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TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 

QUÝ III VÀ 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 TỈNH NGHỆ AN 

 

 Trong 9 tháng đầu năm 2021, kinh tế - xã hội tỉnh Nghệ An bị ảnh hưởng 

bởi dịch Covid-19, đặc biệt là trong quý III. Nhiều thời điểm phải thực hiện việc 

giãn cách xã hội theo Chỉ thị số15/CT-TTg, Chỉ thị số16/CT-TTg của Thủ tướng 

Chính phủ, nhiều địa bàn phải áp dụng giãn cách trên mức Chỉ thị 16 với yêu cầu 

kiểm soát nghiêm ngặt hơn để tập trung phòng, chống dịch bệnh với quan điểm 

“Cao hơn một mức, sớm hơn một bước”.   

Trước tình hình đó, để thực hiện thành công mục tiêu “kép” theo chỉ đạo 

của Trung ương. Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân tỉnh đã tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng 

chống dịch Covid-19 theo đúng chỉ đạo của Trung ương và hướng dẫn của ngành 

Y tế. Đồng thời, thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho sản xuất kinh doanh, đầu tư xây dựng. Do đó, tình hình kinh tế - 

xã hội 9 tháng đầu năm 2021 cơ bản ổn định, một số ngành, lĩnh vực đạt được kết 

quả tăng trưởng khá. Kết quả thực hiện trên các lĩnh vực cụ thể như sau: 

A. TÌNH HÌNH KINH TẾ 

1. Tài chính, ngân hàng 

Dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp đã tác động trực tiếp đến 

hoạt động sản xuất - kinh doanh, ảnh hưởng đến tình hình thu, chi ngân sách  

Nhà nước trong 9 tháng năm 2021. Chi đầu tư phát triển trong kỳ có chuyển 

biến tốt, trong đó đã hỗ trợ kịp thời để mua sắm vật phẩm, trang thiết bị y tế 

phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Ngành Thuế và Hải quan cần tập 

trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ doanh nghiệp khôi phục 

sản xuất kinh doanh, tạo cơ sở để tăng thu cho ngân sách Nhà nước. 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn tỉnh 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 

13.219 tỷ đồng, bằng 94,20% dự toán cả năm và tăng 13,15% so với cùng kỳ 

năm 2020. Trong đó: thu nội địa ước đạt 11.910 tỷ đồng, bằng 93,18% dự toán 

và tăng 9,60%.  

Thu ngân sách 9 tháng năm 2021 tăng so cùng kỳ năm trước do có một số 

khoản thu tăng đột biến như: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 1.309 tỷ đồng, đạt 

104,72% dự toán giao từ đầu năm và tăng 60,48% so cùng kỳ năm 2020; Thu tiền 

sử dụng đất đạt 3.776,7 tỷ đồng, đạt 125,89% dự toán và tăng 18,90%; Thu từ khu 

vực CTN-DV ngoài quốc doanh 3.514,3 tỷ đồng, đạt 81,92% dự toán và tăng 

11,90%; Thu lệ phí trước bạ đạt 773,3 tỷ đồng đạt 94,30% dự toán, tăng 22,9%; 
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Thu từ doanh nghiệp Trung ương 426 tỷ đồng, đạt 79,63% dự toán và tăng 

9,40%; Thuế thu nhập cá nhân 530,9 tỷ đồng, đạt 93,14% dự toán và tăng 4,20%. 

Tổng chi ngân sách 9 tháng ước đạt 19.520,5 tỷ đồng, đạt 75,91% dự 

toán. Trong đó chi đầu tư phát triển 5.540 tỷ đồng, đạt 85,22% dự toán; chi 

thường xuyên 13.605,5 tỷ đồng, đạt 72,47% dự toán. Các khoản chi quan trọng 

trong chi thường xuyên đều bảo đảm như: Chi sự nghiệp kinh tế 1.506 tỷ đồng, 

đạt 73,53%; chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 5.615 tỷ đồng, đạt 70,13%; chi sự 

nghiệp y tế 1.639 tỷ đồng, đạt 76,83% dự toán; chi quản lý hành chính 2.575 tỷ 

đồng, đạt 73,81%...  

Chi thường xuyên 9 tháng đầu năm 2021 chủ yếu tập trung chi lương, các 

khoản có tính chất lương, đảm bảo hoạt động có tính chất thường xuyên của các 

cơ quan, đơn vị, các sự nghiệp và hỗ trợ kinh phí cho đối tượng bảo trợ xã hội. 

Trong quý III năm 2021, ngành ngân hàng Nghệ An đạt mức tăng trưởng 

nguồn vốn huy động và dư nợ tốt, tiếp tục kiểm soát tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ 

dưới mức cho phép. Nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt 172.967 tỷ đồng, 

tăng 8,14% so với đầu năm (+13.020 tỷ đồng). Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn 

ước đạt 233.854 tỷ đồng, tăng 9,04% so với đầu năm (+19.388 tỷ đồng).  

Ước tính đến 30/9/2021, Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 90,37% dân số; 

số người tham gia BHXH là 342.660 người (đạt tỷ lệ bao phủ là 18,52%). Trong 

đó: BHXH bắt buộc là 247.165 người, đạt 101,73% kế hoạch; BHXH tự nguyện 

là 95.495 người, đạt 103,51% kế hoạch; BHTN: 219.604 người (không bao gồm 

lao động nghỉ hưởng chế độ thai sản), đạt 102,67% kế hoạch. 

2. Giá cả thị trường 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 9 năm 2021 tăng 0,14% so với tháng trước, 

tăng 1,91% so với tháng 12 năm trước và tăng 1,94% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong số 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ có 4 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng so 

với tháng trước đó là: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,74%; đồ uống và thuốc 

lá tăng 0,25%; giáo dục tăng 0,04%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,04%. 

Bên cạnh đó, có 6 nhóm hàng giảm: may mặc, mũ nón, giày dép giảm 

0,10%; giao thông giảm 0,82%; thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,07%; nhà ở 

và vật liệu xây dựng giảm 0,06%; bưu chính viễn thông giảm 0,05%; văn hóa, 

giải trí và du lịch giảm 0,02%. Có 1 nhóm đứng giá là thuốc và dịch vụ y tế. 

Bình quân 9 tháng chỉ số giá tiêu dùng tăng 1,34% so với cùng kỳ năm 

trước, tăng mạnh nhất là nhóm giao thông tăng 7,35%; may mặc, mũ nón và 

giày dép tăng 1,85%; đồ uống và thuốc lá tăng 1,25%; giáo dục tăng 1,00%; văn 

hóa, giải trí và du lịch tăng 0,91%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,69%; hàng 

ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,56%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,44%. Bên 

cạnh đó, có nhóm hàng hóa giảm là: bưu chính viễn thông giảm 0,28%; nhà ở, 

điện nước, chất đốt và VLXD giảm 0,22%. Thuốc và dịch vụ y tế đứng giá. 
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Chỉ số giá vàng so với tháng trước tăng 0,04%, so với tháng 12/2020 giảm 

3,67%, so với cùng kỳ năm trước giảm 4,11%. Chỉ số đô la Mỹ giảm 0,19% so 

với tháng trước, so với tháng 12/2020 tăng 10,72%, so với cùng kỳ năm trước 

tăng 10,70%. 

3. Đầu tư và xây dựng 

Trong 9 tháng đầu năm 2021, tỉnh đã tập trung xây dựng, hoàn thiện các 

cơ chế, chính sách nhằm cải thiện môi trường đầu tư. Tiếp tục chỉ đạo tập trung 

hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm. Tổ chức thành 

công Hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư với các doanh nghiệp Đài Loan vào 

tỉnh Nghệ An. 

Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội trên địa bàn tỉnh quý III năm 2021 theo 

giá hiện hành ước đạt 22.561,1 tỷ đồng, tăng 7,71% so với cùng kỳ năm ngoái, 

đưa 9 tháng đầu năm ước đạt 58.574,1 tỷ đồng, tăng 9,39% so cùng kỳ. Trong 

đó: vốn nhà nước ước đạt 10.426,3 tỷ đồng, giảm 12,91% (trung ương quản lý 

giảm 4,52%, địa phương quản lý giảm 17,48%). Vốn ngoài nhà nước ước đạt 

46.260,2 tỷ đồng, tăng 16,78% (vốn doanh nghiệp tăng 17,47%, vốn dân cư tăng 

16,35%). Khu vực vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 1.887,5 tỷ đồng, 

giảm 3,87%.  

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý 

quý III năm 2021 ước đạt 1.782,2 tỷ đồng, giảm 18,63% so cùng kỳ năm 2020. 

Ước 9 tháng đạt 4.689,6 tỷ đồng, giảm 17,41%. Trong nguồn vốn ngân sách nhà 

nước 9 tháng 2021, vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 2.249 tỷ đồng, giảm 

15,31%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 1.454,1 tỷ đồng, giảm 

19,02%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 986,5 tỷ đồng, giảm 19,59%. 

Những dự án trọng điểm được Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, đôn đốc đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện 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. 

Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước thực hiện trong kỳ như: 

Xây dựng tiểu dự án 4 thuộc Dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8); 

xây dựng Cầu Diễn Kim; xây dựng khu Bảo tồn, tôn tạo và mở rộng di tích lịch 

sử văn hóa Đền thờ Ông Hoàng Mười, huyện Hưng Nguyên (giai đoạn 1); Dự án 

Hiện đại hóa ngành lâm nghiệp và tăng cường tính chống chịu vùng ven biển… 

Một số công trình của doanh nghiệp ngoài nhà nước và vốn đầu tư nước 

ngoài thực hiện trong kỳ: Đường giao thông nối QL46 với đường TL542B tại xã 
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Hưng Thịnh và đường Lê Xuân Đào tại xã Hưng Thông, huyện Hưng Nguyên 

(giai đoạn 1); 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 chống sói lở bờ Sông lam 

đoạn qua các xã huyện Đô lương; dự án quản lý tài sản địa phương (LRAM) hợp 

phần; Đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền; đường ven biển từ Nghi Sơn 

(Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) - Đoạn từ điểm giao quốc lộ 46 đến tỉnh lộ 

535 (km 76-km83); dự án Đầu tư sửa chữa nâng cấp đê lưu vực Sông Cả.... 

Trong bối cảnh quốc tế và khu vực còn nhiều yếu tố bất ổn do đại dịch 

Covid đang xảy ra trên toàn cầu, Việt Nam nói chung và tỉnh Nghệ An nói riêng 

đã, đang và sẽ tiếp tục chịu tác động không nhỏ. Bởi vậy, các dự án trọng điểm 

dự kiến đi vào hoạt động sẽ tạo ra năng lực sản xuất mới, góp phần giải quyết 

việc làm và đóng góp nguồn thu ngân sách nhà nước. 

  4. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp 

Xác định được tầm quan trọng của doanh nghiệp trong đóng góp vào phát 

triển kinh tế và xã hội, các cấp, các ngành đã có sự phối hợp nhằm cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, xúc tiến đầu tư và hỗ trợ phát triển doanh nghiêp. 

Bên cạnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã thành lập đoàn liên ngành chủ động nắm 

bắt các khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời xem 

xét, giải quyết thỏa đáng cho doanh nghiệp.  

