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I. KINH TẾ 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản  

1.1. Trồng trọt 

Vụ Chiêm xuân năm 2022 toàn tỉnh gieo trồng đạt 65.179 ha, giảm 1,0% so 

với cùng kỳ năm trước; trong đó, diện tích lúa Chiêm đạt 55.018 ha, giảm 1,4%; 

cây có củ chất bột đạt 349 ha, tăng 20,3%; cây có hạt chứa dầu đạt 729 ha, giảm 

12,8%; rau, đậu, hoa các loại đạt 6.957 ha, tăng 1,1%. 

Năng suất lúa vụ Chiêm ước đạt 65,3 tạ/ha, giảm 0,5% so với vụ Chiêm năm 

trước; sản lượng đạt 359.268 tấn, giảm 1,8%. Nguyên nhân năng suất ước giảm so 

với cùng kỳ năm trước là do đầu vụ xuân thời tiết xuất hiện đợt rét đậm kéo dài 

ảnh hưởng một phần đến sinh trưởng phát triển của cây lúa. Sau giai đoạn rét, cây 

lúa sinh trưởng và phát triển tốt, số nhánh trong các khóm cao, dự tính vẫn là năm 

lúa được mùa.  

Cây lâu năm: Tổng diện tích trồng cây lâu năm 6 tháng đầu năm ước đạt 

22.479 ha, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, diện tích trồng cây ăn 

quả ước đạt 21.651 ha, chiếm 96,3%; diện tích cây lấy quả chứa dầu ước đạt 113 

ha, chiếm 0,5%; chè ước đạt 95 ha, chiếm 0,4%; diện tích cây lâu năm khác ước 

đạt 544 ha, chiếm 2,4%; các cây lâu năm còn lại chiếm tỷ trọng nhỏ. Ước sản 

lượng một số cây ăn quả chính như: Xoài 1.700 tấn, tăng 0,9%; Chuối 32.700 tấn, 

tăng 0,8%; Ổi 36.500 tấn, tăng 2,7% so với cùng kỳ năm trước. Diễn biến thời tiết 

ở giai đoạn cây vải phân hóa mầm hoa và ra hoa khá thuận lợi, tỷ lệ ra hoa, đậu 

quả cao hơn so với năm trước; sản lượng Vải ước đạt 60.500 tấn, tăng 10,2% so 

với cùng kỳ năm trước. 

1.2. Chăn nuôi 

Chăn nuôi gia cầm phát triển ổn định và có mức tăng trưởng khá; chăn nuôi lợn 

của các loại hình doanh nghiệp, trang trại, hộ chăn nuôi qui mô lớn phát triển mạnh. 
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Ước tại thời điểm 01/6/2022: Tổng đàn lợn thịt đạt 269.279 con, tăng 15,5% 

so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng tháng 5 ước đạt 5.325 

tấn, tăng 11,6%.  

Tổng đàn gia cầm ước đạt 15.559 nghìn con, tăng 6,1% so với cùng kỳ năm 

trước; trong đó, đàn gà ước đạt 11.611 nghìn con tăng 5,2%. Sản lượng thịt gia 

cầm hơi xuất chuồng tháng 5 ước đạt 5.281 tấn, tăng 7,1%; sản lượng trứng ước 

đạt trên 49.000 nghìn quả, tăng 6,3% so với cùng kỳ năm trước.  

Tổng đàn trâu ước đạt 5.543 con, tăng 4,0%; đàn bò ước đạt 14.930 con, giảm 

2,8% so với cùng kỳ năm trước; sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng trong tháng 

ước đạt 80 tấn, tăng 6,6%; sản lượng thịt bò hơi ước đạt 158 tấn, tăng 4,7% so với 

cùng kỳ năm trước. 

1.3 Thủy sản 

 Trong tháng 5, sản xuất thủy sản phát triển ổn định, không phát sinh dịch 

bệnh; giá bán sản phẩm các loại thủy sản có xu hướng tăng trở lại. Công tác vệ 

sinh phòng trừ dịch bệnh được quan tâm thực hiện thường xuyên nên dịch bệnh chỉ 

phát sinh ở mức độ nhẹ; chủng loại và chất lượng giống thủy sản nuôi trồng ngày 

càng phong phú, phù hợp với điều kiện đặc điểm mặt nước nuôi trồng trên địa bàn 

tỉnh; phương thức nuôi thủy sản lồng/bè được duy trì phát triển tốt, các giống cá 

chủ lực cho năng suất và giá trị cao như: Trắm giòn, Chép giòn, cá Lăng, Rô phi 

đơn tính...  

