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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng Mười Một và 11 tháng năm 2022 

   

 

Tình hình kinh tế - xã hội 11 tháng năm 2022, khởi sắc trên hầu hết các lĩnh 

vực với nhiều điểm sáng như: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 31,23%; 

tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 42,53% so cùng 

kỳ; sản xuất nông nghiệp thuận lợi, sản lượng lương thực, rau màu, cây ăn quả, 

chăn nuôi gia súc, gia cầm và thủy sản ổn định đáp ứng được nhu cầu về an ninh 

lương thực, nguyên liệu cho sản xuất và xuất khẩu; các hoạt động thương mại, 

dịch vụ diễn ra sôi nổi; hoạt động du lịch phục hồi nhanh kéo theo doanh thu dịch 

vụ lưu trú và ăn uống tăng mạnh; bảo đảm sự ổn định, an toàn hoạt động hệ thống 

ngân hàng, nguồn vốn huy động và tổng dư nợ cho vay đều tăng khá so với đầu 

năm, tăng cao hơn so với cùng kỳ năm 2021, góp phần hỗ trợ cho sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19;… 

Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số khó khăn, hạn chế: Tình 

hình dịch bệnh Covid-19 vẫn còn diễn biến phức tạp, kéo dài; đặc biệt tình hình 

diễn biến kinh tế thế giới bất ổn và giá xăng, dầu tiếp tục có xu hướng tăng, đã 

làm tăng giá nguyên vật liệu đầu vào, chi phí vận chuyển, ảnh hưởng đến kế hoạch 

sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp, giá thành sản phẩm tăng, giảm sức cạnh 

tranh của hàng hóa sản xuất trong nước,… 

Cụ thể, kết quả hoạt động của từng ngành, lĩnh vực như sau: 

1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 

Vụ lúa đông xuân 2022 - 2023, đa số bà con nông dân đều quan tâm chuẩn 

bị nguồn giống chất lượng, chú trọng chọn, trồng các giống lúa cho gạo thơm ngon 

và chất lượng cao để bán được giá cao và đáp ứng nhu cầu đòi hỏi ngày càng cao 

của thị trường. Việc chọn giống không chỉ giúp cây lúa khỏe mạnh, ít sâu bệnh, giúp 

giảm chi phí sản xuất mà còn góp phần quan trọng vào việc tạo ra sản phẩm lúa gạo 

chất lượng; chăn nuôi ổn định, không xảy ra dịch bệnh trên gia súc, gia cầm và 

thủy sản.  

a) Nông nghiệp 

Cây lúa: Thành phố Cần Thơ có kế hoạch gieo trồng 74.188 ha lúa đông xuân. 

Dự kiến lịch thời vụ xuống giống gồm 2 đợt chính, đợt 1 từ ngày 28/10 đến 

03/11/2022 và đợt 2 từ ngày 18/11 đến 24/11. Năm nay nước lũ rút chậm, dự kiến 

nông dân tại nhiều nơi sẽ tập trung gieo sạ lúa đông xuân trong đợt 2 vào tháng 11/2022. 

Diện tích gieo trồng lúa đông xuân được 14.643 ha, sớm hơn so với cùng kỳ 

10.856 ha, đạt 19,74% so với kế hoạch. Ðông xuân là vụ lúa quan trọng nhất trong 

năm do lúa thường cho năng suất, chất lượng tốt nhất, giúp nông dân có lời nhiều và 

vụ lúa này cũng có tính quyết định đến các vụ tiếp theo nên nông dân rất quan tâm 

trong khâu chọn giống.  
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Cây hàng năm khác: Tổng diện tích gieo trồng rau màu, đậu các loại và cây 

công nghiệp ngắn ngày được 270 ha thấp hơn 179 ha so với cùng kỳ. Trong đó, 

rau đậu các loại gieo trồng được 225 ha, giảm 29,02% so với cùng kỳ1; cây ngô 

(bắp) gieo trồng được 16 ha, thấp hơn so với cùng kỳ 1 ha, đang trong giai đoạn 

xuống giống. 

Cây lâu năm: Tổng diện tích cây ăn trái toàn thành phố Cần Thơ đến tháng 

11/2022 ước đạt 24.589 ha, chiếm 94,69% trong tổng diện tích cây lâu năm, tăng 

5,01% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng sản lượng cây ăn trái ước tính đạt 194.507 

tấn, tăng 15,60% so cùng kỳ, sản lượng trái cây tăng cao do diện tích trồng mới, 

chuyển đổi từ đất trồng màu sang cây ăn trái từ các năm trước hiện tại đã vào giai 

đoạn thu hoạch. Bên cạnh đó, bà con nông dân được ngành Nông nghiệp hỗ trợ 

về kỹ thuật chăm sóc cây trồng nên ngày càng tiếp cận được các kỹ thuật tiên tiến, 

nâng cao chất lượng sản xuất... 

Chăn nuôi: Tại thời điểm tháng 11/2022, tổng đàn heo 134.812 con, tăng 

4,07% so cùng kỳ; đàn trâu 274 con, giảm 1,08% so với cùng kỳ; đàn bò 4.412 

con, tăng 2,01% so với cùng kỳ; đàn gia cầm 2.404 nghìn con, tăng 23,20% so 

với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng/2022, sản lượng thịt trâu hơi xuất chuồng ước 

đạt 44 tấn, tăng 1,16% so với cùng kỳ; sản lượng thịt bò ước đạt 306 tấn, tăng 

3,73%; sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng ước đạt 18.270 tấn, tăng 3,34% và sản 

lượng thịt gia cầm hơi xuất chuồng ước đạt 7.787 tấn, tăng 13,80% so với cùng kỳ. 
 

Hình 1. Sản lượng thịt gia súc, gia cầm xuất chuồng 11 tháng năm 2022 

(So với cùng kỳ năm trước) 
 

 

b) Lâm nghiệp: 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. 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 

                    
1 Cây rau gieo trồng được 212 ha, thấp hơn 98 ha so với cùng kỳ; cây đậu đã gieo trồng được 13 ha, cao hơn 7 ha 

so với cùng kỳ, do chuyển đổi cơ cấu cây trồng. 
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hóa trồng cây nhân dân năm 2022. Đến nay, ước tính trồng được 798 nghìn cây 

phân tán. 

c) Thủy sản: Diện tích thả nuôi thủy sản lũy kế 11 tháng/2022 (không bao 

gồm diện tích sản xuất giống) ước đạt 5.473 ha, tăng 2,41% so cùng kỳ năm 2021. 

Trong đó, diện tích nuôi cá tra thâm canh, bán thâm canh ước tính 766 ha, tăng 

8,5%, các loại cá khác thả nuôi ước tính 4.685 ha, tăng 1,83% so cùng kỳ. 

Tháng 11/2022, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 26.416 tấn, tăng 

29,58% so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng/2022, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước 

đạt 202.714 tấn, tăng 10,69% so với cùng kỳ 2021. Trong đó, sản lượng thu được 

từ cá nuôi nước ngọt ước đạt 201.597 tấn, tăng 10,78% so cùng kỳ, chiếm 99,45% 

tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng nội địa. 

Sản lượng cá nuôi nước ngọt tăng tập trung chủ yếu ở cá tra nuôi công 

nghiệp trong tháng 11/2022, ước đạt 21.505 tấn, tăng 39,13% so với cùng kỳ. Lũy 

kế 11 tháng/2022, ước đạt 173.241 tấn, tăng 11,94% so với cùng kỳ.  

Hiện nay, theo các chuyên gia dự báo nguồn cung cấp cá tra nguyên liệu 

cho việc xuất khẩu và chế biến từ nay đến cuối năm vẫn thiếu. Cá tra nguyên liệu 

đang được nông dân bán cho các doanh nghiệp chế biến xuất khẩu dao động 

29.000 - 30.000 đồng/kg, tăng 7.000 - 7.500 đồng/kg so với cùng kỳ. Giá cá tra 

nguyên liệu tăng do đầu ra xuất khẩu cá tra thuận lợi, trong khi nguồn cung cá tra 

nguyên liệu tại nhiều địa phương đang giảm, nhất là khi lượng cá tra tới lứa xuất 

bán không nhiều. Những tháng qua, dù giá cá tra nguyên liệu đã tăng lên mức khá 

cao so với năm trước (năm 2021 giá cá có nhiều thời điểm chỉ ở mức 22.000 - 

23.000 đồng/kg), nhưng vẫn còn một số người dân không dám thả nuôi cá tra 

thương phẩm do thiếu vốn, giá cá đầu ra không ổn định; ngoài ra giá thức ăn và 

nhiều chi phí đầu vào nuôi cá tra liên tục tăng nên giá thành nuôi cá tra tại nhiều 

hộ dân đã ở mức 27.000 - 28.000 đồng/kg.  

2. Sản xuất công nghiệp 

Hoạt động sản xuất công nghiệp đang trên đà phục hồi và tăng mạnh, các 

doanh nghiệp tập trung đẩy nhanh tiến độ sản xuất hàng hóa phục vụ nhu cầu 

tiêu dùng tăng cao của người dân những tháng cuối năm, dịp Tết Dương lịch năm 

2023 và Tết Nguyên đán Qúy Mão. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 11/2022 

ước tính tăng 8,27% so với tháng trước và tăng 37,50% so với cùng kỳ. Tính 

chung 11 tháng năm 2022, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 31,23% so với cùng 

kỳ năm 2021. 

Tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp 

những tháng cuối năm khá sôi động. Hiện nay, chỉ còn hơn một tháng nữa là kết 

thúc năm 2022, nhiều doanh nghiệp đang chạy đua nước rút để kịp hoàn thành các 

đơn hàng đã ký kết, điều này không chỉ đảm bảo để đơn vị hoàn thành kế hoạch 

năm, mà còn giúp người lao động ổn định thu nhập, duy trì sản xuất đến năm sau. 