Trong 9 tháng năm 2021, đã có 1.321 doanh nghiệp thành lập mới, bằng 

99,16% so với cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký 13.523,1 tỷ đồng. Có 597 

doanh nghiệp đăng ký hoạt động trở lại, tăng 138 doanh nghiệp so cùng kỳ 

2020. Các cấp, ngành chủ động nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của các 

doanh nghiệp trên địa bàn để kịp thời xem xét, hỗ trợ, giải quyết thỏa đáng cho 

doanh nghiệp. 

Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp: Kết quả điều tra xu hướng kinh 

doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong quý 

III/2021 cho thấy: Có 14% số doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh 

doanh tốt hơn hơn so với Quý II/2021; 15% số doanh nghiệp cho rằng tình hình 

sản xuất kinh doanh ổn định; có 71% số doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn. 

Dự kiến quý VI/2021 so với quý III/2021: có 26% số doanh nghiệp đánh giá xu 

hướng tốt lên và ổn định, có 17% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất 

kinh doanh sẽ ổn định; có 57% số doanh nghiệp đánh giá khó khăn hơn.  

5. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản  

Tình hình sản xuất nông nghiệp Quý III và 9 tháng đầu năm 2021diễn ra 

trong điều kiện thời tiết thuận lợi, ít sâu bệnh;định hướng về cơ cấu, thời vụ 

gieo trồng được thống nhất và triển khai. Nhiều doanh nghiệp đầu tư sản xuất, 
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thu mua, chế biến và tiêu thụ sản phẩm kịp thời, canh tác công nghệ cao tăng 

nhanh. Nhìn chung năng suất, sản lượng cây trồng đều cao hơn nhiều so với 

cùng kỳ năm trước. 

Bên cạnh những thuận lợi thì ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã gây khó 

khăn trong công tác chỉ đạo, thu hoạch, tiêu thụ nông sản; chi phí đầu vào cho 

sản xuất còn cao; thiếu nguồn lao động nông nghiệp. Nhưng với sự chỉ đạo điều 

hành tích cực của lãnh đạo chính quyền từ tỉnh đến huyện, xã, cùng sự nỗ lực 

vượt khó của bà con nông dân nên sản xuất nông nghiệp đạt kết quả khá. 

5.1. Sản xuất nông nghiệp 

a. Trồng trọt 

Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm 9 tháng đầu năm 2021 đạt 

271.755 ha, so với cùng kỳ tăng 1,01% (+2.721 ha). Trong đó: vụ Đông Xuân 

toàn tỉnh đạt 185.399 ha, giảm 1,03% (-1.939 ha); vụ Hè thu đạt 86.356 ha, tăng 

5,7% (+4.660 ha).  

 Cây lúa: diện tích gieo cấy ước đạt 153.494 ha, tăng 1,42% (+2.150 ha) so 

với cùng kỳ năm năm trước; Năng suất ước đạt 61,63 tạ/ha, tăng 6,24% (+3,62 

tạ/ha); Sản lượng ước đạt 945.941 tấn, tăng 7,75% (+68.011 tấn). 9 tháng đầu năm 

thời tiết thuận lợi, các vụ lúa tuân thủ nghiêm túc lịch thời vụ, công tác bảo vệ thực 

vật được quan tâm nên năng suất, sản lượng lúa đều tăng. 

Cây ngô: Diện tích gieo trồng đạt 40.763 ha, giảm 0,24% (-97 ha) so với cùng 

kỳ năm trước, giảm chủ yếu ở diện tích vụ Xuân (-385 ha). Năng suất ngô ước đạt 

46,15 tạ/ha, tăng 1,96% (+0,89 tạ/ha). Sản lượng ước đạt 188.130 tấn, tăng 1,71% 

(+3.172 tấn), tăng chủ yếu vụ Hè thu. Cây ngô năm nay phát triển thuận lợi, không bị 

cháy nắng mất trắng như năm trước. 

Cây khoai lang: diện tích gieo trồng ước đạt 2.893 ha, giảm 5,30% (-162 ha),  

so với cùng kỳ năm 2020. Năng suất ước đạt 72,04 tạ/ha, tăng 3,38% (+2,35 tạ/ha), 

sản lượng ước đạt 20.844 tấn, giảm 2,10% (-447 tấn). Diện tích khoai lang có xu 

hướng ngày càng giảm là do bà con nông dân chủ động chuyển sang gieo trồng các 

loại cây khác có hiệu quả kinh tế cao hơn. 

Cây sắn: diện tích 9 tháng đầu năm 2021 ước đạt 399 ha, năng suất sắn bình 

quân ước đạt 226,26 tạ/ha, sản lượng ước đạt 9.025 tấn.  

Cây mía: diện tích ước đạt 97 ha, năng suất ước đạt 544,73 tạ/ha, sản lượng 

ước đạt 5.261 tấn. 

Cây rau, đậu các loại và hoa cây cảnh: diện tích gieo trồng ước đạt 34.781 

ha, so cùng kỳ tăng 1,90% (+650 ha). 
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Rau các loại diện tích ước đạt 31.284 ha tăng 2,54%, (+774 ha), năng suất 

ước đạt 155,57 tạ/ha, giảm 0,16% (-0,24 tạ/ha), sản lượng ước đạt 486.695 tấn, tăng 

2,38% (+11.303 tấn) so với cùng kỳ năm trước. 

Đậu/đỗ các loại: diện tích đạt 3.255 ha, so với cùng kỳ giảm 4,01%. Năng suất 

thu hoạch đậu ước đạt 10,29 tạ/ha, tăng 3,75% (+0.37 tạ/ha); sản lượng ước đạt 

3.349 tấn, giảm 0,41% (-14 tấn), đậu/đỗ chủ yếu thu hoạch vào vụ Hè thu. 

Diện tích gieo trồng nhóm cây hàng năm khác 9 tháng đầu năm 2021 đạt 

24.107 ha, tăng 5,87% (+1.338 ha) so với cùng kỳ năm trước, diện tích tăng chủ yếu 

là diện tích cây hàng năm khác còn lại (+1.304 ha). 

Tổng diện tích cây lâu năm ước tính 9 tháng đầu năm 2021 đạt 47.868 ha, 

tăng 2,10% (+986 ha) so với cùng kỳ năm trước 

Cây ăn quả ước đạt 23.266 ha, tăng 2,04% (+464 ha) so với 9 tháng đầu năm 

2020. Nhóm cây ăn quả có diện tích tăng chủ yếu ở nhóm các cây ăn quả nhiệt đới 

và cận nhiệt đới. 

Cây lấy quả chứa dầu: diện tích ước đạt 198 ha, tăng 2,44% (+4,71 ha) so với 

cùng kỳ năm 2020. Trong đó chủ yếu tăng ở diện tích cây gấc là 2,79 ha. 

Cây công nghiệp lâu năm: Cây cao su: diện tích 9 tháng đầu năm 2021 so 

với năm ngoái khá ổn định, ước đạt 9.696 ha, không tăng không giảm, sản lượng 

ước đạt 4.480 tấn. Cây cà phê: diện tích ước đạt 15 ha, sản lượng ước đạt 22 tấn. 

Cây chè búp: diện tích ước đạt 8740 ha, tăng 5,07% (+422 ha) so với cùng kỳ 

năm ngoái.  

Cây gia vị và cây dược liệu lâu năm ước đạt 1.655 ha, tăng 1,26% (+21 

ha). Cây lâu năm khác ước đạt 1.000 ha, tăng 2,42% (+24 ha) so với cùng kỳ.  

 b. Chăn nuôi 

Tổng đàn trâu tại thời điểm tháng 9 năm 2021 ước đạt 269.655 con, giảm 

0,11% (-295 con) so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng 9 

tháng đầu năm 2021 ước đạt 11.508 tấn, tăng 2,84% (+318 tấn).  

Tổng đàn bò ước đạt 495.356 con, tăng 3,30% (+15.820 con). Trong đó 

đàn bò sữa ước đạt 69.207 con, tăng 12,86% (+7.885 con). Sản lượng thịt bò hơi 

xuất chuồng ước đạt 17.956 tấn, tăng 3,48% (+605 tấn) so với cùng kỳ năm 

2020. Sản lượng sữa bò 9 tháng 2021 ước đạt 223.412 tấn, tăng 14,71% 

(+28.655 tấn) so với cùng kỳ năm 2020.  

Tổng đàn lợn tại thời điểm tháng 9 năm 2021 ước đạt 916.522 con, tăng 

2,13% (+19.108 con) so với cùng kỳ năm 2020. Sản lượng thịt lợn hơi xuất 

chuồng 9 tháng năm 2021 ước đạt 102.651 tấn, tăng 4,11% (+4.051 tấn).  

Tổng đàn gia cầm tại thời điểm tháng 9 năm 2021 ước đạt 29.502 nghìn 

con, tăng  8,36% (+2.277 nghìn con) so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó: tổng 

đàn gà ước đạt 24.939 nghìn con, tăng 10,86% (+2.443 nghìn con). Sản lượng 
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thịt gia cầm hơi xuất chuồng 9 tháng năm 2021 ước đạt 69.007 tấn, so với cùng 

kỳ năm 2020 tăng 8,16% (+5.206 tấn).  

Tình hình dịch bệnh 

Bệnh Viêm da nổi cục (VDNC): Hiện nay, đang có 04 ổ dịch VDNC 

chưa qua 21 ngày thuộc 03 huyện, Thanh Chương, Quế Phong, Kỳ Sơn. Số ổ 

dịch qua 21 ngày công bố hết dịch là 345 ổ (chiếm 98,85% tổng số ổ dịch). 

  Lũy kế từ đầu năm đến nay có 349 ổ dịch VDNC (7.243hộ/1.488 

xóm/349 xã) ở 21 huyện, thành phố, thị xã. Lũy kế số gia súc mắc bệnh: 9.757 

con (90 trâu, 34 nghé, 6.237 bò, 3.396 bê); số gia súc chết là 2.411 con (08 trâu, 

07 nghé, 614 bò, 1.782 bê); tỷ lệ chết/mắc bệnh 24,71%. Trọng lượng tiêu hủy: 

326.062 kg. 

Dịch tả lợn Châu Phi (DTLCP): Hiện nay, đang có 18 ổ DTLCP xảy ra 

rải rác tại một số hộ chăn nuôi nhỏ lẻ, nông hộ chưa qua 21 ngày, tại 09 huyện: 

Nghi Lộc, Hưng Nguyên, Đô Lương, Diễn Châu, Con Cuông, Quế Phong, 

Nghĩa Đàn, Quỳ Hợp, Tân Kỳ. Số dịch đã qua 21 ngày công bố hết dịch là 246 

ổ (chiếm hơn 93,18% tổng số ổ dịch). 

  Lũy kế từ đầu năm đến nay có 264  ổ DTLCP (6.276 hộ/1.034 xóm/264 

xã) tại 20 huyện, thành, thị; lũy kế số lợn đã tiêu hủy: 19.239 con; tổng trọng 

lượng 1.183.387kg. 

