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TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Tháng 03 và quý I năm 2021
Tình hình kinh tế - xã hội Thành phố quý I năm 2021 diễn ra trong bối cảnh
tăng trưởng kinh tế toàn cầu được cải thiện do triển khai tiêm chủng vắc xin hiệu quả
và các quốc gia đối phó tốt hơn với dịch COVID -191, giá dầu thô biến động sau các
cuộc họp của OPEC và các gói cứu trợ kinh tế các nước; căng thẳng thương mại Mỹ Trung tiếp diễn; thất nghiệp có xu hướng tăng do áp dụng các biện pháp phong tỏa.
Trong nước, giá cả bị tác động một phần bởi giá vàng, giá dầu của thế giới; ngành du
lịch tiếp tục gặp khó khăn do dịch bệnh bùng phát vào cuối tháng 1 năm 2021.
Đứng trước những khó khăn, thách thức Thành uỷ và UBND Thành phố đã
lãnh đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương vừa phải tập trung phòng, chống dịch một
cách hiệu quả, quyết liệt với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, “tất cả vì sức
khoẻ, an toàn của nhân dân” vừa phải bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ.
I. CÔNG NGHIỆP
Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 3 năm 2021 uớc tính
tăng 29,4% so với tháng 2 năm 2021. Trong đó ngành công nghiệp khai khoáng
tăng 30,9%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 30,2%; sản xuất và phân phối điện
tăng 17,5%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 9,0%.

Theo Trading Economics, dự báo tăng trưởng GDP Quý I năm 2021 so với cùng kỳ năm trước của một số
nền kinh tế trong khu vực Đông Nam Á gồm In-đô-nê-xi-a, Ma-lai-xi-a, Phi-li-pin, Thái Lan và Xin-ga-po lần lượt là
+1,9%, -0,7%, -3,5%, -1,5%, +1,5%.
Theo Fitch Ratings, dự báo GDP Quý I năm 2021 của thế giới tăng 3,2%, Nhật Bản giảm 0,8%, Hoa Kỳ
giảm 0,2% so với cùng kỳ năm trước.
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Tính chung 3 tháng năm 2021, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp trên
địa bàn Thành phố tăng 3,8% so với cùng kỳ năm trước do trong nước chịu tác
động của dịch COVID-19, một số quốc gia là đối tác thương mại quan trọng của
Việt Nam đang phải đương đầu với làn sóng lây nhiễm dịch COVID-19 lần thứ ba
khiến cho nguồn nguyên vật liệu nhập khẩu phục vụ cho sản xuất bị thiếu hụt, thị
trường tiêu thụ hàng hóa trong nước và quốc tế gặp nhiều khó khăn. Trong mức
tăng chung 3,8%, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,8%; sản xuất và phân
phối điện tăng 1,4%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 0,6%.
Một số ngành công nghiệp chủ yếu có dấu hiệu hồi phục thể hiện qua chỉ số
sản xuất 3 tháng năm 2021 tăng cao hơn so với cùng kỳ như: sản xuất đồ uống tăng
30,0%; dệt tăng 6,7%; chế biến gỗ và sản phẩm từ gỗ tăng 60,8%; sản phẩm điện tử
tăng 24,7%; sản xuất thiết bị điện tăng 20,1%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng
5,7%; sản phẩm từ khoáng kim loại tăng 3,2%.
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Chỉ số sản xuất công nghiệp một số ngành chủ yếu
Đơn vị tính: %
Tháng 3/2021 so
với tháng 2/2021
129,4

Tổng số
Chia theo ngành cấp 1
1. Công nghiệp khai khoáng
2. Công nghiệp chế biến chế tạo
3. SX và phân phối điện
4. SX và phân phối nước, xử lý chất thải
Một số ngành chủ yếu
1. Sản xuất chế biến thực phẩm
2. Sản xuất đồ uống
3. Sản xuất trang phục
4. Sản xuất da và SP liên quan
5. SX hóa chất và SP hóa chất
6. Sản phẩm từ cao su và plastic
7. SP từ khoáng kim loại
8. Sản xuất SP điện tử
9. Sản xuất thiết bị điện
10. Sản xuất xe có động cơ

3 tháng so với
cùng kỳ
103,8

130,9
130,2
117,5
109,0

25,0
104,8
101,4
100,6

150,8
112,2
143,7
127,6
150,8
131,4
155,3
118,6
115,5
148,3

105,7
130,0
77,3
81,8
100,0
98,7
103,2
124,7
120,1
99,1

Đối với 4 ngành công nghiệp trọng điểm, chỉ số sản xuất công nghiệp 3 tháng
năm 2021 tăng 7,5% so với cùng kỳ năm trước, tăng hơn 3,7 điểm phần trăm so với
chỉ số sản xuất chung của ngành công nghiệp. Trong đó, ngành sản xuất hàng điện tử
tăng 24,7%; ngành lương thực thực phẩm và đồ uống tăng 14,5%; ngành cơ khí tăng
1,8%.
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Đối với ngành công nghiệp truyền thống, chỉ số sản xuất công nghiệp 3
tháng năm 2021 giảm 16,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành dệt tăng
6,7%; ngành sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 18,2%; sản xuất trang
phục giảm 22,7%.
Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành truyền thống
Đơn vị tính: %
Tháng 3/2021 so với
tháng 2/2021