Theo báo cáo của một số công ty may mặc đã đàm phán và ký kết thành công đơn 

hàng với Nhật Bản cho đến hết năm 2023, doanh nghiệp đã áp dụng thành công 

công nghệ sản xuất tiên tiến vào thiết bị chuyên dùng, tăng năng suất và chất 

lượng sản phẩm, áp dụng vào tiền lương sản phẩm cho người lao động. 
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Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp (IIP) tháng 11/2022 ước tính tăng 

8,27% so tháng trước và tăng 37,50% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Ngành 

công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 43,35%; sản xuất và phân phối điện tăng 

19,89%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 

15,80%. Tính chung 11 tháng năm 2022, IIP ước tính tăng 31,23% so với cùng 

kỳ năm trước. Trong đó: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 37,82%; sản 

xuất và phân phối điện tăng 12,25%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý 

rác thải, nước thải tăng 9,96% so với cùng kỳ.  

Hình 2. Chỉ số sản xuất công nghiệp 11 tháng năm 2022 

(So với cùng kỳ năm trước) 

Nhiều ngành lĩnh vực có sản lượng sản phẩm công nghiệp tăng khá cao so 

với cùng kỳ, cụ thể: Ước tính 11 tháng/2022, phi lê đông lạnh tăng 39,45%; tôm 

đông lạnh tăng 32,76%; sản phẩm xay xát tăng 29,00%; sản phẩm thức ăn cho gia 

súc tăng 37,90%; nước ngọt (cocacola, 7 up,..) tăng 36,43%; quần áo may sẵn 

tăng 37,88%; thùng, hộp bằng bìa cứng (trừ bìa nhăn) tăng 82,55%; dược phẩm 

dạng viên tăng 61,75%; đinh, đinh mũ, ghim dập tăng 79,88%;... Ở chiều ngược 

lại, một số sản phẩm giảm so với cùng kỳ năm trước: Nước yến và nước bổ dưỡng 

khác giảm 67,79%; thuốc lá có đầu lọc giảm 10,19%; phân khoáng và phân hóa 

học NPK giảm 5,73%2;... 

Mặc dù tình hình sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp đang có nhiều 

thuận lợi, song doanh nghiệp vẫn phải đối mặt không ít khó khăn từ thị trường, 

bất ổn của khí hậu. Những tháng vừa qua, triều cường cũng đã ảnh hưởng đến 

việc di chuyển của người lao động tại các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh 

nghiệp trên đường Hoàng Quốc Việt thuộc khu Tiểu thủ công nghiệp Cái Sơn - 

Hàng Bàng, các doanh nghiệp trong nội ô thành phố. Nhiều doanh nghiệp đã thực 

hiện giãn giờ làm việc, người lao động được phép đến trễ về sớm trong những 

ngày triều cường dâng cao tạo điều kiện để lao động di chuyển an toàn đến nơi 

làm việc, điều này cũng ảnh hưởng đến sản lượng sản xuất của doanh nghiệp. 

                    

2 Theo báo cáo của công ty sản xuất phân bón, đến nay công ty vẫn chưa có giải pháp hiệu quả về vấn đề tiêu thụ 

sản phẩm phân hữu cơ (phân khoáng) của đơn vị, sản lượng sản xuất đạt thấp so với cùng kỳ và chưa đạt kế hoạch đề ra. 
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Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tháng 11/2022 ước 

tính tăng hơn 2 lần so với tháng cùng kỳ. Tính chung 11 tháng/2022, ước tăng 

87,85% so với cùng kỳ. Chỉ số tiêu thụ cho thấy tín hiệu tích cực từ thị trường 

tiêu thụ sản phẩm công nghiệp không chỉ được đón nhận của người tiêu dùng 

trong nước mà còn được sự ủng hộ của khách hàng quốc tế, một số ngành có mức 

tiêu thụ ước tăng cao, như: Chế thủy biến, bảo quản thủy sản tăng 34,48% so với 

cùng kỳ; xay xát và sản xuất bột thô tăng hơn 2,5 lần; sản xuất thức ăn gia súc, 

gia cầm và thủy sản tăng 26,95%; sản xuất giày dép tăng 57,14%; sản xuất thuốc 

tây tăng 61,69%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế từ gỗ tăng 43,61%; sản xuất đinh, 

đinh mũ, ghim dập, đinh vít, then, đai, ốc, đinh móc tăng 82,35%;… Để tăng kích 

cầu tiêu thụ hàng hóa những tháng cuối năm, đồng thời cũng tạo không khí hứng 

khởi vui tươi cho các đối tác kinh doanh, đại lý hàng hóa và người tiêu dùng, 

nhiều doanh nghiệp đã đa dạng hóa các hình thức khuyến mãi, chiêu thị không 

chỉ cho khách hàng trực tiếp tiêu dùng sản phẩm mà còn khuyến mãi cho các đại 

lý kinh doanh và đơn vị phân phối hàng nhỏ lẻ, như: Quà tặng kèm khi mua sản 

phẩm, nhập hàng đủ số lượng yêu cầu sẽ được khuyến mãi hoặc hưởng chiết khấu 

tốt hơn,…  

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

01/11/2022 giảm 50,95% so với tháng cùng kỳ và tăng 8,47% so với tháng trước. 

Sau nhiều nỗ lực phục hồi kinh tế - xã hội của thành phố, mọi hoạt động sinh hoạt 

của người dân đều trở lại trạng thái bình thường như trước, tình hình tiêu thụ sản 

phẩm công nghiệp tốt hơn, người dân mạnh dạn chi tiêu hơn so với những tháng 

đầu năm, điều này góp phần đáng kể vào việc giải phóng lượng hàng tồn kho tại 

các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn thành phố. Một số ngành có chỉ số tồn kho 

giảm mạnh so với cùng kỳ như: Chế biến, bảo quản thủy sản; sản xuất thức ăn gia 

súc, gia cầm và thủy sản; sản xuất thuốc lá; sản xuất thuốc bảo vệ thực vật; sản 

xuất xi măng;… Bên cạnh đó, một số ngành chỉ số tồn kho còn nhiều như: Xay 

xát lúa gạo; sản xuất hàng may sẵn (trừ trang phục); may trang phục (trừ trang 

phục từ da lông thú); sản xuất giày dép; sản xuất giấy nhăn, bìa nhăn, bao bì từ 

giấy và bìa; sản xuất sản phẩm từ plastic; sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ 

phận điều khiển và truyền chuyển động;… 

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

ước tháng 11/2022 giảm 0,93% so với tháng trước, trong đó lao động khu vực 

doanh nghiệp nhà nước tăng 0,05%; doanh nghiệp ngoài nhà nước tăng 0,26% và 

doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài giảm 2,85%. Tình hình lao động 

tại các doanh nghiệp ước tháng 11/2022 không biến động nhiều so với tháng trước. 

Một số doanh nghiệp đang thiếu hụt lao động sản xuất tại các phân xưởng để phục 

vụ thị trường những tháng cuối năm. 

3. Đầu tư  

Tình hình vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương 

quản lý trên địa bàn thành phố hiện nay khá thuận lợi. Tháng 11/2022, một số 

công trình trọng điểm có vốn đầu tư lớn chuẩn bị khởi công, một số công trình 

đơn vị thi công đang đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, 
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kết quả thực hiện cộng dồn từ đầu năm đến nay đạt thấp, một số công trình trọng 

điểm khởi công chậm tiến độ so với kế hoạch ban đầu. 

a) Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước  

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản 

lý tháng 11/2022 ước tính đạt 973,95 tỷ đồng, tăng 27,79% so với tháng trước và 

tăng 76,92% so cùng kỳ năm 2021. Tính chung 11 tháng/2022, vốn đầu tư thực 

hiện từ nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý ước tính 5.267,97 

tỷ đồng đạt 68,78% kế hoạch năm (kế hoạch đã điều chỉnh) và tăng 48,93% so 

với cùng kỳ năm trước, bao gồm: Vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố đạt 

3.662,89 tỷ đồng, bằng 61,75% kế hoạch năm, tăng 57,57% so với cùng kỳ; Vốn 

ngân sách nhà nước cấp quận, huyện đạt 1.605,08 tỷ đồng, bằng 92,92% kế hoạch 

năm, tăng 32,37% so với cùng kỳ năm trước. 

Hình 3. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước 

do địa phương quản lý 11 tháng năm 2022 (So với cùng kỳ năm trước) 

Năm 2022, thành phố khởi công nhiều công trình trọng điểm cũng như nâng 

cấp, cải tạo lại nhiều tuyến đường tỉnh, như đường tỉnh 918, 923 dự án xây dựng 

đường Vành Đai Phía Tây,… việc bố trí tái định cư cho những hộ dân bị ảnh 

hưởng bởi dự án còn khá chậm, một số quận/huyện chưa đủ nền tái định cư để bố 

trí cho các trường hợp giải tỏa, một số dự án còn vướng mặt bằng do chủ đầu tư 

chưa kịp thời di dời hệ thống lưới điện, điều này gây khó khăn cho nhà thầu trong 

quá trình thi công,… những khó khăn vướng mắc chưa được tháo gỡ đã ảnh hưởng 

đến tiến độ thi công của các dự án. Việc này làm kéo dài thời gian bàn giao mặt 

bằng cho đơn vị thi công, làm chậm tiến độ của dự án. 

Tình hình thực hiện một số dự án trên địa bàn Thành phố: 

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 1.032,65 tỷ đồng. Hiện nay, 

chủ đầu tư và nhà thầu đang quyết liệt thi công gói thầu cải tạo hệ thống thoát 

nước khu vực trung tâm quận Ninh Kiều, giá trị hợp đồng thi công hơn 313,85 tỷ 

đồng, gói thầu tập trung thi công cải tạo hệ thống thoát nước ở 32 tuyến đường 
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tạo thông thoáng, thoát nước thuận lợi và thảm lại mặt đường đảm bảo mỹ quan 

đô thị, người dân thành phố đang hy vọng dự án có thể khắc phục được tình trạng 

ngập nghẹt hiện tại trên một số tuyến đường mỗi khi mưa lũ, nhà thầu đang chia 

gói thầu thành 5 mũi thi công trên các tuyến đường Lý Tự Trọng, Ngô Quyền, 

Quang Trung, Nguyễn Thái Học và Nam Kỳ Khởi Nghĩa, cố gắng đến cuối năm 

2023 tiến độ thi công đạt 90% khối lượng công việc và sẽ hoàn thành vào giữa 

năm 2024 theo như cam kết trong hợp đồng. Công trình xây dựng cầu Trần Hoàng 

Na cũng là một trong những gói thầu thuộc dự án 3, dự án có tổng mức đầu tư hơn 

840 tỷ đồng, tiến độ thực hiện đạt khoảng 70%, cầu có chiều dài gần 600 m, bề 

rộng nhịp chính 23 m, dự kiến sẽ hợp long vào giữa năm 2023, cầu Trần Hoàng 

Na là công trình giao thông trọng điểm của thành phố, nối liền hai bờ quận Cái 

Răng và quận Ninh Kiều, khi hoàn thành sẽ mở ra hướng phát triển mới cho thành phố. 

