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Ngay từ đầu năm 2020, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức xây dựng kế
hoạch, triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và công tác chuẩn bị đón
Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020; kế hoạch phòng, chống tội phạm, đảm bảo
an ninh trật tự, các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh
trước, trong và sau Tết. Tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh Quảng Nam
trong tháng 01 đạt được một số kết quả nhất định, cụ thể như sau:
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
1.1. Sản xuất nông nghiệp
1.1.1. Trồng trọt
Sản xuất trồng trọt trong tháng tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc
lúa Đông Xuân và gieo trồng cây hoa màu. Tính đến giữa tháng 01/2020, cả tỉnh
đã gieo cấy được 39,1 nghìn ha lúa, bằng 101,6% so với cùng kỳ năm trước, đạt
93% so với kế hoạch. Tiến độ gieo cấy lúa Đông Xuân so cùng kỳ năm trước
nhanh hơn do điều kiện thuận lợi về thời tiết. Từ đầu vụ đến nay đã có gần 170
ha lúa bị nhiễm các sinh vật gây hại, trong đó phổ biến là ốc bươu vàng, chuột,
bệnh đạo ôn, sâu cuốn lá và rầy nâu, các địa phương tích cực thực hiện các biện
pháp phòng trừ sâu bệnh để tạo điều kiện cho cây lúa sinh trưởng và phát triển.
Cùng với việc gieo cấy lúa Đông Xuân, tính đến trung tuần tháng
01/2020, các địa phương trên cả tỉnh đã gieo trồng được 2.800 ha ngô, bằng
112% so với cùng kỳ năm trước; khoai lang 1.000 ha (+11,1%); lạc 6.800 ha
(+13,3%); rau, đậu các loại 6.000 ha (+9,1%). Hiện nay các địa phương đang
tiếp tục xuống giống cây trồng vụ Đông Xuân.
1.1.2. Chăn nuôi
Các địa phương trong tỉnh đang tích cực triển khai các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh, chống đói rét và kiểm dịch động vật trên đàn vật nuôi nhằm
bảo đảm nguồn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên Đán sắp đến. Chăn nuôi trâu,
bò nhìn chung tương đối ổn định: đàn trâu xấp xỉ cùng kỳ năm trước, sản lượng
thịt hơi xuất chuồng (+2,1%); đàn bò (+2,5%), sản lượng xuất chuồng (+12,3%).
Chăn nuôi gia cầm trên địa bàn tỉnh tăng mạnh do một số hộ đã chuyển đổi quy
mô nuôi lợn sang nuôi gia cầm, tổng đàn gia cầm tăng 10,2% so cùng kỳ, sản
lượng thịt hơi xuất chuồng (+16,7%), cụ thể: gà (+13%), sản lượng xuất chuồng
(+18,7%). Nguyên nhân chủ yếu tình hình dịch bệnh ở lợn vẫn còn diễn ra đã
chuyển sang sử dụng các loại thịt trâu, bò, gà… và có xu hướng tăng cao là do
nhu cầu tiêu dùng trong dịp Tết cổ truyền thay thế sản phẩm thịt lợn.
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Hiện nay giá gia súc, gia cầm có xu hướng tăng, nhất là giá lợn, gà (giá gà
ta dao động 140.000 -160.000 đồng/kg, tăng 25%so cùng kỳ năm trước; giá lợn
hơi từ 75.000 - 80.000 đồng/kg, tăng gấp 2 lần so cùng kỳ). Mặc dù giá lợn hơi
tăng cao nhưng lượng cung không đủ cầu do ảnh hưởng dịch tả lợn Châu Phi
kéo dài. Tổng đàn lợn ước tính bằng 51,8% so với cùng kỳ năm trước, sản lượng
thịt hơi xuất chuồng bằng 54,8%.
Tính đến ngày 12/01/2020 trên địa bàn tỉnh còn 30.827 hộ, 529 thôn, 108
xã, phường tại 15/18 huyện, thị xã, thành phố (trừ Tây Giang, Đông Giang, Hội
An) có bệnh DTLCP chưa qua 30 ngày. Tổng số lợn tiêu hủy là 151,6 nghìn
con, trọng lượng tiêu hủy trên 9 nghìn tấn. Bên cạnh DTLCP từ ngày
14/11/2019 đến nay bệnh LMLM đã phát sinh, tổng số trâu, bò mắc bệnh là 321
con (trong đó: bò 246 con), số con mắc bệnh bị chết 05 con (trâu: 02 con, bò: 03
con); số gia súc lành bệnh về triệu chứng lâm sàng là 302 con (trâu: 73 con, bò:
229 con); số bò đang còn theo dõi bệnh là 14 con. Hiện nay các địa phương đang
tập trung phát triển chăn nuôi trang trại, gia trại theo hướng sản phẩm sạch, an
toàn, có liên kết theo chuỗi, chăn nuôi nông hộ theo phương thức áp dụng đệm
lót sinh học nhằm giám sát, kiểm soát dịch bệnh một cách hiệu quả nhất.
