
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ TỈNH PHÚ THỌ 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số: 486/BC-CTK Phú Thọ, ngày 29 tháng 7 năm 2021 
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Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2021 

 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2021 trên địa bàn tỉnh diễn ra trong 

bối cảnh dịch bệnh Covid-19 trong nước có chiều hướng diễn biến phức tạp; 

trước tình hình đó, các cấp, các ngành trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện 

nghiêm chỉ đạo của Chính phủ, vừa kiểm soát tốt dịch bệnh vừa thực hiện đồng 

bộ các giải pháp để phát triển kinh tế, các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản 

xuất kinh doanh. Nhờ đó, trên địa bàn tỉnh, tình hình dịch bệnh kiểm soát tốt, 

không xảy ra lây lan trong cộng đồng; sản xuất kinh doanh mặc dù bị ảnh hưởng 

bởi dịch bệnh nhưng cơ bản vẫn duy trì ổn định. Kết quả đạt được của các 

ngành, lĩnh vực kinh tế - xã hội chủ yếu tháng 7 và 7 tháng năm 2021 cụ thể như 

sau: 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tỉnh Phú Thọ tháng 7 năm 2021 

giữ ổn định; đến nay, các địa phương đã thu hoạch xong các loại cây trồng vụ 

chiêm xuân, tập trung gieo trồng vụ mùa; chăn nuôi gia súc, gia cầm trên địa 

bàn tỉnh tiếp tục phát triển, trong kỳ không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm trên 

đàn vật nuôi; sản xuất lâm nghiệp, thủy sản có xu hướng tăng so với cùng kỳ 

năm trước. 

Tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2021, tổng diện tích gieo cấy lúa vụ mùa 

toàn tỉnh ước đạt 23.254,2 ha, so với cùng kỳ năm trước, giảm 0,5% (-107,6 ha); 

diện tích gieo trồng ngô vụ mùa ước đạt 3.550,5 ha, tăng 0,2% (+7,7 ha); diện 

tích khoai lang gieo trồng ước tính đạt 145,8 ha, tăng 1,2% (+1,7 ha); diện tích 

rau xanh gieo trồng ước tính đạt 2.547,0 ha, tăng 4,0% (+97,0 ha); diện tích cây 

đỗ đậu các loại gieo trồng ước tính đạt 125,6 ha, giảm 10,7% (-15,0 ha); diện 

tích cây lạc gieo trồng ước tính đạt 498,1 ha, tăng 1,01% (+5,0 ha);... Trong 

tháng, tình hình sâu bệnh gây hại trên cây trồng được kiểm soát chặt chẽ, ngành 

chức năng tiếp tục tăng cường chỉ đạo, hướng dẫn bà con tổ chức nạo vét kênh 

mương, chủ động nước tưới cho gieo trồng vụ mùa. 

Hoạt động chăn nuôi trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, không xảy ra dịch 

bệnh ở đàn gia súc, gia cầm. Chăn nuôi lợn hiện nay đã cơ bản hồi phục tích cực, 

dịch bệnh được kiểm soát chặt chẽ nên tâm lý người nông dân đã yên tâm hơn với 

việc đầu tư chăn nuôi tái đàn, đàn lợn tăng cả về đầu con và sản lượng thịt xuất bán.  
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Tổng đàn trâu hiện có ước đạt 56,7 ngàn con giảm 2,5% so với cùng kỳ 

năm trước; tổng đàn bò ước đạt 105 ngàn con giảm 4,53%; tổng đàn lợn ước đạt 

681,8 ngàn con tăng 7,19%; tổng đàn gia cầm ước đạt 15,8 triệu con tăng 0,57%, 

trong đó tổng đàn gà ước đạt 14,1 triệu con. 

