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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2021 

Trên địa bàn tỉnh, dịch COVID-19 tiếp tục được kiểm soát tốt, sản xuất 

nông nghiệp đảm bảo khung lịch thời vụ; sản xuất công nghiệp, hoạt động 

thương mại - dịch vụ tiếp tục phát triển; đời sống vật chất, tinh thần của nhân 

dân cơ bản ổn định. Kết quả phát triển kinh tế- xã hội chủ yếu  tháng 4 và 4 

tháng năm 2021 cụ thể như sau: 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản diễn ra trong điều kiện thời tiết 

thuận lợi cho sự sinh trưởng và phát triển các cây trồng, vật nuôi; các biện pháp 

phòng trừ sâu bệnh hại lúa và rau màu, phòng trừ dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm được tăng cường, trong kỳ không xuất hiện dịch bệnh nguy hiểm trên đàn 

gia súc, gia cầm.  

Đến nay, toàn tỉnh đã cơ bản kết thúc gieo trồng các cây hàng năm vụ Xuân 

năm 2021, trong đó: Diện tích lúa chiêm xuân đã cấy ước đạt 36.086,7 ha, giảm 

0,6% (-229,7 ha) so với cùng kỳ năm trước; ngô gieo trồng ước đạt 5.692,7 ha, 

tăng 1,7% (+95,8 ha); rau xanh các loại gieo trồng ước đạt 4.881,4 ha, tăng 0,1% 

(+4,41 ha); đậu tương gieo trồng ước đạt 30,1 ha, giảm 15,4% (-5,5 ha); lạc gieo 

trồng ước đạt 2.611,9 ha, giảm 2,9% (-78,9 ha); khoai lang gieo trồng ước đạt 

298,9 ha; đỗ đậu các loại trồng ước tính đạt 462,6 ha;… 

Do được chăm sóc đảm bảo đúng quy trình kỹ thuật ngay từ khi mới gieo 

cấy nên hầu hết diện tích lúa Chiêm xuân năm 2021 đều sinh trưởng, phát triển 

tốt, đang thời kỳ đứng cái và làm đòng. Tuy nhiên, dự báo tháng 4 là thời điểm 

sâu bệnh hại cây trồng phát triển nên đã xuất hiện sâu bệnh gây hại nhẹ đối với 

cây lúa trên đồng ruộng như bệnh đạo ôn, khô vằn,… Trước tình hình đó, ngành 

chức năng đã chỉ đạo, hướng dẫn bà con nông dân tích cực kiểm tra đồng ruộng 

và phòng trừ kịp thời các ổ sâu bệnh. 

Chăn nuôi gia súc, gia cầm cơ bản giữ ổn định, chăn nuôi lợn tiếp tục có 

xu hướng khôi phục tổng đàn. Tổng đàn trâu hiện có ước đạt 56,5 ngàn con 

giảm 2,5% so với cùng kỳ; tổng đàn bò ước đạt 105 ngàn con giảm 3,6%; tổng 
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đàn lợn ước đạt 649,4 ngàn con tăng 3,8%; tổng đàn gia cầm ước đạt 15,6 triệu 

con, trong đó tổng đàn gà 14 triệu con, tăng 2,3%.  

Sản xuất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, tiến độ trồng mới 

rừng tập trung trong tháng cơ bản đạt kế hoạch. Đến nay, toàn tỉnh đã trồng 

được 4.962,6 ha rừng tập trung, tăng 2,1% so với cùng kỳ năm trước; Sản lượng 

gỗ khai thác từ đầu kỳ ước đạt ước đạt 187,5 ngàn m3, tăng 12,7%, riêng sản 

lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 115 ngàn m3; sản lượng củi khai thác 

ước đạt 14,1 ngàn ste, tăng 6,3%. Từ đầu năm, trên địa bàn tỉnh xảy ra 27 vụ phá 

rừng, diện tích rừng bị phá 3,7 ha; xảy ra 3 vụ cháy rừng, diện tích rừng bị cháy 

0,3 ha. 

Sản xuất nuôi trồng thủy sản trong tháng tập trung nạo vét và vệ sinh ao, 

hồ, đầm để tiếp tục nuôi thả cá, nuôi gối vụ, thâm canh nhằm tăng năng suất, sản 

lượng thuỷ sản. Tổng diện tích mặt nước thực tế nuôi trồng thuỷ sản ước đạt 7,1 

ngàn ha, sản lượng thuỷ sản tính từ đầu năm đến nay ước đạt 12,9 ngàn tấn, tăng 

4,6% so với cùng kỳ (riêng tháng 4/2021 ước đạt 3,4 nghìn tấn). 

