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LỜI NÓI ĐẦU
iên giám thống kê là ấn phẩm được Cục Thống kê thành phố
Hồ Chí Minh xuất bản hàng năm, bao gồm những số liệu
thống kê cơ bản phản ánh thực trạng tình hình kinh tế xã hội
của thành phố Hồ Chí Minh. Ngoài ra, nội dung Niên giám còn có
một phần số liệu của toàn quốc nhằm cung cấp thêm tư liệu tham
khảo phục vụ yêu cầu nghiên cứu.

N

Bên cạnh các biểu số liệu và phần giải thích thuật ngữ, nội
dung, phương pháp tính một số chỉ tiêu thống kê chủ yếu, niên giám
còn bao gồm đánh giá khái quát những nét chính về tình hình kinh
tế, xã hội của thành phố trong năm 2018.
Cục Thống kê thành phố Hồ Chí Minh chân thành cảm ơn
những ý kiến đóng góp và sự giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị, cá
nhân về nội dung cũng như hình thức đối với ấn phẩm những lần
xuất bản trước. Chúng tôi rất mong tiếp tục nhận được nhiều ý kiến
để Niên giám Thống kê thành phố Hồ Chí Minh ngày càng đáp ứng
tốt hơn yêu cầu của các đối tượng sử dụng thông tin thống kê.
Trong quá trình sử dụng, nếu có vấn đề cần trao đổi, vui lòng
liên hệ Phòng Thống kê Tổng hợp - Cục Thống kê thành phố Hồ Chí
Minh với điện thoại số: (028) 38 299 838 – (028) 38 244 733.
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FOREWORD

S

tatistical Yearbook is published annually by the Ho Chi Minh
City Statistical Office, comprises basic data reflecting the socioeconomic situation in Ho Chi Minh City. In addition, the Yearbook
includes some national data to provide a useful point of reference.
Beside data tables, explanations of terminologies, contents and
methodologies of some key statistical indicators, statistical yearbook
also assesses overview of the socioeconomic situation in 2018.
Ho Chi Minh City Statistical Office would like to express its
sincere thanks to agencies, organizations and individuals for their
suggestions, criticisms of the content and form of this publication and
for their helping in the past years. We hope to receive more comments
to improve this Statistical Yearbook in the next release and better
satisfy the demands of data users.
Readers requiring further information are welcome to contact the
General Division of the City Statistical Office by phone at (028) 38 299
838 – (028) 38 244 733.
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