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TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI
Tháng 6 và 6 tháng năm 2020
Năm 2020 là năm thứ 5 thực hiện kế hoạch 5 năm 2016 - 2020, vấn đề tăng
trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2020 có ý nghĩa quan trọng trong bối cảnh kinh tế thế
giới chịu tác động mạnh của dịch COVID-19, giá dầu thô giảm do căng thẳng giữa
Nga và Ả Rập Saudi và nhu cầu đi lại giảm. Việc bất đồng về cách ứng phó dịch bệnh
giữa Mỹ và Trung quốc dẫn đến việc thực hiện các biện pháp bảo hộ kinh tế giữa các
quốc gia, các biện pháp phong toả cũng khiến nhu cầu tiêu dùng hàng hoá trên thế giới
giảm mạnh. Trong nước, ngành chăn nuôi gặp khó khăn, đàn lợn chưa hồi phục do
dịch tả lợn Châu Phi bùng phát năm 2019, tình trạng xâm nhập mặn và hạn hán diễn ra.
Chính phủ đã thành công trong việc ngăn chặn, kiểm soát dịch COVID-19, ưu tiên bảo
vệ sức khoẻ cho người dân, hiện nay đang tiến hành đồng loạt nhiều biện pháp vừa
thúc đẩy khôi phục kinh tế vừa tăng cường chống dịch xâm nhập từ bên ngoài.
Từ tháng 3/2020, Thành phố đã khẩn trương thực hiện Chỉ thị số 19/CT-TTg
ngày 24 tháng 3 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ1 trong tình hình mới với tinh thần
“chống dịch như chống giặc”, đồng thời thực hiện mục tiêu phát triển sản xuất kinh
doanh, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, bước đầu Thành phố đã đạt được
một số thành công trên lĩnh vực kinh tế - xã hội như sau:
Về kinh tế: Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 ước tăng
1,02% so với cùng kỳ năm trước (6 tháng 2019 tăng 7,61%). Trong đó khu vực nông
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Chỉ thị chỉ đạo thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong khám bệnh, chữa bệnh, làm việc, học tập trực
tuyến, thương mại điện tử, thanh toán không dùng tiền mặt và thực hiện các thủ tục hành chính, dịch vụ công,
thúc đẩy xây dựng Chính phủ điện tử và kinh tế số; khẩn trương triển khai thực hiện các biện pháp bảo đảm an
sinh xã hội theo đúng Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 9 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng.
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lâm thuỷ sản tăng 3,11%; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 1,88%; khu vực dịch
vụ tăng 0,67%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 1,04%.
Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 ước thực hiện
163.173 tỷ đồng, đạt 40,2% dự toán, giảm 14,4% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách
địa phương (không tính tạm ứng) ước thực hiện 29.672 tỷ đồng, đạt 29,1% dự toán,
tăng 22,2% so với cùng kỳ.
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt bằng 96,8% so
với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 614.591 tỷ
đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong đó ngành lưu trú, ăn uống giảm
47,3%, lữ hành giảm 71,2% do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Tổng vốn đầu tư xã
hội đạt 173.132 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ, bằng 26,6% so với GRDP.
Chỉ số chứng khoán VN-Index chạm mốc cao nhất vào ngày 22/01 với 991,46
điểm và đạt giá trị thấp nhất vào ngày 24/03 với 659,21 điểm. Chỉ số giá tiêu dùng
(CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2020 tăng 3,48% so với cùng kỳ.
Về xã hội: Trong 6 tháng đầu năm do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên các
hoạt động lễ hội văn hóa được cắt giảm nhằm hạn chế tụ tập đông người. Thành phố
Hồ Chí Minh đã rất chủ động và thành công trong công tác phòng chống dịch bệnh. Cụ
thể như: Thiết lập cơ sở chuyên sâu điều trị COVID-19; chủ động cho học sinh trên địa
bàn nghỉ học ngày 31/01/2020 (toàn quốc là ngày 03/02/2020); thực hiện yêu cầu cách
ly tập trung người từ nước ngoài về từ ngày 08/02/2020 (toàn quốc là ngày
21/03/2020); thực hiện việc bắt buộc người dân đeo khẩu trang ngày 16/03/2020 (toàn
quốc là ngày 01/04/2020); yêu cầu hạn chế đi lại từ ngày 22/03/2020 (toàn quốc là
ngày 01/04/2020). Đến ngày 25/6/2020 cả nước còn 22 ca đang điều trị mắc bệnh
COVID-19 trên tổng số 349 ca nhiễm, Thành phố còn 02 ca đang điều trị trên tổng số
60 ca nhiễm. Hiện tại các hoạt động văn hoá, thể thao, vui chơi giải trí đã mở cửa hoàn
toàn. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn giao thông được giữ vững. Sáu tháng
đầu năm 2020, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 262 vụ tai nạn giao thông từ ít
nghiêm trọng trở lên, giảm 19,38% so với cùng kỳ năm trước, làm chết 248 người,
làm bị thương nặng 50 người; 1.112 vụ va chạm, làm bị thương nhẹ 928 người, hư
hỏng 2.141 phương tiện các loại.
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PHẦN A – KINH TẾ
I. TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN (GRDP) 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 651.607 tỷ
đồng (theo giá hiện hành). Tính theo giá so sánh 2010 đạt 465.942 tỷ đồng, tăng
1,02% so cùng kỳ.
Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng năm 2020

Tổng số
Chia theo khu vực
- Nông lâm thủy sản
- Công nghiệp và xây dựng
+ Công nghiệp
+ Xây dựng
- Thương mại - Dịch vụ
- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sp

Tổng GRDP Tổng GRDP Tốc độ tăng so
(Tỷ đồng - (Tỷ đồng - giá với cùng kỳ
giá hiện
so sánh 2010) năm 2019 (%)
hành)
651.607
465.942
1,02
4.561
151.389
124.291
27.098
407.850
87.807

2.440
111.852
92.119
19.733
287.477
64.173

3,11
1,88
2,04
1,17
0,67
1,04

Đóng góp
vào tốc độ
tăng (%)
1,02
0,02
0,45
0,40
0,05
0,41
0,14

Trong mức tăng trưởng chung 1,02% của kinh tế Thành phố: Khu vực công
nghiệp – xây dựng đóng góp nhiều nhất 0,45 điểm % và có mức tăng trưởng 1,88%; kế
đến là khu vực dịch vụ đóng góp 0,41 điểm % với mức tăng trưởng 0,67% do chịu
nhiều ảnh hưởng của dịch COVID-19; khu vực nông nghiệp đóng góp 0,02 điểm % với
mức tăng khá nhất 3,11%; thuế sản phẩm tăng 1,04% so với cùng kỳ, đóng góp 0,14
điểm %.
Về cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm, xét theo giá hiện hành, khu vực nông lâm
thuỷ sản chiếm tỷ trọng 0,7%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm tỷ trọng
23,2%; khu vực thương mại dịch vụ chiếm 62,6%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
chiếm 13,5%.
* Về tỷ trọng đóng góp của 9 ngành dịch vụ trọng yếu trong GRDP 6 tháng
đầu năm
Giá trị tăng thêm của 9 ngành dịch vụ chiếm 56,3% trong GRDP và chiếm 89,9%
trong khu vực dịch vụ. Trong đó, 4 ngành chiếm tỷ trọng cao so với GRDP là thương
nghiệp (16,2%), vận tải kho bãi (9,7%), tài chính ngân hàng (7,6%), hoạt động chuyên
môn, khoa học công nghệ (5,4%). Bốn ngành này chiếm 62,1% nội bộ khu vực dịch
vụ.
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Giá trị tăng thêm khu vực dịch vụ 6 tháng năm 2020

Khu vực dịch vụ
Trong đó 9 ngành dịch vụ
G. Thương nghiệp bán buôn và bán lẻ;
sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy
H. Vận tải kho bãi
I. Dịch vụ lưu trú và ăn uống
J. Thông tin và truyền thông
K. Hoạt động tài chính, ngân hàng và
bảo hiểm
L. Hoạt động kinh doanh bất động sản
M. Hoạt động chuyên môn, khoa học và
công nghệ
P. Giáo dục và đào tạo
Q. Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội

GRDP giá
hiện hành
(Tỷ đồng)
407.850
366.647
105.579

Tỷ trọng
so với
GRDP (%)
62,6
56,3
16,2

Tỷ trọng nội bộ
ngành của khu
vực dịch vụ (%)
100
89,9
25,9

62.935
11.631
30.841
49.698

9,7
1,8
4,7
7,6

15,4
2,9
7,6
12,2

25.357
35.030

3,9
5,4

6,2
8,6

25.140
20.436

3,9
3,1

6,2
5,0

Trong thời gian chống dịch, các mô hình kinh doanh trực tuyến, đặt hàng qua
mạng, dịch vụ giao nhận, hội họp trực tuyến được người dùng và doanh nghiệp áp
dụng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ thiết yếu của thị trường trong lĩnh vực bán lẻ hàng thực
phẩm, ăn uống ngoài gia đình, dịch vụ internet, viễn thông. Có 6/9 ngành dịch vụ có
mức tăng trưởng trên 6% so với cùng kỳ, cụ thể như:
+ Ngành thương nghiệp bán buôn, bán lẻ: tăng 8,30% so với cùng kỳ năm trước,
chiếm tỷ trọng 16,2% trong tổng GRDP và chiếm 25,9% trong khu vực dịch vụ;
+ Ngành thông tin truyền thông: tăng 7,26% so với cùng kỳ, chiếm 4,7% trong
tổng GRDP và 7,6% trong khu vực dịch vụ;
+ Ngành tài chính, ngân hàng: tăng 7,82% so với cùng kỳ, chiếm tỷ trọng 7,6%
trong tổng GRDP và 12,2% trong khu vực dịch vụ;
+ Ngành hoạt động chuyên môn, KHCN2: tăng 7,13% so với cùng kỳ, chiếm
5,4% trong tổng GRDP và 8,6% trong khu vực dịch vụ;
+ Ngành giáo dục và đào tạo: tăng 6,02% so với cùng kỳ, chiếm 3,9% trong tổng
GRDP và 6,2% trong khu vực dịch vụ;
2

Ngành hoạt động chuyên môn khoa học công nghệ bao gồm các ngành dịch vụ chuyên môn như: dịch vụ kế
toán, kiểm toán, tư vấn pháp luật, công chứng và chứng thực, tư vấn quản lý; dịch vụ kỹ thuật, kiến trúc, đo đạc,
nghiên cứu khoa học; quảng cáo, nghiên cứu thị trường; hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ, thiết kế
chuyên dụng.
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+ Ngành y tế: tăng 11,56% so với cùng kỳ, chiếm 3,1% trong tổng GRDP và 5%
trong khu vực dịch vụ.
3/9 ngành còn lại chịu ảnh hưởng của dịch COVID-19, có mức tăng trưởng giảm
là vận tải kho bãi giảm 0,79%; khách sạn, nhà hàng (lưu trú và ăn uống) giảm 38,89%
so với cùng kỳ; bất động sản3 giảm 11,36% so với cùng kỳ.
Trong 6 tháng đầu năm Thành phố tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị 13 về chấn
chỉnh công tác kiểm tra, cấp phép xây dựng tại 24 quận, huyện đặc biệt là các quận ven
như: Quận 2, Quận 9, Thủ Đức, Bình Chánh.
II. CÔNG NGHIỆP
Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 6 năm 2020 ước tăng 13,74% so với
tháng trước. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 14,4%; sản xuất và
phân phối điện tăng 0,6%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 2,2%.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp
trên địa bàn thành phố bằng 96,8% so với cùng kỳ năm trước do bị tác động mạnh
của dịch COVID-19. Trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm 4,0%; sản
xuất và phân phối điện tăng 0,6%; cung cấp nước và xử lý rác thải tăng 3,0%.

Đối với ngành công nghiệp cấp II, 6 tháng đầu năm 2020 có 12/30 ngành có
chỉ số sản xuất công nghiệp tăng so với cùng kỳ năm trước. Một số ngành có mức
tăng cao trên 10% như: Sản xuất sản phẩm thuốc lá tăng 11,7%; sản xuất hóa chất

3

Ngành bất động sản chỉ bao gồm hoạt động: mua bán BĐS, cho thuê BĐS và dịch vụ môi giới liên quan đến
BĐS (hoạt động xây dựng BĐS đã tính vào ngành xây dựng).
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và sản phẩm hóa chất tăng 21,7%; sản xuất thuốc hóa dược và dược liệu tăng
20,7%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 17,7%.
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 31,8%; sản xuất kim
loại giảm 26,8%; sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, thiết bị)
giảm 18,3%; sản xuất trang phục giảm 16,6%; sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy
móc thiết bị giảm 16,6% và ngành công nghiệp chế biến, chế tạo khác giảm 16,5%.
Một số ngành công nghiệp chủ yếu có chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu
năm 2020 tăng cao hơn chỉ số chung của toàn ngành công nghiệp như: Sản xuất hoá
chất và sản phẩm hoá chất tăng 21,7%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và
sản phẩm quang học tăng 17,7%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 3,3%. Các
ngành công nghiệp chủ yếu còn lại có chỉ số sản xuất thấp hơn chỉ số chung của
toàn ngành.