Ước đến hết tháng 7 năm 2021, tổng diện tích rừng trồng mới tập trung 

toàn tỉnh ước đạt 8.606,8 ha, giảm 3,2% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng gỗ 

khai thác toàn tỉnh ước đạt 469,9 nghìn m3, tăng 5,8% (riêng sản lượng gỗ khai 

thác trong tháng ước đạt 46,7 nghìn m3); sản lượng củi khai thác ước đạt 43,3 

nghìn ste, tăng 8,0% (riêng sản lượng củi khai thác trong tháng ước đạt 10 

nghìn ste);... Tính từ ngày 16/6/2021 đến ngày 15/7/2021, trên địa bàn tỉnh phát 

hiện 6 vụ phá rừng và 1 vụ cháy rừng. 

Diện tích mặt nước thực tế nuôi trồng thuỷ sản tháng 7 năm 2021 ước đạt 

9,7 nghìn ha, giảm 41 ha so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chủ yếu là do 

các cơ sở nuôi trồng thủy sản chưa xuống giống ở một số diện tích nuôi một vụ 

lúa, một vụ cá,… 

Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng và khai thác thủy sản trong tháng ước đạt 

2,9 nghìn tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ; tính từ đầu năm, tổng sản lượng thu 

hoạch ước đạt 21,3 nghìn tấn tăng 5,1%. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Sản xuất công nghiệp chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, nhiều doanh 

nghiệp có kết quả sản xuất kinh doanh giảm. Tuy nhiên, ngành chế biến, chế tạo 

tiếp tục duy trì vai trò chủ lực giúp thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành công 

nghiệp so với tháng trước cũng như cùng kỳ. 

 Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 7 năm 2021 ước tính tăng 2,97% 

so với tháng trước, trong đó ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,21%; 

ngành công nghiệp khai khoáng giảm 0,58%; ngành sản xuất và phân phối điện, 

khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 0,20%; ngành cung cấp 

nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,04%. So với tháng 

cùng kỳ, IIP tháng 7/2021 tăng 2,71%, do tác động chính từ nhóm ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 1,96%). 

Một số ngành sản xuất tăng so với tháng trước: Sản xuất giường, tủ, bàn, 

ghế tăng 17,55%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 

tăng 9,52%; sản xuất xe có động cơ tăng 9,14%; sản xuất sản phẩm từ kim loại 

đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 8,73%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy 

móc và thiết bị tăng 8,18%; sản xuất trang phục tăng 6,35%; sản xuất sản phẩm 

từ cao su và plastic tăng 6,15%; dệt tăng 5,7%; sản xuất đồ uống tăng 5,6%; sản 
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xuất chế biến thực phẩm tăng 1,46%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 

tăng 0,9%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 0,34%;... 

Sản xuất tháng 7 tăng so với cùng kỳ do đóng góp của 12/17 ngành công 

nghiệp cấp 2: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, sản xuất sản 

phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện tăng 172%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 

86,92%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 

66,93%; dệt tăng 28,98%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic tăng 23,62%; 

sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 22,08%; sản xuất xe có động cơ 

tăng 19,03%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 12,78%; sản xuất 

giấy và sản phẩm từ giấy tăng 11,93%; sản xuất đồ uống tăng 6,31%; sản xuất 

sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 4,51%; sản xuất trang phục tăng 

2,46%;… 

Sau 7 tháng, IIP tăng 8,25% so với cùng kỳ, trong đó, ngành công nghiệp 

khai khoáng tăng 7,90%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,04%; 

ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa 

không khí tăng 13,94%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác 

thải, nước thải tăng 11,57%. 

Các ngành cấp 2, IIP 7 tháng tăng so với cùng kỳ gồm: Chế biến gỗ và 

sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa, sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết 

bện tăng 255,71%; in, sao chép bản ghi các loại tăng 178,66%; sản xuất giường, 

tủ, bàn, ghế tăng 120,84%; sản xuất xe có động cơ tăng 58,48%; sản xuất trang 

phục tăng 37,03%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 22,62%; dệt tăng 

18,57%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 17,97%; sản xuất sản 

phẩm từ cao su và plastic tăng 10,99%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 

tăng 7,59%; sản xuất thiết bị điện tăng 4,36%; sản xuất đồ uống tăng 2,15%; sản 

xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 1,04%;... 

Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng đầu năm 2021 so với cùng kỳ (%) 
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3. Vốn đầu tư thực hiện từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý 

Trong tháng, nhờ đẩy nhanh các hạng mục nhất là các công trình thuộc 

nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý nên giá trị vốn đầu tư 

thực hiện ước đạt mức tăng trưởng khá, tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước. 

Tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn nhà nước do địa 

phương quản lý trong tháng ước đạt 325,2 tỷ đồng, tăng 16,8% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong đó: nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 203,5 tỷ 

đồng, tăng 14,5%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 86,7 tỷ đồng, tăng 

18,4%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 35,0 tỷ đồng, tăng 27,1%. 

Một số công trình có giá trị đầu tư đạt khá trong tháng gồm: Tiểu dự án 

bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh Phú Thọ thuộc dự án đầu tư 

xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ ước đạt 40 tỷ đồng; dự án cải 

thiện nông nghiệp có tưới tỉnh Phú Thọ (Wb7) ước đạt 16,2 tỷ đồng; cải tạo 

nâng cấp đường tỉnh 317c đoạn km0 đến km6+600 ước đạt 12 tỷ đồng; công 

trình đường Trần Nguyên Hãn, nút giao đường sắt Hà Nội - Lào Cai đến nút 

giao đường Hai Bà Trưng thành phố Việt Trì  ước đạt 11,0 tỷ đồng; công trình 

san lấp cơ sở hạ tầng kỹ thuật dân cư tại huyện Lâm Thao ước đạt 7,8 tỷ đồng; 

công trình nâng cấp, cải tạo một số tuyến đường nội thị thành phố Việt Trì như 

đường Xuân Nương, đường Vũ Duệ, đường Minh Lang  ước đạt 7 tỷ đồng; dự 

án cải tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ  ước đạt 6,8 tỷ đồng; dự án đầu tư 

xây dựng trường THPT chuyên Hùng Vương ước đạt 5,3 tỷ đồng; dự án khu du 

lịch Văn Lang thành phố Việt Trì ước đạt 5 tỷ đồng; dự án xây dựng hệ thống 

đường ống nối tiếp từ công trình đập ngòi Lao để cấp nước phục vụ sản xuất 

nông nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Khê ước đạt 3,9 tỷ đồng; hoàn thiện tu 

bổ, tôn tạo hạ tầng, cảnh quan trung tâm lễ hội khu di tích lịch sử Đền Hùng 

ước đạt 3,5 tỷ đồng; dự án cải tạo, nâng cấp và gia cố đoạn km62+600-km69 

đê hữu sông Thao giai đoạn 1 ước đạt 3 tỷ đồng; dự án đường giao thông liên 

huyện Thanh Thủy - Thanh Sơn ước đạt 2,9 tỷ đồng; dự án đường Hai Bà 

Trưng, đường Nguyễn Tất Thành đến nút giao với đường Vũ Thê Lang ước đạt 

2,5 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu ngòi Hiêng, huyện Hạ Hòa ước đạt 

2,1 tỷ đồng;... 

 Tính chung 7 tháng, tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn 

nhà nước do địa phương quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực hiện 2.114,6 tỷ đồng, 

tăng 14,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp 

tỉnh 1.364,5 tỷ đồng, tăng 16,1%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện 542,7 tỷ 

đồng, tăng 9,8% và vốn ngân sách nhà nước cấp xã 207,4 tỷ đồng, tăng 14,4%. 



