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Kinh tế - xã hội nước ta năm 2020 diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới
rơi vào suy thoái 1 do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. Các biện pháp phong
toả, đóng cửa biên giới, hạn chế đi lại dẫn đến sự sụt giảm mạnh về nhu cầu tiêu
thụ dầu và lượng khách du lịch, đe dọa chuỗi cung ứng và làm tăng nguy cơ
thiếu hụt nguyên liệu sản xuất, sản phẩm tiêu dùng. Căng thẳng thương mại Mỹ
- Trung, những bất đồng nội bộ trong tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ, mâu
thuẫn địa chính trị giữa các quốc gia, cuộc chạy đua tìm kiếm và phân phối vắcxin chống dịch Covid-19 tiếp tục là thách thức đối với kinh tế thế giới và ảnh
hưởng xấu tới kinh tế Việt Nam.
Trong nước, nhờ những thuận lợi từ kết quả tăng trưởng tích cực năm
2019, kinh tế vĩ mô ổn định, lạm phát được kiểm soát ở mức thấp, sự đoàn kết
của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của Nhân dân, Việt Nam đã sớm ngặn
chặn thành công và kiểm soát tốt dịch bệnh Covid-19 trong cả năm 2020, trở
thành điểm sáng của thế giới trong phòng, chống dịch Covid-19 và khôi phục
các hoạt động kinh tế. Tuy nhiên, hiện nay Việt Nam đang phải đối mặt không ít
khó khăn trong giai đoạn bình thường mới: đó là khôi phục mức tăng trưởng
kinh tế ở các ngành, các lĩnh vực; giải quyết tình trạng thiếu việc làm; hạn chế tỷ
lệ thất nghiệp; tăng cường giải ngân vốn đầu tư công; chăm lo đời sống cho
người dân tại những vùng bị ảnh hưởng của bão, lụt; ngăn chặn và kiểm soát
dịch Covid-19 xâm nhập từ bên ngoài.
Để hoàn thành thắng lợi các Nghị Quyết của Đại hội XII của Đảng, Nghị
Quyết của Quốc hội về Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2016-2020,
Nghị Quyết 54 của Quốc hội về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành
phố Hồ Chí Minh và Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ thành phố với phương
Đến thời điểm giữa tháng 12, khi phần lớn các nền kinh tế tái khởi động sau phong tỏa do dịch COVID-19, dự
báo tăng trưởng kinh tế thế giới có những dấu hiệu khả quan hơn. Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD)
dự báo GDP thế giới giảm 4,2% trong năm 2020, điều chỉnh tăng 0,3 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra vào
tháng 9 năm 2020; Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo GDP thế giới năm 2020 ở mức -4,4%; Ngân hàng Phát
triển châu Á (ADB) dự báo tăng trưởng của Trung Quốc đạt 2,1%, Hoa Kỳ giảm -3,5%, Nhật Bản giảm 5,4%,
In-đô-nê-xi-a giảm 2,2%, Ma-lai-xi-a giảm 6,0%, Thái Lan giảm 7,8%, Phi-li-pin giảm 8,5% và Xin-ga-po giảm
6,2%.
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châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, trách nhiệm, sáng tạo, hiệu quả” Thành
phố đã thực hiện một loạt các giải pháp phòng chống dịch hiệu quả, tích cực truy
vết, khoanh vùng, dập dịch tức thời ngay khi phát hiện; hỗ trợ phát triển doanh
nghiệp, cơ cấu lại nền kinh tế; tiếp tục thực hiện cải cách hành chính, khẳng định
tinh thần tiên phong, vượt khó của Chính quyền, Nhân dân và doanh nghiệp.
Nhờ đó, tình hình kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn Thành phố có những
dấu hiệu tích cực dù chịu tác động mạnh của dịch Covid-19.
1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
Tổng sản phẩm trên địa bàn năm 2020 ước tính tăng 1,39% so với cùng kỳ
năm trước, thấp hơn mức ước tính tăng trưởng 7,83% của năm 2019. Trong mức
tăng trưởng chung 1,39% của kinh tế Thành phố, khu vực nông lâm thuỷ sản
tăng 2,06%, đóng góp 0,01 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp và xây dựng
tăng 0,43%, đóng góp 0,11 điểm phần trăm; khu vực thương mại dịch vụ tăng
2,17%, đóng góp 1,33 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
giảm 0,51%.
Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp đóng góp
0,10 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của nền kinh tế, có mức tăng
0,47% so với cùng kỳ nhưng vẫn là nền tảng tạo động lực tăng trưởng của kinh
tế Thành phố. Ngành xây dựng đóng góp 0,01 điểm phần trăm, có mức tăng
trưởng 0,26% so với cùng kỳ. Do ảnh hưởng của dịch Covid-19 các dự án thi
công bị gián đoạn, nguồn cung sản phẩm nhà ở hạn chế, tuy nhiên nhiều dự án
đầu tư công trong lĩnh vực giao thông, xây dựng hạ tầng được triển khai nhanh,
thúc đẩy ngành xây dựng tiếp tục ổn định và tăng trưởng dương so với cùng kỳ.
Khu vực thương mại dịch vụ có mức tăng 2,17% - là mức tăng thấp nhất
trong 10 năm gần đây, do chịu nhiều ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hai ngành
dịch vụ chiếm tỷ trọng 9,8% trong khu vực thương mại dịch vụ có mức tăng
trưởng âm gồm: lưu trú và ăn uống giảm 33,94%; hoạt động kinh doanh bất
động sản giảm 4,37%.
Giá trị tăng thêm của 9 ngành dịch vụ trọng yếu chiếm 56,7% trong GRDP
và 90,9% trong khu vực dịch vụ. Trong đó, 4 ngành dịch vụ có tỷ trọng cao so với
GRDP là thương nghiệp (chiếm 15,7%), vận tải kho bãi (chiếm 9,6%), tài chính
ngân hàng (chiếm 8,7%), hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ (chiếm
5,2%) - đây là bốn ngành trọng yếu chiếm 39,2% trong GRDP và chiếm 62,9%
trong nội bộ khu vực dịch vụ.
Về cơ cấu kinh tế năm 2020, xét theo giá hiện hành, khu vực nông, lâm
nghiệp và thủy sản chiếm tỷ trọng 0,7%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm
24,2%; khu vực thương mại dịch vụ chiếm 62,4%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản
phẩm chiếm 12,7%.
2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
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a) Trồng trọt
Diện tích gieo trồng cây hàng năm ước đạt 36.121,5 ha, giảm 4,9% so với
năm trước; trong đó diện tích lúa tăng 0,2%, bắp giảm 20,8%, rau các loại giảm
8,4%, đậu phộng giảm 39,5%, cỏ thức ăn gia súc giảm 8,6% so với năm trước.
Nhìn chung năng suất tất cả các loại cây đều tăng nhưng do diện tích gieo trồng
giảm dẫn đến sản lượng năm 2020 giảm so với năm 2019.
Vụ Đông xuân 2020-2021: Tính đến 15/12/2020 đã xuống giống 2.162 ha,
trong đó cây lúa hiện nay tập trung giai đoạn mạ 1.351 ha, 521 ha đẻ nhánh, 290
ha làm đòng; diện tích rau gieo trồng là 1.620 ha, cao hơn so với cùng kỳ năm
trước (1.492,7 ha).
Thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển rau an toàn trên địa bàn năm
2020, Thành phố tiếp tục triển khai xây dựng cánh đồng sản xuất rau muống
nước theo quy trình VietGAP, thực hiện dán tem truy xuất nguồn gốc rau củ quả
VietGAP tại 7 hợp tác xã nông nghiệp: Phước An, Phú Lộc, Mai Hoa, Ngã 3
Giồng, Phước Bình, Nấm Việt và Liên tổ Rau an toàn Tân Trung và 01 tổ hợp
tác sản xuất nông nghiệp. Sản phẩm rau quản lý truy xuất nguồn gốc đạt khoảng
20 tấn/ngày và được bày bán trên 50 điểm bán tại các hệ thống siêu thị Saigon
Co.op, siêu thị Big C, siêu thị Lotte và siêu thị AEON.
b) Chăn nuôi
Tính đến thời điểm 1/10, tổng đàn trâu bò là 134.785 con, tăng 0,5% so với
cùng kỳ năm 2019. Trong đó đàn bò sữa là 86.940 con, giảm 1,6% so cùng kỳ.
