 4.917 tỷ đồng, giảm 9,2% so với tháng trước và 

tăng 27,1% so với cùng kỳ năm trước; Ngành sản xuất truyền tải và phân phối 

điện, sản xuất đá lạnh  ước đạt trên 209 tỷ đồng, giảm 26% so với tháng trước và 

tăng 8,5% so với cùng kỳ; Ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác ước đạt 24 

tỷ đồng giữ ổn định so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ năm trước. 

Giá trị sản xuất công nghiệp 02 tháng năm 2020 (giá so sánh năm 2010) 

ước đạt 10.910 tỷ đồng, tăng hơn 15,8% so với cùng kỳ năm 2019. Theo loại 

hình kinh tế: Kinh tế nhà nước ước đạt 868 tỷ đồng, tăng 49,4%; Kinh tế ngoài 

nhà nước ước đạt 7.710 tỷ đồng, tăng hơn 17,4% so với cùng kỳ; Kinh tế có vốn 

đầu tư nước ngoài ước đạt 2.332 tỷ đồng, tăng hơn 2,5% so với cùng kỳ năm 

trước. Theo ngành: 02 tháng đầu năm 2020 giá trị công nghiệp khai thác mỏ ước 

đạt 37 tỷ đồng, giảm 12,8% so với cùng kỳ; giá trị ngành công nghiệp chế biến 

ước đạt 10.334 tỷ đồng, tăng hơn 15,3% so với cùng kỳ năm trước; Ngành sản 

xuất truyền tải và phân phối điện ước đạt trên 490 tỷ đồng, tăng hơn 31,2% so 

với tháng cùng kỳ; Ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác ước đạt 48 tỷ 

đồng, tăng hơn 5,6 % so với cùng kỳ năm trước. 
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*Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 02/2020 ước giảm 

11,7% so với tháng trước và tăng hơn 28% so với cùng kỳ năm trước. Ngành có 

chỉ số sản xuất công nghiệp tăng như: Ngành công nghiệp chế biến chế tạo tăng 

hơn 32,1%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng tăng gần 9%.. 

Tính chung 02 tháng dầu năm 2020, IIP tăng 14,1% so với cùng kỳ năm 

2019 trong đó: Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 

và điều hòa không khí (+31,4%); Ngành công nghiệp chế biến chế tạo (+11,7%); 

Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý rác thải, nước thải (+5,1%).  

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 02/2020 có mức tăng mạnh 

so với cùng kỳ như: polyaxetal, polyete và nhựa epoxy dạng nguyên ước đạt 

2.054 tấn, tăng 77,8%; bộ com –lê, quần áo đồng bộ, áo jacket ước đạt 3.522,1 

nghìn cái, tăng 63,3%; tàu đánh bắt thủy hải sản, các loại tàu chuyên dụng ước 

đạt 2.327 triệu đồng, tăng 63,2%; cần gạt nước, sương, tuyết trên kính chắn ước 

đạt 435 nghìn cái, tăng 60,1%; dịch vụ tráng phủ kim loại bằng cách nhúng vào 
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kim loại ước đạt trên 4.390,3 triệu đồng, tăng 59,3%; tôm đông lạnh ước đạt 65 

tấn, tăng 54,8%... Bên cạnh đó cũng còn một số sản phẩm giảm trong tháng như: 

bia chai ước đạt 345 nghìn lít, giảm 56,6%; sứ vệ sinh ước đạt 218,2 nghìn cái, 

giảm 41,3%; Các mặt hàng giảm trên nguyên nhân chủ yếu đều mang tính chất 

thời sự, phần lớn ảnh hưởng do dịch bệnh đang bùng phát việc ngưng các hoạt 

động vui chơi , giải trí, nhân lực tham gia sản xuất ở mức thấp, giảm đơn hàng 

trong tháng so với cùng kỳ năm 2019. 

02 tháng đầu năm 2020, một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng 

mạnh so với cùng kỳ như: dịch vụ tráng phủ kim loại bằng cách nhúng vào kim 

loại ước đạt 11.707,3 triệu đồng, tăng 85,8%; điện sản xuất ước đạt 500TrKwh, 

tăng 36,2%; bộ com –lê, quần áo đồng bộ, áo jacket ước đạt 749,8 nghìn cái, 

tăng 35,7%; Nitơrat A moni ước đạt 62.769 tấn, tăng 34,2%; áo sơmi cho người 

lớn ước đạt 4.310,3 nghìn cái, tăng 20%; polyaxetal,polyete và nhựa epoxy dạng 

nguyên ước đạt 3.198 tấn,tăng 14,1%...  

