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BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022
Kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tiếp tục
chịu nhiều tác động của dịch bệnh COVID-19, với số ca nhiễm hàng ngày ở
mức khá cao đã ảnh hưởng không nhỏ đến mọi mặt của đời sống nhân dân cũng
như các hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tuy nhiên, với việc thực hiện thích ứng
linh hoạt, hiệu quả trong công tác phòng, chống dịch bệnh, kinh tế của tỉnh được
duy trì phát triển ổn định, các điều kiện đảm bảo cho nhân dân đón Tết được
cung ứng đầy đủ. Kết quả phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu tháng 01/2022 của
toàn tỉnh cụ thể ở một số ngành, lĩnh vực như sau:
1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản diễn ra trong điều kiện thời tiết cơ
bản thuận lợi, các loại dịch bệnh đối với cây trồng, vật nuôi được kiểm soát chặt
chẽ, chuẩn bị đầy đủ nguồn lương thực, thực phẩm sẵn sàng đáp ứng nhu cầu
thị trường trong dịp Tết Nguyên đán.
Diện tích gieo trồng ngô vụ đông năm nay ước đạt 7.108,3 ha, tăng 6,7%
(+449,0 ha) so với cùng kỳ năm trước; diện tích gieo trồng khoai lang ước đạt
398,1 ha, giảm 13,1% (-60,1 ha); diện tích gieo trồng rau xanh ước đạt 5.880,0
ha giảm 0,7% (-42,9 ha);… Diện tích gieo trồng ngô vụ đông tăng là do người
dân tranh thủ trồng ngô trên diện tích đất lúa vụ mùa, đồng thời ứng dụng khoa
học kỹ thuật vào sản xuất nhằm đem lại hiệu quả kinh tế cao hơn. Ngược lại,
gieo trồng khoai lang giảm do cây khoai đang dần bị thay thế bằng cây trồng
khác; rau xanh giảm do đầu vụ đông một số diện tích bị thiệt hại mất trắng,
ngoài ra một số địa phương chuyển sang gieo trồng ngô.
Thu hoạch vụ đông cơ bản đảm bảo khung thời vụ, diện tích thu hoạch
ngô đông ước đạt ước đạt 5.674,3 ha, tăng 5,7% (+303,5 ha) so với cùng kỳ;
diện tích khoai lang thu hoạch ước đạt 328,7 ha, giảm 5,9% (-20,6 ha); diện tích
rau xanh các loại thu hoạch ước đạt 4.848,2 ha, tăng 0,6% (+31,0 ha); diện tích
đỗ tương thu hoạch ước đạt 11,8 ha, giảm 55,6 % (-14,8 ha); diện tích lạc thu
hoạch ước tính đạt 22,6 ha, tăng 0,3%;…
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Tiến độ gieo trồng vụ xuân 2022 được đảm bảo, về cơ bản nhanh hơn
cùng kỳ. Tính đến ngày 15/01/2022, ước tính diện tích lúa chiêm xuân 2022 đã
cấy ước đạt 3.104,3 ha, tăng 1.325,3 ha so với cùng kỳ năm trước; diện tích rau
xanh vụ xuân ước đạt 883,4 ha, tăng 36,4 ha;…
Hoạt động chăn nuôi giữ ổn định, đảm bảo tốt nhu cầu tiêu dùng thực
phẩm của người dân trong dịp Tết; chăn nuôi lợn có dấu hiệu tăng trưởng chậm
sau thời gian đẩy mạnh tái đàn, giá bán thịt lợn hơi có nhích lên song vẫn gặp
khó khăn do giá thức ăn chăn nuôi vẫn ở mức cao. Công tác kiểm dịch động vật,
kiểm tra, kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm được đẩy mạnh; ngành chức năng
khuyến khích người dân áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, chủ
động phòng chống rét cho đàn vật nuôi. Tại thời điểm 01/01/2022, tổng đàn trâu
trên địa bàn tỉnh ước đạt 56,0 ngàn con, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm trước;
tổng đàn bò ước đạt 105,2 ngàn con, giảm 0,4%; tổng đàn lợn ước đạt 685,6
ngàn con, tăng 6,0%; tổng đàn gia cầm ước đạt 16,2 triệu con, tăng 2,0%;…
