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TỔNG CỤC THỐNG KÊ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

CỤC THỐNG KÊ 

THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:     /CTK-TKTH Đà Nẵng, ngày 24 tháng 02  năm 2020 

BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG 

Tháng Hai, 2 tháng đầu năm 2020 

  

 Cũng như nhiều địa phương khác trên cả nước, tình hình kinh tế - xã hội 

Tháng Hai năm 2020 tại thành phố Đà Nẵng đã chịu tác động không nhỏ từ 

dịch Covid 19. Trên thực tế, nhiều lĩnh vực sản xuất kinh doanh của Việt Nam 

bị phụ thuộc lớn như: nguồn khách, nguyên phụ liệu, vật tư, phụ tùng…nhập 

khẩu từ quốc gia láng giềng Trung quốc nên khi dịch Covid 19 bùng nổ gây tê 

liệt nền kinh tế Trung Quốc đã trực tiếp làm suy yếu hoạt động sản xuất kinh 

doanh nước ta, trong đó thành phố Đà Nẵng cũng không nằm ngoài ảnh hưởng. 

 Trước những khó khăn mà các doanh nghiệp, ngành nghề đang gặp phải 

trong dịch Covid 19 lần này, Chính phủ đã có những sách lược cụ thể như 

không nới lỏng chính sách tiền tệ, yêu cầu các ngân hàng thương mại giảm lãi 

suất cho vay, hạ chi phí logictis và không tăng giá các loại dịch vụ thiết yếu. 

Từ chỉ đạo này, hàng loạt ngân hàng thương mại đã có động thái giảm lãi suất, 

giãn nợ, khoanh nợ…cho các doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng trực 

tiếp từ dịch Covid 19. 

 Cụ thể diễn biến tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 năm 2020 tại Đà 

Nẵng như sau: 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản 

1.1. Nông nghiệp 

* Trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân năm 

2020 tính đến ngày 15/2/2020 trên địa bàn ước thực hiện như sau: l a đạt 2. 15 

ha, giảm  ,   so với cùng k  năm trước. Diện tích các loại cây hàng năm khác 

ước đạt 1.5 5 ha, giảm 1,1  so cùng k  năm trước  bao gồm các loại cây như: 

ngô 1  ,  ha  khoai lang 1  ,  ha  s n   ,  ha  mía 232,5 ha; rau  2 ,  ha  đậu 

   ha  hoa  5,1 ha. Diện tích gieo trồng một số loại cây giảm so với cùng k  

năm trước như khoai lang, lạc, đậu, s n; diện tích gieo trồng các loại cây c n 

lại tăng, riêng cây mía tăng 15,   so với cùng k  năm trước.  

Hiện nay l a đang trong giai đoạn sinh trưởng; bên cạnh đó, các vùng 

rau trồng trên địa bàn thành phố và các vùng lân cận được bà con nông dân tập 

trung sản xuất để cung cấp nhu cầu tiêu dùng rau xanh. Thời tiết n ng xen k  

mây mù, đêm và sáng se lạnh và có mưa rãi rác nên các đối tượng như sâu 

bệnh đầu ôn, sâu cuốn lá, rầy nâu xuất hiện làm ảnh hưởng đến cây trồng hàng 
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năm, đặc biệt là cây l a. Ngoài ra, tình hình nước tưới tiêu bị nhiễm mặn cũng 

làm ảnh hưởng đến việc tưới tiêu các loại cây hoa màu trên địa bàn thành phố. 