Đối với 4 ngành công nghiệp trọng điểm, chỉ số sản xuất công nghiệp 6
tháng đầu năm 2020 tăng 0,8% so với cùng kỳ năm trước, tăng hơn 4 điểm phần
trăm so với chỉ số sản xuất chung của ngành công nghiệp. Trong đó, ngành sản xuất
hàng điện tử tăng 17,7%; ngành hóa dược tăng 9,0%.
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Đối với các ngành công nghiệp truyền thống, chỉ số sản xuất công nghiệp 6
tháng đầu năm 2020 giảm 11,2% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành dệt
tăng 9,8%; ngành sản xuất trang phục giảm 16,6% và ngành sản xuất da và các sản
phẩm có liên quan giảm 12,8%.
Chỉ số sản xuất công nghiệp ngành truyền thống
Đơn vị tính: %
Tháng 6/2020 so
với tháng 5/2020
II. Nhóm ngành truyền thống
1. Dệt
2. Sản xuất trang phục
3. Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan

119,6
109,1
130,1
111,1

Tháng 6/2020 so
với cùng kỳ
88,8
109,8
83,4
87,2

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 6 năm 2020
ước tính tăng 16,7% so với tháng trước và tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước. Lũy
kế 6 tháng đầu năm 2020, chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo
giảm 1,6% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng
cao như: Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng
22,0%; sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất tăng 20,1%; sản xuất thuốc, hoá
dược và dược liệu tăng 17,5%. Một số ngành có mức tiêu thụ giảm mạnh so với
cùng kỳ: Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế)
giảm 36,3%; sản xuất kim loại giảm 23,83%; công nghiệp chế biến chế tạo khác
giảm 23,1%.
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Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế trong tháng 6 ước tính tăng
13,7% 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 công nghiệp chế biến, chế tạo
khác tăng 193,9%; sản xuất thiết bị điện tăng 81,2%; sản xuất hóa chất và sản phẩm
hóa chất tăng 76,4%; sản xuất xe có động cơ tăng 57,4%; sản xuất kim loại tăng
57,0%; sản xuất chế biến thực phẩm tăng 51,4%. Tuy nhiên, một số ngành có chỉ số
tồn kho giảm so với cùng thời điểm năm trước như: In sao chép bản ghi các loại
giảm 90,0%; sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 86,4%; sản xuất
phương tiện vận tải khác giảm 69,5%; chế biến gỗ và sản xuất từ gỗ, tre, nứa (trừ
giường, tủ, bàn, ghế) giảm 38,0%.
Nhìn chung, tình hình sản xuất công nghiệp trong 6 tháng đầu năm 2020 gặp
nhiều khó khăn do ảnh hưởng của COVID-19, chỉ số sản xuất công nghiệp liên tục qua
các tháng đều dưới 100, nhưng tốc độ giảm đã chậm lại thể hiện qua chỉ số IIP 6 tháng
đã bật dậy so với 5 tháng. Để tiếp tục lấy lại đà hồi phục vượt qua ngưỡng 100 vẫn còn
nhiều khó khăn, đòi hỏi Nhà nước cần tiếp tục tăng cường những giải pháp, chính sách
hỗ trợ doanh nghiệp đặc biệt doanh nghiệp vừa và nhỏ để ổn định việc làm, mở rộng
thị trường tiêu thụ nội địa và xuất khẩu trong những tháng tiếp theo.
III. XÂY DỰNG
Hoạt động xây dựng trên địa bàn Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2020 gặp
nhiều khó khăn, đặc biệt dịch COVID-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động của
ngành xây dựng của các doanh nghiệp ngoài nhà nước và doanh nghiệp FDI khi các dự
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án mới không thể triển khai, các dự án đã thi công thì rơi vào trình trạng gián đoạn
hoặc ngừng thi công. Tuy nhiên, Chính phủ với quyết tâm đẩy nhanh tiến độ thực hiện
các công trình hạ tầng giao thông bằng giải pháp chuyển đổi hình thức đầu tư từ PPP
sang đầu tư công nhằm đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công để tạo cú hích cho ngành
xây dựng và tạo động lực tăng trưởng kinh tế.
Giá trị sản xuất xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 theo giá hiện hành ước đạt
109.016 tỷ đồng, trong đó khu vực Nhà nước đạt 3.705 tỷ đồng, chiếm 3,4%; khu vực
ngoài Nhà nước đạt 101.487 tỷ đồng, chiếm 93,1%; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
đạt 3.824 tỷ đồng, chiếm 3,5%. Trong đó, xây dựng nhà chiếm 55,0% tổng giá trị
ngành xây dựng; công trình kỹ thuật dân dụng chiếm 22,9% và hoạt động xây dựng
chuyên dụng chiếm 22,1%
Giá trị sản xuất xây dựng 6 tháng đầu năm theo giá so sánh 2010 ước đạt 79.494
tỷ đồng, tăng 1,12% so với cùng kỳ năm trước, trong đó giá trị sản xuất xây dựng công
trình nhà giảm 0,04%; công trình kỹ thuật dân dụng tăng 4,58% và hoạt động xây dựng
chuyên dụng tăng 0,66%.

IV. ĐẦU TƯ
1. Vốn đầu tư
Tổng vốn đầu tư trên địa bàn thành phố 6 tháng đầu năm ước thực hiện
173.132 tỷ đồng, giảm 11,2% so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch COVID-19 đã
tác động trực tiếp đến tất cả các nguồn vốn đầu tư.
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Vốn đầu tư thực hiện 6 tháng năm 2020

Tổng số
- Vốn ngân sách địa phương
- Ngân sách Trung ương
- Vốn doanh nghiệp Nhà nước
- Vốn nước ngoài
- Vốn ngoài Nhà nước
- Vốn khác

6 tháng năm 2020
So với 6 tháng
Cơ cấu
(tỷ đồng)
nguồn vốn
năm 2019
(%)
(%)
173.132
100,0
88,8
10.729
6,2
132,5
3.785
2,2
113,0
9.129
5,3
81,6
30.320
17,5
84,4
94.648
54,6
86,3
24.521
14,2
91,2