Diện tích thuỷ sản đang nuôi ước đạt trên 12.000 ha, tăng 1,2% so với cùng 

kỳ năm trước. Sản lượng thủy sản tháng 5 ước đạt trên 9.000 tấn, tăng 5%. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Dịch Covid-19 tiếp tục được kiểm soát tốt, môi trường đầu tư kinh doanh 

được cải thiện, thị trường trong nước và xuất khẩu có biến chuyển tích cực… đã 

tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh. Sản 

xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có những dấu hiệu khởi sắc ngay trong những 

tháng đầu năm và tiếp tục giữ được đà tăng khá cao trong tháng 5. 

2.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp 

Tháng 5, chỉ số sản xuất công nghiệp ước bằng 103,6% so với tháng trước và 

bằng 111,0% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo bằng 109,7% và ngành sản xuất, phân phối điện nước bằng 121,7% so với cùng 

kỳ năm trước. 

Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số sản xuất công nghiệp bằng 118,1% so với 

cùng kỳ. Sự phụ hồi mạnh mẽ (sau dịch) của các ngành công nghiệp chế biến, chế 
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tạo (+16,4%) làm cho nhu cầu tiêu thụ điện năng của nền kinh tế tăng; kéo theo 

hoạt động sản xuất và phân phối điện tăng mạnh (+32,1%). Cụ thể tình hình sản 

xuất của một số ngành sản xuất quan trọng như sau: 

- Ngành sản xuất các sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học 

tăng 17,2% so với cùng kỳ; trong đó, mạch điện tử tích hợp tăng 12,8%; máy kết 

hợp từ hai chức năng trở lên: in, quét, copy, fax... tăng 14,0%. Cùng với việc thị 

trường xuất khẩu phục hồi, hầu như các doanh nghiệp trong ngành không bị ảnh 

hưởng sâu bởi dịch Covid-19 nên sản lượng của ngành tăng cao. 

- Ngành sản xuất xe có động cơ tăng 15,1%; trong đó: Xe có động cơ chở 

được từ 5 người trở lên tăng 115,4% (do chính sách giảm 50% lệ phí trước bạ cho 

xe sản xuất trong nước; công ty TNHH Ford Việt Nam đưa nhà máy sản xuất dòng 

xe mới vào hoạt động từ tháng 6/2021 nên sản lượng xe tăng cao); Bộ dây điện cho 

xe có động cơ giảm 6,4% (do thiếu nguyên vật liệu sản xuất nhập khẩu từ Trung 

Quốc). 

- Ngành sản xuất trang phục, sản xuất giầy dép đều tăng cao, lần lượt tăng 

21,5% và 21,1% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường thế giới có nhiều khởi sắc 

khi Mỹ và EU mở cửa trở lại, nhiều doanh nghiệp đã có đơn hàng tới hết quý III 

hoặc cả năm 2022. Đồng thời, các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới cũng 

đang phát huy hiệu quả, các doanh nghiệp có thêm cơ hội mở rộng thị trường. Để 

gia tăng sản lượng, một số doanh nghiệp đã mở rộng thêm nhà xưởng và dây 

truyền sản xuất như công ty TNHH May Tinh Lợi, công ty TNHH Hai vina, công 

ty may TBT Thanh Hà, công ty TNHH Vietstar. 

- Ngành sản xuất, chế biến thực phẩm tăng 12,2% so với cùng kỳ; trong đó 

mỳ, phở, bún, miến, cháo ăn liền tăng 25,2%; thức ăn chăn nuôi tăng 10,7%. Hiện 

nay, nhu cầu tiêu thụ thực phẩm tăng, kéo theo nhu cầu chăn nuôi và sản xuất thức 

ăn chăn nuôi. Tuy nhiên do chuỗi cung ứng bị đứt gãy làm cho giá nguyên liệu đầu 

vào tăng cao đã gây không ít khó khăn cho hoạt động sản xuất và tiêu thụ thức ăn 

chăn nuôi nói riêng và sản xuất thực phẩm nói chung.  

