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Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020

Trong 6 tháng đầu năm 2020, hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế quan
trọng của thành phố suy giảm hoặc tăng trưởng thấp so với cùng kỳ. Dịch
Covid-19 đã tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh
nghiệp và cơ sở kinh doanh cá thể, hoạt động giáo dục, đời sống dân cư, các sự
kiện văn hóa, thể thao, vui chơi giải trí. Từ đầu tháng 5/2020, hoạt động sản xuất
kinh doanh đã hoạt động trở lại với mức tăng cao so với tháng 3 và tháng 4/2020,
cho thấy dấu hiệu dần hồi phục, tuy nhiên so với cùng kỳ năm 2019 vẫn còn sụt
giảm đáng kể. Kết quả thực hiện một số lĩnh vực trong 6 tháng đầu năm 2020 cụ
thể như sau:
1. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP)
Tổng sản phẩm trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2020 ước tính tăng 1,43%
so cùng kỳ. Trong đó khu vực I tăng 2,42% so cùng kỳ, khu vực II tăng 6,66%
so cùng kỳ, khu vực III bằng 96,72% (giảm 3,28%) so cùng kỳ năm 2019. Thuế
sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,29% so cùng kỳ năm 2019.
Khu vực I tốc độ tăng đạt 2,42% so cùng kỳ. Do đây là khu vực chịu ảnh
hưởng ít nhất của dịch bệnh, lĩnh vực trồng trọt có nhiều thuận lợi, sản lượng
lúa đông xuân tăng 1,24% so cùng kỳ, sản lượng rau, màu tăng 3,77% so cùng
kỳ, cây ăn trái tăng 15,85% so cùng kỳ… chăn nuôi dần được phục hồi.
Tăng trưởng 2,42% của khu vực I là rất ấn tượng, trong đó có sự đóng
góp đáng kể của lĩnh vực nông nghiệp với mức tăng 4,11%; sản xuất thủy sản
tiếp tục gặp khó khăn do thị trường xuất khẩu bị thu hẹp, hoặc đóng cửa do dịch
bệnh, giá cá nguyên liệu giảm sâu ở mức 17.500-18.000 đồng/kg so với giá
thành sản xuất 22.000-24.000 đồng/kg, vì vậy sản lượng nuôi trồng thủy sản
giảm 3,20% so cùng kỳ đây là nguyên nhân chủ yếu làm cho mức tăng trưởng
của lĩnh vực thủy sản chỉ đạt 96,74% so cùng kỳ.
Khu vực II tốc độ tăng đạt 6,66% so cùng kỳ, trong đó sản xuất công
nghiệp tăng 8,07%. Đây là lĩnh vực chịu ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid19, doanh nghiệp phải đối mặt với các khó khăn từ đầu vào như thiếu hụt
nguyên liệu cho sản xuất, đến đầu ra như thị trường tiêu thụ cả xuất khẩu và nội
địa bị sụt giảm đáng kể, một số sản phẩm chủ lực của doanh nghiệp địa phương
như sản xuất, chế biến lương thực, thực phẩm chỉ tăng nhẹ với mức tăng 9,47%;
sản xuất đồ uống tăng 5,17%; sản xuất trang phục tăng 5,08%; sản xuất và phân
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phối điện tăng 5,59%, sản xuất hóa chất tăng 5,25%, sản xuất thuốc hóa dược,
dược liệu tăng 5,09%… nguyên nhân tăng thấp là do chính sách đảm bảo an
ninh lương thực hoặc xuất khẩu có kiểm soát, thị trường tiêu thụ kể cả xuất
khẩu và nội địa bị hạn chế; lĩnh vực xây dựng chững lại kể cả khu vực công và
tư với mức tăng chỉ đạt 99,32% so cùng kỳ. Những yếu tố nêu trên góp phần
làm tổng sản phẩm trên địa bàn khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 6,66% so
cùng kỳ, đây là mức tăng thấp nhất những năm gần đây 1. Do tỷ trọng khu vực
công nghiệp - xây dựng 6 tháng đầu năm 2020 chiếm 34,46% trong cơ cấu kinh
tế, vì vậy với mức tăng trưởng chỉ đạt 6,66% đã ảnh hưởng trực tiếp đến mức
tăng chung của cả nền kinh tế thành phố trong 6 tháng đầu năm 2020.