Đàn heo thịt có 173.520 con, tăng 6,3% so với cùng kỳ.
Đàn gia cầm có 418,6 nghìn con, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm 2019;
trong đó đàn gà 376,2 nghìn con, tăng 1,4 %. Do sản lượng thịt heo hơi tăng khá
nên nhu cầu thịt gà hơi trên thị trường giảm, dẫn đến đàn gà chỉ tăng nhẹ vào
cuối năm. Đàn gà được nuôi chủ yếu tại trang trại gà An Phú - Củ Chi thuộc
Tổng Công Ty Nông Nghiệp Sài Gòn.
Tình hình dịch tễ đàn gia súc, gia cầm tương đối ổn định, không phát hiện
dịch bệnh cúm gia cầm, lở mồm long móng, PRRS tại các hộ chăn nuôi.
c) Lâm nghiệp
Tổng diện tích đất có rừng là 36.770 ha. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 17,55%.
Tổng số gỗ khai thác trong năm 2020 là 8.387m3, giảm 0,1%; củi khai thác
3.809 Ster, giảm 2,2% so với cùng kỳ.
d) Thủy sản
Sản lượng thủy sản năm 2020 ước đạt 61.233,3 tấn, tăng 1,4% so với cùng
kỳ năm trước. Trong đó:
+ Sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 18.644,3 tấn, tăng 2,7%.
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+ Sản lượng thuỷ sản nuôi trồng 42.589 tấn, tăng 0,8% so với cùng kỳ năm
trước. Trong đó, sản lượng cá ước đạt 8.643 tấn, tăng 6%; sản lượng tôm ước
đạt 11.722 tấn, giảm 2,9% so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình thả nuôi tôm: Tính đến ngày 04/12, đã có 336 lượt hộ thả nuôi
tôm sú giống với 160,6 triệu con giống trên diện tích 3.349,3 ha. So với cùng kỳ
diện tích giảm 7,8%, con giống giảm 18,4%. Tôm thẻ chân trắng có 2.287 lượt
hộ thả nuôi với 705,3 triệu con giống trên diện tích 1.639,4 ha. So với cùng kỳ
diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng tăng 1,2%, con giống giảm 13,2%.
Dịch bệnh trên tôm (chủ yếu bệnh đốm trắng) tại huyện Cần Giờ: Từ
đầu năm đến nay có 28 lượt hộ nuôi có tôm bệnh trên diện tích 19,8 ha, làm thiệt
hại 5 triệu con giống; có 24 hộ được xử lý dập bệnh bằng thuốc của quỹ phòng
ngừa dịch bệnh.
3. Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) năm 2020 ước tính giảm 4% so
với cùng kỳ. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 4,6%; sản xuất
và phân phối điện giảm 1,1%; cung cấp nước và xử lý rác thải giảm 0,8%.
Trong các ngành công nghiệp cấp II, có 11/30 ngành có chỉ số sản xuất
công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có mức tăng khá như:
sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 17,7%; sản xuất thuốc hóa dược và
dược liệu tăng 7,2%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang
học tăng 18,7%... Một số ngành có chỉ số sản xuất giảm mạnh so với cùng kỳ
như: chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế)
giảm 22,5%; sản xuất kim loại giảm 19,6%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc
sẵn (trừ máy móc, thiết bị) giảm 18,4%; sản xuất trang phục giảm 20,4%; sửa
chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc thiết bị giảm 19,0% và ngành công nghiệp
chế biến, chế tạo khác giảm 11,0%; thoát nước và xử lý nước thải giảm 20,2%.