3 tháng 2021 so
với cùng kỳ

II. Nhóm ngành truyền thống

133,9

83,5

1. Dệt

120,2

106,7

2. Sản xuất trang phục

143,7

77,3

3. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

127,6

81,8

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 3 năm
2021 ước tính tăng 28,4% so với tháng 2 năm 2021 và giảm 1,5% so với cùng kỳ
năm trước. Lũy kế 3 tháng năm 2021 chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp tăng
5,3% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao
như: chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm gỗ, tre, nứa (trừ giường tủ, bàn, ghế) tăng
31,5%; sản xuất kim loại tăng 30,5%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và
sản phẩm quang học tăng 28,9%; sản xuất đồ uống tăng 22,3%; sản xuất than cốc,
sản phẩm dầu mỏ tinh chế tăng 21,9%; sản xuất thiết bị điện tăng 16,9%. Một số
ngành có mức tiêu thụ giảm mạnh so với cùng kỳ: công nghệ chế biến chế tạo khác
giảm 25,2%; sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu giảm 21,6%; sản xuất trang
phục giảm 18,7%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 18,1%; sản xuất
hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 10,6%.
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Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo trong tháng 3 năm
2021 ước tính tăng 16,5% so cùng thời điểm năm trước, trong đó một số ngành có
chỉ số tồn kho cao hơn mức tăng chung của toàn ngành công nghiệp như sản xuất
da và các sản phẩm có liên quan tăng 336,5%; chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ
gỗ, tre, nứa (trừ giường tủ, bàn, ghế) tăng 125,0%; sản xuất hóa chất và sản phẩm
hóa chất tăng 99,4%; sản xuất thuốc lá tăng 59,5%; sản xuất thiết bị điện tăng
39,7%. Tuy nhiên, một số ngành có chỉ số tồn kho giảm so cùng kỳ năm trước như
in, sao chép bản ghi các loại giảm 49,3%; sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh
chế giảm 34,6%; sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu giảm 20,7%
và sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị) giảm 10,6%.
Chính những thành công trong việc phòng chống dịch COVID-19 đã giúp
cho sản xuất công nghiệp của Thành phố dần hồi phục, chỉ số sản xuất công nghiệp
trên địa bàn Thành phố trong 3 tháng đạt mức tăng tích cực 3,8%, doanh nghiệp có
niềm tin vào Chính quyền để tiếp tục đầu tư, nắm bắt thị trường, khôi phục sản
xuất, nhất là các mặt hàng xuất khẩu chủ lực có kim ngạch lớn.
II. XÂY DỰNG
Hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố trong quý I năm 2021 khởi sắc
hơn so với cùng kỳ năm 2020, cụ thể:
Giá trị sản xuất xây dựng quý I năm 2021 theo giá hiện hành ước đạt 52.301
tỷ đồng, tăng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong đó, khu vực Nhà nước đạt
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1.811 tỷ đồng, giảm 0,2% so với cùng kỳ và chiếm 3,5%; khu vực ngoài Nhà nước
đạt 48.978 tỷ đồng, tăng 6,6% so với cùng kỳ và chiếm 93,6%; khu vực có vốn đầu
tư nước ngoài đạt 1.512 tỷ đồng, giảm 20,0% so với cùng kỳ và chiếm 2,9%. Trong
tổng giá trị sản xuất xây dựng quý I năm 2021, hoạt động xây dựng nhà đạt 30.754
tỷ đồng, chiếm 58,8%; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 9.756 tỷ đồng, chiếm
18,7% và hoạt động xây dựng chuyên dụng đạt 11.791 tỷ đồng, chiếm 22,5%.
Theo giá so sánh 2010, giá trị sản xuất xây dựng trong quý I ước đạt 37.576
tỷ đồng, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó, hoạt động xây dựng nhà
tăng 6,9%; công trình kỹ thuật dân dụng giảm 15,0% và hoạt động xây dựng
chuyên dụng tăng 17,7%.
Nhìn chung hoạt động xây dựng trong 3 tháng đầu năm 2021 vẫn còn gặp
nhiều khó khăn do việc siết chặt thủ tục pháp lý cấp phép xây dựng, cấp quyền sử
dụng đất, tỷ lệ các dự án được cấp phép xây dựng giảm mạnh. Đặc biệt do ảnh
hưởng của dịch bệnh COVID-19 đã tác động mạnh đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của các doanh nghiệp xây dựng, khiến tốc độ tăng trưởng ngành xây dựng
của thành phố không cao như kỳ vọng. Vì vậy thành phố cần có những biện pháp
hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng để giúp các doanh nghiệp đứng vững trong giai đoạn
khó khăn này.
III. NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN
1. Trồng trọt
Tiến độ gieo trồng cây nông nghiệp đến ngày 15 tháng 03 năm 2021:
Vụ Đông Xuân: Diện tích gieo trồng lúa Đông Xuân đạt 4.871 ha, giảm
1,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó diện tích gieo trồng của huyện Củ Chi là
3.867 ha, huyện Hóc Môn 964 ha và quận Bình Tân có 40 ha. Cây lúa hiện nay tập
trung giai đoạn đẻ nhánh 50 ha, làm đòng 262 ha, trổ 780 ha, chín 2.264 ha và
1.515 ha đã thu hoạch, diện tích lúa đã thu hoạch giảm 11,7% so với cùng kỳ.
Diện tích gieo trồng các loại cây khác nhìn chung đều tăng so với cùng kỳ.
Diện tích rau 2.833,9 ha, tăng 1,2% so với cùng kỳ. Tình hình cây rau phát triển tốt.
Tình hình sinh vật gây hại: Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại trên lúa là 1.057
ha, giảm 14,6% so với cùng kỳ; lũy kế 3 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh
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vật hại là 2.514,2 ha, tăng 20,5% so với cùng kỳ. Tổng diện tích nhiễm sinh vật hại
trên rau là 733,5 ha, giảm 21,1% so với cùng kỳ. Diện tích phòng trừ trong tháng là
1.653,9 lượt ha. Lũy kế 03 tháng đầu năm 2021, diện tích nhiễm sinh vật hại là
1.637,6 ha, giảm 27,8% so với cùng kỳ, diện tích phòng trừ là 3.941,9 lượt ha,
giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Các sinh vật hại chủ yếu là sâu ăn tạp, sâu
xanh, rầy xám, dòi đục lá, bệnh rỉ trắng, bệnh vàng lá và OBV. Các sinh vật hại đều
có mật độ và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.
2. Chăn nuôi
Tính đến thời điểm báo cáo, tổng đàn trâu, bò, heo và gia cầm trên địa bàn
Thành phố tiếp tục ghi nhận sự duy trì ổn định do có sự quan tâm và kiểm soát tình
hình bệnh trên gia súc và gia cầm khá tốt, từ đó đảm bảo cung cấp sản lượng thịt
cho thị trường dịp Tết và sau Tết.
Đàn trâu ước tính có 4.625 con, bằng 100% so với cùng kỳ.
Đàn bò ước tính 133.510 con, tăng 0,01% so với cùng kỳ, trong đó đàn bò
sữa có 87.100 con (chiếm 65,23% tổng đàn bò); đàn bò sữa tiếp tục duy trì sự ổn
định và cho năng suất sữa đạt chất lượng cao.
Đàn lợn thịt có sự ổn định do tâm lý người nuôi kỳ vọng sức mua tăng, số
con hiện có 221.829 con, tăng 4,1% so với cùng kỳ.
Đàn gia cầm của Thành phố ước đạt 436,4 ngàn con, tăng 0,8%, trong đó
83,57% là đàn gà với 364,7 ngàn con. Tổng đàn gia cầm tiếp tục duy trì, đặc biệt là
đàn gà có mức tăng ổn định nên đủ cung cấp sản lượng thịt hơi cần thiết cho nhu
cầu thị trường sau Tết.
Trong tháng 03, Chi cục Thú y Thành phố đã tăng cường công tác phòng
chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Cùng với đó Thành phố đã tăng cường
công tác giám sát vận chuyển, giết mổ kinh doanh động vật, sản phẩm động vật và
tiến hành lấy mẫu giám sát an toàn thực phẩm đối với các sản phẩm động vật qua
các trạm kiểm dịch đầu mối.
3. Lâm nghiệp
Tổng diện tích đất có rừng và cây lâm nghiệp là 36.770 ha. Tỷ lệ che phủ
rừng và cây lâm nghiệp phân tán đạt 17,55%, tăng 0,1% so với cùng kỳ.
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Ba tháng đầu năm 2021, trên địa bàn xảy ra 01 vụ phá rừng trái pháp luật
làm thiệt hại 55m2 rừng phòng hộ, trong đó có 30 cây dà, quy đổi tương đương
0,179 ster - sản lượng củi khai thác.
4. Thủy sản
Lũy kế 03 tháng đầu năm 2021, sản lượng thủy sản ước thực hiện 13.186,9
tấn, đạt 99,9% so cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá ước đạt 4.641,9 tấn;
sản lượng tôm ước đạt 3.008,8 tấn; sản lượng thủy sản khác ước đạt 5.536,2 tấn.
Sản lượng thủy sản khai thác 03 tháng ước thực hiện 4.082,3 tấn, giảm 2,6%
so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá ước đạt 2.459,8 tấn; sản lượng
tôm ước đạt 688,3 tấn; sản lượng thủy sản khác ước đạt 934,2 tấn.
Sản lượng thủy sản nuôi trồng 03 tháng ước đạt 9.104,6 tấn, tăng 1,1% so
với cùng kỳ năm trước. Trong đó, sản lượng cá ước đạt 2.182,1 tấn; sản lượng tôm
ước đạt 2.320,5 tấn; sản lượng thủy sản khác ước đạt 4.602,0 tấn.
• Tình hình thả nuôi tôm (tại huyện Cần Giờ tính đến ngày 10/03/2021)
+ Tôm sú: Hiện có 290 lượt hộ thả nuôi với 38,5 triệu con giống trên diện
tích 3.302,9 ha. Diện tích tăng tương đương cùng kỳ, con giống tăng 0,6%.
+ Tôm thẻ chân trắng: Có 408 lượt hộ thả nuôi với 155,9 triệu con giống trên
diện tích 322,8 ha. So với cùng kỳ, diện tích tăng 20,1%, con giống tăng 26%.
Tình hình dịch bệnh trên tôm (chủ yếu bệnh đốm trắng) đang gây thiệt hại
cho hộ nuôi tôm. Trong tháng 03, có 4 hộ nuôi có tôm bị bệnh trên diện tích 1,6 ha
làm thiệt hại gần 1,0 triệu con giống. Tính từ đầu năm đến nay, có 16 lượt hộ nuôi
có tôm bệnh trên diện tích 4,9 ha, làm thiệt hại 2,9 triệu con giống. Toàn bộ diện
tích thiệt hại được xử lý dập bằng 844 kg thuốc TTCA của nguồn quỹ phòng ngừa
dịch bệnh.
Hiện nay, toàn thành phố có khoảng trên 200 hộ nuôi cá cảnh với diện tích
khoảng 111,5 ha và 155.000 m3 bể bồn. Chủ yếu tập trung tại huyện Bình Chánh,
Củ Chi và một số quận vùng ven... Tổng sản lượng quý I ước đạt 13 triệu con tăng
2% so với cùng kỳ năm trước, chủ yếu sản xuất cá xiêm, cá dĩa, cá Koi, cá bảy
màu, cá ba đuôi, la hán…
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5. Tình hình triển khai chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành nông
nghiệp
• Lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao (NNCNC)
Ban Quản lý Khu Nông nghiệp Công nghệ cao: Tiếp tục triển khai đầu tư 04
dự án, gồm: Dự án Đầu tư xây dựng Khu NNCNC ngành thủy sản tại Cần Giờ; Dự
án mở rộng Khu NNCNC (23,3 ha) tại xã Phước Vĩnh An, huyện Củ Chi; Dự án
xây dựng Khu chăn nuôi công nghệ cao tại huyện Bình Chánh; Dự án mở rộng Khu
NNCNC (200 ha) tại xã Phạm Văn Cội, huyện Củ Chi.
- Hiện có 13 doanh nghiệp đầu tư trong Khu Nông nghiệp công nghệ cao,
trong đó, có 09 doanh nghiệp hiện đang có hoạt động sản xuất kinh doanh, sử dụng
gần 400 lao động, sản xuất cung cấp cho thị trường hơn 250.000 cây giống rau và
hoa lan, gần 1.000 tấn hạt giống rau ăn quả, giống nấm các loại, xử lý sau thu
hoạch các loại trái cây xuất khẩu.
- Một số dự án trồng các loại rau ăn lá và ăn quả ứng dụng công nghệ cao
đã đi vào sản xuất, đến nay đã có 440,6 ha (tăng 1,1% so với cùng kỳ); trong đó,
tập trung chủ yếu ở huyện Củ Chi là 416 ha, huyện Hóc Môn là 5,5 ha, huyện Bình
Chánh là 8,5 ha, Quận 12 là 2,02 ha, huyện Nhà Bè là 4,7 ha.
• Công tác nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ
- Nghiên cứu quy trình nhân giống cho cây lan Dendrobium pensoda, cúc, ý
lan, đã sản xuất được 42.200 cây cấy mô các loại.
- Nhân, ươm và cung cấp cho các hộ nông dân hơn 283.800 cây rau và hoa
đạt chuẩn cho thị trường Thành phố và các tỉnh lân cận.
• Hoạt động tư vấn và hỗ trợ nông nghiệp
- Hỗ trợ nhà vườn tham gia khu vực kinh doanh hoa cây kiểng trong Chợ
hoa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 tại công viên 23 tháng 9, với 37 gian hàng
bao gồm khoảng 2.000 chậu mai các loại và tắc kiểng, 1.500 chậu hoa nền, các loại
hoa lan cây kiểng khác. Tổng doanh thu ước đạt 6,5 tỷ đồng.
- Hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Bình Chánh tổ chức đường hoa mai vàng
Bình Lợi, huyện Bình Chánh nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu với 88 gian hàng
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(5.000 cây mai vàng) của các trang trại, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở, nông hộ,
doanh nghiệp sản xuất và kinh doanh trong lĩnh vực hoa cây kiểng trên địa bàn
huyện Bình Chánh. Doanh thu đạt trên 02 tỷ đồng.
- Hỗ trợ Ủy ban nhân dân huyện Củ Chi tổ chức Chợ Hoa xuân Tết Tân Sửu
tại công viên Văn hóa huyện Củ Chi với 48 gian hàng (nông sản, hoa, cây kiểng).
Tổng doanh thu đạt 4,41 tỷ đồng.
IV. VỐN ĐẦU TƯ
1. Đầu tư xây dựng
Tổng vốn đầu tư trên địa bàn thành phố quí I năm 2021 ước thực hiện
68.425 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 10,8% (quý I/2020 tăng trưởng âm 15%). Do
tình hình dịch COVID-19 được kiểm soát tốt, nên doanh nghiệp đang khôi phục
hoạt động trở lại. Dự kiến một số ngành có tốc độ tăng vốn đầu tư cao như: Hoạt
động chuyên môn khoa học, công nghệ; thông tin và truyền thông…Các ngành đòi
hỏi vốn đầu tư lớn có mức tăng khiêm tốn như: công nghiệp, vận tải, thương mại,
dịch vụ nhà hàng.
Vốn đầu tư trên địa bàn quý I năm 2021 phân theo nguồn
Thực hiện
quý I
năm 2021
(tỷ đồng)
Tổng vốn đầu tư
- Vốn ngân sách
- Vốn doanh nghiệp Nhà nước
- Vốn doanh nghiệp ngoài Nhà nước
- Vốn nước ngoài
- Vốn khác

68.425
5.563
3.339
37.573
10.126
11.274

Tốc độ tăng (%)
Quý I/2020

Quý I/2021

85,0
104,3
88,2
81,0
84,6
92,9

110,8
138,5
101,8
110,4
106,5
108,4

Vốn đầu tư xây dựng thuộc ngân sách thành phố ước thực hiện quý I năm
2021 là 4.120 tỷ đồng, tăng 58,8% so với cùng kỳ (quý I năm 2020 tăng 5,3%).
Cấp thành phố ước thực hiện 2.897 tỷ đồng, chiếm 70,3%, so với cùng kỳ tăng
102,3%; cấp quận huyện 1.223 tỷ đồng, chiếm 29,7%, so với cùng kỳ tăng 8,4%.
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Vốn đầu tư từ ngân sách địa phương
Thực hiện
quý I năm 2021
(tỷ đồng)
4.120
166
2.897
166
1.223
-

Tổng vốn đầu tư
Trong đó: Vốn sửa chữa lớn
Cấp thành phố
Trong đó: Vốn sửa chữa lớn
Cấp quận huyện
Trong đó: Vốn sửa chữa lớn