* Chăn nuôi: Trong tháng 02 năm 2020 các cơ quan chuyên môn tiếp tục 

tăng cường và phối hợp với địa phương triển khai tiêm ph ng vacxin Lở mồm 

long móng (LMLM) cho trâu b : đến nay đã hoàn thành tiêm ph ng đợt 1, số 

lượng tiêm đạt 1 .25  vacxin LMLM cho trâu b . Đã tiến hành lấy 2 0 mẫu 

huyết thanh trâu b  gửi xét nghiệm để đánh giá tỷ lệ bảo hộ của kháng thể đối 

với trâu, b  sau tiêm ph ng LMLM trên địa bàn huyện H a Vang. Đã chuẩn bị 

đầy đủ vacxin, vật tư và phối hợp với các địa phương để triển khai thực hiện tốt 

kế hoạch tiêm ph ng C m gia cầm đợt 1/2020 cho đàn gia cầm trên địa bàn 

thành phố b t đầu từ ngày 1 /02/2020.  

Trong tháng, đã xử phạt 0  trường hợp, trong đó 0  trường hợp vận 

chuyển sản phẩm động vật không có giấy chứng nhận kiểm dịch, 01 trường 

hợp giết mổ động vật tại địa điểm không được cơ quan có thẩm quyền cho 

phép và 01 trường hợp kinh doanh sản phẩm động vật không có dấu kiểm soát 

giết mổ, phạt tiền:  9,   triệu đồng. 

 Tính đến thời điểm 15/02/2020, đàn gia s c gia cầm trên địa bàn thành 

phố ước đạt như sau: Tổng số lượng trâu 1.    con, giảm 2,1  so với cùng k   

tổng số lượng b  1 . 1  con, tăng 2,    tổng số lượng lợn  1.205 con, giảm 

 ,    tổng đàn gia cầm  11 nghìn con, giảm 1,   (trong đó số gà   9 nghìn 

con, tăng 1,1  so với cùng k ). 

Các cơ quan chuyên môn tiếp tục tăng cường công tác ph ng chống dịch 

bệnh, phối hợp với Trạm Th  y, UBND các xã, phường tăng cường kiểm tra 

giám sát tình hình dịch bệnh, tăng cường kiểm soát giết mổ động vật đảm bảo 

vệ sinh th  y và vệ sinh an toàn thực phẩm. 

1.2. Lâm nghiệp 

Trong tháng 2/2020, trên địa bàn thành phố không xảy ra cháy rừng, 

không phát sinh diện tích rừng trồng mới tập trung. Trong tháng 2/2020, đã tổ 

chức được  2 đợt kiểm tra truy quét tại rừng. Qua kiểm tra, đã phát hiện tháo 

gỡ và tiêu hủy    dây bẫy bằng cáp nhỏ, 15 chuồng bẫy bằng cây rừng, 01 cá 

thể Khỉ vàng bị chết do dính bẫy, phá hủy 02 láng trại, đưa ra khỏi rừng 01 đối 

tượng, tạm giữ 01 máy khoan đá và 1 mô tơ phát điện. Đã xử lý 01 vụ vi phạm 

hành chính, tịch thu 0,    m
3
 gỗ x . 

Sản lượng khai thác gỗ rừng trồng 2 tháng đầu năm 2020 ước đạt 2 . 0  

m
3
 ,tăng  ,    sản lượng củi khai thác ước đạt 12. 20 Ster, tăng  ,    so với 

cùng k  năm 2019.
 

1.3. Thủy sản 

Tình hình hoạt động khai thác thuỷ sản trong tháng 2/2020 có nhiều 

thuận lợi do thời tiết biển ổn định  các nghề chủ yếu giã đôi, rê   lớp, câu cá, 

nghề lưới cản. 
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Sản lượng thủy, hải sản khai thác và nuôi trồng tháng 2 năm 2020 ước 

đạt  .  1 tấn, tăng 1,1  so với cùng k  năm trước. Trong đó, khai thác thủy 

sản ước đạt  .2   tấn, tăng 1,1  so với cùng k  năm trước  ngư dân đang tranh 

thủ khai thác các loại cá lớn trong những ngày đầu năm. 

Sản lượng nuôi trồng tháng 2/2020 ước đạt  2,9 tấn cá, tôm, trong đó 

 ,12 tấn tôm th  chân tr ng, nhìn chung sản lượng nuôi trồng tăng nhẹ so với 

cùng k  năm 2019.   

