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TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI  

THÁNG 7 VÀ 7 THÁNG NĂM 2021 TỈNH ĐẮK LẮK 

 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản 

- Tính đến nay, tổng diện tích gieo trồng toàn tỉnh vụ Hè Thu đạt 200.023 

ha/204.960 ha, đạt 97,59% KH, giảm 2,04% so với chính thức năm trước. Trong 

đó, lúa 57.659 ha/60.000 ha, đạt 96,10 KH, giảm 11,43% so với chính thức cùng 

kỳ năm trước; ngô 56.790 ha/59.100 ha, đạt 96,09% KH, tăng 9,34%; khoai lang 

1.967 ha/2.740 ha, đạt 71,79% KH, giảm 42,08%; sắn 34.009 ha/35.880 ha, đạt 

94,79% KH, giảm 14,15%; đậu nành 1.120 ha/1.480 ha, đạt 95,94% KH, tăng 

23,24%; đậu lạc 2.768 ha/2.680 ha, vượt 6,46% KH, giảm 0,15%; vừng 1.471 

ha/1.400 ha, vượt 5,07% KH, giảm 46,16%; mía 15.550 ha/16.000 ha, đạt 98,68% 

KH, tăng 31,37%; đậu các loại 16.920 ha/17.250 ha, đạt 98,08% KH, tăng 14,34%, 

trong đó đậu xanh 6.000 ha/6.000 ha, đạt 100,0% KH, giảm 1,14%; rau các loại 

3.798 ha/4.820 ha, đạt 78,80% KH, giảm 21,22%; cây hàng năm khác 7.951 

ha/5.010 ha, vượt 57,90% KH, tăng 4,37% (Cây thức ăn gia súc 4.000 ha, nghệ 

2.107 ha). 

- Tình hình chăn nuôi trong tháng 7/2021, ước số lượng đàn trâu là 29.195 

con, giảm 19,13% so với cùng kỳ năm trước nguyên nhân giảm là do nuôi trâu 

lấy thịt không có hiệu quả kinh tế, người dân cũng không sử dụng sức kéo nhiều 

mà thay thế bằng các máy móc hiện đại hơn. Ước số con xuất chuồng trong tháng 

7/2021 là 915 con, tăng 0,53%; Sản lượng thịt trâu xuất chuồng ước đạt 229 tấn, 

tăng 0,66%. Tính chung 7 tháng năm 2021 sản lượng thịt trâu xuất chuồng là 

1.600,3 tấn, tăng 0,49% so với cùng kỳ năm trước; 

Đàn bò hiện có 249.051 con, giảm 6,68% so với cùng kỳ năm trước, do 

các đồng cỏ tự nhiên hiện nay ngày càng hạn hẹp, nguồn thức ăn không đủ nên 

quá trình tái đàn gặp nhiều khó khăn. Ước số con xuất chuồng trong tháng 

7/2021 là 8.070 con, tăng 1,39%, sản lượng thịt bò xuất chuồng là 1.542 tấn, 

tăng 2,85%. Tính chung 7 tháng năm 2021, sản lượng thịt hơi xuất chuồng là 

10.792 tấn tăng 2,34%, là do giá thịt lợn vẫn còn cao người tiêu dùng có xu 

hướng chuyển sang tiêu thụ nhiều các thực phẩm khác ngoài thịt lợn nên sản 

lượng thịt bò vẫn tăng nhiều;  

 Đàn lợn hiện có 900.150 con, so với cùng kỳ năm trước tăng 4,34%. 