So với
quý I năm 2020
(%)
158,8
109,9
202,3
109,9
108,4
-

Khối lượng vốn thực hiện từ ngân sách trong tháng 3 khá cao, so với tháng 2
năm 2021 tăng 2,5 lần; so với tháng cùng kỳ tăng 56,1%. Nguyên nhân: việc giao
kế hoạch vốn được thực hiện sớm hơn mọi năm; Thành phố rất chú trọng và ưu tiên
đến thực hiện các công trình trọng điểm, đặc biệt là các dự án liên quan đến cầu,
đường, xử lý môi trường. Điển hình các dự án như: Dự án phát triển giao thông
xanh trên địa bàn thành phố; Dự án hầm chui nút giao thông Nguyễn Văn Linh và
Nguyễn Hữu Thọ; Dự án vệ sinh môi trường (giai đoạn 2); Dự án xây dựng mới
Trung tâm chuyên sâu sơ sinh (Khối 5B) của Bệnh viện Nhi đồng 1; Dự án trung
tâm khởi nghiệp, tại quận 10…
Tình hình thực hiện một số công trình trọng điểm
- Dự án tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên: Hiện đang
thi công lắp dây cáp điện trên toàn tuyến; gấp rút hoàn thiện nhà ga Ba Son vào
cuối quý II năm 2021; nhà ga Bến Thành đang lắp ráp thiết bị, dự kiến cuối tháng
12/2021 hoàn thành. Tính chung khối lượng toàn tuyến đến nay đạt trên 82,5%;
theo dự kiến dự án sẽ đưa vào vận hành kỷ thuật cuối năm 2021 và đưa vào khai
thác thương mại năm 2022;
- Dự án tuyến đường sắt Metro số 2: Khối lượng giải tỏa mặt bằng cơ bản
đã xong, hiện đang di dời hạ tầng kỹ thuật trên toàn tuyến. Dự kiến sẽ khởi công
vào giữa năm 2022;
- Dự án cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với quận 2: tạm ngưng thi công do
vướng thủ tục pháp lý;
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- Dự án chống ngập 10.000 tỷ đồng: Hiện đang vướng các thủ tục pháp lý
và có nguy cơ phải tạm ngừng thi công. Tính chung đến nay toàn dự án khối lượng
đã đạt trên 91%.
2. Cấp giấy phép xây dựng và sửa chữa lớn nhà ở hộ dân
Tính đến cuối tháng 2, toàn thành phố đã cấp 4.863 giấy phép xây dựng và
sửa chữa lớn, với diện tích sàn 833,3 ngàn m2. Trong đó cấp cho xây dựng mới
4.648 giấy phép, với diện tích 811 ngàn m2 và 215 giấy phép sửa chữa lớn, với diện
tích 22,3 ngàn m2.
So với cùng kỳ bằng 97,2% về giấy phép (-141 giấy phép) và bằng 66,3% về
diện tích (-423,2 ngàn m2).
3. Đăng ký thành lập doanh nghiệp
Từ ngày 01/01/2021 đến 15/03/2021, thành phố đã cấp phép 6.304 doanh
nghiệp với tổng vốn đăng ký 148.583 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm trước, số giấy
phép giảm 22,4% và vốn tăng 56,3%. Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu có số lượng
giấy phép là 4.557, chiếm 72,3% trong tổng số, giảm 21,7% so với cùng kỳ; vốn đăng
ký 76.284 tỷ đồng, chiếm 51,4%, tăng 10,7%.
Phân theo loại hình: Công ty TNHH 5.456 đơn vị, giảm 23,3% so với cùng
kỳ; tổng vốn đăng ký đạt 91.808 tỷ đồng, tăng 62,5% so với cùng kỳ năm trước.
Công ty cổ phần có 792 đơn vị, giảm 16,9%; vốn đăng ký 56.737 tỷ đồng, tăng
47,3% với cùng kỳ. Doanh nghiệp tư nhân có 54 đơn vị; vốn đăng ký đạt 37 tỷ
đồng, tăng 2,3%.
Phân theo khu vực:
− Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: Số lượng doanh nghiệp
cấp phép là 31 đơn vị, giảm 3,1%; vốn đăng ký đạt 1.070 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần so
với cùng kỳ năm trước.
− Khu vực công nghiệp, xây dựng: Cấp phép 1.271 doanh nghiệp, giảm
22,7% so với cùng kỳ; vốn đăng ký đạt 66.416 tỷ đồng, tăng gấp 3,5 lần. Trong đó,
ngành xây dựng có 569 doanh nghiệp, vốn đạt 11.529 tỷ đồng, giảm 14,5% so với
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cùng kỳ năm trước; nhóm ngành công nghiệp có 702 đơn vị, giảm 18,7%, số vốn
đăng ký đạt 54.888 tỷ đồng, tăng gấp 10 lần so với cùng kỳ năm trước.
− Khu vực thương mại, dịch vụ: Cấp phép 5.002 doanh nghiệp, giảm 22,4%
so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 81.097 tỷ đồng, tăng 6,8%. Trong đó,
hoạt động kinh doanh bất động sản 392 đơn vị, giảm 18,3%; vốn đăng ký 28.365
tỷ đồng, tăng 11,5% so với cùng kỳ. Thương nghiệp có 2.368 doanh nghiệp, giảm
19,2%; vốn đăng ký đạt 24.967 tỷ đồng, tăng 49,5%. Hoạt động chuyên môn,
khoa học công nghệ 698 doanh nghiệp, vốn đăng ký 4.243 tỷ đồng; so với cùng kỳ
năm trước, số giấy phép giảm 24,5%, vốn đăng ký giảm 36,6%.
4. Tình hình cấp phép đầu tư trực tiếp nước ngoài
Từ đầu năm đến ngày 20/03/2021, thành phố mới chỉ có 7 dự án cấp phép mới
đầu tư vào thành phố với vốn đăng ký là 117,4 triệu USD. Trong đó có 1 dự án lĩnh
vực kinh doanh bất động sản đến từ Hà Lan với vốn đăng ký chiếm gần 70% số vốn
cấp phép mới. Bên cạnh đó, điều chỉnh vốn đầu tư có 8 lượt dự án với số vốn tăng thêm
đạt 300,2 triệu USD và hình thức góp vốn, mua cổ phần, mua lại phần vốn góp có 324
trường hợp với tổng vốn đăng ký là 261 triệu USD.
Tổng vốn đầu tư cấp mới, điều chỉnh, góp vốn, mua cổ phần trong 3 tháng
là 678,6 triệu USD, bằng 64,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo có 312,9 triệu USD, chiếm 46,1%; hoạt động kinh doanh bất
động sản 185 triệu USD, chiếm 27,3%; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ
61,4 triệu USD, chiếm 9%; thương mại 39,4 triệu USD, chiếm 5,8%; giáo dục và đào
tạo 29,3 triệu USD, chiếm 4,3%. Các quốc gia dẫn đầu về vốn là Nhật Bản với 284,2
triệu USD, chiếm 41,9%; Singapore 179,1 triệu USD, chiếm 26,4%; Hà Lan 80,7 triệu
USD, chiếm 11,9%; Hàn Quốc 53,5 triệu USD, chiếm 7,9%; Cayman Islands 25,8
triệu USD, chiếm 3,8%.
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V. NỘI THƯƠNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG
1. Nội thương
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3 dự
ước đạt 90.712 tỷ đồng, tăng 3,3% so với tháng trước và tăng 19,6% so tháng
cùng kỳ năm trước.
Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 3 ước đạt 51.223 tỷ đồng, tăng 3,1% so với
tháng trước và tăng 18,7% so với tháng cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ ăn
uống, lưu trú tháng 3 ước đạt 6.238 tỷ đồng, tăng 6,2% so với tháng trước và gấp
2,5 lần so với tháng cùng kỳ năm trước. Doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 490 tỷ
đồng, tăng 0,6% so tháng trước và tăng 2,2 lần so với cùng kỳ năm trước. Doanh
thu dịch vụ khác là 32.761 tỷ đồng, tăng 3% so với tháng trước và tăng 9,2% so với
cùng kỳ năm trước.
Trong quý I năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ ước
tính đạt 279.045 tỷ đồng, tăng 6,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu
bán lẻ hàng hóa đạt 156.506 tỷ, tăng 12,0%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt
20.485 tỷ đồng, tăng 5,9%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 1.691 tỷ đồng, giảm
59,5%; doanh thu dịch vụ khác đạt 100.363 tỷ đồng, tăng 1,0% so với quý trước.
Tổng mức bán lẻ và doanh thu dịch vụ quý I năm 2021
Ước thực hiện quý I năm 2021
(tỷ đồng)
Kinh tế
trong nước

Kinh tế có
vốn đầu tư
nước ngoài

279.045

231.220

47.825

% so sánh
so với cùng kỳ
Kinh tế
Kinh tế có vốn
Tổng
trong
đầu tư
số
nước
nước
ngoài
106,2
104,7
114,1

156.506
1.958
18.527
1.691

144.897
1.389
16.628
1.629

11.609
569
1.899
62

112,0
97,5
106,9
40,5

Tổng
số
Tổng mức
Trong đó:
Thương nghiệp
Khách sạn
Nhà hàng
Du lịch

111,9
115,8
106,4
40,8

113,5
70,4
111,1
34,1

Xét theo loại hình kinh tế, kinh tế nhà nước ước đạt 16.403 tỷ đồng, chiếm
5,9% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tăng 4,9% so với cùng
kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà nước đạt 214.817 tỷ đồng, chiếm 77,0%, tăng
14