1.1. Vốn ngân sách địa phương
Khối lượng XDCB và sửa chữa lớn ước thực hiện 6 tháng đạt 10.729 tỷ
đồng, đạt 25,5% kế hoạch, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước. Đây là một trong
những năm có vốn ngân sách ước thực hiện 6 tháng so cùng kỳ tăng cao nhất (năm
2020 tăng 32,5%, năm 2019 tăng 2,5%, năm 2018 tăng 7,9%). Nguyên nhân: Thành
phố khẩn trương triển khai Nghị định số 40/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành
một số điều của Luật Đầu tư công, Nghị quyết số 27/NQ-CP về việc cho phép áp
dụng thí điểm cơ chế, quy trình đặc thù để rút ngắn thời gian thực hiện bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư và bàn giao mặt bằng dự án có thu hồi đất cho đơn vị thi công
đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.
Trong tháng nhiều dự án đang đẩy nhanh tiến độ như: Các dự án chống
ngập, trong đó có dự án sửa chữa chống ngập đường Nguyễn Hữu Cảnh, quận Bình
Thạnh; dự án xây dựng 04 đoạn đê bao xung yếu khu vực quận Thủ Đức thuộc bờ tả
sông Sài Gòn; dự án xây dựng hệ thống thoát nước đường Đỗ Văn Dậy (từ Cống
Lấp đến cầu Sáng). Các dự án cầu đường nhằm giảm ùn tắc giao thông như dự
án hầm chui nút giao thông đường Nguyễn Văn Linh và Nguyễn Hữu Thọ; xây
dựng cầu vượt trước bến xe miền Đông mới trên đường Xa lộ Hà Nội.
Một số dự án có khối lượng thực hiện cao trong tháng như: Đầu tư hạ tầng kỹ
thuật 09 lô đất thuộc khu chức năng số 1 trong khu đô thị mới Thủ Thiêm, quận 2;
dự án cải thiện môi trường nước lưu vực kênh Tàu Hủ – Bến Nghé – Kênh Tẻ; dự
án vệ sinh môi trường Thành phố; hệ thống thoát nước Phạm Huy Thông; xây dựng
đường nối từ ngã ba Nơ Trang Long - Nguyễn Xí vào đường trục khu dân cư Bình
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Hòa phường 13 quận Bình Thạnh; trung tâm thể dục thể thao quận Gò Vấp; nâng
cấp đường Lê Văn Chí (Việt Thắng).
Tình hình thực hiện một số công trình giao thông trọng điểm:
+ Dự án tuyến đường sắt Metro số 1 Bến Thành – Suối Tiên: đẩy nhanh thi
công gói thầu nhà ga Ba Son, nhà ga Bến Thành. Nhìn chung toàn tuyến đạt 76%
khối lượng xây lắp, dự kiến đưa vào khai thác, vận hành trong năm 2021;
+ Nút giao thông ngã tư An Sương (giai đoạn 2): đang thi công đốt hầm chui
cuối cùng và theo dự sẽ hoàn thành trong tháng 7/2020;
+ Dự án tuyến đường sắt Metro số 2: tiếp tục giải tỏa tại các quận 1, quận 3,
quận 10, quận 12, quận Tân Bình, nhưng tiến độ chậm;
+ Dự án cầu Thủ Thiêm 2 nối quận 1 với quận 2: Bên bờ quận 2, đã được lắp
đặt những dây văng đầu tiên. Hiện tại, 12/56 dây văng được lắp đặt, đang thi công
đốt dầm thứ 6/17 đốt dầm thép và căng cáp dây văng. Ở phía quận 1, tiếp tục thi
công nhịp AS3 đến AS5 băng ngang nút giao Nguyễn Hữu Cảnh - Tôn Đức Thắng Lê Thánh Tôn. Theo nhà đầu tư, phần cầu nhánh N1 và N2 đang vướng giải phóng
mặt bằng hiện đang lắp ráp các dây văng giữa cầu. Theo dự kiến đến tháng cuối
năm 2020 sẽ được hợp long;
+ Dự án chống ngập 10.000 tỷ: Dự án có 8 hạng mục chính, trong đó gồm 6
cống ngăn triều: Bến Nghé, Cây Khô, Mương Chuối, Phú Định, Phú Xuân, Tân
Thuận, cùng các tuyến đê kè, hệ thống SCADA. Sau gần 1 năm tạm ngừng thi công
do nhiều vướng mắc, dự án đang gấp rút thực hiện những công đoạn tiếp theo để
đưa vào vận hành một phần dự án vào tháng 10 sắp tới. Hiện khối lượng thi công
xây lắp của dự án hiện đạt 78%.
Vốn ngân sách được phân theo loại dự án:
− Dự án chuyển tiếp, theo kế hoạch vốn 35.430,8 tỷ đồng, 6 tháng ước thực
hiện 9.696 tỷ đồng, đạt 27,4%;
− Dự án khởi công mới, theo kế hoạch vốn 5.618 tỷ đồng, 6 tháng ước thực
hiện 1.033 tỷ đồng, đạt 18,4%;
− Dự án chuẩn bị đầu tư: Theo kế hoạch vốn 90,5 tỷ đồng, đang làm thủ tục
phê duyệt.
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Tuy vẫn còn nhiều tồn tại, hạn chế trong công tác đền bù giải phóng mặt
bằng, quy trình phê duyệt, thủ tục đầu tư kéo dài, song việc đẩy nhanh tiến độ giải
ngân thực hiện vốn đầu tư công được xem là điểm sáng của Thành phố nhằm tạo
động lực phục hồi tăng trưởng kinh tế. Phân tích số liệu cho thấy vốn đầu tư từ ngân
sách nhà nước tăng 1% thì GRDP tăng 0,03%.
1.2. Vốn doanh nghiệp Nhà nước
Theo xu hướng, nguồn vốn này có tốc độ tăng giảm dần do các doanh nghiệp
Nhà nước cổ phần hóa và ảnh hưởng của dịch COVID-19. Sáu tháng đầu năm 2020
ước thực hiện đạt 9.129 tỷ đồng, giảm 18,4%.
1.3. Vốn doanh nghiệp ngoài Nhà nước
Nguồn vốn này ước 6 tháng đạt 94.468 tỷ đồng, giảm 13,7% so cùng kỳ, do
ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ đều ảnh
hưởng, các ngành chịu ảnh hưởng nhiều nhất như: khách sạn, nhà hàng, vận tải, dệt
may, da, giày, sản xuất ngành nhựa.
1.4. Vốn liên doanh nước ngoài
Ước tính 6 tháng đạt 30.320 tỷ đồng, so cùng kỳ giảm 15,6%, do ảnh hưởng
của COVID-19 nên từ đầu năm đến nay nguồn vốn này giảm mạnh cả về đăng ký
mới và những dự án chuyển tiếp, nhiều dự án liên quan đến nhập khẩu máy móc
thiết bị đi kèm công trình xây dựng đều bị chậm trễ. Điển hình như dự án tuyến
Metro Bến Thành – Suối Tiên có liên quan đến vốn đầu tư từ nước ngoài, theo dự
tính trong quý 2 này sẽ nhập về các toa tàu về để chạy thử kỹ thuật, nhưng do dịch
COVID-19 nên phải tạm hoãn đến cuối quý 3 năm 2020. Nhiều dự án khác cũng có
tình trạng tương tự.
1.5. Vốn khác: Chủ yếu là vốn của hộ dân cư xây dựng và sửa chữa lớn nhà
ở, ước tính 6 tháng đạt 24.521 tỷ đồng, so cùng kỳ giảm 8,8%.
2. Cấp giấy phép xây dựng và sửa chữa lớn nhà ở hộ dân
Tính đến cuối tháng 5, toàn thành phố đã cấp 15.263 giấy phép xây dựng và
sửa chữa lớn, với diện tích sàn 3.209 ngàn m2. Trong đó cấp cho xây dựng mới
14.559 giấy phép, với diện tích 3.134 ngàn m2 và 704 giấy phép sửa chữa lớn, với
diện tích 75 ngàn m2.
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So với cùng kỳ năm trước, số giấy phép giảm 28,2% (giảm 6.162 giấy phép)
và diện tích giảm 30% (giảm 1.378 ngàn m2).
3. Cấp phép dự án có vốn đầu tư nước ngoài
Từ ngày 01/01/2020 đến ngày 20/06/2020, tổng vốn đầu tư nước ngoài vào
Thành phố là 2 tỷ USD bao gồm vốn đăng ký cấp mới, vốn đăng ký điều chỉnh và
giá trị góp vốn, mua cổ phần của nhà đầu tư nước ngoài, giảm 34,7% tổng vốn so
với cùng kỳ năm trước. Trong đó:
− Hình thức đầu tư đăng ký cấp mới có 533 dự án với vốn đạt 294,5 triệu
USD, so với cùng kỳ năm trước, số dự án giảm 6,8%, vốn giảm 44,3%.
− Điều chỉnh vốn đầu tư có 93 lượt dự án với số vốn tăng thêm là 197,8 triệu
USD, giảm 30,7% so với năm trước.
− Góp vốn, mua cổ phần có 2.227 trường hợp với tổng vốn đạt 1.523,5 triệu
USD, giảm 33% so với năm trước.
Theo ngành hoạt động, ngành thương nghiệp dẫn đầu vốn đăng ký 635,3
triệu USD, chiếm đến 31,5%; hoạt động kinh doanh bất động sản 178,4 triệu USD,
chiếm 8,8%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 298,1 triệu USD, chiếm 14,8%;
thông tin truyền thông 113,5 triệu USD, chiếm 5,6%; xây dựng 107,6 triệu USD,
chiếm 5,3%.
Theo đối tác đầu tư, đã có 98 quốc gia và vùng lãnh thổ có dự án đầu tư,
điều chỉnh tăng vốn và góp vốn mua cổ phần trong 6 tháng đầu năm 2020. Trong
đó, Singapore 536,4 triệu USD, chiếm 26,6%; Hàn Quốc 313,6 triệu USD, chiếm
15,6%; Nhật Bản 307,9 triệu USD, chiếm 15,3%; British Virgin Islands 153,6 triệu
USD, chiếm 7,6%; Hà Lan 92,5 triệu USD, chiếm 4,6%; Cayman Islands 75,9 triệu
USD, chiếm 3,8%; Trung Quốc 75 triệu USD, chiếm 3,7%; Hoa Kỳ 73,1 triệu USD,
chiếm 3,6%.
4. Doanh nghiệp thành lập mới và giải thể
4.1. Đăng ký thành lập doanh nghiệp
Từ ngày 01/01/2020 đến 15/06/2020, thành phố đã cấp phép 17.767 doanh
nghiệp với tổng vốn đăng ký 223.382 tỷ đồng. So cùng kỳ năm trước, số giấy phép giảm
11,5% và vốn giảm 30,5%. Trong đó, 9 ngành dịch vụ chủ yếu có số lượng giấy phép là
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12.569, chiếm 70,7% trong tổng số, giảm 11,9% so với cùng kỳ; vốn đăng ký 159.630 tỷ
đồng, chiếm 71,4%, giảm 32%.
Phân theo loại hình: Công ty TNHH 15.355 đơn vị, giảm 11,7% so với cùng
kỳ; tổng vốn đăng ký đạt 110.706 tỷ đồng, giảm 29,4% so với cùng kỳ năm trước.
Công ty cổ phần có 2.285 đơn vị, giảm 10,3%; vốn đăng ký 112.566 tỷ đồng, giảm
31,6% so với cùng kỳ. Doanh nghiệp tư nhân có 127 đơn vị, vốn đăng ký đạt 110 tỷ
đồng; số giấy phép giảm 15,3% và số vốn giảm 24,5%.
Phân theo ngành kinh tế:
− Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản: Số lượng doanh nghiệp
cấp phép là 98 đơn vị, tăng 19,5%; vốn đăng ký đạt 2.285 tỷ đồng, tăng gấp 2,4 lần
so với cùng kỳ năm trước.
− Khu vực công nghiệp, xây dựng: Cấp phép 3.858 doanh nghiệp, giảm
4,7% so với cùng kỳ; vốn đăng ký đạt 51.519 tỷ đồng, giảm 27,7%. Trong đó,
ngành xây dựng có 1.766 doanh nghiệp, vốn đạt 36.378 tỷ đồng, giảm 37,2% so với
cùng kỳ năm trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có 1.877 đơn vị, giảm
2,1%, số vốn đăng ký đạt 9.649 tỷ đồng, tăng 5,7% so với cùng kỳ năm trước.
− Khu vực thương mại, dịch vụ: Cấp phép 13.811 doanh nghiệp, giảm
13,5% so với cùng kỳ năm trước; vốn đăng ký đạt 169.578 tỷ đồng, giảm 31,9%.
Trong đó, hoạt động kinh doanh bất động sản 1.013 đơn vị, giảm 31,9%; vốn
đăng ký 79.761 tỷ đồng, giảm 29%. Thương nghiệp có 6.561 doanh nghiệp, giảm
7,8%; vốn đăng ký đạt 38.393 tỷ đồng, giảm 13,4%. Hoạt động chuyên môn, khoa
học công nghệ 1.940 doanh nghiệp, vốn đăng ký 17.288 tỷ đồng; so với cùng kỳ
năm trước, số giấy phép giảm 9,3%, vốn đăng ký giảm 59,3%.
4.1. Doanh nghiệp ngừng hoạt động: Trong 6 tháng đầu năm, đã có 2.504
doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể, tăng 10,9% so với cùng kỳ; tạm ngưng hoạt
động có 8.329 doanh nghiệp, tăng 40,6% so với cùng kỳ.
V. NÔNG, LÂM NGHIỆP, THỦY SẢN
1. Nông nghiệp
1.1. Trồng trọt
Vụ Đông Xuân: Diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt 12.126 ha, giảm