5 

4. Thương mại, giá cả, vận tải 

Dịch bệnh  Covid-19 đã tác động lớn đến ngành thương mại, dịch vụ; việc 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và tâm lý lo ngại về dịch 

bệnh dẫn đến người dân hạn chế chi tiêu đã làm cho Tổng mức bán lẻ hàng hóa 

và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 năm 2021 chỉ tăng nhẹ so với cùng kỳ; 

hoạt động vận tải hành khách tiếp tục gặp khó khăn. Tuy nhiên, so với cùng kỳ 

hoạt động thương mại, dịch vụ vẫn đạt được những kết quả tích cực. 

a) Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ  

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7 năm 

2021 ước đạt 3.074,0 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu 

bán lẻ ước đạt 2.662,6 tỷ đồng, chiếm 86,6% tổng mức, tăng 6,5%; doanh thu 

dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 188,9 tỷ đồng, chiếm 6,1% tổng mức, giảm 

25,1%; doanh thu dịch vụ và du lịch ước đạt 222,5 tỷ đồng, chiếm 7,2% tổng 

mức, giảm 20%;... 

Doanh thu bán lẻ trong tháng tăng so với cùng kỳ tập trung ở các nhóm 

hàng: Xăng, dầu các loại tăng 11,9%; nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) tăng 9,8%; 

phương tiện đi lại, trừ ô tô con (kể cả phụ tùng) tăng 9,8%; gỗ và vật liệu xây 

dựng tăng 7,4%; lương thực, thực phẩm tăng 7,2%; doanh thu dịch vụ sửa chữa ô 

tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 6,1%; hàng hoá khác tăng 3,1%; 

hàng may mặc tăng 1,5%; ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) tăng 1,5%; đá quý, kim loại 

quý và sản phẩm đá quý tăng 0,5%;… Sau 7 tháng, các nhóm có mức tăng cao 

gồm: Xăng, dầu các loại tăng 20,1%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm đá quý 

tăng 13,6%; nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) tăng 13,4%; phương tiện đi lại, trừ ô 

tô con (kể cả phụ tùng) tăng 10,6%; lương thực, thực phẩm tăng 10,2%; doanh 

thu dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 10,1%;... 

Tính chung 7 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng ước đạt 21.469,3 tỷ đồng, tăng 8,9% so với cùng kỳ.  Trong đó, doanh thu 

bán lẻ ước đạt 18.529,6 tỷ đồng, chiếm 86,3% tổng mức, tăng 10,3%; doanh thu 

dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 1.306,1 tỷ đồng, chiếm 6,1% tổng mức, tăng 

2,0%; doanh thu dịch vụ và du lịch ước đạt 1.633,6 tỷ đồng, chiếm 7,6% tổng 

mức, giảm 0,6%;... 

b) Xuất, nhập khẩu1 

Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 7/2021 ước đạt 722,5 triệu USD, 

tăng 10% so với tháng trước; tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt 740,3 triệu 

                                           
1 Nguồn: Chi cục Hải Quan. 
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USD, tăng 10%. Tính chung 7 tháng, xuất khẩu ước đạt 3.966,9 triệu USD, tăng 

77,9% so với cùng kỳ; nhập khẩu ước đạt 3.948,4 triệu USD, tăng 81,2%. 

 

Tháng 7/2021 7 tháng/2021 

Giá trị 

(Triệu USD) 

So với  

tháng trước 

(%) 

Giá trị 

(Triệu USD) 

So với  

cùng kỳ (%) 

         Xuất khẩu 722,5 110,0 3.966,9 177,9 

         Nhập khẩu 740,3 110,0 3.948,4 181,2 

 

c) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2021 tăng 0,46% so với tháng trước, tăng 

1,21% so với tháng 12 năm trước (sau 7 tháng) và tăng 0,07% so với tháng cùng 

kỳ (sau 12 tháng). 