4,7%; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 47.825 tỷ đồng, chiếm 17,1%, tăng
14,1%.
Xét theo ngành kinh tế, doanh thu bán lẻ ước đạt 156.506 tỷ đồng, chiếm
56,1% trong tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tăng 12,0% so với
cùng kỳ. Trong đó, nhóm hàng đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình đạt 28.917
tỷ đồng, chiếm 18,5% trong doanh thu bán lẻ, tăng 7,9%; lương thực, thực phẩm
đạt 26.312 tỷ đồng, chiếm 16,8% trong doanh thu bán lẻ, tăng 10,9%; xăng dầu các
loại đạt 15.135 tỷ đồng, chiếm 9,7%, tăng 19,8%; hàng may mặc đạt 11.143 tỷ
đồng, tăng 12,2%.
Dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 20.485 tỷ đồng, chiếm 7,3% trong tổng
mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ, tăng 5,9% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, dịch vụ ăn uống 18.527 tỷ đồng, tăng 6,9% so với năm trước. Doanh thu
dịch vụ lưu trú ước đạt 1.958 tỷ đồng, giảm 2,5%.
Du lịch, lữ hành ước đạt 1.691 tỷ đồng, chiếm 0,6%, giảm 59,5% so với
cùng kỳ năm trước.
Doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước đạt 100.363 tỷ đồng, chiếm 36%, tăng
1% so với cùng kỳ. Hoạt động kinh doanh bất động sản 63.325 tỷ đồng, tăng 1,3%;
giáo dục và đào tạo 6.841 tỷ đồng, tăng 38,5%; y tế và hoạt động trợ giúp xã hội
5.318 tỷ đồng, tăng 0,6%.
2. Chỉ số giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3 năm 2021 giảm 0,33%, trong đó có 3/11 nhóm
tăng gồm nhóm giao thông 2,04%, nhóm giáo dục tăng 0,004% và nhóm văn hóa,
giải trí và du lịch tăng 0,4%; các nhóm hàng còn lại đều giảm so tháng trước, giảm
cao nhất là nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống (-1,46%).
Diễn biến giá cụ thể một số nhóm ngành hàng so tháng trước:
Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống: chỉ số giá của nhóm này giảm so với
tháng trước (-1,46%). Trong đó, lương thực tăng 0,25%, tập trung ở mặt hàng
khoai lang, bún, mì. Nhóm thực phẩm giảm 2,41% so tháng trước, trong đó giảm
cao nhất là nhóm rau tươi, khô và chế biến (-4,76%); thịt gia súc (-3,47%); thịt gia
cầm giảm (-2,64%). Nguyên nhân chính nhóm thực phẩm giảm mạnh là nhu cầu sử
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dụng của người dân trở lại mức bình thường sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán, các mặt
hàng thực phẩm có mức giảm khá cao.
Nhóm đồ uống và thuốc lá: giảm 0,36% so với tháng trước, trong đó, một
số nhóm hàng có mức thay đổi cụ thể như sau: nước khoáng và nước có ga (0,46%); rượu bia (-0,55%), thuốc hút (-0,48%).
Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép: giảm 0,02% so với tháng trước. Cụ thể,
quần áo may sẵn giảm 0,07%; dịch vụ may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,02%.
Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, vật liệu xây dựng: giảm 0,09% so với
tháng trước, giá điện sinh hoạt giảm 0,56%, giá nước sinh hoạt giảm 0,10%, gas và
các loại chất đốt tăng 1,43% do ảnh hưởng của việc tăng giá xăng dầu.
Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình: giảm 0,13% so với tháng trước do các
chương trình khuyến mãi và điều chỉnh giá bán đối với các mặt hàng cũ. Một số
mặt hàng tăng giá do giá đầu vào tăng, hết chương trình khuyến mãi.
Nhóm giao thông: tăng 2,08% so tháng trước, cụ thể, phương tiện đi lại tăng
0,02%, nhóm nhiên liệu tăng 5,86% chủ yếu do tác động của việc hai lần điều
chỉnh giá xăng dầu vào ngày giờ ngày 25/02/2021 và ngày 12/02/2021 và ngày
27/3/2021. Theo đó, giá xăng tăng 6,89%, dầu diezel tăng 7,90% so tháng trước.
Chỉ số giá tiêu dùng, giá vàng và tỷ giá USD
Đơn vị tính: %
Chỉ số giá bình quân
so năm trước
Năm
Năm
2020
2021
1. Chỉ số giá tiêu dùng
104,34
101,47
105,05
100,84
Trong đó: Lương thực
101,86
103,94
101,54
104,19
Thực phẩm
106,73
102,85
107,54
102,65
2. Chỉ số giá vàng
127,47
119,18
121,71
125,89
3. Chỉ số giá USD
101,36
98,34
100,49
99,09
CPI tháng 03 năm 2021 tăng 0,93% so với tháng 12 năm 2020 và giảm 0,33%

Tháng 3 so với
tháng cùng kỳ năm trước
Năm 2020 Năm 2021

so với cùng kỳ năm trước, bình quân 03 tháng năm 2021 tăng 0,84% so với bình quân
năm 2020.
Chỉ số giá vàng tháng 03 năm 2021 giảm 1,79% so với tháng trước; tăng 1,23%
so tháng 12 năm 2020 và tăng 19,18% so với cùng kỳ năm trước; bình quân 03 tháng
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năm 2021 tăng 25,89% so với năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 03 năm 2021
tăng 0,11% so với tháng trước; tăng 0,08% so với tháng 12 năm 2020 và giảm 1,66%
so với cùng kỳ năm trước; bình quân năm 2021 giảm 0,91% so với cùng kỳ.

VI. XUẤT - NHẬP KHẨU HÀNG HÓA
Đại dịch COVID-19 vẫn tác động rất lớn đối với tất cả các nước trên thế
giới, đặc biệt tại Châu Âu tốc độ lây nhiễm đang ở mức báo động và một số quốc
gia đã đóng cửa biên giới. Đại dịch COVID-19 tiếp tục làm gián đoạn hoạt động
thương mại quốc tế, mặc dù vậy hoạt động xuất khẩu hàng hóa của Thành phố vẫn
đạt được mức tăng trưởng dương. Trong 03 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch
xuất, nhập khẩu hàng hóa của Thành phố tăng 10,3% so với cùng kỳ năm trước,
trong đó xuất khẩu tăng 2,2% và nhập khẩu tăng 17,7%. Khu vực vốn đầu tư nước
ngoài được xem là động lực chính trong tăng trưởng xuất, nhập khẩu của Thành
phố với kim ngạch xuất khẩu tăng 1,1% và nhập khẩu tăng 7,1% so với cùng kỳ.
1. Xuất khẩu hàng hóa
Ước tính tháng 03 năm 2021, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của
doanh nghiệp Thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước đạt 3.761,3 triệu USD, tăng
24,2% so tháng trước.
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp Thành phố xuất qua
cảng Thành phố (gồm cả dầu thô) trong tháng 03 năm 2021 đạt 2.520,1 triệu USD,
chiếm 67,0% tổng giá trị xuất khẩu của Thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước và
giảm 10,0% so với tháng trước. Trong đó, khu vực kinh tế nhà nước đạt 29,7 triệu
USD, tăng 17,8%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 570,6 triệu USD, giảm
18,5%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 1.919,8 triệu USD, giảm
7,4%.
Tính chung 03 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của
doanh nghiệp Thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước đạt 10.732,4 triệu USD,
tăng 2,2% so với cùng kỳ năm trước; riêng xuất khẩu không tính dầu thô đạt
10.582,5 triệu USD, tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của các doanh nghiệp Thành phố xuất
qua cảng Thành phố (gồm cả dầu thô) trong 03 tháng đầu năm 2021 đạt 8.842,4
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triệu USD, chiếm 82,4% tổng giá trị xuất khẩu của Thành phố tại các cửa khẩu trên
cả nước và giảm 7,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực kinh tế nhà
nước đạt 242,9 triệu USD, giảm 64,3%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt
2.276,0 triệu USD, giảm 14,8%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt
6.323,5 triệu USD, tăng 1,1%.

Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu qua cảng Thành phố trong 03 tháng đầu năm
2021 của doanh nghiệp Thành phố (loại trừ dầu thô) gồm:
- Nhóm hàng nông sản có giá trị xuất khẩu đạt 653,2 triệu USD, giảm 29,3%
và chiếm 7,5% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó:
+ Cao su có sản lượng xuất khẩu đạt 67,5 ngàn tấn với giá trị đạt 131,7 triệu
USD, tăng 71,0% so với cùng kỳ năm 2020
+ Gạo có sản lượng xuất khẩu đạt 301,5 ngàn tấn với giá trị đạt 164,3 triệu
USD, giảm 35,8% so với cùng kỳ;
+ Cà phê có sản lượng xuất khẩu đạt 59,7 ngàn tấn với giá trị đạt 96,0 triệu
USD, giảm 34,4%;
+ Hạt tiêu có sản lượng xuất khẩu đạt 13,1 ngàn tấn với giá trị đạt 37,2 triệu
USD, giảm 33,5%.
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- Nhóm hàng lâm sản có giá trị xuất khẩu đạt 161,2 triệu USD, tăng 23,2% so
với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 1,9%;
- Nhóm hàng thủy hải sản có giá trị xuất khẩu đạt 135,8 triệu USD, giảm
32,9% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 1,6%;
- Nhóm hàng công nghiệp có giá trị xuất khẩu đạt 5.615,8 triệu USD, giảm
21,6% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 64,6%, trong đó:
+ Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có giá trị xuất khẩu đạt 3.477,8
triệu USD, giảm 13,1%.
+ Dệt, may có giá trị xuất khẩu đạt 592,8 triệu USD, giảm 48,3% so với cùng
kỳ năm 2020.
+ Giày dép có giá trị xuất khẩu đạt 438,9 triệu USD, giảm 25,9% so cùng kỳ.
+ Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác có giá trị xuất khẩu đạt 461,5
triệu USD, giảm 10,5%.
- Nhóm hàng hóa khác có giá trị xuất khẩu đạt 2.126,5 triệu USD, tăng
212,4% so với cùng kỳ.
Riêng mặt hàng dầu thô, sản lượng xuất khẩu trong 3 tháng đầu năm 2021 đạt
347,9 ngàn tấn với giá trị đạt 149,9 triệu USD, giảm 70,2% so với cùng kỳ.

Về thị trường xuất khẩu hàng hóa, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu
lớn nhất của các doanh nghiệp Thành phố với kim ngạch xuất khẩu trong 03 tháng
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đầu năm 2021 đạt 2.261,6 triệu USD, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm
25,6% tỷ trọng xuất khẩu.
Thứ hai, xuất khẩu sang thị trường Hoa Kỳ đạt 1.321,2 triệu USD, giảm
17,3% so với cùng kỳ, chiếm 14,9% tỷ trọng xuất khẩu.
Thứ ba, xuất khẩu sang thị trường Hồng Kông đạt 1.085,0 triệu USD, tăng
102,2% so với cùng kỳ, chiếm 12,3% tỷ trọng xuất khẩu.
Thứ ba, xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt 546,1 triệu USD, giảm 32,1%
so với cùng kỳ, chiếm 6,2% tỷ trọng xuất khẩu.
Thứ tư, xuất khẩu sang thị trường EU đạt 1.167,6 triệu USD, giảm 0,1% so
với cùng kỳ, chiếm 13,2% tỷ trọng xuất khẩu.
Kim ngạch xuất, nhập khẩu Thành phố sang các thị trường FTA 3 tháng năm 2021

Tổng số
Trong đó các FTA Việt Nam đã tham gia
1. AFTA (ASEAN)
2. ACFTA (ASEAN, Trung Quốc)
3. AKFTA (ASEAN, Hàn Quốc)
4. ẠJCEP (ASEAN, Nhật)
5. AIFTA (ASEAN, Ấn Độ)
6. AHKFTA (ASEAN, Hồng Kông)
7. AANZFTA ( ASEAN, Úc, New Zealand)
8. VJEPA (Việt Nam, Nhật)
9. VKFTA ( Việt Nam, Hàn Quốc)
10. VCFTA (Việt Nam, Chilê)
11. VN-EAEU FTA
12. CPTPP
13. EVFTA

Xuất khẩu
Nhập khẩu
Tỷ
Tỷ
Trị giá
So sánh với
Trị giá
So sánh với
trọng
trọng
(triệu USD)
cùng kỳ (%) (triệu USD)
cùng kỳ (%)
(%)
(%)
8.842,4 100,0
92,1
11.381,1 100,0
113,0
889,0
3.150,6
1.303,4
1.435,0
987,2
1.974,0
1.047,9
546,1
414,5
12,5
118,6
1251,0
1167,6

10,1
35,6
14,7
16,2
11,2
22,3
11,9
6,2
4,7
0,1
1,3
14,1
13,2

93,9
93,8
93,7
82,0
90,5
133,1
91,0
67,9
93,3
119,6
137,2
83,3
99,9

2.695,7
4.311,2
3.543,9
3.249,7
2.976,3
2.982,4
2.849,2
553,9
848,2
17,6
93,7
2566,1
730,6