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 làm chủ đầu tư, có tổng mức đầu tư 3.837,7 

tỷ đồng, đây là dự án thuộc nhóm A loại dự án công trình đô thị. Kế hoạch vốn 

năm 2022 được giao 1.179,81 tỷ đồng; dự án có chiều dài toàn tuyến trên 19 km, 

trong đó điểm đầu giao với quốc lộ 91 và đường tỉnh 922, điểm cuối giao với quốc 

lộ 61C, trên tuyến có 49 cây cầu. Sau thời gian chuẩn bị các thủ tục ban đầu, ngày 

17/11/2022 UBND thành phố chính thức khởi công các gói thầu thuộc dự án. 

Dự án xây dựng cầu Tây Đô, dự án có tổng mức đầu tư là 208 tỷ đồng, do 

Sở Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, kế hoạch vốn năm 2022 được giao là 30 tỷ 

đồng, dự án có chiều dài trên 140 m, gồm 2 nguyên đơn, 4 làn xe. Sau thời gian 

tập trung thi công, vừa qua, dự án xây dựng cầu Tây Đô nguyên đơn 1 đã chính 

thức hợp long, nhà thầu tập trung mọi nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ, như tăng 

ca để đổ liên kết ngang và phủ mặt cầu, dự kiến thông xe vào cuối năm để phục 

vụ nhu cầu đi lại của người dân. 

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, kế hoạch vốn năm 2022 được giao là 1.032,61 tỷ đồng. Hiện tại, 

dự án vẫn còn 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. 

Dự án thành phần đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 

- 2025 đoạn ngang thành phố Cần Thơ - Hậu Giang, có tổng mức đầu tư khoảng 

7.966 tỷ đồng. Vừa qua, dự án được Bộ Giao thông vận tải phê duyệt kế hoạch 

lựa chọn nhà thầu, dự kiến sẽ khởi công trong quý IV/2022. 

b) Công tác giải ngân 

Tính đến ngày 18/11/2022, tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản 

được 4.829,50 tỷ đồng đạt 53,98% kế hoạch năm, trong đó ngân sách địa phương 

4.123,88 tỷ đồng đạt 53,84%. 

c) Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 
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Trong tháng 11, thành phố cấp mới 01 dự án, vốn đầu tư 0,01 triệu USD. 

Lũy kế 11 tháng/2022, cấp mới 05 dự án FDI, vốn đăng ký 174,08 triệu USD; 

chấm dứt hoạt động 05 dự án với tổng vốn đăng ký 5,41 triệu USD. Hiện nay, trên 

địa bàn thành phố có 85 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài, tổng vốn đầu tư đăng 

ký khoảng 2.223,11 triệu USD. 

d) Tình hình đăng ký doanh nghiệp 

Trong tháng 11/2022, cấp mới đăng ký kinh doanh cho 80 doanh nghiệp 

với tổng vốn đăng ký hơn 805,79 tỷ đồng. Lũy kế 11 tháng/2022 cấp mới đăng ký 

kinh doanh cho 1.639 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 12.079 tỷ đồng, vượt 

17,07% KH về số lượng doanh nghiệp và đạt 75,49% KH vốn đăng ký năm 2022. 

So cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 52,18% và số vốn bằng 57,95%. 

4. Thương mại, dịch vụ, du lịch 

Tháng 11/2022 thực hiện Nghị quyết 63/NQ-CP ngày 03/5/2022 của Chính 

phủ, Bộ Công Thương phát động Tháng khuyến mãi tập trung quốc gia 2022 từ 

ngày 15/11/2022 - 22/12/2022, nhiều doanh nghiệp sẽ khuyến mãi có hạn mức lên 

đến 100%. Tình hình thương mại, dịch vụ 11 tháng trên địa bàn thành phố Cần 

Thơ phát triển ổn định do nhu cầu mua sắm, trao đổi hàng hóa gần cuối năm có 

xu hướng tăng.  

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 11/2022, 

ước đạt 10.741,15 tỷ đồng, tăng 4,20% so với tháng trước và tăng 37,42% so với 

cùng kỳ. Tính chung 11 tháng/2022, ước đạt 107.164,65 tỷ đồng, tăng 42,53% so 

với cùng kỳ. Trong đó:  

Bán lẻ hàng hóa: Doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 11/2022 ước đạt 

8.166,12 tỷ đồng, tăng nhẹ so với tháng trước tăng 2,58% và tăng 27,75% so với 

cùng kỳ năm trước. Tính chung 11 tháng/2022, ước đạt 81.824,96 tỷ đồng, tăng 

33,05% so với cùng kỳ. Trong đó, doanh thu ngành lương thực, thực phẩm chiếm 

tỷ trọng cao nhất ước đạt 24.190,60 tỷ đồng, tăng 14,23% so với cùng kỳ; ngành 

có tỷ trọng thấp nhất là Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu) với doanh thu ước đạt 

812,63 tỷ đồng, tăng 25,39% so với cùng kỳ; ngoài ra còn 7 nhóm ngành khác có 

mức tăng cao hơn mức tăng trưởng chung như: Vật phẩm văn hóa, giáo dục tăng 

86,59%; ô tô các loại tăng 62,74%; phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) 

tăng 67,13%; đá quý, kim loại quý và sản phẩm tăng 60,70%; hàng hóa khác tăng 

53,01%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 35,49%; sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe 

máy và xe có động cơ tăng hơn 2 lần so cùng kỳ.  

Lưu trú, ăn uống: Từ đầu năm 2022 đến nay hầu hết các khách sạn, nhà 

hàng đều hoạt động bình thường trở lại nên doanh thu ngành lưu trú, ăn uống tăng 

mạnh. Doanh thu lưu trú, ăn uống tháng 11/2022 ước đạt 1.207,77 tỷ đồng, tăng 

hơn 2 lần so cùng kỳ. Tính chung 11 tháng năm 2022, ước đạt 11.638,89 tỷ đồng, 

tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ, cụ thể: Dịch vụ lưu trú ước đạt 1.087,46 tỷ đồng, 

tăng hơn 4 lần so với cùng kỳ; dịch vụ ăn uống ước đạt 10.551,43 tỷ đồng, tăng 

hơn 2 lần so với cùng kỳ.  

Du lịch lữ hành: Hoạt động du lịch từng bước phục hồi và có sự tăng trưởng 

trở lại, thúc đẩy tăng trưởng các ngành kinh tế địa phương. Lượng khách đến tăng 

nên nhiều khách sạn, nhà hàng và chuỗi bán lẻ tại các điểm du lịch hoạt động nhộn 
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nhịp. Doanh thu du lịch lữ hành tháng 11/2022, ước đạt 71,78 tỷ đồng, tăng 

17,53% so tháng trước và tăng đột biến so với cùng kỳ, vì cùng kỳ hoạt động lữ 

hành gần như không có do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Thành phố đang đẩy 

mạnh công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, tổ chức và tham gia các sự kiện văn hóa 

lớn trong và ngoài nước. Đặc biệt, trong các dịp Lễ tổ chức các chuỗi sự kiện thu 

hút lượng lớn du khách đến tham quan. Tính chung 11 tháng năm 2022, ước đạt 

462,79 tỷ đồng, tăng hơn 8 lần so với cùng kỳ.  

Dịch vụ khác: Tình hình kinh doanh của các cơ sở dịch vụ từ đầu năm 2022 

đến các dịp lễ 30/4, 01/5, trong dịp hè 2022 đang phục hồi mạnh mẽ do thành phố 

Cần Thơ tiếp tục kiểm soát tốt dịch bệnh. Hầu hết các ngành dịch vụ đang hoạt 

động sôi nổi đến hiện tại, doanh thu dịch vụ tháng 11/2022 ước đạt 1.295,49 tỷ 

đồng, tăng 54,96% so với cùng kỳ 2021. Trong đó một số dịch vụ có mức tăng 

khá cao phải kể đến như: Ngành dịch vụ giáo dục và đào tạo tăng hơn 4 lần; ngành 

dịch vụ khác tăng hơn 3 lần so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng/2022 đạt 13.238 tỷ 

đồng, tăng 57,35% so với cùng kỳ năm trước. Nguyên nhân do cùng kỳ năm 2021, 

ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên các cơ sở kinh doanh vũ trường, quán bar, 

karaoke, massage...chưa hoạt động trở lại. 
  

Hình 4. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 

11 tháng năm 2022 (So với cùng kỳ) 
 

 

 

 

5. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ 

Giá hàng hoá tăng, giá nguyên liệu sản xuất, chi phí dịch vụ logistics tăng 

cao, đồng Đô la Mỹ tiếp tục tăng giá làm tăng chi phí nhập khẩu nguyên vật liệu 

phục vụ sản xuất. Các yếu tố này đã tác động đến giá cả hàng hóa thế giới, ảnh 

hưởng đến hoạt động xuất nhập khẩu và gây sức ép lên mặt bằng giá trong nước, 

ngoài ra, giá xăng dầu được điều chỉnh tăng… cũng là nguyên nhân khiến giá cả 

một số hàng hóa dịch vụ trong tháng tăng so với tháng trước. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2022 tăng 0,22% so với tháng trước; 

tăng 1,51% so với cùng kỳ năm trước, tăng 1,64% so với tháng 12 năm trước. Chỉ 

số giá bình quân 11 tháng/2022 tăng 2,40% so với bình quân cùng kỳ năm trước.  
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Trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng chính, các nhóm hàng hóa, 

dịch vụ có chỉ số giá tăng so với tháng trước, gồm: Đồ uống và thuốc lá tăng 

0,21%; nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 0,19%; giao thông 

tăng 2,58%; văn hóa, giải trí và du lịch tăng 0,09%; hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,05%. 

Các nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá giảm so với tháng trước, gồm: 

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,08%; may mặc, mũ nón, giầy dép giảm 0,24%; 

thiết bị và đồ dùng gia đình giảm 0,20%; Bưu chính viễn thông giảm 0,15%. 