Bên cạnh đó cũng có một số sản phẩm giảm như: sản phẩm sứ vệ sinh ước 

đạt 422,4 nghìn cái, giảm 52,2%; bia chai ước đạt 1.146,4 nghìn lít, giảm 29% so 

với cùng kỳ nguyên nhân giảm do sức mua giảm mạnh trước và sau đợt tết 

nguyên đán phần vì do Nghị Định của Chính phủ ban hành về việc kiểm tra nồng 

độ cồn khi tham gia giao thông, cùng với đó là dịch Covid-19 bùng phát ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến việc kinh doanh dịch vụ ăn uống kéo theo việc sản xuất 

cũng giảm do nhu cầu tiêu thụ giảm mạnh.. 

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 02 năm 2020 

giảm hơn 4,4% so với tháng trước và tăng 40,7 % so với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số tồn kho ngành chế biến, chế tạo tính đến tháng 02 năm 2020 tăng  

hơn 1,6% so với tháng trước và tăng hơn 16,6% so với  cùng kỳ năm trước. 

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

nghiệp tại thời điểm 01/02/2020 tăng hơn 7,3 so với cùng thời điểm năm trước. 

Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm gần 2,3%; doanh nghiệp ngoài 

Nhà nước tăng hơn 3,2%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài tăng gần 12% so 

với cùng kỳ năm 2019. 

3. Đầu tư 

Hoạt động đầu tư trong tháng chủ yếu tập trung vào thi công các công trình 

chuyển tiếp từ năm trước, hoàn tất các thủ tục nghiệm thu, thanh toán khối lượng 

hoàn thành của năm 2019. 

Tháng 02/2019 vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước ước đạt 

267,2 tỷ đồng, tăng hơn 7% so với tháng trước, tăng hơn 7,3% so với cùng kỳ năm 

2019. Trong đó: vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt trên 134,2 tỷ đồng, tăng 

gần 7% so với tháng trước và tăng hơn 3% so với cùng kỳ; vốn ngân sách nhà 

nước cấp huyện ước đạt 59,4 tỷ đồng, tăng  gần 7% so với tháng trước và tăng hơn 

13,3% so với cùng kỳ; vốn ngân sách cấp xã ước đạt trên 73,5 tỷ đồng, tăng hơn 

7,4% so với tháng trước và tăng hơn 10,8% so với cùng kỳ năm 2019. 



 8 

02 tháng đầu năm 2020 vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 

ước đạt gần 517 tỷ đồng, tăng  hơn 8% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó, vốn 

ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 259,8 tỷ đồng, tăng hơn 5,5%; vốn ngân 

sách nhà nước cấp huyện ước đạt trên 115,1 tỷ đồng, vốn ngân sách cấp xã ước 

đạt gần 142 tỷ đồng, tăng hơn 9,6% so với cùng kỳ. 

*Một số dự án đầu tư, xây dựng bằng nguồn ngân sách tỉnh: 

Dự án xây dựng tượng đài Bác Hồ với nông dân, vốn đầu tư hơn 201 tỷ 

đồng, dự kiến tháng 02 đạt 5 tỷ đồng; 

Dự án xây dựng đường Kỳ Đồng Thành Phố Thái Bình, vốn đầu tư hơn 265 

tỷ đồng, dự kiến tháng 2 đạt 15 tỷ đồng; 

Dự án xây dựng tuyến đường Thái Bình- Hà Nam, vốn đầu tư 140 tỷ đồng, 

dự kiến tháng 02 đạt 6 tỷ đồng; 

Dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường cứu hộ cứu nạn đường huyện 35 từ cầu 

Bắc Hải đến cống ông ý huyện Tiền Hải, vốn đầu tư gần 35 tỷ, dự kiến tháng 02 

đạt gần 2 tỷ đồng; 

Dự án cải tạo, nâng cấp đường tránh trú bão, cứu hộ, cứu nạn, phát triển 

kinh tế biển và đảm bảo an ninh quốc phòng ven biển phía Nam tỉnh Thái Bình 

(đường 221A), vốn đầu tư hơn 734 tỷ đồng, dự kiến tháng 02 đạt gần 2 tỷ đồng. 

