
   TỔNG CỤC THỐNG KÊ 
CỤC THỐNG KÊ TP CẦN THƠ 

 

 

 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Cần Thơ, ngày 28 tháng 12 năm 2022  

THÔNG CÁO BÁO CHÍ 
Về tình hình kinh tế - xã hội năm 20221 

 
 

Năm 2022, tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp, khó lường; xung 
đột quân sự giữa Nga và U-crai-na xảy ra và còn kéo dài; lạm phát duy trì ở mức 
cao; xu hướng tăng lãi suất, thu hẹp chính sách tiền tệ, tài khóa ở nhiều quốc gia; 
thời tiết diễn biến bất thường ở nhiều châu lục… Tại thời điểm tháng 12/2022, 
hầu hết các tổ chức quốc tế đều điều chỉnh tăng kinh tế toàn cầu năm 2022 so với 
các dự báo đưa ra trước đó. Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), dự báo tăng trưởng toàn 
cầu năm 2022 đạt 3,2% (giữ nguyên so với dự báo trong tháng 7/2022). Theo báo 
cáo Triển vọng kinh tế toàn cầu, Fitch Ratings (FR) điều chỉnh tăng dự báo tăng 
trưởng toàn cầu năm 2022 từ mức 2,4% (tại thời điểm tháng 9/2022) lên 2,6% do 
tăng trưởng kinh tế thế giới trong Quý III/2022 cao hơn dự kiến. Theo Tổ chức 
Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), tăng trưởng GDP toàn cầu được dự báo 
đạt 3,1% năm 2022, điều chỉnh tăng 0,1 điểm phần trăm so với dự báo tại thời điểm 
tháng 9/2022. 

Trong nước, với quyết tâm phục hồi và phát triển kinh tế, tạo đà hoàn thành 
mục tiêu kinh tế - xã hội năm 2022, Chính phủ đã tập trung chỉ đạo các địa phương 
thực hiện quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các Nghị quyết của Trung ương, đặc 
biệt là tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-
CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành quy định tạm thời “Thích ứng an 
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19”; Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 
30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội 
và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, 
tiền tệ hỗ trợ Chương trình, đẩy nhanh tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, hỗ trợ 
kịp thời các đối tượng bị ảnh hưởng theo quy định, thúc đẩy các hoạt động sản 
xuất, kinh doanh, phục hồi tăng trưởng và phát triển kinh tế. Trên cơ sở các Nghị 
quyết, Chương trình của Chính phủ thành phố đã triển khai nhiều giải pháp tích 
cực để vừa kiểm soát có hiệu quả dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế, 
cùng với sự nỗ lực vượt khó của cộng đồng doanh nghiệp, người dân. Nhiều ngành 
kinh tế đã khôi phục mạnh mẽ và đạt mức tăng trưởng cao hơn trước khi dịch 
Covid-19 xảy ra như: Công nghiệp chế biến, chế tạo; tổng mức bán lẻ hàng hóa 
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng… Kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực trong 
năm 2022 như sau: 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ 
1. Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2022 tăng 12,64% so với 

cùng kỳ năm trước, là mức tăng trưởng cao nhất từ trước đến nay, do cùng kỳ 
                                                           
1 Thông cáo báo chí và Infographics về tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 được đăng tải trên trang Web của Cục 
Thống kê thành phố Cần Thơ (http://thongkecantho.gov.vn). 
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năm trước dịch Covid-19 ảnh hưởng nghiêm trọng tới mọi lĩnh vực của nền 
kinh tế, thành phố thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để phòng chống dịch 
bệnh; các hoạt động kinh tế năm 2021 bị ngưng trệ.  

Với tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước năm 2022 tăng 12,64% so 
với cùng kỳ năm trước, thành phố Cần Thơ là địa phương có tốc độ tăng GRDP 
đứng hạng thứ 6 so với cả nước; xếp thứ 2 trong vùng ĐBSCL (sau Hậu Giang, 
tăng 13,94%) và 5 thành phố trực thuộc Trung ương (sau Đà Nẵng, tăng 14,05%). 
Lần đầu tiên thành phố có tốc độ tăng trưởng đạt 2 con số từ trước cho đến nay, 
đây là tín hiệu khả quan cho thấy tình hình khôi phục, phát triển kinh tế - xã hội 
những năm tiếp theo.  

Trong mức tăng chung của toàn nền kinh tế năm 2022, khu vực nông, lâm 
nghiệp và thủy sản tăng 2,49%, đóng góp 0,29 điểm phần trăm; khu vực công 
nghiệp và xây dựng tăng 18,18%, đóng góp 5,21 điểm phần trăm; khu vực dịch 
vụ tăng 13,19%, đóng góp 6,88 điểm phần trăm; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản 
phẩm tăng 3,37% đóng góp 0,26 điểm phần trăm vào mức tăng trưởng chung của 
nền kinh tế thành phố2. 

Về cơ cấu kinh tế năm 2022, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 
tỷ trọng 9,65%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 31,03%; khu vực dịch 
vụ chiếm 52,47%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 6,85%. 