Khu vực III đạt 96,72% so cùng kỳ. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng
nề nhất bởi dịch Covid-19, hầu hết các ngành trong khu vực này đều sụt giảm
so với cùng kỳ, cụ thể như: hoạt động bán buôn, bán lẻ giảm 6,17%, vận tải và
kho bãi giảm 13,66%, dịch vụ lưu trú và ăn uống giảm 31,03%, du lịch giảm
47,77%, hoạt động thể thao, vui chơi, giải trí giảm 6,67%, dịch vụ phục vụ cá
nhân và cộng đồng giảm 31%... nguyên nhân chủ yếu là do giãn cách xã hội bắt
đầu thực hiện từ cuối tháng 3 và trong tháng 4, các hoạt động như bán buôn,
bán lẻ bị hạn chế làm giảm doanh thu, đóng cửa hoạt động du lịch, khách sạn,
lưu trú, các hoạt động vui chơi, giải trí bị hạn chế, hoạt động giao thông vận tải
bị ngưng trệ, các hoạt động nêu trên tuy từ đầu tháng 5 đã cho phép được hoạt
động trở lại nhưng vẫn chưa ở mức bình thường như trước khi có dịch và mặc
dù doanh số tháng 5 tăng cao so với tháng 4 nhưng không thể bù đắp được cho
những thiệt hại ở các tháng trước đó, vì vậy tăng trưởng khu vực dịch vụ 6
tháng đầu năm 2020 chỉ đạt 96,72% (giảm 3,28% so cùng kỳ). Đây là mức tăng
trưởng thấp nhất và có thể coi như là suy thoái của khu vực dịch vụ kể từ 2010
trở lại đây2. Do tỷ trọng khu vực dịch vụ 6 tháng đầu năm 2020 chiếm 48,38%
trong cơ cấu kinh tế vì vậy với mức tăng trưởng chỉ đạt 96,72% là nguyên nhân
chính, trực tiếp ảnh hưởng đến mức tăng chung của cả nền kinh tế thành phố
trong 6 tháng đầu năm 2020.
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 7,29% chủ yếu có sự đóng góp
của thuế VAT và các loại thuế sản phẩm khác với mức tăng 6,22%, riêng thu
thuế nhập khẩu tăng 68,51% chủ yếu nguồn thu từ nhập khẩu nguyên liệu dược
phẩm, phân bón, hóa chất, thuốc trừ sâu và nông dược…
Về cơ cấu kinh tế: khu vực I chiếm 9,14%, khu vực II chiếm 34,46%,
khu vực III chiếm 48,38%, thuế SP trừ trợ cấp SP chiếm 8,02%. Tình hình dịch
bệnh đã ảnh hưởng xấu đến sản xuất, kinh doanh trong tất cả các ngành, lĩnh
vực như đã nêu trên, hơn thế nữa nó còn làm thay đổi đáng kể cơ cấu kinh tế
của thành phố trong 6 tháng đầu năm 2020 theo hướng tăng tỷ trọng khu vực
sản xuất Nông, lâm nghiệp và thủy sản; Công nghiệp và xây dựng; giảm tỷ
trọng khu vực Dịch vụ.
1
2

6 tháng đầu năm 2017 tăng 7,43%, 2018 tăng 7,38%, 2019 tăng 10,69%.
6 tháng đầu năm 2017 tăng 7,03%, 2018 tăng 7,59%, 2019 tăng 7,38%.

3

Để đạt được mức tăng trưởng cao hơn trong 6 tháng cuối năm 2020 rất
cần có các giải pháp đồng bộ, tích cực, nhanh chóng và hiệu quả ngay khi dịch
cơ bản kết thúc để hỗ trợ sản xuất - kinh doanh, phấn đấu đạt mức tăng trưởng
cao nhất có thể của năm 2020. Một số giải pháp cụ thể:
Thành phố tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị 11/CT-TTg của Thủ tướng
Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất
kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Nghị quyết số
42/NQ-CP của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do
đại dịch COVID-19...
Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp: gia tăng sản lượng lúa hè thu và thu đông,
sản lượng rau màu, cây ăn trái và tập trung tái đàn heo để gia tăng sản lượng thịt
heo xuất chuồng từ nay đến cuối năm một mặt tăng trưởng cho ngành chăn nuôi,
mặt khác đưa chỉ số giá thịt heo giảm xuống.
Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng cần nhanh chóng đẩy nhanh tiến độ đầu
tư công để hỗ trợ tăng trưởng và kích thích các ngành sản xuất như vật liệu xây
dựng, kinh doanh bất động sản, giải quyết việc làm.
Lĩnh vực dịch vụ mặc dù chịu ảnh hưởng nặng nề nhất bởi dịch, tuy nhiên
khi hoạt động trở lại sẽ có tính đột biến cao nếu có điều kiện sẽ tăng tốc và phát
triển nhanh, vì vậy cần thiết phải có các chương trình khuyến mãi, kích cầu tiêu
dùng, tổ chức các sự kiện văn hóa, thể thao, giải trí để thu hút khách du lịch nội
địa và sử dụng các sản phẩm dịch vụ… đây là thế mạnh của thành phố cần được
quan tâm trong thời gian tới.
2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
a) Nông nghiệp
- Trồng trọt: đến ngày 10/6/2020 đã gieo trồng cây hàng năm ước
khoảng 196.150 ha so với cùng kỳ chậm hơn 0,55% bằng 1.085 ha; trong đó,
diện tích gieo trồng lúa ước được 182.952 ha chậm hơn so với cùng kỳ là 4.307
ha.
Vụ lúa đông xuân: TP Cần Thơ đã xuống giống được 79.264 ha lúa đông
xuân 2020, đạt 99,39% so với kế hoạch (KH: 79.750 ha); so với cùng kỳ năm
trước thấp hơn 2.019 ha3. Năng suất lúa đạt 72,24 tạ/ha, so vụ lúa đông xuân
2019 tăng 3,82%, bằng 2,6 tạ/ha; sản lượng đạt 572.633 tấn, so với cùng kỳ tăng
7.011 tấn.
Cây hàng năm khác: vụ đông xuân năm 2020, cây hàng năm khác gieo
trồng được 9.037 ha, tăng 2.349 ha so với cùng kỳ.
Cây lâu năm: diện tích gieo trồng ước được 22.063 ha so cùng kỳ năm
2019 tăng 8,74% bằng 1.773 ha; Trong đó diện tích cây ăn quả gieo trồng ước
Chuyển qua cây lâu năm khoảng 1.801 ha; cây hàng năm khác 185 ha; xây dựng nhà ở, công trình công cộng… khoảng 33
ha.
3
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20.811 ha, chiếm 94,32% trong tổng diện tích cây lâu năm, tăng 12,70%, bằng
2.345 ha so cùng kỳ.
Vụ lúa hè thu: trên những chân ruộng đã thu hoạch xong lúa đông xuân,
bà con làm đất xuống giống vụ hè thu 2020. Đến ngày 10/6/2020 diện tích gieo
trồng lúa hè thu ước được 75.015 ha (diện tích được gieo sạ bằng máy phun hạt
chiếm khoảng 80% diện tích gieo trồng), đạt 99,58% so với kế hoạch (KH
75.330 ha), thấp hơn 4.597 ha so với cùng kỳ.
Vụ lúa thu đông: đến ngày 10/6/2020 toàn thành phố xuống giống ước
khoảng 28.673 ha, đạt 44,80% so với kế hoạch (KH 64.000 ha), nhanh hơn
2.309 ha so với cùng kỳ.
- Chăn nuôi: Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn thành phố không xảy ra
dịch bệnh tai xanh ở heo, lở mồm long móng trên gia súc, bệnh Dịch tả heo Châu
Phi. Tuy nhiên, xảy ra 01 ổ dịch bệnh cúm gia cầm (ngày 18/04/2020) tại phường
Trường Lạc, Ô Môn, ngành Nông nghiệp đã xử lý dứt điểm và không phát sinh thêm ổ
dịch.
Ước tính 6 tháng đầu năm 2020 tổng đàn heo toàn thành phố (TP) đạt
118.582 con so cùng kỳ năm 2019 giảm 8,53%, bằng 11.065 con, nguyên nhân
do bệnh Dịch tả heo Châu Phi xuất hiện từ những tháng cuối năm 2019 nên tổng
đàn giảm mạnh, nhiều hộ muốn tái đàn nhưng chi phí mua con giống khá cao,
tuy nhiên đàn heo đang có xu hướng phát triển bình thường trở lại. Đàn trâu có
100 con, đàn bò có 4.158 con (so thời điểm 6 tháng 2019 giảm 6,77% bằng 302
con; bò sữa giảm 81 con). Đàn gia cầm TP Cần Thơ có 1.895 nghìn con, so cùng
kỳ 2019 tăng 0,16%.
