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BÁO CÁO 
Tình hình kinh tế - xã hội   

6 tháng đầu năm 2020 

  

Kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh diễn ra trong bối cảnh đại dịch 

Covid-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng toàn bộ nền kinh tế thế giới, đến nay diễn biến vẫn 

còn phức tạp (nguy cơ tái nhiễm), trong đó có Việt Nam; tăng trưởng toàn cầu được dự báo 

suy thoái; căng thẳng thương mại giữa Mỹ-Trung Quốc chưa có dấu hiệu giảm nhiệt... 

Ở trong nước, trong tỉnh bên cạnh những thuận lợi tích cực từ năm 2019, kinh tế -xã 

hội của tỉnh đối mặt với dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất nông 

nghiệp, công nghiệp, xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Trung Quốc; thời tiết diễn biến 

bất thường mưa đá, mưa rào tại các địa phương phía Bắc; hạn hán, xâm nhập mặn xuất 

hiện sớm và lấn sâu ở phía Nam, riêng tỉnh An Giang chưa xảy ra tình trạng thiếu nước 

bơm tưới cũng như diện tích (DT) bị ảnh hưởng do xâm nhập mặn. Tuy nhiên, các Nghị 

quyết do Chính phủ ban hành cùng các nhiệm vụ, giải pháp của tỉnh đã phần nào tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội. Với kết quả trên, tình hình 

kinh tế - xã hội có phát triển tuy chậm hơn cùng kỳ năm trước; an sinh xã hội, trật tự an 

toàn xã hội được giữ vững và ổn định, cụ thể đạt được trên từng lĩnh vực như sau: 

I. TĂNG TRƯỞNG  TRIỂN KINH TẾ 

1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)  

Tổng sản phẩm trên địa bàn ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 (theo giá so sánh 

2010) tăng 1,96% so cùng kỳ năm trước, thấp hơn nhiều mức tăng của năm trước (cùng 

kỳ năm 2019 tăng 5,76%), chủ yếu do tác động tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và đây 

cũng là mức tăng thấp nhất trong các năm qua. 

Trong mức tăng chung 1,96% thì khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 

2,51%, thấp hơn mức tăng của cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 2019 tăng 3,16%), đóng 

góp 0,90 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung; khu vực Công nghiệp - xây dựng 

tăng 8,69%, thấp hơn mức tăng 9,42% của cùng kỳ năm 2019, đóng góp 1,25 điểm phần 

trăm; khu vực dịch vụ chỉ bằng 99,23% (cùng kỳ năm 2019 tăng 6,78%), làm giảm 0,35 

điểm phần trăm và thuế sản phẩm trừ trợ giá sản phẩm tăng 4,13% (cùng kỳ năm 2019 

tăng 5,12%), đóng góp 0,16 điểm phần trăm.    

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản, ngành nông nghiệp tăng trưởng khá cao ở 

mức tăng 4,11%, cao hơn mức tăng 1,79% của cùng kỳ năm trước (do vụ lúa Đông Xuân 

trúng mùa, được giá); ngành lâm nghiệp tăng trưởng âm 3% (cùng kỳ năm trước tăng 

trưởng âm 2,1%), do giảm sản lượng gỗ, củi khai thác; ngành thủy sản tăng trưởng âm 

3,68% (cùng kỳ năm trước tăng trưởng 9,24%), chủ yếu do giảm sản lượng cá tra nguyên 

liệu và giống cá tra. 

Khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp tăng 9,93% so với cùng kỳ 

năm 2019 cao hơn mức tăng 9,85% của cùng kỳ năm 2019 và xây dựng tăng 5,15% thấp 



2 
 

hơn nhiều mức tăng 8,22% của cùng kỳ năm 2019. Điểm sáng của khu vực này là ngành 

SX và phân phối điện với mức tăng 45,39%, cao hơn mức tăng 10,6% của cùng kỳ năm 

2019, do tăng về giá trị điện mặt trời; kế đến là ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý 

và xử lý rác thải, nước thải với mức tăng 10,27%, thấp hơn mức tăng 19,3% của cùng kỳ 

năm 2019; ngành khai khoáng tăng 9,3% cao hơn rất nhiều mức tăng 0,50% của cùng kỳ 

năm 2019; riêng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo chỉ tăng 7,44%, thấp hơn nhiều 

mức tăng 9,57% của cùng kỳ năm 2019.  

Khu vực dịch vụ là khu vực chịu tác động mạnh nhất của dịch bệnh Covid-19 nên 

có mức tăng trưởng âm, cụ thể của một số ngành chiếm tỷ trọng lớn như sau: Bán buôn 

và bán lẻ tăng 2,3% thấp hơn rất nhiều mức tăng 7,65% của cùng kỳ năm trước; dịch vụ 

lưu trú và ăn uống chỉ tăng trưởng âm 25,88% (cùng kỳ năm trước tăng 6,88%); hoạt 

động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm tăng 5,19% thấp hơn mức tăng 7,11% của cùng kỳ 

năm trước; hoạt động kinh doanh bất động sản tăng 5,49% thấp hơn một ít mức tăng 

5,95% của cùng kỳ năm trước; giáo dục và đào tạo tăng 4,21% thấp hơn mức tăng 6,04% 

của cùng kỳ năm trước; y tế tăng 8,43% cao hơn mức tăng 7,84% của cùng kỳ năm 

trước...  

Về cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm 2020, khu vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

chiếm tỷ trọng 33,7%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 14,26%; khu vực dịch vụ 

chiếm 47,94% và thuế sản phẩm trừ trợ giá sản phẩm chiếm 4,1% (cơ cấu tương ứng của 

cùng kỳ năm 2019 lần lượt là: 33,64%, 13,78%, 48,58% và 4%). 