Dự án cải tạo nâng cấp đường từ cầu Trà Giang đi Bình Minh, vốn đầu tư 

hơn 182 tỷ, dự kiến tháng 02 đạt 10 tỷ đồng; 

Dự án xây dựng đường giao thông, chợ trà giang huyện Kiến Xương, vốn 

đầu tư 35 tỷ đồng, dự kiến tháng 02 đạt gần 1tỷ đồng; 

Dự án xây dựng tuyến đường nối từ đường tỉnh 463 vào khu di tích lịch sử 

Quốc gia đặc biệt chùa Keo, vốn đầu tư hơn 45 tỷ đồng, dự kiến tháng 02 đạt gần 

3 tỷ đồng. 

*Tính đến đầu tháng 02 năm 2020 đã cấp 52 giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp, với số vốn đăng ký đạt 443 tỷ đồng. Xác nhận Doanh nghiệp đăng 

ký tạm ngừng hoạt động: 89 doanh nghiệp; doanh nghiệp bị thu hồi giấy chứng 

nhận đăng ký kinh doanh là 13 doanh nghiệp. Trong đó, thu hồi GCN ĐKKD do 

DN giải thể là 13 doanh nghiệp.  

* Trong tháng 02 năm 2020 số dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài được cấp 

phép mới không phát sinh. Tính đến thời điểm này có 03 dự án với tổng vốn đầu 

tư là 23.075 nghìn USD với mục đích đầu tư là ngành công nghiệp chế biến chế 

tạo. Hình thức đầu tư là doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài từ các nước Hàn 

Quốc và Hồng Kông. 

4- Thương mại, dịch vụ và giá cả 

Thị trường hàng hóa, dịch vụ trên địa bàn tỉnh Thái Bình trong tháng 02 

năm 2020 chịu sự ảnh hưởng từ dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 gây ra, và 

việc thực thi Nghị định 100/NĐ-CP đã thay đổi thị hiếu tiêu dùng của người dân. 
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Về cơ bản hàng hóa phục vụ nhu cầu tiêu dùng trên thị trường được đảm bảo. 

Cũng do trong tháng phải tập trung phòng chống dịch bệnh nên nhu cầu và tâm 

lý sử dụng các dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành giảm. Học sinh tất cả 

các trường nghỉ học nhằm đảm bảo sức khỏe chung cộng đồng, phòng chống 

dịch; người dân đã hạn chế đi lại ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh 

các ngành dịch vụ. 

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

Tháng 02/2020 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước đạt 

3.963 tỷ đồng, giảm 1,7% so với tháng trước và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 

trước. Theo ngành kinh tế: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 3.508 tỷ đồng, 

giảm 0,8% so với tháng trước và tăng 10,7% so với cùng kỳ; doanh thu hoạt 

động dịch vụ lưu trú ước đạt 12,5 tỷ đồng, giảm 6,7% so với tháng trước và giảm 

7,1% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 234 tỷ đồng, giảm 11% 

so với  tháng trước và giảm 7% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành ước 

đạt 1,6 tỷ đồng giảm 15,8% so với tháng trước và bằng 40% so với cùng kỳ; 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 206 tỷ đồng, giảm 4% so với tháng 

trước và tăng 2% so với cùng kỳ. Trong tháng, nhiều nhóm hàng bán lẻ giảm  so 

với tháng trước, một vài nhóm tăng nhẹ  so với tháng trước như: lương thực thực 

phẩm; gỗ và vật liệu xây dựng; nhóm phương tiện đi lại tăng hơn 1% và nhóm đá 

quý, kim loại quý và sản phẩm tăng gần 6%.  

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước 02 tháng đầu năm 

2020 đạt 7.993 tỷ đồng, tăng 9,3% so với cùng kỳ năm trước. Theo ngành kinh 

tế: Doanh thu thương nghiệp ước đạt 7.044 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ; 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 422 tỷ đồng, tăng 5%; còn lại các dịch 

vụ khác giảm mạnh: doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú giảm 3%; doanh thu 

dịch vụ ăn uống giảm 1%; doanh thu du lịch lữ hành giảm 26% so với cùng kỳ.  

4.2. Giá tiêu dùng 

Trong tháng 02/2020, dịch viêm đường hô hấp cấp Covid-19 tiếp dục diễn 

biến phức tạp tác động mạnh đến giá thuốc, vật tư ngành y tế, cùng với đó giá 

xăng dầu trong tháng được điều chỉnh 2 lần là nguyên nhân chủ yếu làm giá tiêu 

dùng tháng tăng 0,15 % so với tháng trước (khu vực thành thị tăng 0,57%; khu 

vực nông thôn tăng 0,09%); tăng 1,43% so với tháng 02 năm 2019. 