2. Sản xuất công nghiệp  

Sản xuất công nghiệp tháng 4 năm 2021 giảm so với tháng trước nhưng 

tăng cao so với tháng cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân chính làm cho chỉ số sản 

xuất công nghiệp tháng 4 năm 2021 tăng cao so với cùng kỳ là do cùng kỳ năm 

trước thực hiện giãn cách xã hội để phòng chống dịch bệnh Covid-19, theo đó 

các ngành sản xuất công nghiệp cũng bị ảnh hưởng nặng nề, có nhiều đơn vị 

phải ngừng sản xuất hoặc sản xuất cầm chừng. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 4 năm 2021 ước tính giảm 2,26% 

so với tháng trước, trong đó sản xuất giường, tủ, bàn, ghế giảm 59,31%; chế 

biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế), sản xuất 

sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện giảm 28,18%; sửa chữa, bảo dưỡng và 

lắp đặt máy móc và thiết bị giảm 19,85%; sản xuất thiết bị điện giảm 19,23%; 

sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất giảm 14,78%; sản xuất giấy và sản 

phẩm từ giấy giảm 8,68%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm 

quang học giảm 4,64%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, 

thiết bị) giảm 3,5%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic giảm 3,44%; sản 

xuất trang phục giảm 1,38%;… 

So với cùng kỳ năm trước, IIP tháng 4/2021 tăng 34,26%, trong đó có đến 

15/17 ngành công nghiệp cấp 2 sản xuất tăng, đã góp phần thúc đẩy sản xuất 

chung của toàn ngành, gồm: Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế (tăng 6,7 lần); sản 

xuất xe có động cơ (tăng 4,1 lần); 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 3,2 lần); sản xuất đồ 



3 

uống (tăng 3,2 lần); in, sao chép bản ghi các loại (tăng 105,88%); sản xuất trang 

phục (tăng 95,63%); sản xuất da và các sản phẩm có liên quan (tăng 46,01%); 

dệt (tăng 43,21%); sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang 

học (tăng 43,1%); sản xuất thiết bị điện (tăng 40%); sản xuất giấy và sản phẩm 

từ giấy (tăng 37,44%); sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác (tăng 

18,04%); sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị (tăng 14,93%); 

sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất (tăng 7,32%); sản xuất sản phẩm từ cao 

su và plastic (tăng 4,47%);… 

Sau 4 tháng, IIP tăng 15,38% so với cùng kỳ, trong đó, ngành công 

nghiệp khai khoáng tăng 9,17%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 

15,89%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước, và 

điều hòa không khí tăng 7,45%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nước thải tăng 7,39%. 

IIP các ngành công nghiệp 4 tháng so với cùng kỳ (%) 

 

3. Vốn đầu tư từ ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý  

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

phương quản lý trong tháng ước đạt 305,9 tỷ đồng, tăng 7,1% so với tháng trước 

và tăng 27,9% so với tháng cùng kỳ. Trong đó: nguồn vốn ngân sách nhà nước 

cấp tỉnh ước đạt 195,9 tỷ đồng, chiếm 64,1% tổng vốn, tăng 27,9% so với tháng 

cùng kỳ; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 80,2 tỷ đồng, tăng 30,5%; 

vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước đạt 29,8 tỷ đồng, tăng 21,7%;…  

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 
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xây dựng đường cao tốc Tuyên Quang - Phú Thọ ước đạt 40 tỷ đồng; khu du 

lịch Văn Lang (giai đoạn 2016-2021) ước đạt 28,2 tỷ đồng; cải tạo nâng cấp 

đường tỉnh 317c đoạn km0 đến km6+600 ước đạt 12 tỷ đồng; dự án đầu tư xây 

dựng trường THPT Chuyên Hùng Vương ước đạt 9,1 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 8,3 tỷ đồng; đường Hai Bà Trưng (Nguyễn Tất Thành đến nút giao với 

đường Vũ Thế Lang) ước đạt 5 tỷ đồng; dự án cải tạo, gia cố và nâng cấp đường 

Âu Cơ (giai đoạn 1 đoạn k0-k19,5) ước đạt 4,7 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp và gia 

cố đoạn km62+600-km69 đê hữu Sông Thao giai đoạn 1 ước đạt 4,6 tỷ đồng; 

trạm bơm tiêu Sơn Tình, huyện Cẩm Khê (giai đoạn I xây dựng khu đầu mối 

trạm bơm và đoạn kênh tiêu từ km0 đến km9+400) ước đạt 3,6 tỷ đồng; 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 3,3 tỷ đồng; 