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, do tác động của tình hình dịch bệnh Covid-19 nên 

việc tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp, thuỷ sản gặp nhiều khó khăn. Song, về qui 

mô và tình hình sản xuất những tháng đầu năm diễn biến thuận lợi, lúa vụ Đông Xuân 

trúng mùa, trúng giá; tình hình dịch bệnh trên đàn chăn nuôi được kiểm soát tốt; riêng giá 

cá tra giảm dưới mức giá thành do thị trường xuất khẩu gặp trở ngại... Điểm qua một số 

mặt như sau: 

2.1. Nông nghiệp 

2.1.1. Trồng trọt 

Cây hàng năm: Tính chung 6 tháng đầu năm 2020 (gồm vụ Mùa, Đông Xuân) diện 

tích gieo trồng (DTGT) toàn tỉnh được gần 252,9 ngàn ha, đạt 99,6% so KH và bằng 98% 

(- 5.165 ha) so cùng kỳ năm trước; DTGT không đạt KH và giảm so cùng kỳ, chủ yếu do 

một số tiểu vùng thu hoạch lúa Thu Đông 2019 trễ, địa phương chủ động ngưng sản xuất 

để đảm bảo lịch thời vụ chung và một phần do chuyển sang trồng cây lâu năm. trong đó: 

Diện tích lúa 234,2 ngàn ha, đạt 99,96% KH và bằng 98,21% (- 4.261 ha) so cùng kỳ 

năm trước, gồm: Vụ Mùa DTGT 4.796 ha, đạt 100,84% (+ 40 ha); vụ Đông Xuân 229,4 

ngàn, bằng 98,16%  (- 4.301 ha). Hoa màu các loại gieo trồng 18,7 ngàn ha, đạt 95,28% 

và bằng 95,39% so cùng kỳ (- 904 ha) 

Năng suất lúa thu hoạch bình quân chung 2 vụ đạt 71,12 tạ/ha, bằng 101,0% hay 

tăng 0,71 tạ/ha so cùng kỳ, cụ thể: Đông Xuân đạt 71,72 tạ/ha (+ 0,71 tạ/ha) và vụ Mùa 

đạt 42,28 tạ/ha (+1,63 tạ/ha). Tính chung sản lượng 6 tháng đầu năm đạt 1,665 triệu tấn, 

bằng 99,23% hay giảm 12,9 ngàn tấn so cùng kỳ (vụ Đông Xuân đạt 1,645 triệu tấn, giảm 

14,2 ngàn tấn và vụ Mùa đạt gần 20,3 ngàn tấn, tăng 1.245 tấn).  

Nhìn chung, diện tích và sản lượng lúa có giảm một ít so cùng kỳ năm trước nhưng 

diện tích lúa nếp và các giống lúa chất lượng (Nàng Hoa, Lúa Nhật, ĐS1, ...) có giá trị 
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kinh tế cao, tăng hơn cùng kỳ nên khu vực 1 có tăng trưởng (với tổng diện tích gieo trồng 

gần 109 ngàn ha, tăng 33,4 ngàn ha và sản lượng thu hoạch đạt hơn 781 ngàn tấn, tăng 

245 ngàn tấn so 6 tháng đầu năm 2019). 

* Vụ Hè Thu 2020 đến nay, toàn tỉnh đã thực hiện xuống giống được hơn 231,4 

ngàn ha lúa, đạt 100,61% KH và hoa màu các loại gieo trồng được gần 15,6 ngàn ha, đạt 

76,62% KH. Nhìn chung, tiến độ gieo trồng cây hàng năm của vụ Hè Thu năm nay xấp xỉ 

cùng kỳ. Cùng thời gian này, toàn tỉnh đã thu hoạch được 14,4 ngàn ha lúa (nhanh hơn 4 

ngàn ha so cùng kỳ, do thực hiện xuống giống sớm theo lịch khuyến cáo chung của tỉnh), 

năng suất ước đạt 55,3 tạ/ha, tăng 0,2 tạ/ha so cùng kỳ và hoa màu cũng đã thu hoạch gần 

4,4 ngàn ha, chủ yếu rau dưa các loại, tiến độ thu hoạch tương đương cùng kỳ. 

Câu lâu năm: Trong 6 tháng đầu năm 2020, diện tích hiện có hơn 18,8 ngàn ha 

(trong đó trồng mới 413 ha), bằng 107% (+1.240 ha) so cùng kỳ năm trước. Ước sản 

lượng thu hoạch đạt gần 110 ngàn tấn, tăng 11,64% (tăng hơn 10.000 tấn), cụ thể: Xoài 

sản lượng đạt 76,2 ngàn tấn, tăng 9,5 ngàn tấn; các loại cây có múi (cam, chanh, quýt, 

bưởi) sản lượng đạt 2,6 ngàn tấn (+220 tấn) so với cùng kỳ; … 

2.1.2. Chăn nuôi 

Do không thể cạnh tranh với bò ngoại nhập, giá bò hơi trong tỉnh không tăng cao, 

lợi nhuận thấp nên quy mô đàn luôn có sụt giảm. Đàn trâu bò toàn tỉnh có khoảng 72 

ngàn con, bằng 99,17% (-600 con) so cùng kỳ, trong đó, đàn bò 70 ngàn con (chiếm 

97,22%), bằng 99,86% (-100 con) so cùng kỳ. Đàn heo hiện có khoảng 89 ngàn con, 

bằng 72,71% so cùng kỳ; hiện do nguồn cung con giống còn hạn chế, giá heo hơi trên thị 

trường trong tỉnh tiếp tục dao động từ 8 - 8,8 triệu đồng/tạ. Dịch bệnh được kiểm soát tốt 

đã góp phần tăng quy mô đàn gia cầm; đàn gia cầm có 4,8 triệu con, bằng 100,1% so 

cùng kỳ, trong đó, đàn gà có 1,3 triệu con, bằng 100,27% so cùng kỳ.  

Công tác quản lý, cũng như phát triển nghề nuôi chim yến theo hướng bền vững 

được thực hiện hiệu quả. Tuy nhiên, với giá bán ổn định ở mức cao (bình quân 30 - 35 

triệu đồng/kg) nuôi chim yến mang lại thu nhập cao người dân, giá trị kinh tế lớn rất lớn 

nên số lượng nhà xây mới tiếp tục tăng lên. Tính đến hết tháng 3/2020, số lượng nhà yến 

toàn tỉnh là 600 nhà (588 hộ), tăng 6,57% (+ 37 nhà) so cùng thời điểm năm 2019. 