Trong mức tăng 0,15% so với tháng trước nhóm có chỉ số tăng cao nhất là 

nhóm thực phẩm (+1,48%) ảnh hưởng trực tiếp từ giá thịt lợn, các loại rau củ do 

ảnh hưởng của thời tiết. Bên cạnh đó giá xăng dầu trong tháng được điều chỉnh 

vào 2 ngày 01/02/2020 và ngày 15/02/2020, dẫn đến chỉ số nhà ở, điện nước, chất 

đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,34%.  

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 02 tháng đầu năm 2020 tăng 6,91% so với 

cùng kỳ năm trước. Các nhóm hàng có chỉ số tăng cao như: “hàng ăn và dịch vụ 

ăn uống” tăng 15,22%; “nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng” tăng 
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3,2%;  “giáo dục” tăng  7,79%;“thuốc và dịch vụ y tế”  tăng 4,47%... Chỉ riêng 

nhóm “may mặc, mũ nón, giày dép” giảm 1,67% và nhóm “bưu chính viễn 

thông” giảm  0,17%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3 - Xuất nhập khẩu hàng hoá 

Tổng trị giá xuất nhập khẩu hàng hóa tháng 02 năm 2020 ước đạt 176 triệu 

USD, bằng 81% so với tháng trước và 83% so cùng kỳ. 

Xuất khẩu: 

Tháng 02/2020, trị giá xuất khẩu ước đạt 105 triệu USD, giảm 9% so với 

tháng trước và tăng 5 % so với cùng kỳ năm trước. Phân theo loại hình kinh tế:  

kinh tế tư nhân ước đạt 53 triệu USD, tăng giảm 11% so với tháng trước và tăng 

1,7% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 52 

triệu USD, giảm 7% so với tháng trước và tăng 9% so với cùng kỳ năm trước. 

Mặt hàng có giá trị xuất khẩu tháng 02/2020 tăng so với tháng trước như: giấy và 
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các sản phẩm từ giấy (+12%); còn lại các mặt hàng giảm hoặc không xuất khẩu 

trong tháng như xăng dầu, gỗ; giảm mạnh là sản phẩm từ sắt thép  (-42%); hàng 

thủy sản (-19%)...   

Trị giá xuất khẩu 02 tháng đầu năm 2020 ước đạt 222 triệu USD, giảm 4% 

so với cùng kỳ năm trước. Phân theo loại hình kinh tế: Kinh tế tư nhân ước đạt 

113 triệu USD, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Kinh tế có vốn đầu tư nước 

ngoài ước đạt 109 triệu USD, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt hàng 

có giá trị xuất khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước như: Xơ sợi dệt tăng 13%; 

hàng thủy sản tăng 72%; sản phẩm gốm, sứ (+120%);... Bên cạnh đó mặt hàng 

giảm so với cùng kỳ như: sản phẩm mây tre cói thảm (-87%); sản phẩm gốm sứ 

(-13%); hàng dệt may (-1%);... 
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 Nhập khẩu: 

Trị giá nhập khẩu tháng 02/2020 ước đạt 71 triệu USD, giảm 30% so với 

tháng trước và giảm 37 % so với cùng kỳ năm trước. Phân theo loại hình kinh tế: 

Kinh tế tư nhân trị giá nhập khẩu ước đạt 32 triệu USD, giảm 46% so với tháng 

trước và giảm 50% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 

ước đạt 39 triệu USD, giảm 8% so với tháng trước và tăng 21% so với cùng kỳ 

năm trước. Các mặt hàng có giá trị nhập khẩu tháng 02/2020 tăng so với tháng 

trước như: Bông  tăng 47%; xăng dầu (+37%);…Bên cạnh đó còn có mặt hàng 

giảm mạnh: nguyên phụ liệu (-51%); vải các loại (-40%); xơ sợi dệt (-28%). 

     Trị giá nhập khẩu 02 tháng đầu năm 2020 ước đạt 173 triệu USD, giảm 

28% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo loại hình kinh tế: kinh tế tư nhân ước 

đạt 91 triệu USD, giảm 32% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế có vốn đầu tư 

nước ngoài ước đạt 82 triệu USD, giảm 23% so với cùng kỳ năm trước. Các mặt 

hàng có giá trị nhập khẩu tăng so với cùng kỳ năm trước như: Hàng thủy sản 

(+388%);  máy móc thiết bị phụ tùng khác (+82%);... Bên cạnh đó mặt hàng 

giảm so với cùng kỳ như: Sắt thép (-82%); vải các loại (-13%). 