Ước số con xuất chuồng trong tháng 7/2021 là 163.842 con, tăng 2,19%; sản 

lượng thịt lợn hơi xuất chuồng là 12.452 tấn, tăng 3,38%. Tính chung 7 tháng 

năm 2021, số con xuất chuồng 87.164, tăng 3,38%. Số lượng đàn lợn tăng do 

các hộ chăn nuôi quy mô lớn tăng bên cạnh đó công tác phòng chống dịch 
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bệnh của người chăn nuôi rất chú trọng tuân thủ theo đúng quy định về phòng 

dịch mặc dù có xảy ra rải rác các ổ dịch tả lợn Châu Phi nhưng đã được kiểm 

soát chặt chẽ không lây lan trên diện rộng, vẫn đáp ứng nhu cầu thị trường tiêu 

thụ thịt lợn trong tỉnh và các vùng lân cận; 

 Đàn gia cầm hiện có 13.717,55 nghìn con gia cầm, so với cùng kỳ năm 

trước giảm 3,10%. Sản lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng trong tháng 7/2021 là 

3.930,83 tấn, tăng 1,76%. Tính chung 7 tháng đầu năm 2021, sản lượng thịt gia 

cầm hơi xuất chuồng là 27.515,83 tấn, tăng 4,46%.  

Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn tỉnh đến nay vẫn 

ổn định, dịch bệnh chỉ xảy ra rải rác ở một vài nơi, diễn biến ở mức độ vùa phải.  

- Khai thác gỗ, củi: Ước tính trong tháng 7/2021, toàn tỉnh đã khai thác được 

1.350 m3, giảm 0,22% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 2021, 

tổng sản lượng gỗ đã khai thác là 162.213 m3, tăng 2,15% so với cùng kỳ năm 

trước, sản lượng gỗ khai thác chủ yếu là gỗ nguyên liệu giấy. Sản lượng củi khai 

thác ước tính trong tháng 7/2021 là 5.500 ste, giảm 2,14% so với cùng kỳ năm 

trước. Tính chung 7 tháng năm 2021, tổng sản lượng củi khai thác là 392.257 ste, 

tăng 2,53% so với cùng kỳ năm trước. Hiện nay, tỉnh Đắk Lắk đã bước vào mùa 

mưa với lượng mưa lớn nên công tác khai thác gỗ và củi gặp nhiều hạn chế. 

 Phát triển rừng: Tính đến nay các địa phương mới trồng được 25 ha rừng 

đạt 1,40% kế hoạch, trong đó chủ yếu là rừng sản suất. Hiện nay các địa phương 

đang khẩn trương chuẩn bị cây giống, làm đất để thực hiện kế hoạch trồng rừng 

năm 2021. Kế hoạch trồng rừng năm 2021 của tỉnh là 1.817 ha. Trong đó trồng 

rừng phòng hộ, đặc dụng 73 ha, trồng rừng sản xuất 1.744 ha hiện nay các đơn vị 

đang triển khai các công tác liên quan để thực hiện trồng rừng năm 2021. 

- Các địa phương trong tỉnh đã cơ bản thả xong vụ cá năm 2021, ước tính 

diện tích nuôi cá của toàn tỉnh đạt 7.800 ha, tăng 0,84% so với chính thức năm 

trước. Trong đó, diện tích nuôi thâm canh và bán thâm canh khoảng 4.500 ha, 

chiếm 57,69% tổng diện tích nuôi cá của tỉnh.  

Ước tổng sản lượng thuỷ sản tháng 7 năm 2021 là 1.384,68 tấn, tăng 3,55% 

so với cùng kỳ, trong đó sản lượng thuỷ sản nuôi trồng  là 1.224,94 tấn, tăng 

3,83%. Tính chung 7 tháng năm 2021, sản lượng thủy sản toàn tỉnh  là 9.754,77 

tấn, tăng 4,17% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng thuỷ sản nuôi trồng là 8.636,11 

tấn, tăng  2,77% so với cùng kỳ năm trước. 

2. Tài chính 

- Thu ngân sách địa phương đến hết ngày 16/7/2021: Tổng thu cân đối 

NSNN thực hiện 3.849.066 triệu đồng, đạt 71,68% dự toán TW và đạt 51,93% dự 

toán HĐND tỉnh giao, tăng 16,92% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Thu thuế, 