Với quy mô trên, ước sản lượng thịt hơi xuất chuồng 6 tháng đầu năm 2020 đạt trên 

15,2 ngàn tấn, bằng 87,98% so cùng kỳ năm trước (Quý I năm 2020 đạt 6.626 tấn, bằng 

84,5%; quý II đạt 8.608 tấn, bằng 90,84%); trong đó, nhiều nhất là thịt heo khoảng 7.051 

tấn, bằng 71,9%; thịt gia cầm 4.170 tấn, bằng 120,2% và thịt bò 3.651 tấn, bằng 93,4%.  

2.2. Lâm nghiệp 

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2020, so cùng kỳ năm trước: Đã phát hiện 12 vụ vi 

phạm lâm luật, phạt tiền 5,15 triệu đồng, tịch thu 25,2 m3 gỗ. Sản lượng gỗ khai thác ước 

được 17.045 m3, bằng 100,7% và 134.160 ster củi, gần bằng 92%.   

2.3. Thuỷ sản 

6 tháng đầu năm 2020 do tác động của dịch bệnh Covid-19, tình hình xuất khẩu cá 

tra gặp khó khăn, giá bán thấp nên các hộ nuôi và doanh nghiệp thực hiện cắt giảm thức 

ăn nhằm kéo dài thời gian nuôi chờ giá dẫn đến diện tích thu hoạch giảm. 

Sản lượng thủy sản 6 tháng đầu năm 2020, ước đạt 248,3 ngàn tấn, so cùng kỳ bằng 

97,41% (- 6,6 ngàn tấn), trong đó cá được 243,9 ngàn tấn, bằng 97,79%; thủy sản khác 

được 4,3 ngàn tấn, bằng 80,17%.  
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2.3.1. Nuôi trồng 

Sản lượng đạt trên 240,3 ngàn tấn, bằng 97,9% (giảm 5,1 tấn) so cùng kỳ năm 

trước, trong đó sản lượng cá tra , ba sa được 204,6 ngàn tấn, bằng 97,16%.  

Các loại cá khác (cá lóc, rô phi, điêu hồng,...) được thị trường ưu chuộng, tiêu thụ 

rộng rãi trong và ngoài tỉnh, giá bán luôn ổn định nên diện tích nuôi cũng được mở rộng. 

Sản lượng thu hoạch 6 tháng đầu năm gần 35 ngàn tấn, bằng 102,95% (+1.010 tấn) so 

cùng kỳ. Tương tự, các loại cá khác (he, mè vinh, trê,...) nhờ nhu cầu thị trường nội địa 

tăng nên giá bán cũng ổn định ở mức cao làm diện tích nuôi tăng. Sản lượng cá khác thu 

hoạch 6 tháng đầu năm khoảng 11,8 ngàn tấn, bằng 104,52% (+512 tấn) so cùng kỳ. 

Do nhu cầu con giống thả nuôi giảm mạnh, cộng với lượng cá tra thương phẩm tồn 

đọng quá nhiều khiến giá cá giống giảm sâu. Thị trường cá tra giống dao động từ 15 -18 

ngàn đồng/kg (loại 15 - 20 con/kg), giảm 5-10 ngàn đồng/kg so cùng kỳ. Cộng dồn, số 

lượng con giống cá tra sản xuất khoảng 868 triệu con, bằng 79,12% so cùng kỳ. 

2.3.2. Đánh bắt 

Đang cao điểm mùa khô và nguồn lợi thủy sản tự nhiên ngày càng cạn kiệt nên sản 

lượng khai thác sụt giảm. Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, sản lượng khai thác khoảng 

8 ngàn tấn, bằng 84,75% so cùng kỳ, trong đó cá khoảng 4,17 ngàn tấn (chiếm 51,77%), 

bằng 88,24% so cùng kỳ. 

3. Sản xuất công nghiệp 

Tháng 6 năm 2020, dịch bệnh Covid-19 đã được khống chế ổn định, tỉnh tập trung 

thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội. Các khu công nghiệp đã gia tăng sản xuất, đến nay Khu 

công nghiệp Bình Hòa đã có 13 dự án đi vào hoạt động, vốn đầu tư thực hiện 2.524 tỷ 

đồng, giải quyết việc làm cho 12 ngàn lao động; Khu công nghiệp Bình Long có 9 dự án 

đi vào hoạt động, vốn đầu tư thực hiện 1.036 tỷ đồng, giải quyết cho 1.600 lao động...Từ 

đó, hoạt động sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn tiếp tục ổn định và 

có mức tăng trưởng.  

Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) tháng 6/2020 ước tăng 6,17% so cùng kỳ 

năm trước (cùng kỳ năm trước tăng 9,10%), trong đó ngành khai khoáng tăng 35,87%; 

chế biến, chế tạo chỉ tăng 0,16%; SX và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước 

nóng và điều hòa không khí tăng 46,58% (do tăng về giá trị điện năng lượng mặt trời); 

cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,57%.  

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020 IIP tăng 4% so cùng kỳ năm trước (cùng kỳ năm 

trước tăng 8,17%); trong đó, tăng cao hơn mức tăng chung và tăng cao nhất là ngành SX 

và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước nóng và điều hòa không khí tăng 42,53% 

(do tăng về giá trị điện năng lượng mặt trời); khai khoáng tăng 10,75%; cung cấp nước, 

hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 8,54%; ngành ngành chế biến, chế tạo 

chỉ bằng 98,94%. Xét theo quý, thì IIP quý I năm 2020 tăng 6,91% (cùng kỳ năm 2019 

tăng 7,83%) và quý II năm 2020 tăng 1,43% (cùng kỳ năm 2019 tăng 8,48%) 

Trong các ngành công nghiệp cấp II, một số ngành có chỉ số sản xuất 6 tháng đầu 

năm tăng cao, so cùng kỳ năm trước: Khai khoáng khác tăng 10,75%; SX chế biến thực 

phẩm tăng 4,4%; SX trang phục tăng 11,5%; SX sản phẩm từ cao su và plastic tăng 9%; 

SX và phân phối điện tăng 42,53%; khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 8,9%; hoạt 

động thu gom, xử lý và tiêu hủy rác thải tăng 6,9%;...  
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Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 có tăng 

trưởng so cùng kỳ năm trước là: Đá xây dựng khác đạt 2,89 triệu m3, tăng 10,7%; phi lê 