23,7
37,9
31,1
28,6
26,2
26,2
25,0
4,9
7,5
0,2
0,8
22,5
6,4

81,2
93,8
87,8
85,1
82,9
81,1
82,0
110,6
118,1
107,4
328,4
81,1
114,8

2. Nhập khẩu hàng hóa
Ước tính tháng 03 năm 2021, tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp
Thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước đạt 4.588,5 triệu USD và tăng 15,6% so
với tháng trước.
Tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp Thành phố qua cảng Thành
phố đạt 3.577,0 triệu USD, chiếm 78,0% tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh
nghiệp thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước và tăng 0,9% so với tháng trước;
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trong đó khu vực kinh tế nhà nước đạt 72,8 triệu USD, tăng 13,8%; khu vực kinh tế
ngoài nhà nước đạt 1.573,9 triệu USD, tăng 4,7%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài đạt 1.930,3 triệu USD, giảm 2,5%.
Lũy kế 03 tháng đầu năm 2021, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của
doanh nghiệp Thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước đạt 13.635,2 triệu USD,
tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp Thành phố qua cảng Thành
phố đạt 11.381,1 triệu USD, chiếm 83,5% tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh
nghiệp thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước và tăng 13,0% so với cùng kỳ năm
trước; trong đó khu vực kinh tế nhà nước đạt 215,2 triệu USD, giảm 16,1%; khu
vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 5.314,8 triệu USD, tăng 22,2%; khu vực kinh tế có
vốn đầu tư nước ngoài đạt 5.851,1 triệu USD, tăng 7,1%.
Cơ cấu nhóm hàng hóa nhập khẩu qua cảng Thành phố trong 03 tháng đầu
năm 2021 gồm:
- Nhóm hàng nguyên nhiên vật liệu đạt 3.755,5 triệu USD, tăng 11,3% so với
cùng kỳ năm 2020, chiếm tỷ trọng 33,0%;
- Nhóm hàng máy móc, thiết bị, phụ tùng đạt 6.053,9 triệu USD, tăng 13,7%,
chiếm tỷ trọng 53,2%;
- Nhóm hàng tiêu dùng đạt 412,8 triệu USD, giảm 1,8%, chiếm tỷ trọng
3,6%;
- Nhóm hàng hóa khác đạt 1.158,9 triệu USD, tăng 22,1% và chiếm 10,2% tỷ
trọng nhập khẩu.
Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của doanh nghiệp Thành phố qua
cảng Thành phố trong 03 tháng đầu năm 2021 gồm:
- Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có trị giá nhập khẩu đạt 4.186,8
triệu USD, tăng 14,3% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 36,8% tỷ trọng nhập khẩu;
- Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác có trị giá nhập khẩu đạt 997,7
triệu USD, giảm 10,9%, chiếm tỷ trọng 8,8%;
- Vải các loại có trị giá nhập khẩu đạt 355,3 triệu USD, giảm 16,0%, chiếm tỷ
trọng 3,1%;
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- Chất dẻo nguyên liệu có giá trị nhập khẩu đạt 534,3 triệu USD, tăng 27,9%,
chiếm tỷ trọng 4,7%;
- Sắt thép có trị giá nhập khẩu đạt 428,1 triệu USD, tăng 27,1% chiếm tỷ
trọng 3,8%.
VII. VẬN TẢI
1. Doanh thu vận tải
Tổng doanh thu vận tải hàng hóa, hành khách, bốc xếp và dịch vụ đại lý
vận tải tháng 3 ước đạt 20.322 tỷ đồng, giảm 0,9% so với tháng trước và tăng 13,9%
so tháng cùng kỳ. Quý I ước đạt 63.078 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cùng kỳ. Trong đó,
Vận tải hàng hóa 16.477 tỷ đồng, tăng 15,7%; vận tải hành khách 2.968 tỷ đồng, giảm
38,4%.
Doanh thu vận chuyển hàng hóa và hành khách 3 tháng đầu năm 2021

Tổng số
*Phân theo khu vực kinh tế
Kinh tế nhà nước
Kinh tế ngoài nhà nước
Kinh tế có vốn nước ngoài
*Phân theo phương tiện vận tải
Trong đó: Đường bộ
Đường sắt
Đường sông
Đường biển
Đường hàng không

Doanh thu 3 tháng
(tỷ đồng)
Hàng hóa
Hành khách
16.477
2.968

So sánh với cùng kỳ
năm 2020 (%)
Hàng hóa Hành khách
115,7
61,6

2.468
12.698
1.311

157
2.245
566

106,7
123,9
78,4

42,7
69,6
51,8

11.816
77
1.075
3.496
13

2.249
145
92
5
477

121,4
109,2
140,1
96,2
41,2

69,3
43,1
110,3
3,5
47,2

* Vận tải hàng hóa: Doanh thu 3 tháng đầu năm ước đạt 16.477 tỷ đồng,
tăng 15,7% so với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế nhà nước chiếm 15%, tăng
6,7% so với cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm 77,1%, tăng 23,9%;
khu vực đầu tư nước ngoài chiếm 7,9%, giảm 21,6%.
Trong đó: Vận tải đường bộ chiếm 71,7%, tăng 21,4%; vận tải đường biển
chiếm 21,2%, giảm 3,8% so cùng kỳ; vận tải đường sông chiếm 6,5%, tăng 40,1%.
* Vận tải hành khách: Doanh thu 3 tháng đầu năm ước đạt 2.968 tỷ đồng,
giảm 38,4% so với cùng kỳ. Kinh tế ngoài nhà nước chiếm chủ yếu 75,6%, giảm
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30,4 % so với cùng kỳ; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 19,1%, giảm
48,2% so với cùng kỳ.
Trong đó: Vận tải đường bộ chiếm 75,8%, giảm 30,7% so với cùng kỳ,
đường hàng không chiếm 16,1%, giảm 52,8% so với cùng kỳ.
2. Sản lượng vận tải hàng hóa và hành khách
a. Sản lượng vận tải hàng hóa: tháng 3 ước đạt 27.375 ngàn tấn, so với
tháng trước tăng 3,5%. Ba tháng đầu năm ước đạt 80.977 ngàn tấn, so với cùng kỳ
tăng 12,6%. Khu vực nhà nước chiếm 9,9%, tăng 8,1%; khu vực kinh tế ngoài nhà
nước chiếm 69,1%, tăng 29,8% và khu vực đầu tư nước ngoài chiếm 21%, giảm
20,6% so với cùng kỳ.
Trong đó: Vận tải đường bộ chiếm 70,3%, tăng 10,9% so với cùng kỳ; vận
tải đường sông chiếm 17,5%, tăng 34,7% so với cùng kỳ; vận tải đường biển chiếm
11,9%, giảm 1,7%.
b. Sản lượng vận tải hành khách: tháng 3 ước đạt 36.628 ngàn hành khách,
so với tháng trước giảm 6,6%. Ba tháng ước đạt 121.209 ngàn hành khách, so với
cùng kỳ giảm 32,3%. Khu vực nhà nước chiếm 1,4%, giảm 63,1%; khu vực ngoài
nhà nước chiếm 95,7%, giảm 32,2% và khu vực đầu tư nước ngoài chiếm 2,9%,
giảm 6,9%.
Trong đó: Vận tải đường bộ chiếm 92,2%, giảm 34,1%; vận tải đường sông
chiếm 7,1%, tăng 9,9%.
VIII. TÀI CHÍNH
1. Tài chính
Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 03 tháng đầu năm 2021 trên địa bàn
thành phố ước đạt 104.065 tỷ đồng, đạt 29,2% dự toán và tăng 15,4% so với cùng kỳ
năm 2020. Trong đó:
- Thu nội địa ước đạt 76.165 tỷ đồng, đạt 30,7% dự toán, chiếm 73,2% tổng
thu ngân sách và tăng 14,4% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu từ doanh nghiệp nhà nước
ước đạt 6.357 tỷ đồng, đạt 23,5% dự toán, chiếm 6,1% tổng thu ngân sách và tăng
9,3% so với cùng kỳ; Thu từ khu vực ngoài nhà nước ước đạt 23.470 tỷ đồng, đạt
34,7% dự toán, chiếm 22,6% tổng thu ngân sách và tăng 34,5% so với cùng kỳ; Thu
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từ khu vực có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 19.077 tỷ đồng, đạt 29,8% dự toán,
chiếm 18,3% tổng thu và tăng 11,3% so với cùng kỳ; Thu dầu thô ước đạt 2.607 tỷ
đồng, đạt 30,5% dự toán, chiếm 2,5% tổng thu ngân sách và giảm 36,7% so với cùng
kỳ;
- Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 27.900 tỷ đồng, đạt 25,8% dự toán,
chiếm 26,8% tổng thu ngân sách và tăng 18,3% so với cùng kỳ.
Thu cân đối ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2021, ước đạt 20.601
tỷ đồng, đạt 25,1% dự toán, chiếm 19,8% tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn
và giảm 6,3% so với cùng kỳ năm 2020.
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 03 tháng năm 2021
Đơn vị tính: Tỷ đồng
Kỳ báo
Cơ cấu
Số liệu
cáo so Cơ cấu
Số liệu
cùng kỳ
cùng kỳ với cùng kỳ báo
kỳ báo
năm
năm
kỳ năm
cáo
cáo
trước
trước
trước
(%)
(%)
(%)
A
1
2
3
4
5
Tổng thu cân đối NSNN (I+II)
104.065
90.155
115,4 100,0
100,0
I. Thu nội địa
76.165
66.564
114,4
73,2
73,8
Trong đó:
- Doanh nghiệp nhà nước
6.357
5.814
109,3
6,1
6,4
- Khu vực ngoài nhà nước
23.470
17.455
134,5
22,6
19,4
- Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
19.077
17.134
111,3
18,3
19,0
- Thuế thu nhập cá nhân
13.247
12.787
103,6
12,7
14,2
- Thu phí, lệ phí
3.026
2.802
108,0
2,9
3,1
Trong đó: Lệ phí trước bạ
1.530
1.443
106,0
1,5
1,6
- Các khoản thu về nhà, đất
3.351
2.013
166,5
3,2
2,2
- Thu từ dầu thô
2.607
4.121
63,3
2,5
4,6
II. Thu hoạt động xuất nhập khẩu
27.900
23.591
118,3
26,8
26,2

Tổng chi ngân sách địa phương (trừ tạm ứng) 03 tháng đầu năm 2021 ước
thực hiện 13.698 tỷ đồng, đạt 14,1% dự toán và tăng 4,2% so với cùng kỳ năm 2020.
Trong đó:
- Chi cho đầu tư phát triển ước thực hiện 3.586 tỷ đồng, đạt 9,4% dự toán,
chiếm 26,2% tổng chi ngân sách địa phương và tăng 8,3% so với cùng kỳ;
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- Chi thường xuyên ước thực hiện 8.365 tỷ đồng, đạt 17,5% dự toán, chiếm
61,1% tổng chi ngân sách địa phương và tăng 4,9% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi cho
sự nghiệp giáo dục, đào tạo và dạy nghề ước thực hiện là 2.349 tỷ đồng, chiếm 13,7%
dự toán và giảm 2,6% so với cùng kỳ; chi cho sự nghiệp y tế ước thực hiện 338 tỷ
đồng, chiếm 10,9% dự toán và giảm 0,6% so với cùng kỳ; Chi khoa học và công nghệ
ước thực hiện 401 tỷ đồng, chiếm 39% dự toán và tăng 0,2% so với cùng kỳ.
Chi ngân sách địa phương 03 tháng đầu năm 2021
Năm 2021
(Tỷ đồng)