 5.2. Sản xuất lâm nghiệp 

 Tháng 9 thời tiết có phần dịu mát hơn, mưa rải rác trên toàn tỉnh nên đã 

giúp cho đất có độ ẩm rất thuận lợi cho việc trồng rừng.  Diện tích rừng trồng 

mới tập trung ước thực hiện quý III là 4.502 ha, tăng 0,31%. Tính chung 9 tháng 

năm 2021 ước đạt 12.587 ha, tăng 4,75% (+571 ha) so cùng kỳ năm 2020.  

 Số cây lâm nghiệp trồng phân tán 9 tháng ước đạt 4.384 nghìn cây tăng 

0,11% (+5 nghìn cây). Diện tích rừng trồng được chăm sóc đạt 54.000/54.000 ha, 

đạt 100% kế hoạch. Các tổ chức, cá nhân đang tiến hành chăm sóc rừng lần 1 đối 

với diện tích rừng trồng đúng tiến độ. Khoanh nuôi rừng: Đang tổ chức triển 

khai khoanh nuôi tái sinh rừng đúng tiến độ với diện tích ước đạt 76.000/76.000 

ha, đạt 100% kế hoạch. Các đơn vị, chủ rừng phối hợp với chính quyền địa 

phương tiếp tục tuyên truyền vận động người dân bảo vệ tốt 964.660 ha diện 

tích đất có rừng. 

 Tổng sản lượng gỗ khai thác quý III ước đạt 356.218 m
3
, giảm 5,31% so 

cùng kỳ; 9 tháng ước đạt 979.338 m
3
 tăng 4,30% (+40.359 m

3
). Củi khai thác 

quý III ước đạt 177.479 ste, tăng 2,22% so với cùng kỳ; 9 tháng đầu năm ước 

đạt 810.471 ste tăng 0,73% (+5.874 ste). 

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 24 vụ cháy rừng, giảm 4,00% (-

1 vụ) so với cùng kỳ 9 tháng đầu năm 2020. Trong đó có 13 vụ cháy thiệt hại đến 
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rừng và 11 vụ cháy không gây thiệt hại đến rừng. Diện tích rừng bị thiệt hại là 19,46 

ha, chủ yếu là rừng thông, keo.   

Công tác bảo vệ rừng thường xuyên được quan tâm, tăng cường công tác 

tuyên truyền, bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng.Các ngành chức năng luôn 

phối hợp với các địa phương và ban quản lý, chủ rừng tuyên truyền, vận động 

nhân dân tham gia bảo vệ và phát triển rừng; kiểm tra, xử lý các vụ vi phạm mua 

bán, kinh doanh, vận chuyển lâm sản, phá rừng, khai thác rừng trái phép, chú 

trọng xứ lý các vụ phá rừng tự nhiên để trồng rừng nguyên liệu.  

9 tháng đầu năm đã xử lý 476 vụ vi phạm lâm luật, tịch thu 490,933 m
3
 gỗ 

các loại, thu nộp ngân sách 4.522 triệu đồng. 

5.3. Sản xuất thủy sản 

Diện tích nuôi trồng thủy sản không sử dụng lồng bè, bể bồn 9 tháng đầu 

năm ước đạt 21.679 ha, tăng 3,34% (+700 ha) so cùng kỳ năm trước. Trong đó: diện 

tích nuôi cá ước đạt 19.087 ha, tăng 3,12% (+577 ha); diện tích tôm ước đạt 2.346 

ha, tăng 4,83% (+108 ha); diện tích thủy sản khác 246 ha, tăng 6,67% (+15 ha). 

 Tổng sản lượng thủy sản trong quý III ước đạt 67.410 tấn, tăng 3,04% so 

cùng kỳ năm trước. Trong đó: sản lượng khai thác ước đạt 48.018 tấn, giảm 

0,65%; sản lượng nuôi trồng ước đạt 19.392 tấn, tăng 13,55%. Tính chung sản 

lượng thủy sản trong 9 tháng ước đạt 200.032 tấn, tăng 7,29% (+13.586 tấn). 

Sản lượng khai thác ước đạt 149.467 tấn, tăng 5,96% (+8.405 tấn). Sản lượng 

nuôi trồng ước đạt 50.565 tấn, tăng 11,42% (+5.181 tấn).  

Để đáp ứng đủ nhu cầu nuôi trồng thủy sản trong và ngoài tỉnh, công tác 

sản xuất, phân phối giống thủy sản cũng phát triển khá. Số con giống sản xuất 9 

tháng ước đạt 3.173 triệu con, tăng 2,55% (+79 triệu con). Trong đó: cá 520 triệu 

con, tôm 2.509 triệu con, thủy sản khác 144 triệu con. 

 6. Sản xuất công nghiệp 

Sản xuất công nghiệp tăng trưởng khá trong bối cảnh chịu nhiều tác động 

của dịch Covid-19 do một số nhà máy với giá trị sản phẩm cao đã đi vào hoạt 

động từ đầu năm và có sản phẩm thương mại ổn định như: nhà máy Xi măng 

Tân Thắng, Nhà máy may An Hưng, Nhà máy Luxshare ICT Nghệ An… Bên 

cạnh đó số nhà máy, cơ sở sản xuất đã chủ động các phương án sắp xếp lao 

động để duy trì hoạt động sản xuất. 

 Chỉ số sản xuất công nghiệp quý III/2021 tăng 4,81% so với cùng kỳ năm 

trước. Trong đó: sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và 

điều hòa không khí tăng 11,99%; công nghiệp khai khoáng tăng 9,11%; công 

nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,68%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải giảm 5,20%. 

Một số sản phẩm chủ yếu trong quý III tăng so với cùng kỳ năm trước 

như: đá xây dựng khác tăng 93,90%; quần áo không dệt kim tăng 53,85%; sợi 
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tăng 31,39%; clanhke tăng 21,37%; bao bì tăng 19,35%; tôn lợp tăng 19,13%; xi 

măng tăng 13,25%; điện sản xuất tăng 13,21%; sữa tươi tăng 10,55%;... Bên 

cạnh đó có một số sản phẩm giảm như: phân bón NPK giảm 81,56%; hộp lon 

bia giảm 72,01%; vỏ bào, dăm gỗ giảm 51,51%; ống thép Hoa Sen giảm 

35,50%; bia đóng chai giảm 26,02%; bia đóng lon giảm 24,96%… 

Tính chung 9 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 

18,26% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: sản xuất và phân phối điện, khí 

đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 25,20%; công nghiệp chế 

biến, chế tạo tăng 17,76%; công nghiệp khai khoáng tăng 17,04%; cung cấp 

nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 1,12%. 

Chỉ số sản xuất ngành Công nghiệp tăng do một số nhà máy đầu năm ký 

kết được các đơn hàng mới, tăng hàng xuất khẩu, một số nhà máy xây mới đi 

vào hoạt động và sản xuất ổn định đã góp phần làm tăng một số sản phẩm như: 

Quần áo không dệt kim ước đạt 52,1 triệu cái, tăng 61,42%; Tôn lợp ước đạt 

802,2 nghìn tấn, tăng 42,00%; Sợi ước đạt 10,1 nghìn tấn, tăng 36,71%; Điện 

sản xuất ước đạt 2.394 triệu KWh, tăng 29,08%; Xi măng ước đạt 6,7 triệu tấn, 

tăng 28,62%; Clanhke xi măng ước đạt 6,4 triệu tấn, tăng 23,00%; Ống nhựa 

Tiền Phong ước đạt 11,4 nghìn tấn; tăng 21,67%; Sữa tươi ước đạt 178,4 triệu 

lít, tăng 16,49%. 

Một số sản phẩm do mức tiêu thụ giảm, lượng hàng tồn kho lớn, nhà máy 

hạn chế sản xuất nên sản lượng sản xuất giảm như: Nắp lon bia ước đạt 17 tấn, 

giảm 55,66%; Thiếc chưa gia công ước đạt 88 tấn, giảm 30,52%; Đá chế biến 

ước đạt 348,8 nghìn m
3
, giảm 28,40%; Phân bón hóa học NPK ước đạt 27,1 

nghìn tấn, giảm 22,53%; Vỏ bào, dăm gỗ ước đạt 257,6 nghìn tấn, giảm 22,14%; 

Đường ước đạt 76,7 nghìn tấn, giảm 19,49%; Vỏ hộp lon bia ước đạt 3,1 nghìn 

tấn, giảm 16,48%; Bia đóng chai ước đạt 24,9 triệu lít, giảm 13,68%; Khăn 

quàng ước đạt 6,2 triệu cái, giảm 11,37%. 

  7. Thương mại, dịch vụ 

Lĩnh vực thương mại, dịch vụ là khu vực chịu tác động nặng nề nhất của 

dịch Covid-19 song một số ngành dịch vụ vẫn đạt được mức tăng trưởng khá. 

Do dịch Covid-19 bùng phát đợt 4 vào tháng 4 là tháng cao điểm về du lịch của 

Nghệ An nên du lịch bị ảnh hưởng mạnh, dẫn đến hủy tour, hủy tuyến tương đối 

nhiều. Thêm vào đó, nhiều thời điểm trên địa bàn tỉnh áp dụng các biện pháp 

giãn cách xã hội để đảm bảo an toàn trong công tác phòng chống dịch, do vậy 

hoạt động vận tải đặc biệt là vận tải hành khách gặp nhiều khó khăn. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng quý III/2021 theo 

giá hiện hành ước đạt 12.307 tỷ đồng, giảm 37,57% so với cùng kỳ năm 2020, 

đưa tổng mức bán lẻ hàng hóa, doanh thu dịch vụ tiêu dùng 9 tháng đầu năm 
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2021 ước đạt 52.024,82 tỷ đồng giảm 10,12% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong 

đó: nhóm lương thực, thực phẩm ước đạt 14.931 tỷ đồng, giảm 9,42%; nhóm đồ 

dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình ước đạt 4.497 tỷ đồng, giảm 27,68%; 

nhóm gỗ và vật liệu xây dựng ước đạt 3.823 tỷ đồng, tăng 12,94%; ô tô các loại 

ước đạt 6.861 tỷ đồng, tăng 1,14%; phương tiện đi lại (trừ ô tô) ước đạt 2.346 tỷ 

đồng, giảm 33,64%; xăng dầu ước đạt 5.698 tỷ đồng, tăng 27,16%... 

Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành quý III/2021 ước 

đạt 402 tỷ đồng, bằng 17,91% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 9 tháng 

doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch lữ hành ước đạt 3.502 tỷ đồng, 

giảm 34,43%. Trong đó: dịch vụ lưu trú phục vụ 1,67 triệu lượt khách, giảm 

38,71% với doanh thu 376 tỷ đồng, giảm 33,05%; dịch vụ ăn uống 3.107 tỷ 

đồng, giảm 34,19%; dịch vụ du lịch lữ hành 19 tỷ đồng, giảm 67,33%.  