Chỉ số giá tiêu dùng các tháng năm 2021 so với tháng trước (%) 

 

Tác nhân làm tăng CPI tháng này so với tháng trước đến từ Nhóm Giao 

thông khi tăng 2,34%, điều này xuất phát từ việc điều chỉnh tăng giá xăng dầu, 

đây là lần tăng thứ 3 liên tiếp và đạt mức cao nhất kể từ ngày 02/5/2019, vượt 

mốc lúc chưa có dịch Covid-19. Giá xăng, dầu tăng mạnh làm cho giá các mặt 
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hàng Nhiên liệu tăng mạnh 6,52% so với tháng trước (xăng tăng 7,23%, dầu 

diesel tăng 7,13%); ở kỳ tăng giá lần này (từ 15h, ngày 12/7/2021), xăng E5 

RON 92 trong nước tăng 850 đồng/lít lên 20.610 đồng/lít, xăng RON 95 tăng 

thêm 867 đồng/lít lên 21.783 đồng/lít, giá các mặt hàng dầu cũng được điều 

chỉnh tăng khá mạnh, giá bán đối với mặt hàng dầu diesel là 16.537  đồng/lít; 

dầu hỏa là 15.503 đồng/lít và dầu mazut là 15.670 đồng/kg. Bên cạnh đó, còn 

có các nhân tố khác như: Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 

1,46%; đồ uống và thuốc lá tăng 0,86%; may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 

0,49%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,21%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 

0,05%; văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,04%;... 

Ngược lại, các nhân tố giúp kiềm chế CPI tháng này so với tháng trước 

bao gồm: thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,18%, đóng góp giảm 0,01%, chủ 

yếu do nhóm hàng đồ dùng trong nhà giảm 0,3% (gường tủ bàn ghế giảm 

0,48%; đồ dùng bằng kim loại giảm 0,22%; đồ nhựa và cao su giảm 0,07%; 

hàng dệt trong nhà giảm 0,15%; nhóm xà phòng và chất tẩy rửa giảm 0,62%; 

nhóm vật phẩm tiêu dùng khác chỉ số giá giảm 0,12%); hàng ăn và dịch vụ ăn 

uống giảm 0,17%, đóng góp giảm 0,05% vào CPI chung, trong đó nhóm thực 

phẩm giảm 0,35%;... 

Chỉ số giá Vàng tháng 7/2021 giảm 2,16% so với tháng trước, giá bán 

bình quân trong tháng đạt 5.160.000 đ/chỉ. Chỉ số giá Đô la Mỹ tháng 

7/2021 tăng 0,69% so với tháng trước, giá bán bình quân trong tháng đạt 

23.300 đ/USD. 

Sau 7 tháng chỉ số giá tiêu dùng bình quân giảm 0,58% so với cùng kỳ, 

nguyên nhân do tác động chủ yếu từ các nhóm: Giao thông tăng 5,05%; đồ uống 

và thuốc lá tăng 3,84%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 1,11%; may mặc, mũ 

nón, giầy dép tăng 0,78%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,54%; giáo dục tăng 

0,03%. Các nhóm giảm mạnh gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 3,64%; 

bưu chính viễn thông giảm 2,2%; thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 1,44%; văn 

hoá, giải trí và du lịch giảm 1,3%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây 

dựng giảm 0,97%;... 

d) Vận tải hàng hoá và hành khách 

Tổng doanh thu vận tải tháng 7/2021 ước đạt 460,9 tỷ đồng, tăng 5,6% so 

với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 350,8 tỷ đồng, tăng 

6,0%; doanh thu vận tải hành khách ước đạt 62,5 tỷ đồng, tăng 3,6%; doanh thu 

kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 47,6 tỷ đồng, tăng 5,3%;...  



8 

Sản lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 3,7 triệu tấn, tăng 5,7% so với 

cùng kỳ; sản lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 400,0 triệu tấn.km, tăng 6,3%. 

Sản lượng hành khách vận chuyển ước đạt 1,4 triệu hành khách, tăng 4,3% so 

với cùng kỳ; sản lượng hành khách luân chuyển ước đạt 81,8 triệu hành 

khách.km, tăng 4,2%. 