Nhóm hàng hóa, dịch vụ có chỉ số giá ổn định so với tháng trước là nhóm 

Thuốc và dịch vụ y tế và nhóm Giáo dục. 

Các nguyên nhân tác động làm tăng/giảm giá CPI tháng 11 năm 2022 

Trong tháng có nhiều chương trình giảm giá, khuyến mãi được triển khai ở 

các cửa hàng, các siêu thị lớn nhỏ trên địa bàn thành phố đặc biệt là các nhóm 

hàng lương thực thực phẩm, đồ dùng gia đình… được giảm giá mạnh nhân các 

ngày 11/11, ngày 20/11 và các ngày cuối tuần nhằm thu hút nhu cầu mua sắm của 

người dân. Từ những chương trình này đã tác động làm chỉ số giá một số mặt 

hàng giảm như: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống; may mặc, mũ nón, giầy dép; thiết 

bị, đồ dùng gia đình và bưu chính viễn thông. Bên cạnh đó, một phần do tác động 

của giá xăng dầu được điều chỉnh tăng trong tháng đã làm một số nhóm hàng bị 

ảnh hưởng tăng nhẹ như: Đồ uống và thuốc lá tăng; xăng dầu; văn hóa, giải trí và 

du lịch; hàng hóa và dịch vụ khác… 

Sau sáu tháng liên tiếp giảm giá, giá gas đã đảo chiều tăng từ ngày 01/11 

với mức tăng 20.000 - 21.000 đồng mỗi bình 12 kg, hay 1.667 đồng/kg  (đã bao 

gồm VAT), do giá hợp đồng nhập khẩu trên thế giới tăng 35 USD/tấn so với tháng 

trước; tỷ giá đồng USD tăng cũng đã tác động đến giá gas trong nước. Hiện nay 

giá bán lẻ đến tay người tiêu dùng loại bình 12 kg là 425.000 đồng. 

Thời gian qua, thị trường xăng dầu thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, 

nguồn cung không ổn định, giá biến động với biên độ lớn và thường xuyên gây 

ảnh hưởng đến việc cung ứng xăng dầu trên thị trường trong nước. Tình trạng này 

khiến một số doanh nghiệp kinh doanh bán lẻ xăng dầu tại các địa phương đóng 

cửa, tạm ngừng kinh doanh hoặc bán hàng với số lượng hạn chế, tác động đến tâm 

lý, đời sống sinh hoạt của người dân cũng như nhu cầu sản xuất, kinh doanh của 

các tổ chức, doanh nghiệp. Trong tháng, có 02 lần giá xăng dầu được điều chỉnh 

tăng, do tỷ giá đồng USD tăng và lãi suất vay tăng đã ảnh hưởng đến giá xăng 

trong nước. 

Chỉ số giá vàng tăng 2,24% so với tháng trước, tăng 1,71% so với cùng kỳ 

năm trước, tăng 2,12% so với tháng 12 năm trước. Chỉ số giá vàng tăng do giá 

vàng thế giới tiếp đà tăng vì những tín hiệu lạm phát đang hạ nhiệt tại Mỹ và đồng 

USD có dấu hiệu suy yếu. Thêm vào đó thị trường tiền điện tử trải qua một giai 

đoạn suy thoái, vàng nhanh chóng trở thành tài sản được các nhà đầu tư chú trọng 

hơn, đã tác động làm giá vàng trong nước cũng tăng theo xu hướng thế giới. Giá 

vàng nhẫn sjc ngày 21/11/2022 trên địa bàn thành phố dao động quanh mức 

5.400.000 đồng/chỉ.  

Chỉ số giá đô la Mỹ tăng 3,19% so với tháng trước, tăng 9,09% so với cùng 

kỳ năm trước, tăng 8,29% so với tháng 12 năm trước. Đồng USD đã tăng so với 
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hầu hết các loại tiền tệ khác sau khi Fed tăng lãi suất, giá USD tăng mạnh khiến 

các ngoại tệ khác giảm sâu. Giá USD tại các ngân hàng vẫn đang ở trong tình 

trạng kịch trần, việc Mỹ tiếp tục tăng lãi suất sẽ làm gia tăng chi phí nắm giữ vàng 

và thúc đẩy đồng USD lên giá. Giá đô la Mỹ ngày 21/11/2022 dao động quanh 

mức 24.857 đồng/USD.  

Hình 5. Chỉ số giá tiêu dùng tháng 11/2022 

 
6. Giao thông vận tải, bưu chính viễn thông 

Từ đầu năm đến nay ngay sau khi dịch bệnh được kiểm soát, các hoạt động 

vận tải dần được phục hồi. Hiện nay, đang vào dịp cuối năm các doanh nghiệp 

cũng thường xuyên bảo dưỡng bảo trì trang thiết bị máy móc phương tiện, để đảm 

bảo an toàn phục vụ người dân trong thời gian tới dịp Tết dương lịch và Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023.  

Trong tháng 11/2022, tổng doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận 

tải và bưu chính, chuyển phát ước đạt 288,28 tỷ đồng, tăng 20,31% so với cùng 

kỳ. Tính chung 11 tháng/2022, ước đạt 3.032,83 tỷ đồng, tăng 29,39% so cùng kỳ 

năm trước, trong đó: Vận tải hành khách ước đạt 650,82 tỷ đồng, tăng 49,96%; 

vận tải hàng hoá ước đạt 1.725,76 tỷ đồng, tăng 22,87%; dịch vụ kho bãi, dịch vụ 

hỗ trợ vận tải ước đạt 586,02 tỷ đồng, tăng 30,75%; dịch vụ bưu chính, chuyển 

phát ước đạt 70,23 tỷ đồng, tăng 22,76% so cùng kỳ. 

Vận tải hành khách: Tháng 11/2022, số hành khách vận chuyển ước đạt 

1.348,07 nghìn hành khách, giảm 2,48% so với tháng trước và tăng 24,94% so với 

cùng kỳ; số hành khách luân chuyển ước đạt 61.348,56 nghìn lượt hành khách.km, 

giảm 8,12% so tháng trước và tăng 37,18% so cùng kỳ. Tính chung 11 tháng/2022, 

số hành khách vận chuyển ước đạt 23.578,51 nghìn hành khách, hơn 2 lần so với 

cùng kỳ; số hành khách luân chuyển đạt 832.756,41 nghìn lượt hành khách.km, 

tăng 51,36% so với cùng kỳ năm trước. 

Vận tải hàng hóa: Khối lượng hàng hóa vận chuyển tháng 11/2022, ước đạt 

772,40 nghìn tấn, tăng 5,08% so với tháng trước và tăng 24,43% so với cùng kỳ; 

khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 127.455,63 nghìn tấn.km, tăng 3,20% 

so tháng trước, tăng 15,41% so với cùng kỳ. Tính chung 11 tháng/2022, khối 
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lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 9.386,26 nghìn tấn, tăng 23,04% so với cùng 

kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước đạt 1.525.464,55 nghìn tấn.km, tăng 

19,78% so với cùng kỳ.  

Hình 6. Doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính 

chuyển phát tháng 11/2022 (So với cùng kỳ) 

 

Bưu chính, viễn thông: Doanh thu bưu chính, chuyển phát tháng 11/2022 

ước đạt 11,27 tỷ đồng, tăng 15,91% so tháng trước và tăng 55,04% so với cùng 

kỳ. Tính chung 11 tháng/2022, doanh thu bưu chính, chuyển phát ước đạt 70,23 

tỷ đồng, tăng 22,76% so cùng kỳ năm trước.  

7. Tài chính, ngân hàng 

a) Thu, chi ngân sách 

Thu ngân sách nhà nước: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn lũy kế 

thực hiện đến ngày 20/11/2022 đạt 13.635,85 tỷ đồng, bằng 77,67% dự toán 

HĐND thành phố giao, tăng 13,89% so với cùng kỳ. Cụ thể một số khoản thu 

chính như sau: 

Thu nội địa đạt 9.999,42 tỷ đồng, bằng 94,18% so với dự toán HĐND thành 

phố giao, chiếm 73,33% tổng thu và tăng 21,35% so với cùng kỳ. Trong đó các 

khoản thu từ doanh nghiệp nhà nước; thuế bảo vệ môi trường; thu từ hoạt động 

xổ số kiến thiết (bao gồm cả xổ số điện toán) chiếm tỷ trọng lớn và lần lượt tăng 

29,64%, 8,84% và 28,01% so với cùng kỳ năm trước. Bên cạnh đó, một số khoản 

thu vẫn còn giảm so cùng kỳ như: Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

giảm 13,32%; thu tiền bán nhà giảm 84,70%; thu tiền cấp quyền khai thác khoáng 

sản giảm 9,15%... 

Thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 281,12 tỷ đồng, bằng 56,22% 

so với dự toán HĐND thành phố giao, chiếm 2,06% tổng thu và giảm 51,25% so 

với cùng kỳ. 

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

hiện đến ngày 20/11/2022 đạt 11.619,64 tỷ đồng, bằng 72,50% dự toán HĐND 

thành phố giao, tăng 25,04% so với cùng kỳ. Trong đó: 
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Chi đầu tư phát triển đạt 6.250,06 tỷ đồng, bằng 72,17% dự toán HĐND 

thành phố giao, chiếm 53,79% tổng chi ngân sách địa phương và tăng 63,33% so 

với cùng kỳ. 

Chi thường xuyên đạt 5.310,08 tỷ đồng, bằng 77,17% dự toán HĐND thành 

phố giao, chiếm 45,70% tổng chi ngân sách địa phương và giảm 0,19% so với 

cùng kỳ. Trong đó: Chi cho sự nghiệp giáo dục, đào tạo đạt 1.920,87 tỷ đồng, 

bằng 72,23% so với dự toán HĐND thành phố giao và tăng 6,61% so với cùng 

kỳ; chi cho sự nghiệp y tế đạt 326,46 tỷ đồng, bằng 64,41% so với dự toán HĐND 

thành phố giao và giảm 17,57% so với cùng kỳ. 