đông lạnh đạt 70.514 tấn, tăng 1,9% (tuy vẫn còn khó khăn tại thị trường Mỹ nhưng vẫn 

giữ được một số thị trường truyền thống ở Brazil, Canada, Malaysia, UAE, Úc, Anh và 

Pháp,... thị trường Trung Quốc chiếm tỷ lệ tiêu thụ 30% đã dần hồi phục, đồng thời nhiều 

nước trên thế giới đã nới lỏng phong tỏa, dự ước những tháng còn lại xuất khẩu sẽ tăng); 

gạo ước xuất đạt 881,8 ngàn tấn, tăng 3,64% (Chính phủ đã cho phép xuất khẩu gạo trở 

lại từ ngày 01/5/2020, kế đến các nước xuất khẩu còn chịu ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19, đó là lợi thế của Việt Nam để tăng sản lượng gạo xuất khẩu); áo sơ mi cho 

người lớn xuất đạt gần 15,1 triệu cái, tăng 2,9% (tăng do đã khôi phục sản xuất và sản 

phẩm chủ yếu gia công theo yêu cầu của công ty mẹ ở nước ngoài từ Trung Quốc, Đài 

Loan, Thái Lan, xuất khẩu sang thị trường Mỹ,…đã chủ động được nguyên liệu thị 

trường tiêu thụ sản phẩm); giày, dép có đế đạt 12,49 triệu đôi, tăng 25,9% (tăng do đầu tư 

mở rộng thêm gần 3.000 lao động từ cuối năm 2019 và gia công theo đơn đặt hàng); xi 

măng Portland đen đạt 219.180 tấn, tăng 29,9%; điện thương phẩm đạt 1.677 triệu Kwh, 

tăng 6,9%; điện mặt trời đạt 161 triệu Kwh (cùng kỳ năm 2019 chưa có); dịch vụ thu gom 

rác thải không độc hại có thể tái chế đạt 40 tỷ đồng, tăng 7,2%;...Một số sản phẩm tăng 

thấp hoặc giảm như: Thuốc lá có đầu lọc đạt 56,1 triệu bao, bằng 87,9%; bê tông tươi đạt 

77.620 m3, bằng 87,3%; máy sấy nông sản đạt 24 cái, bằng 38,7%;... 

Chỉ số tồn kho toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo dự tính tháng 6/2020 bằng 

96,23% so với tháng trước và tăng 6,12% so với cùng kỳ, trong đó: Ngành SX thực phẩm 

bằng 95,55% và tăng 3,53%; ngành SX đồ uống tương đương so tháng trước và tăng 

48,18%; ngành SX sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác bằng 97,57% và bằng 69,37%; 

ngành SX giường tủ bàn ghế tăng 27,12% và bằng 41,30%; ngành công nghiệp chế biến 

chế tạo khác tương đương so tháng trước và bằng 98,05%. 

Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 6 tháng đầu năm 2020 

tăng 9,47% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành SX chế biến thực phẩm tăng 18,03%; 

ngành SX trang phục tăng 20,44%; ngành SX sản phẩm từ giấy bằng 96,43%.  

Chỉ số sử dụng lao động của doanh nghiệp công nghiệp 6 tháng đầu năm 2020 tăng 

39,09% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Ngành khai khoáng tương đương cùng kỳ năm 

trước; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 43,54%; ngành sản xuất và phân phối 

điện tăng 5,31%; ngành cung cấp nước tăng 13,55% so với cùng kỳ. 

4. Hoạt động của doanh nghiệp 

4.1. Tình hình đăng ký doanh nghiệp 

Tính từ đầu năm 2020 đến 16/6/2020 so cùng kỳ năm trước: Toàn tỉnh có 367 

doanh nghiệp thành lập mới, tăng 5,16%; với vốn đăng ký 2.781 tỷ đồng, tăng 11,37%; 

Số doanh nghiệp hoạt động trở lại 97 doanh nghiệp, bằng 82%. Số doanh nghiệp giải thể 

tự nguyện 53 doanh nghiệp, bằng 88,33%. Số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng hoạt 

động là 163 doanh nghiệp, tăng 7,24%. 

4.2. Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp 

Dự báo tổng quan về tình hình sản xuất kinh doanh (SXKD) ngành chế biến chế 

tạo: Quý hiện tại so với quý trước: Có 14,29%  số doanh nghiệp cho rằng tốt hơn; có 

41,27% cho rằng giữ nguyên và có 44,44% cho rằng khó khăn. Quý tiếp theo so với quý 

hiện tại: Có 53,97% số doanh nghiệp cho rằng sẽ tốt hơn; có 28,57% cho rằng vẫn giữ 

nguyên và 17,46% cho rằng sẽ khó khăn hơn. 
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Dự báo xu hướng về chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm ngành chế biến chế 

tạo: Quý hiện tại so với quý trước 31,75% cho là tăng lên; 68,25% cho là giữ nguyên; 0% 

cho là giảm đi. Quý tiếp theo so với quý hiện tại 23,81% cho là tăng lên; 73,02% cho là 

giữ nguyên; 3,17% cho là giảm đi.  

Dự báo về tỉ lệ các yếu tố ảnh hưởng đến SXKD của các doanh nghiệp ngành công 

nghiệp chế biến chế tạo: 39,68% cho là nhu cầu thị trường trong nước thấp; 26,98% cho 

là nhu cầu quốc tế thấp; 58,73% tính cạnh tranh của hàng trong nước cao; 12,70% cho là 

tính cạnh tranh của hàng nhập khẩu cao; 28,57% cho là thiếu nguyên, nhiên vật liệu; 

39,68% cho là không tuyển được lao động theo yêu cầu; 22,22% cho là thiết bị công nghệ 

lạc hậu; 41,27% cho là lãi vay vốn cao; 4,76% cho là ảnh hưởng đến chính sách pháp luật 

của nhà nước; 1,59% cho là ảnh hưởng bởi lý do khác. 