3 

 

phí và lệ phí: 2.705.391 triệu đồng, đạt 65,94% dự toán TW và đạt 62,19% dự toán 

HĐND tỉnh giao, tăng 17,59%; Thu biện pháp tài chính: 802.447 triệu đồng, đạt 

78,90% dự toán TW giao và đạt 29,92% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 6,20%; 

trong đó thu tiền sử dụng đất 704.923 triệu đồng, đạt 88,12% dự toán TW và đạt 

29,37% dự toán HĐND tỉnh giao, giảm 6,23%; Thu thuế XNK: 257.023 triệu 

đồng, đạt 214,19% DTTW và 102,81% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 1.087,28% 

so cùng kỳ năm trước là do chủ yếu từ các dự án điện gió, điện năng lượng mặt 

trời, thủy điện trên địa bàn nhập khẩu hàng hóa tạo tài sản cố định cho dự án đầu tư 

tăng mạnh, bên cạnh đó Cục Hải quan cũng quyết liệt trong công tác thu, đề ra các 

giải pháp thu NSNN nhằm thực hiện tốt các nhiệm vụ thu năm 2021. 

- Chi ngân sách đến hết ngày 16/7/2021: Tổng chi ngân sách địa phương 

8.770.529 triệu đồng, đạt 57,21% dự toán TW giao và đạt 50,11% dự toán HĐND 

tỉnh giao, giảm 7,22% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó chi đầu tư phát triển 

2.504.092 triệu đồng, đạt 75,79% dự toán TW giao và đạt 48,66% dự toán HĐND 

tỉnh giao, giảm 5,26%; Tổng chi thường xuyên 6.266.437 triệu đồng, đạt 52,13% 

dự toán TW giao và đạt 50,94% dự toán HĐND giao, giảm 4,73%%; chi bổ sung 

quỹ dự trữ tài chính và chi trả nợ lãi không phát sinh. 

3. Sản xuất công nghiệp  

- Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp tháng 7/2021 tỉnh Đắk Lắk tăng 

24,01% so với tháng trước và tăng 31,47% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, chỉ số 

sản xuất ngành công nghiệp khai khoáng, giảm 12,16% so với tháng trước và giảm 

35,72% so cùng kỳ; công nghiệp chế biến giảm 0,58% so với tháng trước và tăng 

2,96% so cùng kỳ; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 53,23% so tháng 

trước và  tăng 71,14% so cùng kỳ; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử 

lý rác thải, nước thải giảm 4,41% so tháng trước, giảm 18,01% so với cùng kỳ năm 

2020.  

Trong 7 tháng đầu năm 2021, chỉ số sản xuất công nghiệp tỉnh Đắk Lắk tăng 

39,06% so cùng kỳ năm trước. Trong đó: Chỉ số sản xuất ngành khai khoáng giảm 

3,60% so cùng kỳ, trong đó: Sản phẩm đá xây dựng đạt 1.145,8 ngàn m3, giảm 

2,06%; Chỉ số công nghiệp chế biến chế tạo tiếp tục duy trì được sự tăng trưởng trở 

lại với mức tăng 7,96% so cùng kỳ, một số ngành sản phẩm tác động tích cực đến 

việc tăng chỉ số của ngành công nghiệp chế biến chế tạo như: Sản xuất sản phẩm từ 

kim loại đúc sẵn, tăng 105,75%; sửa chữa bảo dưỡng lắp đặt máy móc thiết bị, tăng 

124,68%; In, sao chép bản ghi các loại, tăng 65,03%; Ngành sản xuất đồ uống, tăng 

14,98%, sản phẩm bia đóng chai đạt 43.390 lít, tăng 3,75%. Dệt, tăng 23,05%; sản 

xuất kim loại tăng 6,64%; sản xuất giường tủ, bàn, ghế, tăng 111,48%, sản phẩm bàn 

bằng gỗ các loại, tăng 116,01%...Ở chiều ngược lại, một số ngành tác động tích tiêu 

cực vào chỉ số chung đó là Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan, giảm 39,87%. 
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Sản phẩm giày dép có đế bằng da, giảm 12,89%; sản xuất chế biến lương thực, giảm 

2,23%, sản phẩm cà phê bột, giảm 10,55% là do đơn đặt hàng từ các công ty giảm, 

đặc biệt là thị trường phía Nam, do tác động của dịch Covid-19 nên nhu cầu của 

người dân giảm mạnh. Sản xuất trang phục, giảm 12,43%; sản xuất xe có động cơ, 

giảm 5,18%....; Chỉ số ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt tăng 110,78% so cùng 

kỳ là do sản lượng điện tăng mạnh, đặc biệt là điện gió và điện năng lượng mặt trời. 