1.2. Lâm nghiệp
Tháng 01/2020 sản xuất lâm nghiệp tập trung chủ yếu vào công tác chăm
sóc, khoanh nuôi tái sinh, bảo vệ rừng và chuẩn bị cho Tết trồng cây xuân Canh
Tý 2020. Ước tính diện tích rừng trồng tập trung tháng 01/2020 đạt 1.250 ha,
(+4,2%) so cùng kỳ năm trước; số cây lâm nghiệp trồng phân tán ước đạt 500
nghìn cây (+4,2%); sản lượng gỗ rừng trồng khai thác 60 nghìn m3 (+5,3%); củi
44 nghìn ste (-2,2%)…
Ngay từ đầu năm công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng được quan tâm,
chỉ đạo quyết liệt ở các cấp, các ngành từ Trung ương đến địa phương, đồng thời
phối hợp các tổ chức, đoàn thể trong việc vận động nhân dân tham gia quản lý,
bảo vệ và phát triển rừng. Trong tháng không phát sinh các vụ chặt phá rừng
trên địa bàn tỉnh.
1.3. Thuỷ sản
Khai thác thủy sản: sản lượng khai thác thủy sản tháng 01/2020 ước đạt
4.900 tấn, tăng 5,1% (+236 tấn) so với cùng kỳ năm 2019. Bao gồm: cá 3.236
tấn (+5,3%); tôm 54 tấn (+3,8%); thủy sản khác 1.610 tấn (+4,7%). Thời tiết
trong tháng thuận lợi cho đánh bắt thủy sản, nhất là trong dịp tết Nguyên đán do
nhu cầu tiêu dùng các mặt hàng hải sản tăng cao nên đã khuyến khích ngư dân ra
khơi bám biển. Một số tàu khai thác trên biển hoạt động chủ yếu là vây ánh
sáng, vây ngày, lưới rê,… các loại cá khai thác là cá thu, cá ngừ trong tháng
được mùa nên cho sản lượng khá.
Nuôi trồng thủy sản: tôm thẻ lót bạt ven biển đã thả nuôi diện tích 255,5
ha (Núi Thành 185 ha, Thăng Bình 70 ha), tăng 2% (+5 ha) so với cùng kỳ năm
trước; tôm nuôi phát triển bình thường, chưa thấy dấu hiệu dịch bệnh. Tôm nuôi
trong ao đất vùng triều ven sông (tôm sú, tôm thẻ) các hộ nuôi đang cải tạo ao,
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chuẩn bị vật tư, kỹ thuật, con giống để thả nuôi theo lịch thời vụ (bắt đầu từ
10/02/2020). Các trại sản xuất và lưu giữ tôm giống trên địa bàn tỉnh đã đi vào
hoạt động để cung cấp con giống cho vụ nuôi sắp đến.
2. Tài chính, ngân hàng
Tổng thu NSNN trên địa bàn ước thực hiện đến cuối tháng 01 đạt 2.594 tỷ
đồng, giảm 20,1% so với cùng kỳ năm trước, bằng 10,1% dự toán năm, trong đó
thu nội địa đạt 2.099 tỷ đồng (-6,4%; đạt 10,2% dự toán); thu xuất nhập khẩu đạt
495 tỷ đồng (-50,7%; đạt 9,4% dự toán).
Trong tổng thu nội địa, thu từ khu vực doanh nghiệp Nhà nước đạt 50 tỷ
đồng, giảm 29,4% so với cùng kỳ năm trước; thu từ khu vực doanh nghiệp có vốn
đầu tư nước ngoài đạt 274 tỷ đồng (+9,1%); thu từ khu vực doanh nghiệp ngoài
Nhà nước đạt 1.444 tỷ đồng (+12%); thuế thu nhập cá nhân đạt 56 tỷ đồng (43,5%); lệ phí trước bạ 43 tỷ đồng (-33,2%)…
Tổng chi ngân sách địa phương tính đến cuối tháng 01 ước đạt 1.888 tỷ
đồng, đạt 6,9% dự toán năm, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu tư phát
triển 546 tỷ đồng, bằng 6,2% so với dự toán năm, tăng 16,1% so với cùng kỳ năm
trước; chi thường xuyên 1.343 tỷ đồng, bằng 10,1% dự toán, tăng 7,2% so với cùng
kỳ.
3. Đầu tư và xây dựng
Kế hoạch vốn đầu tư thực hiện năm 2020: dự kiến kế hoạch vốn đầu tư
thực hiện năm 2020 thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý
(không tính vốn trái phiếu chính phủ) đạt 6.552 tỷ đồng, bằng 88% so với kế
hoạch năm 2019. Bao gồm: (1) Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh quản lý gần
3.817 tỷ đồng (trong đó: vốn cân đối ngân sách cấp tỉnh_1.209 tỷ đồng; vốn
trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu_901 tỷ đồng; vốn nước ngoài_912 tỷ
đồng; nguồn xổ số kiến thiết_90 tỷ đồng; vốn khác_704 tỷ đồng); (2) Vốn ngân
sách nhà nước cấp huyện quản lý 2.736 tỷ đồng (vốn cân đối ngân sách cấp
huyện_1.529 tỷ đồng; vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu_736 tỷ đồng; vốn
khác_472 tỷ đồng).