Tình hình dịch bệnh nuôi trồng thủy sản trong tháng đầu năm không xảy 

ra trên địa bàn, các cơ quan chuyên ngành tăng cường hướng dẫn các hộ nuôi 

trồng về các biện pháp kỹ thuật và ph ng chống để tránh xảy ra dịch bệnh 

trong thời gian tới. 

2. Sản xuất công nghiệp  

Chỉ số sản xuất công nghiệp (   ) trên địa bàn thành phố tháng 2/2020 

ước tăng 1 ,92  so với tháng trước. Trong đó: công nghiệp khai khoáng ước 

tăng 10,9    công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 15,12 , công nghiệp sản xuất 

và phân phối điện nước tăng 10,21   sản xuất nước và xử lý rác thải ước giảm 

2,73%. 

So với tháng cùng k  năm 2019,     toàn ngành công nghiệp tháng 

2/2020 ước tăng  2,   , trong đó công nghiệp khai thác tăng   ,11   công 

nghiệp chế biến, chế tạo tăng   ,01   công nghiệp sản xuất và phân phối điện 

tăng   ,     sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 1 ,   . Nguyên nhân tăng 

chủ yếu là do tháng cùng k  năm 2019 rơi vào dịp nghỉ Tết Nguyên đán. 

Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2020,     toàn ngành công nghiệp tăng 

 ,5  , ngành khai khoáng tăng 21,2 , ngành công nghiệp chế biến chế tạo 

tăng 2,5  , ngành công nghiệp sản xuất phân phối điện tăng 2 , 2 , ngành 

sản xuất nước và xử lý rác thải tăng 12,83%. 

Một số ngành tăng cao hơn so với mức tăng chung của toàn ngành như: 

sản xuất chế biến thực phẩm tăng  9,20   sản xuất hóa chất và sản phẩm từ 

hóa chất tăng   , 9   sản xuất thuốc, hóa dược và dược liệu tăng 15,     sản 

xuất và phân phối điện tăng 2 , 2 … Một số ngành có chỉ số sản xuất giảm 

như: sản xuất trang phục  chế biến gỗ và sản xuất các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa  

sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang h c  sản xuất 

giường, tủ, bàn ghế…  

So với cùng k  năm trước, cộng dồn đến tháng 02/2020 nhiều sản phẩm 

công nghiệp tăng mạnh như đá xây dựng tăng 21,20   tôm đông lạnh  thịt cá 

đông lạnh  giấy coppy  vải dệt thoi  đồ nội thất bằng gỗ khác chưa được phân 

vào đâu  thiết bị câu cá…và có một số sản phẩm bị giảm như: Bia đóng chai  

bộ com-lê, quần áo đồng bộ, áo  acket, quần dài  sản phẩm in  xi măng… 

 Chỉ số ti u th  toàn ngành công nghiệp ch   i n, ch  tạo ước tính 

tháng 02/2020 so với cùng k  năm trước tăng   ,   . Cộng dồn từ đầu năm 

đến cuối tháng 02/2020, chỉ số tiêu thụ tăng 10,    so với cùng k , trong đó 
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các ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao hơn so với chỉ số tiêu thụ chung:  sản xuất 

đồ uống (2 ,11 )  sản xuất hóa chất và sản phẩm từ hóa chất ( 2,21 )  sản 

xuất thuốc hóa dược liệu và dược liệu (1 ,9  )  sản xuất kim loại loại 

(22,50 )  sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính (25,5  ) … Các ngành có 

chỉ số tiêu thụ thấp hơn so với chỉ số tiêu thụ chung như: ngành dệt, chế biến 

gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ giường, tủ, bàn, ghế)  Sản xuất các 

sản phẩm từ khoáng phi kim loại. 