- Các ngành sản xuất các sản phẩm từ kim loại đúc sẵn, ngành sản xuất thiết 

bị điện và ngành sản xuất máy móc, thiết bị khác chiếm tỷ trọng nhỏ nhưng có mức 

tăng cao, lần lượt là 116,6%; 121,3% và 135,2%. 

- Đối với nhóm ngành sản xuất vật liệu xây dựng như sắt thép, xi măng do thị 

trường xây dựng đang có nhiều tín hiệu tích cực vì được hưởng lợi từ tăng trưởng 

đầu tư công, gói kích thích kinh tế và từ hoạt động xây dựng dân dụng; nên hầu hết 

các doanh nghiệp trong ngành đều có sản lượng sản xuất tăng. So với cùng kỳ, xi 

măng portland đen tăng 5,1%; sắt thép các loại tăng 10,0%. 
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Tuy nhiên, đối với hoạt động sản xuất cát, đá (thuộc ngành khai khoáng), do 

một số doanh nghiệp ngừng hoạt động vì đã hết hạn cấp phép khai thác, nên sản 

lượng đã giảm 18,4%. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp các tháng năm 2022                                                                            

(so với cùng kỳ năm trước - %) 

 CHUNG 

Trong đó: 

Chế biến  

chế tạo 

SX và phân 

phối điện,  

nước nóng 

Cung cấp 

nước, quản 

lý và xử lý 

rác thải 

Tính chung 5 tháng  118,1   116,4   132,1   106,1  

Tháng 01 122,5 122,4 127,6 100,5 

Tháng 02 136,5 136,5 139,9 106,2 

Tháng 3 117,3 112,4 155,9 109,1 

Tháng 4 112,2 111,0 121,5 110,5 

Tháng 5 111,0 109,7 121,7 105,3 

 

2.2. Chỉ số sử dụng lao động 

Tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp tại thời điểm 

30/5/2022 ước tăng 0,9% so với tháng trước, tăng 6,6% so với cùng kỳ năm trước. 

Một số ngành có chỉ số sử dụng lao động tăng so với cùng kỳ năm trước là: 

sản xuất, chế biến thực phẩm +12,2%; dệt +14,0%; sản xuất trang phục +6,0%; sản 

xuất da +16,5%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy bằng 118,3%; sản xuất sản 

phẩm từ kim loại đúc sẵn bằng 107,6%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và 

sản phẩm quang học bằng 104,2%; sản xuất thiết bị điện bằng 109,3%; sản xuất 

máy móc thiết bị khác bằng 108,29%; sản xuất xe có động cơ bằng 106,1%; công 

nghiệp chế biến, chế tạo khác bằng 103,1%... 

3. Hoạt động đầu tư 

Thực hiện mục tiêu lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực hợp 

pháp của xã hội, nhất là thông qua hợp tác đối tác công - tư; tiếp tục khắc phục tình 

trạng đầu tư manh mún, dàn trải, phân tán, lãng phí, kém hiệu quả, nâng cao hiệu 

quả đầu tư công. Những tháng đầu năm 2022, vốn đầu tư từ ngân sách trên địa bàn 

tỉnh đều tăng cao so với cùng kỳ năm trước. 
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Ước tháng 5, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương 

quản lý ước đạt 311 tỷ đồng, tăng 37,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Vốn 

ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 129 tỷ đồng, chiếm 41,6%, tăng 50,6%; vốn ngân 

sách nhà nước cấp huyện ước đạt 149 tỷ đồng, chiếm 47,9%, tăng 23,5%; cấp xã 

ước đạt 33 tỷ đồng, chiếm 10,5%, tăng 64,7%.  

Vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn ngân sách                                                                       

do địa phương quản lý 

     

  
5T.2021 5T.2022 

5T.2022 

5T.2021 

 (Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (%) 

Tổng số 719 1.332 185,3 

Vốn  ngân sách nhà nước cấp tỉnh 300 556 184,8 

Vốn  ngân sách nhà nước cấp huyện 360 655 181,9 

Vốn  ngân sách nhà nước cấp xã 59 122 208,2 

 

Tính chung 5 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà 

nước do địa phương quản lý ước đạt 1.332 tỷ đồng, đạt 25,6% kế hoạch năm, tăng 

85,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 

556 tỷ đồng, đạt 25,1% kế hoạch năm, tăng 84,8%; vốn ngân sách nhà nước cấp 

huyện đạt 655 tỷ đồng, đạt 25,8% kế hoạch năm, tăng 81,9%; vốn ngân sách nhà 

nước cấp xã đạt 122 tỷ đồng, đạt 27,7% kế hoạch năm, tăng 108,2%.  