b) Lâm nghiệp
Với vị trí địa lý và đặc điểm tình hình kinh tế của TP Cần Thơ hiện nay,
diện tích trồng cây lâm nghiệp không còn, bà con nông dân chỉ trồng cây phân
tán ở những vùng đất nhỏ lẻ ven các tuyến lộ giao thông nông thôn. Cây lâm
nghiệp phân tán trồng mới trong nhân dân ước 6 tháng đầu năm 2020 là 380
nghìn cây, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 3,8%, bằng 15 nghìn cây.
c) Thủy sản
Diện tích nuôi thủy sản 6 tháng đầu năm toàn TP Cần Thơ khoảng 2.302
ha, so với cùng kỳ năm 2019 giảm 1,79%, bằng 42 ha. Tập trung giảm chủ yếu ở
diện tích cá tra thâm canh, bán thâm canh. Do cá tra chịu thiệt hại nặng nề từ
dịch Covid-19, xuất khẩu cá tra sang thị trường Trung Quốc giảm từ tháng 01
đến tháng 4/2020 do gián đoạn và ách tắc trong khâu vận chuyển, kho bãi, nên
doanh nghiệp tạm thời hạn chế thu mua cá tra là nguyên nhân chính dẫn đến
giảm giá cá tra.
Sản lượng thuỷ sản đạt 95.012 tấn, giảm 3,19%, bằng 3.132 tấn so với
cùng kỳ năm 2019. Trong đó, sản lượng khai thác ước đạt 1.388 tấn, so cùng kỳ
giảm 2,80%, bằng 40 tấn; sản lượng nuôi trồng ước đạt 93.624 tấn, so với cùng
kỳ giảm 3,2%, bằng 3.091 tấn.
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3. Sản xuất công nghiệp và hoạt động của doanh nghiệp
Ước 6 tháng đầu năm 2020, giá trị tăng thêm của ngành Công nghiệp tăng
8,07% so với cùng kỳ. Trong đó, khai khoáng tăng 1,38% so với cùng kỳ; công
nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,13% so với cùng kỳ, sản xuất và phân phối điện,
khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 5,59% so với cùng kỳ; cung cấp nước, hoạt
động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 17,53%.
Một số sản phẩm đạt mức tăng trưởng khá như: gạo xay xát tăng 15,64%;
thuốc diệt cỏ tăng 10,74%; sản phẩm nhựa gia dụng tăng 23,24%; xi măng tăng
46,68%; sản phẩm đinh, ghim dập tăng 23,47%. Bên cạnh một số sản phẩm tăng
vẫn có một số sản phẩm có chỉ số giảm như: tôm đông lạnh giảm 3,01%; thức ăn
thủy sản giảm 5,73%, bia lon giảm 21,73%, thuốc lá giảm 19,09%; quần áo may
sẵn giảm 45,43%; găng tay thể thao giảm 28,85%,…
Ước 6 tháng đầu năm 2020 chỉ số tiêu thụ đạt 92,17% so với cùng kỳ năm
trước. Một số ngành có mức tiêu thụ giảm như: sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm
và thuỷ sản giảm 21,11%; đồ uống giảm 10,08%; sản xuất sản phẩm thuốc lá
giảm 19,37%; dệt giảm 28,31%; trang phục giảm 39,82%; công nghiệp chế biến,
chế tạo khác giảm 36,68%. Tuy nhiên, vẫn có một số ngành có mức tiêu thụ tăng
như: xay xát gạo tăng 7,14%, in ấn tăng 3,61%, sản xuất thuốc trừ sâu tăng
10,10%, sản xuất máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu tăng 6,10%.
Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm
01/6/2020 tăng 3,30% so với tháng cùng kỳ.
Tình hình đăng ký kinh doanh: ước 6 tháng đầu năm, cấp mới đăng ký
kinh doanh 660 doanh nghiệp với tổng vốn 3.500 tỷ đồng, đạt 41,3% KH về số
lượng doanh nghiệp và đạt 28% KH về vốn, giảm 10,7% về số lượng doanh
nghiệp và giảm 49,4% về vốn so với cùng kỳ; 180 doanh nghiệp điều chỉnh tăng
vốn 2.460 tỷ đồng (so với cùng kỳ 222 doanh nghiệp, vốn tăng 4.488,8 tỷ đồng),
18 doanh nghiệp giảm vốn 784,4 tỷ đồng (so với cùng kỳ 21 doanh nghiệp, vốn
giảm 1.152,4 tỷ đồng).