Sản lượng điện sản xuất đạt 2.342 triệu kwh(1), tăng 89,11%; điện thương phẩm đạt 

1.153 triệu kwh, tăng 2,39%. Là do nhà máy điện mặt trời Xuân Thiện – Ea Súp tiếp 

tục duy trì được công suất hoạt động và ngành điện hoạt động theo sự điều tiết của tập 

đoàn điện lực Việt Nam EVN; Ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác 

thải, nước thải giảm 7,89% so cùng kỳ, sản lượng nước ghi thu đạt 20.894 ngàn m3, 

giảm 3,40% so cùng kỳ; dịch vụ thu gom xử lý rác thải đạt 32,6 tỷ đồng, giảm 15,0% 

so cùng kỳ. 

- Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công 

nghiệp tháng 7/2021, tăng 0,59% so tháng trước và tăng 8,89% so với cùng kỳ năm 

trước. Tính chung 7 tháng năm 2021, chỉ số sử dụng lao động tăng 4,35% so với 

cùng kỳ năm trước. Trong đó, lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước, giảm 

0,86%; doanh nghiệp ngoài Nhà nước, tăng 9,12%. Tại thời điểm trên, chỉ số sử 

dụng lao động trong các doanh nghiệp công nghiệp khai khoáng, tăng 12,49% so 

với thời điểm năm trước; công nghiệp chế biến chế tạo, tăng 4,10%; công nghiệp 

sản xuất phân phối điện, tăng 7,27%; công nghiệp cung cấp nước và xử lý rác thải, 

giảm 1,78% so cùng kỳ năm trước. 

4. Đầu tư   

Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển thuộc nguồn vốn nhà nước do địa 

phương quản lý trên địa bàn tháng 7/2021, ước đạt 331,34 tỷ đồng, tăng 192,75% 

so tháng trước và giảm 44,27% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 7 tháng năm 

2021 đạt 1.405,1 tỷ đồng, bằng 27,64% kế hoạch năm, giảm 32,20% so với cùng 

kỳ năm trước. Trong đó, vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1.209,9 tỷ đồng, 

chiếm 86,11%, giảm 20,59%; vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện ước đạt 192,1 tỷ 

đồng, chiếm 13,67%, giảm 64,59%; vốn ngân sách Nhà nước cấp xã ước đạt 3,1 tỷ 

đồng, giảm 49,82% so cùng kỳ. Một số công trình, dự án có tiến độ và giá trị thực 

hiện lớn tiếp tục được đầu tư như Đường Đông Tây Thành phố Buôn Ma Thuột 

ước thực hiện 45.710 triệu đồng; xây dựng hệ thống bản đồ hồ sơ địa chính và cơ 

sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Đắk Lắk ước thực hiện 12.537 triệu đồng; Dự án hỗ 

trợ phát triển biên giới - tỉnh Đăk Lăk ước thực hiện 18.220 triệu đồng; ... 

 
1 Trong đó: Thủy điện 1.436 triệu KWH, điện gió 48 triệu KWH, điện năng lượng mặt trời 858 

triệu KWH. 
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5. Giao thông vận tải 

Ước tính doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính 

chuyển phát tháng 7/2021 đạt 185,3 tỷ đồng, tăng 2,89% so với tháng trước, giảm 

18,07% so với cùng kỳ năm trước, trong đó  doanh thu vận tải hành khách là chịu 

tác động mạnh nhất của dịch Covid-19, giảm 0,58% và giảm 41,23%.  Tính chung 

7 tháng năm 2021 doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính 

chuyển phát ước đạt 1.496,9 tỷ đồng, tăng 2,55% so cùng kỳ năm 2020. Trong đó, 

doanh thu của vận tải hành khách đạt 638,9 tỷ đồng, giảm 10,02%; doanh thu vận 

tải hàng hóa đạt 667,5 tỷ đồng, tăng 17,11%; dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt gần 77 tỷ 

đồng, tăng 13,09%; dịch vụ bưu chính chuyển phát đạt 113,5 tỷ đồng, tăng 1,69% 

so cùng kỳ năm 2020. 