5. Hoạt động dịch vụ 

5.1. Bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

Tác động của dịch bệnh Covid-19 và hiện nay Việt Nam là một trong các quốc gia 

được đánh giá là thành công trong phòng, chống dịch. Nhìn chung, tình hình sản xuất 

kinh doanh đã hoạt động bình thường, các siêu thị, trung tâm mua sắm luôn duy trì lượng 

hàng hóa dồi dào và tăng cường nhiều chương trình khuyến mãi hấp dẫn, đầu tư các sản 

phẩm mới, đa dạng phong phú, giá hợp lý, nên sức mua ổn định. 

Tháng 6/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu DV tiêu dùng ước đạt hơn 

10.530 tỷ đồng, tăng khoảng 0,31% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Doanh thu bán lẻ đạt 

8.289 tỷ đồng, tăng 5,96%; doanh thu lưu trú, ăn uống đạt 1.468 tỷ đồng, bằng 74,12%; 

du lịch lữ hành đạt gần 2 tỷ đồng, bằng 49,11%; dịch vụ tiêu dùng khác đạt 771 tỷ đồng, 

tăng 11,68%. 

Tính chung 6 tháng đầu năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu DV tiêu 

dùng ước đạt hơn 59.461 tỷ đồng, tăng khoảng 1,50% so cùng kỳ năm trước, xét theo 

ngành hoạt động:                                                       

Doanh thu bán lẻ hàng hoá đạt 47.506 tỷ đồng (chiếm 79,89% tổng mức; cùng kỳ 

năm 2019 chiếm 75,08%), tăng 8,01% so cùng kỳ năm trước (trong đó quý I/2020 đạt 

24.844 tỷ đồng, tăng 8,99% và quý II/2020 đạt 22.662 tỷ đồng, tăng 6,95%). Phân theo 

nhóm ngành hàng, so cùng kỳ năm trước: Lương thực, thực phẩm tăng 11,9%; hàng may 

mặc tăng trên 5%; đồ dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 14,1%; vật phẩm văn 

hóa, giáo dục giảm 5%; gỗ và VLXD tăng trên 16%; ô tô các loại tăng 13,4%; phương 

tiện đi lại (trừ ôtô, kể cả phụ tùng) giảm 5,7%; xăng dầu các loại tăng 22,3%; nhiên liệu 

khác (trừ xăng dầu) giảm 24,8%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm giảm 4,4%; hàng hoá 

khác tăng 5%; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 20%. 

Doanh thu DV lưu trú, ăn uống đạt 8.055 tỷ đồng (chiếm 13,56% tổng mức; cùng 

kỳ năm 2019 chiếm 18,10%), bằng 75,94% so cùng kỳ năm trước, trong đó: DV lưu trú 

đạt 90 tỷ đồng, bằng 69,9%; DV ăn uống đạt 7.965 tỷ đồng, bằng 76%; 

Doanh thu du lịch lữ hành đạt 14 tỷ đồng (chiếm 0,02% tổng mức; cùng kỳ năm 

2019 chiếm 0,04%), bằng 63,97%; 

Doanh thu DV tiêu dùng khác đạt 3.886 tỷ đồng (chiếm 6,53% tổng mức; cùng kỳ 

năm 2019 chiếm 6,78%), bằng 97,89%. 
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5.2. Vận tải  

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020, tổng doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và 

dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 2.523 tỷ đồng, tăng 2,55% so cùng kỳ (Quý I/2020 đạt 1.287 tỷ 

đồng, tăng 7,4% và quý II/2020 đạt 1.236 tỷ đồng, giảm 2,06%); trong đó, doanh thu vận 

tải hành khách đạt 896 tỷ đồng, giảm 3,75% và hàng hóa đạt 1.507 tỷ đồng, tăng 6,54%. 

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2020: Vận tải hành khách, ước đạt 82 triệu lượt khách, 

giảm 0,38% và luân chuyển 1.041 triệu lượt khách.km, giảm 4,56% so cùng kỳ năm 

trước, trong đó: Vận tải hành khách đường bộ đạt 38 triệu lượt khách, giảm 5,68% và 

1.003 triệu lượt khách.km, giảm 4,86%; đường sông đạt gần 44 triệu lượt khách, tăng 

4,71% và 38 triệu lượt khách.km, tăng 4,23%. Vận tải hàng hoá, ước đạt 21,1 triệu tấn, 

tăng 6,73% và 1.656,1 triệu tấn.km, tăng 6,89% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Đường 

bộ đạt 4,1 triệu tấn, tăng 6,83% và 330,8 triệu tấn.km, tăng 7,34%; đường sông đạt 17 

triệu tấn, tăng 6,713% và 1.325,3 triệu tấn.km, tăng 6,78%. 

II. ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ, KIỄM SOÁT LẠM PHÁT 

1. Hoạt động ngân hàng, bảo hiểm 

Hiện nay lãi suất huy động không kỳ hạn và có kỳ hạn dưới 1 tháng là 0,2%/năm; 

lãi suất tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,25%/năm; riêng quỹ tín dụng 

nhân dân và tổ chức tài chính vi mô ấn định mức lãi suất tối đa áp dụng đối với tiền gửi 

kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 6 tháng là 4,75%/năm.  

Số dư tiền gửi bằng VND tính theo kỳ hạn đến ngày 03/6/2020 đạt 51.955 tỷ đồng, 

trong đó tiền gửi có kỳ hạn đạt 46.524 tỷ đồng (trong đó tiền gửi có kỳ hạn từ 12 tháng 

trở lên là 22.525 tỷ đồng). Tổng số dư vốn huy động ước thực hiện đến cuối tháng 6/2020 

là 54.477 tỷ đồng, tăng 0,48% so cuối năm 2019 (trong đó huy động trên 12 tháng đạt 

19.335 tỷ đồng). Hoạt động tín dụng, tổng dư nợ ước đạt 72.695 tỷ đồng, so cuối năm 

2019 tăng 0,20% (trong đó dư nợ trung, dài hạn 21.960 tỷ đồng); nợ xấu 721 tỷ đồng 

(chiếm 0,99% so tổng dư nợ).  

Hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý I năm 2020: Tổng thu được 768 tỷ đồng, tăng 

7,36% so cùng kỳ năm trước, gồm: Quỹ bảo hiểm xã hội (BHXH) được 435 tỷ đồng, tăng 

5,13% (trong đó quỹ bảo hiểm thất nghiệp được 28 tỷ đồng, tăng 6,49%) và quỹ bảo 

hiểm y tế được 333 tỷ đồng, tăng 10,43%. Tổng chi được 789 tỷ đồng, tăng 13,36% so 

cùng kỳ năm trước, gồm: Chi các chế độ BHXH là 464 tỷ đồng, tăng 16,84% (trong đó 

chi các chế độ bảo hiểm thất nghiệp được 38,186 tỷ đồng, tăng 27,28%) và chi khám, 

chữa bệnh bảo hiểm y tế là 325 tỷ đồng, tăng 8,74%. 

2.  Xây dựng, đầu tư    

2.1. Xây dựng 

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020, giá trị sản xuất ngành xây dựng: Theo giá so 

sánh ước đạt 3.601 tỷ đồng, tăng 5% so cùng kỳ năm trước, trong đó công trình nhà ở đạt 

1.972 tỷ đồng, tăng 4,32%; công trình nhà không để ở đạt 870 tỷ đồng, tăng 6,62%. Theo 

giá hiện hành đạt 5.101 tỷ đồng, tăng 6,86% so cùng kỳ năm trước. 

2.2. Đầu tư  

Trong 6 tháng đầu năm 2020, vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn đạt 7.133 tỷ đồng, 

giảm 9,74% so cùng kỳ năm trước (Quý I/2020 đạt 3.385 tỷ đồng, tăng 30,86%; quý 

II/2020 đạt 3.748 tỷ đồng, giảm 29,5%) và bằng 17,90% GRDP (cùng kỳ năm 2019 là 

20,34%). Trong đó, so cùng kỳ năm trước: Vốn thuộc ngân sách nhà nước đạt 3.408 tỷ 
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đồng (chiếm 47,8% tổng vốn), tăng 71,7%; vốn đầu tư của dân cư và tư  nhân đạt 3.495 

tỷ đồng (chiếm 49% tổng vốn), giảm 39,05%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 105 tỷ 

đồng (chiếm 1,48% tổng vốn), bằng 20,54 lần. 

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước 6 

tháng đầu năm 2020 đạt 2.471 tỷ đồng, so KH bằng 48,69% và so cùng kỳ tăng 48,71% 

(Quý I/2020 đạt 1.252 tỷ đồng, tăng 180,4% và quý II/2020 đạt 1.219 tỷ đồng, tăng 

0,32%), trong đó: Vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh đạt 2.096 tỷ đồng, bằng 44,71% và 

tăng 58,44%; cấp huyện đạt 375 tỷ đồng, bằng 97,13% và tăng 10,68%.  

3. Thu, chi ngân sách nhà nước 6 tháng đầu năm 2020 

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn ước được 4.087 tỷ đồng, so cùng kỳ năm 

trước đạt 94,02%, bao gồm: Thu nội địa 3.788 tỷ đồng, tăng 2,59% và thu cân đối hoạt 

động xuất nhập khẩu đạt 299 tỷ đồng, giảm 14,63%. Trong thu nội địa có các khoản thu 

cao so cùng kỳ như: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 352 tỷ đồng, đạt 112,2%; thu từ 

doanh nghiệp đầu tư nước ngoài gần 30 tỷ đồng, đạt 196,8%; thu thuế BVMT 314 tỷ 

đồng, đạt 113,3%; các khoản thu về đất 258 tỷ đồng, đạt 138,7%; thu tiền cấp quyền khai 

thác khoáng sản gần 28 tỷ đồng, đạt 296,9%;...và các khoản thu đạt thấp như: Thu phí, lệ 

phí 292 tỷ đồng, đạt 89,2%; thu xổ số kiến thiết 1.192 tỷ đồng, đạt 92,9% 

Tổng chi ngân sách Nhà nước trên địa bàn đạt 8.050 tỷ đồng, so cùng kỳ đạt 113%; 

trong đó: Chi đầu tư phát triển 2.913 tỷ đồng, đạt 113,2%; chi thường xuyên 5.118 tỷ 

đồng, đạt 112,8% (trong đó: Chi sự nghiệp (SN) kinh tế 423 tỷ đồng, đạt 95,6%; chi SN 

GD-ĐT, dạy nghề đạt 1.796 tỷ đồng, đạt 100,6%; chi SN Y tế 493 tỷ đồng, đạt 133,9%; 

chi khoa học và Công nghệ 32 tỷ đồng, đạt 75,3%; chi Văn hóa - Thông tin 56 tỷ đồng, 

đạt 111,4%; chi SN bảo đảm xã hội 424 tỷ đồng, đạt 187,5%; chi quản lý hành chính, 

đảng, đoàn thể đạt 1.044 tỷ đồng, đạt 106,9%;...).   

4. Xuất, nhập khẩu hàng hóa 

4.1. Xuất khẩu hàng hoá                                                                                                                                                                                                             

Trong 6 tháng đầu năm 2020 mặc dù bị ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng tình 

hình xuất khẩu hàng hóa vẫn tiếp tục tăng trưởng, trong đó 2 mặt hàng chủ lực của tỉnh 

đều tăng nhẹ so cùng kỳ năm trước. 

Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2020, ước đạt 447,5 triệu USD, 

tăng 3,36% so cùng kỳ năm trước (Kim ngạch xuất khẩu Quý I/2020 đạt 217,31 triệu 

USD, tăng 2,60% và quý II/2020 đạt 230,15 triệu USD, tăng 4,09%), trong đó khu vực 

kinh tế tư nhân chiếm 83,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng 0,89% so cùng kỳ năm 

trước; kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài chiếm 13,9%, tăng 24,49% và kinh tế nhà nước 

chiếm 2,9%, bằng 93,52%. Điểm qua một số mặt hàng chủ yếu của tỉnh xuất khẩu 6 

tháng đầu năm 2020 so cùng kỳ năm trước: 

Thuỷ sản đông lạnh: Ước xuất được 60.609 tấn, tương đương 146,1 triệu USD, tăng 

1,02% về lượng và tăng 1,46% về kim ngạch (trong đó cá tra, basa đạt 58.019 tấn, tương 

đương 139,17 triệu USD, bằng 99,41% về lượng và tăng 0,04% về kim ngạch).  