Hoạt động lâm nghiệp trong tháng chủ yếu là khai thác rừng đã đến tuổi
thu hoạch để trả phần đất cho diện tích rừng trồng tập trung, phát dọn thực bì
chuẩn bị đất cho trồng cây vụ xuân theo kế hoạch đề ra; tăng cường chỉ đạo các
đơn vị trực thuộc tích cực tuần tra, bám nắm địa bàn, phối hợp chặt chẽ với
chính quyền địa phương kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi xâm hại đến
rừng. Sản lượng gỗ khai thác trong tháng ước đạt 60,7 ngàn m3, tăng 0,7% so
với cùng kỳ; sản lượng củi khai thác ước đạt 6,3 ngàn ste, tăng 0,9%;… Trong
kỳ, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ phá rừng, không có vụ cháy rừng nào xảy ra.
Diện tích thủy sản nuôi trồng ước đạt 9,1 nghìn ha, tăng 70,4 ha so với
cùng kỳ năm trước. Sản lượng thuỷ sản trong tháng ước đạt 3.510,6 tấn tăng
1,4% (+49 tấn) so với cùng kỳ năm trước.
2. Sản xuất công nghiệp
Các doanh nghiệp công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò chủ
đạo trong việc giữ ổn định và thúc đẩy tăng trưởng toàn ngành công nghiệp
trong bối cảnh dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh tiếp tục diễn biễn phức tạp. Chỉ
số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2022 tăng nhẹ so với tháng trước nhưng
tăng cao so với cùng kỳ đạt mức 9,24%.
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01 năm 2022 ước tính tăng 0,59% so
với tháng trước; trong đó ngành công nghiệp khai khoáng giảm 23,31%; ngành
công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,85%; ngành sản xuất và phân phối điện, khí
đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa không khí tăng 2,68%; ngành cung cấp
nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 0,99%. So với tháng
cùng kỳ năm trước, IIP tháng 01/2022 tăng 9,24%, trong đó nhóm ngành công
nghiệp chủ lực chế biến, chế tạo tăng 9,93%.
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Có 13/17 ngành công nghiệp chế biến, chế tạo được thống kê thường
xuyên sản xuất giảm so với tháng trước bao gồm: sửa chữa, bảo dưỡng và lắp
đặt máy móc và thiết bị giảm 86,18%; sản xuất đồ uống giảm 61,47%; sản xuất
thiết bị điện giảm 52,15%; sản xuất chế biến thực phẩm giảm 47,38%; sản xuất
sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) giảm 38,14%; in, sao chép
bản ghi các loại giảm 23,73%; sản xuất trang phục giảm 16,92%; chế biến gỗ và
sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế,…) giảm 11,68%; dệt
giảm 11%; sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 10,31%; sản
xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 8,23%; sản xuất sản phẩm từ cao su
và plastic giảm 3,4%; sản xuất xe có động cơ giảm 0,23%;…
So với cùng kỳ, sản xuất ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 01
năm 2022 tăng tập trung ở những nhóm ngành sản phẩm: Sản xuất xe có động
cơ tăng 48,15%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
tăng 28,77%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
tăng 24,21%; sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 17,23%; sản xuất sản phẩm
từ khoáng phi kim loại khác tăng 15,11%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic
tăng 8,78%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 7,92%;...
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 01 so với cùng kỳ (%)