1
97.002

Ước TH 03
tháng
2
13.698

Dự toán
năm 2021
3
14,1

Cùng kỳ
năm 2020
4
104,2

38.289
47.925

3.586
8.365

9,4
17,5

108,3
104,9

17.172
3.094
1.027

2.349
338
401

13,7
10,9
39,0

97,4
99,4
100,2

Dự toán
A
TỔNG CHI (trừ tạm ứng)
Trong đó:
1. Chi đầu tư phát triển
2. Chi thường xuyên
Trong đó:
- Chi giáo dục - đào tạo và dạy
nghề
- Chi y tế, dân số và gia đình
- Chi khoa học và công nghệ

% thực hiện
03 tháng 2021 so với

2. Ngân hàng
Hoạt động huy động vốn: Lãi suất tiết kiệm của các tổ chức tín dụng trên
địa bàn Thành phố có dấu hiệu tăng trở lại đã tác động đến nguồn vốn huy động.
Tính đến đầu tháng 3/2021 tổng vốn huy động đã tăng mạnh so với cùng kỳ.
Tổng vốn huy động của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố
tính đến 01/3/2021 đạt 2.893,42 ngàn tỷ đồng, giảm 0,2% so với tháng trước và
tăng 14,4% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó,
- Vốn huy động của khối ngân hàng nhà nước đạt 811,78 ngàn tỷ đồng,
chiếm 28,1% tổng vốn huy động, giảm 3,2% so với tháng trước và tăng 7,9% so
với cùng kỳ;
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- Vốn huy động của khối ngân hàng thương mại cổ phần đạt 1.535,36 ngàn
tỷ đồng, chiếm 53,1% tổng vốn huy động, tăng 0,8% so với tháng trước và tăng
11,6% so với cùng kỳ;
- Vốn huy động của khối ngân hàng nước ngoài, liên doanh đạt 546,28 ngàn
tỷ đồng, chiếm 18,8% tổng vốn huy động, tăng 1,4% so với tháng trước và tăng
20,4% so với cùng kỳ.
Tổng nguồn vốn huy động của toàn hệ thống ngân hàng phân theo loại
tiền, trong đó vốn huy động bằng VNĐ đạt 2.544,86 ngàn tỷ đồng, chiếm 88% tổng
vốn huy động, giảm 0,4% so với tháng trước và tăng 14,5% so với cùng kỳ 2020;
Vốn huy động bằng ngoại tệ đạt 348,56 ngàn tỷ đồng, chiếm 12% tổng vốn huy
động, tăng 0,9% so tháng trước và tăng 14,1% so với cùng kỳ.

Hoạt động tín dụng: Những tín hiệu tích cực của kinh tế vĩ mô trong những
tháng đầu năm 2021 cho thấy hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn thành
phố đang trên đà phục hồi và nhu cầu vốn trong thời gian tới sẽ còn tăng. Tính đến
đầu tháng 03/2021 hoạt động tín dụng đã tăng trưởng 10,6% so với cùng kỳ 2020.
Tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng trên địa bàn Thành phố
tính đến 01/3/2021 đạt 2.548,06 ngàn tỷ đồng, giảm 0,6% so với tháng trước và
tăng 10,6% so với cùng kỳ năm 2020. Trong đó,
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- Dư nợ tín dụng của khối ngân hàng nhà nước đạt 752,85 ngàn tỷ, chiếm
29,5% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 0,2% so với tháng trước và tăng 9,5% so với
cùng kỳ;
- Dư nợ tín dụng của khối ngân hàng cổ phần đạt 1.385,05 ngàn tỷ đồng,
chiếm 54,4% tổng dư nợ toàn hệ thống, tăng 0,5% so với tháng trước và tăng
13,7% so với cùng kỳ;
- Dư nợ tín dụng của khối ngân hàng nước ngoài, liên doanh đạt 410,16 ngàn
tỷ đồng, chiếm 16,1% tổng dư nợ toàn hệ thống, giảm 5,5% so với tháng trước và
tăng 2,9% so với cùng kỳ.
Tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng phân theo loại tiền,
trong đó dư nợ tín dụng bằng VND đạt 2.375,06 ngàn tỷ đồng, chiếm 93,2% tổng
dư nợ toàn hệ thống, giảm 0,5% so với tháng trước và tăng 10,8% so với cùng kỳ
năm 2020; Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ đạt 173 ngàn tỷ đồng, chiếm 6,8%, giảm
1,4% so với tháng trước và tăng 7,4% so với cùng kỳ.
Tổng dư nợ tín dụng của toàn hệ thống ngân hàng phân theo thời hạn cho
vay, trong đó dư nợ ngắn hạn đạt 1.172,71 ngàn tỷ đồng, chiếm 46% tổng dư nợ tín
dụng, giảm 0,8% so với tháng trước và tăng 6% so với cùng kỳ năm 2020. Dư nợ
trung hạn, dài hạn đạt 1.375,35 ngàn tỷ đồng, chiếm 54% tổng dư nợ, giảm 0,4% so
với tháng trước và tăng 14,7% so với cùng kỳ.
3. Thị trường chứng khoán
Tính đến ngày 26/02/2021, số lượng mã chứng khoán được phép giao dịch khớp
lệnh trên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) là 524 mã chứng khoán bao
gồm: 330 mã cổ phiếu; 10 mã chứng chỉ quỹ, quỹ ETF, 183 mã chứng quyền và 1 mã
trái phiếu. So với thời điểm đóng cửa phiên giao dịch cuối cùng của tháng 01/2021 số
lượng mã chứng khoán giao dịch khớp lệnh đã giảm 67 mã cổ phiếu, nhưng tăng 65 mã
chứng quyền và tăng 1 mã trái phiếu.
Trong tháng 02/2021, tình trạng nghẽn lệnh giao dịch tại Sở giao dịch chứng
khoáng Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) vẫn chưa được khắc phục triệt để. Trong
tháng chưa ghi nhận mã chứng khoán mới có phát sinh giao dịch đầu tiên, bên cạnh đó
có 1 mã trái phiếu (VIC11901) và 12 mã chứng quyền hủy niêm yết.
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Trong tháng 02/2021 có 15 phiên giao dịch được thực hiện với khối lượng đạt
8.867,15 triệu chứng khoán, giảm 43,6% so với tháng trước và tổng giá trị giao dịch đạt
214.507,16 tỷ đồng, giảm 38% so với tháng trước. Trung bình mỗi phiên có 591,14
triệu chứng khoán với giá trị 14.300,48 tỷ đồng được giao dịch. So với tháng trước, khối
lượng giao dịch trung bình mỗi phiên đã giảm 24,8% và giảm 17,3% về giá trị.
So với cùng kỳ tháng 02/2020, tổng khối lượng giao dịch tăng gấp 3,4 lần và
tổng giá trị giao dịch tăng gấp 3,9 lần. Trong đó, giao dịch khớp lệnh chiếm 93,3% tổng
khối lượng và chiếm 90,2% tổng giá trị giao dịch trên thị trường.
Chi tiết kết quả giao dịch từng loại chứng khoán như sau:
Quy mô giao dịch chứng khoán trên Sàn giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE)
Kết quả giao dịch
Tháng
02/2021
A. Tổng khối lượng giao dịch (Triệu CK)
1. Chia theo loại chứng khoán:
- Cổ phiếu
- Trái phiếu
- Chứng chỉ quỹ & ETF
- Chứng quyền
2. Chia theo hình thức giao dịch:
- Giao dịch khớp lệnh
- Giao dịch thoả thuận
B. Tổng giá trị giao dịch (Tỷ đồng)
1. Chia theo loại chứng khoán:
- Cổ phiếu
- Trái phiếu
- Chứng chỉ quỹ & ETF
- Chứng quyền
2. Chia theo hình thức giao dịch:
- Giao dịch khớp lệnh
- Giao dịch thoả thuận

Lũy kế
02 tháng 2021

% so sánh
Tháng 02/2021
Tháng 02 so
so
cùng kỳ
tháng 01/2021
56,4
338,0

8.867,15

24.594,77

7.427,99
20,77
173,44
1.244,95

22.215,13
45,63
441,80
1.892,21

50,2
83,5
64,6
192,3

318,6
75,1
563,7
1.153,6

8.215,26
651,89
214.507,16

22.950,12
1.644,65
560.274,93

55,8
65,7
62,0

389,4
119,0
392,8

172.700,82
1.633,92
3.119,19
37.053,23

508.628,80
4.206,10
7.983,37
39.456,66

51,4
63,5
64,1
1.541,7

376,7
67,3
714,8
15.780,8

194.028,14
20.479,02

505.611,07
54.663,86

62,3
59,9

487,1
140,8

Diễn biến Chỉ số VN-index trong tháng 02/2021, những tín hiệu tích cực của
kinh tế vĩ mô trong những tháng đầu năm 2021 đã thúc đẩy đà tăng VN-index trong thời
gian qua. Trong tháng 02/2021 với 15 phiên giao dịch chứng khoán được thực hiện thì
có 11 phiên tăng điểm và 4 phiên giảm điểm. Chỉ số VN-Index có xu hướng tăng trở lại,
cụ thể: Ngày đầu tiên tháng 02/2021, chỉ số VN-index đạt 1.035,51 điểm, sau đó có xu
hướng tăng và đạt giá trị cao nhất vào ngày 23/02 với 1.177,64 điểm và đến ngày 26/2
VN-index đã giảm còn 1.168,47 điểm.
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Tính từ đầu năm 2021, VN-Index lập đỉnh vào ngày 15/01/2020 với 1.194,20
điểm, tăng 8,2% (tương ứng tăng 90,33 điểm) so thời điểm cuối năm 2020 và giá trị vốn
hóa thị trường đạt 4.424.506 tỷ đồng, tương đương 3,2 lần quy mô GRDP thành phố
năm 2020. VN-Index đạt giá trị thấp nhất vào ngày 28/01/2021 với 1.023,94 điểm, giảm
7,2% (tương ứng giảm 79,93 điểm) so thời điểm cuối năm 2020.