Doanh thu hoạt động dịch vụ khác (trừ dịch vụ lưu trú, ăn uống và du lịch 

lữ hành) quý III/2021 ước đạt 748 tỷ đồng, giảm 52,69% so với cùng kỳ năm 

trước. Tính chung 9 tháng ước đạt 3.783 tỷ đồng, giảm 10,91%. Trong đó: kinh 

doanh bất động sản ước đạt 1.416 tỷ đồng, giảm 12,88%; dịch vụ y tế ước đạt 

815 tỷ đồng, giảm 2,91%; dịch vụ hành chính ước đạt 649 tỷ đồng, giảm 

16,17%; dịch vụ vui chơi và giải trí ước đạt 221 tỷ đồng, giảm 4,18%, giáo dục 

đào tạo ước đạt 123 tỷ đồng, giảm 19,10%… 

Vận chuyển hành khách quý III năm 2021 ước đạt 5,5 triệu lượt khách, 

giảm 78,81% so cùng kỳ năm 2020; khối lượng hành khách luân chuyển ước đạt 

425,9 triệu lượt khách.km, giảm 79,76%. Tính chung 9 tháng khối lượng hành 

khách vận chuyển ước đạt 54,1 triệu lượt khách, giảm 27,82%; khối lượng hành 

khách luân chuyển 4.421,5 triệu lượt khách.km, giảm 26,08%. 

Vận tải hàng hóa quý III năm 2021 ước đạt 27,2 triệu tấn, giảm 8,18% so 

cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 880,2 triệu tấn.km, giảm 

1,15%. Tính chung 9 tháng đầu năm khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 

95,2 triệu tấn, tăng 0,91%; khối lượng luân chuyển hàng hóa ước đạt 2.852,2 

triệu tấn.km, tăng 7,35%.  

Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải quý III năm 2021 ước 

đạt 2.026 tỷ đồng, giảm 24,64% so cùng kỳ năm 2020, đưa doanh thu 9 tháng 

ước đạt 7.475 tỷ đồng, giảm 3,88%. Trong đó doanh thu vận tải hàng hóa 5.145 

tỷ đồng, tăng 2,82%; doanh thu vận tải hành khách 1.220 tỷ đồng, giảm 30,95% 

và doanh thu bốc xếp, dịch vụ vận tải 1.110 tỷ đồng, tăng 10,35%. 

8. Tình hình kinh tế thế giới 

Tình hình kinh tế thế giới dần phục hồi trong 9 tháng năm 2021 khi triển 

khai tiêm phòng vắc-xin nhanh chóng đã giúp giảm nhanh số ca lây nhiễm tại 



13 

 

 
 

nhiều quốc gia trên thế giới. Tuy nhiên, tăng trưởng của các nền kinh tế cho thấy 

sự khác biệt do tốc độ triển khai vắc-xin và hỗ trợ chính sách khác nhau ở các 

quốc gia. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) giữ nguyên dự báo kinh tế toàn cầu, với 

mức tăng trưởng 6,0% năm 2021. Tuy nhiên, một số tổ chức điều chỉnh giảm dự 

báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2021. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế 

(OECD) dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu năm 2021 đạt 5,7%, giảm 0,1 điểm 

phần trăm so với dự báo đưa ra vào tháng 5/2021. Fitch Ratings dự báo GDP thế 

giới sẽ tăng 6,0% vào năm 2021, điều chỉnh giảm 0,3 điểm phần trăm so với dự 

báo của tổ chức này trong tháng 6/2021.  

Đối với các nền kinh tế phát triển và mới nổi, OECD dự báo GDP của 

Hoa Kỳ, khu vực đồng Euro, Nhật Bản và Trung Quốc trong năm 2021 tăng. Ở 

khu vực Đông Nam Á (gồm cả Đông Ti-mo) được ADB dự báo hầu như giảm, 

Phi-li-pin không thay đổi và duy chỉ có Xin-ga-po được dự báo tăng so với báo 

cáo trước đây từ 6,0% lên 6,5%. 

8.1. Xu hướng kinh tế vĩ mô toàn cầu 

- Tăng trưởng toàn cầu được cải thiện đáng kể 

Diễn biến đại dịch Covid-19 trở nên xấu hơn ở một số khu vực trên thế 

giới kể từ đầu Quý II/2021. Trong khi đó, việc triển khai vắc-xin nhanh chóng 

đã giúp giảm nhanh số ca lây nhiễm tại một số khu vực khác trên thế giới. Tăng 

trưởng của các nền kinh tế cho thấy sự khác biệt rõ rệt do tốc độ triển khai vắc-

xin và hỗ trợ chính sách khác nhau ở các quốc gia. Tuy nhiên, khả năng phục 

hồi bền vững không mấy chắc chắn ngay cả ở những khu vực đã có thể kiểm 

soát được tình trạng lây nhiễm. 

 Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) nhận định nền kinh tế toàn cầu sẽ tăng trưởng 

6,0% vào năm 2021, không thay đổi so với dự báo đưa ra vào tháng 4/2021. Tổ 

chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo tăng trưởng GDP toàn cầu 

năm 2021 đạt 5,7%, giảm 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra vào tháng 

5/2021. Theo Fitch Ratings (FR), tốc độ phục hồi kinh tế toàn cầu đang diễn ra 

tương đối nhanh nhưng đang dần chạm tới giới hạn tốc độ tăng trưởng. FR dự 

kiến GDP thế giới sẽ tăng 6,0% trong năm 2021, điều chỉnh giảm 0,3 điểm phần 

trăm so với dự báo đưa ra vào tháng 6/2021 của tổ chức này. Hội nghị Liên hợp 

quốc về Thương mại và Phát triển (UNCTAD) dự báo tăng trưởng toàn cầu sẽ 

đạt 5,3% trong năm 2021 và nêu rõ có sự khác biệt đáng kể về tăng trưởng GDP 

giữa các khu vực và các quốc gia, trong đó nhiều nước đang phát triển bị tụt lại 

phía sau.  
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- Tổng quan biến động thị trường thế giới  

Thương mại toàn cầu tiếp tục phục hồi nhưng có xu hướng chậm dần. 

Thước đo thương mại hàng hóa của Tổ chức thương mại thế giới (WTO) đạt 

110,4 trong tháng 6/2021, tăng hơn 20 điểm so với cùng kỳ năm ngoái, cho thấy 

sự phục hồi đang diễn ra. Tuy nhiên, phục hồi thương mại có thể đang chậm lại 

khi WTO dự báo khối lượng thương mại hàng hóa thế giới chỉ tăng 8% trong 

năm 2021 và có sự phân hóa giữa các khu vực. Cùng với nhận định của WTO, 

UNCTAD cho biết các biện pháp bất thường như phong tỏa, kiểm dịch và hạn 

chế đi lại đã có những tác động đáng kể đến thương mại, khiến dòng chảy hàng 

hóa và dịch vụ quốc tế giảm 5,6% năm 2020. Tuy nhiên, dòng chảy thương mại 

hàng hóa cuối năm 2020 tăng mạnh dẫn đến các mô hình dự báo của UNCTAD 

cho thấy mức tăng trưởng thương mại hàng hóa và dịch vụ toàn cầu đạt 9,5% 

trong năm 2021. Tuy nhiên, sự phục hồi vẫn rất không đồng đều và những ảnh 

hưởng tiêu cực từ đại dịch sẽ tiếp tục đè nặng lên hoạt động thương mại trong 

những năm tới. 

Giá cả và lạm phát, theo Ngân hàng Thế giới (WB), giá nhiều mặt hàng đã 

tăng mạnh trong năm 2021 so với năm 2020. Giá dầu Brent đã tăng 58,52% trong 

tháng 8/2021 so với cùng kỳ năm trước, tăng 41,33% so với tháng 1 năm 2021; 

Giá kim loại cơ bản tăng mạnh trong năm 2021. Chỉ số giá kim loại cơ bản đạt 

120,87 tại thời điểm 31/8/2021 tăng 44,60% so với mức 83,59 của cùng kỳ năm 

trước; Giá một số mặt hàng nông sản đã tăng trong nửa đầu tháng 7 sau dữ liệu 

nhập khẩu mạnh từ Trung Quốc và điều kiện thời tiết xấu tại Hoa Kỳ. Trong 

tháng 8/2021, chỉ số giá lương thực FAO (FFPI) đạt trung bình 127,4 điểm, tăng 

3,9 điểm (3,1%) so với tháng 7 và 31,5 điểm (32,9%) so với cùng kỳ năm trước. 

Sự phục hồi của FFPI diễn ra trong tháng 8 sau hai tháng giảm liên tiếp do mức 

tăng mạnh của các chỉ số thành phần về đường, dầu thực vật và ngũ cốc. 

Thị trường tài chính, theo WB, điều kiện tài chính toàn cầu khá khác biệt 

giữa các nền kinh tế phát triển và các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển. Ở 

các nền kinh tế phát triển, các điều kiện tài chính tương đối hỗ trợ. Tuy nhiên, 

biến động thị trường đã xuất hiện trong bối cảnh ngày càng không chắc chắn về 

cường độ phục hồi.  

Đầu tư quốc tế, liên quan đến luồng đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), 

UNCTAD nhận định đại dịch Covid-19 làm nguồn vốn FDI toàn cầu sụt giảm 

nghiêm trọng trong năm 2020, giảm 35%, đạt 1 nghìn tỷ đô la so với mức 1,5 

nghìn tỷ đô la của năm 2019. Đây là mức thấp nhất kể từ năm 2005. Các biện 

pháp phong tỏa để đối phó với đại dịch Covid-19 đã làm chậm lại các dự án đầu 

tư hiện có. Cuộc khủng hoảng đã tác động tiêu cực đến hầu hết các loại hình đầu 

tư, nhất là đầu tư trực tiếp vào các dự án công nghiệp và cơ sở hạ tầng. FDI 
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giảm mạnh ở các nền kinh tế phát triển và chuyển đổi, tuy nhiên giảm vừa phải 

ở các nền kinh tế đang phát triển do gia tăng luồng đầu tư vào châu Á. Do đó, 

các nền kinh tế đang phát triển chiếm 2/3 tổng vốn FDI toàn cầu, tăng so với 

mức dưới 1/2 trong năm 2019. 

Tại Đông Nam Á, FDI có thể sẽ tăng lên, phụ thuộc vào mức độ các quốc 

gia trong khu vực kiềm chế làn sóng đại dịch mới bùng phát trong năm 2021. 

Cải thiện tăng trưởng kinh tế toàn cầu và khu vực trong năm 2021, cũng như 

thực hiện các gói kích thích kinh tế tại các quốc gia thành viên sẽ giúp tăng 

cường khả năng phục hồi của khu vực. Đầu tư vào các ngành dịch vụ và các 

hoạt động liên quan đến công nghệ như kinh tế số, thương mại điện tử, cơ sở hạ 

tầng kỹ thuật số và điện toán đám mây vẫn sẽ tăng mạnh. Sản xuất công nghiệp 

trong khu vực cũng đang trên đà phát triển, nhờ đó khuyến khích thêm vốn chi 

tiêu và đầu tư để tăng công suất. 