Chỉ số tồn kho của ngành ch   i n, ch  tạo chính thức tháng 01/2020 

tăng 2 ,2     ớc tính tháng 02/2020 tăng 2 ,9   so với cùng k  năm trước, 

trong đó một số ngành có chỉ số tồn kho thấp hơn mức chung như: Dệt  sản 

xuất trang phục  sản xuất kim loại… 

Chỉ số s  d ng lao động của doanh nghiệp công nghiệp ước tính 

tháng 02/2020 giảm  , 9  so với cùng k  năm trước, trong đó lao động khu 

vực doanh nghiệp nhà nước giảm 5, 9   lao động doanh nghiệp ngoài nhà 

nước giảm  , 1   doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài giảm 1,1 . Nếu 

chia theo ngành cấp   thì ngành khai khoáng giảm 12,9    ngành công nghiệp 

chế biến chế tạo giảm  ,  , ngành sản xuất và phân phối điện khí đốt giảm 

2,     cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải giảm 2,49%.  

3. Thương mại - Dịch v  

3.1. Doanh thu bán lẻ hàng hoá  

Doanh thu bán l  hàng hóa tháng 2 năm 2020 ước đạt  . 2 ,2 tỷ đồng, 

giảm 1 ,   so với tháng trước, tăng 2,   so với cùng k  năm trước. Mức tăng 

này thấp hơn mức tăng tháng 2 năm 2019 (Tháng 2/2019 tăng 18,37%). 

Nguyên nhân chủ yếu là do giảm số ngày kinh doanh (nghỉ Tết Nguyên Đán   

ngày). Doanh thu bán l  tháng 2/2020 so với cùng k  năm 2019 tăng ở các 

ngành hàng, cụ thể: nhóm lương thực, thực phẩm tăng  ,    trang thiết bị gia 

đình tăng 5,1%  ô tô dưới 9 chỗ tăng 20,6%  xăng dầu tăng 8,8%; nhiên liệu 

khác tăng 11,7%  đá quý tăng 22,1%. C n lại các nhóm hàng khác giảm: may 

mặc, gỗ vật liệu xây dựng, vật phẩm văn hóa giáo dục, phương tiện đi lại, hàng 

hóa khác, sửa chữa ô tô... 

3.2. Dịch vụ lưu trú, ăn uống và lữ hành  

Doanh thu dịch vụ lưu tr  và ăn uống tháng 2/2020 ước đạt 1.   ,5 tỷ 

đồng, bằng     so với tháng trước và bằng   ,   so với cùng k  năm 2019. 

Trong đó: dịch vụ lưu tr  ước đạt   5,2 tỷ đồng, bằng   ,1  so với tháng 

trước và bằng 85% so với cùng k  năm 2019. Công suất hoạt động của hầu hết 

các khách sạn chỉ đạt 25- 0 , khách quốc tế giảm  0- 0 , nguyên nhân chủ 

yếu do ảnh hưởng của dịch COV D-19. Doanh thu dịch vụ ăn uống ước đạt 

901,  tỷ đồng, bằng   ,5  so với tháng trước và bằng 87,0  so với tháng 

cùng k  năm 2019. Doanh thu dịch vụ ăn uống giảm chủ yếu là do tác động 

của Nghị định 100/2019/NĐ-C  về xử lý vi phạm hành chính đối với người xử 

dụng rượu, bia khi tham gia giao thông, qua đó thói quen ăn uống ngoài gia 
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đình và sử dụng bia, rượu thiếu kiểm soát đã dần có những chuyển biến tích 

cực. 

Doanh thu du lịch lữ hành tháng 2 ước đạt 1   tỷ đồng, bằng  0,   so 

tháng trước và bằng 82,9% so cùng k , do ảnh của dịch COV D-19 nên lượng 

khách tự hủy tour đã tăng đáng kể. Một số công ty du lịch khách nội địa giảm 

80-85%, khách Việt Nam đi du lịch nước goài giảm khoảng 55 . Trong đó, 

các tour đi Trung Quốc hủy hoàn toàn. 