Theo Cục Thuế, thành phố Cần Thơ hiện có tổng số 10.707 doanh nghiệp,
trong đó có 1.936 chi nhánh, văn phòng đại diện đang hoạt động. Đến ngày
31/5/2020, số doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động có thời hạn, ngưng hoạt động
và làm thủ tục giải thể, đã giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh là 788 doanh nghiệp
(trong đó có 156 chi nhánh).
4. Hoạt động thương mại và dịch vụ
Ước 6 tháng đầu năm 2020 tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch
vụ đạt 65.234,64 tỷ đồng, đạt 97,38% (giảm 2,62%) so với cùng kỳ. Phân theo
ngành kinh tế thì ngành thương nghiệp chiếm 84,82%, ước đạt 55.333,56 tỷ
đồng, tăng 0,90% so với cùng kỳ; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 3.730,75 tỷ đồng,
giảm 27,98% so cùng kỳ; du lịch lữ hành đạt 113,40 tỷ đồng, giảm 54,30% so
cùng kỳ; dịch vụ tiêu dùng khác đạt 6.056,93 tỷ đồng, giảm 9,84% so cùng kỳ.
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Vận tải hàng hoá: ước 6 tháng đầu năm 2020, vận chuyển 3,85 triệu tấn
hàng hóa giảm 8,91% so cùng kỳ; luân chuyển đạt 580,69 triệu tấn.km giảm
12,14% so cùng kỳ.
Vận tải hành khách: ước 6 tháng đầu năm 2020, vận chuyển 26,14 triệu
lượt HK giảm 11,42% so cùng kỳ; luân chuyển đạt 398,98 triệu HK.km giảm
11,36% so cùng kỳ.
5. Tài chính, ngân hàng
6 tháng đầu năm 2020, ước tổng thu ngân sách nhà nước theo chỉ tiêu giao
là 5.594,33 tỷ đồng, đạt 48,15% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 40,09% dự toán
HĐND thành phố giao, giảm 1,48% so với cùng kỳ; trong đó: thu nội địa
5.154,33 tỷ đồng, đạt 46,51% dự toán Bộ Tài chính giao và đạt 42,90% dự toán
HĐND giao, giảm 4,06% so với cùng kỳ năm trước. Ước tổng chi ngân sách địa
phương 6 tháng đầu năm là 6.825,55 tỷ đồng, đạt 52,79% dự toán Bộ Tài chính
giao, đạt 42,77% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 29,12% so với cùng kỳ.
Vốn huy động đến cuối tháng 6 năm 2020 ước đạt 82.000 tỷ đồng, tăng
0,87% so với đầu năm, trong đó vốn huy động trên 12 tháng là 27.700 tỷ đồng,
chiếm 33,78%, tăng 4,94% so với đầu năm.
Tổng dư nợ cho vay đến cuối tháng 6 năm 2020 ước đạt 94.200 tỷ đồng,
tăng 3,14% so với đầu năm, trong đó dư nợ cho vay VNĐ đạt 89.200 tỷ đồng,
tăng 2,48% so với đầu năm, chiếm 94,69%, dư nợ cho vay ngoại tệ đạt 5.000 tỷ
đồng, tăng 16,66% so với đầu năm, chiếm 5,31% trong tổng dư nợ cho vay;
phân theo thời hạn dư nợ cho vay ngắn hạn là 49.300 tỷ đồng, tăng 2,11% so với
đầu năm, chiếm 52,34%, dư nợ cho vay trung dài hạn 44.900 tỷ đồng, tăng
4,30% so đầu năm, chiếm 47,66% tổng dư nợ cho vay.
6. Đầu tư
Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý
ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 được 1.766,25 tỷ đồng đạt 28,42% kế
hoạch năm. Trong đó vốn cân đối ngân sách thành phố thực hiện được là 241,54
tỷ đồng đạt 25,67% kế hoạch năm, vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu
thực hiện được 242,55 tỷ đồng đạt 61,14% kế hoạch năm, vốn nước ngoài ODA
185,75 tỷ đồng đạt 13,40% kế hoạch năm, vốn xổ số kiến thiết 212,70 tỷ đồng
đạt 27,80% kế hoạch năm, nguồn vốn khác thực hiện được 125,02 tỷ đồng đạt
16,73% kế hoạch năm, vốn ngân sách cấp huyện được 758,69 tỷ đồng đạt
38,34% kế hoạch năm. Đến ngày 19/6/2020 đã giải ngân 1.077,66 tỷ đồng đạt
17,31% so kế hoạch năm.
Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài: 6 tháng đầu năm 2020, cấp mới 03
dự án với tổng vốn đầu tư đăng ký 0,202 triệu USD4; điều chỉnh 01 dự án giảm
vốn đầu tư 4,7 triệu USD5; thực hiện chấm dứt hoạt động đầu tư 07 dự án với
4
5

Trong đó có 01 dự án chuyển từ Thành phố Hồ Chí Minh về Cần Thơ, vốn đầu tư đăng ký 30.000 USD.
Dự án trong KCN: Dự án Cty TNHH Wilmar Agro Việt Nam.
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tổng vốn đăng ký 1,42 triệu USD. Lũy kế đến nay, trên địa bàn có 82 dự án với
tổng vốn đầu tư đăng ký 725,18 triệu USD.
7. Chỉ số giá
- Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng đầu năm tăng 4,06% so với bình
quân cùng kỳ năm trước.
Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính có:
+ 09 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng, gồm: hàng ăn và dịch vụ
ăn uống tăng 12,03%; đồ uống và thuốc lá tăng 1,58%; may mặc, mũ nón, giầy
dép tăng 0,89%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,14%;
thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 1,85%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 4,25%; giáo
dục tăng 4,38%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,57%; hàng hóa và dịch vụ
khác tăng 3,47%.
+ 02 nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá giảm, gồm: giao thông giảm
10,28%; bưu chính viễn thông giảm 0,21%.
- Chỉ số giá vàng bình quân 6 tháng năm 2020 tăng 24,08% so với bình
quân cùng kỳ năm 2019.
- Chỉ số giá đô la Mỹ bình quân 6 tháng năm 2020 tăng 0,30% so với bình
quân cùng kỳ năm 2019.
8. Đời sống dân cư và công tác an sinh xã hội
Đời sống dân cư trong 6 tháng đầu năm 2020 gặp không ít khó khăn do
tình hình dịch bệnh Covid-19, ảnh hưởng rất nhiều đến việc làm và thu nhập,
đặc biệt là những đối tượng lao động tự do, làm thuê, làm công không có hợp
đồng lao động. Tuy nhiên, thành phố đã kịp thời rà soát, hỗ trợ cho các đối
tượng đúng theo qui định của Chính phủ.
Trong 6 tháng đầu năm đã giải quyết việc làm cho 20.191 người lao động
(cung ứng lao động đi làm việc nước ngoài là 150 người), giảm 49,18% so với
cùng kỳ năm 2019.
* Kết quả, tiến độ hỗ trợ người dân gặp khó khăn theo Nghị quyết số
42/NQ-CP của Chính phủ trên địa bàn thành phố Cần Thơ
Tính đến ngày 23/6/2020, toàn thành phố đã chi hỗ trợ cho 85.425/85.719
người thuộc 03 nhóm 5, 6, 7 với kinh phí 94 tỷ 162 triệu đồng, đạt 99,66%. Cụ
thể:
Nhóm 5: người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng
tháng: 4.536 người; dự kiến kinh phí: 6 tỷ 803 triệu đồng. Đã chi hỗ trợ
4.478/4.536 người, kinh phí 6 tỷ 716 triệu đồng, đạt 98,72%.
Nhóm 6: đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng:
35.922 người; dự kiến kinh phí: 53 tỷ 883 triệu đồng. Đã chi hỗ trợ
35.686/35.922 người, kinh phí 53 tỷ 501 triệu đồng, đạt 99,34%.
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Nhóm 7: hộ nghèo, hộ cận nghèo trong danh sách rà soát hộ nghèo, hộ cận
nghèo đến ngày 31 tháng 12 năm 2019 của địa phương và được cấp có thẩm
quyền quyết định công nhận theo chuẩn nghèo quốc gia: 45.261 người; dự kiến
kinh phí: 33 tỷ 945 triệu đồng. Đã chi hỗ trợ 45.261/45.261 người, kinh phí 33
tỷ 945 triệu đồng, đạt 100%.