Ước tính, vận chuyển và luân chuyển hành khách trong tháng 7/2021 đạt 

1.800 ngàn lượt hành khách và 180 triệu lượt hành khách.km, so với tháng trước 

giảm 1,64% về khối lượng vận chuyển, giảm 0,20% về khối lượng luân chuyển; so 

với cùng kỳ năm trước, giảm 41,73% về khối lượng vận chuyển và giảm 41,52% 

về khối lượng luân chuyển. Vận chuyển và luân chuyển hàng hóa ước đạt 710 ngàn 

tấn và 110 triệu tấn.km, so với tháng trước, tăng 4,41% về khối lượng vận chuyển 

và tăng 3,57% về khối lượng luân chuyển; so với cùng kỳ năm trước tăng 4,26% 

về khối lượng vận chuyển và tăng 3,72% về khối lượng luân chuyển. 

Trong 7 tháng đầu năm 2021, vận chuyển và luân chuyển hành khách đạt 

15.262 ngàn lượt hành khách và 1.443 triệu lượt hành khách.km, so với cùng kỳ 

năm trước, giảm 12,36% về khối lượng vận chuyển và giảm 17,65% về khối lượng 

luân chuyển. Tương tự, vận chuyển và luân chuyển hàng hóa ước đạt 5.079 ngàn 

tấn và 953 triệu tấn.km, so với cùng kỳ năm trước, tăng 9,11% về khối lượng vận 

chuyển và tăng 33,72% về khối lượng luân chuyển.  

6. Thương mại - Giá cả  

- Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng 

7/2021 ước đạt 7.052,0 tỷ đồng, giảm 1,52% so với tháng trước và tăng 3,56% so 

với cùng kỳ năm trước. Trong đó, tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 6.279,4 tỷ 

đồng, giảm 0,82% so với tháng trước, tăng 6,39% so với cùng kỳ năm trước, trong 

đó nhóm hàng lương thực, thực phẩm, giảm 1,34 và tăng 8,26%; nhiên liệu khác, 

tăng 2,53% và tăng 19,04%; phương tiện đi lại, giảm 5,16% và tăng 8,87%...; 

doanh thu dịch vụ lưu trú ăn uống và lữ hành ước đạt 502,6 tỷ đồng, giảm 8,12% 

so với tháng trước, giảm 15,71% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu 

dịch vụ lưu trú ước đạt 30,7 tỷ đồng, giảm 24,64% và tăng 28,25%; dịch vụ ăn 

uống ước đạt gần 472,0 tỷ đồng, giảm 6,79% và giảm 14,21%. Doanh thu dịch vụ 

lữ hành và hoạt động hỗ trợ du lịch không phát sinh do ảnh hưởng của dịch Covid-
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19. Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 270,0 tỷ đồng, giảm 4,38% so với tháng trước 

và giảm 13,18% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 7 tháng năm 2021 thì Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng đạt 50.880,7 tỷ đồng, tăng 10,46% so với cùng kỳ năm trước. 

Trong đó, doanh thu bán lẻ ước đạt 44.445,8 tỷ đồng, tăng 9,38%; Doanh thu dịch 

vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành ước tính đạt gần 4.197 tỷ đồng, tăng 21,44% so 

với cùng kỳ năm trước; Doanh thu dịch vụ khác ước tính đạt 2.237,9 tỷ đồng, tăng 

13,32% so với cùng kỳ năm 2020.  

- Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2021 tăng 0,38% so với tháng trước, tăng 

3,10% so với cùng kỳ năm trước, tăng 1,72% so với tháng 12 năm trước. Chỉ số 

giá bình quân tăng 3,30%. 