Một số công trình lớn mới khởi công trên địa bàn tỉnh như: 

- Dự án đầu tư xây dựng cầu vượt tại nút giao giữa đường dẫn cầu Hàn, 

đường Ngô Quyền và quốc lộ 5 (2020-2023 với tổng mức đầu tư 427,4 tỷ đồng), 

ước thực hiện trong tháng 5 là 38,8 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư thực hiện từ khi 

khởi công đến thời điểm hiện tại ước đạt 318,3 tỷ đồng, ước đạt 74,5% tổng mức 

đầu tư; 

- Dự án Đường vào Khu di tích Côn Sơn - Kiếp Bạc đoạn từ Quốc lộ 37 vào 

đền Kiếp Bạc, thành phố Chí Linh (2019-2022 với tổng mức đầu tư là 715,4 tỷ 

đồng), ước thực hiện trong tháng 5 đạt 7,4 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư từ khi khởi 

công đến thời điểm hiện tại đạt 297,1 tỷ đồng, ước đạt 41,5% tổng mức đầu tư; 

- Xây dựng đường Vành đai I - đoạn từ xã Liên Hồng đến xã Ngọc Sơn 

(2021-2023 với tổng mức đầu tư 885,6 tỷ đồng), ước thực hiện trong tháng 5 là 

16,2 tỷ đồng và tổng vốn đầu tư thực hiện từ khi khởi công đến thời điểm hiện tại 

ước đạt 151,2 tỷ đồng, ước đạt 17,1% tổng mức đầu tư. 
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- Xây dựng hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính 

quyền điện tử và Đô thị thông minh (2021-2024 với tổng mức đầu tư là 449,6 tỷ 

đồng), ước thực hiện tháng 5 đạt 9,1 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư thực hiện từ khi khởi 

công đến thời điểm hiện tại ước đạt 63,2 tỷ đồng, ước đạt 14,1% tổng mức đầu tư; 

- Dự án đầu tư xây dựng đường trục Đông Tây tỉnh Hải Dương với tổng mức 

đầu tư 1.499,7 tỷ đồng, ước thực hiện trong tháng 5 đạt 9,1 tỷ đồng; tổng vốn đầu 

tư thực hiện từ khi khởi công đến thời điểm hiện tại ước đạt 38,4 tỷ đồng, ước đạt 

2,6% tổng mức đầu tư;... 

4. Thương mại, giá cả, dịch vụ 

Hoạt động thương mại, dịch vụ tháng 5 rất khởi sắc với nhiều hoạt động văn hoá, 

thể thao nổi bật như: Tổ chức bộ môn bóng bàn SEA Games 31; Tuần lễ văn hóa, thể 

thao và du lịch; Đại hội Thể dục thể thao cấp huyện và cấp xã, phường, thị trấn. 

Đồng thời, các hoạt động trong các lĩnh vực du lịch, lễ hội, tín ngưỡng được khôi 

phục trong bối cảnh dịch bệnh được kiểm soát tốt.  

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tháng 5 ước đạt 6.577 tỷ 

đồng, tăng 14,1% so với cùng kỳ; tính chung 5 tháng đầu năm đạt 31.971 tỷ đồng, 

tăng 12,7% so với cùng kỳ năm trước. Tuy nhiên, giá nhiều loại nguyên, nhiên vật 

liệu đầu vào cũng tăng đã đẩy giá bán một số hàng hoá và dịch vụ tăng; dù mặt 

bằng giá vẫn cơ bản được kiểm soát tốt, nguồn cung các mặt hàng thiết yếu dồi 

dào, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng nhưng nếu giá bán tiếp tục tăng vẫn sẽ có phần 

“kìm giữ” sức mua trong dài hạn. 

4.1. Bán lẻ hàng hoá  

Doanh thu bán lẻ hàng hoá tháng 5 ước đạt 5.568 tỷ đồng, tăng 1,9% so với 

tháng trước và tăng 13,1% so với cùng kỳ năm trước.  