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu tháng 01 năm 2022 tăng so với
cùng kỳ năm trước: Gạch lát tăng 30,8%; giấy và bìa các loại tăng 17,2%; chè
tăng 15,0%; nước máy tăng 14,0%; phân supe photphat (P2O5) tăng 12,9%; sản
phẩm bằng plastic tăng 6,5%; phân NPK tăng 5,4%; vải thành phẩm tăng 1,7%
so với cùng kỳ;…
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Số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tháng 01
năm 2022 tăng 1,52% so với cùng kỳ năm trước, trong đó lao động khu vực
doanh nghiệp Nhà nước giảm 7,32% so với cùng kỳ; doanh nghiệp ngoài Nhà
nước giảm 22,61%; doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng
8,35%. Tại thời điểm trên, số lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp
ngành chế biến, chế tạo tăng 0,76%; sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước
nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 2,91%; ngành cung cấp nước; hoạt
động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 22,74%.
3. Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa phương quản lý
Trong tháng, các đơn vị, nhà thầu tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công,
sớm hoàn thiện, bàn giao, đưa vào sử dụng các công trình, dự án trọng điểm
thuộc nguồn vốn Nhà nước đảm bảo theo tiến độ đề ra.
Tổng giá trị vốn đầu tư thực hiện thuộc nguồn vốn Nhà nước do địa
phương quản lý trên địa bàn tháng 01/2022 ước thực hiện đạt 331,7 tỷ đồng,
tăng 3,1% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong đó: nguồn Vốn ngân sách Nhà
nước cấp tỉnh ước đạt 211,4 tỷ đồng, giảm 1,7%; vốn ngân sách Nhà nước cấp
huyện ước đạt 86,9 tỷ đồng, tăng 11,8% và vốn ngân sách nhà nước cấp xã ước
đạt 33,4 tỷ đồng, tăng 15,3%.
Một số công trình có giá trị đầu tư đạt khá trong tháng gồm: Dự án cải
tạo, gia cố và nâng cấp đường Âu Cơ ước đạt 38,7 tỷ đồng; dự án đường giao
thông liên vùng kết nối đường Hồ Chí Minh với QL70B, QL.32C tỉnh Phú Thọ
đi tỉnh Yên Bái ước đạt 20 tỷ đồng; dự án đầu tư xây dựng trường THPT chuyên
Hùng Vương ước đạt 20 tỷ đồng; dự án đầu tư các hạng mục tiểu cảnh Tết thành
phố Việt Trì ước đạt 10 tỷ đồng; dự án thành phần sửa chữa và nâng cao an toàn
đập tỉnh Phú Thọ, thuộc dự án sửa chữa và nâng cao an toàn đập sử dụng nguồn
vốn vay WB (WB8) ước đạt 6,8 tỷ đồng; công trình nhà làm việc Thành ủy Việt
Trì ước đạt 6 tỷ đồng; dự án cải tạo, nâng cấp đoạn km1+500 - km11+910 tuyến
đê tả Sông Thao, thuộc địa bàn huyện Hạ Hòa ước đạt 3,6 tỷ đồng; công trình
đường nối từ đường Hồ Chí Minh đến đường tỉnh 320C (đường đi xã Đông
Thành, huyện Thanh Ba) ước đạt 3,5 tỷ đồng; dự án cải tạo, nâng cấp đường
liên xã Đan Hà - Đại Phạm, huyện Hạ Hòa ước đạt 3,3 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 3,1 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp hệ
thống tiêu ngòi Hiêng, huyện Hạ Hòa ước đạt 3 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp, gia
cố đê ngòi me, ngòi Cỏ huyện Cẩm Khê, tỉnh Phú Thọ (giai đoạn 1) ước đạt 2,7
tỷ đồng; dự án xây dựng hệ thống đường ống nối tiếp từ công trình đập ngòi Lao
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để cấp nước phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện Cẩm Khê ước đạt
2,6 tỷ đồng; cải tạo, nâng cấp đường giao thông từ đường tỉnh 316B đi nhà văn
hóa khu 11, xã Đào Xá, huyện Thanh Thủy ước đạt 2,1 tỷ đồng; dự án cải tạo,
nâng cấp tuyến đê đông nam thuộc thành phố Việt Trì ước đạt 1,9 tỷ đồng;…
4. Thương mại, dịch vụ, giá cả
a) Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Hoạt động kinh doanh thương mại, dịch vụ trong tháng chủ yếu tập trung
chuẩn bị cho Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, tổng mức bán lẻ hàng hoá và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng trưởng so với cùng kỳ đạt khá ở mức 6,4% so
với cùng kỳ. Các cấp, các ngành, các địa phương tăng cường các biện pháp
đảm bảo cung ứng hàng hóa đầy đủ để đáp ứng nhu cầu của nhân dân đón Tết;
công tác quản lý, bình ổn giá cả thị trường được đẩy mạnh, xử lý nghiêm các
hành vi buôn bán hàng nhập lậu, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất
lượng, hàng không rõ nguồn gốc, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm,…
Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 01/2022
ước đạt 3.356,9 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán lẻ
ước đạt 2.932,7 tỷ đồng, chiếm 87,4% tổng mức, tăng 8,2%; doanh thu dịch vụ
lưu trú, ăn uống ước đạt 176,3 tỷ đồng, chiếm 5,3% tổng mức, giảm 9,5%;
doanh thu dịch vụ và du lịch ước đạt 247,9 tỷ đồng, chiếm 7,4% tổng mức, giảm
1,7% so với cùng kỳ;...
Doanh thu bán lẻ trong tháng tăng so với cùng kỳ tập trung ở các nhóm
hàng: Lương thực, thực phẩm tăng 14,7%; doanh thu dịch vụ sửa chữa ô tô, mô
tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 14,5%; nhiên liệu khác (trừ xăng dầu)
tăng 13,3%; hàng may mặc tăng 12,4%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình
tăng 8,8%; hàng hoá khác tăng 6,2%; xăng, dầu các loại tăng 5,7%; gỗ và vật
liệu xây dựng tăng 5,0%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 3,0%;… Các
nhóm còn lại đều giảm như: Ô tô con (dưới 9 chỗ ngồi) giảm 2,9%; vật phẩm,
văn hoá, giáo dục giảm 2,4%; phương tiện đi lại, trừ ô tô con (kể cả phụ tùng)
giảm 0,5%;…
b) Xuất, nhập khẩu1
Tổng giá trị xuất khẩu hàng hóa tháng 01/2022 ước đạt 1.044,0 triệu
USD, giảm 5,0% so với tháng trước; tổng giá trị nhập khẩu hàng hóa ước đạt
966,8 triệu USD, giảm 5,0%. So với tháng cùng kỳ năm trước, xuất khẩu tăng
157,8%; nhập khẩu tăng 148,7%.
1