Trong tháng 7/2021, giá cả hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng có xu hướng tăng  

so với tháng trước. Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, có 08 

nhóm hàng tăng giá, trong đó tăng mạnh nhất là nhóm giao thông tăng 1,90% là do 

diều chỉnh giá xăng, dầu tăng theo chu kỳ điều chỉnh ngày 12 tháng 7 năm 2021 

của Liên bộ Công thương và Tài chính. Tiếp đến là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn 

uống tăng 0,39%, mà cụ thể lương thực tăng 1,32%, thực phẩm tăng 0,62%, ăn 

uống ngoài gia đình giảm 1,36%. Nhóm  đồ uống và thuốc lá tăng 0,08% là do giá 

mặt hàng nước trà xanh không độ tăng 4,44%, rượu vang Pháp tăng 1,98%. Nhóm 

nhà ở, điện, nước, chất đốt và VLXD tăng 0,29%. Nhóm thiết bị và đồ dùng gia 

đình tăng 0,05% do giá một số loại đèn chùm trang trí, dây dẫn điện, ổn áp đều 

tăng…. Ở chiều ngược lại, có 2/11 nhóm hàng giảm giá đó là nhóm bưu chính viễn 

thông giảm 0,08% là do để kích cầu người tiêu dùng tiêu thụ các mặt hàng điện tử 

nên một số loại điện thoại smart phone giảm so với cùng kỳ; nhóm văn hóa giải trí 

và du lịch giảm 0,12% là do một số giá các loại tivi giảm nhẹ, 02 nhóm hàng giảm 

giá này đã tác động lên chỉ số giá hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2021. 

 Giá vàng tháng 7/2021, tăng 0,72% là do tác động của dịch Covid-19 lên 

tình hình kinh tế thế giới. Giá Đôla Mỹ tăng 0,06% so với tháng trước là do những 

biến động về tình hình kinh tế chính trị toàn cầu. Sức mua của loại hàng hóa này 

cũng ở mức bình thường. 

Chỉ số giá tiêu dùng 7 tháng năm 2021, tăng 1,72%. Có 9/11 nhóm hàng 

tăng giá. Trong đó, tăng mạnh nhất là nhóm giao thông, tăng 8,64%; tiếp đó là 

nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình, tăng 2,31%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác, 

tăng 2,16%; nhóm đồ uống và thuốc lá, tăng 1,80%; văn hóa, giải trí và du lịch, 

tăng 1,53%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống, tăng 0,77%, cụ thể lương thực tăng 

3,85%; thực phẩm tăng 0,90%, ăn uống ngoài gia đình giảm 2,47%. Ở chiều ngược 

lại 02/11nhóm hàng giảm giá đó là nhóm may mặc, giày dép và mũ nón, giảm  
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0,33%; nhóm bưu chính viễn thông, giảm 0,65% đã tác động đến chỉ số giá tiêu 

dùng chung cả tỉnh.  

Giá vàng 7 tháng, tăng 3,73%; giá Đôla Mỹ giảm 0,48%. 

7. An sinh xã hội  

Tính đến ngày 17/7/2021 trên địa bàn toàn tỉnh không có huyện, thị xã, 

thành phố có xảy ra thiếu đói. Hiện nay các huyện, thị xã, thành phố, đang tiếp tục 

rà soát các hộ thiếu đói trên địa bàn để kịp thời hỗ trợ trong các tháng tiếp theo nếu 

có phát sinh thiếu đói. 

8. Hoạt động văn hóa, thể thao và Du lịch 

- Văn hóa: Nỗ lực giữ nghề truyền thống Dệt thổ cẩm và đan gùi là hai nghề 

thủ công truyền thống gắn bó với đời sống người dân tộc Êđê tại huyện Krông Búk 

từ bao đời, dẫu thị hiếu của người tiêu dùng có sự thay đổi, sản phẩm làng nghề 

đang dần vắng khách, nhưng ở nhiều buôn làng vẫn còn những nghệ nhân nặng 

lòng níu giữ nghề truyền thống của cha ông để lại. 