Theo IMF, tăng trưởng kinh tế thế giới đang đối mặt với bốn rủi ro và yếu 

tố phi kinh tế sau: 

Thứ nhất, tăng trưởng sẽ yếu hơn dự báo nếu các rào cản hậu cần trong 

việc mua sắm và phân phối vắc xin ở các thị trường mới nổi và các nền kinh tế 

đang phát triển làm chậm tốc độ tiêm chủng so với dự kiến. Sự chậm trễ này sẽ 

làm các biến thể mới lây lan, tăng nguy cơ nhiễm bệnh trong các quần thể được 

tiêm chủng. Bên cạnh đó, sự thận trọng trong sử dụng khoản tiết kiệm của hộ gia 

đình đi kèm với lo lắng về triển vọng việc làm và thu nhập sẽ ảnh hưởng đến 

tổng chi tiêu dùng nói chung.  

Thứ hai, ngoài các yếu tố liên quan đến đại dịch, kích thích tài chính tại 

Hoa Kỳ có thể yếu hơn dự kiến, làm tăng trưởng của Hoa Kỳ thấp hơn dẫn đến 

lan tỏa yếu hơn đến các đối tác thương mại của quốc gia này.  

Thứ ba, tăng trưởng có thể sẽ không như kỳ vọng khi các điều kiện tài 

chính bị thắt chặt đột ngột, chẳng hạn như áp lực lạm phát kéo dài hơn dự kiến, 

phá sản doanh nghiệp tăng, điều chỉnh giá trong các phân khúc như tài sản tiền 

điện tử sẽ kích hoạt các đợt bán tháo mạnh hơn. Thị trường mới nổi và các nền 

kinh tế đang phát triển nói riêng có thể phải đối mặt với tác động kép từ các điều 

kiện tài chính bên ngoài thắt chặt hơn và cuộc khủng hoảng sức khỏe, làm gia 

tăng đứt gãy trong quá trình phục hồi toàn cầu. Ngoài ra, tăng trưởng yếu hơn sẽ 

tiếp tục ảnh hưởng tiêu cực đến dư nợ và rủi ro tài khóa kép.  

Thứ tư, bất ổn xã hội, căng thẳng địa chính trị, các cuộc tấn công nhằm 

vào cơ sở hạ tầng quan trọng, hoặc thiên tai ngày càng tăng về tần suất và cường 

độ do biến đổi khí hậu có thể tiếp tục gây áp lực lên phục hồi kinh tế toàn cầu. 

8.2. Tăng trưởng của một số nền kinh tế 

- Hoa Kỳ  
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Biến thể Delta đã kéo lùi đáng kể tăng trưởng kinh tế Hoa Kỳ, bất chấp 

những nỗ lực của chiến dịch tiêm chủng liên bang. Theo báo cáo Triển vọng 

kinh tế thế giới của tổ chức Conference Board, dự báo tăng trưởng GDP của Hoa 

Kỳ năm 2021 đạt 5,9%. Báo cáo cập nhật Triển vọng phát triển châu Á của 

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB), dự báo tăng trưởng GDP của nền kinh tế 

Hoa Kỳ đạt 6% năm 2021, điều chỉnh giảm 0,5 điểm phần trăm so với mức dự 

báo 6,5% trong tháng 4/2021. 

Trong tháng 8/2021, chỉ số nhà quản trị mua hàng tổng hợp (PMI) của 

Hoa Kỳ đạt 55,4 điểm, giảm so với mức 59,9 điểm của tháng trước đó, phản ánh 

tốc độ tăng chậm nhất về giá trị sản xuất của khu vực tư nhân kể từ đầu năm 

2021. Tăng trưởng yếu đi của ngành công nghiệp chế biến chế tạo và dịch vụ 

cũng góp phần làm tốc độ tăng chung chậm lại. Việc làm và doanh nghiệp mới 

tăng nhẹ trong khi số đơn hàng tồn đọng tăng đáng kể. Áp lực lạm phát vẫn trên 

đà tăng trong cả Quý III do chi phí đầu vào và tỷ lệ lạm phát phí, lệ phí tăng cao. 

Hạn chế về nguồn cung đang cản trở tốc độ phục hồi của nền kinh tế Hoa Kỳ. 

Theo đó, Fitch Ratings điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng GDP của Hoa Kỳ 

xuống còn 6,2%, giảm 0,6 điểm phần trăm so với mức dự báo 6,8% đưa ra trong 

tháng 6/2021. OECD cũng điều chỉnh giảm dự báo tăng trưởng GDP của Hoa 

Kỳ xuống 6,0%, giảm 0,9 điểm phần trăm so với mức dự báo 6,9% trong tháng 

5/2021. 

- Khu vực đồng Euro 

Tăng trưởng GDP của châu Âu năm 2021 không bị ảnh hưởng nghiêm 

trọng bởi biến thể Delta do các chính phủ vẫn áp dụng hạn chế đi lại. Bên cạnh 

đó, tăng trưởng cũng được hỗ trợ bởi tỷ lệ tiêm chủng tăng cao trên toàn khu vực 

châu Âu và Vương quốc Anh. Kinh tế của châu Âu đang tiếp tục phục hồi và 

diễn ra khá mạnh mẽ.  

Tổ chức Conference Board dự báo tăng trưởng GDP khu vực đồng Euro 

đạt 4,6% năm 2021 và 3,3% năm 2022. Fitch Ratings dự báo khả quan hơn về 

nền kinh tế khu vực đồng Euro, theo đó, tổ chức này điều chỉnh tăng trưởng 

GDP của khu vực đồng Euro năm 2021, tăng 0,2 điểm phần trăm, từ mức 5,0% 

dự báo hồi tháng 5/2021 lên 5,2%.  ADB điều chỉnh dự báo tăng trưởng GDP 

của khu vực đồng Euro lên 4,6% năm 2021, tăng 0,3 điểm phần trăm so với mức 

dự báo 4,3% đưa ra vào tháng 4/2021 và giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng 

GDP 4,2% cho năm 2022.  

Chỉ số nhà quản trị mua hàng tổng hợp (PMI) khu vực đồng Euro trong 

tháng 8/2021 đạt 59 điểm, thấp hơn so với mức cao đỉnh điểm trong vòng 15 

năm qua của tháng 7 (60,2 điểm). Tuy nhiên, kết quả mới nhất cho thấy tốc độ 

tăng trưởng cao đáng kể trong hoạt động kinh doanh hàng tháng. Trading 
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Economics dự báo chỉ số PMI tổng hợp của khu vực đồng Euro đạt 58,5 điểm 

vào cuối Quý III/2021. OECD nâng mức dự báo tăng trưởng GDP khu vực đồng 

Euro năm 2021 lên 5,3%, điều chỉnh tăng 1 điểm phần trăm so với mức dự báo 

4,3% trong tháng 5/2021 và năm 2022 dự báo đạt 4,6%, điều chỉnh tăng 0,2 

điểm phần trăm so với dự báo trước đó. Theo Trading Economics, GDP Quý 

II/2021 của khu vực đồng Euro tăng 2,2% so với Quý I/2021 và tăng 14,3% so 

với Quý II/2020. GDP Quý III/2021 của khu vực này dự báo tăng 3,2% so với 

Quý II/2021 và tăng 4% so với cùng kỳ năm trước. 

- Nhật Bản 

Theo ADB, tái bùng phát đại dịch Covid-19 và gia tăng các biện pháp 

phòng chống lây nhiễm đã hạn chế tiêu dùng cá nhân và làm chậm quá trình 

phục hồi kinh tế của Nhật Bản trong nửa đầu năm 2021. Nền kinh tế chỉ tăng 

trưởng 1,9% trong Quý II sau khi giảm đáng kể (-4,2%) trong Quý I/2021.   

Chỉ số PMI tổng hợp của Nhật Bản tháng 8/2021 đạt 45,5 điểm, giảm 

mạnh so với con số 48,8 điểm của tháng 7. Đây là tháng giảm điểm thứ 4 của 

hoạt động khu vực tư nhân với tốc độ giảm nhanh nhất trong một năm trở lại đây 

do kéo dài tình trạng khẩn cấp sau khi bùng phát làn sóng các ca mắc mới 

Covid-19 do lây nhiễm biến thể Delta. Giá trị sản xuất dịch vụ giảm nhiều nhất 

trong 15 tháng qua. Trading Economics dự báo chỉ số PMI tổng hợp của Nhật 

Bản đạt 47,0 điểm cuối Quý III/2021. 

ADB dự báo nền kinh tế Nhật Bản sẽ tăng trưởng 2,2% năm 2021, điều 

chỉnh giảm 0,7 điểm phần trăm so với mức dự báo 2,9% trong tháng 4/2021 và 

đạt 2,9% năm 2022. Theo Trading Economics, GDP Quý II/2021 của nền kinh 

tế Nhật Bản tăng 0,5% so với Quý I/2021 và tăng 7,6% so với Quý II/2020. 

Tăng trưởng GDP Quý III/2021 của quốc gia này dự báo đạt 1,5% so với quý 

trước và đạt 4,5% so với Quý III/2020. 

- Trung Quốc 

ADB giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng GDP của nền kinh tế Trung 

Quốc ở mức 8,1% năm 2021 và 5,5% năm 2022, do hoạt động xuất khẩu vững 

chắc và hỗ trợ tài chính cao hơn trong nửa cuối năm 2021 tiếp tục duy trì tốc độ 

tăng trưởng. OECD giữ nguyên mức dự báo tăng trưởng GDP của nền kinh tế 

Trung Quốc năm 2021 và 2022 như đã đưa ra hồi tháng 5/2021, theo đó tăng 

trưởng GDP của Trung Quốc năm 2021 và 2022 lần lượt đạt mức 8,5% và 5,8%. 

Theo Trading Economics, GDP Quý II/2021 của nền kinh tế Trung Quốc tăng 

1,3% so với Quý I/2021 và tăng 7,9% so với Quý II/2020. Tăng trưởng GDP 

Quý III/2021 của quốc gia này dự báo đạt 1,1% so với Quý II/2021 và đạt 6,3% 

so với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số PMI tổng hợp của Trung Quốc giảm mạnh từ mức 53,1 điểm trong 

tháng 7 xuống 47,2 điểm trong tháng 8, một phần do hoạt động của khu vực tư 
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nhân giảm sau khi tăng liên tục từ tháng 4 năm 2020, kết hợp cùng với sự gia 

tăng các ca lây nhiễm Covid-19 ở một số khu vực. Hoạt động sản xuất và dịch 

vụ giảm đã làm suy giảm các chỉ số chính, đặc biệt chỉ số hoạt động dịch vụ đã 

ghi nhận tốc độ giảm mạnh. Áp lực lạm phát vẫn ở mức cao do giá nguyên liệu 

đầu vào cao và các biện pháp chống bùng phát dịch bệnh Covid-19 đã đẩy chi 

phí vận chuyển lên cao, trong khi giá đầu ra tăng nhẹ. Trading Economics dự 

báo chỉ số PMI tổng hợp của Trung Quốc đạt 49,0 điểm vào cuối Quý III/2021. 