5,3% (-674 ha) so với năm trước, do quá trình đô thị hóa, diện tích lúa, diện tích rau
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giảm nhiều tại huyện Củ Chi và huyện Bình Chánh. Trong đó, diện tích gieo trồng
lúa đạt 4.947 ha, giảm 2,9% (-149 ha), chủ yếu do diện tích lúa tại Củ Chi giảm 339
ha. Diện tích gieo trồng rau các loại đạt 2.728 ha, giảm 8,6% (-255 ha); sản lượng
rau sơ bộ đạt 97.016 tấn, giảm 3,6% so với cùng kỳ. Diện tích hoa lan cắt cành 232
ha tăng 3,6% so với cùng kỳ.
Hiện nay diện tích lúa Đông Xuân đã thu hoạch xong với năng suất thu hoạch
sơ bộ đạt 52,9 tạ/ha. Sản lượng lúa vụ Đông Xuân đạt 26.164,3 tấn, tương đương
cùng kỳ năm trước.
Vụ hè thu: Diện tích lúa đã xuống giống 4.043 ha, giảm 6,4% so với cùng
kỳ. Diện tích nhiễm sâu bệnh trên lúa vụ hè thu là 555 ha, tăng 38,9% so với cùng
kỳ năm trước; sâu bệnh hại trên rau vụ hè thu 544 ha, giảm 31,3% so với cùng kỳ,
diện tích phòng trừ là 7.922 lượt ha, giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước. Các sinh
vật hại đều có mật số và tỉ lệ bệnh ở mức nhẹ.
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, 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 Lotte và siêu thị
AEON.
1.2. Chăn nuôi
Tiếp tục việc triển khai các chương trình, đề án nhằm nâng cao chất lượng,
đàn bò sữa, chăn nuôi bò sữa công nghệ cao Israel và tiếp tục theo dõi “chăn nuôi
bò thịt lai giống ngoại”, tình hình chăn nuôi của Thành phố trong 6 tháng đầu năm
2020 có sự khởi sắc. Tính đến tháng 6, tổng đàn trâu bò ước tính là 135.920 con,
tăng 3,7% so với cùng kỳ năm 2019. Trong đó đàn bò sữa ước 88.470 con, tăng
1,9% so với cùng kỳ.
Đàn heo thịt ước đạt 197.860 con, giảm 7,4% so với cùng kỳ. Mặc dù giá bán
heo hơi hiện nay khá cao nhưng người nuôi còn có tâm lý lo ngại dịch bệnh tái phát
nên chưa mạnh dạn đầu tư chăn nuôi trở lại.
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Đàn gia cầm ước đạt 429 ngàn con, tăng 0,4% so với cùng kỳ năm 2019,
trong đó đàn gà ước đạt 380 ngàn con, tăng 0,3%.
Trong 6 tháng đầu năm không phát hiện dịch bệnh cúm gia cầm, lở mồm
long móng, PRRS tại các hộ chăn nuôi. Tình hình dịch tễ ở đàn gia súc, gia cầm
tương đối ổn định.
2. Lâm nghiệp
Tổng diện tích rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn Thành phố hiện nay là
38.905 ha, trong đó diện tích đất có rừng là 36.637 ha. Tỉ lệ che phủ rừng đạt
17,52%, tăng 0,2% so với cùng kỳ.
Diện tích rừng tập trung trồng mới trong 6 tháng là 8,2 ha, giảm 0,24% so với
cùng kỳ năm trước. Tổng số gỗ khai thác 4.481 m3, tăng 2,14%; củi khai thác 709
ster, tăng 2,9% so với cùng kỳ.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thành phố đã tổ chức đã tổ chức 642 lượt
phòng cháy chữa cháy rừng; 65 lượt làm việc với UBND xã về công tác, quản lý
rừng; 119 lượt kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ, PCCC với chủ rừng. Kiểm tra các
cá nhân, tổ chức kinh doanh, chế biến lâm sản, gây nuôi động vật hoang dã 277
lượt. Trong đó, kiểm tra theo kế hoạch 157 lượt, kiểm tra đột xuất theo yêu cầu của
doanh nghiệp, người dân 120 lượt.
Tổ chức thành công lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ”
ngày 17/5/2020 tại 3 địa điểm với 513 loại cây: Đại học Kinh tế - Luật, công viên
Khánh Hội, trung tâm hành chính huyện Nhà Bè.
3. Thủy sản
Sản lượng thủy sản tháng 6/2020 ước đạt 4.238 tấn, tăng 1,7% so với tháng 6
năm 2019. Trong đó, sản lượng khai thác 1.356 tấn, tăng 7%; sản lượng nuôi trồng
2.882 tấn, giảm 0,6%.
Lũy kế 6 tháng, sản lượng thủy sản ước đạt 26.294 tấn, giảm 0,9% so với
cùng kỳ năm trước. Trong đó:
+ Sản lượng thủy sản khai thác ước đạt 8.619 tấn, tăng 2,7%.
+ Sản lượng nuôi trồng 17.675 tấn, giảm 2,6% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, sản lượng cá ước đạt 4.578 tấn, tăng 7,9% so với cùng kỳ năm trước; sản
lượng tôm ước đạt 4.067 tấn, giảm 1,5% so với cùng kỳ năm trước.
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Tình hình thả nuôi tôm: Tính đến ngày 10/06, đã có 299 lượt hộ thả nuôi
tôm sú giống với 79,6 triệu con giống trên diện tích 3.314 ha. So với cùng kỳ diện
tích giảm 0,5%, con giống giảm 2,3%. Tôm thẻ chân trắng có 644 lượt hộ thả nuôi
với 215,1 triệu con giống trên diện tích 478,6 ha.
Dịch bệnh trên tôm (chủ yếu bệnh đốm trắng) tại huyện Cần Giờ: Từ đầu
năm đến nay có 15 hộ nuôi có tôm bệnh trên diện tích 9,4 ha, số lượng con giống
thiệt hại là 2,7 triệu con; có 12 hộ được xử lý dập bệnh bằng thuốc của quỹ phòng
ngừa dịch bệnh với 993kg thuốc TTCA.
VI. NỘI THƯƠNG VÀ CHỈ SỐ GIÁ
1. Nội thương
Tình hình thương mại dịch vụ trong tháng 6 đã có nhiều khởi sắc so với
tháng trước khi tình hình dịch bệnh COVID-19 tại thành phố Hồ Chí Minh và cả
nước nói chung đã được khống chế thành công, không còn xuất hiện ca mắc từ lây
nhiễm cộng đồng. Các hoạt động kinh tế trên địa bàn trở lại hoạt động và đang dần
khôi phục.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 6 ước
tính đạt 102.505 tỷ đồng, tăng 5,2% so với tháng trước và giảm 7,3% so với
cùng kỳ năm trước. Trong đó:
Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 6 ước đạt 67.851 tỷ đồng, tăng 3% so với
tháng trước và tăng 2,3% so với tháng cùng kỳ năm trước. Trong tháng có ngày lễ
quốc tế thiếu nhi 1/6, ngày lễ của Cha (21/6) và ngày gia đình hạnh phúc (28/6) nên
các đơn vị kinh doanh đã thực hiện nhiều chương trình khuyến mãi nhằm kích cầu
mua sắm.
Doanh thu dịch vụ ăn uống, lưu trú tháng 6 đã có nhiều cải thiện, ước đạt
4.867 tỷ đồng, tăng 42,3% so với tháng trước và giảm 47,7% so với tháng cùng kỳ
năm trước. Mức tăng khá cao so với tháng trước là do tình hình kiểm soát dịch
bệnh thành công tại Thành phố Hồ Chí Minh, người dân đã trở lại các hoạt động
bình thường như trước, nhu cầu ăn uống, mua sắm tăng cao. Thêm vào đó, chính
sách kích cầu du lịch nội địa có tác động tích cực đến nhóm lưu trú, ăn uống. Trong
tháng, học sinh, sinh viên đã quay trở lại học tập ổn định điều này làm doanh thu
ngành dịch vụ ăn uống tăng trở lại.
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Doanh thu dịch vụ lữ hành đạt 96 tỷ đồng, tăng 68,4% so tháng trước và
giảm đến 96,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong bối cảnh tình hình dịch bệnh trên
thế giới đang diễn biến hết sức phức tạp, nguy cơ bùng phát dịch lần thứ 2, Thành
phố đã phát động Chương trình kích cầu du lịch nội địa để phục hồi ngành du lịch
trong nước (du khách được hưởng nhiều ưu đãi như về giá tour, giá khách sạn, vé
máy bay), tuy nhiên kết quả bước đầu còn khiêm tốn.
Doanh thu dịch vụ khác là 29.691 tỷ đồng, tăng 6% so với tháng trước và
giảm 8,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành kinh doanh bất động sản
chiếm 60% trong tổng doanh thu dịch vụ khác, tăng 5,4% so với tháng trước và
giảm 12,3% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung quý II/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ
tiêu dùng ước tính đạt 277.787 tỷ đồng, giảm 17,5% so với quý trước
và giảm 12% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa
ước đạt 189.716 tỷ đồng, giảm 11,3% so với quý trước và tăng 5,5% so với cùng kỳ
năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 10.138 tỷ đồng, lần lượt có mức
giảm là 47,6% so với quý trước và giảm 63,2% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch
lữ hành đạt 153 tỷ đồng, tương ứng giảm 96,3% và giảm 98%; doanh thu dịch vụ
khác đạt 77.780 tỷ đồng, tương ứng giảm 21,8% và giảm 22,7%.
Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu
dịch vụ tiêu dùng đạt 614.591 tỷ đồng, giảm 3,7% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, các ngành chịu tổn thất nặng nề từ dịch bệnh COVID-19 là các
ngành lưu trú, ăn uống với mức giảm đến 47,3%; ngành du lịch lữ hành giảm
đến 71,2% so với cùng kỳ năm trước.
Xét theo loại hình kinh tế, kinh tế Nhà nước 6 tháng ước đạt 35.448 tỷ đồng,
chiếm 5,8% tổng mức, giảm 6,7% so với cùng kỳ năm trước; kinh tế ngoài nhà
nước ước đạt 478.333 tỷ đồng, chiếm 77,8%, giảm 2,7%; kinh tế có vốn đầu tư
nước ngoài ước đạt 100.810 tỷ đồng, chiếm 16,4%, giảm 7,1% so với cùng kỳ năm
trước.
Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa 6 tháng đạt 403.540 tỷ
đồng, chiếm 65,7% tổng mức và tăng 10,1% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó,
ngành lương thực, thực phẩm tăng 11,2%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia
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đình tăng 10,7%; may mặc tăng 6%; xăng dầu tăng 4,5%; vật phẩm văn hoá, giáo
dục xấp xỉ cùng kỳ năm trước.
Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 6 tháng năm nay ước tính đạt 29.486 tỷ đồng,
chiếm 4,8% tổng mức và giảm 47,3% so với cùng kỳ năm trước. Trong 6 tháng đầu
năm, ngành dịch vụ lưu trú, ăn uống chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh, người dân hạn
chế đi lại, ăn uống bên ngoài. Bên cạnh đó, ngành ăn uống còn chịu tác động từ
Nghị định số 100/2019 của Chính phủ về quy định xử phạt người tham gia giao
thông có nồng độ cồn vượt quá quy định.
Doanh thu du lịch lữ hành 4.328 tỷ đồng, chiếm 0,7% trong tổng mức và
giảm đến 71,2% so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh trong
và ngoài nước, người dân hạn chế đi lại. Cho đến nay, tuy Việt Nam đã kiểm soát
thành công dịch bệnh COVID-19 và là điểm đến an toàn cho du khách quốc tế
nhưng dịch bệnh thế giới hiện nay vẫn phức tạp. Do đó, cần tiếp tục đẩy mạnh du
lịch nội địa khôi phục ngành du lịch trong thời gian tới.
Doanh thu dịch vụ khác 6 tháng ước tính đạt 117.237 tỷ đồng, chiếm 28,8%
tổng mức và giảm 11,5% so với cùng kỳ năm 2019.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 6 tháng năm 2020

2. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 6 tăng 0,66% so với tháng trước. Trong 11 nhóm
hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng có 4/11 nhóm tăng gồm nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn
uống tăng 0,53%; nhóm may mặc, mũ nón, giầy dép tăng 0,15%; nhóm giao thông
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tăng 6,92%; nhóm hàng hóa, dịch vụ khác tăng 0,08%. Chỉ số giá giảm có 5/11
nhóm gồm nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,15%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất
đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,69%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình giảm
0,06%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,1%; nhóm văn hóa, giải trí và du lịch
giảm 0,02%. Hai nhóm không biến động so với tháng trước bao gồm nhóm thuốc
và dịch vụ y tế và nhóm giáo dục.
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 tăng so với
tháng trước (+0,53%). Trong đó, lương thực tăng 0,18%, tập trung ở các mặt hàng
gạo tăng do Chính phủ dỡ bỏ hạn ngạch xuất khẩu từ tháng 5, hoạt động xuất khẩu
gạo trở lại bình thường, dự báo trong tháng sau giá gạo sẽ chững lại. Nhóm thực
phẩm tăng 0,95% so tháng trước, trong đó, thịt lợn tăng cao kéo theo các sản phẩm
chế biến từ thịt lợn tăng theo, nhu cầu tiêu dùng thay thế thịt lợn nên giá thịt bò và
gia cầm cũng tăng. Cụ thể, thịt gia súc tươi sống tăng 2,93%, thịt gia cầm tươi sống
tăng 0,66%, thịt chế biến tăng 1,42%, trứng các loại tăng 0,26%, thủy sản tươi sống
giảm 1,04%, thủy sản chế biến tăng 1,19%.
Nhóm đồ uống và thuốc lá: giảm 0,15% so tháng trước, trong đó, nước giải
khát có ga (-2,29%) do các chương trình khuyến mãi; nước quả ép (+0,6%); các
loại rượu bia tăng nhẹ; thuốc lá các loại không thay đổi so với tháng trước.
Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt, VLXD: giảm 0,69% so tháng trước, giá
nước sinh hoạt tăng 1,63%, giá điện sinh hoạt giảm 4,56%. Các nhóm khác giảm
nhẹ như giá nhà ở thuê giảm 0,29% do các hộ gia đình giảm giá nhằm hỗ trợ người
thuê nhà trong dịch COVID-19; vật liệu bảo dưỡng nhà ở giảm 0,10%. Giá gas
giảm 0,54%, giá dầu hỏa tăng 17,08%, còn lại các mặt hàng khác không biến động.
Nhóm giao thông: tăng 6,92% so tháng trước, chủ yếu do tác động của 2 lần
điều chỉnh giá xăng dầu vào ngày 28/5 và ngày 12/6. Theo đó, giá xăng, dầu diezel
tăng 14,28% so tháng trước, vé tàu hỏa giảm 2,18%, còn lại các mặt hàng và dịch
vụ khác thuộc nhóm giao thông không biến động.
CPI tháng 6/2020 giảm 0,73% so với tháng 12/2019 và tăng 2,10% so với
cùng tháng năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng năm 2020 tăng
3,48% so với bình quân cùng kỳ năm 2019.
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Chỉ số giá vàng tháng 6/2020 tăng 0,56% so với tháng trước; tăng 17,61% so
với tháng 12/2019; tăng 31,77% so với cùng tháng năm trước và bình quân 6 tháng
năm 2020 tăng 26,81% so với năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 6/2020 giảm
0,61% so với tháng trước; tăng 0,53% so với tháng 12/2019; giảm 0,32% so với
cùng tháng năm trước. Bình quân 6 tháng năm 2020, chỉ số giá đô la Mỹ tăng
0,54% so với cùng kỳ năm trước.
VII. XUẤT NHẬP KHẨU HÀNG HÓA
1. Xuất khẩu
Ước tính tháng 6 năm 2020, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của doanh
nghiệp Thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước đạt 3.649,7 triệu USD, tăng 5,0%
so tháng trước; trong đó, kim ngạch xuất khẩu không tính dầu thô đạt 3.532,8 triệu
USD, tăng 5,6%.
Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của doanh nghiệp Thành phố xuất qua
cảng Thành phố (gồm cả dầu thô) trong tháng 6 năm 2020 ước đạt 3.403,5 triệu
USD, tăng 10,1% so với tháng trước, trong đó khu vực kinh tế nhà nước đạt 179,9
triệu USD, giảm 11,4%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 913,6 triệu USD, tăng
11,6%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 2.310,0 triệu USD, tăng
11,5%. Hầu hết các mặt hàng xuất khẩu trong tháng 6 đều tăng so với tháng trước,
trong đó một số mặt hàng có mức tăng cao như: Phương tiện vận tải và phụ tùng
tăng 27,1%; gỗ và sản phẩm gỗ tăng 23,9%; hàng dệt, may tăng 20,1%; giày dép
tăng 17,1%; máy móc, thiết bị, dụng cụ, và phụ tùng tăng 16,7%; sản phẩm chất dẻo
tăng 15,3%; cao su tăng 15,2%. Riêng một số mặt hàng có giá trị xuất khẩu giảm so
với tháng trước như: Gạo giảm 20,6%; dầu thô giảm 10,3%; rau quả giảm 2,1%.
Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của
doanh nghiệp Thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước ước đạt 20.703,3 triệu USD,
tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước; trong đó kim ngạch xuất khẩu không tính dầu
thô đạt 19.869,7 triệu USD, tăng 7,9% 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 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 19.087,6
triệu USD, tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực kinh tế nhà nước
đạt 1.203,6 triệu USD, giảm 23,3%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt 5.239,3
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triệu USD, giảm 6,4%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt 12.644,7 triệu
USD, tăng 15,7%.
Cơ cấu nhóm hàng xuất khẩu qua cảng Thành phố trong 6 tháng đầu năm
2020 của doanh nghiệp Thành phố (loại trừ dầu thô) gồm:
− Nhóm hàng nông sản có giá trị xuất khẩu đạt 1.898,7 triệu USD, tăng 7,3%
so với cùng kỳ và chiếm 10,4% tổng kim ngạch xuất khẩu, trong đó:
+ Gạo có sản lượng xuất khẩu đạt 497,3 ngàn tấn với giá trị đạt 628,1 triệu
USD, tăng 39,8% so với cùng kỳ năm 2019;
+ Cà phê có sản lượng xuất khẩu đạt 195,4 ngàn tấn với giá trị đạt 282,8 triệu
USD, giảm 5,8%;
+ Cao su có sản lượng xuất khẩu đạt 62,1 ngàn tấn với giá trị đạt 125,7 triệu
USD, giảm 54,6%.

− Nhóm hàng lâm sản có giá trị xuất khẩu đạt 258,1 triệu USD, giảm 4,4% so
với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 1,4%;
− Nhóm hàng thủy hải sản có giá trị xuất khẩu đạt 493,5 triệu USD, tăng 2,4%
so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 2,7%;
− Nhóm hàng công nghiệp có giá trị xuất khẩu đạt 14.198,8 triệu USD, tăng
9,1% so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 77,8%, trong đó:
+ Máy tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có giá trị xuất khẩu đạt 8.187,5 triệu
USD, tăng 34,1%, chiếm tỷ trọng 44,9%;
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+ Dệt, may có giá trị xuất khẩu đạt 2.130,2 triệu USD, giảm 20,1%, chiếm tỷ
trọng 11,7%;
+ Giày dép có giá trị xuất khẩu đạt 1.134,2 triệu USD, giảm 8,4%, chiếm tỷ
trọng 6,2%;
+ Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác có giá trị xuất khẩu đạt 1.030,2
triệu USD, tăng 0,8%, chiếm tỷ trọng 5,6%.
− Nhóm hàng hóa khác có giá trị xuất khẩu đạt 1.404,9 triệu USD, tăng 3,2%
so với cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 7,7%.
Riêng mặt hàng dầu thô, sản lượng xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt
2.610,3 ngàn tấn (tăng 14,3% so với cùng kỳ) với giá trị đạt 833,6 triệu USD (giảm
30,1%).
Về thị trường xuất khẩu hàng hóa, Trung Quốc vẫn là thị trường xuất khẩu
lớn nhất đối với doanh nghiệp Thành phố với kim ngạch xuất khẩu trong 6 tháng
đầu năm 2020 đạt 5.092,3 triệu USD, tăng 40,7% so với cùng kỳ năm 2019 và
chiếm 26,7% tỷ trọng xuất khẩu. Thị trường xuất khẩu lớn thứ hai là Hoa Kỳ với
kim ngạch xuất khẩu đạt 3.182,5 triệu USD, tăng 2,8% so với cùng kỳ và chiếm tỷ
trọng 16,7%. Xuất khẩu sang thị trường Nhật Bản đạt 1.466,7 triệu USD, giảm
7,7% so với cùng kỳ và chiếm 7,7% tỷ trọng xuất khẩu.