Tính chung 5 tháng đầu năm, doanh thu bán lẻ hàng hoá ước đạt 27.622 tỷ 

đồng, tăng 12,0% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo mặt hàng: Nhóm lương 

thực, thực phẩm là nhóm chiếm cơ cấu lớn nhất với 35,5% trong tổng số và đạt 

9.810 tỷ đồng, tăng 13,7%; Nhóm ô tô các loại chiếm cơ cấu tương đối với 14,5% 

trong tổng số, đạt 3.996 tỷ đồng, tăng 9,7%; Nhóm đồ dùng trang thiết bị gia đình 

đạt 3.657 tỷ đồng, tăng 12,0%. 

4.2. Dịch vụ tiêu dùng 

Doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội tháng 5 ước đạt 1.009 tỷ đồng, tăng 6,3% 

so với tháng trước, tăng 19,6% so với cùng kỳ năm trước.  

Doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội 5 tháng đầu năm ước đạt 4.349 tỷ đồng, 

tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước. Phân theo ngành kinh tế: Dịch vụ lưu trú đạt 
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37 tỷ đồng, chiếm 0,9% trong tổng số, tăng 18,9% so với cùng kỳ năm trước; Dịch 

vụ ăn uống đạt 1.361 tỷ đồng, chiếm 31,3% tổng số, tăng 16,2% so với cùng kỳ 

năm trước; Dịch vụ khác đạt 2.949 tỷ đồng, chiếm 67,8% tổng số, tăng 18,5% so 

với cùng kỳ năm trước.   

4.3. Vận tải, kho bãi 

Tháng 5, doanh thu vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải ước đạt đạt 822 tỷ đồng 

tăng 17,9% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu vận tải hành khách tăng 

22,3% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu vận tải hàng hoá tăng 20,5% so với 

cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 5 tháng đầu năm, doanh thu vận tải, kho bãi và hỗ trợ vận tải ước 

đạt đạt 3.931 tỷ đồng tăng 29,1% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, doanh thu 

vận tải hành khách tăng 34,2%; doanh thu vận tải hàng hoá tăng 30,9%. 

4.4 Chỉ số giá tiêu dùng 

Theo phương pháp chỉ số, giá tiêu dùng tháng 5 tăng 0,26% so với tháng trước; 

tăng 2,10% so với tháng 12 năm trước; bình quân 5 tháng đầu năm tăng 1,74% so 

với bình quân cùng kỳ. So với tháng trước, mức độ tăng giá khu vực thành thị thấp 

hơn khu vực nông thôn (thành thị tăng 0,04%, nông thôn tăng 0,39%). 

Trong các nhóm hàng hóa và dịch vụ, có 10 nhóm tăng, 01 nhóm giảm so với 

tháng trước; trong đó: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,04%; Đồ uống và thuốc lá 

tăng 1,13%; May mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,23%; Thiết bị và đồ dùng gia đình 

tăng 0,34%; Giao thông tăng 2,39%; Văn hóa, giải trí, và du lịch tăng 0,11% và 

hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,32%. 

Giá vàng tháng 5 giảm 1,02% so với tháng trước; giá vàng bình quân là 5.602 

ngàn đồng/chỉ, giảm 57 ngàn đồng/chỉ so với tháng trước.  

Ngược với giá Vàng, giá Đô la Mỹ tháng 5 tăng 0,62% và tăng 14.277 

đồng/100USD so với tháng trước. 

II. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI 

1.Văn hóa, thể thao 

Từ ngày 14- 20/5, tỉnh Hải Dương đã tổ chức Tuần lễ Văn hóa, Thể thao và 

Du lịch năm 2022 với nhiều nội dung phong phú, gồm các hoạt động: Tổ chức gian 

hàng trưng bày sản phẩm thủ công mỹ nghệ và quà lưu niệm; trải nghiệm làm cốm, 

gốm, pháo đất truyền thống; triển lãm và thi hoa lan; biểu diễn hát chèo, múa rối, 

võ thuật cổ truyền, thi đấu lân sư rồng; giao lưu khiêu vũ thể thao, dân vũ... Tuần 

lễ được tổ chức nhằm hưởng ứng SEA Games 31; đồng thời tuyên truyền, quảng 

bá truyền thống văn hóa, lịch sử, bản sắc con người xứ Đông và tiềm năng, thế 
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mạnh, cơ hội đầu tư, hợp tác phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, thể thao, du lịch 

Hải Dương tới bạn bè trong nước và quốc tế. 