2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản năm 2022, Thành phố Cần 
Thơ tiếp tục phát triển vườn cây ăn trái theo hướng quy hoạch vùng chuyên 
canh, chất lượng cao, tạo mối liên kết tập trung quy mô phù hợp, nhằm thúc 
đẩy tăng tính cạnh tranh sản phẩm trái cây trên thị trường, từng bước khai 
thác lợi thế tiêu thụ nội địa, chế biến xuất khẩu và phát triển du lịch sinh thái. 
Nuôi trồng thủy sản phát triển khá do nhu cầu các sản phẩm thủy sản chủ yếu 
cá tra; tuy nhiên còn gặp nhiều khó khăn do giá nguyên vật liệu ở mức cao. 

a) Nông nghiệp 
Tổng diện tích gieo trồng lúa được 216.384 ha, giảm 2,69% so với năm 

2021. Trong đó, diện tích gieo trồng lúa đông xuân được 76.039 ha, giảm 1.148 
ha so với cùng kỳ; lúa hè thu 73.506 ha, giảm 1.688 ha; lúa thu đông 66.839 ha, 
giảm 3.156 ha. Năng suất lúa cả năm ước đạt 63,16 tạ/ha, giảm 0,70% so với năm 
2021, bằng 0,44 tạ/ha; sản lượng lúa ước đạt 1.366.594 tấn, giảm 3,37% so với 
cùng kỳ3. 

Diện tích cây hàng năm khác đạt 17.337,9 ha, tăng 0,09% so cùng kỳ năm 
2021. Trong đó, diện tích gieo trồng cây rau, đậu các loại và hoa ước đạt 14.532 

                                                           
2 Công văn số 2046/TCTK-TKQG ngày 30/11/2022 của Tổng cục Thống kê về việc thông báo số liệu GRDP sơ 
bộ 6 tháng đầu năm, ước tính 6 tháng cuối năm và cả năm 2022. 
3 Diện tích, năng suất, sản lượng lúa giảm so với cùng kỳ 2021 do người dân chuyển đổi những diện tích đất lúa 
nhỏ lẻ, nằm xen canh với những vườn cây ăn trái hay bị chuột cắn phá, khó tưới tiêu hay bị dịch bệnh dẫn đến 
năng suất thấp qua trồng cây lâu năm và trồng một số loại cây hằng năm khác, bên cạnh đó thời tiết năm nay không 
thuận lợi, cây lúa bị nhiễm bệnh giai đoạn trổ bông, đất khô hạn cỏ mọc nhiều lấn áp cây lúa nên năng suất lúa 
năm nay thấp hơn so với cùng kỳ năm trước. Ngoài ra, việc giá vật tư đầu vào tăng cao cũng khiến chi phí đầu tư 
cho các vụ lúa không đạt như những năm trước nên năng suất cũng thấp hơn. 
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ha, tăng 1,12% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng cây hàng năm đạt 205.766 
tấn, tăng 0,39% so với cùng kỳ. 

Diện tích cây lâu năm đạt 25.972 ha, tăng 4,17% so với cùng kỳ năm 2021. 
Trong đó, diện tích cây ăn quả sơ bộ năm 2022 đạt 24.594 ha, chiếm 94,69% trong 
tổng diện tích cây lâu năm, tăng 5,03% so với cùng kỳ. Sản lượng cây lâu năm 
đạt 201.681 tấn, tăng 14,43% so với cùng kỳ. 

Tình hình chăn nuôi nhìn chung ổn định, trên địa bàn không xảy ra dịch 
bệnh trên gia súc, gia cầm. Ước tính năm 2022, tổng đàn heo hiện có 137.182 con, 
tăng 13,08% so với cùng kỳ; đàn trâu 279 con, tăng 16,25%; đàn bò 4.412 con, 
tăng 8,30% so với cùng kỳ; gia cầm 2.404 nghìn con, tăng 6,90% so với cùng kỳ. 
Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng 19.695 tấn, tăng 4,58% so với cùng kỳ; thịt 
trâu 47 tấn, tăng 4,44%; thịt bò 345 tấn, tăng 4,96% và thịt gia cầm 8.437 tấn, tăng 
13,33%; sản lượng trứng gia cầm 101.293 nghìn quả, tăng 13,27%. 

b) Thủy sản 
Diện tích thả nuôi thủy sản ước tính năm 2022 (không bao gồm diện tích 

sản xuất giống) ước đạt 5.465 ha, giảm 4,61% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng 
thủy sản ước tính đạt 235,74 nghìn tấn, tăng 8,02% so với năm 2021. Trong đó, 
sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 228,48 nghìn tấn, tăng 7,97%; sản lượng 
thủy sản khai thác ước đạt 7,25 nghìn tấn, tăng 9,46% so với cùng kỳ. 

3. 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 (IIP) năm 2022 
tăng 29,59% so với năm 2021, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 35,38%. 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp năm 2022 tăng 29,59% so với năm 
2021, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 35,38%; sản xuất và phân phối 
điện tăng 12,83%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 
tăng 9,59%4. 

Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo năm 2022, tăng 84,80% 
so với cùng kỳ5.  

                                                           
4 Trong năm 2022, nhiều ngành lĩnh vực có sản lượng sản phẩm công nghiệp tăng khá cao so với cùng kỳ, cụ thể: 
Phi lê đông lạnh ước tăng 37,02% so với cùng kỳ; tôm đông lạnh tăng 28,09%; thủy hải sản đã được chế biến bảo 
quản khác tăng 77,87%; dầu thực vật khác dạng thô tăng 91,94%; sản phẩm xay xát gạo tăng 30,55%; thức ăn gia 
súc tăng 36,35%; nước ngọt (cocacola, 7 up,..) tăng 35,09%; dược phẩm chứa hoóc môn nhưng không có kháng 
sinh dạng viên tăng 49,67%; thùng chứa, bể và các loại đồ chứa tương tự dung tích trên 300 lít bằng plastic tăng 
113,61%...; một số ít sản phẩm giảm so với cùng kỳ như: Bia đóng lon giảm 2,69%; nước yến và nước bổ dưỡng 
khác giảm 65,03%; thuốc lá có đầu lọc giảm 12%. 
5 Một số ngành có mức tiêu thụ tăng cao, như: Chế biến, bảo quản thủy sản tăng 34,53% so với cùng kỳ; xay xát 
và sản xuất bột thô tăng 2,4 lần; sản xuất thức ăn gia súc, gia cầm và thủy sản tăng 26,14%; sản xuất giày dép tăng 
55,82%; sản xuất thuốc tây tăng 49,48%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế từ gỗ tăng 52,23%; sản xuất đinh, đinh mũ, 
ghim dập, đinh vít, then, đai, ốc, đinh móc tăng 78,21%;… Bên cạnh đó, một số ngành có sản lượng tiêu thụ còn 
hạn chế, như: In ấn, sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ; sản xuất bi, bánh răng, hộp số, các bộ phận điều khiển 
và truyền chuyển động… 
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Chỉ số tồn kho ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tại thời điểm 
01/12/2022, giảm 4,83% so với tháng trước và tăng 26,94% so với tháng cùng kỳ.  

4. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới năm 2022 đạt 1.744 doanh 
nghiệp, tăng 36,03% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng số vốn đăng ký 12.702 tỷ 
đồng, bằng 76,31% so với cùng kỳ. Theo kết quả điều tra xu hướng kinh doanh 
của các doanh nghiệp ngành công nghiệp chế biến, chế tạo cho thấy doanh 
nghiệp lạc quan về tình hình sản xuất kinh doanh trong quý IV/2022 với 
37,62% doanh nghiệp đánh giá sẽ ổn định và tốt hơn so với quý III/2022. 

a) Tình hình đăng ký doanh nghiệp6 
Lũy kế 12 tháng năm 2022, thành phố Cần Thơ cấp mới đăng ký kinh doanh 

cho 1.744 doanh nghiệp các loại hình, vượt 24,57% KH, tổng vốn đăng ký 12.702 
tỷ đồng, đạt 79,38% KH. So cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp đăng ký mới tăng 
36,03% và số vốn đăng ký bằng 76,31%. 

Lũy kế tính đến ngày 30/11/2022, tình hình doanh nghiệp biến động giải thể, 
bỏ địa điểm kinh doanh, tạm ngưng với tổng số 2.069 doanh nghiệp, trong đó 1.458 
doanh nghiệp giải thể, bỏ địa chỉ kinh doanh, v.v… và có 611 doanh nghiệp ngừng 
có thời hạn7. 

b) Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp 
Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo trong quý IV/2022 so với quý trước, kết quả: Có 37,62% 
số doanh nghiệp đánh giá tốt lên và 32,67% số doanh nghiệp cho rằng tình hình 
sản xuất kinh doanh còn gặp nhiều khó khăn; 29,71% doanh nghiệp nhận định 
tình hình sản xuất kinh doanh không thay đổi. 

5. Hoạt động thương mại và dịch vụ, vận tải, tiếp tục phục hồi tích cực. 
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2022, ước tăng 
41,48% so với cùng kỳ, nhờ việc kiểm soát tốt dịch bệnh, các chính sách kích 
cầu, phục hồi phát triển kinh tế của các cấp ngành, cùng với sự nỗ lực từ các 
doanh nghiệp và hộ sản xuất kinh doanh cá thể; các doanh nghiệp vận tải đã 
đầu tư thêm một số phương tiện mới, và mở thêm các tuyến hoạt động, để khai 
thác có hiệu quả các tuyến vận tải trong nước. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước đạt 
118.082,30 tỷ đồng, tăng 41,48% so với cùng kỳ. Cụ thể, doanh thu bán lẻ hàng 
hóa ước đạt 90.272,13 tỷ đồng, tăng 32,27% so với cùng kỳ năm trước; lưu trú, 
ăn uống ước đạt 12.876,75 tỷ đồng, tăng hơn 2 lần so với cùng kỳ; doanh thu du 
lịch lữ hành ước đạt 536,35 tỷ đồng, tăng hơn 10 lần so với cùng kỳ, dịch vụ khác 
ước đạt 14.397,08 tỷ đồng, tăng 54,13% so với cùng kỳ năm 2021. 