Đối với các thị trường mà Việt Nam đã tham gia các hiệp định thương mại tự
do (FTA) thì giá trị xuất khẩu trong 6 tháng đầu năm 2020 sang các thị trường này
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nhìn chung có xu hướng giảm. Trong đó, xuất khẩu sang thị trường Châu Âu (Hiệp
định EVFTA) trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2.290,4 triệu USD, giảm 8,9% so với
cùng kỳ và chiếm tỷ trọng 12,0% tổng kim ngạch xuất khẩu của toàn Thành phố.
Kim ngạch xuất khẩu, nhập của Thành phố sang các thị trường có hiệp định FTA
(Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020)
Xuất khẩu

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. AJCEP (Asean, Nhật Bản)
5. AIFTA (Asean, Ấn Độ)
6. AHKFTA (Asean, Hồng Kông)
7. AANZFTA (Asean, Úc, New Zealand)
8. VJEPA (Việt Nam, Nhật Bản)
9. VKFTA (Việt Nam, Hàn Quốc)
10. VCFTA (Việt Nam, Chilê)
11. VN - EAEU FTA
12. CPTPP
13. EVFTA (Việt Nam, EU)

Trị giá
(triệu
USD)

Tỷ
trọng
(%)

19.087,6

100,0

1.728,3
6.820,6
2.594,7
3.195,0
1.939,8
2.944,7
2.214,6
1.466,7
866,4
33,8
214,4
2.914,3
2.290,4

9,1
35,7
13,6
16,7
10,2
15,4
11,6
7,7
4,5
0,2
1,1
15,3
12,0

Nhập khẩu
Trị giá
(triệu
USD)

Tỷ
trọng
(%)

105,5

20.387,2

100,0

So sánh
với
cùng
kỳ (%)
100,7

80,2
118,1
86,1
85,3
73,9
92,0
87,1
92,3
100,8
103,2
101,6
93,5
91,1

5.857,4
6.809,5
1.311,2
1.016,3
464,5
674,4
275,6
1.016,3
1.311,2
37,1
66,4
5.610,6
1.290,8

28,7
33,4
6,4
5,0
2,3
3,3
1,4
5,0
6,4
0,2
0,3
27,5
6,3

142,2
91,7
87,0
98,8
129,2
94,9
87,1
98,8
87,0
101,8
139,4
145,1
71,0

So sánh
với cùng
kỳ (%)

2. Nhập khẩu
Ước tính tháng 6 năm 2020, tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp
Thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước đạt 4.481,9 triệu USD, tăng 10,0% so với
tháng trước.
Tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp Thành phố qua cảng Thành
phố ước đạt 3.549,7 triệu USD, tăng 9,2% so với tháng trước; trong đó khu vực
kinh tế nhà nước đạt 74,4 triệu USD, tăng 3,5%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước đạt
1.551,9 triệu USD, tăng 9,8%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đạt
1.923,4 triệu USD, tăng 9,0%.
Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của
doanh nghiệp Thành phố tại các cửa khẩu trên cả nước ước đạt 24.177,5 triệu USD,
tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.
Tổng kim ngạch nhập khẩu của doanh nghiệp Thành phố qua cảng Thành
phố ước đạt 20.387,2 triệu USD, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó khu
vực kinh tế nhà nước đạt 508,4 triệu USD, giảm 31,6%; khu vực kinh tế ngoài nhà
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nước đạt 8.770,3 triệu USD, giảm 13,2%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài
đạt 11.108,5 triệu USD, tăng 18,0%.
Cơ cấu nhóm hàng hóa nhập khẩu qua cảng Thành phố trong 6 tháng đầu
năm 2020 gồm: Nhóm hàng nguyên nhiên vật liệu đạt 6.770,9 triệu USD, giảm
14,0% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm tỷ trọng 33,2%; nhóm hàng máy móc, thiết
bị, phụ tùng đạt 10.954,7 triệu USD, tăng 17,4%, chiếm tỷ trọng 53,7%; nhóm hàng
tiêu dùng đạt 807,2 triệu USD, giảm 31,7%, chiếm tỷ trọng 4,0%; nhóm hàng hóa
khác đạt 1.854,4 triệu USD, giảm 0,9% và chiếm 9,1% tỷ trọng nhập khẩu.
Một số mặt hàng nhập khẩu chủ yếu của doanh nghiệp Thành phố qua cảng
Thành phố trong 6 tháng đầu năm 2020 gồm:
+ Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện có trị giá nhập khẩu đạt 7.626,4
triệu USD, tăng 43,0% so với cùng kỳ năm 2019, chiếm 37,4% tỷ trọng nhập khẩu;
+ Máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác có trị giá nhập khẩu đạt 2.272,0
triệu USD, giảm 16,8%, chiếm tỷ trọng 11,1%;
+ Vải các loại có trị giá nhập khẩu đạt 829,6 triệu USD, giảm 27,6%, chiếm tỷ
trọng 4,1%;
+ Chất dẻo nguyên liệu có giá trị nhập khẩu đạt 812,0 triệu USD, giảm 14,1%,
chiếm tỷ trọng 4,0%;
+ Sắt thép có trị giá nhập khẩu đạt 690,9 triệu USD, giảm 18,5%;
+ Dược phẩm có trị giá nhập khẩu đạt 405,3 triệu USD, giảm 49,0%;
+ Điện thoại các loại và linh kiện có trị giá nhập khẩu đạt 402,9 triệu USD,
giảm 21,1%;
+ Nguyên phụ liệu dệt, may, da giày có trị giá nhập khẩu đạt 300,6 triệu USD,
giảm 17,7% so với cùng kỳ 2019.
VIII. VẬN TẢI
1. Doanh thu vận tải
Ngành vận tải bắt đầu khôi phục sau khi Chính phủ nới lỏng các biện pháp
cách ly xã hội từ ngày 23/4. Tổng doanh thu ngành vận tải4 tháng 6 ước đạt 21.789 tỷ
đồng, tăng 7,8% so với tháng trước và tăng 4,5% so với tháng cùng kỳ. Tính chung 6
4

Bao gồm vận tải hàng hóa, hành khách, bốc xếp và dịch vụ đại lý vận tải
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tháng ước đạt 116.951 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ. Trong đó, vận tải hàng hóa
tăng 1,5%, vận tải hành khách giảm 51,7%
Doanh thu vận tải hàng hóa và hành khách 6 tháng năm 2020

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 6 tháng
(tỷ đồng)
Hàng
Hành
hóa
khách
29.389
6.239

So sánh với cùng kỳ
năm 2019 (%)
Hàng
Hành
hóa
khách
101,5
48,3

5.334
21.494
2.561

42
4.990
1.207

122,6
104,2
63,9

56,1
59,2
25,6

19.647
161
1.604
7.935
42

4.489
431
103
145
1.071

99,9
86,9
102,0
107,2
35,7

61,3
50,9
50,5
40,2
25,6

* Vận tải hàng hóa: Doanh thu 6 tháng ước đạt 29.389 tỷ đồng, tăng 1,5% so
với cùng kỳ năm trước. Khu vực kinh tế nhà nước chiếm 18,1%, tăng 22,6% so với
cùng kỳ; khu vực kinh tế ngoài nhà nước chiếm 73,1%, tăng 4,2%; khu vực đầu tư
nước ngoài chiếm 8,8%, giảm 36,1%.
Trong đó: Vận tải đường bộ chiếm 66,9%, giảm 0,1% so với cùng kỳ; vận tải
đường biển chiếm 27%, tăng 7,2%; vận tải đường sông chiếm 5,4%, tăng 2%.
* Vận tải hành khách: Doanh thu 6 tháng ước đạt 6.239 tỷ đồng, giảm
51,7% so với cùng kỳ. Kinh tế ngoài nhà nước chiếm chủ yếu 80%, giảm 40,8%;
kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 19,3%, giảm 74,4% so với cùng kỳ.
Vận tải đường bộ chiếm 71,9%, giảm 38,7% so với cùng kỳ, đường hàng
không chiếm 17,2%, giảm 74,4% so với cùng kỳ.
2. Sản lượng vận tải hàng hóa và hành khách:
* Sản lượng vận tải hàng hóa tháng 6 ước đạt 27.002 ngàn tấn, so với tháng
trước tăng 6,1%. Tính chung 6 tháng ước đạt 142.130 ngàn tấn, so với cùng kỳ giảm
5,5%. Khu vực nhà nước chiếm 12,3%, tăng 3,5%; khu vực kinh tế ngoài nhà nước
chiếm 64,6%, tăng 7,2% và khu vực đầu tư nước ngoài chiếm 23,1%, giảm 32,7%
so với cùng kỳ.
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Trong đó: Vận tải đường bộ chiếm 68,3%, giảm 10% so với cùng kỳ; vận tải
đường sông chiếm 15,7%, tăng 4,7% so với cùng kỳ; vận tải đường biển chiếm
15,7%, tăng 8,6%.
* Sản lượng vận tải hành khách tháng 6 ước đạt 29.456 ngàn hành khách,
so với tháng trước tăng 19,5%. Tính chung 6 tháng ước đạt 242.050 ngàn hành
khách, so với cùng kỳ giảm 42,2%. Khu vực nhà nước chiếm 2,4%, giảm 45%; khu
vực ngoài nhà nước chiếm 95,3%, giảm 43,8% và khu vực đầu tư nước ngoài chiếm
2,3%, giảm 44,4%.
Trong đó: Vận tải đường bộ chiếm 95,1%, giảm 41,4%; vận tải đường sông
chiếm 4,1%, giảm 50,5%.
IX. TÀI CHÍNH – NGÂN HÀNG
1. Tài chính
Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước 6 tháng năm 2020 ước thực hiện
163.173 tỷ đồng, đạt 40,2% dự toán, giảm 14,4% so cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa
108.703 tỷ đồng, đạt 39,0% dự toán, giảm 9,8% so cùng kỳ; thu từ dầu thô 6.370 tỷ
đồng, đạt 52,2% dự toán, giảm 47,5% so cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất nhập khẩu
48.100 tỷ đồng, đạt 41,8% dự toán, giảm 17,0% so cùng kỳ.
Thu ngân sách trên địa bàn

Tổng thu cân đối ngân sách Nhà nước
I- Thu nội địa
Trong đó:
1. Doanh nghiệp nhà nước
2. Khu vực ngoài nhà nước
3. Khu vực có vốn đầu tư nước ngoài
II- Thu hoạt động xuất nhập khẩu
III- Thu từ dầu thô

Năm 2020
(Tỷ đồng)
Ước TH
Dự toán
6 tháng
405.828
163.173
278.628
108.703
28.522
76.846
75.900
115.000
12.200

10.755
26.613
29.937
48.100
6.370

% thực hiện
6 tháng so với
Dự
Cùng kỳ
toán
năm 2018
40,2
85,6
39,0
90,2
37,7
34,6
39,4
41,8
52,2

90,6
79,2
94,6
83,0
52,5

Thu từ doanh nghiệp nhà nước chiếm 9,9% tổng thu nội địa, giảm 9,4% so cùng
kỳ. Trong đó: Nhà nước trung ương ước thực hiện 6.992 tỷ đồng, đạt 37,9% dự toán,
giảm 12,8% so cùng kỳ; Nhà nước địa phương ước thực hiện 3.764 tỷ đồng, đạt 37,4%
dự toán, giảm 2,3% so cùng kỳ. Thu từ khu vực ngoài nhà nước ước thực hiện 26.613
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tỷ đồng, đạt 34,6% dự toán, giảm 20,8% so cùng kỳ. Thu từ khu vực có vốn đầu tư
nước ngoài ước thực hiện 29.937 tỷ đồng, đạt 39,4% dự toán, giảm 5,4% so cùng kỳ.
Thu cân đối ngân sách địa phương 6 tháng năm 2020 ước thực hiện 28.283
tỷ đồng, đạt 37,5% dự toán, giảm 11,9% so cùng kỳ năm 2019.
Tổng chi ngân sách địa phương (không tính tạm ứng) 6 tháng năm 2020 ước
thực hiện 29.672 tỷ đồng, đạt 29,1% dự toán, tăng 22,2% so cùng kỳ.
Chi ngân sách địa phương

Tổng chi (trừ tạm ứng)
Trong đó:
I- Chi đầu tư phát triển
II- Chi thường xuyên
Trong đó:
Sự nghiệp kinh tế
Sự nghiệp giáo dục đào tạo
Sự nghiệp y tế
Quản lý hành chính

Năm 2020
(Tỷ đồng)
Ước TH
Dự toán
6 tháng
102.048
29.672

% thực hiện
6 tháng so với
Dự
Cùng kỳ
toán
năm 2018
29,1
122,2

36.104
46.650

9.112
16.913

25,2
36,3

140,9
108,4

7.514
15.981
3.150
8.267

2.110
5.306
939
3.115

28,1
33,2
29,8
37,7

167,7
94,6
111,7
100,6

Chi đầu tư phát triển 9.112 tỷ đồng, đạt 25,2% dự toán, tăng 40,9% so cùng kỳ.
Chi thường xuyên 16.913 tỷ đồng, đạt 36,3% dự toán, tăng 8,4% so cùng kỳ; trong đó,
chi sự nghiệp kinh tế 2.110 tỷ đồng, đạt 28,1% dự toán, tăng 67,7% so cùng kỳ; chi sự
nghiệp giáo dục đào tạo 5.306 tỷ đồng, đạt 33,2% dự toán, giảm 5,4% so cùng kỳ; chi
sự nghiệp y tế 939 tỷ đồng, đạt 29,8% dự toán, tăng 11,7% so cùng kỳ; chi quản lý
hành chính 3.115 tỷ đồng, đạt 37,7% dự toán, tăng 0,6% so cùng kỳ năm 2019.
2. Tín dụng ngân hàng
Tổng vốn huy động đến đầu tháng 6 năm 2020 đạt 2.589,31 ngàn tỷ đồng,
tăng 1,79% so với tháng trước (chỉ số này của tháng trước: +0,17%); tăng 11,04%
so với tháng cùng kỳ năm trước. Vốn huy động của các ngân hàng thương mại cổ
phần chiếm 52,47% tổng vốn huy động, tăng 11,87% so tháng cùng kỳ. Tiền gửi tiết
kiệm đạt 1.097,81 ngàn tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 42,40% tổng vốn huy động, tăng
0,98% so với tháng cùng kỳ năm trước.
Theo loại tiền, vốn huy động bằng ngoại tệ chiếm 13,11%, tăng 23,20% so
với tháng cùng kỳ. Vốn huy động bằng VND chiếm tỷ trọng chủ yếu trong tổng
nguồn vốn, chiếm 86,89%; tăng 9,41% so với tháng cùng kỳ năm trước.
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Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn thành phố đến đầu tháng 06/2020 đạt
2.336,15 ngàn tỷ đồng, tăng 8,62% so tháng cùng kỳ. Trong đó, dư nợ tín dụng của
các ngân hàng thương mại cổ phần đạt 1.239,19 ngàn tỷ đồng, chiếm 53,04% tổng
dư nợ, tăng 10,42% so với tháng cùng kỳ năm trước.
Theo loại tiền, dư nợ bằng ngoại tệ đạt 164,23 ngàn tỷ đồng, chiếm 7,03%
tổng dư nợ, giảm 7,47% so với tháng cùng kỳ. Dư nợ tín dụng bằng VND đạt
2.171,92 ngàn tỷ đồng, chiếm 92,97% tổng dư nợ, tăng 10,07% so với tháng cùng
kỳ năm trước.
3. Thị trường chứng khoán
Đến cuối tháng 5 năm 2020, tổng số mã chứng khoán được phép giao dịch khớp
lệnh là 451 gồm 381 mã cổ phiếu, 3 mã chứng chỉ quỹ, 4 mã quỹ ETF và 63 mã chứng
quyền; tăng 12 mã chứng khoán (1 mã quỹ ETF và 11 mã chứng quyền) so với cuối
tháng trước. Các mã chứng khoán phát sinh giao dịch phiên đầu tiên trong tháng:
CCTD2001,