Tối 14/5, Lễ khai mạc môn bóng bàn SEA Games 31 với chủ đề "Hải Dương 

khát vọng vươn lên" đã diễn ra tại Nhà thi đấu Thể dục Thể thao tỉnh Hải Dương. 

Chương trình là sự kết hợp giữa công nghệ trình chiếu mapping và ánh sáng hiện 

đại với màn biểu diễn nghệ thuật đặc sắc của dàn trống dân tộc cùng các màn đồng 

diễn nghệ thuật do gần 200 nghệ sỹ, diễn viên và quần chúng thực hiện. 

Giải cờ vua miền Bắc mở rộng tổ chức tại Thái Nguyên, đoàn Hải Dương 

xuất sắc đoạt 5 huy chương vàng, 10 huy chương bạc và 15 huy chương đồng. 

2. Y tế 

Theo báo cáo của Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh, tính từ 16 giờ ngày 

19/4/2022 đến 16 giờ ngày 18/5/2022 toàn tỉnh Hải Dương ghi nhận 3.417 người 

mắc Covid-19. Trong 12 ngày liên tiếp, số ca mắc Covid-19 trong tỉnh ở mức dưới 

100 ca; trong 29 ngày liên tiếp Hải Dương không có bệnh nhân tử vong.  

Sở Y tế đã chỉ đạo, hướng dẫn về việc tăng cường công tác phòng chống dịch 

mùa hè 2022 và tăng cường giám sát trường hợp viêm gan cấp tính không rõ 

nguyên nhân. Tổ chức tuyên truyền các biện pháp phòng, chống bệnh sởi, sốt xuất 

huyết Dengue, viên não Nhật Bản B, ngộ độc thực phẩm,… để người dân chủ động 

phòng bệnh cho mình, gia đình và cho xã hội. 

3. Giáo dục 

Từ ngày 16 đến 21/5/2022, toàn bộ các bậc học trong tỉnh đã hoàn thành kiểm 

tra định kỳ cuối năm học 2021 - 2022. 

Ngày 26/4, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức Hội nghị triển khai công tác thi 

tốt nghiệp THPT năm 2022 và tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2022-2023. Theo 

kế hoạch của UBND tỉnh, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT hệ công lập và Trung học 

phổ thông chuyên Nguyễn Trãi năm học 2022- 2023 sẽ diễn ra từ ngày 6/6 đến 

8/6/2022, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 sẽ diễn ra từ ngày 06/7 đến 09/7/2022. 

Tại cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 51 (năm 2022), tỉnh Hải Dương có 

08 học sinh đoạt giải. Trong đó 01 em đoạt giải Nhì, 4 em đoạt giải Ba và ba em 

đoạt giải Cây bút triển vọng. 

4. Bảo vệ môi trường 

Vi phạm môi trường: Trong tháng 5/2022, trên địa bàn tỉnh phát hiện và xử lý 

19 vụ vi phạm môi trường, tổng số tiền xử phạt là 1.045,1 triệu đồng, các lỗi vi 

phạm chủ yếu là khai thác cát trái phép, xả thải, vất rác không đúng nơi quy định, 

gây ô nhiễm môi  trường. Điển hình là vụ Công ty CP Đầu tư quốc tế Limico- HD 



9 

 

(cụm công nghiệp Ba Hàng, TP Hải Dương) bị xử phạt 350 triệu đồng, Công ty 

TNHH Trường Phát HD ở thị trấn Lai Cách (Cẩm Giàng) bị xử phạt 300 triệu 

đồng do lỗi không có báo cáo đánh giá tác động môi trường theo quy định; Công ty 

TNHH Cơ điện An Lai Việt Nam (cụm công nghiệp Ba Hàng) bị xử phạt 265 triệu 

đồng do không xây lắp công trình bảo vệ môi trường theo quy định và xả nước thải 

có thông số Coliform vượt 92 lần chuẩn cho phép; Công ty TNHH Thương mại 

Thành Đông ở phường Quang Trung (TP Hải Dương) bị xử phạt 86 triệu đồng về 

hành vi xả nước thải có thông số pH nằm ngoài giới hạn cho phép và xả chất thải 

không qua xử lý ra môi trường. 