Nguồn: Chi cục Hải Quan.
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Giá trị xuất, nhập khẩu tháng 01 năm 2022
Tháng 01/2022
Giá trị
(Triệu USD)

So với tháng trước
(%)

So với cùng kỳ
(%)

Xuất khẩu

1.044,0

95,0

257,8

Nhập khẩu

966,8

95,0

248,7

c) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng có xu hướng tăng nhẹ so với tháng trước
do nhu cầu mua sắm hàng của người dân tăng vào dịp Tết, trong đó tập trung ở
các mặt hàng thuộc nhóm đồ uống và thuốc lá.
CPI tháng 01/2022 tăng 0,16% so với tháng trước và tăng 1,17% cùng
tháng năm trước (sau 12 tháng);...
Các yếu tố làm tăng chỉ số CPI tháng này so với tháng trước, bao gồm: đồ
uống và thuốc lá tăng 1,19% (đồ uống không cồn tăng 0,77%; rượu, bia tăng
1,86%; thuốc hút tăng 0,28%); giao thông tăng 0,83% (phụ tùng tăng 0,44%;
nhiên liệu chỉ số giá tăng 1,96%; bảo dưỡng phương tiện đi lại tăng 1,35%;
dịch vụ giao thông công cộng tăng 1,73%); hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng
0,41% (lương thực tăng 0,65%; thực phẩm tăng 0,32%; ăn uống ngoài gia đình
tăng 0,59%); may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,37% (may mặc tăng 0,67%;
may mặc khác và mũ nón tăng 1,60%); hàng hoá và dịch vụ khác tăng 0,30%;
giáo dục tăng 0,07%; văn hoá, giải trí và du lịch tăng 0,06%; thuốc và dịch vụ y
tế tăng 0,05%;…
So với tháng cùng kỳ năm trước, CPI tháng 01/2022 tăng tập trung ở các
nhóm: Giao thông tăng 14,02%; đồ uống và thuốc lá tăng 3,44%; nhà ở, điện,
nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 2,17%; hàng hoá và dịch vụ khác tăng
1,23%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,89%; giáo dục tăng 0,55%; may mặc, mũ
nón, giầy dép tăng 0,54%; thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,32%;…
Giá vàng tháng 01/2022, tăng 1,68% so với tháng trước và giảm 4,95% so
với tháng cùng kỳ, giá vàng bình quân trong tháng đạt 5.261 nghìn đồng/1 chỉ;
giá đô la Mỹ (USD) giảm 0,47% so với tháng trước và tăng 0,64% so với tháng
cùng kỳ, giá bán bình quân trong tháng đạt 23.540 đồng/USD.
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d) Vận tải hàng hoá và hành khách
Tổng doanh thu vận tải tháng 01/2022 ước đạt 456,4 tỷ đồng, tăng 4,1%
so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 345,4
tỷ đồng, tăng 4,2%; doanh thu vận tải hành khách ước đạt 66,5 tỷ đồng, tăng
3,8%; doanh thu kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 44,5 tỷ đồng, tăng
3,5%;…
Sản lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 3,6 triệu tấn, tăng 3,0% so với
cùng kỳ năm trước; sản lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 398,6 triệu tấn.km,
tăng 3,1%. Sản lượng hành khách vận chuyển ước đạt 1,4 triệu hành khách, tăng
2,7% so với cùng kỳ; sản lượng hành khách luân chuyển ước đạt 87,8 triệu hành
khách.km, tăng 3,9%.
5. Một số vấn đề xã hội
a) Giáo dục