đường giao thông liên huyện Thanh Thủy - Thanh Sơn (giai đoạn 1) ước đạt 3,1 

tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp hệ thống tiêu ngòi Hiêng, huyện Hạ Hòa ước đạt 3 tỷ 

đồng; cải tạo, nâng cấp tuyến đường từ cầu Đoan Hạ kết nối đường tỉnh 317 

thuộc địa bàn xã Bảo Yên huyện Thanh Thủy ước đạt 3 tỷ đồng;… 

Tính từ đầu năm đến hết tháng 4, tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc 

nguồn vốn nhà nước do địa phương quản lý ước đạt 1.190,3 tỷ đồng, tăng 17,0% 

so với cùng kỳ. Trong đó: nguồn vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh ước đạt 783,2 

tỷ đồng, tăng 17,6%; vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 299,4 tỷ đồng, 

tăng 16,1%;… 

4. Thương mại, giá cả, vận tải 

Với việc dịch bệnh được kiểm soát tốt, kinh doanh thương mại, dịch vụ 

trên địa bàn tỉnh tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm trước. Hoạt động xúc tiến 

thương mại; các hoạt động văn hóa, dịch vụ phục vụ du khách thập phương 

được tổ chức tốt vào dịp Giỗ Tổ Hùng Vương, không xảy ra tình trạng bán hàng 

giả, hàng kém chất lượng hoặc tình trạng chèo kéo khách du lịch.  

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

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 4/2021 

ước đạt 3.086,5 tỷ đồng, tăng 36,8% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ 

ước đạt 2.649,8 tỷ đồng, chiếm 85,9% tổng mức, tăng 28,9% so với cùng kỳ; 

doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 194,2 tỷ đồng, chiếm 6,3% tổng mức, 

tăng trên 3,1 lần; doanh thu dịch vụ và du lịch ước đạt 242,5 tỷ đồng, chiếm 

7,9% tổng mức, tăng 74,2%;… 

Doanh thu bán lẻ trong tháng tăng mạnh so với cùng kỳ là do doanh thu 

thu của tất cả các nhóm hàng được thống kê thường xuyên đều tăng, gồm: 
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Xăng, dầu các loại tăng 80,2%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 34,5%; 

nhiên liệu khác (trừ xăng dầu) tăng 30,7%; doanh thu dịch vụ sửa chữa ô tô, 

mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 27,9%; hàng may mặc tăng 27,8%; 

phương tiện đi lại, trừ ô tô con (kể cả phụ tùng) tăng 25,1%; lương thực, thực 

phẩm tăng 22,5%; ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) tăng 20,5%; đồ dùng, dụng cụ, 

trang thiết bị gia đình tăng 19,9%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 19,0%; vật 

phẩm, văn hoá, giáo dục tăng 15,6%; hàng hoá khác tăng 12,2%;…  

Tính chung 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu 

dùng ước đạt 12.322,2 tỷ đồng, tăng 13,7% so với cùng kỳ.  Trong đó, doanh thu 

bán lẻ ước đạt 10.601,2 tỷ đồng, chiếm 86% tổng mức, tăng 12,2%; doanh thu 

dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 754,1 tỷ đồng, chiếm 6,1% tổng mức, tăng 

33,0%; doanh thu dịch vụ và du lịch ước đạt 966,9 tỷ đồng, chiếm 7,8% tổng 

mức, tăng 17,0%;... 

b) Xuất, nhập khẩu1 

Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 4 năm 2021 ước đạt 611,0 triệu 

USD, tăng 0,5% so với tháng trước; tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt 

544,5 triệu USD, tăng 0,5%. Tính chung 4 tháng, xuất khẩu ước đạt 2.067,1 

triệu USD, tăng 81,6% so với cùng kỳ; nhập khẩu ước đạt 1.910,4 triệu USD, 

tăng 95,0%. 
 

 

Tháng 4/2021 4 tháng/2021 

Giá trị 

(Triệu USD) 

So với 

tháng trước 

(%) 

Giá trị 

(Triệu USD) 

So với  

cùng kỳ 

(%) 

         Xuất khẩu 611,0 100,5 2.067,1 181,6 

         Nhập khẩu 544,5 100,5 1.910,4 195,0 

 

c) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 4/2021 giảm 0,19% so với tháng trước, tăng 

0,80% so với tháng 12 năm trước (sau 4 tháng), tăng 0,60% so với tháng cùng 

kỳ (sau 12 tháng). 