9. Giáo dục
Tổ chức cho học sinh ôn tập, học tập tại nhà trong thời gian nghỉ học,
phòng dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức qua internet, qua truyền
hình…; triển khai thực hiện các biện pháp tuyên truyền, tăng cường vệ sinh
trường lớp đảm bảo an toàn cho học sinh khi trở lại trường nhập học; tinh giản
nội dung dạy học cấp tiểu học, trung học theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào
tạo.
Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã công nhận 03 trường đạt chuẩn quốc gia
năm 2020 (01 trường mầm non, 02 trường tiểu học). Tổng số trường đạt chuẩn
quốc gia hiện có là 327/455 trường, tỷ lệ 71,86% (Mầm non: 116/175 trường, tỷ
lệ 66,28%; Tiểu học: 141/176 trường, tỷ lệ 80,11%; Trung học cơ sở: 50/68
trường, tỷ lệ 73,53%; Trung học phổ thông: 20/36 trường, tỷ lệ 55,55%).
10. Y tế và chăm sóc sức khỏe người dân
06 tháng đầu năm 2020, thành phố ghi nhận 382 trường hợp mắc sốt xuất
huyết, giảm 60 trường hợp so cùng kỳ (442 trường hợp), không có tử vong; tay
chân miệng ghi nhận 114 trường hợp mắc, giảm 258 trường hợp so cùng kỳ (372
trường hợp), không có tử vong; sốt phát ban nghi sởi ghi nhận 185 trường hợp
mắc, giảm 115 trường hợp so cùng kỳ (300 trường hợp), không có trường hợp
sởi dương tính, không có tử vong; Covid-19, ngành Y tế thành phố đã điều trị
thành công 02 trường hợp nhiễm Covid-19 (BN145, BN154), là 02 bệnh nhân đi
cùng chuyến bay VN0050 từ Luân Đôn (Anh) của Hãng hàng không
VietnamAirlines, về tới sân bay Cần Thơ ngày 22/3/2020; (BN154 xuất viện
06/4/2020, BN145 đã xuất viện ngày 15/4/2020).
Tại Cần Thơ, đến ngày 14/6/2020, có 978 người đã hoàn thành 14 ngày
cách ly tập trung, trở về địa phương; 2.212 người đã hoàn thành 14 ngày theo
dõi sức khỏe, cách ly tại nhà và cơ sở lưu trú.
Thành phố Cần Thơ đã xác lập trạng thái bình thường mới sau thời gian
giãn cách xã hội, tập trung các hoạt động phục hồi kinh tế nhưng vẫn không lơ
là, chủ quan trong công tác phòng chống dịch.
11. Hoạt động văn hóa, thể dục thể thao
Văn hóa: tổ chức 14 hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng
Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2020) và “Mừng Đảng quang vinh Mừng Xuân Canh Tý 2020”; Lễ kỷ niệm 45 năm Ngày Giải phóng miền Nam,
thống nhất đất nước và 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Thực hiện chỉ đạo về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trong lĩnh
vực văn hóa, thể thao và du lịch, đã tạm dừng 11 hoạt động văn hóa văn nghệ, từ
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tháng 02/2020. Tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 thông
qua các phương tiện tuyên truyền cổ động trực quan: pano, màn hình LED.
Thể dục, thể thao: số người tập luyện thể dục thể thao (TDTT) thường
xuyên: 397.306 người; số gia đình thể thao: 78.289 hộ; số câu lạc bộ TDTT:
1.227 CLB. Tổ chức 04 giải thể thao (02 giải toàn quốc, 02 giải cấp thành phố).
Cử vận động viên tham dự Đại hội Thể thao đồng bằng sông Cửu Long lần thứ
VIII - Vĩnh Long năm 2020 (Cờ vua, Kickboxing) và các giải cấp quốc gia.
Tổng số huy chương đạt từ đầu năm đến nay là 56 huy chương các loại (15 HCV
- 14 HCB - 27 HCĐ).
12. Tai nạn giao thông
Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ tình hình
tai nạn giao thông (từ ngày 15/12/2019 đến 14/6/2020) trên địa bàn thành phố đã
xảy ra 32 vụ tai nạn giao thông, làm chết 32 người, bị thương 03 người; so với
cùng kỳ năm 2019, số vụ giảm 21 vụ, số người chết giảm 25 người, số người bị
thương giảm 12 người./.
CỤC THỐNG KÊ TP CẦN THƠ

