
TỔNG CỤC THỐNG KÊ 

CỤC THỐNG KÊ TP CẦN THƠ 
 

Số: 51 /BC-CTK 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Cần Thơ, ngày 27 tháng 01 năm 2023 

 

BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2023 

 
Sau thời gian dài ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19, tình hình sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn thành phố Cần Thơ có nhiều chuyển biến tích cực. 

Nhiều doanh nghiệp đảm bảo khâu hoạt động chuỗi sản xuất ngay từ đầu năm 

trong trạng thái bình thường mới. Để đồng hành cùng doanh nghiệp, lãnh đạo 

thành phố tiếp tục hoàn thiện cơ chế cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh 

doanh; tăng khả năng kết nối cung cầu hàng hóa theo tín hiệu thị trường; tăng 

cường các hoạt động xúc tiến, kết nối giữa các nhà sản xuất cung ứng với các 

nhà phân phối; đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn liền với mô hình tăng 

trưởng; phát triển các ngành lĩnh vực theo hướng bền vững; nâng cao năng suất, 

chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế tạo nền tảng phát triển 

kinh tế số, xã hội số;… 

Năm 2023 là năm thứ 3, năm bản lề, có ý nghĩa rất quan trọng trong việc 

thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Trung ương Đảng đã có Kết luận, 

Quốc hội đã có Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, trong đó xác định rõ 

phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ cho năm 2023. Thành phố Cần Thơ tích cực 

phấn đấu hoàn thành tiến độ mục tiêu của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

thành phố lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2021-2025; đồng thời phấn đấu thực hiện thắng lợi chủ đề năm 2023 

“Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; tập 

trung các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội thành phố”, góp phần 

lập thành tích chào mừng kỷ niệm 20 năm thành phố Cần Thơ trực thuộc Trung 

ương. 

1. Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản 

Tháng 01/2023, ngành Nông nghiệp thành phố Cần Thơ đã từng bước cụ 

thể hóa các nhiệm vụ được giao trong Kế hoạch sản xuất nông nghiệp và phát 

triển nông thôn năm 2023 với chủ đề năm“Tập trung các nguồn lực đẩy mạnh 

phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn thành phố Cần Thơ”, đẩy mạnh tái cơ 

cấu lại kinh tế nông nghiệp, đẩy mạnh chuyển đổi số, thúc đẩy phát triển kinh tế 

số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

a) Nông nghiệp 
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a.1. Trồng trọt 

Vụ lúa đông xuân 2022-2023, toàn thành phố đã xuống giống 75.028 ha 

lúa đông xuân giảm 1,33% so cùng kỳ năm trước1. Cây lúa hiện đang trong giai 

đoạn đẻ nhánh, làm đòng khoảng 78% và 22% giai đoạn trổ đều đến chắc xanh; 

lúa đang sinh trưởng và phát triển tốt. Các giống lúa nông dân sử dụng chủ yếu 

là Đài Thơm 8, Jasmine85, OM5451, OM182. 

Tính đến thời điểm ngày 15 tháng 01 năm 2023, đã gieo trồng 3.921 ha 

cây   rau, màu, đậu các loại và cây công nghiệp ngắn ngày tăng 7,54% hay 275 

ha so với cùng kỳ. Trong đó, cây bắp 222 ha giảm 5,93% hay 14 ha; cây rau, 

đậu các loại được 3.143 ha tăng 10,01% hay 286 ha so cùng kỳ năm trước3. 

Vụ trồng hoa Tết 2023, thành phố Cần Thơ đã gieo trồng trên 1,2 triệu 

chậu hoa phục vụ tết Nguyên đán Quý Mão 2023 tăng hơn 40% so với vụ hoa 

năm 2022, gồm các loại hoa như: cúc pha lê, mâm xôi, đồng tiền, đại đóa, vạn 

thọ, cát tường... Trong tháng 01/2023, thời tiết lạnh, ẩm độ cao, đặc biệt là các 

cơn mưa trái mùa đã ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm. 

Diện tích cây lâu năm trên địa bàn thành phố Cần Thơ đầu năm 2023 là 

25.972 ha, tăng 4,17% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó diện tích cây ăn quả 

24.594 ha, chiếm 94,69% trong tổng diện tích cây lâu năm, tăng 5,03% so với 

cùng kỳ năm 2022 do, ngành Nông nghiệp và phát triển Nông thôn hỗ trợ đầu tư 

đê bao khép kín bảo vệ vườn cây ăn quả, vận động nông dân cải tạo vườn tạp và 

đẩy mạnh chuyển đổi một số diện tích đất trồng lúa, màu kém hiệu quả. 

Giá nông nghiệp người sản xuất bán bình quân tháng Một, Dưa hấu 7.518 

đ/kg, dưa chuột 7.368 đ/kg, đậu đen 30.365 đ/kg, đậu xanh 25.611 đ/kg, xoài cát 

hòa lộc 33.247 đ/kg, chuối tây 4.308 đ/kg, đu đủ 4.898 đ/kg, mít thái 18.243 

đ/kg dừa quả tươi 5.690 đ/kg, bưởi da xanh 27.589 đ/kg... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 Diện tích xuống giống vụ đông xuân năm 2021-2022 được 76.039 ha. 
2 Giống Đài thơm 8 xuống giống khoảng 48% giảm hơn 13%, Jasmin85 xuống giống khoảng 9% giảm 5% so  

cùng kỳ; giống RVT chiếm khoảng 13% tăng 10%, các giống OM (4218, 5451, 380,18) khoảng 17% tăng 3%,  

giống IR50404 tăng 2% so cùng kỳ năm trước… 
3 Bao gồm: Cây rau các loại 2.838 ha tăng 12,13% hay 307 ha và đã thu hoạch được 521 ha, cây đậu các loại 305 

ha giảm 6,44% tương đương giảm 21 ha so với cùng kỳ năm trước. 
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a.2. Chăn nuôi 

Chăn nuôi chuyển biến rõ nét về tổ chức sản xuất, chăn nuôi trang trại, tập 

trung theo chuỗi khép kín, an toàn sinh học; phát triển chăn nuôi theo quy trình 

VietGAHP4. Trong tháng, không xảy ra dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; số 

lượng đầu con chăn nuôi tại thời điểm tháng 01/2023 tăng so cùng kỳ, như: Bò 

hiện có 4.932 con, tăng 8,25%; Heo 130.106 con, tăng 2,35%, gia cầm 2.187 

ngàn con tăng 0,60% so cùng kỳ. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đều tăng so với 

cùng kỳ5, 

Giá heo hơi người sản xuất bán bình quân tháng Một ở mức từ 51.000-52.000 

đồng/kg, giá bò hơi 68.852 đồng/kg, giá gà ta 112.546 đồng/kg, giá vịt hơi từ 

45.883 đồng/kg, trứng gà ta: 2.500 đồng/quả; trứng vịt dao động từ 3.017 đồng/quả. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4 Thành phố có 279 trang trại chăn nuôi, xây dựng 05 mô hình thực hành chăn nuôi tốt (VietGAHP) trên gia súc 

tại quận Ô Môn và huyện Cờ Đỏ. Đến nay, 05 mô hình đã được cấp giấy chứng nhận VietGAHP. 
5 Ước sản lượng xuất chuồng: Bò 27 tấn, tăng 3,85%; Heo 1.325 tấn, tăng 3,11%; gia cầm 623 tấn, tăng 4,01% 

Trứng giảm 7.026 ngàn quả, tăng 0,52% so cùng kỳ năm trước. 