Hình 7. Thu chi ngân sách nhà nước (So với cùng kỳ) 
 

 

b) Tín dụng ngân hàng 

Trong tháng 11/2022, tiền tệ và hoạt động ngân hàng, bảo đảm sự ổn định, 

an toàn hoạt động hệ thống ngân hàng trên địa bàn. Nguồn vốn huy động và tổng 

dư nợ cho vay đến cuối tháng 11/2022 đều tăng khá so với đầu năm, tăng cao hơn 

so với cùng kỳ năm 2021, góp phần tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh 

của doanh nghiệp phục hồi sau dịch Covid-19. Nợ xấu chiếm 1,58% trên tổng dư 

nợ cho vay. 

Vốn huy động: Đến cuối tháng 11/2022, vốn huy động ước đạt 101.800 tỷ 

đồng, tăng 0,40% so với đầu tháng, tăng 9,50% so với đầu năm, trong đó vốn huy 

động VNĐ là 99.000 tỷ đồng, chiếm 97,25%, tăng 0,39%; ngoại tệ là 2.800 tỷ 

đồng, chiếm 2,75%, tăng 0,76% so với đầu tháng. 

Tổng dư nợ cho vay: Đến cuối tháng 11/2022, tổng dư nợ cho vay ước đạt 

139.500 tỷ đồng, tăng 0,44% so đầu tháng, tăng 15,66% so với đầu năm. Nợ xấu 

là 2.200 tỷ đồng, chiếm 1,58% tổng dư nợ cho vay. 
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Hình 8. Hoạt động ngân hàng (Tính đến cuối tháng 11/2022) 

 

Lãi suất huy động (VNĐ): Theo Quyết định số 1812/QĐ-NHNN ngày 24 

tháng 10 năm 2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất tối đa bằng 

đồng Việt Nam đối với tiền gửi không kỳ hạn và kỳ hạn dưới 1 tháng là 1,0%/năm 

(điều chỉnh tăng 0,5%/năm), mức lãi suất đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 01 tháng 

đến dưới 6 tháng là 6,0%/năm (điều chỉnh tăng 1,0%/năm). 

Lãi suất cho vay (VNĐ): Theo Quyết định số 1813/QĐ-NHNN ngày 24 

tháng 10 năm 2022 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước, mức lãi suất cho vay 

ngắn hạn tối đa bằng đồng Việt Nam của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng 

nước ngoài đối với khách hàng vay để đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ một số lĩnh 

vực, ngành kinh tế là 5,5%/năm (điều chỉnh tăng 1,0%/năm). 

8. Các vấn đề xã hội 

a) Giáo dục và Đào tạo 

Sở Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) đã chỉ đạo toàn Ngành nghiêm túc triển 

khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về đổi mới căn bản, toàn 

diện GD&ĐT và cơ bản hoàn thành các nhiệm vụ theo kế hoạch. Đẩy mạnh tuyên 

truyền tiêm vắc xin phòng Covid-19 trong đội ngũ nhà giáo và HS. Tổ chức triển 

khai nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 của Ngành và của từng cấp học, bậc học; tiếp 

tục theo dõi, hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai thực hiện chương trình 

GDPT 2018. Kịp thời tham mưu UBND thành phố những nội dung thuộc thẩm 

quyền quản lý nhà nước về GD&ĐT trên địa bàn thành phố. Công tác phối hợp 

với báo, đài tuyên truyền về việc triển khai thực hiện các chủ trương về GD&ĐT, 

các hoạt động chào mừng kỷ niệm 40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam, đặc biệt là 

tuyên truyền về gương nhà giáo tiêu biểu trên địa bàn được Ngành chú trọng; triển 

khai đợt sinh hoạt chính trị, tư tưởng về nội dung tác phẩm “Một số vấn đề lý luận 

và thực tiễn về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam”. 

Triển khai Thông tư số 07/2022/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 5 năm 2022 

của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT quy định công tác tư vấn nghề nghiệp, việc làm và hỗ 
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trợ khởi nghiệp trong các cơ sở giáo dục; Nghị định số 57/2022/NĐ-CP ngày 25 

tháng 8 năm 2022 của Chính phủ quy định các danh mục chất ma túy và tiền chất. 

Ban hành văn bản hướng dẫn các đơn vị tham gia Giải Marathon Quốc tế 

Di sản Cần Thơ năm 2022; Cuộc thi làm video “1 phút xanh: Giảm nhẹ rủi ro 

thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu”; Cuộc thi vẽ tranh Quốc tế Toyota với chủ 

đề “Chiếc ô tô mơ ước” năm 2022; Cuộc thi vẽ tranh “Ngàn lời tri ân”; Cuộc thi 

“Chung tay vì an toàn giao thông” trên mạng xã hội CVNet năm 2022; bình chọn 

cho Chiến dịch We Love City của thành phố Cần Thơ. Kết thúc vòng loại Cuộc 

thi trực tuyến “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh” năm 2022, kết quả: Cần Thơ có trên 20.406 lượt giáo viên (GV), học sinh 

(HS) tham gia, xếp thứ 14 toàn quốc. Tổ chức Hội thi “Giai điệu tuổi hồng” thành 

phố năm 2022 với 39 đoàn, 729 HS đăng ký dự thi. 

Triển khai việc thực hiện Dự án “Mô hình sàng lọc thị lực có sự tham gia 

lồng ghép với chương trình khám sức khỏe hàng năm cho trẻ em tại Cần Thơ, Việt 

Nam” tại các trường trung học cơ sở; phối hợp Bệnh viên Nhi đồng sàng lọc, 

chuẩn đoán, can thiệp sớm cho trẻ rối loạn phổ tự kỷ tại các cơ sở giáo dục mầm 

non (GDMN). 

b) Y tế và chăm sóc sức khỏe người dân 

Theo báo cáo của Sở Y tế, trong tháng (15/10/2022 đến ngày 14/11/2022), 

thành phố Cần Thơ ghi nhận 843 trường hợp mắc sốt xuất huyết, giảm 156 trường 

hợp so với tháng trước; 186 trường hợp mắc tay chân miệng, giảm 07 trường hợp 

so với tháng trước; 01 trường hợp mắc sởi và sốt phát ban nghi sởi, tăng 01 trường 

hợp so với tháng trước; 09 trường hợp mắc Covid-19 (01 trường hợp tử vong); 

giảm 51 ca mắc và giảm 01 ca tử vong so với tháng trước; 864 trường hợp tiêu 

chảy, giảm 5,57% so với tháng trước. 

Tính chung 11 tháng năm 2022, ghi nhận 6.051 trường hợp mắc sốt xuất 

huyết, tăng 5.278 trường hợp so cùng kỳ năm 2021; 1.961 trường hợp mắc tay 

chân miệng, tăng 848 trường hợp so cùng kỳ năm 2021; 03 trường hợp mắc sởi 

và sốt phát ban nghi sởi, tăng 02 trường hợp so cùng kỳ năm 2021; 8.579 trường 

hợp mới mắc Covid-19 (373 ca tử vong). 

Công tác phòng, chống dịch Covid-19, Thành phố Cần Thơ 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 tình hình mới theo 

phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt. 

Tính đến ngày 14/11/2022, có 3.503.833 liều vắc xin phòng Covid-19 được 

tiêm cho người dân trên địa bàn (đạt 103,1% 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 71,1% 

và 78,8%. Tỷ lệ trẻ từ 12 đến 17 tuổi tiêm mũi 3 đạt 65,3%. Tỷ lệ trẻ từ 5-11 tuổi 

được tiêm mũi 2 là 90,2%. Tiếp tục phối hợp Công an thành phố và Ủy ban nhân 

dân quận, huyện đẩy nhanh tiến độ cập nhật, “làm sạch” dữ liệu tiêm chủng Covid-
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19 và triển khai ký xác nhận “Hộ chiếu vắc xin”. Tính đến ngày 14/11/2022, đã 

ký xác nhận 1.436.677 hộ chiếu vắc xin. 

Công tác y tế dự phòng khác, tăng cường phòng chống bệnh đậu mùa khỉ; 

thực hiện giám sát dịch bệnh tại cửa khẩu, cơ sở khám chữa bệnh và giám sát dựa 

vào sự kiện tại cộng đồng. Chỉ đạo các đơn vị tăng cường công tác phòng chống 

sốt xuất huyết (SXH), các cơ sở khám chữa bệnh chuẩn bị sẵn sàng vật tư, thuốc, 

trang thiết bị, đường dây nóng để tiếp nhận và điều trị các trường hợp sốt xuất 

huyết nặng.  

Công tác phòng, chống HIV/AIDS, lũy tích số người nhiễm HIV phát hiện 

được là 7.173 trường hợp. Trong đó, tử vong 2.609 trường hợp, số nhiễm HIV 

còn sống 4.564 trường hợp. Điều trị ARV cho 4.766 trường hợp, điều trị 

Methadone cho 321 trường hợp. 

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: Xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở và Phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Khảo sát chấm điểm, xếp loại hoạt động 

Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh quận, huyện; Trung tâm Văn hóa 

- Thể thao xã, phường, thị trấn; công tác gia đình và phòng, chống bạo lực gia 

đình năm 2022 tại 09 quận, huyện trên địa bàn thành phố. Phối hợp Báo Cần Thơ 

thực hiện trang “Văn hóa cơ sở” 04 kỳ và phát hành 599 tờ báo đến ấp, khu vực. 

Phối hợp Đài PTTH Cần Thơ thực hiện chương trình Chuyện văn hóa 02 kỳ phát 

trên sóng truyền hình thành phố Cần Thơ. Tham mưu nội dung trình tại kỳ họp 

thường lệ cuối năm 2022 của Hội đồng nhân dân thành phố: Nghị quyết của Hội 

đồng nhân dân thành phố về đặt tên, đổi tên đường năm 2022. 

Hệ thống thư viện công cộng toàn thành phố bổ sung 11.203 bản sách, phục 

vụ 310.903 lượt người, 596.022 lượt thông tin tài liệu. Phục vụ xe thư viện lưu 

động tại 20 trường tiểu học thuộc 03 quận/huyện: Ô Môn, Thốt Nốt và Phong 

Điền, 13.000 lượt người và 90.000 lượt thông tin tài liệu. 

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 20.267 lượt khách.  

Tổ chức Liên hoan “Dân ca Nam Bộ thành phố Cần Thơ”3 năm 2022. Tham 

gia Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ lần thứ VIII 

tại tỉnh Sóc Trăng4. 