Các yếu tố giúp kiềm chế chỉ số giá tháng này so với tháng trước bao gồm: 

Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 1,28% (nhóm nhà ở giảm 

0,28%; nhóm nước sinh hoạt giảm 1,42%; nhóm điện và dịch vụ điện sinh hoạt 

giảm 2,87%; nhóm ga và các loại chất đốt khác giảm 4,68%); hàng ăn và dịch 

                                                           
1 Nguồn: Chi cục Hải Quan. 
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vụ ăn uống giảm 0,4% (nhóm thực phẩm giảm 0,30%; nhóm ăn uống ngoài gia 

đình giảm 1,30%); bưu chính viễn thông giảm 0,22%;… 

Ở chiều ngược lại có nhóm giao thông tăng mạnh 0,91% so với tháng 

trước (phương tiện đi lại tăng 0,24%; xăng tăng 2,01%; dầu diesel tăng 1,15%), 

các nhóm còn lại tăng nhẹ gồm: Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,17%; đồ 

uống và thuốc lá tăng 0,14%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,13%; may mặc, 

mũ nón, giầy dép tăng 0,09%; văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,02%;… Riêng 

nhóm giáo dục, nhóm thuốc và dịch vụ y tế giữ ổn định, không tăng. 

Chỉ số giá Vàng tháng 4/2021 so với tháng trước giảm 1,51%, giá bán 

bình quân trong tháng 5.540 ngàn đồng/chỉ. Chỉ số giá Đô la Mỹ tăng 0,29%, 

giá bán bình quân trong tháng 23.890 VNĐ/USD.  

CPI bình quân 4 tháng năm 2021 giảm 1,13% so với cùng kỳ, nguyên 

nhân do tác động chủ yếu từ các nhóm: Nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu 

xây dựng giảm 3,99%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 2,46%; bưu chính 

viễn thông giảm 2,2%; thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 1,38%; văn hoá, giải 

trí và du lịch giảm 1,17%; giao thông giảm 1,13%;… 

Chỉ số giá Vàng tháng bình quân 4 tháng tăng 16,65% so với cùng kỳ. Chỉ 

số giá Đô la Mỹ bình quân 4 tháng tăng 1,68% so với cùng kỳ. 

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

 

d) Hoạt động vận tải 

Tổng doanh thu vận tải tháng 4/2021 ước đạt 425,4 tỷ đồng, tăng 16,6% so 

với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 328,0 tỷ đồng, tăng 

16,8%; doanh thu vận tải hành khách ước đạt 54,1 tỷ đồng, tăng 18,8%; doanh 

thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 43,3 tỷ đồng, tăng 12,4%;… 

Sản lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 2,7 triệu tấn, tăng 15,7% so với 

cùng kỳ; sản lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 271,8 triệu nghìn tấn.km, tăng 
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15,6%. Sản lượng hành khách vận chuyển ước đạt 1,2 triệu hành khách, tăng 

18,5% so với cùng kỳ; sản lượng hành khách luân chuyển ước đạt 60,7 triệu 

khách.km, tăng 20,6%. 

Tính chung 4 tháng, sản lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 10,5 triệu tấn, 

tăng 9,6%; sản lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 1.059,0 triệu tấn.km, tăng 

9,1%. Sản lượng hành khách vận chuyển ước đạt 5,1 triệu hành khách, tăng 

6,7%; sản lượng hành khách luân chuyển ước đạt 252,8 triệu hành khách.km, 

tăng 6,9%.  

5. Một số vấn đề xã hội 

a) Hoạt động văn hóa, thể thao2 

Ngành chức năng đã tổ chức các hoạt động tuyên truyền trực quan, văn 

hóa, văn nghệ phục vụ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021; cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 

2026; ngày Giải phóng miền Nam 30/4;.. 

Các hoạt động trong khuân khổ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Tân Sửu 2021 

được tổ chức phù hợp với trạng thái bình thường mới, đề cao công tác phòng 

dịch. Trong đó tập trung tổ chức các hoạt động phần Lễ và một số hoạt động văn 

hóa nhằm đáp ứng nhu cầu thực hành tín ngưỡng của nhân dân; số lượng thành 

phần tham dự các hoạt động phần Lễ được rút gọn so với những năm trước. 