4 
 
 
 

 

b) Lâm nghiệp 

Ngành Nông nghiệp tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân ở các quận, 

huyện chăm sóc các cây đã trồng trong những năm trước, vận động xã hội hóa 

trồng cây nhân dân năm 2023. Đến nay, toàn thành phố đã trồng được 72 ngàn 

cây phân tán, giảm 1,37% so cùng kỳ năm trước. Sản lượng gỗ khai thác khoảng 

448m3, củi khai thác 4.852 Ste, tăng lần lượt là 0,45% và 0,04% so với tháng 

01/2022. 

c) Thủy sản 

Đến giữa tháng 01/2023, diện tích nuôi trồng thủy sản ước đạt 864 ha 

giảm 1,03% so với cùng kỳ năm 2022; trong đó, diện tích nuôi cá tra thâm canh, 

bán thâm canh ước đạt 391 ha, giảm 1,01% so cùng kỳ6. Ước sản lượng thủy sản 

khoảng 7.280 tấn, giảm 0.25%7 so cùng kỳ, bao gồm nuôi trồng 6.920 tấn và sản 

lượng khai thác 180 tấn, trong đó cá tra nuôi công nghiệp đạt 5.070 tấn, giảm 

22,55% so cùng kỳ năm trước do, giá cá nguyên liệu không ổn định trong khi 

giá thức ăn tăng cao nên chưa mạnh dạn trong việc thả nuôi vụ kế tiếp; ngoài ra, 

một số hộ bán số lượng ít, neo ao chờ giá sau tết. 

Hiện nay, giá bán cá tra nguyên liệu dao động 28.000-29.000 đồng/kg 

(kích cỡ 750-950 g/con) tăng 5.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm 2022, tăng 

1.00 đồng/kg so với tuần trước. Giá cá tra giống dao động từ 30.000-36.000 

đồng/kg tăng từ 2.000 đồng/kg so với cùng kỳ năm trước, cá giống kích cỡ 2 cm 

(25-30 con/kg) giá từ 30.000-34.000 đồng/kg, giá cá giống 1,5 cm (70-80 

con/kg) giá từ 34.000-36.000 đồng/kg. 
 

6 Diện tích tháng 01/2022 được 871 ha, trong đó: cá thâm cach 395, cá khác 476 ha và thủy sản khác 2 ha. 
7 Sản lượng thủy sản tháng 01/2022 đạt 7.298 tấn, riêng cá tra công nghiệp đạt 6.546 tấn. 
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2. Sản xuất công nghiệp 

Tháng Một là thời gian trùng với nghĩ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 nên 

sản xuất công nghiệp giảm so với tháng trước và tăng so cùng kỳ. Các sơ sở sản 

xuất chế biến thực phẩm, xay xát, sản xuất bánh kẹo có không khí làm việc khá 

nhộn nhịp và tập trung để cung ứng hàng hóa cho tiêu dùng trong nước và xuất 

khẩu. 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 01/2023 giảm 4,68% 

so với tháng trước và tăng 7,69% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 7,62%; ngành sản xuất và phân phối điện 

tăng 6,38%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 

tăng 0,39% so với tháng 12/2022 và tăng lần lượt 6,85%, 11,15% và 2,74% so 

với cùng kỳ năm trước. 

Chỉ số sản xuất tháng 01/2023 của một số ngành trọng điểm cấp II tăng 

cao so với cùng kỳ năm trước: Sản xuất chế biến thực phẩm tăng 11,35%; sản 

xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất tăng 2,70%; sản xuất thuốc, hóa dược và 

dược liệu tăng 8,84%; riêng ngành sản xuất đồ uống giảm 22,16% do, tập trung 

sản xuất vào các tháng trước . Ngoài ra, một số ngành chiếm tỷ trọng không cao 

nhưng có chỉ số tăng cao so cùng kỳ, như: sản xuất trang phục tăng 28,93%; sản 

xuất da và các sản phẩm có liên quan tăng 31,14%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 

tăng 27,55%... do nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao nên hầu hết các 

doanh nghiệp tập trung sản xuất để đưa hàng hóa ra thị trường phục vụ người 

dân trong dịp tết Nguyên đán sắp đến. 
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Chỉ số một số sản phẩm công nghiệp vẫn duy trì được sản lượng và có 

mức tăng cao so với cùng kỳ năm trước, cụ thể như: Thủy hải sản đã được chế 

biến tăng 19,62%; dầu thực vật 51,84%; gạo đã xát 27,19%; tinh bột lúa mì 

82,46%; thức ăn gia súc tăng 9,77%; giày, dép tăng 3,13 lần; điện thương phẩm 

tăng 20,93%; nước uống được tăng 18,62%… Tuy nhiên, có những sản phẩm 

công nghiệp giảm so cùng kỳ năm trước, như: Phi lê đông lạnh giảm 14,66%; 

tôm đông lạnh giảm 8,33%; bia đóng lon giảm 33,94%; nước ngọt giảm 

20,98%; thuốc lá có đầu lọc giảm 49,46%; bao bì từ nguyên liệu dệt khác giảm 

42,66% và giảm lần lượt 10,30%, 7,10%, 4%, 27,19%, 44,61%, 5,62% so với 

tháng 12 năm 2022 do, các đơn vị sản xuất các mặt hàng trên đã tập trung sản 

xuất vào những tháng trước và nhu cầu của sản phẩm giảm như: Thuốc lá, bao 

bì,... 
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Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tháng 

01/2023 tăng 6,27% so với cùng kỳ và giảm 8,15% so với tháng trước. Một số 

Ngành có mức tiêu thụ ước tháng 01/2023 tăng so với cùng kỳ và tháng trước, 

như: Sản xuất (SX) thức ăn cho thủy sản 4,62%; SX giày dép tăng 4,7 lần; SX 

bao bì và túi bằng giấy 10,30%; SX sản phẩm gia dụng bằng plastic tăng 2,43% 

so với cùng kỳ năm trước và tăng lần lượt 6,31%, 10,04%, 8,46%, 5,35 lần, 

1,94% so với tháng trước. Ngoài ra, một số ngành có mức tiêu thụ tăng cao so 

với cùng kỳ năm trước, như: Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm thủy 

sản ước tăng 31,86%; xay xát và sản xuất bột thô ước tăng 26,68%; sản xuất 

thức ăn cho gia súc ước tăng 6,81%; in ấn ước tăng 54,6%; sản xuất xi măng 

ước tăng 23,35% do, nhiều đơn vị, cá nhân đặt hàng với số lượng lớn để làm 

công tác an sinh xã hội; người dân có nhu cầu dự trữ lương thực, thực phẩm theo 

phong tục Tết... Tuy nhiên, có những Ngành sản lượng tiêu thụ giảm so với cùng 

kỳ, như: sản xuất đồ uống; SX thuốc lá; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); 

SX trang phục; sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ giấy và bìa; SX sản phẩm 

từ plastic; SX sản phẩm từ kim loại đúc sẳn; … 

Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 

01/01/2023 là 194,13% so với tháng cùng kỳ và tăng 42,25% so với tháng trước. 