Trong tháng, ngành Giáo dục đã hoàn thành nhiệm vụ học kỳ I, năm 2021
- 2022, thực hiện thành công mục tiêu kép vừa phòng, chống dịch bệnh Covid19, tổ chức dạy và học đồng thời chỉ đạo tổ chức thực hiện bảo đảm chương
trình, kế hoạch giáo dục; mặc dù vẫn còn phát sinh các ca mắc COVID-19 mới
trong cộng đồng nhưng với tinh thần chủ động dạy học thích ứng an toàn, linh
hoạt, các học sinh vẫn được đến trường học trực tiếp. Tuy nhiên, để đảm bảo an
toàn cho học sinh và người dân đón Tết Nguyên đán, tỉnh đã cho học sinh, sinh
viên nghỉ Tết sớm trước 7 ngày.
Trong kỳ, tổng số học sinh các cấp học là 376.459 học sinh, đạt 100% so
với kế hoạch, trong đó: Mầm non 90.017 học sinh, tiểu học 138.474 học sinh
(riêng học sinh lớp 1 là 29.763 học sinh), THCS 97.948 học sinh, THPT 40.370
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học sinh, GDTX 9.650 học sinh; số trường học đạt chuẩn quốc gia 786/878
trường, đạt 89,5% vượt 5 trường so với kế hoạch năm 2021 (vượt 31% kế
hoạch);…
b) Công tác y tế2
Tính đến 08h00’ ngày 25/01/2022 trên địa bàn tỉnh Phú Thọ ghi nhận
6.136 ca mắc COVID-19; có 3.669 bệnh nhân đã hồi phục, 15 ca đã tử vong3.
Toàn tỉnh Phú Thọ đã có 990.065 (98,0%) người ≥ 18 tuổi đã được tiêm
đủ 02 mũi vắc xin COVID-19; 175.174 người ≥ 18 tuổi đã được tiêm mũi bổ
sung, nhắc lại vắc xin COVID-19; 123.382 (96,7%) trẻ từ 12-17 tuổi được tiêm
đủ hai mũi vắc xin4.
Theo thống kê của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP), tính
đến hết tháng 12/2021, các đoàn kiểm tra liên ngành đã kiểm tra 5.114 cơ sở
(88,9% cơ sở đạt tiêu chuẩn ATVSTP). Riêng trong tháng 12, đã kiểm tra 14 cơ
sở (100% cơ sở đạt tiêu chuẩn ATVSTP)5.
c) Hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể thao
Trong tháng, ngành chức năng tập trung chuẩn bị, tổ chức tuyên truyền,
mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022; kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng
cộng sản Việt Nam (3/2/1930 – 3/2/2022); 25 năm ngày tái lập tỉnh Phú Thọ
(1/1/1997 - 1/1/2022);... Đã tổ chức 26 buổi tuyên truyền bề rộng; thiết kế, biên
soạn 05 mẫu tranh cổ động, 13 mẫu khẩu hiệu, 04 mẫu pano, 02 bài tuyên truyền
kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam, 25 năm ngày tái lập
tỉnh Phú Thọ và mừng Xuân Nhâm Dần 2022.
Các ngành chức năng đã thực hiện hướng dẫn các đơn vị tổ chức các hoạt
động dịp tết Nguyên đán đảm bảo tuyệt đối tuân thủ các hướng dẫn, quy định về
phòng chống dịch Covid-19. Khảo sát hạ tầng kỹ thuật phục vụ triển khai công
tác công nghệ thông tin, truyền thông SEA Games 31.
Thể thao thành tích cao tiếp tục được chú trọng, với 141 vận động viêng
(VĐV) của 8 môn thể thao (trong đó 14 VĐV đội tuyển tỉnh, 127 VĐV đội tuyển
trẻ) được đào tạo tập trung; tham gia thi đấu 04 giải thể thao toàn quốc, giành
tổng số 12 huy chương (trong đó có 07 HCB và 05 HCĐ).