Tình hình ước thực hiện vốn đầu tư tháng 01/2020: nguồn vốn ngân sách
Nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 443,3 tỷ đồng, giảm 28% so với tháng
12/2019 và tăng 0,8% so cùng kỳ năm trước. Trong đó vốn đầu tư thuộc cấp tỉnh
quản lý ước đạt 251 tỷ đồng (-28,7%; +14,4%); nguồn vốn đầu tư thuộc cấp
huyện quản lý ước thực hiện 172,8 tỷ đồng (-26,4%; -13,3%); nguồn vốn đầu tư
thuộc cấp xã quản lý ước thực hiện 19,3 tỷ đồng (-34,1%; -6,9%). Vốn đầu tư
thực hiện tháng 01này giảm nhiều so với tháng trước do thời gian nghỉ Tết
nguyên đán Canh Tý năm 2020 nằm trọn trong tháng 01/2020. Khối lượng thực
hiện trong tháng chủ yếu là các công trình chuyển tiếp.
4. Sản xuất công nghiệp
4.1. Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP)
Hoạt động sản xuất công nghiệp tháng 01/2020 trùng với kỳ nghỉ Tết
Nguyên đán nhiều ngày, vì vậy hoạt động sản xuất của hầu hết các doanh nghiệp
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bị ảnh hưởng. IIP tháng 01 giảm 16,7% so tháng trước và giảm 34,3% so với
cùng kỳ năm trước. Cụ thể: ngành khai khoáng (-18,9%; +12,6%); ngành chế
biến, chế tạo (-18,6%; -35,8%); ngành sản xuất và phân phối điện (+10,5%; 27,3%); cung cấp nước và xử lý rác thải (+5,2%; +10,4%). Nguyên nhân chính
ngành sản xuất công nghiệp trong tỉnh giảm phần lớn lịch trùng với kỳ nghỉ Tết
Nguyên đán nhiều ngày, nên hầu hết các doanh nghiệp chịu ảnh hưởng chung.
Một số ngành công nghiệp có IIP tăng so với cùng kỳ năm trước như:
khai khoáng khác (+20,7%); In, sao chép bản ghi các loại (+46,2%); sản xuất
sản phẩm điện tử (+2,2%); sản xuất giường, tủ, bàn ghế (+5,3%); khai thác, xử
lý và cung cấp nước (+16%); hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải, tái
chế phế liệu (+8,7%). Bên cạnh đó một số ngành sản xuất giảm: chế biến thực
phẩm (-7,5%); sản xuất đồ uống (-1,9%); sản xuất trang phục (-3,6%); chế biến
gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (-10,4%); sản xuất hoá chất và sản phẩm
hoá chất (-48,8%); sản xuất xe có động cơ (-58,2%); sản xuất và phân phối điện
tiếp tục giảm (-27,3%).
4.2. Sản phẩm chủ yếu ngành công nghiệp
Một số sản phẩm có chỉ số sản xuất sản phẩm tháng 01/2020 tăng cao so
với cùng kỳ: đá xây dựng (+72%, đạt 46 nghìn m3); cát trắng (+48%, đạt 350
m3); phi lê cá sấy khô (+30%, đạt 63,5 tấn); vỏ bào, dăm gỗ (+20%, đạt 53,7
nghìn tấn); báo in (+94%, đạt 360 triệu trang); dòng xe bus (+5,3%, đạt 120
chiếc); dịch vụ thu gom rác thải (+8,7%, đạt gần 13 tỷ đồng). Ngoài ra một số
sản phẩm giảm: than đá (-13,5%); phi lê cá ướp lạnh (-47%); mực đông lạnh (17,6%); quần áo nghề nghiệp (-13%); giấy bìa (-38%); xe du lịch (-64%); điện
sản xuất (-32%). Đặc biệt sản xuất bia giảm mạnh (-46,6%) phần lớn là trùng
lịch nghỉ tết Nguyên đán và ý thức chấp hành của người dân trong việc không
uống rượu bia khi tham gia giao thông dẫn đến tiêu thụ và sản lượng sản xuất
trong tháng giảm.
4.3. Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp
Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công
nghiệp đến cuối tháng 01/2020 ước tính tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước,
trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước (+2%) và doanh nghiệp có
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (+2,4%), trong khi đó khu vực doanh nghiệp
ngoài nhà nước (-2,7%). Cũng tại thời điểm trên, chỉ số sử dụng lao động trong
các doanh nghiệp ngành khai khoáng (-15%); ngành chế biến, chế tạo (+0,3%);
lao động trong ngành sản xuất và phân phối điện (+7,2%); ngành cung cấp nước,
xử lý rác thải, nước thải (+9,3%).