CHPG2006,

CHPG2007,

CMSN2002,

CMSN2003,

CROS2002,

CSTB2003, CVIC2002, CVRE2004, FUEVFVND (Quỹ ETF VFMVN DIAMOND),
CMBB2005,

CMWG2006,

CPNJ2003,

CTCB2003,

CMSN2004,

CPNJ2004,

CTCB2004, CVNM2003, CVPB2005; các mã chứng khoán hủy niêm yết trong tháng:
CHDB2004,

CTCB2002,

CVPB2004,

CHPG1909,

CMSN1902,

CVIC1903,

CVRE1903. Không có mã trái phiếu mới phát sinh giao dịch trong tháng này. Giá trị vốn
hóa thị trường là 3.009.177 tỷ đồng, giảm 8,25% so với cuối năm 2019.
Trong tháng 05/2020 có 20 phiên giao dịch, 14 phiên tăng điểm và 6 phiên giảm
điểm. VN-Index trong tháng có xu hướng tăng dần về cuối tháng và kết thúc tháng với
864,47 điểm, tăng 12,40% (tương ứng tăng 95,36 điểm) so với cuối tháng trước và giảm
10,51% (tương ứng giảm 101,52 điểm) so với cuối năm 2019.
Tính từ đầu năm đến cuối tháng 5/2020, VN-Index đạt giá trị thấp nhất vào ngày
24/03 với 659,21 điểm và đạt giá trị cao nhất vào ngày 22/01 với 991,46 điểm.
Khối lượng giao dịch trong tháng 5/2020 đạt 6.281,62 triệu chứng khoán, tăng
11,88% so với tháng trước. Giá trị giao dịch trong tháng đạt 114.784,13 tỷ đồng, tăng
32,26% so với tháng trước. Trung bình mỗi phiên có 314,08 triệu chứng khoán được
chuyển nhượng với giá trị 5.739,21 tỷ đồng. Khối lượng giao dịch trung bình mỗi phiên
tăng 11,88% và giá trị giao dịch tăng 32,26% so với tháng trước.
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Giao dịch chứng khoán trên thị trường niêm yết
Kết quả giao dịch
Tháng
5 tháng
5/2020
năm 2020
Tổng khối lượng giao dịch
(triệu CK)
Chia theo loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Trái phiếu
Chứng chỉ quỹ & ETF
Chia theo hình thức giao dịch:
Giao dịch khớp lệnh
Giao dịch thoả thuận
Tổng giá trị giao dịch
(tỷ đồng)
Chia theo loại chứng khoán:
Cổ phiếu
Trái phiếu
Chứng chỉ quỹ & ETF
Chia theo hình thức giao dịch:
Giao dịch khớp lệnh
Giao dịch thỏa thuận

% so sánh
Tháng 5 so 5 tháng so
tháng 4
với cùng
kỳ
111,88
145,98

6.281,62

25.159,12

5.984,65
13,64
124,14
159,19

24.053,65
131,18
363,01
611,28

110,41
65,44
318,88
118,49

142,37
76,78
214,94
-

5.401,08
114.784,13

21.109,16
442.034,75

110,23
132,26

154,83
112,91

111.683,81
1.411,66
1.514,14
174,52

423.509,34
13.508,90
4.482,82
533,69

132,73
65,86
333,39
386,88

114,06
76,50
178,90
-

89.370,00

331.947,28

129,94

116,68

Đồ thị VN-Index tháng 5/2020 trên SGDCK TP.HCM
Khối lượng giao dịch khớp lệnh (triệu CK)

VN-Index (điểm)
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Cập nhật đến ngày 15/6/2020, tổng số mã chứng khoán được phép giao dịch khớp
lệnh là 456 (trong đó có 68 mã chứng quyền). Giá trị vốn hóa thị trường là 2.897.669 tỷ
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đồng, giảm 11,65% so với cuối năm 2019; VN-Index đạt 832,47 điểm, giảm 13,82%
(tương ứng giảm 133,52 điểm) so với cuối năm 2019.
PHẦN B – VĂN HÓA, XÃ HỘI
I. GIÁO DỤC
1. Tình hình học sinh đến trường trong 6 tháng đầu năm 2020.
Thực hiện cách ly toàn xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính
phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19 từ 0 giờ
ngày 01/4/2020 đến hết ngày 22/4/2020, Thành phố đã tiến hàng công tác rà soát, tự
đánh giá, kiểm tra các cơ sở giáo dục có khả năng lây nhiễm dịch cao để chỉ đạo,
hướng dẫn các đơn vị xây dựng những giải pháp nhằm hạn chế tối đa khả năng lây
nhiễm, đảm bảo an toàn cho học sinh. Tất cả công tác kiểm tra, chuẩn bị được hoàn
thành trước ngày học sinh đi học trở lại. Thời gian đi học trở lại của học sinh tại các
cơ sở giáo dục trên địa bàn thành phồ bắt đầu từ ngày 04/5/2020, được phân bổ theo
từng khối lớp, không tập trung đồng loạt; đến ngày 1/6/2020, tất cả các khối lớp từ
mầm non đến trung học phổ thông đều đã đi học trở lại.
Ngành Giáo dục và Đào tạo thành phố chủ động trong việc chuẩn bị các
phương án đảm bảo thực hiện tốt các hoạt động chuyên môn, đảm bảo các điều kiện
cho học sinh các cấp đi học trở lại trong trạng thái bình thường mới, tiếp tục thực
hiện tốt chương trình năm học 2019-2020. Triển khai chỉ tiêu tuyển sinh các lớp đầu
cấp năm học 2020-2021.
2. Tình hình tuyển sinh đầu cấp năm học 2020-2021
Ngành giáo dục đang khẩn trương cho công tác tuyển sinh đầu cấp, cụ thể:
− Trẻ vào mầm non: Thành phố yêu cầu các quận huyện gọi 100% trẻ 5 tuổi
trong diện đi học vào trường mầm non; có kế hoạch đảm bảo cho trẻ 3, 4 tuổi và độ
tuổi nhà trẻ được đi học, tổ chức nhận trẻ 6-18 tháng tuổi. Tuyển sinh lớp 1 bắt đầu
từ 1/7 và kết quả sẽ được công bố vào ngày 20/7.
− Tuyển sinh vào lớp 1: Ngành giáo dục Thành phố đã yêu cầu các quận,
huyện lên kế hoạch, chuẩn bị phòng học để thực hiện dạy 2 buổi/ngày cho 100%
học sinh lớp 1 năm học 2020-2021. Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 01/7 và
được công bố kết quả đồng loạt vào ngày 31/7.
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− Tuyển sinh vào lớp 6: Học sinh trong độ tuổi quy định đã hoàn thành
chương trình cấp tiểu học trên địa bàn quận, huyện được vào học lớp 6 theo đúng
tuyến quận, huyện và sĩ số không quá 45 em mỗi lớp. Ngoài ra, Thành phố còn
tuyển sinh lớp 6 tăng cường ngoại ngữ gồm tiếng Anh, Pháp, Trung, Nhật, Đức,
Hàn. Riêng trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa kết hợp xét tuyển và tham gia
khảo sát bằng năng lực tiếng Anh. Công tác tuyển sinh bắt đầu từ ngày 15/7 và kết
quả công bố vào ngày 5/8.
− Tuyển sinh vào lớp 10: Học sinh tốt nghiệp THCS tại TP.HCM trong độ tuổi
quy định đều được tham gia dự tuyển vào lớp 10. Phương thức tuyển sinh có thể áp
dụng 2 hình thức xét tuyển và thi tuyển. Học sinh được đăng ký 3 nguyện vọng ưu
tiên 1, 2, 3 để xét tuyển vào lớp 10 các trường THPT công lập (trừ trường THPT
chuyên Lê Hồng Phong, trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa và trường THPT
năng khiếu Đại học Quốc gia). Môn thi gồm ba môn Ngữ văn, Toán và Ngoại ngữ.
Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 được diễn ra ngày 16 và 17/7. Tùy tình hình thực tế về cơ
sở vật chất trường lớp, đội ngũ giáo viên và dân cư của mỗi địa phương, trên cơ sở
tham mưu của Phòng Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân quận, huyện quyết
định phương án tuyển sinh, xác định chỉ tiêu tuyển sinh và điểm chuẩn cho các
trường theo yêu cầu và nguyên tắc tuyển sinh.
II. Y TẾ
1. Công tác phòng chống dịch bệnh
Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ngành Y tế thành phố đã tăng cường công tác
truyền thông trong cộng đồng như hướng dẫn cách phòng chống các dịch bệnh có
nguy cơ cao, các việc cần làm khi sống trong ổ dịch, thảo luận với cơ quan quản lý
về các giải pháp xử lý các yếu tố nguy cơ bùng phát dịch, đưa ra thông điệp rõ ràng
trong từng chiến dịch truyền thông cho người dân. Tình hình dịch bệnh tính đến
ngày 31/5/2020 trên địa bàn Thành phố như sau:
− Tình hình bệnh Sốt xuất huyết (SXH): Thành phố ghi nhận 7.017 ca SXH,
giảm 69,74% (- 16.172 ca) so với cùng kỳ năm trước và chưa ghi nhận ca tử vong.
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− Tình hình bệnh Tay Chân Miệng (TCM): Thành phố ghi nhận 1.319 ca
TCM, giảm 70,58% (-3.165 ca) so với cùng kỳ năm trước và ghi nhận trường hợp
tử vong.
− Tình hình bệnh sởi: Thành phố ghi nhận 456 ca, giảm 91,36% (-4.822 ca)
so với cùng kỳ năm trước và chưa ghi nhận ca tử vong.
− Tình hình bệnh COVID-19: Tổng số trường hợp mắc COVID-19 có 60
trường hợp bao gồm 40 trường hợp nhập cảnh (chiếm 66,7%), 19 trường hợp lây
nhiễm trong cộng đồng (chiếm 31,7%) và 01 trường hợp chuyển từ Bạc Liêu. Trong
số 60 trường hợp này thì đã có 55 trường hợp đã được điều trị khỏi và xuất viện,
còn 05 bệnh nhân (bệnh nhân số 91, 321, 322, 326, 329) vẫn đang được điều trị với
tình trạng sức khỏe ổn định, trong đó bệnh nhân số 91 được điều trị nội khoa, hồi
sức tại bệnh viện Chợ Rẫy.
− Tình hình giám sát người về từ vùng dịch COVID-19: Tổng số trường
hợp được cách ly tại khu cách ly tập trung của Thành phố là 10.605 trường hợp,
trong đó 10.150 trường hợp đã hết thời gian cách ly và còn 456 trường hợp đang
cách ly. Tổng số trường hợp được các ly tại khu cách ly tập trung của quận, huyện
là 1.932 trường hợp trong đó 1.931 trường hợp đã hết theo dõi và còn 01 trường hợp
đang cách ly. Tổng số trường hợp được cách ly tại nhà, nơi cư trú là 11.695 trường
hợp, trong đó 11.660 trường hợp đã qua 14 ngày theo dõi và còn theo dõi 35 trường
hợp.
Các hoạt động triển khai trong công tác phòng chống dịch COVID-19:
Thành phố đã chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19 với các
hoạt động như:
Triển khai giám sát, kiểm dịch y tế đối với hành khách tại sân bay Tân Sơn
Nhất, ga đường sắt Sài Gòn; xét nghiệm đầu ra cho người kết thúc cách ly 14 ngày
và tiếp tục theo dõi sau khi hoàn thành cách ly tập trung về địa phương. Tất cả các
bệnh viện được triển khai phương án bảo đảm an toàn cho nhân viên y tế, tuân thủ
các biện pháp kiểm soát nhiễm khuẩn, phòng ngừa lây nhiễm chéo trong cơ sở y tế
và phòng ngừa lây lan ra cộng đồng.
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Thiết lập hệ thống cơ sở chuyên sâu điều trị COVID-19 (bệnh viện Dã chiến
Củ Chi, bệnh viện điều trị COVID-19 tại Cần Giờ, bệnh viện Bệnh Nhiệt đới, bệnh
viện Ung bướu cơ sở 2), huy động toàn bộ nguồn lực, biện pháp điều trị cho tất cả
người bệnh đặc biệt là bệnh nhân nặng.
Kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh và thực hiện nghiêm việc cách ly tập
trung tất cả các trường hợp, không để lây nhiễm dịch bệnh ra cộng đồng. Tăng
cường công tác kiểm dịch tại sân bay quốc nội đảm bảo công tác tiếp nhận, cách ly
y tế với tất cả người từ nước ngoài vào Thành phố.
− Các bệnh truyền nhiễm khác: Trong khả năng kiểm soát, không để lan
rộng ra cộng đồng.
2. Vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP)
Công tác bảo đảm ATTP đã được thành phố quan tâm và chỉ đạo quyết liệt.
Ban Quản lý An toàn thực phẩm đã kịp thời tham mưu cho Ban Chỉ đạo liên ngành
về ATTP Thành phố, công tác giáo dục truyền thông được xác định là nhiệm vụ
trọng tâm, đi trước một bước trong các hoạt động bảo đảm ATTP. Triển khai các
hoạt động tuyên truyền giáo dục trên các phương tiện thông tin đại chúng đã được
triển khai đồng bộ, bài bản. Công tác thanh kiểm tra đã xử lý nghiêm các cơ sở vi
phạm, kịp thời chấn chỉnh, ngăn chặn các sản phẩm không an toàn đến tay người
tiêu dùng. Giám sát ATTP tại các cơ sở chế biến, bếp ăn tập thể; đối với những cơ
sở không đảm bảo điều kiện ATTP thực hiện giám sát việc chấp hành các quy định.
Thực hiện giám sát an toàn thực phẩm Chương trình sữa học đường cải thiện
tình trạng dinh dưỡng của trẻ; đảm bảo ATTP và nhân rộng các mô hình điểm, kiểm
soát ATTP đối với kinh doanh thức ăn đường phố; phối hợp đảm bảo ATTP trong
các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố. Trong 6 tháng đầu năm
không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm tập thể trên địa bàn Thành phố.
3. Công tác khám chữa bệnh và điều trị
Thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động liên quan đến công tác khám chữa
bệnh như hồ sơ sức khỏe điện tử tại Thành phố Hồ Chí Minh năm 2020 để tạo lập
hồ sơ sức khỏe ban đầu theo nguyên lý y học gia đình; mô hình phòng khám đa
khoa vệ tinh của bệnh viện quận huyện đặt tại trạm y tế và chuỗi phòng khám đa
khoa của bệnh viện quận huyện năm 2020; xây dựng kế hoạch hoàn thiện và triển
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khai chính thức phần mềm tra cứu nơi khám chữa bệnh đến tất cả các cơ sở khám,
chữa bệnh trên địa bàn thành phố.
Khuyến cáo triển khai các hoạt động phòng chống dịch trong bệnh viện để
bệnh viện không trở thành nơi lây nhiễm trong giai đoạn dịch COVID-19; xập nhật
bộ tiêu chí đánh giá chỉ số rủi ro lây nhiễm SAR-CoV-2 tại các cơ sở khám, chữa
bệnh trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19. Tính đến 31/5/2020 tổng số lượt khám
chữa bệnh ngoại trú đạt 11.761 ngàn lượt và 628 ngàn lượt điều trị nội trú.
III. VĂN HÓA THÔNG TIN
1. Về hoạt động lễ hội
Công tác tổ chức lễ hội và các hoạt động kỷ niệm 6 tháng đầu năm 2019 được tổ
chức khá tập trung, đã 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)
2. Về hoạt động văn hóa cơ sở
Hưởng ứng chủ đề năm 2020 của Thành phố Hồ Chí Minh “Năm đẩy mạnh
hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”; triển khai Kế hoạch thực
hiện nhiệm vụ trọng tâm phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
năm 2020. Trong đó, tập trung công tác Hướng dẫn Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn
dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”.
Thực hiện Cuộc vận động “Người dân Thành phố Hồ Chí Minh không xả rác
ra đường và kênh rạch, vì Thành phố sạch và giảm ngập nước” theo Chỉ thị 19/CTTU ngày 19 tháng 10 năm 2018 của Ban Thường vụ Thành ủy. Xây dựng tài liệu
tuyên truyền văn hóa giao tiếp - ứng xử trong cộng đồng nhằm nâng cao ý thức
chấp hành quy định pháp luật, đẩy lùi những hành vi giao tiếp - ứng xử không lành
mạnh, giới thiệu và lan tỏa những hành vi văn hóa ứng xử tốt đẹp trong xã hội góp
phần xây dựng nếp sống văn hóa, lối sống văn minh đô thị của cộng đồng dân cư.
3. Xây dựng xã nông thôn mới
Tiếp tục phối hợp thẩm định kết quả thực hiện tiêu chí 6 và 16, 18.7 theo
Quyết định số 5039/QĐ-UBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban nhân dân thành phố
về việc điều chỉnh, bổ sung Bộ tiêu chí về nông thôn mới theo đặc thù vùng nông
thôn Thành phố Hồ Chí Minh giai đoạn 2016 – 2020. Thực hiện tài liệu tuyên
35