 4.4– Hoạt động vận tải  

Hoạt động vận tải trong tháng 02 năm 2020 giảm mạnh so với tháng trước do 

nhu cầu đi lại của người dân và vận chuyển hàng hóa giảm mạnh so với tháng trước. 

Vận tải hành khách 

Tháng 02/2020, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 142 tỷ đồng, giảm 

7% so với tháng trước và tăng 7% so với cùng kỳ; số lượt hành khách vận 

chuyển ước đạt hơn 1,89 triệu người giảm 5% so với tháng trước và tăng 6% so 

với cùng kỳ năm trước; số lượt khách luân chuyển ước đạt 208 triệu người.km, 

giảm 9% so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước tăng 6%. 

Doanh thu vận tải hành khách 02 tháng đầu năm 2020 ước đạt 297 tỷ đồng, 

tăng 12% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách vận chuyển ước đạt 3,9 

triệu người, tăng 11% so với cùng kỳ năm trước; số lượt hành khách luân chuyển 

ước đạt 438 triệu người.km so với cùng kỳ năm trước tăng 14%. 

Vận tải hàng hoá 

Doanh thu vận tải hàng hóa tháng 02/2020 ước đạt 349 tỷ đồng, giảm 10% so 

với tháng trước và tăng 10% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước 

đạt hơn 2,1 triệu tấn, giảm 9% so với tháng trước và tăng 15% so với cùng kỳ năm 

trước. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt hơn 822 triệu tấn.km, giảm 11% 

so với tháng trước, tăng 16% so với cùng kỳ năm trước. 

Doanh thu vận tải hàng hóa 02 tháng đầu năm 2020 ước đạt 740 tỷ đồng, 

tăng 14% so với cùng kỳ. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 4,4 triệu tấn, 

tăng 14% so với cùng kỳ năm trước. Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 

1.751 triệu tấn.km, tăng 19% so với cùng kỳ năm trước. 
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Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải 

Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 02/2020 ước đạt 4,7 tỷ đồng, giảm 

2% so với tháng trước và tăng 27% so với cùng kỳ năm trước.  

Doanh thu dịch vụ hỗ trợ vận tải 02 tháng đầu năm 2020 ước đạt 9,6 tỷ 

đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước.  

5. Thu, chi Ngân sách Nhà nước 

Tổng thu ngân sách Nhà nước ước tính 02 tháng năm 2020 đạt trên 3.739 

tỷ đồng, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa ước đạt 

1.167 tỷ đồng, tăng 18,9%; thu thuế xuất nhập khẩu ước đạt 150 tỷ đồng, tăng 

24,8%; trợ cấp ngân sách trung ương ước đạt hơn 2.364 tỷ đồng tăng 43,7%... 

Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 02 tháng năm 2020 ước đạt 

2.147 tỷ đồng, giảm 20,2% so với cùng kỳ; trong đó: chi phát triển kinh tế ước 

đạt 877 tỷ đồng, giảm 23,6%; chi tiêu dùng thường xuyên ước đạt trên 1.261 tỷ 

đồng, tăng 22,0% so với cùng kỳ năm trước... 

 B. TÌNH HÌNH VĂN HÓA XÃ HỘI 

 1. Lao động và việc làm: 

Thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh về phòng, 

chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra, 

Sở Lao động thương binh và xã hội đã phối hợp với các sở, ngành chức năng, 

các địa phương hương dẫn các doanh nghiệp, các cơ sở sử dụng lao động nước 

ngoài báo cáo số lượng lao động nước ngoài đang sử dụng (trong đó báo cáo đầy 

đủ về số lượng về nước đã trở lại làm việc, đặc biệt là lao động Trung Quốc); 

thường xuyên cập nhật tình hình biến động lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh 

báo cáo Bộ Lao động - TBXH, Tỉnh ủy, UBND tỉnh. Theo đó, trên địa bàn tỉnh 

có trên 142 doanh nghiệp, cơ sở sử dụng trên 1.500 lao động nước ngoài (trong 

đó lao động Trung Quốc chiếm 60%). Có 75 doanh nghiệp liên quan sử dụng 

768 lao động là người Trung Quốc (27 doanh nghiệp trong khu công nghiệp, khu 

kinh tế sử dụng 373 lao động; 48 doanh nghiệp ngoài khu công nghiệp, khu kinh 

tế sử dụng 395 lao động). Tổng hợp báo cáo từ các doanh nghiệp, hiện tại có 721 

lao động Trung Quốc đã trở lại doanh nghiệp làm việc, đang được cách ly tại nơi 

ở, nơi làm việc và theo dõi tình hình sức khỏe, hầu hết sức khỏe bình thường. 