Một số nhóm ngành có chỉ số tồn kho tăng cao so với tháng 12/2022, như: SX 

bia; may trang phục; sản xuất sắt, thép;…do, hợp đồng chưa đến thời gian giao 

hàng (may trang phục); dự trữ hàng để phục vụ sau kỳ nghĩ Tết (xây dựng)… 

Tuy nhiên, có nhiều ngành có chỉ số tồn kho giảm so với tháng trước, như: sản 

xuất thuốc lá; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); sản xuất phân bón;… do, 

các cơ sở sản xuất đồng hành cùng các đơn vị phân phối trong dịp Tết, như: 
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khuyến mãi tặng quà khi mua sản phẩm; chính sách bảo trì, bảo hành, sửa chữa 

cho khách hàng trong dịp năm mới; nhiều doanh nghiệp sản xuất công nghiệp đã 

tham gia vào chương trình bình ổn giá, điều này cũng làm tăng mức tiêu thụ sản 

phẩm công nghiệp trên địa bàn. 

Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công 

nghiệp ước tháng 01/2023 không tăng không giảm so với tháng trước, trong đó 

lao động khu vực doanh nghiệp nhà nước ước tăng 0,35%; doanh nghiệp ngoài 

nhà nước ước tăng 0,01% và doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài 

ước giảm 0,05%. 

3. Đầu tư phát triển và tình hình đăng ký doanh nghiệp 

Hoạt động đầu tư trong tháng Một tập trung chủ yếu thi công các công 

trình chuyển tiếp từ năm 2022. Các công trình mới có kế hoạch năm 2023, hiện 

nay đang trong thời gian chuẩn bị hoàn tất các thủ tục, hồ sơ chuẩn bị đầu tư. 

Vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 

thực hiện tháng 01 năm 2023 ước đạt 293,06 tỷ đồng, giảm 10,10% so cùng kỳ, 

đạt 5,16% kế hoạch năm. 

Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố ước đạt 181,69 tỷ đồng, 

giảm 11,69% so cùng kỳ, đạt 4,64% kế hoạch năm; vốn ngân sách nhà nước cấp 

huyện ước đạt 111,37 tỷ đồng, giảm 7,38% so cùng kỳ, đạt 6,30% kế hoạch 

năm. 
 

Nhiều công trình xây dựng cơ bản đang đẩy nhanh tiến độ để kịp hoàn 

thành trước Tết phục vụ nhu cầu đi lại, tạo cảnh quan sạch đẹp để người dân vui 

Xuân đón Tết. Hiện nay thành phố có 10 dự án xây dựng cơ bản trọng điểm 
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được thực hiện bằng nguồn vốn ngân sách trên địa bàn thành phố. Trong đó, có 

02 dự án trọng điểm của Trung ương trên địa bàn thành phố (cả hai công trình 

đều mang tính chiến lược phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long nói chung, 

thành phố Cần Thơ nói riêng) và 8 dự án trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công 

trên địa bàn thành phố, cụ thể như sau: 

Dự án trọng điểm của Trung ương trên địa bàn thành phố: 

(1) Dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Châu Đốc - Cần Thơ - Sóc 

Trăng, giai đoạn 1, dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ: 

Dự án thành phần 2 đoạn qua địa bàn thành phố Cần Thơ do Ban quản lý dự án 

đầu tư thành phố làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư là 9.725,1 tỷ đồng. Hiện 

nay, dự án đang trong giai đoạn chuẩn bị các thủ tục ban đầu như khảo sát địa 

hình, thủy văn và địa chất, đang chờ phê duyệt hồ sơ cắm cọc giải phóng mặt 

bằng. 

(2) Dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía đông giai đoạn 

2021-2025 đoạn ngang thành phố Cần Thơ - Hậu Giang: Dự án có tổng mức 

đầu tư khoảng 7.966 tỷ đồng. Ngày 01/01/2023 vừa qua, Bộ giao thông Vận tải 

phối hợp với UBND tỉnh Hậu Giang và thành phố Cần Thơ tổ chức Lễ khởi 

công dự án tại xã Vị Thắng, huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang. 

Dự án trọng điểm sử dụng vốn đầu tư công trên địa bàn thành phố: 

(1) Dự án phát triển thành phố Cần Thơ và tăng cường khả năng thích 

ứng của đô thị (dự án 3): Dự án có tổng mức đầu tư hơn 9.167 tỷ đồng (đã điều 

chỉnh), được thực hiện bằng nguồn vốn ODA, do Ban quản lý ODA thành phố 

Cần Thơ làm chủ đầu tư. Kế hoạch vốn năm 2022 được giao 1.897,02 tỷ đồng, 

với hơn 10 gói thầu đang được triển khai, các biện pháp đẩy nhanh tiến độ đang 

được chủ đầu tư và nhà thầu tập trung thực hiện để đảm bảo hoàn thành như kế 

hoạch đề ra. 

(2) Dự án đường Vành đai phía tây nối liền quốc lộ 91 và quốc lộ 61C: 

Dự án do Sở Giao thông vận tải thành phố Cần Thơ làm chủ đầu tư, với tổng 

mức đầu tư 3.837,7 tỷ đồng, đây là dựa án thuộc nhóm A loại dự án công trình 

đô thị. Kế hoạch vốn năm 2023 được giao 475,13 tỷ đồng. 

(3) Dự án Bệnh viện Ung Bướu thành phố Cần Thơ: Dự án có tổng mức 

đầu tư là 1.727,9 tỷ đồng được thực hiện bằng nguồn vốn ODA do Sở Y tế thành 

phố làm chủ đầu tư. Hiện tại, dự án đang tạm dừng thi công để thống nhất lại 

một số điều khoản trong hợp đồng giữa đơn vị tài trợ và chủ đầu tư, đây là một 

trong những dự án chậm tiến độ của thành phố. UBND thành phố đã đề nghị Bộ 

Kế hoạch và Đầu tư thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định 

điều chỉnh thời gian thực hiện dự án kéo dài đến ngày 11/7/2025. 
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Ngoài những dự án nêu trên, thành phố còn 5 dự án trọng điểm đã được 

phê duyệt (hoặc trong giai đoạn chuẩn bị và hoàn thiện thủ tục ban đầu) sẽ khởi 

công trong thời gian tới, cụ thể: Dự án xây dựng Trụ sở Văn phòng Đoàn đại 

biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân thành phố Cần Thơ; Dự án xây dựng Khu 

hành chính thành phố Cần Thơ; Dự án xây dựng Thư viện thành phố Cần Thơ; 

Xây dựng hạ tầng cho trung tâm điều hành thông minh IOC; Cải tạo, mở rộng 

05 nút giao thông trọng điểm trên địa bàn thành phố Cần Thơ. 

Thu hút đầu tư nước ngoài (FDI): Ước tháng 01/2023, thành phố không 

có dự án được cấp mới. Chấm dứt hoạt động 1 dự án với tổng vốn đăng ký 1 

triệu USD. Hiện nay, trên địa bàn thành phố có 85 dự án đầu tư trực tiếp nước 

ngoài trên địa bàn thành phố, tổng vốn đầu tư đăng ký khoảng 2.222,26 triệu 

USD. 

Tình hình đăng ký kinh doanh: Tháng 01, cấp mới đăng ký kinh doanh 

cho 96 doanh nghiệp các loại hình, đạt 4,8% KH, với tổng vốn đăng ký 654,50 

tỷ đồng, đạt 4,67% KH. So cùng kỳ năm 2022, số doanh nghiệp đăng ký bằng 

50% và số vốn đăng ký bằng 76,96%. 