- Thể thao và du lịch: Do tác động mạnh của dịch Covid-19 và việc thực 

hiện giãn cách xã hội tỉnh Đắk Lắk theo chỉ thị 15 nên mọi hoạt động thể theo và 

du lịch trên địa bàn tỉnh đều tạm ngừng. 

9. Giáo dục - Đào tạo 

Tổ chức khai mạc chấm thi, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021: Tham gia 

Hội đồng chấm thi có 206 cán bộ, giáo viên tham gia; với 157.335 bài thi, trong đó 

môn Ngữ văn có 19.426 bài thi, được chấm theo hình thức tự luận; 137.909 bài thi 

được chấm theo hình thức trắc nghiệm. Để bảo đảm an toàn, 100% cán bộ, nhân 

viên, người phục vụ phải khai báo y tế, test nhanh Covid-19 và thực hiện nghiêm 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

Tổ chức họp trực tuyến về rà soát công tác tổ chức thi đợt 1 và phương án 

thi đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 do Bộ GDĐT chủ trì.  Tổ chức thành 

công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk: Kỳ thi được tổ 

chức tại 32 điểm thi, với 19.858 thí sinh đăng ký tham gia dự thi. 

10. Công tác Y tế 

Trước diễn biễn hết sức phức tạp của dịch Covid-19 trên khắp cả nước nói 

chung và tỉnh Đắk Lắk nói riêng. Ngành Y tế  tỉnh đã tập trung chỉ đạo và huy 

động mọi nguồn lực  nhằm phòng chống dịch bệnh Covid-19; chuẩn bị đầy đủ về 

cơ sở vật chất, nhân lực, thuốc, hóa chất cho công tác phòng chống dịch, chủ 

động tăng cường giám sát dịch tại tất cả các tuyến. Triển khai đầy đủ và nghiêm 

túc các quy định trong khám chữa bệnh, đảm bảo chăm sóc cho người bệnh đến 

khám và điều trị và cấp cứu tại bệnh viện. Trong tháng 7 năm 2021, các cơ sở y 
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tế đã khám cho 189.822 lượt, nội trú 20.211 lượt, ngoại trú 13.760 lượt. 

Bệnh tay chân miệng: Tháng 7/2021 số mắc tay chân miệng 20/0 bệnh nhân, 

0 trường hợp tử vong. Số bệnh nhân mắc bệnh chủ yếu là ở rải rác ở các xã, 

phường của các huyện, thị xã, thành phố. Tỉnh đã tổ chức chiến dịch vệ sinh môi 

trường phòng chống tay chân miệng tại các địa phương xảy ra ổ dịch và triển khai 

chiến dịch rửa tay bằng xà phòng tại các huyện, xã… Tích lũy (M/C): 577/0; ổ 

dịch: 0, tích lũy 0 ổ dịch. 

Bệnh sốt xuất huyết: Tháng 7/2021 số mắc sốt xuất huyết là 83/0 bệnh nhân, 

0 trường hợp tử vong. Tích lũy (M/C): 274/0; ổ dịch: 0, tích lũy 0 ổ dịch. 

Tình hình dịch  bệnh COVID- 19: Các biện pháp đã triển khai phòng chống 

dịch: Điều tra quá trình đi lại và tình hình sức khỏe của những người có liên quan 

tiếp xúc; Triển khai cách ly tập trung đối với các trường hợp tiếp xúc gần với bệnh 

nhân và lấy mẫu xét nghiệm; Truyền thông về phòng chống dịch bệnh và hướng 

dẫn cho các đối tượng liên quan khác hạn chế tiếp xúc với những người xung 

quanh, theo dõi tình trạng sức khỏe, nếu có biểu hiện sốt, ho thì báo cho cơ sở y tế; 

Khoanh vùng, phong tỏa khu vực phát sinh nơi có dịch. 

Kết quả tiêm vắc-xin phòng Covid-19 đợt 2 cho nhóm đối tượng ưu tiên 

theo Nghị quyết 21/NQ-CP của Chính phủ:Tiêm vắcxin đợt 2 là 31.132 liều. Ghi 

nhận 4.359 trường hợp phản ứng thông thường. 