Đối với 4 ngành công nghiệp trọng điểm, chỉ số sản xuất công nghiệp 12
tháng năm 2020 tăng 0,5% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn 4,5 điểm phần
trăm so với chỉ số sản xuất chung của toàn ngành công nghiệp. Trong đó, ngành
chế biến lương thực, thực phẩm và đồ uống giảm 0,7%; ngành hóa dược tăng
4,7%; ngành điện tử tăng 18,7%; ngành cơ khí giảm 12,4%. Ngành chế biến
lương thực, thực phẩm và đồ uống giảm do tác động của dịch COVID-19 và
Nghị định 100/2019 của Chính phủ. Ngành sản xuất hàng điện tử tăng khá do
các doanh nghiệp sản xuất thường xuyên ứng dụng các công nghệ mới, hiện đại;
các sản phẩm thuộc lĩnh vực công nghệ cao (chất bán dẫn, vi mạch, bo mạch
điện tử, linh kiện điện thoại…) có được thị trường tiêu thụ ổn định; người tiêu
dùng có xu hướng sử dụng nhiều sản phẩm công nghệ trong thời gian thực hiện
giãn cách xã hội.
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Đối với các ngành truyền thống, chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2020
giảm 16,4% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành dệt giảm 1,8%; ngành
may trang phục giảm 20,4%; ngành da giày giảm 17,4%.
Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 12/2020
ước tính tăng 1,2% so với tháng trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ năm 2019.
Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 12 ước tính tăng
17,8% so với cùng thời điểm năm trước.
4. Doanh nghiệp thành lập mới
Tính từ đầu năm đến ngày 15/12/2020, toàn thành phố đã có 40.302 doanh
nghiệp đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký đạt 1.115.256 tỷ đồng. So
với cùng kỳ năm trước, số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh giảm 6,3%, vốn
đăng ký tăng 64%. Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu có số lượng giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh là 28.537, chiếm 70,8% trong tổng số doanh nghiệp
đăng ký thành lập mới, giảm 7,2% so với cùng kỳ; vốn đăng ký 961.411 tỷ
đồng, chiếm 86,2% trong tổng vốn đăng ký, tăng 91,8% so với cùng kỳ.
5. Hoạt động thương mại và dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2020 ước
tính đạt 1.224.705 tỷ đồng, giảm 1,3% so với cùng kỳ năm trước. Xét theo
ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa năm 2020 ước đạt 759.714 tỷ đồng,
chiếm 62% tổng mức và tăng 11,9% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch
vụ lưu trú, ăn uống đạt 77.111 tỷ đồng, chiếm 6,3% tổng mức và giảm 33,8%;
doanh thu du lịch lữ hành đạt 7.401 tỷ đồng, chiếm 0,6% và giảm đến 76,7%;
doanh thu dịch vụ khác đạt 380.479 tỷ đồng, chiếm 31% và giảm 8% so với
cùng kỳ.
Vận tải hành khách năm 2020 ước tính đạt 502.855 nghìn lượt khách, giảm
46% so với cùng kỳ năm trước và 12.271 triệu lượt khách.km luân chuyển, giảm
53,1%; vận tải hàng hóa đạt 283.343 nghìn tấn, giảm 9,8% và 171.612 triệu
tấn.km luân chuyển, giảm 10,9%.
Khách quốc tế đến Thành phố trong năm 2020 ước tính đạt 1,3 triệu lượt
người, giảm 84,8% so với cùng kỳ năm trước.
Khách du lịch nội địa đến Thành phố trong năm 2020 ước tính đạt 15 triệu
lượt người, giảm 54,2% so với cùng kỳ năm trước.
6. Hoạt động ngân hàng
Tổng vốn huy động đến đầu tháng 12 đạt 2,8 triệu tỷ đồng, tăng 2,37% so
với tháng trước (chỉ số này của tháng trước: +1,60%); tăng 13,65% so với tháng
cùng kỳ năm trước. Vốn huy động của các Ngân hàng Thương mại cổ phần
chiếm 52,7% tổng vốn huy động, tăng 14,77% so với tháng cùng kỳ. Tiền gửi
tiết kiệm đạt 1,09 triệu tỷ, chiếm 39,3% tổng vốn huy động, tăng 0,77% so với
tháng cùng kỳ năm trước.