- Đông Nam Á 

 Theo ADB, lây nhiễm biến thể Delta vào cuối tháng 4/2021 đã làm chậm 

đà tăng trưởng của Đông Nam Á. Tăng trưởng GDP của khu vực (gồm cả Đông 

Ti-mo) dự báo đạt 3,1% trong năm 2021, giảm so với mức 4,4% dự báo trong 

tháng 4/2021. ADB giảm dự báo tăng trưởng năm 2021 của hầu hết các nền kinh 

tế trong khu vực Đông Nam Á, giữ nguyên dự báo đối với Phi-li-pin và nâng 

mức dự báo trưởng Xin-ga-po. 

Dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 của In-đô-nê-xi-a giảm từ 4,5% 

xuống 3,5% do tốc độ phục hồi chậm hơn dự kiến. Ma-lai-xi-a được điều chỉnh 

giảm từ 6,0% xuống 4,7% trong năm 2021. Thái Lan được điều chỉnh giảm từ 

3,0% xuống 0,8% trong năm 2021. Phi-li-pin, giữ nguyên mức 4,5% trong năm 

2021. Nền kinh tế Xin-ga-po được dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 từ 6,0% 

lên 6,5%. 

8.3. Đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam 

Trong Báo cáo điểm lại tháng 8/2021, WB cho rằng nền kinh tế Việt Nam 

dự kiến tăng trưởng khoảng 4,8% trong năm 2021. Dự báo này được điều chỉnh 

giảm so với con số 6,6% cho năm 2021 trong Báo cáo Triển vọng kinh tế toàn 

cầu tháng 6/2021 của tổ chức này. WB cho rằng đợt dịch Covid-19 bùng phát 

vào tháng 4/2021 đã trở nên xấu đi trong tháng 8 khi số ca mắc mới và tử vong 

tăng mạnh. Việc phải kéo dài các biện pháp giãn cách xã hội và hạn chế đi lại 

nghiêm ngặt nhằm kiềm chế dịch bệnh khiến hoạt động sản xuất công nghiệp bị 

gián đoạn và tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ bị ảnh hưởng tiêu cực (giảm 

trên 30% so cùng kỳ năm trước). 

Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) ngày 22/9/2021 đưa ra dự báo kinh 

tế Việt Nam dự kiến đạt mức tăng trưởng 3,8% trong năm nay và 6,8% vào năm 

2022. Trước đó, hồi tháng 4-2021 vừa qua, ADB đã đưa ra mức dự báo là 6,7%, 

sau đó đến tháng 7, điều chỉnh dự báo tăng trưởng giảm còn 5,8% do sự bùng 

phát trở lại của dịch Covid-19, làm gián đoạn nguồn lao động, giảm sản lượng 

công nghiệp và gây đứt gãy chuỗi giá trị nông nghiệp. 
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B. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

Dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4 đã đặt ra không ít thách thức trong 

công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã 

hội. Trước tình hình đó, các cấp lãnh đạo, các ban, ngành thực hiện đồng bộ, 

linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân 

dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. Nhân dân 

ngày càng tin tưởng vào sự lãnh đạo các cấp, đời sống của các tầng lớp nhân 

dân được ổn định và ngày càng được nâng lên. 

1. Lao động, việc làm, đời sống dân cư 

Dân số trung bình tỉnh Nghệ An năm 2021 ước đạt 3,393 triệu người, 

đứng thứ 4 cả nước. Trong đó lực lượng lao động có hơn 1,9 triệu người, hàng 

năm bổ sung hơn 30 nghìn người và đang ở trong thời kỳ “dân số vàng”, đây là 

lợi thế về nguồn lao động dồi dào nhưng cũng là thách thức khi giải quyết việc 

làm cho người lao động. 

9 tháng đầu năm 2021 đã giải quyết việc làm cho 28.775 người (đạt 

74,1% kế hoạch). Giải quyết hưởng trợ cấp thất nghiệp hàng tháng cho 10.617 

người, số tiền hơn 142.446 triệu đồng. Tuyển sinh đào tạo cho khoảng 37.550 

lượt người, đạt 56,46% kế hoạch. 

Tính đến ngày 13/9/2021, đã có 11/12 chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì 

việc làm cho người lao động được thực hiện. ban hành 06 Quyết định cấp kinh 

phí hỗ trợ cho 1.750 lượt đối tượng với số tiền 3.804,64 triệu đồng. Cơ quan 

BHXH hỗ trợ 6.966 doanh nghiệp giảm mức đóng bảo hiểm TNLĐ, bệnh nghề 

nghiệp với kinh phí hỗ trợ 7.045 triệu đồng; hỗ trợ 07 doanh nghiệp tạm dừng 

đóng quỹ hưu trí, tử tuất với kinh phí 5.790 triệu đồng. Ngân hàng chính sách xã 

hội giải ngân cho 09 doanh nghiệp vay vốn để trả lương ngừng việc, phục hồi 

sản xuất kinh doanh với kinh phí 1.381 triệu đồng.  

Với truyền thống đạo lý tốt đẹp “Thương người như thể thương thân”, "Cuộc 

sống dù khó khăn nhưng trọng nghĩa tình" thông qua Chương trình ủng hộ phòng 

chống dịch Covid - 19; Chương trình ủng hộ đồng bào miền Trung và đồng bào 

Nghệ An khắc phục hậu quả bão lụt; Chương trình ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo". 

Thông qua các chương trình an sinh xã hội này, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã tích cực hưởng ứng ủng hộ với tổng giá trị tiền, 

hàng quy đổi hơn 455,96 tỷ đồng. Trong đó: Chương trình  "Tết vì người nghèo - 

Tân Sửu 2021" nhận được sự ủng hộ của các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp nhà 

hảo tâm trong và ngoài tỉnh với số tiền ủng hộ trên 92 tỷ đồng; Ủng hộ đồng bào 

miền trung và đồng bào tỉnh Nghệ An khắc phụ hậu quả thiên tai là 155,7 tỷ đồng; 

Ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" với tổng số tiền, hàng đạt hơn 40 tỷ; … 
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Thành lập Tổ công tác đón công dân Nghệ An đang sinh sống, làm việc 

tại Bắc Giang, Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phố phía Nam 

có nguyện vọng trở về địa phương do dịch Covid-19. Tính đến ngày 15/9/2021, 

có 78.367 người trở về được tiếp đón, trong đó: người già và trẻ em chiếm 

75,38% (62.965 người). Số người từ 15 tuổi trở lên có 39.250 người chiếm 

50,08%. Trong số người từ 15 tuổi trỏ lên trở về Nghệ An từ vùng dịch, có 

12.366 người có việc làm, 13.200 người chưa có việc do chưa tìm được việc 

hoặc thực hiện cách ly, giãn cách, 13.684 người không có nhu cầu làm việc. 

Phân bổ (đợt 1) 341.100 kg gạo từ nguồn dự trữ quốc gia hỗ trợ cho 4.579 

hộ thuộc 04 huyện Kỳ Sơn, Tương Dương, Quế phong và Thị xã Hoàng Mai. 

Báo cáo Bộ Lao động- TB và XH, Bộ Tài chính trình Chính phủ cấp 700,995 tấn 

gạo để hỗ trợ cứu đói cho 13.631 hộ tại 17 huyện, thị xã (đợt 2).  

Trong 9 tháng đầu năm, đã 04 lần thực hiện chi trả lương hưu, trợ cấp 

BHXH gộp 2 tháng trong cùng 1 lần chi trả. Kịp thời giải quyết, chi trả các chế 

độ, chính sách BHXH, BH thất nghiệp, BHYT đảm bảo kịp thời, đúng quy định, 

linh hoạt, tạo thuận lợi tối đa cho người tham gia, thụ hưởng. 

Đến tháng 9/2021, toàn tỉnh giải quyết cho 83.283 lượt người hưởng chế 

độ BHXH. Quản lý chi trả lương hưu và trợ cấp BHXH cho 240.533 lượt người 

với số tiền 6.791.666 triệu đồng; số lượt khám chữa bệnh BHYT là 3.206.935 

lượt. Tổng chi BHXH, BHTN, BHYT dự kiến lũy kế đến ngày 30/9/2021 là 

9.705.883 triệu đồng. Trong đó, chi BHXH, BHTN là 7.171.557 triệu đồng, chi 

BHYT là 2.534.326 triệu đồng.  

 2. Giáo dục 

Trước những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, ngành Giáo dục đã 

thực hiện tốt công tác chỉ đạo, có những biện pháp cấp bách phòng, chống dịch 

trong các cơ sở giáo dục và đào tạo nhằm bảo đảm an toàn, kiểm soát hiệu quả, 

không để dịch bùng phát. 

Toàn ngành đã chủ động, linh hoạt, kịp thời chỉ đạo hoàn thành chương 

trình và kết thúc năm học 2020-2021, tổ chức tốt các kỳ thi đảm bảo nghiêm túc, 

an toàn trong điều kiện dịch bệnh. Giữ vững thành tích chất lượng giáo dục mũi 

nhọn, tỉnh Nghệ An tiếp tục nằm trong tốp dẫn đầu cả nước về học sinh giỏi năm 

học 2020-2021. Kết quả: 05 Huy chương quốc tế và khu vực (1 HCV, 4 HCB); 

81 giải HSG quốc gia; đạt giải nhất, nhì nhiều sân chơi toàn quốc. Kết quả thi tốt 

nghiệp THPT năm 2021 tăng 7 bậc so với 2020 và thành phố Vinh là 1 trong 2 

thành phố của Việt Nam được UNESCO công nhận “Thành phố học tập toàn 

cầu”. Triển khai tốt nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia; 9 tháng 

đầu năm, đã công nhận mới 13 trường, công nhận lại và nâng chuẩn 30 trường. 
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Chất lượng phổ cập giáo dục tiếp tục được nâng cao tại các địa phương 

trên địa bàn tỉnh. Công tác tuyển sinh và đào tạo giáo dục nghề nghiệp có nhiều 

đổi mới, chất lượng được nâng cao, mạng lưới các cơ sở giáo dục nghề nghiệp 

tiếp tục được củng cố.  

Chuẩn bị chu đáo các nội dung để triển khai nhiệm vụ năm học mới. Tổ 

chức khai giảng năm học 2021-2022 tại 01 điểm trường THPT chuyên Phan Bội 

Châu và phát sóng trực tiếp qua kênh NTV để đảm bảo các điều kiện giãn cách. 

Ngay sau lễ khai giảng, đã tổ chức dạy học trực tuyến cho các cấp học từ tiểu 

học đến THPT theo ba khung giờ khác nhau.  

Sở Giáo dục và Đào tạo đã tổ chức Lễ phát động Chương trình “Sóng và 

máy tính cho em” từ 17/9-15/10/2021 nhằm kịp thời hỗ trợ thiết bị cho học sinh 

trong bối cảnh dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều địa phương đang tạm thời chưa 

tổ chức cho học sinh đến trường, chuyển sang dạy học bằng hình thức trực tuyến. 

3. Y tế 

Ngành Y tế đã chủ động, tích cực và thực hiện kịp thời công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. Mạng lưới truy vết được hình thành từ tuyến tỉnh đến 

tuyến cơ sở, toàn tỉnh hiện có 08 cơ sở có đủ năng lực xét nghiệm SARS-CoV-2 

bằng phương pháp RT-PCR. Trong đó có 06 cơ sở xét nghiệm khẳng định 

SARS-CoV-2 đã được Bộ Y tế cấp phép; 30 cơ sở cách ly với hơn 10.000 

giường cách ly theo quy định. Tổ chức tập huấn cho các tổ lấy mẫu từ tuyến tỉnh 

đến tuyến xã, đảm bảo khả năng lấy hơn 200.000 mẫu/ngày. Triển khai chiến 

dịch tiêm vắc xin phòng chống dịch Covid-19 theo kế hoạch ban hành.  