Trong tháng, Sở đã thông báo các doanh nghiệp sử dụng lao động là người 

nước ngoài tạm dừng tiếp nhận lao động từ Trung Quốc về nước dịp Tết Nguyên 

đán 2020 quay trở lại làm việc và lao động nước ngoài di chuyển qua các vùng 

dịch trong thời gian Việt Nam công bố dịch nCoV; tạm dừng cấp giấy phép lao 

động mới cho lao động nước ngoài đến từ các vùng có dịch trong thời gian Việt 

Nam công bố dịch. Nhìn chung, tình hình việc làm của người lao động trong các 

doanh nghiệp ổn định, không có tình trạng thiếu hụt nhiều lao động trong doanh 

nghiệp. Tháng 02/2020, toàn tỉnh tạo việc làm mới cho 2.800 người, trong đó tạo 

việc làm tại địa phương 1.900 người, lao động đi làm việc ở tỉnh ngoài 790 
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người, lao động đi xuất khẩu nước ngoài 110 người. Thực hiện chính sách trợ 

cấp thất nghiệp cho 257 trường hợp.  

Công tác An toàn vệ sinh lao động sau Tết Nguyên đán 2020 được các 

doanh nghiệp và người lao động thực hiện tốt, đến nay chưa ghi nhận trường hợp 

nào bị tai nạn lao động nghiêm trọng, chết người hoặc sự cố kỹ thuật liên quan 

đến ý thức chấp hành thực hiện công tác ATVSLĐ tại doanh nghiệp.  

Trong tháng 2/2020, có 450 người tham gia học nghề với trình độ sơ cấp 

và đào tạo dưới 03 tháng. 

2. Trợ cấp xã hội 

Theo kết quả điều tra năm 2019, tổng số hộ nghèo toàn tỉnh là 17.022 hộ, 

tỷ lệ 2,66% (giảm 0,69% so với năm 2018); tổng số hộ cận nghèo là 18.520 hộ, 

tỷ lệ 2,89% (giảm 0,27% so với năm 2018). 

Sở Lao động thương binh và xã hội phối hợp với Sở Tài chính, Bảo hiểm 

xã hội tỉnh tham mưu cho UBND tỉnh ban hành Quyết định số 3793/QĐ-UBND 

ngày 20/12/2019 của UBND tỉnh về việc cấp thẻ BHYTcho người thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 (trong đó, thẻ BHYT người nghèo theo tiêu chí 

thu nhập: 29.682 thẻ; thẻ BHYT cho người cận nghèo: 41.492 thẻ; thẻ BHYT 

nghèo đa chiều thiếu hụt tiêu chí BHYT: 146 thẻ). Tham mưu cho UBND tỉnh hỗ 

trợ kinh phí mua thẻ BHYT cho 1.471 người thuộc hộ gia đình làm nông nghiệp, 

lâm nghiệp, ngư nghiệp và diêm nghiệp có mức sống trung bình đợt 2 năm 2019 

với số tiền trên 195 triệu đồng. 

3. Lĩnh vực người có công 

Việc tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và giải quyết chế độ chính sách cho người 

có công được thực hiện theo đúng quy trình, đảm bảo thời gian quy định. Trong 

tháng 02/2020 (từ ngày 01/2 đến hết ngày 19/2/2020), đã tiếp nhận 289 hồ sơ 

chính sách người có công, đã giải quyết 147 hồ sơ (trong đó: trả trước hạn: 147 

HS;  không có hồ sơ quá hạn), 142 hồ sơ đang trong thời gian giải quyết, cụ thể: 

Giám định vết thương còn sót 01 trường hợp; Giải quyết chế độ thờ cúng liệt sĩ  

01 trường hợp; giải quyết hưởng chế độ ưu đãi đối với người hoạt động kháng 

chiến bị nhiễm chất độc hóa học 01 trường hợp; bảo hiểm y tế đối với người có 

công và thân nhân 12 trường hợp; di chuyển hồ sơ người có công với cách mạng 

đi tỉnh ngoài 11 trường hợp; Giải quyết chế độ mai táng phí, trợ cấp một lần cho 

thân nhân người có công đã từ trần cho 220 trường hợp; Giải quyết chế độ tuất 

hàng tháng khi người có công từ trần 28 trường hợp; sửa đổi thông tin hồ sơ 

người có công 14 trường hợp. Cấp thẻ, giấy chứng nhận chất độc hóa học, 

thương, bệnh binh cho 27 trường hợp; tiếp nhận lại hồ sơ đưa vào lưu trữ 160 

trường hợp. 