Tính chung 7 tháng, sản lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 24,5 triệu 

tấn, tăng 6,7%; sản lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 2.661,5 triệu tấn.km, 

tăng 6,7%. Sản lượng hành khách vận chuyển ước đạt 8,8 triệu hành khách, tăng 

7,6%; sản lượng hành khách luân chuyển ước đạt 527,8 triệu hành khách.km, 

tăng 7,2%. 

5. Một số vấn đề xã hội  

a) Tình hình giáo dục2 

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ diễn ra trong 

2 ngày (từ ngày 07 - 08/7/2021) đã kết thúc an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế, 

đáp ứng được mục tiêu kép vừa đảm bảo phòng, chống dịch, vừa đáp ứng được 

yêu cầu tổ chức thi. Kết quả dự thi cao hơn năm học trước: Điểm trung bình đạt 

6,66 điểm, tăng 0,22 điểm so với năm 2020 (xếp thứ 10/63 tỉnh, thành, tăng 03 

bậc so với năm 2020); dự kiến tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,87% (chỉ tính thí sinh 

THPT, không tính thí sinh tự do); số học sinh có tổng điểm thi theo khối thi (A, 

A1, B, C, D) từ 27 điểm trở lên có 394 thí sinh, tăng 123 học sinh; số học sinh có 

môn thi đạt điểm 10 có 941 học sinh, tăng 530 học sinh.  

Trong kỳ, có 2 học sinh tham dự Olympic quốc tế và đoạt 1 Huy chương 

Bạc và 1 Huy chương Đồng.  

b) Tình hình y tế3 

Tình hình dịch bệnh được kiểm soát và theo dõi chặt chẽ; theo báo cáo từ 

trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính đến hết tháng 6/2021, trên địa bàn tỉnh 

ghi nhận 2 trường hợp mắc sốt phát ban nghi sởi (giảm 08 trường hợp so với 

cùng kỳ năm 2020), các bệnh truyền nhiễm khác trong kỳ không ghi nhận ca 

mắc nào,... 

Với việc dịch Covid-19 diễn biến ngày càng phức tạp, tỉnh Phú Thọ đã 

thành lập 10 chốt kiểm soát phòng dịch tại các cửa ngõ vào tỉnh; thời gian các 

Chốt kiểm soát đi vào hoạt động từ 08 giờ 00 phút, ngày 21/7/2021 cho đến khi 

có thông báo mới.  

                                           
2 Nguồn: Sở Giáo dục và Đào tạo. 
3 Nguồn: Sở Y tế. 
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Ngày 27/7/2021, Sở Y tế tổ chức đoàn gồm 52 cán bộ y tế (15 bác sĩ, 31 

điều dưỡng, 6 kỹ thuật viên) tham gia công tác phòng chống dịch Covid-19 tại 

tỉnh Bình Dương; 100% thành viên Đoàn công tác đã được tập huấn, hướng dẫn 

các quy định chuyên môn, quy trình kỹ thuật trong phòng chống dịch và đã được 

tiêm vắc xin. 

Theo thống kê của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh Phú Thọ, tính đến 

17h00, ngày 27/7/2021, toàn tỉnh đã tổ chức tiêm mũi 1 cho 26.774 người, tiêm 

mũi 2 cho 7.442 người;  

Công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP) được quan tâm 

chỉ đạo. Tính từ đầu năm đến hết tháng 6/2021, không xảy ra vụ ngộ độc thực 

phẩm nào. Trong kỳ, các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 529 cơ sở thực 

phẩm (trong đó 91,5% số cơ sở đạt tiêu chuẩn  ATVSTP); tính đến hết tháng 

6/2021 đã kiểm tra 3.943 cơ sở thực phẩm (trong đó có 88,3% số cơ sở đạt tiêu 

chuẩn ATVSTP). 

c) Hoạt động văn hóa, thể thao4  

Trong tháng, Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã tổ chức các hoạt 