4. Thương mại, dịch vụ, du lịch 

Tháng Một là tháng cận Tết Nguyên đán nên nhu cầu tiêu dùng và mua 

sắm của người dân tăng cao. Tết năm 2023 là một trong những cái Tết được 

người dân háo hức mong chờ và kỳ vọng cao sau 2 năm đại dịch. Không khí 

mua sắm đang nhộn nhịp ở hầu hết siêu thị, cửa hàng bán lẻ trên địa bàn. Với 

lượng hàng hóa dự trữ Tết tại các đơn vị kinh doanh, sẽ đảm bảo cung ứng với 

giá ổn định ngay cả khi sức mua tăng đột biến, tạo mọi thuận lợi mua sắm cho 

người dân trong dịp Tết Quý Mão 2023. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 01 năm 2023 ước 

đạt 11.423,94 tỷ đồng, tăng 4,33% so với tháng trước, tăng 18,37% so với cùng 

kỳ năm trước. 

- Bán lẻ hàng hóa: Sau dịp Tết dương lịch, sức mua tăng nhiều so với 

tháng trước và dự kiến sẽ tăng cao hơn trong những ngày sắp tới. Doanh thu 

bình quân mỗi ngày tại các siêu thị, các cửa hàng, chợ truyền thống và các kênh 

bán hàng trực tuyến qua sàn thương mại điện tử, mạng xã hội tăng gần gấp đôi 

so với ngày thường. Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 01 năm 2023 ước đạt 

8.642,53 tỷ đồng, tăng 2,68% so với tháng trước, tăng 13,65% so với cùng kỳ 

năm trước. Trong 12 nhóm ngành hàng, có 6 nhóm tăng và 6 nhóm giảm so với 

tháng trước và hầu hết các nhóm hàng đều tăng so với cùng kỳ, cụ thể: Ngành 

bán lẻ lương thực, thực phẩm ước đạt 3.150,37 tỷ đồng tăng 25,48% so với 

tháng trước và tăng 11,71% so với cùng kỳ; hàng may mặc ước đạt 305,98 tỷ 
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đồng tăng 19,47% so với tháng trước và tăng 14,41% so với cùng kỳ; đồ dùng, 

dụng cụ, trang thiết bị gia đình ước đạt 753,75 tỷ đồng tăng 12,33% so với tháng 

trước và tăng 17,17% so với cùng kỳ; xăng, dầu các loại ước đạt 731,49 tỷ đồng 

tăng 6,67% so với tháng trước và tăng 11,83% so với cùng kỳ; nhiên liệu khác 

(trừ xăng dầu) ước đạt 82,07 tỷ đồng tăng 3,73% so với tháng trước và tăng 

36,22% so với cùng kỳ; đá quý, kim loại quý và sản phẩm ước đạt 733,01 tỷ 

đồng tăng 1,28% so với tháng trước và tăng 24,03% so với cùng kỳ; … 

- Lưu trú, ăn uống: Nhìn chung các mặt hàng ăn uống, lưu trú trong 

những ngày Lễ, Tết đều đáp ứng tốt nhu cầu của khách và giá không tăng quá 

cao so với ngày thường. Doanh thu lưu trú, ăn uống tháng 01 năm 2023 ước đạt 

1.496,12 tỷ đồng, tăng 18,65% so với tháng trước, tăng 61,52% so với cùng kỳ. 

Trong đó, dịch vụ lưu trú ước đạt 122,62 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ; 

dịch vụ ăn uống ước đạt 1.373,50 tỷ đồng, tăng 56,93% so với cùng kỳ. 

- Du lịch lữ hành: Trong tháng Một, thành phố tổ chức nhiều hoạt động, 

sự kiện nổi bật thu hút đông đảo người dân và du khách tham quan trong những 

ngày đầu năm 2023, vượt cả dự kiến ban đầu: Sở Công Thương TP Cần Thơ 

phối hợp cùng Công ty TNHH Thương mại Sài Gòn Cần Thơ khai mạc Hội chợ 

xuân 2023 tại Trung tâm Thương mại Sense City Cần Thơ; Ngày hội Du lịch - 

Đêm Hoa đăng Ninh Kiều - Cần Thơ từ ngày 05 - 07/01/2023; Sở Văn hóa - Thể 

thao và Du lịch khai mạc chương trình "Sắc Xuân miệt vườn" năm 2023 tại Bảo 

tàng thành phố Cần Thơ; Đại nhạc hội Tiger Remix Cần Thơ năm 2023 được tổ 

chức tại Công viên sông Hậu;… Doanh thu du lịch lữ hành tháng 01 năm 2023 

ước đạt 65,27 tỷ đồng, giảm 7,12% so với tháng trước, tăng hơn 5 lần so với 

cùng kỳ. Dự kiến, Vườn hoa nghệ thuật năm 2023 phục vụ khách tham quan từ 

27 tháng Chạp đến mùng 5 Tết Quý Mão, tại khu vực cồn Cái Khế, kỳ vọng sẽ 

đón nhiều lượt khách tham quan trong và ngoài nước trong thời gian tới. 

- Dịch vụ khác: Doanh thu dịch vụ tháng 01/2023 ước đạt 1.220,02 tỷ 

đồng, tăng 1,53% so với tháng trước và tăng 10,12% so với cùng kỳ, cụ thể: 

Dịch vụ hành chính và dịch vụ hỗ trợ ước đạt 110,47 tỷ đồng, tăng 20,85% so 

cùng kỳ; dịch vụ nghệ thuật, vui chơi và giải trí ước đạt 411,24 tỷ đồng, tăng 

25,51% so với tháng trước; … 
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5. Giá cả thị trường 

Tháng 01/2023 là tháng Tết nên thị trường hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 

trong tháng trên địa bàn thành phố diễn ra khá sôi động. Hàng hóa phục vụ Tết 

đến thời điểm này rất dồi dào, phong phú, giá cả khá ổn định, mặc dù sức mua 

đã tăng mạnh so với tuần trước đó. Các ngành chức năng thành phố cũng tổ 

chức nhiều đợt kiểm tra, thanh tra để đảm bảo nguồn gốc hàng hóa bán ra thị 

trường, mang lại sự an tâm mua sắm Tết cho người dân. 

Trong tháng, hầu hết các nhóm hàng hóa dịch vụ đều tăng so với tháng 

trước (chỉ có 02 nhóm có chỉ số giá giảm do áp dụng chương trình khuyến mãi 

giảm giá). Chỉ số giá tăng một phần do chính sách giảm 2% thuế VAT hết hiệu 

lực các loại hàng hóa, dịch vụ trước đó được giảm thuế giá trị gia tăng quay trở 

lại mức thuế suất cũ là 10% từ ngày 01/01/2023. Kéo theo đó, hàng loạt mặt 

hàng tăng giá, đặc biệt là ngay trong thời điểm Tết Nguyên đán 2023 đã cận kề, 

nhu cầu mua sắm của người dân ở mức cao, cụ thể: 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01 năm 2023 tăng 0,49% so với tháng 

trước, tăng 2,28% so với cùng tháng năm trước. 

Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính tháng 01/2023 có 09 nhóm 

hàng tăng và 02 nhóm giảm so với tháng trước như sau: 

+ Nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước: Hàng ăn 

và dịch vụ ăn uống tăng 0,25%; Đồ uống và thuốc lá tăng 0,95%; May mặc, mũ 

nón, giầy dép tăng 1,43%; Thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,65%; Thuốc và 

dịch vụ y tế tăng 0,32%; Giao thông tăng 1,44%; Giáo dục tăng 0,04%; Văn 

hóa, giải trí và du lịch tăng 1,42%; Hàng hóa và dịch vụ khác tăng 1,97%. 
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+ Nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá giảm so với tháng trước: Nhà ở, 

điện, nuớc, chất đốt và vật liệu xây dựng giảm 0,23%; Bưu chính viễn thông 

giảm 0,01%. 