4. Các đối tượng bảo trợ khác  

Phối hợp với Ban đại diện người cao tuổi và Phòng Lao động – Thương 

binh và Xã hội các huyện,Thành phố tổng hợp công tác chúc thọ, mừng thọ cho 



 15 

người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020 trong toàn tỉnh 48.600 

người với tổng kinh phí  20.441.000.000đ. Ngoài ra, chỉ đạo và hướng dẫn Trung 

tâm Công tác xã hội và Bảo trợ xã hội, trục thuộc Sở tổ chức chúc thọ, mừng thọ 

cho 32 người cao tuổi, trong đó 04 người cao tuổi cô đơn tròn 90 tuổi đang nuôi 

dưỡng, chăm sóc tại trung tâm với không khí đầm ấm, tình cảm, trang trọng. 

Thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra công tác chỉ đạo phòng, chống 

dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Crona tại các cơ sở 

bảo trợ xã hội trong và ngoài công lập. Qua kiểm tra cơ bản các trung tâm tuân 

thủ theo quy định của Bộ Y tế, thông tin cho gia đình, người thân không vào 

thăm đối tượng tại trung tâm, tăng cường dinh dưỡng, vệ sinh an toàn thực phẩm 

cho đối tượng.  

5. Tình hình dịch bệnh, HIV/AIDS và ngộ độc thực phẩm 

Tình hình dịch bệnh và công tác phòng chống dịch 

Tính đến thời điểm ngày 05/02/2020, ngành Y tế đã tham mưu cho Tỉnh 

ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai nhiều hoạt động phòng 

chống dịch Covid-19, như sau: 

- Tham mưu, trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 08/KH-

UBND ngày 30/01/2020 về đáp ứng khẩn cấp với dịch bệnh viêm đường hô hấp 

cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra; triển khai các hoạt động về 

giám sát, báo cáo tình hình dịch, phòng chống dịch bệnh theo các văn bản chỉ 

đạo của Bộ Y tế, Cục Y tế dự phòng , tổ chức điều tra dịch tễ, theo dõi và giám 

sát bệnh nhân có triệu chứng sốt, ho, có tiền sử đi về từ vùng dịch; tập huấn 

hướng dẫn giám sát, thành lập đội phản ứng nhanh, lấy mẫu xét nghiệm bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus nCoV cho các cán bộ y tế phòng 

chống dịch tại các Trung tâm Y tế huyện, thành phố, kịp thời tham mưu đề xuất 

dự trù kinh phí vật tư hóa chất phòng chống dịch. Đến ngày 05/02/2019, số 

trường hợp nghi nCoV là 08, trong đó: 05 trường hợp có kết quả xét nghiệm âm 

tính, 03 trường hợp đang cách ly theo dõi. 

Ghi nhận 08 trường hợp mắc sốt xuất huyết lâm sàng (06 ca dương tính, 

không phát hiện ca bệnh nội sinh), không có tử vong; 02 trường hợp sốt phát ban 

nghi Sởi; 01 bệnh nhi mắc bệnh tay chân miệng; ghi nhận 200 ca nghi mắc hội 

chứng cúm (chủ yếu là ở trẻ em) điều trị tại bệnh viện đa khoa tỉnh và bệnh viện 

Nhi. Hệ thống giám sát từ tỉnh đến địa phương tăng cường công tác giám sát phát 

hiện các chùm ca bệnh, ổ dịch cúm. Tất cả các địa chỉ có các chùm ca bệnh hiện 

không phát hiện thêm trường hợp mắc mới trong 14 ngày. Chủ động giám sát tại 

các bệnh viện, quản lý chặt chẽ, lấy mẫu tất cả các ca bệnh nghi ngờ, đặc biệt là 

sốt xuất huyết, sốt phát ban nghi sởi, ho gà,...Trên địa bàn tỉnh không phát hiện 

các bệnh truyền nhiễm như Cúm A/H5N1, H7N9, bệnh dại, bệnh tả. 