Toàn tỉnh đã thiết lập hệ thống tiếp nhận, điều trị bệnh nhân Covid-19 tại 

05 cơ sở tuyến tỉnh và 19 cơ sở tuyến huyện với 350 giường bệnh. Tỉnh cũng đã 

thành lập và đưa vào hoạt động 06 bệnh viện dã chiến, quy mô 1.350 giường 

bệnh với 538 y, bác sỹ. Xây dựng và đưa vào hoạt động Cổng thông tin Covid-

19 tỉnh phục vụ công tác phân tích, đánh giá, dự báo và ra quyết định các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả. 

Công tác an toàn thực phẩm được quan tâm đúng mức, góp phần ngăn 

chặn tình trạng thực phẩm không đảm bảo vệ sinh, không rõ nguồn gốc. Thanh 

tra 139 cơ sở, trong đó có 16 cơ sở vi phạm, tiến hành xử lý vi phạm 12/16 cơ sở 

với tổng số tiền phạt là 108.050.000 đồng 

Triển khai tốt kế hoạch, phương án tổ chức cấp cứu, khám, chữa bệnh cho 

nhân dân ở các tuyến. Chỉ đạo các đơn vị khám chữa bệnh tổ chức tốt việc phân 

luồng, sàng lọc, cách ly. Thực hiện nghiêm Bộ tiêu chí bệnh viện, phòng khám 

an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định của Bộ Y tế. Đảm bảo 

an toàn cho nhân viên y tế, người bệnh và người nhà bệnh nhân.  

https://baonghean.vn/search/IGtoYWkgZ2nhuqNuZw==/khai-giang.html
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- Bệnh dịch 

Các bệnh dịch tả, thương hàn, sốt rét trong tháng không có ca nào xảy ra. 

Tiêu chảy trong tháng 9 có 806 ca, tăng 74,84% (+345 ca) so với cùng kỳ 

năm trước, không có người nào bị tử vong. Cộng dồn 9 tháng xảy ra 6.766 ca tăng 

21,84% (+1.213 ca) so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân tăng so với cùng kỳ 

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

môi trường xung quanh bị ô nhiễm, xảy ra nhiều nhất ở các huyện: Diễn Châu 

190 ca, thành phố Vinh 124 ca, Kỳ Sơn 136 ca, Quế Phong 82 ca, ...  

Sốt xuất huyết trong tháng 9 chỉ có 1 ca ở huyện Diễn Châu, 9 tháng năm 

2021 số ca sốt xuất huyết đã giảm 87,10% (-385 ca). Thời gian qua các địa 

phương trong tỉnh đã thực hiện tốt việc phòng chống bệnh sốt xuất huyết bằng 

hình thức: lật úp dụng cụ chứa nước không sử dụng, diệt loăng quăng/bọ gậy, 

nằm màn, chống muỗi đốt,  khi mắc bệnh không tự điều trị tại nhà, đến ngay các 

cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời...  

- Ngộ độc 

Theo tiêu chí cũ, trong tháng 9 đã xảy ra 132 vụ ngộ độc, giảm 49,81% (-

131 vụ), số vụ ngộ độc thức ăn là 122 vụ giảm 41,63% (-87 vụ) so với cùng kỳ 

năm trước. Cộng dồn 9 tháng xảy ra 1.456 vụ ngộ độc giảm 16,37% (-285 vụ), 

số vụ ngộ độc thức ăn 1.360 vụ giảm 14,84% (-237 vụ) so với cùng kỳ. 

Số người ngộ độc trong tháng là 144 người, giảm 45,66% (-121 người), 

trong đó bị ngộ độc thức ăn là 134 người giảm 36,49% (-77 người) so với cùng 

kỳ. Tính chung 9 tháng số người bị ngộ độc 1.525 người giảm 12,76% (-223 

người), số người bị ngộ độc thức ăn 1.426 người giảm 10,99% (-176 người) so 

với cùng kỳ năm ngoái. 

Trong tháng các vụ ngộ độc trên xảy ra ở các huyện: thành phố Vinh 28 

vụ, 28 người, Thái Hòa 25 vụ, 25 người, thị xã Cửa Lò 14 vụ, 14 người, … 

Công tác quản lý an toàn thực phẩm ở các địa phương trong tỉnh đã dần 

từng bước thực hiện tốt. So với cùng kỳ số người bị ngộ độc đã giảm. Bên cạnh 

việc người dân tự ý thức về việc sử dụng thực phẩm sạch, thì các cơ quan thẩm 

quyền liên quan tăng cường thanh tra, giám sát hoạt động của tất cả cơ sở sản 

xuất kinh doanh và có những chế tài xử phạt nghiêm khắc đối với các đối tượng 

vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm. 

- HIV/AIDS 

          Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật của tỉnh. Luỹ kế tính đến 

ngày 31/8/2021 số người bị nhiễm HIV là 12.548 người, trong đó có 10.309 

người trong tỉnh (chiếm 82,16%), người ngoại tỉnh đến có 2.239 người (chiếm 
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17,84%). 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: huyện Quế Phong 2.069 người, 

Thành phố Vinh 1.884 người, huyện Tương Dương 1.124 người, huyện Quỳ 

Châu 959 người, huyện Diễn Châu 561 người, huyện Quỳ Hợp 459 người, 

huyện Đô Lương 414 người,… 

 Phân tích số người nhiễm HIV (chỉ tính người Nghệ An): 10.309 người. 

 + Chia theo giới tính: Nam 8.082 người (chiếm 78,40%), nữ 2.227 người  

(chiếm 21,60%).  

+ Chia theo tuổi:  < 13 tuổi có 237 người (chiếm 2,30 %); từ 13 - 19 tuổi 

có 472 người chiếm (4,58%); từ 20 - 29 tuổi có 5.118 người chiếm (49,65%); từ 

30-39 tuổi có 3.434 người chiếm (33,31%); từ 40 - 49 tuổi có 837 người chiếm 

(8,12%); từ 50 tuổi trở lên có 211 người chiếm (2,05%).  

  Luỹ kế tính đến 31/7/2021 có 7.196 người bị bệnh AIDS, trong đó người 

nội tỉnh có 6.434 người chiếm 89,41%; ngoại tỉnh đến có 762 người chiếm 

10,59%. Số người chết do AIDS là 4.499 người; trong tỉnh có 4.311 người 

chiếm 95,82%; ngoại tỉnh có 188 người chiếm 4,18%. 

 4. Hoạt động Văn hóa - Thể thao 

9 tháng đầu năm 2021 công tác văn hóa thông tin chủ yếu tập trung tuyên 

truyền, trang trí cổ động và tổ chức các hoạt động văn hóa phục vụ nhiệm vụ 

chính trị, các ngày lễ lớn của dân tộc như: Mừng Đảng - mừng Xuân Tân Sửu; 

kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; 46 năm ngày giải 

phóng đất nước; ngày Văn hóa các dân tộc Việt Nam; ngày thành lập đoàn 

TNCS HCM 26/3; ngày Quốc tế Phụ nữ; kỷ niệm 131 năm ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh; 110 năm ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; 76 năm cách 

mạng tháng Tám và quốc khánh 2/9...  Phát động tham gia cuộc thi “Đại sứ Văn 

hóa đọc tỉnh Nghệ An" lần thứ 3. Truyền thông kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình 

Việt Nam, nổi bật là cuộc thi “Khoảnh khắc Gia đình hạnh phúc” online. 

Công tác bảo tồn, bảo tàng, phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm, 

tổ chức tốt việc mở cửa đón khách tham quan tại các di tích, bảo tàng gắn với 

đảm bảo phòng chống dịch Covid-19. Khu di tích Kim Liên cùng với Ban Quản 

lý Quảng trường Hồ Chí Minh và Tượng đài Bác Hồ tổ chức tốt lễ dâng hoa, 

tưởng niệm cho các đoàn đại biểu và nhân dân. Tập trung chỉ đạo việc triển khai 

nghiêm túc các Chỉ thị, Công điện của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Văn hóa, Thể 

thao và Du lịch, chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Văn hóa và Thể thao về việc tăng 

cường phòng, chống dịch Covid - 19 trong hoạt động lễ hội, di tích. 

Chỉ đạo đẩy mạnh Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa và xây dựng thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở gắn với phong trào nông 
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thôn mới, góp phần làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần 

của nhân dân. Trong điều kiện dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ngành Văn hóa 

đã chỉ đạo biên tập, phát sóng nhiều chương trình nghệ thuật trên kênh truyền 

hình NTV để phục vụ nhân dân. 

Phong trào thể dục thể thao được quan tâm chỉ đạo trong những thời điểm 

dịch Covid-19 ổn định: Xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần 

thứ IX và kế hoạch phát động các hoạt động thể thao trên địa bàn tỉnh. Kết quả, 

các vận động viên của tỉnh Nghệ An tham gia Giải vô địch kéo co Toàn quốc đạt 

02 huy chương vàng, 03 huy chương bạc, 11 huy chương đồng; Các đoàn vận 

động viên thể thao thành tích cao tham gia thi đấu 11 giải đạt 91 huy chương (16 

vàng, 26 bạc, 49 đồng). Đội bóng đá U19 lọt vào vòng chung kết giải U19 toàn 

quốc năm 2021. 

5. Trật tự, an toàn xã hội: 

- Phạm pháp kinh tế: Trong quý III/2021 trên địa bàn tỉnh xảy ra 283 vụ, 

bắt giữ 392 đối tượng. So với cùng kỳ năm ngoái giảm 27 đối tượng (-8,71%), 

tăng 49 vụ (+14,29%). Cộng dồn 9 tháng đầu năm đã xảy ra 1.222 vụ, giảm 

11,06% với 1.496 đối tượng phạm pháp kinh tế, tăng 17 đối tượng (+1,15%) so 

cùng kỳ. 

- Phạm pháp hình sự: quý III/2021 xảy ra 319 vụ với 448 đối tượng, tội 

phạm chủ yếu là trộm cắp, cướp giật tài sản công dân. So cùng kỳ năm ngoái tăng 

62 vụ (+24,12%), tăng 71 đối tượng (+18,83%). Tính chung 9 tháng đầu năm xảy 

ra 981 vụ, giảm 18 vụ (-1,80%) với 1.516 đối tượng, giảm 31 đối tượng (-2,00%). 

- Buôn bán, vận chuyển, tàng trữ ma tuý trong quý III/2021 xảy ra 294 vụ, 

tăng 82 vụ (+38,68%), với 447 đối tượng, tăng 169 đối tượng (+60,79%). Lũy 

kế 9 tháng đầu năm xảy ra có 876 vụ, tăng 256 vụ (+41,29%); bắt giữ 1201 đối 

tượng, tăng 461 đối tượng (+62,30%) so với cùng kỳ năm trước. 