4.4. Tình hình thưởng Tết và kế hoạch ra quân của Doanh nghiệp
Bên cạnh hoạt động sản xuất kinh doanh, trong tháng này các doanh
nghiệp cũng đã quan tâm đến việc trả đủ lương cho người lao động, đồng thời
thưởng Tết Nguyên Đán để người lao động đón Tết vui xuân đầm ấm. Mức tiền
thưởng cao nhất ở nhóm Doanh nghiệp FDI, thấp nhất ở nhóm công ty TNHH
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MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ. Theo báo cáo khảo sát một số
doanh nghiệp của Sở Lao động- Thương binh và Xã hội, cụ thể:
*Tiền thưởng Tết dương lịch 2020: có 40/53 doanh nghiệp thưởng Tết
dương lịch 2020 cho 10.865 lao động, mức thưởng như sau:
- Mức thưởng bình quân: mức thưởng bình quân chung của các doanh
nghiệp (2,1 triệu đồng/người; -22,7% so với năm 2019), mức thưởng bình quân
cao nhất thuộc về các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ
(3,5 triệu đồng/người); tiếp đến các doanh nghiệp FDI (3,4 triệu đồng/người);
công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước (01 triệu đồng/người); mức
thưởng bình quân thấp nhất là các doanh nghiệp ngoài quốc doanh (540 nghìn
đồng/người).
- Mức thưởng cao nhất: doanh nghiệp FDI với mức thưởng cao nhất (80
triệu đồng/người); các công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn điều lệ
(14 triệu đồng/người); công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước (03
triệu đồng/người); doanh nghiệp ngoài quốc doanh (2,5 triệu đồng/người).
- Mức thưởng thấp nhất: Công ty TNHH MTV do Nhà nước năm 100%
vốn điều lệ (01 triệu đồng/người); công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà
nước (500 nghìn đồng/người); doanh nghiệp dân doanh, doanh nghiệp FDI (100
nghìn đồng/người.
*Tiền thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020: có 47/53 doanh nghiệp có
kế hoạch thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho 13.660 lao động, cụ thể:
- Mức thưởng bình quân: mức thưởng bình quân chung của các doanh
nghiệp (7 triệu đồng/người), thấp hơn mức thưởng bình quân Tết Nguyên đán
Kỷ Hợi 2019 gần 8%; mức thưởng bình quân cao nhất thuộc về các công ty có
cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước (09 triệu đồng/người); doanh nghiệp
FDI (7,1 triệu đồng/người); Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm 100% vốn
điều lệ (6,5 triệu đồng/người); doanh nghiệp dân doanh (5,6 triệu đồng/người).
- Mức thưởng cao nhất: Doanh nghiệp FDI có mức thưởng cao nhất (500
triệu đồng/người); các công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước (112
triệu đồng/người); doanh nghiệp dân doanh (90 triệu đồng/người); công ty
TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ (12 triệu đồng/người).
- Mức thưởng thấp nhất: công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ
100% vốn điều lệ, công ty có cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước đạt 02
triệu đồng/người; loại hình doanh nghiệp dân doanh (01 triệu đồng/người) và
doanh nghiệp FDI (100 nghìn đồng/người).
Nhìn chung các doanh nghiệp sản xuất ngành công nghiệp đã có nhiều
biện pháp tích cực sản xuất kinh doanh phục vụ Tết Canh Tý 2020. Đồng thời có
kế hoạch ra quân vào ngày 30/01/2020 (tức ngày mùng 06 Tết). Riêng đối với
ngành điện đảm bảo các điều kiện phục vụ sản xuất theo đúng kế hoạch đề ra để
không có sự cố lớn về nguồn và lưới điện. Cung cấp điện cho đời sống, sinh
hoạt và các hoạt động sản xuất trong dịp Tết an toàn.
5. Thương mại, dịch vụ
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5.1. Một số tình hình trước Tết Canh Tý 2020
Tình hình cung cầu hàng hóa: nhằm đảm bảo cân đối cung cầu, bình ổn
thị trường phục vụ nhu cầu mua sắm trong dịp tết Canh Tý 2020, Sở Công
Thương đã chỉ đạo các đơn vị liên quan và các doanh nghiệp chủ động xây dựng
kế hoạch theo dõi, đánh giá nguồn cung cầu hàng hoá và sản xuất, dự trữ, cung
ứng hàng hóa phục vụ Tết với giá cả hợp lý, chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, đáp
ứng kịp thời nhu cầu thị trường, không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá
đột biến hoặc tồn đọng nhiều hàng hóa sau Tết. Đẩy mạnh khai thác hàng hóa
nông sản, thực phẩm, các mặt hàng đặc sản truyền thống của tỉnh, đa dạng hóa
mặt hàng với chủ trương cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng
Việt Nam" và vận động doanh nghiệp tích cực hưởng ứng Chương trình “Đưa
hàng Việt về nông thôn”; khuyến khích các doanh nghiệp tổ chức các chương
trình Phiên chợ hàng Việt, chương trình bán hàng khuyến mại,...
Thị trường mua sắm tết diễn ra sôi động, lượng hàng hoá được doanh
nghiệp cũng như các cơ sở bán hàng cung ứng dồi dào, đa dạng. Nhu cầu mua
sắm tại siêu thị, các cửa hàng tiện ích luôn thu hút khách hàng. Các doanh
nghiệp kinh doanh xăng dầu trên địa bàn tỉnh đã có phương án bảo đảm nguồn
cung xăng dầu cho thị trường dịp trước, trong và sau tết; các cơ quan chức năng
tăng cường kiểm soát chất lượng xăng dầu lưu thông trên thị trường. Hội chợ
Khuyến mại - Xuân Quảng Nam 2020 diễn ra từ ngày 11/01/2020 đến ngày
17/01/2020 tại TP Hội An được tổ chức với quy mô lớn. Đây là Hội chợ thường
niên và thực sự là một hoạt động xúc tiến thương mại trọng điểm của tỉnh, hội
chợ đã thu hút lượng khách lớn đến mua sắm, vui chơi.