Tổ chức biểu diễn 04 suất và phục vụ khoảng 1.200 lượt người xem. Tham 

gia vòng chung kết cuộc thi “Tài năng diễn viên sân khấu cải lương Trần Hữu 

Trang - 2022”, 01 cá nhân đạt huy chương Bạc. 

Thể dục, thể thao (TDTT): Thể dục, thể thao quần chúng, tính đến tháng 

11/2022, chỉ tiêu người tập luyện TDTT thường xuyên 429.396 người, đạt 100% 

                    
3 Kết quả: Trao 55 giải. 
4 Kết quả đạt 01 Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng tặng giải A phần thi Liên hoan nghệ thuật quần 

chúng; Phần thi Liên hoan nghệ thuật quần chúng: 01 giải A, 02 giải B, 01 giải C; Phần thi trình diễn trích đoạn 

Lễ hội, nghi thức sinh hoạt văn hóa truyền thống: Giải B; Phần thi trình diễn trang phục dân tộc truyền thống: Giải C. 
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kế hoạch; số gia đình thể thao 96.657 hộ, đạt 102,2% kế hoạch, số câu lạc bộ 

TDTT 1.350 CLB, đạt 100% kế hoạch.  

Thể thao thành tích cao, từ đầu năm đến nay, cử 204 HLV, 924 lượt VĐV 

(487 nữ) tham dự 77 giải thể thao quốc gia, đạt 432 huy chương các loại 141 

HCV - 133 HCB - 158 HCĐ (trong đó 06 HCV, 03 HCB, 02 HCĐ tại Seagames 

31 năm 2022; 03 HCV, 01 HCB, 03 HCĐ tại Giải vô địch Taekwondo vô địch 

Đông Nam Á; 04 HCV, 02 HCB, 01 HCĐ tại Đại hội Thể thao Người Khuyết 

tật Đông Nam Á năm 2022). 

d) Chính sách lao động - xã hội 

Lĩnh vực lao động: Thành phố Cần Thơ (TPCT) giải quyết việc làm 3.361 

lao động. Lũy kế từ đầu năm đã giải quyết việc làm cho 53.808 lao động (cung 

ứng lao động đi làm việc nước ngoài là 73 người), đạt 106,76% kế hoạch, tăng 

100% so với cùng kỳ năm 2021. 

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

việc làm và học nghề cho 13.326 lượt; giới thiệu việc làm trong và ngoài nước 

cho 2.699 lượt, cung ứng lao động trong và ngoài nước 212 người; thông qua các 

hình thức như: Người lao động đến liên hệ trực tiếp tại Trung tâm, gián tiếp qua 

email, tổng đài điện thoại, nhóm quản trị nhân sự Cần Thơ, mạng xã hội Zalo và 

Facebook của Trung tâm, Cổng thông tin Việc làm Cần Thơ, trực tiếp tại Ngày 

gặp gỡ nhà tuyển dụng thứ Hai hàng tuần. Điểm tư vấn tại Ngày Hội việc làm 

Trường Đại học FPT Cần Thơ, Ngày Hội việc làm Trường Đại học Tây Đô, Ngày 

Hội việc làm Trường Đại học Nam Cần Thơ. 

Thực hiện chính sách Người có công: Tính đến ngày 22/11/2022 toàn thành 

phố hiện có 5.400 Người có công với cách mạng 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. Tổ chức đưa Đoàn Mẹ Việt Nam Anh hùng và Người 

có công tiêu biểu tham quan Thủ đô Hà Nội, viếng Lăng Bác và gặp Lãnh đạo 

Đảng và Nhà nước. Tổ chức Hội nghị Tổng kết đánh giá công tác chi trả trợ cấp 

ưu đãi Người có công với cách mạng qua hệ thống Bưu điện trên địa bàn thành 

phố Cần Thơ.  

Lĩnh vực xã hội: Tham mưu UBND thành phố ban hành Kế hoạch số 

223/KH-UBND ngày 02/11/2022 thực hiện Chương trình hành động quốc gia về 

người cao tuổi trên địa bàn thành phố Cần Thơ giai đoạn 2022 - 2030; Kế hoạch 

số 224/KH-UBND ngày 07/11/2022 về triển khai tổ chức Tháng hành động Vì 

bình đẳng giới năm 2022 “Đảm bảo an sinh xã hội, tăng quyền năng và tạo cơ hội 

cho phụ nữ và trẻ em gái nhằm thực hiện bình đẳng giới và xóa bỏ bạo lực trên cơ 

sở giới”; Dự thảo Nghị quyết quy định mức chuẩn trợ giúp xã hội, mức trợ giúp 

xã hội và đối tượng trợ giúp xã hội khó khăn khác chưa được quy định tại Nghị 

định số 20/2021/NĐ-CP. Trợ cấp thường xuyên cho hơn 325.432 lượt đối tượng 

bảo trợ xã hội ở ngoài cộng đồng với tổng kinh phí hơn 167 tỷ đồng, đảm bảo 

100% đối tượng bảo trợ xã hội được trợ giúp xã hội đúng và đủ theo Nghị định số 

20/2021/NĐ-CP. 
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đ) Tình hình tai nạn giao thông 

Tính từ ngày 15/10/2022 đến ngày 14/11/2022, theo báo cáo của Ban An 

toàn giao thông thành phố Cần Thơ đã xảy ra 10 vụ tai nạn giao thông đường bộ, 

tăng 05 vụ so cùng kỳ; chết 8 người, tăng 03 người so với cùng kỳ; 05 người bị 

thương, tăng 04 người so với cùng kỳ. Lũy kế 11 tháng/2022, tổng số vụ tai nạn 

giao thông 71 vụ (đường bộ 70 vụ và đường thủy 01 vụ), 69 người chết, 11 người bị thương. 

Hình 9. Tình hình tai nạn giao thông, cháy nổ tháng 11/2022 
(So với cùng kỳ năm trước) 

 

Tình hình cháy, nổ tính từ ngày 15/10/2022 đến 14/11/2022 trên địa bàn 

thành phố Cần Thơ xảy ra 03 vụ cháy, tăng 01 vụ so với cùng kỳ; làm chết 01 

người. Lũy kế 11 tháng/2022, xảy ra 13 vụ cháy; thiệt hại về người: 01 người chết 

do bị ngạt khói khi đưa ra ngoài; thiệt hại tài sản thống kê được 1.531 triệu đồng; 

và xảy ra 01 vụ nổ thiệt hại về người: 01 người bị thương nhẹ, thiệt hại về tài sản 

thống kê được: 01 trụ bơm xăng trị giá khoảng 30 triệu đồng; tổng giá trị thiệt hại 

về tài sản của vụ cháy, nổ là 1.561 triệu đồng./. 

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 

 

 

 

 

 

 



1 Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) %  - 131,23 

2 Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước 

do địa phương quản lý
Triệu đồng 5.267.967 148,93 

3 Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng Triệu đồng 81.824.962 133,05 

4 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân %  - 102,40 

5 Doanh thu hoạt động ngành vận tải Triệu đồng 3.032.825 129,39 

6 Tổng thu ngân sách Nhà nước Triệu đồng 13.635.846 113,89 

7 Tổng chi ngân sách địa phương Triệu đồng 11.619.636 125,04 

1. Một số chỉ tiêu chủ yếu 11 tháng năm 2022

Đơn vị tính

Ước tính 

11 tháng

năm 2022

11 tháng

năm 2022

so cùng kỳ

năm 2021 (%)

19



2. Sản xuất nông nghiệp đến ngày 15 tháng 11 năm 2022

Diện tích gieo trồng cây hàng năm (Ha)

Lúa

Lúa đông xuân 3.787 14.643 386,66

Lúa hè thu  -  -  - 

Lúa thu đông  -  -  - 

Các loại cây khác

Ngô 17 16 94,12

Rau, đậu các loại 317 225 70,98

Thực hiện 

cùng kỳ năm trước

Thực hiện 

kỳ báo cáo

Kỳ báo cáo so với 

cùng kỳ năm trước 

(%)

20



3. Chỉ số sản xuất công nghiệp

%

Toàn ngành công nghiệp 140,94 108,27 137,50 131,23

Khai khoáng - - - -
Khai thác than cứng và than non - - - -
Khai thác dầu thô và khí đốt tự nhiên - - - -
Khai thác quặng kim loại - - - -
Khai khoáng khác - - - -
Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khai thác mỏ và quặng - - - -
Công nghiệp chế biến, chế tạo 154,40 107,27 143,35 137,82

Sản xuất chế biến thực phẩm 164,61 108,03 145,04 140,76
Sản xuất đồ uống 109,58 102,36 121,81 122,00
Sản xuất sản phẩm thuốc lá 67,31 138,96 93,76 89,81
Dệt 321,65 76,56 111,85 123,67
Sản xuất trang phục 104,68 114,35 102,93 136,66
Sản xuất da và các sản phẩm có liên quan 201,78 97,40 106,68 155,04
Chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ 

giường, tủ, bàn, ghế); … … … …

sản xuất sản phẩm từ rơm, rạ và vật liệu tết bện … … … …

Sản xuất giấy và sản phẩm từ giấy 818,26 85,83 460,38 178,90
In, sao chép bản ghi các loại 128,93 175,07 126,46 105,01
Sản xuất than cốc, sản phẩm dầu mỏ tinh chế … … … …

Sản xuất hoá chất và sản phẩm hoá chất 105,72 104,74 106,75 103,99
Sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu 152,76 107,26 157,15 150,62
Sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic 502,21 102,73 450,26 328,76
Sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 289,24 101,73 244,72 153,96
Sản xuất kim loại 111,67 109,76 154,45 108,42
Sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc sẵn (trừ máy móc, 

thiết bị) 153,33 98,79 123,94 179,88
Sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm 

quang học … … … …

Sản xuất thiết bị điện … … … …

Sản xuất máy móc, thiết bị chưa được phân vào đâu 83,46 103,39 61,58 108,89
Sản xuất xe có động cơ … … … …

Sản xuất phương tiện vận tải khác 1.219,10 26,18 4,88 52,37
Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 228,30 104,19 260,45 176,07
Công nghiệp chế biến, chế tạo khác 541,27 102,59 490,05 236,82
Sửa chữa, bảo dưỡng và lắp đặt máy móc và thiết bị … … … …

Sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước và điều hoà không khí 104,55 113,28 119,89 112,25

Cung cấp nước; hoạt động quản lý và xử lý rác thải, 

nước thải 115,46 100,99 115,80 109,96

Khai thác, xử lý và cung cấp nước 107,56 101,43 120,19 104,84
Thoát nước và xử lý nước thải … … … …

Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải; tái chế phế 

liệu 120,51 100,73 113,42 113,29
Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác … … … …

Thực hiện từ 

đầu năm đến 

kỳ trước kỳ 

báo cáo

Ước tính kỳ 

báo cáo so 

với kỳ trước

Ước tính kỳ 

báo cáo so 

với cùng kỳ 

năm trước

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối kỳ báo 

cáo so với 

cùng kỳ năm 

trước
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4. Sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

Tên sản phẩm 

(Theo ngành sản phẩm mới)

  - Phi lê đông lạnh Tấn 19.483 21.293 207.836 137,39 139,45

  - Tôm đông lạnh Tấn 3.000 2.965 34.382 101,81 132,76

  - Xay xát gạo Tấn 271.542 310.678 3.458.498 136,15 129,00

  - Thức ăn gia súc Tấn 30.970 33.378 328.145 146,01 137,90

  - Thức ăn thủy sản Tấn 62.764 68.881 770.483 119,61 116,64

  - Bia đóng lon 1.000 Lít 4.006 4.375 40.061 102,36 101,33

  - Nước ngọt (cocacola, 7 up, …) 1.000 Lít 22.926 23.428 252.487 124,81 136,43

  - Nước yến và nước bổ dưỡng khác 1.000 Lít 682 552 4.395 169,33 32,21

  - Thuốc lá có đầu lọc 1.000 Bao 9.447 13.128 104.233 93,76 89,81

  - Bao và túi dùng để đóng, gói hàng từ nguyên 

liệu dệt khác 1.000 Cái 2.591 2.600 29.704 102,97 114,41

  - Quần áo may sẵn 1.000 Cái 303 323 3.337 112,15 137,88

  - Phân khoáng và phân hóa học NPK Tấn 188 200 1.628 285,71 94,27

  - Thùng, hộp bằng bìa cứng (trừ bìa nhăn) 1000 chiếc 4.723 3.982 45.370 520,56 182,55

  - Dược phẩm chứa hóc môn nhưng không có 

kháng sinh dạng viên Triệu viên 975 1.063 10.354 156,09 161,75

  - Bao và túi (kể cả loại hình nan) từ plastic 

khác Tấn 489 499 5.821 154,30 102,16

  - Xi măng 1.000 Tấn 150 153 1.595 250,42 155,58

  - Sắt thép Tấn 9.111 10.000 90.547 154,45 108,42

  - Đinh, đinh mủ, ghim dập Tấn 414 409 5.846 123,94 179,88

  - Điện thương phẩm Triệu KWh 222 233 2.543 106,62 105,61

  - Nước uống được 1.000 M3 4.284 4.345 47.351 120,19 104,84

  - Rác thải không độc hại đã thu gom không thể 

tái chế Tấn 29.751 30.000 157.061 243,24 119,14

Đơn vị tính

Thực hiện 

tháng trước  

tháng báo 

cáo

Ước tính 

tháng 

báo cáo 

Cộng dồn  

từ đầu 

năm đến 

cuối kỳ 

báo cáo 

Kỳ báo cáo 

so với 

cùng kỳ 

năm trước 

(%)

Cộng dồn 

từ đầu năm 

đến cuối kỳ  

báo cáo so 

với cùng kỳ 

năm trước 

(%)
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5. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nước do địa phương quản lý

TỔNG SỐ 7.658.824 762.136 973.945 5.267.967 68,78 148,93

Vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh 5.931.374 649.087 858.877 3.662.889 61,75 157,57

Vốn cân đối ngân sách tỉnh 956.780 142.002 192.470 720.110 75,26 142,20

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 181.000 23.219 28.820 149.278 82,47 87,89

Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo 
mục tiêu 1.457.685 272.593 316.453 989.543 67,88 291,84

Vốn nước ngoài (ODA) 1.566.093 112.295 188.732 710.142 45,34 127,49

Xổ số kiến thiết 859.026 33.584 51.733 627.469 73,04 166,11

Vốn khác 1.091.790 88.613 109.489 615.625 56,39 113,10

Vốn ngân sách Nhà nước cấp huyện 1.727.450 113.049 115.068 1.605.078 92,92 132,37

Vốn cân đối ngân sách huyện 938.020 71.861 74.520 894.173 95,33 126,26

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 319.000 34.134 35.144 316.311 99,16 143,73

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu  -  -  -  -  -  -

Vốn khác 789.430 41.188 40.548 710.905 90,05 142,81

Vốn ngân sách Nhà nước cấp xã  -  -  -  -  -  -

Vốn cân đối ngân sách xã  -  -  -  -  -  -

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất  -  -  -  -  -  -

Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu  -  -  -  -  -  -

Vốn khác  -  -  -  -  -  -

Triệu đồng; %

Kế hoạch 

năm 2022

Thực hiện 

kỳ trước

Ước tính kỳ 

báo cáo

Cộng dồn 

thực hiện 

đến cuối kỳ 

báo cáo

Cộng dồn  

từ đầu năm 

đến cuối kỳ 

báo cáo so 

với kế 

hoạch năm 

Cộng dồn 

từ đầu năm 

đến cuối kỳ 

báo cáo so 

với cùng kỳ 

năm trước 
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6. Số dự án đầu tư nước ngoài được cấp phép mới 

Dự án

Số dự án cấp 

phép mới 

tháng 10/2022

Số dự án

cấp phép mới

tháng 11/2022

Lũy kế số dự 

án cấp phép 

mới từ đầu 

năm đến tháng 

11/2022 

TỔNG SỐ 2 1 5

Phân theo ngành kinh tế

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - 1 2

Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản - - 1

Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp 1 - 1

Giáo dục đào tạo 1 - 1

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

Thái Lan - - 1

Hà Lan - - 1

Liên doanh Việt Nam Singapore 2 - 2

Đức - 1 1

7. Vốn đăng ký và vốn bổ sung của dự án đầu tư nước ngoài

      được cấp phép mới 

Triệu USD

Số vốn

tháng 10/2022

Số vốn

tháng 11/2022

Lũy kế vốn từ 

đầu năm đến 

tháng 11/2022

TỔNG SỐ 12,82 160,00 174,08

Phân theo ngành kinh tế

Lắp đặt máy móc và thiết bị công nghiệp - 0,01 1,27

Chế biến, bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản 12,82 - 12,82

Xây dựng hạ tầng khu công nghiệp - 159,91 159,91

Giáo dục đào tạo - 0,08 0,08

Phân theo một số nước và vùng lãnh thổ

Thái Lan - - 1,26

Hà Lan 12,82 - 12,82

Singapore - 160,00 160,00

Đức - 0,01 0,01
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8. Doanh thu bán lẻ hàng hoá 

TỔNG SỐ 7.960.363 8.166.118 81.824.962 127,75 133,05

Lương thực, thực phẩm 2.182.238 2.204.273 24.190.601 115,18 114,23

Hàng may mặc 205.898 228.198 2.294.969 134,72 123,36

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị gia đình 700.793 735.119 7.073.136 112,31 113,18

Vật phẩm văn hóa, giáo dục 134.713 143.666 1.297.947 153,03 186,59

Gỗ và vật liệu xây dựng 1.079.853 1.128.516 11.051.668 114,59 135,49

Ô tô các loại 1.127.291 1.128.604 10.930.283 161,77 162,74

Phương tiện đi lại (trừ ô tô, kể cả phụ tùng) 500.980 525.794 4.484.020 128,81 167,13

Xăng, dầu các loại 639.336 662.576 7.462.409 108,91 123,07

Nhiên liệu khác (Trừ xăng, dầu) 76.053 77.071 812.627 107,73 125,39

Đá quý, kim loại quý và sản phẩm 848.479 852.265 7.897.462 164,27 160,70

Hàng hóa khác 145.548 152.679 1.307.400 145,95 153,01
Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, xe máy và xe có 

động cơ 319.179 327.359 3.022.441 196,70 204,30

9. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành

     và dịch vụ khác

Dịch vụ lưu trú, ăn uống 1.125.702 1.207.771 11.638.893 205,26 222,75

Dịch vụ lưu trú 116.129 122.541 1.087.460 1.927,99 440,05

Dịch vụ ăn uống 1.009.573 1.085.230 10.551.434 335,74 211,96

Du lịch lữ hành 61.073 71.780 462.788 … 892,89

Dịch vụ khác 1.161.012 1.295.484 13.238.004 154,96 157,35

Triệu đồng; %

Thực hiện 

tháng trước  

tháng báo 

cáo

Ước tính 

tháng báo 

cáo 

Cộng dồn  từ 

đầu năm đến 

cuối kỳ báo 

cáo 

Kỳ báo cáo 

so với cùng 

kỳ năm 

trước 

Cộng dồn từ 

đầu năm 

đến cuối kỳ  

báo cáo so 

với cùng kỳ 

năm trước

Thực hiện 

tháng trước  

tháng báo 

cáo

Ước tính 

tháng báo 

cáo 

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối kỳ báo 

cáo 

Kỳ báo cáo 

so với cùng 

kỳ năm 

trước

Cộng dồn từ 

đầu năm 

đến cuối kỳ  

báo cáo so 

với cùng kỳ 

năm trước

Triệu đồng; %
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10. Chỉ số giá tiêu dùng, chỉ số giá vàng và chỉ số giá Đô la Mỹ

%

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG 107,93 101,51 101,64 100,22 102,40

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 113,05 102,15 102,20 99,92 101,62

    Trong đó:

Lương thực 111,70 101,56 101,40 100,67 102,85

Thực phẩm 112,55 101,23 101,59 99,75 99,50

Ăn uống ngoài gia đình 114,20 104,09 103,50 100,00 105,11

Đồ uống và thuốc lá 106,01 100,00 100,92 100,21 103,11

May mặc, mũ nón và giày dép 102,70 101,72 98,97 99,76 100,07

Nhà ở, điện, nuớc, chất đốt và VLXD 107,01 101,07 100,97 100,19 102,95

Thiết bị và đồ dùng gia đình 107,27 102,55 102,44 99,80 102,42

Thuốc và dịch vụ y tế 100,57 100,24 100,24 100,00 100,16

Trong đó: Dịch vụ y tế 100,50 100,00 100,00 100,00 100,00

Giao thông 110,60 99,45 101,62 102,58 114,35

Bưu chính viễn thông 97,48 98,77 98,83 99,85 98,93

Giáo dục 101,44 106,13 106,14 100,00 95,78

Trong đó: Dịch vụ giáo dục 100,03 106,47 106,47 100,00 94,55

Văn hoá, giải trí và du lịch 97,13 99,56 100,74 100,09 99,85

Hàng hóa và dịch vụ khác 108,16 101,61 101,59 100,05 101,65

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 137,28 101,71 102,12 102,24 102,21

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 106,81 109,09 108,29 103,19 101,69

Chỉ số giá tháng 11/2022 so với:
Bình quân 

cùng kỳKỳ gốc

2019

Cùng kỳ 

năm trước

Tháng 12

 năm trước
Tháng  trước
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11. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 

TỔNG SỐ 288.284,54 3.032.825,26 101,62 120,31 129,39

Vận tải hành khách 63.052,02 650.819,45 97,65 137,22 149,96

Đường sắt  -  -  -  -  -

Đường biển  -  -  -  -  -

Đường thủy nội địa 3.183,57 34.727,60 104,61 109,29 125,44

Đường bộ 59.868,45 616.091,85 97,31 139,11 151,63

Hàng không  -  -  -  -  -

Vận tải hàng hóa 165.381,24 1.725.756,22 103,84 115,80 122,87

Đường sắt  -  -  -  -  -

Đường biển  -  -  -  -  -

Đường thủy nội địa 59.596,26 626.762,36 103,63 112,47 120,28

Đường bộ 105.784,98 1.098.993,86 103,96 117,76 124,40

Hàng không  -  -  -  -  -

Kho bãi, DV hỗ trợ vận tải 48.584,28 586.017,73 96,90 111,47 130,75

Bưu chính, chuyển phát 11.267,00 70.231,86 115,91 155,04 122,76

Ước tính tháng 

báo cáo 

Cộng dồn  từ 

đầu năm đến 

cuối kỳ báo cáo 

Kỳ báo cáo 

so với tháng 

trước

Kỳ báo cáo 

so với cùng 

kỳ năm trước 

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối kỳ  báo 

cáo so với 

cùng kỳ năm 

trước 

Triệu đồng; %
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12. Vận tải hành khách và hàng hóa của địa phương

%

A. HÀNH KHÁCH

I. Vận chuyển (Nghìn HK) 1.348,07 23.578,51 97,52 124,94 206,09

Đường sắt - - - - -

Đường biển - - - - -

Đường thủy nội địa 405,24 4.914,83 102,19 109,82 120,10

Đường bộ 942,83 18.663,68 95,64 132,79 253,98

Hàng không - - - - -

II. Luân chuyển (Nghìn lượt HK.km) 61.348,56 832.756,41 91,88 137,18 151,36

Đường sắt - - - - -

Đường biển - - - - -

Đường thủy nội địa 911,24 10.838,63 104,68 111,13 115,19

Đường bộ 60.437,32 821.917,78 91,71 137,66 151,99

Hàng không - - - - -

B. HÀNG HÓA

I. Vận chuyển (Nghìn tấn) 772,40 9.386,26 105,08 124,43 123,04

Đường sắt - - - - -

Đường biển - - - - -

Đường thủy nội địa 400,00 4.662,73 107,16 117,05 117,40

Đường bộ 372,40 4.723,53 102,94 133,48 129,16

Hàng không - - - - -

II. Luân chuyển (Nghìn tấn.km) 127.455,63 1.525.464,55 103,20 115,41 119,78

Đường sắt - - - - -

Đường biển - - - - -

Đường thủy nội địa 73.117,13 796.030,79 102,69 116,73 120,81

Đường bộ 54.338,50 729.433,76 103,90 113,69 118,67

Hàng không - - - - -

Ước tính 

tháng báo cáo 

Cộng dồn  từ 

đầu năm đến 

cuối kỳ báo 

cáo 

Kỳ báo cáo so 

với tháng 

trước

Kỳ báo cáo so 

với cùng kỳ 

năm trước

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối kỳ  báo 

cáo so với 

cùng kỳ năm 

trước
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13. Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 

TH 

10 tháng 

năm 2022 

TH 

20 ngày 

tháng 11 

năm 2022 

Lũy kế TH 

đến 20 ngày 

tháng 11 

năm 2022 

Lũy kế TH 

so với dự 

toán HĐND 

TP năm 

2022

Lũy kế TH 

so với

cùng kỳ

Tổng thu NSNN trên địa bàn 12.336.813 1.299.033 13.635.846 77,67 113,89

A. Thu NSNN theo dự toán được giao (I+II) 9.969.871 310.666 10.280.537 92,48 116,60

I. Thu nội địa 9.703.627 295.790 9.999.417 94,18 121,35

  1. Thu từ DNNN 1.328.669 110.681 1.439.349 111,49 129,64

  2. Thu từ DN có vốn ĐTNN 840.977 13.562 854.539 82,56 86,68

  3. Thu từ khu vực CTN, dịch vụ ngoài NN 2.014.800 38.866 2.053.665 98,73 120,77

  4. Thuế sử dụng đất nông nghiệp 6 - 6 - 4,73

  5. Thuế thu nhập cá nhân 1.171.010 32.565 1.203.575 160,48 167,35

  6. Lệ phí trước bạ 451.174 28.010 479.184 119,80 148,63

  7. Thuế bảo vệ môi trường 1.246.697 19.621 1.266.318 102,95 108,84

  8. Thu phí, lệ phí 168.696 7.828 176.524 110,33 106,18

  9. Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 36.736 330 37.066 123,55 138,60

 10. Thu tiền thuê mặt đất, mặt nước 175.387 7.279 182.666 91,33 167,42

 11. Tiền sử dụng đất 509.309 25.753 535.062 35,67 106,81

 12. Thu tiền bán nhà, KH, thuê nhà thuộc SHNN 6.960 - 6.960 13,92 15,30

 13. Thu tiền cấp quyền khai thác khoáng sản 7.263 31 7.294 81,04 90,85

 14. Thu khác ngân sách 223.552 11.263 234.815 86,97 122,48
 15. Thu cổ tức, lợi nhuận 12.919 - 12.919 107,66 119,64
 16. Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết (bao gồm cả xổ 

số điện toán) 1.509.474 - 1.509.474 94,34 128,01

II. Thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 266.244 14.876 281.120 56,22 48,75

B. Thu vay để bù đắp bội chi theo hạn mức được 

duyệt 142.473 110.544 253.017 30,96 116,16

C. Các khoản huy động, đóng góp 11.580 4 11.584 - 1.302,30

D. Thu bổ sung có mục tiêu từ NSTW 2.206.110 876.832 3.082.942 65,07 119,34

E. Thu hoàn trả các cấp ngân sách 6.780 987 7.766 - 7,98

Triệu đồng; %
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14. Chi ngân sách Nhà nước địa phương 

TH 

10 tháng 

năm 2022 

TH 

20 ngày 

tháng 11 

năm 2022 

Lũy kế TH 

đến 20 ngày 

tháng 11 

năm 2022 

Lũy kế TH 

so với dự 

toán HĐND 

TP năm 2022

Lũy kế TH 

so với

cùng kỳ

Tổng chi ngân sách địa phương 10.475.236 1.144.400 11.619.636 72,50           125,04       

I. Chi đầu tư phát triển 5.480.284 769.774 6.250.058 72,17           163,33       

II. Chi thường xuyên 4.936.885 373.192 5.310.077 77,17           99,81         

Trong đó:

- Chi quốc phòng và an ninh: 192.911 12.756 205.666 99,77           114,62       
  + Quốc phòng 145.730 8.870 154.600 105,99         113,25       
  + An Ninh 47.181 3.886 51.066 84,70           118,99       
- Sự nghiệp giáo dục - đào tạo 1.749.664 171.208 1.920.872 72,23           106,61       
- Sự nghiệp y tế 313.627 12.836 326.463 64,41           82,43         
- Chi đảm bảo xã hội 427.252 27.506 454.758 112,34         127,33       
- Chi quản lý hành chính 630.343 36.776 667.119 84,47           105,46       
- Chi khác ngân sách 216.982 3.958 220.940 46,79           40,67         
- Chi ngân sách xã 727.541 41.988 769.529 124,07         100,90       
III. Dự phòng ngân sách - - - -

IV. Chi trả nợ lãi 11.947 18 11.965 24,93           113,67       

V. Chi trả nợ gốc 39.340 429 39.769 47,91           104,25       

VI. Chi hoàn trả ngân sách cấp trên 6.780 986 7.766 - 7,98           

Triệu đồng; %
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15. Trật tự, an toàn xã hội

%

Tai nạn giao thông

Số vụ tai nạn giao thông (Vụ) 10 71 100,00 200,00 147,92

Đường bộ 10 70 100,00 200,00 145,83

Đường sắt - - - - -

Đường thủy - 1 - - -

Số người chết (Người) 8 69 72,73 160,00 156,82

Đường bộ 8 68 72,73 160,00 154,55

Đường sắt - - - - -

Đường thủy - 1 - - -

Số người bị thương (Người) 5 11 - 500,00 55,00

Đường bộ 5 11 - 500,00 55,00

Đường sắt - - - - -

Đường thủy - - - - -

Cháy, nổ

Số vụ cháy, nổ (Vụ) 3 14 - 150 87,50

Số người chết (Người) 1 1 - - -

Số người bị thương (Người) - - - - -

Tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính (Triệu đồng) - 1.561 - - 35,46

Sơ bộ kỳ 

báo cáo 

Cộng dồn  

từ đầu năm 

đến cuối kỳ 

báo cáo 

Kỳ báo 

cáo so với 

kỳ trước 

Kỳ báo 

cáo so với 

cùng kỳ 

năm trước 

Cộng dồn 

từ đầu 

năm đến 

cuối kỳ  

báo cáo 

so với 

cùng kỳ 

năm trước
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