Nguồn: Sở Y tế.
Nguồn: Bản đồ cập nhật dịch bệnh Covid-19 tỉnh Phú Thọ.
4
Nguồn: Sở Y tế.
5
Nguồn: Sở Y tế.
2
3
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d) Tình hình tai nạn, vi phạm giao thông6
Từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/01/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 3 vụ
tai nạn và 1 vụ va chạm giao thông đường bộ làm 4 người chết (tương đương
cùng kỳ) và 1 người bị thương (giảm 10 người so với cùng kỳ). Từ ngày
15/12/2021 đến ngày 14/01/2022, công an tỉnh đã lập biên bản xử lý 6.530
trường hợp vi phạm an toàn giao, tổng số tiền xử phạt trên 4,9 tỷ đồng
e) Tình hình cháy nổ, vi phạm môi trường
Tình hình cháy nổ: Từ ngày 17/12/2021 đến ngày 16/01/2022, trên địa
bàn tỉnh Phú Thọ đã xảy ra 1 vụ cháy (huyện Thanh Ba) tại công ty TNHH Kiên
và Kiên Phú Thọ (địa chỉ tại Khu 7, xã Võ Lao, huyện Thanh Ba) đã làm thiệt
hại 4.600m2 nhà xưởng sản xuất, 3.700 tấn chè nguyên liệu và thành phẩm. Hiện
chưa xác định được nguyên nhân vụ cháy và giá trị thiệt hại.
Tình hình vi phạm môi trường: Tính từ ngày 17/12/2021 đến ngày
16/01/2022, lực lượng Cảnh sát Môi trường - Công an tỉnh đã phát hiện và xử lý
57 vụ vi phạm môi trường, xử phạt 568,4 triệu đồng.
Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022 trên địa
bàn tỉnh Phú Thọ./.
Nơi nhận:
- TCTK (Vụ TKTH);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- VP: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện,thành, thị;
- CT, các PCT Cục Thống kê;
- Website Cục Thống kê;
- Lưu: VT, P.TKTH.
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Nguồn: Ban An toàn giao thông tỉnh.

CỤC TRƯỞNG

Nguyễn Hiền Minh