Các nguyên nhân tác động tăng/giảm đến giá CPI tháng 01 năm 2023 

Các nhóm hàng lương thực thực phẩm cũng có giá cả biến động tăng/giảm 

trái chiều. Tăng do nhu cầu dịp Tết tăng cao nhưng ở chiều ngược lại một số mặt 

hàng do nguồn cung dồi dào và được áp dụng các chương trình khuyến mãi kích 

cầu tiêu dùng nên có chỉ số giá giảm. 

Từ 01/01/2023, mỗi bình gas loại 12 kg đến tay người tiêu dùng chỉ 

415.00 đồng, người dùng sẽ tiết kiệm được 1.917 đồng đồng cho mỗi kg gas 

(tương đương 23.000 đồng một bình 12 kg) so với tháng trước, do giá nhiên liệu 

thế giới hạ nhiệt. Giá gas tháng Một giảm là do nhà cung cấp thế giới công bố 

giá nhiên liệu bình quân đạt 597,5 USD một tấn, giảm 52,5 USD so với tháng 

cuối năm 2022. Nhiệt độ tại nhiều khu vực thế giới ấm hơn dự báo khiến cho 

nhu cầu sử dụng nhiên liệu ít biến động giữa mùa đông, giúp giá gas thế giới 

điều chỉnh mạnh trong tháng Một. Giá gas trong nước giảm là do phụ thuộc vào 

diễn biến thế giới do nguồn cung nội địa chỉ mới chủ động được khoảng 60% 

mức tiêu thụ. 

Từ 0h ngày 01/01/2023, mức thuế bảo vệ môi trường mới đối với xăng, 

dầu, mỡ nhờn được áp dụng đến hết 31/12/2023, sau khi được Ủy ban Thường 

vụ Quốc hội thông qua từ chiều 30/12/2022. Mức thuế môi trường với xăng (trừ 

ethanol) là 2.000 đồng/lít; dầu diesel, dầu nhờn, dầu mazut và mỡ nhờn là 1.000 

đồng/lít, kg; dầu hỏa 600 đồng/lít. Mức thuế mới này đã khiến giá xăng bán lẻ 

tăng từ 0h ngày đầu năm mới 01/01/2023, cụ thể: Giá xăng E5 tăng 950 đồng/lít; 

giá xăng RON95 tăng 1.000 đồng/lít; giá dầu diesel tăng 500 đồng/lít. Ngoài ra, 

giá xăng dầu tăng do giá xăng nhập khẩu tăng nên đẩy giá trong nước tăng 

mạnh. Tuy nhiên, tại kỳ điều chỉnh ngày 11/01/2023 thì mỗi lít xăng giữ nguyên 

giá bán nhưng các mặt hàng dầu hạ 380-960 đồng một lít hoặc một kí lô gam 

(tuỳ loại). Như vậy, đây là lần điều chỉnh giá xăng dầu thứ ba kể từ đầu năm 

nay. Trong bối cảnh Tết Nguyên đán đang đến gần, việc giữ ổn định giá xăng 

dầu được xem là động thái phù hợp để ổn định giá cả hàng hóa dịp trước, trong 

và sau Tết. Và theo chu kỳ 10 ngày, 21/01/2023 (tức 30 tháng chạp) là ngày điều 

chỉnh giá xăng nhưng vì rơi vào dịp nghỉ Tết, cơ quan điều hành sẽ lùi 10 ngày 

tới 11 tháng Giêng, tức ngày 01/02/2023. 
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Chỉ số giá vàng: Chỉ số giá vàng tăng 0,67% so với tháng trước và tăng 

2,55% so với cùng tháng năm trước. Chỉ số giá vàng trong nước tăng do biến 

động theo giá vàng thế giới tiếp tục tăng mạnh. Giá vàng nhẫn sjc ngày 

18/01/2023 trên địa bàn thành phố dao động quanh mức 5.530.000 đồng/chỉ. 

Chỉ số giá đô la Mỹ: Chỉ số giá đô la Mỹ giảm 2,13% so với tháng trước 

và tăng 3,37% so với cùng tháng năm trước. Chỉ số giá đô la Mỹ giảm do giá 

USD tiếp tục đà giảm trên cả thế giới lẫn trong nước, khi nhà đầu tư cho rằng lãi 

suất sẽ không tăng cao. Đồng thời, giá USD suy giảm sau thông tin Trung Quốc 

sẽ nới lỏng các biện pháp phòng dịch Covid-19, một bước quan trọng trong việc 

mở lại biên giới, ngay cả khi các ca nhiễm Covid-19 vẫn tăng. 

6. Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông 

Nhằm phục vụ tốt nhu cầu đi lại của nhân dân, hỗ trợ hành khách đi lại 

thuận lợi, an toàn, nhanh chóng, văn minh, lịch sự; đảm bảo an toàn giao thông 

(ATGT) trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Các ngành chức năng đã chủ động xây 

dựng kế hoạch yêu cầu các cơ quan quản lý của ngành, doanh nghiệp thiết lập 

và triển khai thực hiện các phương án đảm bảo giao thông an toàn, thông suốt 

gắn với công tác phòng, chống dịch. 

Ước tính tháng 01 năm 2023, tổng doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ 

trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát đạt 265,51 tỷ đồng, tăng 9,30% so với 

tháng trước và tăng 13,76% so với cùng kỳ. Trong đó: Vận tải hành khách ước 

đạt 62,19 tỷ đồng, tăng 34,62% so với cùng kỳ; vận tải hàng hóa ước đạt 152,14 

tỷ đồng, tăng 9,49%; kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước đạt 43,53 tỷ đồng, 
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tăng 5,26%; bưu chính, chuyển phát ước đạt 7,65 tỷ đồng, tăng 11,05% so cùng 

kỳ. 

Vận tải hành khách: Số hành khách vận chuyển trong tháng 01/2023 ước 

đạt 1.468 nghìn hành khách, tăng 7,29% tháng trước và tăng 26,10% so với cùng 

kỳ. Số lượt hành khách luân chuyển ước đạt 80.049,35 nghìn lượt hành 

khách.km, tăng 23,59% so với tháng trước, tăng 33,95% so với cùng kỳ. 

Vận tải hàng hóa: Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng Một ước đạt 

750,34 nghìn tấn, tăng 7,44% so với tháng trước và tăng 6,04% so với cùng kỳ. 

Khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 130.574,65 nghìn tấn.km, tăng 

13,93% so với tháng trước và tăng 5,56% so với cùng kỳ. 