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Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 12 đạt 2,44 triệu
tỷ đồng, tăng 9,2% so với tháng cùng kỳ. Trong đó, dư nợ tín dụng của các
Ngân hàng thương mại cổ phần đạt 1,31 triệu tỷ đồng, chiếm 53,7% tổng dư nợ,
tăng 11,87% so với tháng cùng kỳ năm trước.
7. Đầu tư
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội thực hiện năm 2020 theo giá hiện hành ước đạt
441.024 tỷ đồng, so với cùng kỳ giảm 1,2% và bằng 32,1% GRDP, bao gồm:
Vốn khu vực Nhà nước đạt 77.617 tỷ đồng, chiếm 17,6% tổng vốn đầu tư, tăng
30,7% so với cùng kỳ năm trước; khu vực ngoài Nhà nước đạt 301.048 tỷ đồng,
chiếm 68,3%, bằng 95% so với cùng kỳ; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài đạt 62.359 tỷ đồng, chiếm 14,1%, bằng 88,9% so với cùng kỳ.
Trong vốn đầu tư của khu vực Nhà nước, vốn từ ngân sách địa phương thực
hiện năm 2020 ước tính đạt 39.913 tỷ đồng, tăng 50,8% so với năm 2019. Ước
tính tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công năm 2020 đạt 90% so với kế hoạch, cao nhất
từ trước đến nay, phản ánh kết quả việc Thành phố quyết liệt thực hiện các biện
pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.
Đầu tư trực tiếp của nước ngoài từ đầu năm đến ngày 20/12/2020, thành phố
đã có 950 dự án có vốn nước ngoài được cấp mới giấy chứng nhận đầu tư với
tổng vốn đăng ký đạt 637,7 triệu USD; có 250 lượt dự án điều chỉnh vốn đầu tư
với số vốn đăng ký điều chỉnh là 540,9 triệu USD; số lượt nhà đầu tư góp vốn,
mua cổ phần là 3.640 lượt với tổng giá trị góp vốn, mua cổ phần đạt 3.177,4 triệu
USD. Tổng cộng vốn đăng ký cấp phép mới, vốn điều chỉnh và góp vốn, mua cổ
phần đạt 4,36 tỷ USD, giảm 47,5% so với cùng kỳ.
8. Thu, chi ngân sách Nhà nước
Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước năm 2020 ước thực hiện 352.000 tỷ
đồng, đạt 86,7% dự toán, giảm 14,2% so với cùng kỳ. Trong đó thu nội địa
238.000 tỷ đồng, đạt 85,4% dự toán, giảm 11,4%; thu từ dầu thô 10.500 tỷ đồng,
đạt 86,1% dự toán, giảm 52,2%; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 103.500 tỷ đồng,
đạt 90,0% dự toán, giảm 12,8% so với cùng kỳ.
Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) năm 2020 ước thực hiện
83.483 tỷ đồng, đạt 81,8% dự toán, giảm 9,9% so với cùng kỳ. Trong đó, chi đầu
tư phát triển 36.996 tỷ đồng, tăng 68,2%; chi thường xuyên đạt 45.123 tỷ đồng,
tăng 7,2% so với cùng kỳ.
9. Xuất, nhập khẩu hàng hóa
a) Xuất khẩu hàng hóa
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp thành phố xuất
qua cảng Thành phố (kể cả dầu thô) năm 2020 ước đạt 40.211,9 triệu USD, tăng
1,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế nhà nước đạt 2.259,1
triệu USD, giảm 24,5%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 10.804,4 triệu
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USD, giảm 7,5%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 27.148,4 triệu
USD, tăng 8,4%.
Trong năm 2020 có 5 nhóm hàng đạt giá trị xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm
83,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó: đứng đầu là máy vi tính, sản phẩm
điện tử và linh kiện đạt 17,8 tỷ USD, chiếm 44,3% trong tổng kim ngạch xuất
khẩu, tăng 18,1% so với cùng kỳ năm trước; kế đến là nhóm hàng hoá khác đạt
6,9 tỷ USD, chiếm 17,3%, giảm 7,6%; thứ 3 là hàng dệt may đạt 4,3 tỷ USD,
chiếm 10,7%, giảm 23,7%; thứ 4 là nhóm hàng giày dép đạt 2,2 tỷ USD, chiếm
5,6%, giảm 14,2%; thứ 5 là máy móc thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 2,2 tỷ USD,
chiếm 5,5%, tăng 3,6%.