Xuất khẩu thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 bị ảnh hưởng mạnh tại thị trường Trung 

Quốc do dịch bệnh Covid-19 gây ra, do đó ảnh hưởng đến kim ngạch xuất khẩu thủy sản 

vào thị trường này;…Dự báo, trong thời gian tới tình hình xuất khẩu thủy sản có nhiều tín 

hiệu khả quan hơn từ thị trường Mỹ và Châu Âu; do sau thời gian dài bị ảnh hưởng của 

dịch bệnh CoVid-19, thì hiện nay hai thị trường này dần mở cửa lại nền kinh tế. Giá thủy 

sản đông lạnh xuất khẩu bình quân 6 tháng đầu năm 2020 đạt 2.410,53 USD/tấn, tăng 
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10,53 USD/tấn so cùng kỳ. Nguyên nhân tăng là do thời gian gần đây giá cá nguyên liệu 

tăng, giá xuất khẩu phải tăng tương ứng. 

Gạo: Ước xuất được 259.230 tấn, tương đương 138,2 triệu USD; tăng 2,87% về 

lượng và tăng 7,55% về kim ngạch. Nhìn chung, tình hình xuất khẩu gạo trong 6 tháng 

đầu năm 2020 tăng về lượng và kim ngạch so với cùng kỳ. Do nhu cầu nhập khẩu gạo từ 

các thị trường Philippines, Trung Quốc, Indonesia, Đài Loan, Ghana, Nga, Bangadesh,...  

Về thị trường, ước 6 tháng đầu năm 2020, xuất khẩu qua 39 nước, cao nhất là thị 

trường Châu Á (chiếm 78,78% trong tổng lượng xuất khẩu trực tiếp); kế đến là Châu Phi 

(chiếm 17,04% trong tổng lượng xuất khẩu trực tiếp); tỷ trọng còn lại xuất khẩu qua 7 

nước Châu Âu, 4 nước Châu Mỹ và 4 nước Châu Đại Dương. Giá gạo xuất khẩu bình 

quân 6 tháng đầu năm 2020 đạt 533,13 USD/tấn, tăng 23,21 USD/tấn so cùng kỳ. Giá 

gạo tăng là do nhu cầu thế giới tăng, đây là mức giá tăng cao nhất trong hai năm qua. 

Rau quả đông lạnh: Ước xuất 4.464 tấn, tương đương 7,6 triệu USD, tăng 1,45% về 

lượng và tăng 2,7% về kim ngạch. Về thị trường, ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020,   

xuất khẩu qua 23 nước, gồm 8 nước Châu Á, 11 nước Châu Âu, 3 nước Châu Mỹ và 1 

nước Châu Đại Dương.  

Hàng dệt, may (quần áo các loại) xuất đạt 47,98 triệu USD, tăng 3,93%, dự đoán 

trong năm 2020 xuất khẩu hàng may mặc tiếp tục tăng trưởng mạnh vào thị trường Mỹ và 

thị trường Châu Âu. 

Túi xách, ví, vali, mũ và ô dù xuất đạt 15,91 triệu USD, tăng 0,54% và giày dép các 

loại xuất đạt xuất đạt 10,95 triệu USD, tăng 0,88%. Hàng hóa khác đạt 63,9 triệu USD, 

tăng 0,66% về kim ngạch...  

4.2. Nhập khẩu hàng hoá 

Kim ngạch hàng hóa nhập khẩu 6 tháng đầu năm 2020, đạt 78,63 triệu USD, so 

cùng kỳ tăng 4,56% (kim ngạch nhập khẩu Quý I/2020 đạt 38,24 triệu USD, tăng 3,35% 

và quý II/2020 đạt 40,39 triệu USD, tăng 9,16%); điểm qua một số mặt hàng chủ yếu 

tăng cao so cùng kỳ như: TĂGS và nguyên liệu đạt 4,26 triệu USD, tăng 6,6%; thuốc trừ 

sâu và nguyên liệu đạt 15,6 triệu USD, tăng 3,85%; gỗ và sản phẩm gỗ đạt 6 triệu USD, 

tăng 9,2%; vãi các loại đạt 36,7 triệu USD, tăng 4,69%; hàng hóa khác đạt 8,3 triệu USD, 

giảm 1,07%; … 

5. Chỉ số giá  

5.1. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 5/2020 quay đầu tăng 0,31% so tháng trước (sau 2 

tháng giảm là tháng 3 và tháng 4/2020), trong đó có 5 nhóm tăng, 4 nhóm giảm và 2 

nhóm ổn định; tăng cao nhất là nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và VLXD tăng 1,57% 

(trong đó tăng nhiều nhất vẫn là mặt hàng gas tăng 13,88%, do ảnh hưởng của giá gas thế 

giới tăng); đồ uống và thuốc lá tăng 0,91%; hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,72%, do 

một số mặt hàng thực phẩm thịt gia súc, gia cầm và thủy hải sản tươi sống khác tăng giá 

kéo theo hàng ăn uống cũng tăng (trong đó lương thực tăng 0,88%, thực phẩm tăng 

0,59%; ăn uống ngoài gia đình tăng 0,86%); may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,15%; 

thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,10%;%;... Các nhóm hàng hóa và dịch vụ còn lại giảm hoặc 

ổn định như thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,01%; giao thông giảm 2,90%; văn hóa, 

giải trí và du lịch giảm 0,12%; hàng hóa và dịch vụ khác giảm  0,37%; ... riêng bưu chính 

viễn thông và giáo dục ổn định. 
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CPI tháng 5/2020 giảm 0,57% so tháng 12 năm trước; so cùng kỳ tăng 3,45%; bình 

quân 5 tháng đầu năm 2020 so cùng kỳ năm trước tăng 4,8%. 

5.2. Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ 

Chỉ số giá vàng (kiểu nhẩn tròn 1-2 chỉ; vàng 99,99%) tháng 5/2020 tăng 4,15% so 

tháng trước; so tháng 12/2019 tăng 13,29% và so cùng kỳ tăng 27,46% (do ảnh hưởng giá 

thế giới). Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02/2020 giảm 0,43% so tháng trước; so tháng 

12/2019 tăng 1,78% và so cùng kỳ năm trước tăng 0,66% (do ảnh hưởng giá thế giới). 