Bưu chính, viễn thông8: Doanh thu bưu chính, chuyển phát tháng Một ước 

đạt 7,65 tỷ đồng, tăng 11,05% so cùng kỳ. Thành phố đã chỉ đạo các doanh 

nghiệp Bưu chính triển khai thực hiện đảm bảo các tuyến đường thư phục vụ chỉ 

đạo của thành phố về quốc phòng, an ninh và các chỉ đạo điều hành trong dịp 

Tết; xây dựng kế hoạch, phương án dự phòng sẵn sàng thay thế kịp thời khi có 

sự cố; tăng cường công tác phòng gian, bảo mật, xử lý và ứng cứu thông tin kịp 

thời, đảm bảo thông suốt hệ thống đường thư, đặc biệt là tuyến đường thư KT1 

(mạng bưu chính phục vụ cơ quan Đảng, Nhà nước) trong và sau thời gian nghỉ 

Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Phát động Cuộc thi viết thư quốc tế UPU 

lần thứ 52 (năm 2023). Bên cạnh đó, thành phố tiếp tục chỉ đạo doanh nghiệp 

Viễn thông đảm bảo mạng lưới thông tin liên lạc thông suốt, an toàn trong dịp 

Tết Nguyên đán năm 2023; ban hành văn bản yêu cầu chủ sở hữu cột báo cáo 
 

8 Báo cáo Số 123/BC-STTT ngày 19/01/2023 của Sở Thông tin và Truyền thông thành phố Cần Thơ về Công tác 

thông tin và truyền thông tháng 01 năm 2023; Kế hoạch công tác tháng 02 năm 2023. 
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kết quả triển khai gông cáp năm 2022, báo cáo thuận lợi, khó khăn, đề xuất và 

xây dựng kế hoạch gông cáp năm 2023; tổng hợp, báo cáo số liệu viễn thông 

năm 2022; hỗ trợ, phối hợp cung cấp thông tin chủ thuê bao di động để phục vụ 

công tác theo yêu cầu của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần 

Thơ (thường xuyên). 

7. Tài chính, ngân hàng 

Để hoàn thành tốt nhiệm vụ thu ngân sách năm 2023, ngành Thuế, Hải 

quan tích cực thực hiện nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Do vừa bước 

vào đầu năm mới nên nhiều khoản thu nội địa đạt mức thấp; chi ngân sách địa 

phương đảm bảo nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, quản 

lý Nhà nước. Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay trong tháng ổn định; ước 

đến cuối tháng 01/2023 vốn huy động và tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tiếp 

tục tăng nhẹ so với đầu năm (+0,39%) và tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, chiếm 1,54% 

tổng dư nợ cho vay. 

a) Thu, chi ngân sách 

Thu ngân sách Nhà nước: Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế thực hiện 

đến ngày 15 tháng 01 năm 2023 đạt 187,78 tỷ đồng, bằng 1,17% dự toán HĐND 

thành phố giao, tăng 1,82% so với cùng kỳ. Cụ thể một số khoản thu chính như 

sau: 

- Thu nội địa đạt 173,31 tỷ đồng, bằng 1,61% so với dự toán HĐND thành 

phố giao, giảm 0,55% so với cùng kỳ. Trong đó: Thu từ doanh nghiệp nhà nước 

đạt 20,95 tỷ đồng, đạt 1,39% dự toán, giảm 2,03% so với cùng kỳ; thu từ khu 

vực ngoài nhà nước đạt 45,96 tỷ đồng, đạt 2,12% dự toán, tăng 44,93% so với 

cùng kỳ; thu từ khu vực đầu tư nước ngoài đạt 2,1 tỷ đồng, đạt 0,19% dự toán, 

tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ. 

- Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 14,46 tỷ đồng, bằng 5,22% 

so với dự toán HĐND thành phố giao, tăng 42,82% so với cùng kỳ. 

Chi ngân sách địa phương: Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế thực 

hiện đến ngày 15 tháng 01 năm 2023 đạt 809,74 tỷ đồng, bằng 5,36% dự toán 

HĐND thành phố giao, tăng hơn 2,5 lần so với cùng kỳ. Trong đó: 

- Chi cho đầu tư phát triển đạt 324,13 tỷ đồng, đạt 4,12% dự toán, tăng 

hơn 8 lần so với cùng kỳ. 

- Chi thường xuyên đạt 485,61 tỷ đồng, bằng 7,16% dự toán, tăng 75,07% 

so với cùng kỳ. Trong đó: Chi cho sự nghiệp giáo dục và đào tạo đạt 154,39 tỷ 

đồng, bằng 5,89% so với dự toán và tăng 68,54% so với cùng kỳ; chi cho sự 

nghiệp y tế đạt 18,30 tỷ đồng, bằng 4,36% so với dự toán và tăng hơn 2 lần so 

với cùng kỳ. 
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b) Ngân hàng 

Trong tháng 01/2023, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố Cần Thơ 

đã tổ chức triển khai kịp thời các văn bản chỉ đạo điều hành về tiền tệ và hoạt 

động ngân hàng, bảo đảm sự ổn định, an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng trên 

địa bàn. Ước đến cuối tháng 01/2023 vốn huy động và tổng dư nợ cho vay trên 

địa bàn tiếp tục tăng nhẹ so với đầu năm (+0,39%) và tỷ lệ nợ xấu ở mức thấp, 

chiếm 1,54% tổng dư nợ cho vay. 

Vốn huy động: Đến cuối tháng 01/2023, vốn huy động ước đạt 105.900 tỷ 

đồng, tăng 0,39% so với đầu tháng. Trong đó, vốn huy động VNĐ là 102.800 tỷ 

đồng, chiếm 97,07%, tăng 0,35%; ngoại tệ là 3.100 tỷ đồng, chiếm 2,93%, tăng 

1,77% so với đầu tháng; vốn huy động ngắn hạn từ 12 tháng trở xuống là 72.800 

tỷ đồng, chiếm 68,74%, tăng 0,42%; vốn huy động trên 12 tháng là 33.100 tỷ 

đồng, chiếm 31,26%, tăng 0,31% so với đầu tháng. 

Tổng dư nợ cho vay: Đến cuối tháng 01/2023, tổng dư nợ cho vay ước 

đạt 142.500 tỷ đồng, tăng 0,47% so đầu tháng. Nợ xấu là 2.200 tỷ đồng, chiếm 

1,54% tổng dư nợ cho vay. 

Phân theo loại tiền: Dư nợ cho vay VNĐ 135.800 tỷ đồng, chiếm 

95,30%, tăng 0,45% so với đầu tháng; dư nợ cho vay ngoại tệ 6.700 tỷ đồng, 

chiếm 4,70% tổng dư nợ cho vay, tăng 0,78% so với đầu tháng. 

Phân theo thời hạn: Dư nợ cho vay ngắn hạn 84.800 tỷ đồng, chiếm 

59,51%, tăng 0,47% so với đầu tháng; dư nợ cho vay trung dài hạn 57.700 tỷ 

đồng, chiếm 40,49% tổng dư nợ cho vay, tăng 0,47% so với đầu tháng. 
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Phân theo khối tổ chức tín dụng: Tổ chức tín dụng nhà nước 75.400 tỷ 

đồng, chiếm 52,91%, tăng 0,53% so với đầu tháng; tổ chức tín dụng ngoài nhà 

nước 67.100 tỷ đồng, chiếm 47,09% tổng dư nợ cho vay, tăng 0,40% so với đầu 

tháng. 

8. Các vấn đề xã hội 

a) Giáo dục và Đào tạo 

Tổ chức Hội thi giáo viên làm Tổng Phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong 

Hồ Chí Minh giỏi cấp thành phố; Hội thi “Viết chữ đẹp” dành cho học sinh, giáo 

viên tiểu học cấp thành phố; triển khai Kế hoạch tổ chức Ngày hội Giáo dục 

STEM cấp tiểu học thành phố Cần Thơ và Kế hoạch tổ chức Hội thi giáo viên 

chủ nhiệm giỏi THPT cấp thành phố năm học 2022 - 2023; Cuộc thi “An toàn 

giao thông cho nụ cười ngày mai” dành cho học sinh và giáo viên trung học năm 

học 2022 - 2023; Cuộc thi “Học sinh, sinh viên với ý tưởng khởi nghiệp” lần thứ 

V (SV_STARUP LẦN V). 