truyền hướng dẫn nghiệp vụ tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao các văn bản
quy định thực hiện tiêu chí văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Triễn khai
Chương trình Mỗi xã một sản phẩm năm 2020 và hướng dẫn Ủy ban nhân dân 5
huyện nội dung thực hiện loại hình xã nông thôn mới kiểu mẫu nổi trội nhất theo
lĩnh vực trên địa bàn vùng nông thôn Thành phố Hồ Chí Minh 2019 – 2020.
4. Về hoạt động thư viện
Công tác phục vụ bạn đọc được tổ chức đa dạng với các loại hình dịch vụ, tài
liệu phong phú đáp ứng nhu cầu bạn đọc. Tổ chức triển lãm chủ đề: “Mừng Xuân
Canh Tý - Mừng Đảng quang vinh” nhân Kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) với hơn 1.000 nhan đề sách với các
chủ đề về lịch sử, những thành tựu và công cuộc đổi mới của Đảng Cộng sản Việt
Nam; phong tục, tập quán, lễ hội truyền thống Việt Nam; nghệ thuật nấu ăn, cắm
hoa, trồng cây cảnh ngày Tết, và báo, tạp chí Xuân của Thành phố và các tỉnh
thành… đã thu hút 2.852 lượt bạn đọc; phục vụ 5.675 lượt tài liệu; “Ngày Hội Văn
hóa đọc” tại Công viên Văn Lang Quận 5, Trung tâm Văn hóa huyện Cần Giờ, Nhà
Văn hóa Phụ nữ Quận 7 và Công viên Văn hóa Quận 4 đã thu hút 53.300 lượt bạn
đọc, khách tham quan, phục vụ 91.998 lượt tài liệu. Xe Thư viện số lưu động trưng
bày sách về văn hóa, nghệ thuật, lịch sử, chính trị - xã hội, khoa học học kỹ thuật,
kinh tế, sách thiếu nhi… Phối hợp với các Thư viện quận, huyện tổ chức triển lãm
trực tuyến “Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4, Ngày Sách và Bản Quyền
Thế Giới 23/4” đã thu hút 32.964 lượt bạn đọc truy cập.
5. Công tác gia đình
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc
thông qua các hoạt động Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3, Ngày Gia đình Việt Nam
28/6, Tháng hành động Quốc gia về phòng, chống bạo lực gia đình (Tháng 6),
Tháng hành động vì trẻ em… Biên soạn, biên tập và tổng hợp tài liệu tuyên truyền
gồm 12 nội dung phục vụ tuyên truyền công tác gia đình đồng thời triển khai thực
hiện “Bộ tiêu chí ứng xử trong gia đình” tại các quận, huyện.
6. Về văn hoá quần chúng
Trong 6 tháng đầu năm 2020, các đơn vị nghệ thuật đã tổ chức nhiều chương
trình hấp dẫn nhiều màu sắc; tổ chức 03 đêm Lễ hội tại khu vực đường đi bộ
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Nguyễn Huệ đã thu hút khoảng 100.000 lượt khán giả. Tổ chức 03 đoàn nghệ thuật
của Thành phố đi biểu diễn tại Châu Âu (Hungary, Bỉ và Thụy Điển), Thái Lan,
Hàn Quốc nhằm giao lưu và quảng bá văn hóa nghệ thuật, phục vụ kiều bào nhân
dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; đoàn nghệ thuật của Thành phố tham dự Lễ hội
diễu hành đường phố Chingay Parade 2020 tại Singapore. Đoàn nghệ thuật Thành
phố Hồ Chí Minh kết hợp cùng hơn 800 diễn viên múa đến từ 8 quốc gia và vùng
lãnh thổ (Singapore, Nhật Bản, Nga, và một số nước Đông Nam Á) đã mang đến
những sắc màu thú vị cho khán giả trong nước và bạn bè quốc tế tại lễ hội; thực
hiện chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hồ Chí Minh – chân dung một con người vĩ
đại”, phối hợp thực hiện chương trình Cầu truyền hình “Hồ Chí Minh – Sáng ngời ý
chí Việt Nam” nhân dịp kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 – 19/5/2020) và 109 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước
(5/6/1911 – 5/6/2020). Triển khai Kế hoạch tổ chức Cuộc thi “Tài năng diễn viên
sân khấu Cải lương Trần Hữu Trang – 2020”; tiếp tục thực hiện Cuộc vận động
sáng tác tác phẩm Âm nhạc và Sân khấu hướng đến kỷ niệm 45 năm Ngày Giải
phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020) và chào mừng các
sự kiện trọng đại của đất nước, với chủ đề "Mãi mãi một tình yêu".
7. Về quản lý di sản văn hóa
Hoạt động phục vụ khách tham quan tại các bảo tàng và các di tích trên địa
bàn Thành phố trong thời gian qua đạt kết quả tốt, thu hút đông đảo du khách trong
và ngoài nước đến tham quan. Tổng số khách tham quan tại 07 bảo tàng ước thực
hiện 6 tháng đầu năm là 1.741.480 lượt khách, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2019,
trong đó khách nước ngoài là 708.241 lượt khách.
Đã thực hiện 26 cuộc trưng bày, triển lãm tại chỗ, 96 cuộc triển lãm lưu động.
Tổng số lượng khách tham quan đến các Bảo tàng tính đến tháng 5 năm 2020 đạt
khoảng 550.000 lượt khách (giảm khoảng 60% so với cùng kỳ năm 2019). Thực
hiện 6 cuộc trưng bày, triển lãm tại chỗ; 26 cuộc triển lãm lưu động. Phối hợp với
trường Đại học London (SOAS) thực hiện dự án hợp tác xuất bản ấn phẩm "Sưu tập
100 hiện vật hiện đang lưu giữ tại Bảo tàng Lịch sử TP.HCM"; xây dựng kế hoạch
thực hiện Đề án “Đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động bảo tàng gắn
với phát triển du lịch” của các bảo tàng thuộc Sở.
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IV. CÁC HOẠT ĐỘNG THỂ DỤC THỂ THAO
1. Thể dục thể thao cộng đồng
Các hoạt động thể thao mừng xuân, mừng Đảng, đón chào năm mới và kỷ
niệm các ngày lễ lớn được tổ chức rộng khắp trên địa bàn 24 quận, huyện đáp ứng
nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân trong dịp tết như các môn Bi sắt, Cờ tướng,
Bóng đá, Bóng chuyền, Cầu lông, Bóng bàn, Cầu Mây, Trò chơi vận động, Xe đạp,
Kéo co… Một số đơn vị như Trung tâm Thể dục thể thao Quận 7, 11, 5, 8… tổ chức
các các suất biểu diễn Lân – Sư – Rồng miễn phí phục vụ nhân dân trên địa bàn.
Hiện nay, sau thời gian cách ly xã hội và trong tình hình dịch COVID-19 bước
sang giai đoạn mới, Ngành Văn hoá Thể thao đã xây dựng phương án điều chỉnh hệ
thống giải cấp Thành phố cho phù hợp với hệ thống giải toàn quốc.
2. Thể thao thành tích cao
Công tác tổ chức, tập huấn các giải thể thao quốc gia và quốc tế của tất cả các
bộ môn thể thao Thành phố đều bị tạm dừng hoặc hủy bỏ do dịch COVID-19. Hiện
có 25 giải sẽ dời thời gian tổ chức; 10 hoạt động, giải thể thao sẽ hủy không tổ
chức. Thành phố cũng đã hủy tham dự 7 hoạt động cấp quốc tế như: Giải Bida pool
10 bi mở rộng tại Mỹ, giải Taekwondo vô địch châu Á, giải Cầu lông tại
Newzealand, giải Xe đạp đường trường Châu Á, giải Đấu kiếm và Taekwondo
không tham dự tập huấn tại Hàn Quốc, giải Điền kinh dời tập huấn tại Mỹ.
V. TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI
1. Vi phạm môi trường
Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã phát hiện 546 vụ với 532 đối tượng vi phạm
về trật tự quản lý kinh tế, tham nhũng và chức vụ. Đề nghị khởi tố 343 vụ, 120 bị
can, xử phạt hành chính 385 vụ, 397 đối tượng (trong đó khởi tố 02 vụ, 05 bị can về
tham nhũng) và thu giữ tài sản trị giá trên 689 tỷ đồng.
Đoàn kiểm tra liên ngành qua tổ chức kiểm tra, phát hiện 286 trường hợp vi
phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn vệ sinh thực phẩm, thu nộp ngân
sách Nhà nước trên 56,8 tỷ đồng. Khởi tố 03 vụ, 03 đối tượng; xử phạt hành chính
176 vụ, 63 đối tượng.
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2. Phạm pháp hình sự
Trong 6 tháng đầu năm 2020, thành phố xảy ra 1.979 vụ phạm pháp hình sự,
giảm 1,79% (-36 vụ) so với cùng kỳ; làm chết 60 người, bị thương 243 người, thiệt
hại tài sản trên 33 tỷ đồng. Tỷ lệ điều tra khám phá nhanh tiếp tục tăng cao, đã điều
tra khám phá 1.507 vụ (đạt tỷ lệ 76,15%), bắt 2.458 tên. Bắt, vận động đầu thú và
thanh loại 218 đối tượng truy nã, trong đó, bắt trực tiếp 136 đối tượng, vận động
đầu thú 43 đối tượng, phối hợp bắt 23 đối tượng và thanh loại 16 đối tượng. Triệt
phá 362 băng, nhóm tội phạm hình sự, bắt 1.413 đối tượng.
3. Tình hình hoạt động phòng, chống tội phạm ma túy
Đã phát hiện 816 vụ với 1.972 đối tượng có hành vi mua bán, tàng trữ, vận
chuyển và tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy. Khởi tố 721 vụ với 936 bị can, xử
phạt hành chính 95 vụ, 856 đối tượng; thu giữ 3,836 kilogram Hêrôin; 143,964
kilogram ma túy tổng hợp; 12,743 kilogram cần sa; 156,9221 gram Cocain và nhiều
tang vật khác có liên quan.
4. Trật tự an toàn giao thông (TTATGT)
− Tai nạn giao thông đường bộ: Trong 6 tháng đầu năm 2020, ghi nhận xảy ra
262 vụ từ ít nghiêm trọng trở lên, giảm 19,38% (-63 vụ) so với cùng kỳ năm trước,
làm chết 248 người (-54 người), làm bị thương nặng 50 người (-20 người) và 1.112
vụ va chạm, làm bị thương nhẹ 928 người, hư hỏng 2.141 phương tiện các loại.
− Tai nạn giao thông đường sắt: Xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, giảm 66,67%
(-02 vụ) so với cùng kỳ, làm chết 01 người (-02 người).
− Tai nạn giao thông đường thủy: Xảy ra 03 vụ tai nạn trên tuyến thủy nội địa,
không có thiệt hại về người, tài sản thiệt hại khoảng 70 triệu đồng.
5. Về tình hình cháy, nổ
− Tình hình cháy: Trong 6 tháng đầu năm 2020, xảy ra 171 vụ cháy giảm
8,06% (-15 vụ) so với cùng kỳ 2019; làm chết 05 người (+02 người); bị thương 19
người (+14 người); thiệt hại về tài sản trị giá khoảng 5,8 tỷ đồng. Nguyên nhân gây
cháy vẫn chủ yếu do sự cố hệ thống, thiết bị điện.
− Tình hình nổ: Trên địa bàn Thành phố không xảy ra vụ nổ.
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VI. TÌNH HÌNH ĐỜI SỐNG DÂN CƯ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
1. Tình hình đời sống dân cư
− Tình hình sản xuất kinh doanh: Tình hình kinh tế - xã hội của Thành phố 6
tháng đầu năm 2020 đạt được những kết quả khả quan trong bối cảnh tăng trưởng
kinh tế toàn cầu suy giảm do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19. Các quốc gia trên
thế giới đang đứng trước thách thức phải mở cửa kinh tế trong khi dịch COVID-19
vẫn chưa được kiểm soát và nguy cơ làn sóng dịch thứ 2 có thể bùng phát trở lại.
Trong nước, Chính phủ vừa tiến hành đồng loạt nhiều giải pháp để thúc đẩy tăng
trưởng kinh tế trong giai đoạn bình thường mới và vừa tăng cường chống dịch
COVID-19 xâm nhập từ bên ngoài.
− Tác động của thiên tai: Tình hình thời tiết trên địa bàn thành phố trong
những tháng đầu năm có xuất hiện những cơn mưa to trái mùa và hiện nay TP. Hồ
Chí Mính bị ảnh hưởng của bão số 1 gây mưa to kèm theo giông, gió lốc xảy ra ở
nhiều khu vực (Quận 10, Bình Tân, Tân Phú, Thủ Đức…) dẫn đến 01 người chết,
02 người bị thương. Ước tính thiệt hại về cây xanh đô thị, cây bóng mát khoảng 15
triệu đồng; thiệt hại về nhà bị hư hại (17 căn) khoảng 50 triệu đồng.
− Dịch bệnh trên vật nuôi, cây trồng: Tăng cường kiểm tra tình hình dịch tễ
đàn gia súc, gia cầm tại các địa bàn có chăn nuôi trọng điểm, tại các hộ chăn
nuôi heo nhập cư và địa bàn giáp ranh với các tỉnh. Bên cạnh đó, tăng cường
công tác kiểm tra dịch tễ kết hợp với rà soát tiêm phòng gia súc đợt 1/2020; tích
cực phối hợp lực lượng các đoàn liên ngành tăng cường kiểm tra tình hình vận
chuyển, giết mổ, kinh doanh động vật, sản phẩm động vật trái phép, nhất là tại
các điểm nóng kinh doanh gia cầm sống khu vực giáp ranh giữa các quận huyện.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, không phát hiện bệnh cúm gia cầm, lở mồm long
móng, PRRS và dịch tả heo Châu Phi tại các hộ chăn nuôi trên địa bàn thành phố.
Thành phố đã tập trung tăng cường công tác kiểm tra sinh vật hại trên đồng
ruộng đã hạn chế tối đa thiệt hại do sinh vật hại gây ra, thường xuyên kiểm tra sử
dụng thuốc BVTV trên các vùng sản xuất rau, góp phần hạn chế được việc sử dụng
thuốc không đúng quy định trên đồng ruộng. Đồng thời tăng cường công tác thanh,
kiểm tra an toàn thực phẩm trên rau, củ, quả góp phần đảm bảo ATTP cho người
tiêu dùng trên địa bàn thành phố. Trong 6 tháng đầu năm 2020, diện tích nhiễm sinh
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vật hại trên rau là 4100 ha, giảm 6,7% so cùng kỳ; trên hoa lan, cây kiểng là 238,4
ha, giảm 9,1% so cùng kỳ.
2. Thực trạng đời sống cán bộ, công nhân viên chức, người lao động
hưởng lương và giải quyết việc làm
2.1. Đời sống cán bộ, công nhân viên chức, người lao động hưởng lương
− Thu nhập của người lao động: Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, đã có
2.444/4.700 doanh nghiệp gửi thỏa ước lao động tập thể (đạt 52% kế hoạch năm) và
có 8.567/16.000 doanh nghiệp gửi thang bảng lương (đạt 53,54% kế hoạch năm).
Tiếp nhận và thẩm định đăng ký nội quy lao động cho 1.443/3.000 trường hợp (đạt
48,1% kế hoạch năm).
− Về quan hệ lao động: Tính đến 5/6/2020, trên địa bàn thành phố đã xảy ra 08
vụ tranh chấp lao động tập thể, đình công với tổng số người tham gia là 2.526 người
(tăng 610 người so với cùng kỳ năm 2019). Các vụ tranh chấp lao động được các
cấp công đoàn chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng tham gia giải quyết,
ổn định tình hình an ninh trật tự và vận động người lao động trở lại làm việc. Về
phía người sử dụng lao động đã cam kết thực hiện và giải quyết các kiến nghị chính
đáng của công nhân lao động.
2.2. Giải quyết việc làm
− Giải quyết việc làm: Trong 6 tháng đầu năm, toàn thành phố giải quyết việc
làm cho 145.487/300.000 lượt người, đạt 48,6% kế hoạch năm 2020. Số chỗ việc
làm mới tạo ra trong kỳ là 66.519/135.000 việc làm, đạt 49,27% kế hoạch 2020.
− Tình hình thực hiện chính sách bảo hiểm thất nghiệp: Trong 6 tháng đầu
năm 2020, trên địa bàn thành phố có 82.000 lao động đến Trung tâm dịch vụ việc
làm thành phố nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp, 70.000 người nhận quyết định
hưởng trợ cấp thất nghiệp.
− Về công tác xuất khẩu lao động: Đã thực hiện đưa người lao động đi làm
việc ở nước ngoài được 3.792/13.500 người (đạt 28,09% kế hoạch năm).
− Về hoạt động dịch vụ việc làm: Từ đầu năm đến nay đã tiếp nhận, thẩm định
cấp phép cho 19 doanh nghiệp hoạt động dịch vụ việc làm.
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3. Thực trạng đời sống dân cư nông thôn
− Tình hình sản xuất kinh doanh: Cơ cấu kinh tế nông nghiệp tiếp tục chuyển
dịch theo hướng nông nghiệp đô thị, nông nghiệp công nghệ cao, công nghệ sinh
học; giảm diện tích trồng lúa, mía, muối hiệu quả thấp sang các loại cây trồng, vật
nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện của thành phố như hoa lan, cây
kiểng, cá cảnh, lươn, bò thịt, chim yến, …
− Tác động của chính sách: Triển khai thực hiện đề án nâng cao chất lượng
các tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại 56 xã giai đoạn 2016 - 2020 và đề án xây
dựng huyện nông thôn mới của 5 huyện ngoại thành theo Quyết định 5039/QĐUBND ngày 09/11/2018 của Ủy ban Nhân dân thành phố về điều chỉnh, bổ sung Bộ
tiêu chí nông thôn mới theo đặc thù vùng nông thôn thành phố giai đoạn 2016 –
2020; Quyết định 5134/QĐ-UBND ngày 16/11/2018 của Ủy ban Nhân dân thành
phố ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn vùng nông thôn
thành phố giai đoạn 2018 – 2020 và công văn số 4099/UBND-KT ngày 07 tháng 10
năm 2019 của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định loại hình xã nông thôn mới
kiểu mẫu nổi trội nhất theo lĩnh vực trên địa bàn vùng nông thôn thành phố Hồ Chí
Minh giai đoạn 2019-2020. Đến nay bình quân mỗi xã đạt 18,84/19 tiêu chí (tăng
4,44 tiêu chí so với cùng kỳ). Bình quân mỗi huyện đạt 8,4/9 tiêu chí (tăng 2,6
tiêu chí so với cùng kỳ). Triển khi thực hiện phong trào “Thành phố chung sức xây
dựng nông thôn mới” với sự tham gia của các quận, các tổng Công ty, các Đảng ủy
cấp trên cơ sở, Đảng ủy lực lượng vũ trang thành phố, các hộ dân, hội đoàn thể.
4. An sinh xã hội
4.1. Công tác giảm nghèo bền vững
Hiện nay trên địa bàn Thành phố có 9.669 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 0,39% tổng
hộ dân Thành phố) và 22.859 hộ cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,93% tổng hộ dân Thành
phố); có 5.185 hộ nghèo, hộ cận nghèo có thành viên thuộc diện bảo trợ xã hội
(trong đó có 351 hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội), 261 hộ cận nghèo thuộc
diện chính sách ưu đãi người có công và 48 hộ nghèo có thu nhập trong chuẩn cận
nghèo Quốc gia giai đoạn 2016-2020.
Thực hiện các giải pháp trợ giúp trực tiếp chăm lo hộ nghèo: Tính đến
30/04/2020 có 36.834 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát mức hộ chuẩn cận
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nghèo đang vay vốn, với số tiền 1.077,714 tỷ đồng. Sáu tháng đầu năm 2020, có
29.746 dự án được vay từ Quỹ Quốc gia về việc làm với số tiền 2.491,749 tỷ đồng.
Tổng quỹ Hỗ trợ giải quyết việc làm cho người có đất bị thu hồi để thực hiện các dự
án đầu tư trên địa bàn thành phố đạt 322,546 tỷ đồng, đã sử dụng 141,859 tỷ đồng.
Về chính sách hỗ trợ y tế: Tính đến 31/05/2020, Thành phố lập danh sách in và
cấp phát 119.217 thẻ Bảo hiểm y tế cho người diện hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ
mới thoát mức chuẩn hộ cận nghèo của 24 quận, huyện, trong đó: 25.114 thẻ cho hộ
nghèo nhóm 1, nhóm 2; 54.343 thẻ cho hộ nghèo nhóm 3A, cận nghèo và 39.760
thẻ cho hộ mới thoát mức hộ chuẩn cận nghèo.
Tính đến 30/04/2020, thành phố đã thực hiện vận động để hỗ trợ kinh phí xây
dựng 07 căn nhà tình thương (số tiền 410 triệu đồng); sửa chữa chống dột 58 căn
(số tiền 2.064 triệu đồng); sửa chữa 09 căn nhà tình nghĩa (số tiền 347 triệu 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.
4.2. Bảo trợ xã hội
− Công tác bảo trợ xã hội: Tính đến 31/5/2020, số đối tượng bảo trợ xã hội
hiện đang quản lý tại các Trung tâm trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã
hội là 6.240 người. Trên địa bàn thành phố hiện nay có 62 cơ sở bảo trợ xã hội
ngoài công lập đang quản lý 3.526 đối tượng.
− Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em: Tiếp tục theo dõi, giám sát việc cấp thẻ
BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi; tiếp nhận và chuyển gửi hồ sơ mổ tim cho trẻ em gia
đình nghèo bị bệnh tim bẩm sinh (11 hồ sơ); phối hợp với các đơn vị tài trợ hỗ trợ
chi phí học tập cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn 24 quận, huyện; phối
hợp kiểm tra, giám sát, tham vấn, tư vấn, can thiệp, hỗ trợ, xử lý kịp thời về những
vấn đề có liên quan đến trẻ em, đặc biệt là đảm bảo thực hiện tốt các quyền cơ bản
của trẻ em, phối hợp thực hiện tốt công tác chăm lo cho tết Nguyên đán 2020 cho trẻ
em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí là 18,2 tỷ
đồng. Phối hợp triển khai thực hiện gói vận động hỗ trợ 1.000 suất ăn; trao tặng
khẩu trang, nước rửa tay diệt khuẩn, quà, gạo, sữa,… cho trẻ em tại các cơ sở bảo
trợ xã hội công lập, ngoài công lập, trẻ em và gia đình có hoàn cảnh khó khăn bị
ảnh hưởng bởi dịch COVID-19.
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4.3. Thực hiện chính sách với người có công
Trong 6 tháng đầu năm đã công nhận mới 461 trường hợp. Giải quyết trợ cấp
thờ cúng liệt sĩ 279 trường hợp. Tiếp nhận 291 hồ sơ của người có công và của thân
nhân liệt sĩ từ tỉnh (thành phố) khác chuyển đến.
Thực hiện công tác hỗ trợ người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu
đãi hàng tháng gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Tính đến ngày 08/6/2020, Thành
phố đã chi hỗ trợ cho 32.526/32.686 người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp
ưu đãi hàng tháng (kể cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng
tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) (đạt 99,51% tổng
số đối tượng) với tổng số tiền đã hỗ trợ 48,778 tỷ đồng.
Phối hợp với 24 quận, huyện tổ chức thăm, tặng quà cho 598.319 lượt người
diện chính sách có công trên địa bàn thành phố với tổng kinh phí 482,37 tỷ đồng.
Trên đây là tình hình kinh tế - xã hội thành phố Hồ Chí Minh tháng 6 và 6
tháng năm 2020.
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