Thị trường xuất khẩu hàng hoá chủ lực của các doanh nghiệp thành phố
xuất qua cảng Thành phố vẫn là Trung Quốc (đạt 10,5 tỷ USD, chiếm 26,2% tỷ
trọng xuất khẩu, tăng 23,7% so với cùng kỳ năm trước), Hoa Kỳ (đạt 6,7 tỷ
USD, chiếm 16,7%, giảm 0,2%), Nhật Bản (đạt 2,8 tỷ USD, chiếm 7%, giảm
16% so với cùng kỳ).
b) Nhập khẩu hàng hóa
Tổng kim ngạch nhập khẩu của các doanh nghiệp Thành phố nhập qua
cảng Thành phố ước đạt 43.366,3 triệu USD, giảm 1,6% so với cùng kỳ năm
trước; trong đó khu vực kinh tế nhà nước đạt 1.189,4 triệu USD, giảm 15,5%;
khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 19.443 triệu USD, giảm 8,9%; khu vực kinh
tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 22.733,9 triệu USD, tăng 6,5%.
Trong năm 2020 có 8 nhóm hàng nhập khẩu trị giá trên 1 tỷ USD, chiếm
86,8% tổng kim ngạch nhập khẩu, trong đó: đứng đầu là máy vi tính, sản phẩm
điện tử và linh kiện đạt 16,5 tỷ USD, chiếm 38% trong tổng kim ngạch nhập
khẩu, tăng 23,9% so với cùng kỳ năm trước; kế đến là nhóm hàng hoá khác đạt
9,5 tỷ USD, chiếm 22%, giảm 3,9%; thứ 3 là máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ
tùng khác đạt 4,7 tỷ USD, chiếm 10,9%, giảm 12,3%; thứ 4 là vải các loại đạt
1,7 tỷ USD, chiếm 4%, giảm 26,4%; các nhóm hàng còn lại là chất dẻo, sắt thép,
sản phẩm hoá chất và điện thoại các loại.
Cán cân thương mại hàng hóa tính chung năm 2020 tiếp tục nhập siêu 3,15
tỷ USD, trong đó khu vực kinh tế trong nước nhập siêu 7,56 tỷ USD; khu vực có
vốn đầu tư nước ngoài xuất siêu 4,41 tỷ USD.
10. Chỉ số giá
a) Chỉ số giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2020 tăng 0,21% so với tháng trước,
trong đó có 3/11 nhóm hàng hoá giảm so với tháng trước gồm: nhóm hàng ăn và
dịch vụ ăn uống (-0,11%); nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình (-0,18%); nhóm
văn hóa, giải trí và du lịch (-0,12%). Hai nhóm hàng hoá gần như không biến
động là nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép và nhóm thuốc và dịch vụ y tế. Có
7

6/11 nhóm hàng hoá còn lại đều tăng so tháng trước, tăng cao nhất là nhóm giao
thông (+2,37%); nhóm đồ uống và thuốc lá (+0,46%); nhóm nhà ở, điện, nước,
chất đốt và vật liệu xây dựng (+0,08%); nhóm bưu chính viễn thông (+0,32%);
nhóm giáo dục (+0,02%); nhóm hàng hóa, dịch vụ khác (+0,11%).
CPI bình quân năm 2020 tăng 2,78% so với bình quân cùng kỳ năm 2019;
CPI tháng 12/2020 tăng 1,02% so với tháng 12/2019.
b) Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ
Chỉ số giá vàng tháng 12/2020 giảm 2,13% so với tháng trước, tăng
33,08% so với tháng 12/2019. Bình quân năm 2020, chỉ số giá vàng tăng
30,36% so với bình quân năm 2019.
Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 12/2020 giảm 0,15% so với tháng trước, giảm
0,29% so với tháng 12/2019. Bình quân năm 2020, chỉ số giá đô la Mỹ tăng
0,16% so với bình quân năm 2019.
11. Lao động, việc làm
Năm 2020, giải quyết việc làm cho 306.992 lượt người, đạt 102,3% kế
hoạch năm, giảm 2,7% so với năm 2019; số chỗ việc làm mới được tạo ra đạt
136.729 chỗ, đạt 101,28% kế hoạch năm, tăng 0,33% so với năm 2019.
Trong năm 2020, trên địa bàn thành phố có 172.943 lao động nộp hồ sơ
hưởng trợ cấp thất nghiệp; 165.754 người nhận quyết định hưởng trợ cấp thất
nghiệp.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, kể từ tháng 4 năm 2020, các
doanh nghiệp hoạt động dịch vụ đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài
tạm ngưng các hoạt động xuất khẩu lao động và lùi thời gian xuất cảnh đối với
những lao động đã đủ điều kiện xuất cảnh. Tính đến nay, số lao động đi làm việc
ở nước ngoài là 7.715 người, đạt 57,15% kế hoạch năm.
12. Đời sống dân cư và công tác an sinh xã hội
Đời sống dân cư năm 2020 bị tác động bởi dịch Covid-19, công tác an sinh
xã hội càng được chính quyền các cấp quan tâm thực hiện. Tính đến nay, thành
phố đã giải quyết cho 560.040 đối tượng của 5.317 đơn vị bị ảnh hưởng do dịch
COVID-19, đạt 100% với tổng số tiền hơn 612,083 tỷ đồng.
Đầu năm 2020, thành phố có 9.668 hộ nghèo, chiếm 0,39% tổng số hộ
thành phố và 22.859 hộ cận nghèo, chiếm 0,93% tổng hộ thành phố. Đến thời
điểm hiện nay, thành phố còn 3.128 hộ nghèo, 15.197 hộ cận nghèo, tương ứng
chiếm 0,13% và 0,62% tổng số hộ thành phố.
Thực hiện Nghị quyết số 42/NQ-CP, Thành phố hỗ trợ cho 32.527 hộ
nghèo, hộ cận nghèo với tổng số 127.829 nhân khẩu (thời điểm 31/12/2019) và
đã thực hiện chi hỗ trợ cho 111.136 thành viên của 32.527 hộ nghèo, hộ cận
nghèo gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, trong đó: 30.538 thành viên của
9.668 hộ nghèo và 80.598 thành viên của 22.859 hộ cận nghèo.
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Tính đến nay, Thành phố đã thực hiện vận động để hỗ trợ kinh phí xây
dựng 111 căn nhà tình thương với số tiền 6,643 tỷ đồng; sửa chữa chống
dột 223 căn với số tiền 7,835 tỷ đồng; sửa chữa 11 căn nhà tình nghĩa với số
tiền 0,597 tỷ đồng; Chăm lo, tổ chức đi thăm, chúc tết và tặng quà cho 77.029
lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo với tổng
số tiền là 70,268 tỷ đồng.
13. Giáo dục, đào tạo
Năm 2020, thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 ngành giáo
dục và đào tạo đã tiến hành công tác rà soát, tự đánh giá, kiểm tra các cơ sở giáo
dục có khả năng lây nhiễm dịch cao nhằm hạn chế tối đa khả năng lây nhiễm,
đảm bảo các điều kiện cho học sinh các cấp đi học trở lại trong trạng thái bình
thường mới. Tổ chức tổng kết năm học 2019-2020 và khai giảng năm học mới
2020-2021 với tinh thần đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo.
Tiếp tục thực hiện mức thu học phí bằng với mức thu của năm học 20192020; đồng thời, tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện Phần mềm “Quản lý tài chính
nhà trường” ở tất cả các cấp học, bậc học và yêu cầu các nhà trường phối hợp tổ
chức cho phụ huynh thanh toán học phí không sử dụng tiền mặt.
14. Tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm
Trong năm 2020, thành phố có hơn 12.329 trường hợp mắc bệnh tay chân
miệng, giảm 51,4% so với cùng kỳ và chưa ghi nhận trường hợp tử vong; 20.073
trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 66,5%, trong đó có 02 ca tử vong;
446 trường hợp mắc bệnh sởi, giảm 93% và không có ca tử vong; không xảy ra
vụ ngộ độc thực phẩm tập thể.
Thành phố triển khai các hoạt động truyền thông cách phòng chống dịch
bệnh Covid-19 và đảm bảo chất lượng thực phẩm trên thị trường trong mùa dịch
đồng thời ban hành Bộ tiêu chí đánh giá an toàn thực phẩm đối với dịch vụ ăn
uống và phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện kiểm tra giám sát an toàn thực
phẩm tại các cơ sở chế biến suất ăn sẵn, bếp ăn tập thể đang hoạt động. Tính đến
ngày 10/11/2020, đã tiến hành kiểm tra và xử phạt các cơ sở vi phạm với số tiền
gần 3,5 tỷ đồng; hiện chưa xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào trên địa bàn
15. Hoạt động văn hóa, thể thao
Các hoạt động lễ hội, văn hoá, thể thao năm 2020 được tổ chức hạn chế,
tránh tập trung đông người do yêu cầu giãn cách xã hội, phòng chống dịch
COVID-19. Vào dịp Lễ, Tết các lễ hội truyền thống vẫn diễn ra, thu hút đông
đảo quần chúng tham gia như: chương trình Đón chào năm mới 2020; lễ hội Tết
Nguyên đán Canh Tý năm 2020; lễ kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng
Sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2020). Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương tại Công
viên Lịch sử Văn hóa dân tộc; Kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và 134 năm Ngày Quốc tế Lao
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động (1/5/1886 - 1/5/2020). Triển lãm ảnh nghệ thuật về đề tài “Thành phố Hồ
Chí Minh – 45 năm rực rỡ tên vàng”, “Giai cấp công nhân – lực lượng tiên
phong của cách mạng Việt Nam” trên phố đi bộ Nguyễn Huệ, Đồng Khởi…
Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường, thực hiện nếp sống văn minh,
không xả rác ra đường và kênh rạch, xây dựng nông thôn mới, xây dựng tuyến
đường văn minh – mỹ quan đô thị, tuyến kênh xanh – sạch – đẹp diễn ra thường
xuyên.
Sau thời gian cách ly xã hội và trong tình hình dịch COVID-19 bước sang
giai đoạn mới, các hoạt động thể dục, thể thao được điều chỉnh phù hợp thu hút
mọi người dân, vận động viên tham gia đáp ứng nhu cầu thưởng thức, vui chơi,
rèn luyện sức khoẻ. Thành phố đã tổ chức thành công cuộc đua xe đạp thực tế ảo
tranh Cúp Niềm tin chiến thắng nhân kỷ niệm 45 năm Giải phóng miền Nam,
Thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2020); cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh
Cúp truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 32 năm 2020, với chủ đề “Non
Sông Liền Một Dải” từ ngày 19/5/2020 đến 7/6/2020 nhằm chào mừng kỷ niệm
130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020), 109 năm ngày
Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước, chào mừng Đại hội Đảng các cấp.
16. Tai nạn giao thông
Năm 2020, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 2.926 vụ tai nạn giao thông
đường bộ, giảm 14,1% (-481 vụ), làm chết 560 người, giảm 74 người, bị thương
2.039 người, giảm 367 người. Tai nạn giao thông đường sắt xảy ra 02 vụ, làm
chết 02 người. Trên tuyến thủy nội địa xảy ra 11 vụ, làm 01 người chết, thiệt hại
tài sản khoảng 1,49 tỷ đồng.
17. Thiệt hại do thiên tai, bảo vệ môi trường và phòng chống cháy, nổ
Năm 2020, đã xảy ra 290 vụ cháy (giảm 52 vụ so với cùng kỳ), làm 12
người chết và 27 người bị thương, tài sản thiệt hại ước tính khoảng 13,3 tỷ đồng.
Xảy ra 01 vụ rò khí gas, làm bị thương 02 người./.
CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
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