Tổ chức đăng cai thành công Hội thao Giáo dục quốc phòng an ninh học 

sinh THPT toàn quốc lần thứ III năm 20229. 

Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp 

thành phố năm học 2022 - 2023 với 198 học sinh tham gia10. 

b) Y tế và chăm sóc sức khỏe người dân 

Tình hình dịch bệnh: Tính từ ngày 15/12/2022 đến ngày 14/01/2023, 

Thành phố Cần Thơ ghi nhận 377 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 348 

trường hợp so với tháng trước, không có tử vong; tay chân miệng ghi nhận 116 

trường hợp mắc, giảm 90 trường hợp so với tháng trước, không có tử vong; sởi 

và sốt phát ban nghi sởi không ghi nhận trường hợp mắc, không tăng giảm so 

với tháng trước; tiêu chảy 665 trường hợp, giảm 10,5% so với tháng trước. 

Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Trong tháng ghi nhận 01 trường 

hợp mắc, không có trường hợp tử vong; giảm 13 ca mắc và giảm 03 ca tử vong 

so với tháng trước (14 trường hợp mắc, 03 tử vong). Tiếp tục thực hiện thích 

ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 

128/NQ-CP của Chính phủ, đạt được nhiều kết quả tích cực trong kiểm soát tình 

hình dịch Covid-19, khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội. 

Ngành Y tế tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trong 
 
 

9 Kết quả, giải tập thể: 02 giải Nhất môn đội ngũ tiểu đội và môn Kỹ thuật ném lựu đạn; 01 giải Nhì môn Hiểu 

biết chung về quốc phòng và an ninh; 01 giải Ba môn tháo lắp súng tiểu liên AK; 02 giải Khuyến khích môn Kỹ 

thuật cấp cứu và chuyển thương và môn Đội ngũ tường người không có súng; giải cá nhân: 01 giải Nhất, 02 giải 

Nhì, 01 giải Ba và 04 giải Khuyến khích. 
10 Tổ chức Kỳ thi chọn học sinh giỏi giải toán trên máy tính cầm tay cấp thành phố năm học 2022 - 2023 với 198 

học sinh tham gia. 
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tình hình mới theo phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, cụ thể: Đánh giá 

cấp độ dịch hàng tuần để theo dõi sát tình hình dịch trên địa bàn (hiện 83/83 xã, 

phường, thị trấn cấp độ 1); ban hành Kế hoạch số 8894/KH-SYT ngày 26 tháng 

12 năm 2022 của về việc phát động thực hiện Chiến dịch phòng, chống dịch chủ 

động tháng 01 năm 2023. 

Chỉ đạo tăng cường tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trước, trong và 

sau Tết Nguyên Đán. Tiếp nhận và phân bổ 17.900 liều vắc xin AstraZeneca 

phòng Covid-19 cho người từ 18 tuổi trở lên. Tính đến ngày 14/01/2023, có 

3.577.074 liều vắc xin phòng Covid-19 được tiêm cho người dân trên địa bàn 

(đạt 103,9% số liều được phân bổ), cơ bản hoàn thành việc tiêm đủ 02 liều cơ 

bản cho dân số từ 12 tuổi trở lên và mũi 1 cho trẻ từ 5-11 tuổi. Tỷ lệ tiêm mũi 

3,4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên lần lượt đạt 75,3% và 83,8%. Tỷ lệ trẻ từ 12 

đến 17 tuổi tiêm mũi 3 đạt 72,9%. Tỷ lệ trẻ từ 5 - 11 tuổi được tiêm mũi 2 là 

99,3%. 

Công tác y tế dự phòng khác: Tiếp tục theo dõi chặt chẽ tình hình dịch 

bệnh tại địa phương, nhất là khi thời tiết đang trong giai đoạn chuyển mùa và 

thay đổi bất thường, thuận lợi cho vi rút dịch bệnh lây lan, phát triển. 

Chỉ đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi việc triển khai 

công tác phòng. chống dịch bệnh trong thời gian nghỉ Tết; phân công cán bộ, tổ 

chức trực dịch 24/24 giờ trong các ngày nghỉ Tết để theo dõi, nắm tình hình dịch 

bệnh xảy ra trên địa bàn, chỉ đạo các đơn vị trực và báo cáo tình hình dịch bệnh 

theo đúng quy định. 

Công tác phòng, chống HIV/AIDS: Lũy tích số người nhiễm HIV phát 

hiện được là 7.236 trường hợp. Trong đó, tử vong 2.605 trường hợp, số nhiễm 

HIV còn sống 4.631 trường hợp. Điều trị ARV cho 4.834 trường hợp, điều trị 

Methadone cho 319 trường hợp. 

Công tác an toàn vệ sinh thực phẩm: Trong tháng không ghi nhận vụ ngộ 

độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn thành phố. 

c) Văn hóa, thể dục, thể thao 

Văn hóa: 

Thành phố tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ Chào năm mới 2023 

và “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Quý Mão 2023”. 

Đường hoa nghệ thuật với chủ đề “Vườn hoa nghệ thuật Mừng Đảng 

quang vinh – Mừng xuân Quý Mão năm 2023”11: tổ chức phục vụ khách tham 
 
 
 

11 Quy mô khoảng 240m, gồm có 18 cụm mô hình trang trí, nguồn kinh phí vận động xã hội hóa. Điểm nhấn 

chính cho vườn hoa được lấy ý tưởng sau tất cả, Cần Thơ vẫn vươn mình vượt lên, lan toả sức sống mãnh liệt 
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quan từ ngày 18-26/01/2023 (nhằm ngày 27 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023). 

Thư viện: Tổ chức Hội Báo Xuân và cuộc thi Ấn phẩm Xuân Quý Mão 

2023 thành phố Cần Thơ12. Hệ thống thư viện công cộng toàn thành phố phục vụ 

277.824 lượt người, 684.751 lượt thông tin tài liệu. 

Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa: Tổ chức phục vụ khách tham quan tại 

Bảo tàng thành phố, di tích lịch sử - văn hóa, Đền thờ Vua Hùng thành phố Cần 

Thơ thu hút 47.737 lượt khách. Tổ chức chương trình “Sắc xuân miệt vườn”13 

với 42 loại hình, 53 nghệ nhân tham gia, có 27 gian nhà và 04 tiểu cảnh, khoảng 

11.000 lượt khách tham quan. 

Hoạt động nghệ thuật (liên hoan, hội thi, hội diễn): Tổ chức Chương trình 

nghệ thuật Chào năm mới 2023. Tổ chức Liên hoan “Ca nhạc, ca cổ, tiểu phẩm 

Xuân” thành phố Cần Thơ lần thứ XIII năm 202314. 

Nhà hát Tây Đô: Tổ chức biểu diễn 06 suất và phục vụ khoảng 5.500 lượt 

người xem. 

Thể dục, thể thao (TDTT): Cử 01 HLV, 02 lượt VĐV (01 nữ) tham dự 

giải vô địch và vô địch trẻ Judo Đông Nam Á năm 2023 tại Malaysia, đạt 01 huy 

chương Vàng. 

d) Chính sách lao động - xã hội 

Lĩnh vực lao động: Thành phố Cần Thơ (TPCT) giải quyết việc làm 3.323 

lao động. Lũy kế từ đầu năm đã giải quyết việc làm cho 3.323 lao động (cung 

ứng lao động đi làm việc nước ngoài là 85 người), đạt 6,58% kế hoạch, tăng 

13,6% so với cùng kỳ năm 2022. Đến nay, trên địa bàn thành phố có 69 cơ sở 

GDNN, trong đó: Cao đẳng 14; Trung cấp 08; Trung tâm 21 và cơ sở khác có 

dạy nghề 26. 