- Tình hình phục vụ nhu cầu vận tải, an toàn giao thông: nhằm đảm bảo
các hoạt động vận tải diễn ra an toàn, phục vụ tốt nhu cầu đi lại và vận tải hàng
hóa của nhân dân dịp trước, trong và sau tết Canh Tý 2020, các Sở, Ban, Ngành
liên quan đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát, siết chặt kỹ cương, trật tự trong
công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý tình trạng lấn chiếm lề đường,
xe dù bến cóc, chú trọng tuần tra kiểm soát hoạt động của phương tiện vận tải,
tập trung tuyến thuỷ nội địa Hội An - Cù Lao Chàm, Hồ Phú Ninh; kiểm soát giá
cước vận chuyển, giờ khởi hành, khẩn trương sửa chữa các tuyến đường, hệ
thống tín hiệu giao thông hư hỏng, tăng cường phương tiện phục vụ tại bến vào
các ngày cao điểm, đưa vào khai thác thêm các tuyến vận tải hành khách công
cộng bằng xe buýt, nâng cao chất lượng phương tiện, dịch vụ vận tải hành
khách; ngoài ra còn đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về giao
thông cho người tham gia giao thông và các đơn vị kinh doanh vận tải để hoạt
động giao thông diễn ra thông suốt, thuận lợi.
Các bến xe Tam Kỳ, Bắc Quảng Nam, Đại Lộc, Nam Phước phối hợp
điều động phương tiện khi có yêu cầu để đáp ứng nhu cầu trong trường hợp hạ
tải. Công ty cố phần Bến xe Quảng Nam chủ động phối hợp với các đơn vị vận
tải bố trí xe dự phòng để tăng cường sau khi có sự đồng ý của Phòng quản lý
vận tải trong việc lưu thông tuyến Quảng Nam - Thành phố Hồ Chí Minh;…
5.2. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
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Tết Nguyên đán năm nay diễn ra trong những ngày cuối tháng 01/2020
nên dự báo nhu cầu mua sắm các mặt hàng thiết yếu sẽ tăng rất cao, doanh thu
bán lẻ hàng hóa tháng 01/2020 trên địa bàn tỉnh ước đạt gần 4,3 nghìn tỷ đồng,
tăng 16,4% so tháng 12/2019 và tăng 21,8% so tháng 01/2019. Theo các nhóm
ngành hàng thì hầu hết đều tăng cao so tháng trước, trong đó chủ yếu là hàng
lương thực, thực phẩm (+23,4%; +31,5%); hàng may mặc (+15%; +20,4%); vật
phẩm văn hoá giáo dục (+23,8%; +2,9%); đồ dùng, trang thiết bị gia đình
(+7,5%; +5%); xăng dầu các loại (+9,5%; +5,5%); nhiên liệu khác (+13,7%;
+17,8%); dịch vụ sửa chữa xe có động cơ (+15,6%; +8,3%);...
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính chung
tháng 01/2020 đạt gần 5.573 tỷ đồng tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó: khu vực kinh tế Nhà nước ước đạt 38 tỷ đồng (chiếm 0,7% tổng mức;
+2,6%); kinh tế ngoài Nhà nước đạt 5.444 tỷ đồng (chiếm 97,7%; +18,3%); khu
vực có vốn đầu tư nước ngoài 91 tỷ đồng (chiếm 1,6%; -4,4%). Xét theo ngành
kinh tế: ngành thương nghiệp đạt 4.261 tỷ đồng (+21,8%); lưu trú và ăn uống
đạt 953 tỷ đồng (+6,5%); du lịch lữ hành đạt 53 tỷ đồng (+13,1%); dịch vụ tiêu
dùng khác đạt 305 tỷ đồng (+4,1%).
5.3. Hoạt động Du lịch khách sạn nhà hàng
Thực hiện Chỉ thị 17/CT-UBND ngày 24/12/2019 về việc “Tổ chức đón
Tết nguyên đán Canh Tý 2020”, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch hướng dẫn cho
các địa phương xây dựng kế hoạch và tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
thể thao, lễ hội mừng năm mới, lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng
sản Việt Nam gắn liền với 45 năm ngày giải phóng quê hương Quảng Nam với
tinh thần thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với thuần phong mỹ tục, nếp sống văn
minh, truyền thống văn hóa dân tộc; đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho du
khách tại các khu vực tổ chức sự kiện, khu vui chơi; ngăn chặn kịp thời các biểu
hiện tiêu cực, lợi dụng lễ hội để hoạt động thu lợi bất chính; không tổ chức lễ, hội
quá sớm trước Tết hoặc kéo dài nhiều ngày sau Tết.