Theo ghi nhận đến ngày 15/3/2021, số lượng mã chứng khoán được phép giao
dịch khớp lệnh trên sàn giao dịch Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) là 533 mã chứng
khoán, trong đó có 331 mã cổ phiếu, 10 mã chứng chỉ, 191 mã chứng quyền và 1 mã
trái phiếu. Chỉ số VN-Index đạt 1.184,56 điểm, tăng 7,3% (tương ứng tăng 80,69 điểm)
so với cuối năm 2020 và VN-index có xu hướng cán mốc 1.200 điểm. Giá trị vốn hóa
thị trường đạt 4.426.247 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cuối năm 2020 và tương đương 3,2
lần quy mô GRDP Thành phố năm 2020.
IX. HOẠT ĐỘNG VĂN HÓA XÃ HỘI
1. Hoạt động văn hoá nghệ thuật
1.1. Về hoạt động lễ hội
Lễ công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các
đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã và thành lập thành phố Thủ Đức thuộc Thành
phố Hồ Chí Minh (chương trình văn nghệ, thực hiện nghi thức trồng cây của Lãnh
đạo Trung ương và Thành phố); Phối hợp Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện
nghi thức khai trương mạng 5G; Tổ chức triển lãm, họp mặt các thế hệ Đại biểu
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Quốc hội nhân dịp Kỷ niệm 75 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên (06/01/1946 –
06/01/2021). Các hoạt động Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh chào đón năm mới
2021 như tổ chức bắn pháo hoa tại 03 địa điểm trên địa bàn Thành phố, các chương
trình nghệ thuật tại đường đi bộ Nguyễn Huệ, phục vụ người dân tại quận 9, 12,
huyện Cần Giờ; huyện Hóc Môn, huyện Bình Chánh,… Công tác phối hợp tổ chức
đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo quy định.
1.2. Xây dựng xã nông thôn mới
Góp ý dự thảo Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao và Bộ tiêu chí xã nông
thôn mới kiểu mẫu theo đặc thù vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh, giai
đoạn 2021 – 2025”; Báo cáo Chương trình phối hợp xây dựng đời sống văn hóa,
phát triển du lịch nông thôn, giữ gìn và phát huy các giá trị văn hóa trong chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025.
1.3. Về hoạt động văn hóa cơ sở
Thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân Thành phố tại Văn bản số
3135/UBND-VX ngày 18 tháng 8 năm 2020 về việc quy hoạch quảng cáo ngoài
trời trên địa bàn Thành phố; Triển khai văn bản số 6423/SVHTT-XDNSVHGĐ
ngày 28 tháng 10 năm 2020, đề nghị Ủy ban nhân dân quận, huyện rà soát, điều
chỉnh, bổ sung các vị trí theo quy định hiện hành, loại bỏ những vị trí quảng cáo
không còn phù hợp hoặc những vấn đề mới phát sinh theo yêu cầu phát triển của
quận, huyện và lựa chọn những vị trí mới phát sinh phù hợp với cảnh quan đô thị
để đề xuất, bổ sung vào danh sách; Triển khai Văn bản số 254, 255/SVHTTXDNSVHGĐ ngày 21 tháng 01 năm 2021 đề nghị các đơn vị phối hợp, hỗ trợ về
công tác tuyên truyền, quảng bá các hoạt động lễ hội, sự kiện, hoạt động phục vụ
Tết Nguyên Đán Tân Sửu năm 2021 và sự kiện văn hóa đọc; Triển khai Kế hoạch
tổ chức các hoạt động tuyên truyền bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu
Hội đồng nhân dân Thành phố khóa X và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Thành phố; Thiết kế 15 mẫu tranh tuyên truyền
bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021 - 2026 trình Ban Tuyên giáo Thành ủy – Tiểu ban Tuyên truyền phê duyệt
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để kịp thời phát hành đến các Phòng Văn hóa và Thông tin, Trung tâm Văn hóa,
Trung tâm Văn hóa – Thể thao Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện…
1.4. Công tác gia đình
Triển khai kế hoạch công tác gia đình năm 2021 nhằm tăng cường công tác
lãnh đạo, chỉ đạo của các ngành, các cấp trên địa bàn Thành phố nhằm tạo sự
chuyển biến tích cực về nhận thức của các cấp uỷ Đảng, chính quyền, đoàn thể, các
cá nhân, gia đình và cả cộng đồng về tầm quan trọng của công tác gia đình góp
phần xây gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc, thực sự là tổ ấm của mỗi người, là tế
bào lành mạnh của xã hội với các hoạt động trọng tâm như: Tổ chức các hoạt động
kỷ niệm 20 năm Ngày Gia đình Việt Nam 28/6/2001-28/6/2021. Sơ kết chương
trình thí điểm “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du
lịch; Tiếp tục triển khai các chỉ tiêu, mục tiêu của Chiến lược phát triển gia đình
Việt Nam, tầm nhìn 2030.
1.5. Về văn hoá quần chúng
Trong 3 tháng đầu năm 2021, các hoạt động lễ hội, văn hóa, văn nghệ, thể
dục thể thao, các chương trình vui chơi, giải trí chào mừng Đại hội Đảng Thành
phố lần thứ XI và chào đón năm mới 2021 được tổ chức theo đúng kế hoạch và
đảm bảo các biện pháp phòng chống dịch COVID-19.
Nhằm đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19, các hoạt
động phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đã được giảm quy mô, giảm thời
lượng tổ chức, giảm số lượng đại biểu khách mời tham dự; đánh giá mức độ an
toàn phòng, chống dịch bệnh theo hướng dẫn, thẩm định của Sở Y tế khi tổ chức
thực hiện các chương trình: Chợ Hoa Xuân “Trên bến, dưới thuyền”; Lễ dâng cúng
Bánh tét Quốc Tổ Hùng Vương, Đức Lễ Thành hầu Nguyễn Hữu Cảnh và Lễ dâng
hương, dâng hoa Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Tôn Đức Thắng; Lễ hội
Đường hoa Nguyễn Huệ, Chương trình trang trí ánh sáng nghệ thuật đường phố,
các chương trình biểu diễn nghệ thuật “Mừng Xuân Tân Sửu - Mừng Đảng quang
vinh” lần lượt tại Thành phố Thủ Đức và quận, huyện; Chương trình sân khấu hóa
kỷ niệm 232 năm Chiến thắng Đống Đa lịch sử (1789 - 2021) tại Công viên Văn
hóa Tao Đàn; Chương trình Nhạc hội đờn ca tài tử Nam bộ chào mừng thành công
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Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chương trình nghệ thuật đặc
biệt kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và chào mừng Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng trước Nhà hát Thành phố; Diễu hành
xe hoa kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam và chào mừng
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng tại Công viên Lam Sơn. Các hoạt
động được tổ chức theo chỉ đạo của Lãnh đạo Thành phố về quy mô, thời lượng và
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh COVID-19; Phối hợp các quận tổ chức
Ngày hội Văn hóa Đọc tại Quận 6, quận Bình Tân…
2. Các hoạt động thể dục thể thao
2.1. Thể dục thể thao cộng đồng
Tổ chức tổng kết hoạt động liên tịch giữa Sở Văn hóa và Thể thao với Bộ Tự
lệnh Thành phố Hồ Chí Minh; Xây dựng Kế hoạch tổ chức tổng kết liên tịch giữa
Sở Văn hóa và Thể thao với Công an Thành phố Hồ Chí Minh; Xây dựng Kế hoạch
tham dự Hội khỏe Phù Đổng khu vực năm học 2020-2021; Tổ chức lớp tập huấn
chuyên môn huấn luyện viên Thành phố năm 2021 các môn Karate, Muay.
2.2. Thể thao thành tích cao
Phối hợp với các đơn vị liên quan đề xuất thành lập Ban Tổ chức Đại hội
Thể dục thể thao cấp Thành phố năm 2021, Kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể
thao cấp Thành phố năm 2021 và các cấp trình Ủy ban nhân dân Thành phố; Tập
trung rà soát, xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2021 của các bộ môn Thể thao
Thành phố; Ban hành các văn bản triển khai cho lực lượng HLV, VĐV các tuyến
năng khiếu Thể thao Thành phố về đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 trong hoạt động ập huấn, thi đấu; Ban hành các Điều lệ tổ chức các giải
các môn Thể thao cấp Thành phố; Hoàn thiện thủ tục chế độ chính sách theo Thông
tư số 61 và chế độ chính sách cho các HLV, VĐV theo Nghị định số 52 và Thông tư
số 86 của Bộ Tài chính; Tiếp tục thực hiện chế độ đẳng cấp, hoàn thành nhiệm vụ
cho các môn Thể thao theo đúng tiến độ; Tiếp tục rà soát các Liên đoàn, Hội Thể
thao Thành phố chuẩn bị và tiến đến Đại hội nhiệm kỳ; Tham gia tập huấn, thi đấu
các giải quốc gia; Tổ chức các giải cấp Thành phố, giải quốc gia theo kế hoạch (10
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giải cấp Thành phố, tham dự 03 giải quốc gia, tập huấn đội tuyển quốc gia và tập
huấn giải gồm 23 môn).
3. Y tế
3.1. Công tác phòng chống dịch bệnh
Tình hình bệnh COVID-19: Tổng số trường hợp COVID-19 xác định đến
ngày 09/03/2021 là 213 trường hợp bao gồm: 68 ca lây nhiễm trong cộng đồng,
141 ca nhập cảnh cách ly ngay, 4 ca lây nhiễm trong khu cách ly); 207 ca đã được
điều trị khỏi. Tình hình sức khỏe của các trường hợp đều ổn định.
Các hoạt động triển khai trong công tác phòng chống dịch COVID-19:
giám sát, sàng lọc người có triệu chứng hô hấp đến cơ sở khám chữa bệnh (36
người có triệu chứng viêm hô hấp, 32 người có kết quả âm tính).
Cách ly y tế: tổ chức cách ly y tế cho người nhập cảnh, người tiếp xúc ca
bệnh, người về từ vùng dịch: tính tổng tích lũy từ đầu mùa dịch đến nay là 39.248
người cách ly tập trung trong ngày, 47.454 người cách ly tại nhà/nơi lưu trú trong
ngày.
Tổng số mẫu xét nghiệm cho tất cả các nhóm đối tượng là 337.269 mẫu tính
đến 20 giờ ngày 8/3/2021. Ngày 8/3/2021, thành phố đã tiến hành tiêm chủng vắc
xin phòng COVID-19 tại bệnh viện Bệnh Nhiệt đới cho 104 nhân viên y tế của đơn
vị, hiện tại chưa ghi nhận sự cố bất thường.
3.2.Vệ sinh an toàn thực phẩm
Công tác bảo đảm VSATTP luôn được thành phố quan tâm và chỉ đạo quyết
liệt, trong 3 tháng đầu năm 2021 đã tiến hành giám sát ATTP tại 04 lễ hội, sự kiện
của thành phố (Lễ công bố thành lập Thành phố Thủ Đức, Lễ hội Tết Việt, Chợ
Hoa Xuân “Trên bến dưới thuyền”, Hội hoa xuân và Chợ hoa Tết Tân Sửu năm
2021; không để xảy ra ngộ độc thực phẩm trong suốt thời gian diễn ra Lễ hội và sự
kiện.
Triển khai kiểm tra, giám sát an toàn thực phẩm tại chợ truyền thống; 16/189
mẫu không đạt đã xử lý, tiêu hủy. Ngoài ra còn giám sát an toàn thực phẩm tại các