 Tiếp tục triển khai các hoạt động phòng, chống bệnh truyền nhiễm, thực 

hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Bộ Y tế, các cục, vụ, viện Trung ương và của 
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UBND tỉnh về phòng chống dịch bệnh, bệnh dịch theo mùa. Chủ động các biện 

pháp phòng chống dịch, tăng cường truyền thông nâng cao nhận thức của người 

dân, chỉ đạo các cơ sở KCB chủ động trong việc thu dung, điều trị người bệnh  

 Tình hình HIV/AIDS 

Các đơn vị chức năng tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra giám sát các 

hoạt động phòng chống HIV/AIDS trên địa bàn toàn tỉnh. Cấp phát thẻ BHYT 

cho người có HIV, Duy trì hoạt động các phòng khám ngoại trú HIV/AIDS. Các 

cơ sở điều trị thay thế nghiện chất bằng thuốc Methadone, đảm bảo đủ nhân lực, 

thuốc cho người nghiện; tiếp nhận và điều trị bằng thuốc Methadone cho 1.260 

người nghiện ma túy tại tất cả các cơ sở điều trị.  Điều trị ARV cho 1.263 bệnh 

nhân, tư vấn cho 07 trường hợp phơi nhiễm HIV(5/7 trường hợp được kê đơn);  

- Tính đến ngày 31/01/2020, toàn tỉnh có 2.133 người nhiễm HIV/AIDS 

tại 253/286 xã, phường, thị trấn có người nhiễm HIV, trong đó: 729 phụ nữ 

(34,2%), 1.460 bệnh nhân AIDS. Trong tháng phát hiện 04 người nhiễm mới.. 

 Công tác vệ sinh an toàn thực phẩm 

Các ngành chức năng tiếp tục triển khai kế hoạch kiểm tra đảm bảo An 

toàn thực phẩm tuyến cơ sở năm 2020. Đẩy mạnh các hoạt độngtuyên truyền 

nâng cao nhận thứcAn toàn vệ sinh thực phẩm, chủ động phòng ngừa ngộ độc 

thực phẩm; hỗ trợ, xử lý, sẵn sàng chi viện cấp cứu kịp thờikhi xảy ra ngộ độc 

thực phẩm đông người. Lấy mẫu kiểm định các yếu tố vật lý, hóa học, vi sinh vật 

đảm bảo an toàn chất lượng cho người tiêu dùng.  

4. Văn hoá - Thể thao  

Sở Văn hóa Thể thao và du lịch chỉ đạo các phòng, đơn vị trực thuộc Sở, 

Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện, thành phố 

tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do 

chủng mới của virut Corona gây ra. Chỉ đạo Thanh tra Sở thành lập 02 Đoàn 

kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới 

của virut Corona gây ra trong hoạt động lễ hội, tại di tích lịch sử văn hóa.  

 Phối hợp với các sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố 

tham mưu tổ chức triển khai các nội dung chào mừng kỷ niệm 130 năm Ngày 

thành lập tỉnh và Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Bình. 

Bảo tàng tỉnh phối hợp với Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam tổ chức trưng 

bày, giới thiệu sản phẩm và trình diễn quảng bá, giới thiệu văn hóa Thái Bình tại 

Hà Nội nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý. 

 Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức các đợt phim chuyên đề kỷ niệm 90 năm 

Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt nam, mừng Xuân Canh Tý. Tổ chức Liên 

hoan trình diễn thơ Xuân  2020. 

 Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu thể thao tỉnh tổ chức tập huấn và tham 

gia thi đấu các giải: Việt dã báo Tiền Phong; vô địch Bơi lặn bể 25m; cúp Vật cổ 

điển, vật tự do toàn quốc. 
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5. Tình hình an toàn giao thông 

Theo báo cáo của Ban an toàn giao thông từ ngày 15/01/2020 đến ngày 

14/02/2020 trên địa bàn  tỉnh xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm 04 

người chết và 03 người bị thương.  

6.Tình hình cháy nổ 

Trong  tháng 2 năm 2020, trên địa bàn tỉnh Thái Bình xảy ra 1 vụ cháy ở 

thành phố Thái Bình, không có thiệt hại về người, ước tính thiệt hại về tài sản 

trên 1,3 tỷ đồng./. 

Nơi nhận: 

- Vụ Thống kê Tổng hợp (TCTK);  

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Thường trực UBND tỉnh; 

- VP đoàn Đại biểu Quốc hội, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các Sở, Ban, Ngành của tỉnh; 

- Bí thư Thảnh ủy, huyện ủy các huyện, TP; 

- Chủ tịch UBND các huyện, TP; 

- Lưu: TH, VT. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

Tăng Bá Phúc 
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