- Sử dụng ma túy bị phát hiện trong quý III/2021 là 137 vụ, giảm 40 vụ (-

22,60%) với 211 đối tượng, giảm 49 đối tượng (-18,85%) so cùng kỳ năm ngoái. 

9 tháng đầu năm 2021, xảy ra 349 vụ, giảm 68 vụ (-16,31%) với 531 đối tượng, 

giảm 25 đối tượng (-4,50%) so với cùng kỳ năm 2020. 

- Mại dâm: quý III/2021 có 4 vụ bị phát hiện với 12 đối tượng so cùng kỳ 

năm ngoái. 9 tháng đầu năm, số vụ mại dâm bị phát hiện là 15 vụ, giảm 7 vụ (-

31,82%) với 48 đối tượng vi phạm, giảm 12 đối tượng (-20,00%). 

Trong quý III/2021 xẩy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 18 người, bị 

thương 23 người, ước giá trị thiệt hại 0,82 tỷ đồng. Như vậy trong 9 tháng đã 

xẩy ra 98 vụ tai nạn giao thông, làm chết 73 người, bị thương 74 người, ước giá 

trị thiệt hại 1,62 tỷ đồng.  
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6. Tình hình dịch Covid-19 

Trước diễn biến phức tạp của làn sóng dịch Covid-19 lần thứ 4, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh đã chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp với quan điểm “cao hơn 

một mức, sớm hơn một bước” để đảm bảo ngăn chặn dịch bệnh lây lan trong 

cộng đồng. Kịp thời áp dụng các biện pháp cách ly, giãn cách xã hội tại các địa 

phương. Trong đó nâng cao biện pháp cách ly xã hội trên địa bàn thành phố 

Vinh trên một mức so với Chỉ thị 16 với tinh thần “ai ở đâu ở yên đó” để ngăn 

chặn sự lây lan dịch bệnh.  

Ngành y tế đang thực hiện đợt tiêm vaccine Astrazeneca phòng Covid-19 

cho các đối tượng theo Nghị quyết số 21/NQ-CP của Chính Phủ và Quyết định 

3355/QĐ-BYT 2021 của Bộ Y tế. Đây là đợt tiêm thứ 14, diễn ra trong 5 ngày, 

từ ngày 17/9 - 21/9/2021. Đợt tiêm này diễn ra tại tất cả 21 huyện, thành, thị 

trong tỉnh; với 513 điểm tiêm, được bố trí về tận Trạm Y tế xã, phường, thị trấn. 

Tính từ đợt tiêm thứ nhất đến nay, Nghệ An đã thực hiện tiêm trên 300.000 liều 

vaccine cho người dân với các loại vacine là Astrazeneca, Moderna và Pfizer. Số 

người được tiêm ít nhất 1 mũi là trên 240.000 người, trong đó số người tiêm đủ 

2 mũi là trên 70.000 người. Công tác tổ chức tiêm vaccine phòng Covid-19 diễn 

ra đảm bảo nhanh chóng, kịp thời, đúng đối tượng và an toàn tiêm chủng; chưa 

ghi nhận trường hợp phản ứng nặng dẫn đến tử vong. 

Lũy tích từ đầu mùa dịch đến 6h sáng ngày 24/9/2021, trên địa bàn tỉnh đã 

ghi nhận 1.813 BN mắc Covid-19 ở 21 địa phương: TP Vinh: 646, Yên Thành: 

199, Diễn Châu: 193, Quỳnh Lưu: 146, Nam Đàn: 88, Cửa Lò: 81, Nghi Lộc: 

68, Hưng Nguyên: 64, Kỳ Sơn: 62, Quế Phong: 52, Đô Lương: 43, Tương 

Dương: 29, Nghĩa Đàn: 27, Tân Kỳ: 24, Hoàng Mai: 22, Thanh Chương: 17, 

Con Cuông: 16, Anh Sơn: 15, Quỳ Hợp: 14, Thái Hòa: 06, Quỳ Châu: 01. 

Lũy tích số BN điều trị đã khỏi bệnh, ra viện: 1.696 BN. Lũy tích số BN 

tử vong: 16 BN. Số BN hiện đang điều trị: 101 BN. 

Hưởng ứng tích cực lời kêu gọi của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam 

và Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An "Toàn dân đoàn kết, ra sức phòng chống dịch 

Covid- 19", các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân và doanh nghiệp trên địa bàn 

đã chung tay góp sức ủng hộ để tiếp thêm nguồn lực cùng tỉnh và cả nước 

phòng, chống dịch. Theo số liệu báo cáo của Ủy ban MTTQ tỉnh Nghệ An, từ 

ngày 28/5 đến 17/9/2021, đã tiếp nhận 162,22 tỷ đồng/đăng ký 166,7 tỷ đồng 

(tiếp nhận tiền 111,87 tỷ đồng, tiếp nhận hàng giá trị 50,35 tỷ đồng). 

Khái quát lại: Quý III và 9 tháng đầu năm 2021 nền kinh tế - xã hội tỉnh 

Nghệ An còn gặp nhiều khó khăn như kinh tế phát triển chưa bền vững, thị 

trường tiêu thụ sản phẩm chưa được mở rộng, năng suất, hiệu quả và năng lực 

cạnh tranh của nền kinh tế chưa cao, dịch bệnh xảy ra trên cây trồng, vật nuôi. 

https://baonghean.vn/bo-chqs-tinh-nghe-an-cap-phat-200-nghin-lieu-vaccine-tren-dia-ban-toan-tinh-294274.html
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Tuy nhiên dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự điều hành tích cực của Ủy ban nhân 

dân tỉnh cùng với sự cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và toàn thể nhân dân 

nền kinh tế - xã hội tỉnh nhà vẫn ổn định và có mặt phát triển. Chỉ số sản xuất 

công nghiệp tăng 18,26%, tổng mức bán lẻ hàng hóa giảm 10,12%, chỉ số giá 

tiêu dùng bình quân 9 tháng tăng 1,34%, văn hóa xã hội có chuyển biến tích cực, 

trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 có thể kéo dài, kinh tế thế giới còn tiềm 

ẩn nhiều yếu tố bất định, khó lường. Trong 3 tháng còn lại của năm 2021, để 

thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế năm 2021 đạt mức tăng trưởng khá, cần 

thực hiện như sau: 

Một là, tập trung cao công tác phòng, chống, kiểm soát dịch Covid-19. 

Các cấp, ngành, địa phương cần thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các biện pháp 

phòng, chống dịch theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng Chính 

phủ. Đặc biệt là Công điện 1102/CĐ-TTg ngày 23/8/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ với quan điểm mỗi phường, xã, thị trấn là một “pháo đài”, mỗi người dân là 

một “chiến sỹ”. Ưu tiên cao nhất cho việc kiểm soát dịch bệnh, xác định kiểm 

soát dịch bệnh là yếu tốt quyết định phục hồi kinh tế. 

Hai là, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đôn đốc các ngành, địa phương để 

hoàn thành ở mức cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch và kịch bản tăng trưởng năm 

2021. Tìm hướng phát triển, giải pháp để tăng thêm năng lực sản xuất của các 

sản phẩm chủ yếu còn dư địa để tăng sản lượng, bù đắp thiếu hụt cho các sản 

phẩm, ngành hàng, lĩnh vực chịu tác động của dịch Covid-19. Các Tổ công tác 

được UBND tỉnh thành lập tại Quyết định số 191/QĐ-UBND ngày 21/01/2021 

chủ động triển khai chỉ đạo theo nhiệm vụ được phân công, rà soát đánh giá kỹ 

để có giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ tăng trưởng cho các ngành, lĩnh vực. 

Ba là, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, 

phấn đấu đạt mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch đầu tư công năm 2021. Hoàn 

thành giao chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2021 và chủ động hoàn chỉnh hồ 

sơ thủ tục chuẩn bị cho kế hoạch năm 2022 

Bốn là, tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; triển khai các 

hoạt động đối ngoại phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19. Rà soát, 

tổng hợp các khó khăn, vướng mắc của các dự án đầu tư và thẩm quyền giải 

quyết từng vướng mắc để có giải pháp xử lý dứt điểm. Các ngành, địa phương 

nâng cao trách nhiệm, hỗ trợ tối đa doanh nghiệp/nhà đầu tư, tạo điều kiện thuận 

lợi nhất cho doanh nghiệp.  

Năm là, tập trung điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả. Điều hành thu - 

chi ngân sách theo diễn biến của tình hình dịch bệnh. Chi ngân sách theo tiến độ 

thu, ưu tiên bố trí kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách liên quan đến con 
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người, an sinh xã hội. Không để phát sinh tình trạng chậm, muộn, nợ đọng chế 

độ, chính sách trên địa bàn. Kịp thời xử lý kinh phí phòng chống dịch bệnh và 

tiếp tục thực hiện các chính sách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất và hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn. 

Sáu là, chăm lo các lĩnh vực văn hoá - xã hội, đảm bảo thực hiện tốt các 

vấn đề an sinh xã hội. Cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, tiền lương, giáo dục 

- đào tạo, y tế, dân số. Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát triển giáo 

dục - đào tạo cho vùng khó khăn, đồng bào dân tộc thiểu số và đối tượng chính 

sách. Tiếp tục làm tốt công tác phòng, chống dịch bệnh nhất là dịch Covid-19. 

Chăm lo đời sống người có công với cách mạng; giải quyết việc làm, giảm 

nghèo bền vững. Thực hiện tốt Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới và đô thị văn minh. Phát triển phong trào thể dục, thể thao trong mọi 

tầng lớp nhân dân và thể thao thành tích cao của tỉnh. 

Bảy là, thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Tập trung xử lý các vấn 

đề liên quan đến vật liệu phục vụ các dự án trọng điểm trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An. Rà soát xử lý tình trạng dự án chậm triển khai. Giải quyết tình trạng lãng 

phí, sử dụng đất sai mục đích. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý các hồ, đập 

có nguy cơ mất an toàn. Xây dựng phương án sẵn sàng ứng phó với thiên tai, 

thời tiết khắc nghiệt, nhất là trong mùa mưa bão sắp đến.  

Tám là, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và tiếp tục đẩy 

mạnh cải cách hành chính. đẩy nhanh tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính 

cho người dân, doanh nghiệp theo phương châm  “nhanh - đúng - hiệu quả”. Rà 

soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy của cơ quan, đơn vị gắn với thực hiện đề án vị 

trí việc làm, tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên 

chức 

Chín là, xây dựng nền quốc phòng vững mạnh. Giữ vững an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời, 

hiệu quả các âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, không để bị 

động, bất ngờ trong mọi tình huống. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm 

an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tích cực đấu tranh phòng chống các loại 

tội phạm và tệ nạn xã hội nhất là đấu tranh, triệt phá các đường dây buôn bán, 

vận chuyển ma túy xuyên quốc gia; thực hiện các giải pháp bảo đảm an toàn 

giao thông, phòng chống cháy nổ, ngăn chặn hiệu quả hoạt động tín dụng đen, 

dịch vụ thu nợ, đòi nợ thuê./. 
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