III. MỘT SỐ VẤN ĐỀ XÃ HỘI  

1. Lao động, việc làm 

Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020, toàn tỉnh đã tuyển sinh đào tạo khoảng 6.250 

người ở cấp trình độ ngắn hạn, đạt 25% kế hoạch năm, trong đó tuyển dụng 132 lao động 

đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (Nhật Bản 94 lao động, Đài Loan 35 lao động, 

Mỹ 02 lao động và Philippines 01 lao động). 

2. Đời sống dân cư và công tác an sinh xã hội 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, nhìn chung, đời sống dân cư tạm ổn định nhưng vẫn 

còn khó khăn hơn so cùng kỳ năm trước, do tác động của dịch bệnh Covid-19, như: Lao 

động ngoài Nhà nước, mức thu nhập hiện nay có tăng lên nhưng không đáng kể (do tăng 

lương tối thiểu vùng), tuy nhiên do dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến việc sản xuất kinh 

doanh (giản cách xã hội, giảm giờ làm, giảm lương,...thu nhập giảm). Thu nhập của cán 

bộ, công chức, viên chức và người lao động hưởng lương có cải thiện (do thu nhập tăng 

thêm 100.000 đồng/tháng lương cơ bản từ tháng 7/2019), đời sống tạm ổn định nhưng 

chất lượng cuộc sống chưa được cải thiện, vì giá cả một số mặt hàng thiết yếu liên quan 

đến đời sống vẫn còn ở mức cao, nên chưa được cải thiện nhiều.  

Đồng thời, các chính sách an sinh xã hội luôn được tỉnh quan tâm; trong dịp tết 

Nguyên đán Canh Tý 2020 tỉnh quan tâm chăm lo đầy đủ hơn cho các gia đình người có 

công cách mạng và đối tượng chính sách...  

3. Tình hình dịch bệnh, ngộ độc thực phẩm 

Tình hình dịch bệnh từ đầu năm 2020 đến 07/6/2020: Sốt xuất huyết có 1.119 ca 

mắc, không tử vong; so cùng kỳ năm trước bằng 76,53% (giảm 343 ca mắc). Tay chân 

miệng có 267 ca mắc, không tử vong; so cùng kỳ bằng 57,05% (giảm 201 ca mắc). 

Thương hàn và Phó thương hàn có 10 ca, không tử vong.  

Bệnh Viêm đường hô hấp cấp tính do chủng mới vi-rút Corona (COVID-19), chưa 

ghi nhận trường hợp mắc trên địa bàn tỉnh. 

Từ đầu năm 2020 đến nay, chưa có vụ ngộ độc thực phẩm nào xảy ra. Tính đến 

ngày 31/5/2020 ngành y tế đã kiểm tra 8.073 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm và 

dịch vụ ăn uống, qua kết quả kiểm tra, tỷ lệ cơ sở đạt tiêu chuẩn VSATTP chung là 91%. 

4. Hoạt động văn hoá và thể dục thể thao 

Hoạt động văn hóa trong 6 tháng đầu năm 2020, tập trung vào các hoạt động tuyên 

truyền, cổ động trực quan kỷ niệm các sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, cùng các 

lễ hội truyền thống của địa phương, của đất nước;... 

Các đội thể thao thành tích cao đã cử trên 90 lượt vận động viên  thi đấu tại các giải 

trong nước và quốc tế, đạt được 13 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 14 huy 

chương đồng. 
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5. Tai nạn giao thông 

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 so cùng kỳ năm trước, toàn tỉnh đã xảy ra 45 vụ 

tai nạn giao thông, bằng 150% (trong đó đường bộ chiếm 40 vụ, bằng 133,3%); làm chết 

48 người, bằng 184,62% so cùng kỳ và làm bị thương 11 người, bằng 157,14%.  

 6. Phòng, chống cháy, nổ 

Thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 so cùng kỳ năm trước, xảy ra 13 vụ cháy, nổ, bằng 

108,33% so cùng kỳ; làm chết 4 người (cùng kỳ không có người chết) và ước giá trị thiệt 

hại 6.314 triệu đồng, bằng 130,4%.  

Tóm lại, kinh tế - xã hội tỉnh ta trong 6 thàng đầu năm 2020, mặc dù bị tác động 

tiêu cực của dịch bệnh Covid-19 và tình hình thời tiết không thuận lợi nhưng tốc độ tăng 

trưởng ở mức hợp lý và ngành nông nghiệp luôn là bệ đỡ cho kinh tế tỉnh An Giang. Về 

công nghiệp nổi bật An Giang đã có 3 Nhà máy điện năng lượng mặt trời bắt đầu đi vào 

hoạt động từ 7/2019 với tổng vốn đầu tư hơn 5.200 tỷ đồng, công suất gần 200 Mwh, thu 

hút hơn 300 lao động;...từ đó góp phần vào tăng trưởng; môi trường đầu tư và điều kiện 

kinh doanh tiếp tục được cải thiện; an sinh xã hội, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ 

vững và ổn định.  

Tuy nhiên, vẫn còn khó khăn, thách thức lớn đó là dịch Covid - 19 còn diễn biến 

phức tạp, nguy cơ tái nhiễm, cuộc chiến thương mại giữa Mỹ - Trung Quốc đến nay vẫn 

chưa giảm nhiệt; giá nông sản không ổn định (giá heo hơi giữ ở mức cao, giá cá thấp hơn 

giá thành;...); cộng với tình hình thời tiết còn diễn biến phức tạp, nguy cơ xâm nhập mặn 

vẫn còn,...ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp và đời sống của nhân dân;...Trước hết, 

cần thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đồng bộ, kịp thời nhằm khắc phục khó 

khăn để bảo đảm tốc độ tăng trưởng./. 

 
Nơi nhận:                                                                             

- Vụ TK Tổng hợp và Phổ biến thông tin 

thống kê (TCTK); 

- Lưu: VT; P. TKTH. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

  

Thiều Vĩnh An 
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6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
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	Thiều Vĩnh An<tvan@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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	Cục Thống kê tỉnh An Giang<angiang@gso.gov.vn> đã ký lên văn bản này!
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