Một số hoạt động nổi bật trong suốt thời gian diễn ra Giỗ Tổ Hùng Vương 

năm 2021 như: Giải Bơi chải thành phố Việt Trì mở rộng diễn ra vào ngày 

18/4/2021 (tức mùng 7/3 năm Tân Sửu) tại hồ Công viên Văn Lang; chương 

trình nghệ thuật múa rối nước; trình diễn bộ sưu tập áo dài “Hướng về nguồn 

cội”; trình diễn hát Xoan tại các điểm du lịch di sản văn hoá; hội thi gói, nấu 

bánh Chưng, giã bánh Giầy tỉnh Phú Thọ lần thứ VII; giải bóng chuyền vô địch 

quốc gia - Cúp Hùng Vương năm 2021; chương trình nghệ thuật "Linh thiêng 

nguồn cội - Đất Tổ Hùng Vương”, bắn pháo hoa tầm cao tại khu vực hồ Công 

viên Văn Lang, TP. Việt Trì, Phú Thọ tối 20/4 (tức 9/3 Âm lịch);... 

b) Công tác y tế3 

Dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh đang được kiểm soát tốt, tính từ đầu 

năm 2021 đến nay, chưa phát hiện ca nhiễm Covid-19 trong cộng đồng. 

Theo báo cáo từ trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh, tháng 3/2021, trên địa 

bàn tỉnh ghi nhận 3 ca mắc tay - chân - miệng, 2 ca sốt phát ban nghi sởi, một số 

dịch bệnh nguy hiểm khác chưa ghi nhận ca nghi ngờ,... 

                                                           
2 Nguồn: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
3 Nguồn: Sở Y tế. 
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Tính đến hết tháng 3/2021, theo thống kê của Chi cục An toàn vệ sinh 

thực phẩm (ATVSTP), trên địa bàn tỉnh không xảy ra ngộ độc thực phẩm, các 

đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 1.765 cơ sở (trong đó 85,4% số cơ sở đạt 

tiêu chuẩn ATVSTP).  

c) Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội 

Theo thống kê của Ban an toàn giao thông tỉnh, tính từ ngày 15/12/2020 

đến hết ngày 14/4/2021 trên địa bàn tỉnh xảy ra 6 vụ tai nạn và 8 vụ va chạm 

giao thông, làm 8 người chết (giảm 5 người) và 7 người bị thương (giảm 5 

người). Riêng từ ngày 15/3 đến ngày 14/4/2021, xảy ra 1 vụ va chạm giao thông, 

làm 1 người bị thương. 

Tính từ ngày 15/12/2020 đến hết ngày 14/4/2021, lực lượng cảnh sát giao 

thông - Công an tỉnh đã kiểm tra xử lý 27.578 trường hợp vi phạm Luật Giao 

thông đường bộ, xử phạt trên 24,3 tỷ đồng. Riêng từ ngày 15/3-14/4/2021, lập 

biên bản xử lý 6.835 trường hợp, xử phạt trên 6,9 tỷ đồng. 

d) Tình hình cháy nổ, vi phạm môi trường  

Tình hình cháy nổ4: từ ngày 17/3/2021 đến ngày 16/4/2021, trên địa bàn 

tỉnh xảy ra 1 vụ cháy (huyện Phù Ninh), hiện chưa xác định được giá trị thiệt 

hại. Tính từ ngày 17/12/2020 đến hết ngày 16/4/2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 

11 vụ cháy, thiệt hại ước tính 1.103 triệu đồng. 

Vi phạm môi trường: từ ngày 17/3/2021 đến ngày 16/4/2021 lực lượng 

Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý 23 vụ vi phạm môi 

trường, xử phạt 654,9 triệu đồng. Tính từ ngày 17/12/2020 đến hết ngày 

16/4/2021, trên địa bàn tỉnh đã phát hiện 128 vụ vi phạm môi trường, tổng số 

tiền xử phạt 3.061,9 triệu đồng. 

Trên đây là tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh Phú Thọ./.  

 
Nơi nhận: 
- TCTK (Vụ TKTH&PBTT); 

- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- VP:TU, HĐND, UBND tỉnh; 

- Các sở, ban, ngành của tỉnh; 

- UBND các huyện, thành, thị; 

- CT, các PCT Cục Thống kê; 

- Website Cục Thống kê; 

- Lưu: VT, P.TKTH. 

Q. CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Hiền Minh 

 

                                                           
4 Nguồn: Cục Thống kê và Công an tỉnh. 