Doanh thu vận tải, kho bãi, dịch vụ hỗ trợ vận tải và bưu chính, chuyển phát 
năm 2022 ước đạt 3.291 tỷ đồng, tăng 28,04% so cùng kỳ năm trước. 

                                                           
6 Nguồn: Sở Kế hoạch và Ðầu tư  thành phố Cần Thơ.  
7 Theo báo cáo tổng hợp thống kê tình hình quản lý doanh nghiệp và các tổ chức kinh tế tháng 11/2022 của Cục 
Thuế TP Cần Thơ. 
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Vận tải hành khách (chưa bao gồm vận tải hàng không): Số hành khách vận 
chuyển ước đạt 25.414,08 nghìn hành khách, tăng 94,14% so với cùng kỳ; số hành 
khách luân chuyển đạt 928.231,03 nghìn lượt hành khách.km, tăng 50,91% so với 
cùng kỳ. 

Vận tải hàng hoá: Khối lượng hàng hóa vận chuyển ước đạt 10.114,80 
nghìn tấn, tăng 22,29% so với cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển ước tính 
đạt 1.647.394,31 nghìn tấn.km, tăng 19,59% so với cùng kỳ. 

6. Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh thành phố chỉ đạo các tổ chức tín 
dụng trên địa bàn tăng cường các giải pháp huy động vốn, tập trung vốn tín 
dụng cho vay đối với lĩnh vực sản xuất kinh doanh và các lĩnh vực ưu tiên. Tiếp 
tục triển khai các giải pháp đến các ngân hàng thương mại thực hiện hỗ trợ lãi 
suất theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 của Chính phủ về hỗ 
trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với khoản vay của doanh nghiệp, hợp 
tác xã, hộ kinh doanh. Nguồn vốn huy động và tổng dư nợ cho vay đến cuối 
tháng 12/2022 đều tăng cao hơn so với mức tăng 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 đến cuối tháng 12/2022 là 2.200 tỷ đồng, chiếm 1,57% 
tổng dư nợ cho vay. 

Hệ thống Ngân hàng thành phố Cần Thơ hiện có 48 chi nhánh tổ chức tín 
dụng và 07 Quỹ tín dụng nhân dân hoạt động. 

Đến cuối tháng 12/2022, vốn huy động ước đạt 103.200 tỷ đồng, tăng 
0,52% so với đầu tháng, tăng 11,00% so với đầu năm. Trong đó, vốn huy động 
VNĐ là 100.300 tỷ đồng, chiếm 97,19%, tăng 0,53%; ngoại tệ là 2.900 tỷ đồng, 
chiếm 2,81%, tăng 0,14% so với đầu tháng; vốn huy động ngắn hạn là 70.400 tỷ 
đồng, chiếm 68,22%, tăng 0,43%; vốn huy động trên 12 tháng là 32.800 tỷ đồng, 
chiếm 31,78%, tăng 0,72% so với đầu tháng.  

Tổng dư nợ cho vay, đến cuối tháng 12/2022 ước đạt 140.000 tỷ đồng, tăng 
0,50% so với đầu tháng, tăng 16,07% so với đầu năm; phân theo loại tiền dư nợ 
cho vay VNĐ 133.000 tỷ đồng, chiếm 95,00%, tăng 0,51% so với đầu tháng; dư 
nợ cho vay ngoại tệ 7.000 tỷ đồng, chiếm 5,00% tổng dư nợ cho vay, tăng 0,34% 
so với đầu tháng; phân theo thời hạn dư nợ cho vay ngắn hạn 82.500 tỷ đồng, 
chiếm 58,93%, tăng 0,68% so với đầu tháng; dư nợ cho vay trung dài hạn 57.500 
tỷ đồng, chiếm 41,07% tổng dư nợ cho vay, tăng 0,25% so với đầu tháng. 

7. Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2022, ước đạt 35.524,22 tỷ đồng, 
tăng 40,63% so với năm 2021, mức tăng này phản ánh đà phục hồi mạnh mẽ 
của hoạt động sản xuất kinh doanh. 

Vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội năm 2022, ước đạt 35.524,22 tỷ đồng, 
tăng 40,63% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó, vốn nhà nước đạt 7.909,97 tỷ 
đồng, tăng 57,19% so với cùng kỳ; vốn ngoài nhà nước đạt 25.993,22 tỷ đồng, 
tăng 43,68%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1.589,09 tỷ đồng, tăng 69,57%. 

Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 
năm 2022, ước đạt 6.544,48 tỷ đồng, tăng 41,37% so với năm 2021 và bằng 
85,44% kế hoạch năm. Trong đó, vốn ngân sách nhà nước cấp thành phố ước đạt 
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4.826,72 tỷ đồng, tăng 69,01% so với năm trước và đạt 81,23% kế hoạch năm; 
vốn ngân sách nhà nước cấp quận, huyện ước đạt 1.717,76 tỷ đồng, giảm 3,15% 
so với năm trước và đạt 100% kế hoạch năm. 

Công tác giải ngân: Tính đến ngày 19/12/2022, tình hình giải ngân vốn đầu 
tư xây dựng cơ bản còn khá thấp, điều này ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn vốn đối 
ứng thực hiện từ đơn vị thi công, đã giải ngân 6.274,9 tỷ đồng đạt 69,9% so với 
kế hoạch năm, trong đó ngân sách địa phương 5.315,70 tỷ đồng đạt 69,4%8. 

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI): Lũy kế 12 tháng năm 2022, cấp 
mới 06 dự án FDI, vốn đăng ký 174,23 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 86 dự 
án đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn thành phố, tổng vốn đầu tư đăng ký 
khoảng 2.223,26 triệu USD. 

8. Thu ngân sách nhà nước lũy kế thực hiện đến ngày 20/12/2022 ước 
tăng 18,26% so với cùng kỳ. Chi ngân sách nhà nước ước tăng 25,25% so với 
cùng kỳ, đảm bảo các nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, 
quản lý nhà nước, thanh toán các khoản nợ đến hạn cũng như chi trả kịp thời 
cho các đối tượng theo quy định.   

Tổng thu ngân sách nhà nước lũy kế thực hiện đến ngày 20/12/2022 đạt 
15.303,05 tỷ đồng, bằng 87,16% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 18,26% so 
với cùng kỳ. Trong đó: Thu nội địa đạt 10.814,20 tỷ đồng, bằng 101,86% so với 
dự toán HĐND thành phố giao, chiếm 70,67% tổng thu và tăng 19,26% so với 
cùng kỳ; thu cân đối từ hoạt động xuất, nhập khẩu đạt 428,88 tỷ đồng, bằng 
85,78% so với dự toán HĐND thành phố giao, chiếm 2,80% tổng thu và giảm 
32,73% so với cùng kỳ. 

Tổng chi ngân sách địa phương lũy kế thực hiện đến ngày 20/12/2022 đạt 
13.544,57 tỷ đồng, bằng 84,51% dự toán HĐND thành phố giao, tăng 25,25% so 
với cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển đạt 7.590,08 tỷ đồng, bằng 87,64% 
dự toán HĐND thành phố giao, chiếm 56,04% tổng chi ngân sách địa phương và 
tăng 68,72% so với cùng kỳ; chi thường xuyên đạt 5.892,78 tỷ đồng, bằng 85,64% 
dự toán HĐND thành phố giao, chiếm 43,51% tổng chi ngân sách địa phương và 
giảm 4,45% so với cùng kỳ.  

9. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân năm 2022, tăng 2,33% so với bình 
quân năm 2021. Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 đã cận kề, đến thời điểm này 
hầu hết các hệ thống siêu thị, cửa hàng tiện ích và chợ truyền thống trên địa 
bàn đang khá sôi động để chuẩn bị phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân 
vào dịp cuối năm. Nhiều hệ thống phân phối lớn cũng đang triển khai các 
chương trình khuyến mãi, giảm giá để đẩy mạnh tiêu thụ. Nguồn cung các mặt 
hàng thiết yếu cơ bản dồi dào, giá các mặt hàng không có biến động lớn. 

a) Chỉ số giá tiêu dùng  

                                                           
8 Bảng tổng hợp tình hình giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản thuộc kế hoạch năm 2022 đến ngày 19/12/2022 
từ Kho bạc nhà nước Cần Thơ. 
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CPI bình quân năm 2022, tăng 2,33% so với bình quân năm 2021. Có 4 
nhóm hàng có mức tăng cao hơn so với mức tăng chung bao gồm: Đồ uống và 
thuốc lá tăng 2,93%; nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 2,81%; thiết bị và đồ dùng 
gia đình tăng 2,47%; giao thông tăng 12,91%; 4 nhóm hàng có mức tăng thấp hơn 
so với mức tăng chung, gồm: Hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,68%; may mặc, 
mũ nón và giày dép tăng 0,02%; thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,16%; hàng hóa và 
dịch vụ khác tăng 1,65%; 3 nhóm hàng có CPI giảm so với năm 2021, bao gồm: 
Bưu chính viễn thông giảm 1,08%; giáo dục giảm 3,40% và văn hóa, giải trí và 
du lịch giảm 0,09%. 

b) Chỉ số giá vàng và chỉ số giá đô la Mỹ 
Năm 2022, chỉ số giá vàng bình quân tăng 2,27% và chỉ số giá đô la Mỹ 

bình quân, tăng 1,99% so với cùng kỳ. 
II. TÌNH HÌNH XÃ HỘI 
1. Tình hình lao động, việc làm năm 2022 tiếp tục đà phục hồi, lực lượng 

lao động, số người đang làm việc tăng so với quý trước và cùng kỳ năm 2021. 
Những ngày cuối năm 2022, nhu cầu việc làm tại Cần Thơ lại tăng cao, số lượng 
cần tuyển 1.388 vị trí việc làm.  

Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên của thành phố Cần Thơ năm 2022, ước 
đạt 619.996 người, tăng 5,88% tương đương 34.419 người so cùng kỳ năm 2021, 
chiếm 49,51% dân số, trong đó lực lượng lao động nam chiếm 59,06%, lao động 
nữ chiếm 40,94%; lực lượng lao động ở khu vực thành thị chiếm 69,43%, nông 
thôn chiếm 30,57%; lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc ước đạt 595.916 
người, tăng 7,07% tương đương 39.326 người so với cùng kỳ. 

Về cơ hội việc làm cho những người lao động tại ĐBSCL nói chung và Cần 
Thơ nói riêng, Trung tâm Dịch vụ Việc làm TP. Cần Thơ cho biết, thời điểm này, 
có 57 doanh nghiệp đang có nhu cầu tuyển dụng, số lượng cần tuyển 1.388 vị trí 
việc làm9. Ngoài ra, trung tâm còn cho biết, nhiều công ty, doanh nghiệp lớn trên 
địa bàn TP. Cần Thơ10 hiện rất cần nhân lực, vì thế người lao động sẽ có nhiều cơ 
hội có việc làm nếu đáp ứng đủ các yêu cầu của nhà tuyển dụng. 

2. Đời sống dân cư và công tác an sinh xã hội được chính quyền các cấp 
quan tâm thực hiện; thành phố thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ tiền thuê 
nhà trọ cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng 
Chính phủ. 

Theo kết quả sơ bộ từ Khảo sát mức sống dân cư trong năm 2022, tình hình 
đời sống của hộ dân cư đã ngày càng cải thiện. Thu nhập bình quân đầu 

                                                           
9 Cụ thể, Cần Thơ đang “khát” người lao động ở các nhóm ngành, nghề: Sản xuất may mặc, giày da, chế biến thực 
phẩm, kinh doanh… Trong đó, số lao động ngành dệt may - da giày cần tuyển là 350 người; số lao động ngành 
chế biến thủy sản 200 người; lao động ngành chế biến thực phẩm 100 người; lao động ngành xây dựng, kỹ thuật 
là 83 người; dịch vụ (Hành chính, kinh doanh, ...) là 655 người. 
10 Công ty TNHH TKG Taewang Cần Thơ, Công ty TNHH MF Việt Nam, Công ty TNHH Công nghiệp thực 
phẩm PATAYA (Việt Nam), Công ty TNHH Dịch vụ bảo vệ Bảo Việt toàn cầu, Công ty TNHH MTV chuyển 
phát nhanh Nhuận Phong - Chi nhánh Cần Thơ, Nhà máy may VINATEX Cần Thơ, Chi nhánh Cần Thơ Công ty 
Cổ phần xe khách Phương Trang FUTABUSLINES,... 
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người/tháng (TNBQ) ước năm 2022 TNBQ khoảng 5.195,97 nghìn đồng, tăng 
8,38% so với sơ bộ năm 2021.  

Thành phố thực hiện kịp thời chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà trọ cho người 
lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ với số 
tiền 31.377,5 triệu đồng11. Ngoài ra, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi 
tặng 200 phần quà12 cho đoàn viên, người lao động là công nhân lao động có hoàn 
cảnh khó khăn, mắc bệnh hiểm nghèo; người nhiều năm không có điều kiện về quê 
đón Tết; người khó khăn do bị ảnh hưởng Covid-19 trên địa bàn thành phố, với 
tổng số tiền là 250 triệu đồng… 

Năm 2022, Người có công với cách mạng được hưởng trợ cấp ưu đãi 
thường xuyên với kinh phí trên 120 tỷ đồng13; tiếp nhận, xét duyệt và giải quyết 
chế độ chính sách ưu đãi Người có công với cách mạng đối với 1.565 trường hợp. 
Tổ chức Hội nghị biểu dương Người có công với cách mạng tiêu biểu thành phố 
giai đoạn 2018 - 2022, tặng 17.978 phần quà với tổng kinh phí 12.114 triệu đồng. 
Đã vận động xã hội hóa để có thêm nguồn lực chăm lo, chăm sóc Người có công 
với số tiền quy đổi là 2.430 triệu đồng14. Các quận, huyện còn vận động xã hội 
hóa tặng 2.082 phần quà với tổng kinh phí 749 triệu đồng. Tổ chức đi thăm quan, 
điều dưỡng tập trung và điều dưỡng tại nhà với số tiền 2.427 triệu đồng15. 

Trợ cấp thường xuyên cho hơn 325 nghìn 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. 
Phối hợp các quận, huyện chi trả trợ cấp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 
đến đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, người cao tuổi với tổng số kinh phí hơn 
43 tỷ đồng. 