Trung tâm Dịch vụ việc làm TPCT đã thực hiện tư vấn việc làm, chính 

sách việc làm và học nghề cho 11.086 lượt người, giới thiệu việc làm trong và 

ngoài nước cho 1.229 lượt người, cung ứng lao động trong và ngoài nước cho 

193 lượt người; thông qua các hình thức như: qua email, tổng đài điện thoại, 

nhóm Quản trị nhân sự Cần Thơ, mạng xã hội Zalo và Facebook của Trung tâm, 
 

 

 

đơm hoa rực rỡ, vòm tròn như ánh mặt trời bên sắc mai sum suê của miền sông nước. Hình tượng mèo vui tươi 

mới lạ bên lộc vàng hy vọng một mùa xuân thật no ấm sung túc. 
12 Hội Báo Xuân tại Thư viện thành phố phục vụ từ ngày 13/01/2023 đến ngày 28/02/2023, với gần 400 ấn phẩm 

báo chí thuộc nhiều lĩnh vực. Mỗi thư viện quận/huyện, xã/phường/thị trấn trưng bày, triển lãm hơn 40 bản báo 

Xuân, tài liệu mừng Đảng, mừng Xuân phục vụ Nhân dân tại địa phương. Thư viện thành phố hỗ trợ báo Xuân 

cho thư viện xã/phường/thị trấn (10 loại báo/thư viện). 
13 Diễn ra từ ngày 06/01-10/01/2023. 
14 Từ ngày 09/01 - 13/01/2023 tại Công viên bến Ninh Kiều. 
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Cổng thông tin Việc làm Cần Thơ; trực tiếp tại Ngày Gặp gỡ nhà tuyển dụng thứ 

Hai hàng tuần, Ngày hội việc làm thời vụ Tết Dương lịch năm 2023. 

Thực hiện chính sách Người có công: Toàn thành phố hiện có 5.360 đối 

tượng, người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi thường xuyên với tổng kinh phí 

hơn 10 tỷ đồng; trong đó có 27 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi hàng tháng, tất cả các Mẹ đều đã được các đơn vị nhận phụng dưỡng. 

Lĩnh vực xã hội: Theo báo cáo từ các quận, huyện, tính đến ngày 

18/01/2023 toàn thành phố thành phố Cần Thơ tổ chức thăm, tặng quà Tết cho 

62.933 lượt đối tượng với tổng kinh phí 62 tỷ 788,3 triệu đồng cụ thể như sau: 

1. Tặng quà Tết cho người có công với cách mạng 

Thành phố tổ chức thăm, tặng 18.050 suất quà cho người có công với 

cách mạng, tổng kinh phí là 13 tỷ 699,8 triệu đồng, trong đó: 

- Quà của Chủ tịch nước là 8.921 suất với kinh phí 2 tỷ 721,6 triệu đồng 

(theo Quyết định số 1548/QĐ-CTN ngày 21/12/2022 của Chủ tịch Nước gồm 02 

mức: Nhóm I là 600.000 đồng/người và Nhóm II là 300.000 đồng/người); 

- Quà của UBND thành phố Cần Thơ là 9.129 suất với kinh phí 10 tỷ 

978,2 triệu đồng (theo Thông báo số 88/TB-UBND ngày 12/12/2022 gồm 02 

mức: Nhóm I là 1,3 triệu đồng/người, tăng 200 nghìn đồng so với năm 2022 và 

nhóm II là 1,2 triệu đồng/người, tăng 100 nghìn đồng so với năm 2022). 

Ngoài ra, Thành ủy, UBND thành phố tổ chức các Đoàn đến thăm, tặng 

quà 720 gia đình chính sách tiêu biểu tại 09/09 quận, huyện (mỗi phần quà trị 

giá 1 triệu đồng) với kinh phí 720 triệu đồng. 

2. Trợ cấp Tết cho hộ nghèo và các đối tượng yếu thế từ nguồn kinh phí 

của thành phố 

Theo Thông báo số 88/TB-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2022 của Ủy 

ban nhân dân thành phố về việc trợ cấp khó khăn Tết nguyên đán Quý Mão 

2023, tổng số đối tượng được trợ cấp là 44.483 người, kinh phí: 49 tỷ 088,5 triệu 

đồng, cụ thể: 

- Các cụ từ 100 tuổi trở lên: 179 cụ, mức trợ cấp 1,5 triệu đồng/cụ, kinh 

phí 268,5 triệu đồng. 

- Hộ nghèo: 1.824 hộ, mức trợ cấp 1,1 triệu đồng/hộ, kinh phí 2 tỷ 006,4 

triệu đồng. 

- Đối tượng Bảo trợ xã hội ở ngoài cộng đồng: 40.658 người, mức trợ cấp 

1,1 triệu đồng/người, kinh phí 44 tỷ 723,8 triệu đồng. 
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- Đối tượng tại các cơ sở xã hội trên địa bàn thành phố (các cơ sở bảo trợ 

xã hội và Cơ sở Cai nghiện ma túy thành phố): 1.322 đối tượng, mức trợ cấp 900 

nghìn đồng/người, kinh phí 1 tỷ 189,8 triệu đồng. 

Ngoài ra, tổ chức đoàn đến thăm, tặng quà 180 hộ nghèo có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn (mỗi phần quà trị giá 1 triệu đồng) với kinh phí 180 triệu 

đồng. 

3. Công tác vận động xã hội hóa trợ giúp cho các đối tượng 

Các địa phương, các tổ chức, đoàn thể vận động xã hội hóa trợ giúp 

87.255 phần quà (trung bình mỗi phần quà trị giá khoảng 400.000 đồng) cho 

người có công với cách mạng, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó 

khăn và các đối tượng yếu thế khác với tổng số tiền trên 33 tỷ 133 triệu đồng. 

đ) Tình hình tai nạn giao thông và cháy nổ 

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ (từ ngày 

15/12/2022 đến ngày 14/01/2023) trên địa bàn thành phố đã xảy ra 04 vụ tai nạn 

giao thông đường bộ, giảm 02 vụ so cùng kỳ; chết 04 người, tương đương so với 

cùng kỳ; không có người bị thương, giảm 04 người so với cùng kỳ. 

Tình hình cháy, nổ tháng 01/2023 (từ ngày 15/12/2022 đến 14/01/2023) 

trên địa bàn thành phố Cần Thơ xảy ra 01 vụ cháy, không xảy ra vụ nổ (giảm 01 

vụ so với cùng kỳ). 
 

 

Nơi nhận: 
- Vụ TK Tổng hợp & PBTTTK; 

- Thành ủy, UBND TP Cần Thơ; 

- CTK các tỉnh ĐBSCL và các TP T.thuộc TW; 

- Các Sở, ban, ngành thành phố; 

- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn TP 

Cần Thơ; 

- Cơ quan Thông tấn, báo chí; 

- Ủy ban nhân dân các quận, huyện; 

- Ban Lãnh đạo Cục (để biết); 

- Các phòng nghiệp vụ thuộc Cục Thống kê; 
- Chi cục Thống kê các khu vực và Chi cục 

Thống kê quận Ninh Kiều; 

- Website Cục Thống kê; 

- Phần mềm quản lý tài liệu; 
- Lưu: VT, TKTH. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

 
Lê Ngọc Bảy 
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