động thông tin tuyên truyền ngày thành lập ngành Du lịch Việt Nam (09/7/1940 

- 09/7/2021); ngày Thương binh, liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021); ngày thành lập 

công đoàn Việt Nam (28/7/1929-28/7/2021); hưởng ứng Ngày bảo hiểm xã hội 

Việt Nam;… 

Tiếp tục đào tạo tập trung 145 vận động viên (VĐV) của 08 môn thể thao 

(55 VĐV đội tuyển tỉnh, 90 VĐV đội tuyển trẻ). Do diễn biến phức tạp của dịch 

bệnh Covid-19 các giải thể thao quốc gia trong tháng 7 đã tạm hoãn thi đấu theo 

thông báo của Ban Tổ chức. 

d) Tình hình tai nạn, vi phạm giao thông 

Theo thống kê của Ban an toàn giao thông tỉnh, từ ngày 15/6/2021 đến 

ngày 14/7/2021 trên địa bàn tỉnh xảy ra 4 vụ tai nạn giao thông đường bộ và 1 

vụ va chạm giao thông làm 4 người chết và 1 người bị thương. Tính từ ngày 

15/12/2020 đến ngày 14/7/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 16 vụ tai nạn giao 

thông và 14 vụ va chạm giao thông làm 20 người chết (giảm 7 người so với cùng 

kỳ) và 17 người bị thương (tăng 1 người so với cùng kỳ).  

Từ ngày 15/12/2020 đến ngày 14/7/2021, lực lượng cảnh sát giao thông - 

Công an tỉnh đã kiểm tra xử lý 46.689 trường hợp vi phạm Luật Giao thông 

đường bộ, xử phạt trên 41,05 tỷ đồng. Riêng từ ngày 15/6/2021 đến ngày 

14/7/2021, lập biên bản xử lý 5.711 trường hợp, xử phạt trên 5,5 tỷ đồng. 

                                           
4 Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.  
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e) Tình hình thiên tai 

Trong kỳ, trên địa bàn tỉnh xảy ra 2 đợt thiên tai do mưa lớn, giông lốc 

gây thiệt hại về tài sản và sản xuất nông nghiệp của người dân tại các huyện 

Thanh Thủy, Yên Lập và Tân Sơn. Thiên tai đã làm 27 ngôi nhà bị hư hỏng; 

1.740 mét đường giao thông bị sạt lở; 21 lồng cá bị mất trắng (thiệt hại >70%), 

5 lồng có cá chết rải rác (thiệt hại dưới 30%),... Tổng giá trị thiệt hại ước tính 

trên 5,7 tỷ đồng. 

f) Tình hình cháy nổ, vi phạm môi trường 

Tình hình cháy nổ5: Từ ngày 17/6/2021 đến 16/7/2021 trên địa bàn tỉnh 

Phú Thọ xảy ra 2 vụ cháy (thành phố Việt Trì 1 vụ, huyện Thanh Sơn 1 vụ), giá 

trị thiệt hại ước tính 110 triệu đồng. Tính từ ngày 17/12/2020 đến ngày 

16/7/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 21 vụ cháy, giá trị thiệt hại ước tính 1.524 

triệu đồng. 

Vi phạm môi trường6: Tính từ ngày 17/12/2020 đến ngày 16/7/2021, trên 

địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 239 vụ vi phạm môi trường, xử phạt là 6.144,4 

triệu đồng (riêng từ ngày 17/6/2021 đến ngày 16/7/2021 phát hiện và xử lý 39 vụ 

vi phạm môi trường, xử phạt là 1.231,9 triệu đồng). 

Trên đây là tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 và 7 tháng năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ./. 

Nơi nhận: 
- TCTK (Vụ TKTH&PBTTTK); 

- Thường trực: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành; 

- UBND các HTT; 

- CT, các PCT Cục Thống kê; 

- Website Cục Thống kê; 

- Lưu: VT, P.TKTH. 
 

Q. CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

 

Nguyễn Hiền Minh 

 

                                           
5 Nguồn; Cục Thống kê và Công an tỉnh. 
6 Nguồn: Công an tỉnh. 