Tính chung 5 tháng đầu năm trên địa bàn tỉnh đã phát hiện và xử lý 152 vụ vi 

phạm môi trường, số tiền phạt 2.773,65 triệu đồng.  

Tình hình thiên tai: Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không phát sinh. 

5. Trật tự an toàn xã hội 

Trật tự an toàn Xã hội; Để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông phục 

vụ cho SEA Games tại Hải Dương, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Hải Dương yêu 

cầu công an tỉnh, Sở Giao thông vận tải và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, 

thành phố chỉ đạo lực lượng chức năng chủ động có phương án điều tiết, phân 

luồng, hướng dẫn giao thông để phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt, nhất là 

trên tuyến, tại các điểm, khu vực có nguy cơ cao dẫn tới ùn tắc, tai nạn giao thông.  

Các lực lượng chức năng tích cực tuần tra, kiểm soát, xử lý các hành vi vi 

phạm về trật tự, an toàn giao thông như vi phạm về nồng độ cồn, chất kích thích, vi 

phạm về tốc độ, phần đường, làn đường, không đội mũ bảo hiểm…; xử lý nghiêm 

phương tiện ba, bốn bánh tự chế, tình trạng xe quá tải gây mất an toàn giao thông, 

hư hỏng kết cấu hạ tầng; phương tiện chở hàng hóa cồng kềnh, chằng buộc không 

đúng quy định gây mất an toàn giao thông.  

Trong tháng, lực lượng công trên địa bàn tỉnh đã triệt phá nhiều vụ đánh bạc, 

mua bán trái phép chất ma túy. Đáng chú ý là ngày 15/5, Tổ công tác của Công an 

huyện Gia Lộc, Công an huyện Ninh Giang và Phòng Cảnh sát cơ động (Công an 

tỉnh) đột kích bắt quả tang 41 đối tượng đang tụ tập đá gà tại một trang trại trên địa 

bàn huyện Gia Lộc. Tại hiện trường, lực lượng công an thu giữ 2 con gà đá, 9 xe ô 

tô con, 8 xe máy, hơn 200 triệu đồng và một số công cụ, phương tiện khác. Trong 

tháng 4, Công an tỉnh đã triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy với 

quy mô và số lượng lớn nhất từ trước đến nay, tang vật thu giữ khi đối tượng đang 

trên đường vận chuyển từ Sơn La về Hải Dương là gần 12kg ma túy tổng hợp, 

khám xét khẩn  cấp nơi ở của các đối tượng trên địa bàn TP Hải Dương, Bắc Ninh, 
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Hải Phòng, lực lượng chức năng thu giữ thêm một số viên nén, túi chất bột mà 

trắng, vũ khí quân dụng 

Về tai nạn cháy, nổ; Trong tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 vụ cháy, 

01 vụ xảy ra tại huyện Kim Thành do mâu thuẫn gia đình chồng tưới xăng đốt 

phòng ngủ làm 03 người bị thương, 01 vụ cháy nhà xảy ra tại huyện Thanh Miện 

không có thương vong, nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra. thiệt hại về tài 

sản hiện chưa có thống kê.  

Về tai nạn giao thông;  

Tháng 5/2022 trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn và va chạm giao thông, 

làm chết 09 người, bị thương 07 người. 

 Tính chung 5 tháng đầu năm 2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 67 vụ tai nạn và 

va chạm giao thông, làm chết 56 người, làm bị thương 28 người; trong đó, tai nạn 

giao thông đường bộ xảy ra 66 vụ làm 55 người chết, 28 người bị thương; đường 

sắt xảy ra 01 vụ làm 01 người tử vong; đường thủy nội địa không xảy ra tai nạn 

giao thông. So với cùng kỳ năm trước, số vụ tai nạn và va chạm gia thông tăng 04 

vụ (6,3%), số người chết và bị thương không tăng, không giảm./. 
 

Nơi nhận: 

- TCTK (Vụ TKTH); 

- VP Tỉnh Uỷ, VP UBND tỉnh; 

- Các sở: KHĐT, Công thương, NN&PTNT; 

- UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Lãnh đạo Cục; 

- Các đơn vị thuộc Cục; 

- Lưu VT, TH. 

 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Phạm Bá Dũng 
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