Chương trình mục tiêu Quốc gia về vệ sinh an toàn thực phẩm: Trong tháng 

7/2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 02 vụ ngộ độc thực phẩm tại huyện Cư’Mga và 

huyện Ea’Hleo làm 09 người mắc, 05 người nhập viện, không có trường hợp tử 

vong. Nguyên nhân do sử dụng thực phẩm từ thịt cóc có độc tố tự nhiên và sử dụng 

thực phẩm từ nấm rừng có độc tố tự nhiên. Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh đã có 08 

vụ ngộ độc thực phẩm, làm 127 người mắc, không có trường hợp tử vong. 

11. Tình hình cháy nổ, môi trường và thiên tai 

- Tình hình cháy, nổ: Tháng 7/2021 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 01 vụ cháy, 

giảm 75,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó cháy ô tô 01 vụ (cháy xe khách tại 

khu vực Bến xe phía Bắc tỉnh Đắk Lắk). Tổng giá trị thiệt hại 900 triệu đồng, giảm 

32,02% so với cùng kỳ năm trước. 

Tính chung 7 tháng năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 18 vụ cháy nổ, 

giảm 37,93% so với cùng kỳ năm trước, 0 người chết, 0 người bị thương, ước thiệt 

hại 2.757 triệu đồng, giảm 42,24% so với cùng kỳ năm trước. 

- Vi phạm môi trường: Tháng 7/2021 các cơ quan chức năng đã ban hành 03 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực khoán sản đối với 03 đơn 

vị, với số tiền 1.270 triệu đồng; Tính chung 7 tháng năm 2021, các cơ quan chức 
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năng đã ban hành 5 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực môi 

trường đối với 5 tổ chức, với số tiền 1.335 triệu đồng. 

- Tình hình thiên tai: Trong tháng 7 năm 2021 (19/6-19/7/2021), trên địa 

bàn tỉnh đã xảy ra 03 vụ thiên tai gồm; 01 vụ hạn hán xảy ra tại huyện Ea Súp 

làm 5.059 ha lúa, 4.165 ha hoa màu bị thiệt hại; 02 vụ lốc xảy ra tại huyện 

Krông Ana làm 01 người bị thương, 35 nhà bị hư hại. Ước tính thiệt hại khoảng 

53.030 triệu đồng.  

Trong 7 tháng đầu năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 08 vụ mưa lốc, 

01 vụ hạn hán, làm hư hỏng 108 nhà dân, sập tường rào 02 trường học, 9.318,6 

ha cây trồng bị thiệt hại, 03 con trâu bị sét đánh. Ước giá trị thiệt hại là 60.762,4 

triệu đồng. Lãnh đạo chính quyền địa phương của các địa phương bị thiệt hại đã 

chỉ đạo công tác kiểm tra, thống kê thiệt hại; huy động lực lượng tại chỗ (các 

ban ngành, đoàn thể) khắc phục hậu quả thiên tai kịp thời nhằm sớm ổn định 

cuộc sống  của nhân dân. 

12. Tình hình an ninh trật tự, an toàn xã hội 

Tình trạng vi phạm pháp luật tiếp tục diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng 

tinh vi, tội phạm hình sự, cố ý gây thương tích, vi phạm về quản lý kinh tế và chức 

vụ, tội phạm về ma túy, tệ nạn xã hội tăng.  

 Sơ bộ tháng 7/2021 xảy ra 23 vụ Tai nạn giao thông, làm chết 15 người 

và bị thương 11 người (so với tháng trước tăng 91,67% về số vụ, tăng 36,36% 

về số người chết, tăng 57,14% về số người bị thương; so với cùng kỳ năm trước 

tăng 9,52% về số vụ, tăng 25,0% về số người chết, giảm 50,0% về số người bị 

thương).  

Tính chung từ đầu năm đến nay TNGT trên địa bàn toàn tỉnh đã giảm cả 3 

tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương), đã xảy ra 150 vụ tai nạn giao 

thông (giảm 13,29% so cùng kỳ), làm 115 người chết (giảm 3,36%), 105 người 

bị thương (giảm 14,63)./. 

  

 

 

 