Các doanh nghiệp kinh doanh du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, bố trí
đủ lực lượng, cơ sở vật chất, lương thực, thực phẩm an toàn và các điều kiện cần
thiết phục vụ du khách trong dịp Tết, đặc biệt thực hiện bình ổn giá dịch vụ du
lịch trước, trong và sau Tết; chấp hành nghiêm quy định pháp luật về giá, đăng
ký, niêm yết giá công khai và bán đúng giá niêm yết; đồng thời thực hiện các
chương trình khuyến mại, giảm giá để kích cầu du lịch…
Tháng 01/2020, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh ước đạt 295
nghìn lượt khách, tăng 6,2% so cùng kỳ, trong đó tăng mạnh từ khách lưu trú
quốc tế (+20,8%), tương ứng đạt 165 nghìn lượt; khách trong nước ước đạt 129
nghìn lượt (-8,1%), trong đó giảm từ khách lưu trú không ngủ qua đêm (14,3%), khách trong nước lưu trú qua đêm ước đạt 54 nghìn lượt (+2,4%). Tổng
lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ ước đạt 328 nghìn lượt,
tăng 10% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt ước 175 nghìn lượt
(+4,9%); khách trong nước ước đạt 153 nghìn lượt (+16,6%).
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Doanh thu đạt được từ hoạt động du lịch tăng khá, trong đó doanh thu từ
dịch vụ lưu trú ước đạt 251 tỷ đồng (+12,4%); doanh thu từ dịch vụ du lịch lữ
hành ước đạt 53 tỷ đồng (+13,1%). Riêng doanh thu từ dịch vụ ăn uống giảm
mạnh so tháng trước (-16,7%) và giảm chủ yếu từ các dịch vụ ăn uống nhà hàng,
nguyên nhân do ý thức tốt và tâm lý của người sử dụng rượu bia khi tham gia giao
thông; so với cùng kỳ năm 2019, doanh thu dịch vụ ăn uống tăng 4,6%.
5.4. Hoạt động Dịch vụ
Theo kết quả điều tra, doanh thu dịch vụ tháng 01/2020 ước đạt 305 tỷ
đồng, tăng 12% so tháng trước. Trong đó dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí
ước đạt 50 tỷ đồng (+16,5%); dịch vụ hành chính và hỗ trợ ước đạt 35 tỷ đồng
(+16,9%), tăng chủ yếu từ dịch vụ thuê xe, thuê đồ dùng. Bên cạnh đó, các dịch
vụ sửa chữa đồ dùng cá nhân và gia đình (+7,7%); dịch vụ phục vụ cá nhân và
cộng đồng tăng khá (+13,9%) do nhu cầu tiêu dùng của nhân dân vào dịp Tết
tăng cao đã góp phần vào mức tăng chung.
So với cùng kỳ năm 2019, doanh thu dịch vụ tăng khá (+4,1%), trong đó
tăng mạnh từ nhóm dịch vụ sửa chữa đồ dùng gia đình (+7,3%) và nhóm dịch vụ
y tế (+15%), các nhóm còn lại tăng/giảm nhẹ (trên dưới 2%).
5.5. Hoạt động vận tải, kho bãi
Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng
01/2020 ước đạt gần 364 tỷ đồng; tăng 7,1% so với tháng 12/2019 và tăng 5,6%
so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải đạt hành khách 75 tỷ đồng (+5,8%;
+21,6%), doanh thu vận tải hàng hóa đạt 234 tỷ đồng (+8,1%; +2,3%), doanh
thu hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 55,5 tỷ đồng (+4,7%;
+1,3%).
Vận tải hành khách: tháng 01/2020 ước đạt 1,81 triệu lượt khách, tăng
7,3% so với tháng cùng kỳ năm 2019, và 139 triệu lượt khách.km (+12,8%).
Trong đó, đường bộ đạt 1,5 triệu lượt khách (+11,4%) và 138 triệu lượt
khách.km (+12,9%); đường thủy đạt 295 nghìn lượt khách (-9,7%) và 0,8 triệu
lượt khách.km (-5,5%).
Vận tải hàng hóa: tháng 01/2020 ước đạt 1,5 triệu tấn, tăng 3,7% so với
tháng cùng kỳ năm trước và 157 triệu tấn.km (+1,8%). Trong đó, vận tải đường
bộ đạt 1,48 triệu tấn (+4%) và 151 triệu tấn.km (+2,4%); đường thủy đạt 22
nghìn tấn (-12,7%) và 6,4 triệu tấn.km (-9,7%).
6. Chỉ số giá (CPI)
Thị trường hàng hóa phục vụ tết Canh Tý trên địa bàn tỉnh Quảng Nam 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. Các
doanh nghiệp, đơn vị sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ đã có kế hoạch sản
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xuất, dự trữ đảm bảo nguồn hàng phục vụ Tết. Lượng hàng hóa chuẩn bị cho dịp
Tết dồi dào, đáp ứng được nhu cầu của người tiêu dùng.