3. Hoạt động giáo dục đào tạo đã trở lại bình thường sau khi dịch Covid-
19 được kiểm soát. Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT có 11.425 thí sinh trúng 
tuyển vào các trường THPT công lập năm học 2022 - 2023, đạt 99,37% so với 
kế hoạch. Số học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung học phổ thông 
đạt 83,57%; kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, tỷ lệ tốt nghiệp THPT 
toàn thành phố đạt 98,43% (kể cả thí sinh tự do). 

                                                           
11 Có 08/09 quận, huyện nhận được hồ sơ đề nghị hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 
08/2022/QĐ-TTg. Thành phố đã phê duyệt và các quận, huyện đã hoàn thành chuyển tiền cho 1.662 lượt doanh 
nghiệp hỗ trợ cho 59.869 lượt người lao động với kinh phí 31.377,5 triệu đồng. 
12 Mỗi phần trị giá 1.250.000 đồng/phần gồm tiền mặt và hiện vật. 
13 5.378 đối tượng, trong đó có 28 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng tháng, tất cả 
Mẹ Việt Nam anh hùng ở thành phố Cần Thơ đều được nhận phụng dưỡng chu đáo.  
14 Quỹ Thiện tâm thuộc Tập đoàn Vingroup tặng 88 phần quà cho thương binh nặng, mỗi phần 15 triệu đồng tiền 
mặt, tặng cho 28 Mẹ Việt Nam Anh hùng, mỗi Mẹ 5 triệu đồng tiền mặt với tổng số tiền 1.460 triệu đồng; Công 
ty TNHH một thành viên xổ số kiến thiết thành phố Cần Thơ tài trợ 10 căn nhà tình nghĩa, mỗi căn 70 triệu đồng 
với tổng số tiền 700 triệu đồng; Bệnh viện Đa khoa Hòa Hảo - Medic Cần Thơ đã tổ chức khám bệnh, cấp thuốc 
200 người có công với cách mạng với tổng số tiền trên 130 triệu đồng; Công ty TNHH Ca.Medic Cần Thơ tặng 
200 phần quà, mỗi phần trị giá 500.000 đồng với tổng số tiền 100 triệu đồng; vận động các mạnh thường quân 
tặng 20 suất quà cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nhân buổi Lễ thắp nến tri ân với tổng kinh phí 40 
triệu đồng. 
15 Tổ chức 03 đợt đưa Đoàn Người có công với Cách mạng thành phố Cần Thơ (105 người) đi điều dưỡng tập 
trung tại thành phố Đà Lạt và thực hiện chế độ điều dưỡng tại nhà cho 1.660 người. 
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Tỷ lệ huy động học sinh đúng độ tuổi năm học 2022 - 2023: Mẫu giáo đạt 
99,10% so kế hoạch, Tiểu học đạt 100%, THCS đạt 99,04%. Kỳ thi tuyển sinh 
vào lớp 10 THPT có 11.425 thí sinh trúng tuyển vào các trường THPT công lập 
năm học 2022 - 2023, đạt 99,37% so với kế hoạch. Số học sinh tốt nghiệp trung 
học cơ sở vào học trung học phổ thông đạt 83,57%. 

Giáo dục phổ thông đầu năm học 2022-2023, thành phố có 447 trường phổ 
thông16; số trường đạt chuẩn quốc gia của thành phố là 339 trường đạt tỷ lệ 
75,84%17. Số giáo viên phổ thông trực tiếp giảng dạy là 9.536 người, bao gồm: 
4.254 giáo viên tiểu học; 3.329 giáo viên trung học cơ sở và 1.953 giáo viên trung 
học phổ thông. Cũng trong đầu năm học này, thành phố 201.514 học sinh phổ 
thông, bao gồm: 98.748 học sinh tiểu học; 68.365 học sinh trung học cơ sở và 
34.401 học sinh trung học phổ thông. Bình quân cấp tiểu học 31,61 học sinh/lớp, 
trung học cơ sở 37,46 và trung học phổ thông 36,71 học sinh/lớp. 

4. 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. 

Theo báo cáo của Sở Y tế18, trong tháng (15/11-14/12/2022), toàn thành 
phố có 725 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 14% so tháng trước và 
không có trường hợp tử vong; 206 trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 
10,75%; 743 trường hợp tiêu chảy giảm 14,00% so tháng trước và ghi nhận 14 
trường hợp mắc Covid-19. Tính chung cả năm 2022, có 6.668 trường hợp mắc 
bệnh sốt xuất huyết, không có tử vong, tăng 5.871 so cùng kỳ năm trước; 2.154 
trường hợp mắc bệnh tay chân miệng, tăng 2,07 lần so cùng kỳ năm trước. 

Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Trong tháng ghi nhận 14 trường hợp 
mắc, 03 trường hợp tử vong; tăng 05 ca mắc và 02 ca tử vong so với tháng trước. 
Tính đến 14/12/2022 đã ghi nhận 8.593 trường hợp mắc mới và 376 ca tử vong 
và tổng số liều vắc xin phòng Covid-19 đã được tiêm là 3.566,72 nghìn liều cho 
người dân trên địa bàn19.  