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cơ sở cung cấp thức ăn cho các khu cách ly tập trung tại Củ Chi và tất cả các mẫu
đều đảm bảo an toàn thực phẩm.
3.3. Công tác khám chữa bệnh và điều trị
Dự kiến toàn bộ nhân viên y tế sẽ được xét nghiệm COVID-19 và được chia
thành nhiều đợt; đợt đầu tiên khoảng 10.000 người và ưu tiên những nhân viên y tế
tại các khoa nguy cơ cao tại bệnh viện, nhân viên y tế tham gia phòng, chống dịch
tại các đơn vị tuyến đầu.
4. Giáo dục
Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố đã chỉ đạo tốt các đơn vị thực hiện
nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, chỉ đạo kịp thời các hoạt
động chuyên môn và quản lý một cách linh hoạt, phù hợp với tình hình thực tế
nhằm vừa đảm bảo an toàn, phòng chống dịch bệnh, vừa đẩy mạnh hiệu quả hoạt
động dạy - học trực tuyến và hoạt động chuyển đổi số trong giáo dục.
Thành phố chỉ đạo các đơn vị tăng cường thực hiện tốt các công tác đổi mới
căn bản, giải quyết các sự việc phát sinh, có lộ trình thực hiện công tác mua sắm
trang thiết bị, sửa chữa cơ sở vật chất trường lớp, xây dựng trường lớp, phòng học
mới đáp ứng kịp thời nhu cầu học tập của con em nhân dân Thành phố. Tình hình
cụ thể như sau:
4.1. Tình hình giáo dục Mầm non đầu năm học 2020-2021
Do dịch COVID-19, số trẻ đến lớp đến trường ở khối mầm non năm học
2020-2021 là 334.158 em, giảm 8,9% so với cùng kỳ. Để chuẩn bị khai giảng năm
học mới thành phố đã tiến hành xây thêm trường học, phòng học nhằm giảm sĩ số
học sinh/lớp, tăng số lớp học 2 buổi/ngày và nhân rộng mô hình trường chất lượng
cao. Năm học 2020–2021 toàn thành phố có 1.374 trường mầm non, tăng 28 trường
so với cùng kỳ; xây mới, xây thay thế 334 phòng học, nâng số phòng học khối
mầm non, mẫu giáo lên 16.485, tăng 2,07% so với cùng kỳ. Tương ứng với quy mô
học sinh và phòng học, số lớp học của khối mầm non, mẫu giáo là 14.965 lớp, giảm
1,11% và số giáo viên hiện có 26.657 người, giảm 2,23% so với cùng kỳ. Sĩ số học
sinh/lớp giảm 1,91 từ 24,24 xuống 22,33.
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4.2. Tình hình giáo dục Giáo dục phổ thông đầu năm học 2020-2021
Năm học 2020–2021, thành phố có 992 trường phổ thông, tăng 13 trường so
với cùng kỳ. Trong đó: Tiểu học tăng 07 trường, Trung học cơ sở tăng 02 trường và
trung học phổ thông tăng 05 trường. Nhìn chung, số phòng học, lớp học, giáo viên
và học sinh đều có xu hướng tăng. Cụ thể tổng hợp chung các cấp học phổ thông
như sau:
- Số phòng học là 31.569 phòng (tăng 3,21% so với cùng kỳ), trong đó số
phòng học mới đưa vào sử dụng trong năm là 983 phòng.
- Số lớp học là 33.942 lớp, tăng 2,94% so với cùng kỳ.
- Số giáo viên là 51.610 giáo viên, tăng 2,21% so với cùng kỳ.
- Số học sinh là 1.348.750 học sinh, tăng 2,26% so với cùng kỳ.
- Sĩ số lớp học ở cả ba cấp học vẫn ở mức khá cao 39 học sinh/lớp (Khuyến
nghị 35 học sinh/lớp). Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chỉ tiêu 300 phòng
học/10.000 dân trong độ tuổi đi học (không kể diện NK3) theo Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ Thành phố lần thứ X. Tính đến nay, thành phố đã đạt 276 phòng
học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học.
5. Trật tự an toàn xã hội
5.1. Vi phạm kinh tế và môi trường
Tập trung chỉ đạo điều tra, xử lý các hành vi gian lận thương mại, buôn lậu
và buôn bán hàng giả, tăng cường đấu tranh với tội phạm kinh tế, tham nhũng trong
các ngành, lĩnh vực kinh tế trọng điểm, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu
2021. Đã phát hiện 291 vụ với 307 đối tượng vi phạm về trật tự quản lý kinh tế,
tham nhũng và chức vụ; thu giữ tài sản trị giá trên 13 tỷ đồng, hàng hóa thu giữ chủ
yếu là thuốc lá ngoại, quần áo, đồ điện tử,…
Phối hợp sở ngành tiến hành kiểm tra, phát hiện và lập biên bản 118 trường
hợp vi phạm hành chính về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; thu nộp
ngân sách Nhà nước trên 8,4 tỷ đồng.
5.2. Phạm pháp hình sự
Trong quý I năm 2021, ghi nhận 1.078 vụ phạm pháp hình sự, tăng 17,3%
(+159 vụ) so với năm cùng kỳ năm 2020; làm chết 15 người; bị thương 166 người;
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thiệt hại tài sản trên 16,5 tỷ đồng. Đa điều tra khám phá 753 vụ, đạt tỷ lệ 69,9%,
bắt 1.148 đối tượng.
5.3. Tình hình hoạt động phòng, chống tội phạm ma túy
Đã phát hiện 431 vụ, 840 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận
chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khởi tố 358 vụ, 443 bị can,
XPHC 69 vụ, 361 đối tượng; thu giữ 37,54 kilogram hêrôin; 240,64 kilogram
MTTH; 14,36 kilogram cần sa; 03 khẩu súng và nhiều tang vật khác có liên quan.
5.4. Trật tự an toàn giao thông (TTATGT)
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố xảy ra 435 vụ tai nạn giao thông
đường bộ, giảm 28,1% (-170 vụ) so với cùng kỳ năm 2020, làm chết 136 người,
tăng 18,3% (+21 người); làm bị thương 303 người, giảm 24,8% (-100 người); hư
hỏng tổng cộng 654 phương tiện các loại. Không xảy ra tai nạn đường sắt.
5.5. Về tình hình cháy, nổ
- Tình hình cháy: Trong quý, xảy ra 67 vụ cháy, giảm 31,6% (-31 vụ) so với
cùng kỳ 2020; làm bị thương 06 người (+02 người); thiệt hại về tài sản trị giá ước
khoảng 03 tỷ đồng, một số vụ chưa ước tính được thiệt hại. Tính chất các vụ cháy vẫn
diễn biến phức tạp, loại hình cơ sở xảy ra cháy nhiều nhất là nhà ở đơn lẻ. Nguyên
nhân gây cháy chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện.
- Tình hình nổ: Trong quý I, trên địa bàn Thành phố xảy ra 02 vụ nổ (+02
vụ), làm bị thương 02 người (+02 người).
6. Tình hình giải quyết việc làm
Kết quả giải quyết việc làm: Trong 3 tháng đầu năm 2021, đã giải quyết
việc làm cho 76.342/300.000 lượt người (đạt 25,45% kế hoạch năm), tăng 1,40%
so với năm 2020; số chỗ việc làm mới được tạo ra đạt 34.748/140.000 chỗ (đạt
24,82% kế hoạch năm), tăng 2,08% so với năm 2020.
Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Trong 3 tháng đầu
năm 2021, trên địa bàn thành phố đã có 27.559 lao động đến Trung tâm dịch vụ
việc làm thành phố nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp.
Khái quát lại, kinh tế Thành phố diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế giới và
thương mại toàn cầu có dấu hiệu hồi phục do việc tiêm chủng vắc xin hiệu quả và các
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quốc gia đối phó tốt hơn với dịch COVID -19. Báo cáo của IMF cho rằng Việt Nam
đã chèo lái vượt qua đại dịch thành công. Cụ thể, nền kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức
tăng trưởng 2,9% trong năm 2020 (một trong những mức tăng trưởng cao nhất thế
giới) và được dự báo sẽ tăng trưởng 6,5% trong năm 2021, nhờ các yếu tố nền tảng
kinh tế vững chắc, các biện pháp kiểm soát dịch quyết liệt, và sự hỗ trợ đúng trọng
tâm của Chính phủ.
Tại Thành phố nhu cầu mua sắm, du lịch, học tập, giải trí tăng trở lại cùng với
việc hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đã bước vào trạng thái bình
thường mới với những thuận lợi và khó khăn đan xen. Chỉ số sản xuất công nghiệp
(IIP) quý I/2021 đạt 3,8% bên cạnh kim ngạch xuất khẩu tăng 2,2% chứng tỏ nhu cầu
tiêu thụ hàng hóa bên ngoài vẫn còn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ tăng 6,2% so với cùng kỳ nhưng doanh thu du lịch lữ hành giảm 59,5%. Tổng
vốn đầu tư trên địa bàn so với cùng kỳ tăng 10,8%. Cấp phép thành lập doanh
nghiệp thành lập mới giảm 22,4% và vốn đăng ký tăng 56,3%. Do dịch bệnh, nhiều
doanh nghiệp phải tạm ngưng hoạt động, cơ cấu lại tổ chức, thay đổi cách thức kinh
doanh cho phù hợp.
Để hoàn thành đồng thời 02 nhiệm vụ: vừa chiến thắng dịch bệnh, bảo vệ sức
khoẻ cho người dân, vừa ổn định xã hội, hỗ trợ doanh nghiệp vượt khó thì trong 3
tháng của quý 2/2021 cần tập trung giải quyết nhanh các nội dung chủ yếu sau đây:
Một là, thực hiện nghiêm các biện pháp cấp bách để phòng chống dịch bệnh
theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh với tinh thần “chống
dịch như chống giặc”, không hoang mang, không chủ quan. Kiên quyết không cho
người có nguy cơ đã nhiễm virus xâm nhập vào cộng đồng dân cư; cách ly chọn lọc
và cách ly tất cả người nhập cảnh. Huy động mọi nguồn lực để triển khai việc tiêm
vắc xin đạt hiệu quả cao nhất.
Hai là, huy động sức mạnh của toàn hệ thống chính trị, khơi dậy sức mạnh văn
hoá của người Việt Nam để mỗi người là một chiến sĩ trong việc tự bảo vệ sức khoẻ
của chính bản thân và gia đình, bảo vệ doanh nghiệp, cơ quan, trường học không bị
nhiễm virus. Thực hiện các chính sách giảm, giãn thuế; chính sách bảo hiểm xã hội,
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bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế để duy trì hoạt động của doanh nghiệp nhằm tạo
việc làm và thu nhập tối thiểu cho người lao động.
Ba là, tập trung xử lý các điểm nghẽn, nút thắt về đất đai; giải quyết các xung
đột pháp lý về thủ tục giao đất, xác định đơn giá đền bù, thủ tục thanh quyết toán xây
dựng cơ bản để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công. Trước mắt, ưu tiên tháo
gỡ khó khăn cho các dự án chậm giải ngân, đặc biệt là các dự án trọng điểm, quy mô
lớn, có sức lan tỏa, nâng cao năng lực sản xuất cho nền kinh tế.
Bốn là, đẩy mạnh ứng dụng CNTT và truyền thông trong tất cả các hoạt động
hành chính của cơ quan Nhà nước, nhất là những nơi thực hiện dịch vụ hành chính
công - xem đây là nhiệm vụ cấp bách, từ đó thay đổi tư duy quản lý, phương pháp
quản trị điều hành trong toàn xã hội. Khẩn trương thực hiện chuyển đổi số ở tất cả các
ngành, các lĩnh vực. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án của Đô thị thông minh.
Khuyến khích thành lập doanh nghiệp mới trong các lĩnh vực điện tử, công nghệ
thông tin, tài chính, giáo dục, y tế.
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