CPI trên địa bàn tỉnh Quảng Nam trong tháng 01/2020 tăng 1,94% so với
tháng trước (trong đó khu vực thành thị tăng 2,38%; khu vực nông thôn tăng
1,78%) và tăng 7,9% so với bình quân cùng kỳ. Một số nguyên nhân làm tăng
CPI trong tháng, cụ thể: (1) Nhu cầu mua sắm của người tiêu dùng tăng cao
trong dịp Tết làm giá nhiều mặt hàng trong nhóm thực phẩm, may mặc, đồ dùng
gia đình tăng. Bên cạnh đó, giá thịt lợn tăng cao do ảnh hưởng của bệnh dịch tả
lợn Châu Phi, số lượng lợn mắc bệnh và tiêu hủy lớn, cùng với việc không thể
tái đàn ở các vùng dịch do chưa có vaccine chống dịch làm cho nguồn cung
giảm mạnh đã góp phần không nhỏ làm chỉ số CPI tăng cao so với tháng trước;
(2) Giá gas tăng 45.000 đồng/bình 12 kg so với tháng trước, giá xăng, dầu được
điều chỉnh 2 lần liên tiếp (31/12/2019 và 15/01/2020) làm cho chỉ số nhóm
xăng, dầu tăng 0,63% so với tháng 12/2019.
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 (+3,58%); Đồ uống và thuốc lá (+0,59%);
May mặc, mũ nón, giày dép (+1,01%); Nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu
xây dựng (+2,21%); Thiết bị và đồ dùng gia đình (+0,54%); Giao thông
(+0,64%); Văn hóa, giải trí và du lịch (+0,86%); Hàng hoá và dịch vụ khác
(+0,69%). Riêng 3 nhóm: Thuốc và dịch vụ y tế; Bưu chính viễn thông; Giáo
dục trong tháng ổn định.
Chỉ số giá vàng tháng 01/2020 tăng 3,84% so với tháng 12 năm trước và
tăng 18,49% so với bình quân cùng kỳ do ảnh hưởng chung của giá vàng thế
giới tăng.
Đồng đô la Mỹ trong tháng 01/2020 giảm 0,04% so với tháng 12 năm
trước; và giảm 0,08% so với cùng kỳ. Tính bình quân giá 1 đô la Mỹ trong tháng
quy đổi được 23.234 đồng Việt Nam.
7. Các vấn đề xã hội
7.1. Đời sống dân cư và an sinh xã hội
Nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND tỉnh chuyển quà của
Chủ tịch nước, quà của tỉnh và quà phục vụ Lãnh đạo Tỉnh uỷ, HĐND, UBND,
UBMTTQVN tỉnh thăm Tết Nguyên đán; chi trả trợ cấp người có công. Trong
đó, quà của Chủ tịch nước: mức 400.000 đồng và mức 200.000 đồng/người với
tổng kinh phí gần 18 tỷ đồng, chuyển đến 85.942 người; Quà của tỉnh với tổng
kinh phí 69,3 tỷ đồng, bao gồm: quà tặng cá nhân, người có công và thắp hương
liệt sỹ (tổng kinh phí trên 48 tỷ đồng; chuyển đến 111.032 người); quà thăm
tặng cá nhân (585 triệu đồng); quà thăm tập thể (300 triệu đồng); quà thăm nhân
dân các xã vùng cao bị ảnh hưởng do thiên tai (500 triệu đồng)…
Ngoài ra, tỉnh còn hỗ trợ đón tết cho các cán bộ nhân viên và đối tượng
đang nuôi dưỡng tập trung tại các cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở cai nghiện ma túy,
cơ sở chăm sóc người có công 1.488 người (500.000 đồng/người), với tổng kinh
phí 744 triệu đồng, hỗ trợ cho các đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng
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tháng thuộc hộ gia đình nghèo: 15.964 người (300.000 đồng/người), với tổng
kinh phí trên 4,7 tỷ đồng.
7.2. Giáo dục và đào tạo
Ngày 18/01/2020, Sở Giáo dục – đào tạo tổ chức tuyên dương, khen
thưởng đội tuyển các môn thi đạt giải tại Kỳ thi học sinh giỏi quốc gia năm học
2019-2020. Quảng Nam đoạt số lượng giải nhiều nhất từ trước đến nay với 33
giải/60 học sinh dự thi, đạt tỷ lệ 55% (Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh
Khiêm: 18 giải; Trường THPT chuyên Lê Thánh Tông: 15 giải). Đây là kết quả
cao nhất từ khi tái lập tỉnh đến nay. Mặt khác, chất lượng giải cũng cao hơn các
năm qua (có đến 03 giải Nhì, 10 giải Ba, đặc biệt, có 01 học sinh được vào vòng
2 chọn đội tuyển dự thi quốc tế ); xếp ở vị thứ Nhất trong 11 tỉnh miền Trung và
Tây Nguyên (Quảng Nam: 33 giải; Bình Định: 32 giải; Đăk Nông: 11 giải; Gia
Lai: 28 giải; Khánh Hòa: 26 giải; Kon Tum: 09 giải; Lâm Đồng: 25 giải; Phú
Yên: 18 giải; Quảng Ngãi: 18 giải; Ninh Thuận 17 giải; Bình thuận 10 giải).
Trong hai ngày 17-18/01/2020, tại Trường THPT chuyên Nguyễn Bỉnh
Khiêm, Sở GTĐT Quảng Nam đã tổ chức Hội thi Sáng tạo Khoa học kỹ thuật
dành cho học sinh trung học. Đây là cuộc thi được tổ chức hằng năm nhằm
khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, công nghệ, kỹ thuật, vận dụng kiến
thức đã học để giải quyết những vấn đề của thực tiễn cuộc sống; thúc đẩy việc
đổi mới hình thức, phương pháp dạy học, phát triển năng lực học sinh; là dịp để
học sinh giới thiệu những sản phẩm, dự án khoa học, giúp Ban tổ chức tuyển
chọn các dự án xuất sắc dự thi cấp quốc gia.