5. Triển khai thực hiện tốt cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
đời sống văn hóa” và “Chương trình xây dựng nông thôn mới”; Tuyên truyền 
cổ động và tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch kỷ niệm ngày lễ, sự 
kiện của đất nước và thành phố; tổ chức Liên hoan “Dân ca Nam Bộ thành 
phố Cần Thơ” năm 2022. 

                                                           
16 447 trường, bao gồm: Mầm non 171, Tiểu học 169, Trung học cơ sở 69 và 38 trường Trung học phổ thông. 
17 Tổng số trường đạt chuẩn quốc gia tính lũy kế đến ngày 15/12/2022 là: 339/447 trường đạt tỷ lệ 75,84%, trong 
đó: MN 120/171 trường, tỷ lệ 70,18%; TH 144/169 trường, tỷ lệ 85,21%; THCS 54/69 trường, tỷ lệ 78,26%; THPT 
21/38 trường, tỷ lệ 55,26%. 
18 Báo cáo số 8730/BC-SYT ngày 16 tháng 12 năm 2022. 
19 Cơ bản hoàn thành tiêm 02 liều cơ bản cho dân số từ 12 trở lên và mũi 1 cho trẻ từ 5-11 tuổi, mũi 2 là 96,90% 
cho trẻ 5-11 tuổi;  tỷ lệ tiêm mũi 3 đạt 72,90% cho trẻ từ 12-17 tuổi và mũi 3, 4 cho người dân từ 18 tuổi trở lên 
lần lượt đạt 74,80% và 82,80%. 
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Tổng kết Liên hoan các mô hình văn hóa tiêu biểu thành phố Cần Thơ năm 
202220; tổ chức, tham gia 30 cuộc hội thi, hội diễn các cấp; Lễ Khai trương 
“Không gian sách tiếng Pháp” với hơn 100 đại biểu tham dự21. Triển khai Kế 
hoạch thực hiện Hội báo Xuân và cuộc thi Ấn phẩm Xuân Quý Mão 2023 thành 
phố Cần Thơ.  

Thể dục thể thao quần chúng: Số người tập luyện thể dục thể thao (TDTT) 
thường xuyên khoảng 430 nghìn người, số gia đình thể thao khoảng 95 nghìn 
gia đình. Số câu lạc bộ TDTT: 1.350 CLB và 100% trường học đảm bảo chương 
trình giáo dục thể chất. Phối hợp tổ chức Giải Marathon Quốc tế Di sản Cần Thơ, 
vào ngày 04/12/2022 với khoảng 6.000 vận động viên (VĐV) tham dự. 

6. Tai nạn giao thông và phòng chống cháy nổ22, thiên tai và bảo vệ môi trường 
Lũy kế 12 tháng/2022, tổng số vụ tai nạn giao thông 75 vụ (đường bộ 74 

vụ và đường thủy 01 vụ), 73 người chết, 11 người bị thương; và xảy ra 13 vụ cháy, 
thiệt hại 01 người chết do bị ngạt khói khi đưa ra ngoài; thiệt hại tài sản thống kê 
được 1.531 triệu đồng; đã làm rõ nguyên nhân dẫn đến 11/13 vụ cháy23, còn 02 vụ 
cháy chưa thống kê được thiệt hại tài sản và nguyên nhân vụ cháy; và xảy ra 01 vụ nổ, 
thiệt hại 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 1.561 triệu đồng. 

Tính từ đầu năm đến nay, về thiên tai xảy ra 10 vụ mưa lớn, 31 vụ lốc, 01 
vụ sét và 11 vụ sạt lở bờ sông, và 05 vụ nước dâng (triều cường) đã làm thiệt hại 
ước tính 5.306 triệu đồng; và tính lũy kế 12 tháng/2022 về bảo vệ môi trường phát 
hiện có 33 vụ vi phạm, số vụ đã xử lý là 24 vụ, với tổng số tiền xử phạt là 629,25 
triệu đồng. So với cùng kỳ năm trước, số vụ vi phạm đã phát hiện giảm 30 vụ./. 

                   

 
 

 

                                                           
20 Chủ tịch UBND thành phố tặng 11 Bằng khen cho các mô hình; Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng 
74 Giấy khen cho 38 tập thể; 18 cá nhân “Người tốt việc tốt” và 18 “Gia đình Văn hóa” đạt thành tích trong Liên 
hoan các mô hình văn hóa tiêu biểu thành phố Cần Thơ năm 2022. 
21 “Không gian sách tiếng Pháp” có 727 bản sách tiếng Pháp do Tổ chức Quốc tế Pháp ngữ (OIF) tài trợ. 
22 Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông thành phố Cần Thơ. 
23 06 vụ do sự cố về điện, 01 vụ do bất cẩn trong hàn cắt kim loại, 04 vụ không yêu cầu điều tra. 

 CỤC THỐNG KÊ THÀNH PHỐ CẦN THƠ 