7.3. Văn hóa, thể dục, thể thao
Trong tháng 01/2020, nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao
chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng và đón Xuân Canh Tý 2020. Cụ thể:
- Bảo tàng tỉnh tổ chức Chương trình Chào Xuân Canh Tý 2020 với nhiều
hoạt động “Hô hát Bài chòi xứ Quảng”; Trò chơi “Bịt mắt đập niêu”; “Thư pháp
ngày xuân” và mở cửa phòng trưng bày tầng 2 phục vụ khách tham quan. Đoàn
Ca kịch tổ chức 10 đêm biểu diễn phục vụ quần chúng nhân dân tại các xã: Quế
Thọ, Bình Lâm (Hiệp Đức); Bình Triều (Thăng Bình); Điện Thắng Trung, Điện
Thắng Bắc (Điện Bàn). Trung tâm Văn hóa tỉnh tổ chức: trình chiếu các bộ phim
truyện, phóng sự với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước phục
vụ quần chúng nhân dân; Chương trình Chào Xuân Canh Tý tại Công viên Văn
hóa. Trung tâm Thanh thiếu niên miền trung tổ chức Hội Xuân Canh Tý 2020 từ
ngày 22/01 đến ngày 29/01/2020 (nhằm ngày 28 tháng Chạp đến ngày mùng 5
tháng Giêng).
- 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 tổ chức đón khách đến tham quan viếng hương.
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- Tổ chức bắn pháo hoa chào mừng năm mới vào tối đêm giao thừa tại 03
điểm: thành phố Tam Kỳ (01 điểm) tại Quảng trường 24/3 và thành phố Hội An
(02 điểm) tại Quảng trường Sông Hoài và Cảng cá Cù Lao Chàm.
Tại địa phương các huyện/thị xã/thành phố cũng diễn ra các hoạt động
tuyên truyền, cổ động trực quan chào mừng 90 năm thành lập Đảng Cộng sản
Việt Nam và Tết Nguyên đán với nhiều hình thức như pano, băng rôn, cờ,
phướn…tại các trục giao thông chính, trung tâm huyện, nơi công cộng…
7.4. Công tác y tế, phòng chống dịch bệnh
Ngày 07 tháng 01 năm 2020, Sở Y tế đã có công văn số 20/SYT-TCHC
để đảm bảo tốt công tác khám chữa bệnh chăm sóc sức khỏe nhân dân trong dịp
lễ Tết, yêu cầu các đơn vị y tế thực hiện nghiêm túc một số nội dung: (1) Có kế
hoạch đảm bảo tốt công tác cấp cứu, khám chữa bệnh phục vụ người bệnh tại
các cơ sở khám chữa bệnh; (2) Có kế hoạch sẵn sàng ứng phó khi có các dịch
bệnh, ngộ độc thực phẩm, tai nạn cấp cứu hàng loạt có thể xảy ra trên địa bàn;
(3) Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, đảm bảo
vệ sinh an toàn thực phẩm; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát an toàn thực
phẩm tại các cơ sở kinh doanh thực phẩm, tại các điểm vui chơi, lễ hội.
Trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, UBND tỉnh ban hành công văn
số 142/UBND-KTN yêu cầu Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố và
Thủ trưởng các Sở, Ban, ngành, đơn vị liên quan thực hiện một số nội dung
nhằm tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn thực phẩm nông lâm thủy sản
trên địa bàn tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán. Tuyên truyền, hướng dẫn,
giám sát và phổ biến các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm cho các tổ
chức, cá nhân tham gia sản xuất, kinh doanh và vận động người sản xuất, kinh
doanh rau, quả, thịt, thủy sản không lạm dụng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất
cấm trong bảo quản, sản xuất, kinh doanh rau, quả; không sử dụng chất cấm,
lạm dụng hóa chất, kháng sinh, chất tăng trọng trong chăn nuôi,…
7.5. An toàn giao thông
Theo số liệu của phòng Cảnh sát Giao thông tỉnh Quảng Nam, trong tháng
01/2020 (từ ngày 16/12/2019 - 15/1/2020), trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 vụ tai nạn
giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 05 người. Tai nạn giao thông
đường sắt và đường thủy không xảy ra. So với tháng trước số vụ tai nạn giao
thông đường bộ giảm 04 vụ, số người chết giảm 04 người, số người bị thương
giảm 07 người./.
Nơi nhận:
- Vụ TK Tổng hợp - TCTK (b/c);
- VPTU, VP UBND, VP HĐND; Đoàn
ĐBQH, Sở KH&ĐT, NHNN;
- TTTL&DVTK;
- Lãnh đạo Cục (3b);
- Lưu VT, TH.

KT. CỤC TRƯỞNG
PHÓ CỤC TRƯỞNG
(Đã ký)
Lê Nho Hùng
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