Dịch vụ tiêu dùng khác chiếm tỉ tr ng cao nhất trong   nhóm dịch vụ với 

 9,    trong nhóm doanh thu dịch vụ toàn thành phố, tương đương 1.091 tỷ 

đồng, bằng   ,2  so tháng trước và bằng 91,   so cùng k  năm trước. 

Trong   nhóm dịch vụ khác, nhóm dịch vụ y tế và hoạt động xã hội tăng 

cao nhất với 10, 9  so với cùng k  năm 2019. 

Số lượt khách cơ sở lưu tr  phục vụ ước tính tháng 2 năm 2020 là  5 ,9 

nghìn lượt, giảm 1 ,5  so với cùng k . Trong đó, tính riêng khách quốc tế ước 

đạt 1 1,  nghìn lượt, giảm 9,    khách trong nước ước đạt  1 ,5 nghìn lượt, 

giảm 15,3%. Tuy nhiên số ngày lưu tr  bình quân của du khách đã có những 

cải thiện đáng kể. Số ngày lưu tr  bình quân trên 1 lượt khách là 1,   ngày, 

trong đó khách quốc tế là 1,99 ngày và khách trong nước là 1, 2 ngày, chỉ tiêu 

này so với cùng k  năm 2019 lần lượt là 1,   ngày  1,9  ngày và 1,   ngày. 

Số lượt khách du lịch theo tour do cơ sở lữ hành phục vụ ước tính tháng 

2 năm 2020 ước đạt 12 ,  nghìn lượt, bằng   ,   so với cùng k . Trong đó, 

khách quốc tế là  0,9 nghìn lượt, bằng 9 ,    khách trong nước là  0,9 nghìn 

lượt, bằng  0,2 , khách Việt Nam đi du lịch nước ngoài ước đạt 22,5 nghìn 

lượt, bằng 78,2%. 

3.3. Hoạt động vận tải 

Cùng với hoạt động lưu tr  và lữ hành, lĩnh vực vận tải trong Tháng 

02/2020 cũng đã xuất hiện những tín hiệu kém tích cực khi nhiều doanh nghiệp 

công bố mức giảm doanh thu kỷ lục chỉ trong v ng chưa đầy 1 tháng bùng phát 

dịch COV D-19. 

Tổng doanh thu ngành vận tải hàng hóa, hành khách đường bộ, đường 

thủy và dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 2/2020 ước đạt 1.1  ,9 tỷ đồng, giảm 

11,   so tháng trước và tăng 1,1  so cùng tháng năm 2019.  

Chia theo thành phần kinh tế, tất cả các khu vực đều giảm so cùng k  

năm trước: khu vực kinh tế nhà nước giảm 10,    ngoài nhà nước giảm 0,    

khối cá thể giảm 1   khu vực có vốn đầu tư nước ngoài giảm 3,5% so cùng 

tháng năm 2019.  

Chia theo ngành kinh tế, ngành vận tải đường bộ ước đạt   9,2 tỷ đồng, 

giảm 2,    vận tải đường thủy ước đạt 9,  tỷ đồng, bằng 91,    dịch vụ hỗ trợ 

vận tải đạt 5  ,2 tỷ đồng, tăng  ,2  so với cùng tháng năm trước. 

Cụ thể từng ngành vận tải như sau: 
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 Vận tải hàng hóa 

Doanh thu vận tải hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy tháng 2/2020 

ước đạt    ,  tỷ đồng, giảm 11,1  so với tháng trước và tăng 1,   so cùng k  

năm 2019.  

Khối lượng luân chuyển hàng hóa bằng đường bộ, đường thủy tháng 

2/2020 đạt  25,  triệu T.Km, giảm 11,   so với tháng trước và tăng 3,6% so 

cùng tháng năm 2019.  

 Vận tải hành khách 

 Doanh thu vận tải hành khách bằng đường bộ, đường thủy tháng 2/2020 

ước đạt 1 1,  tỷ đồng, giảm 20  so với tháng trước và giảm 2,5  so cùng k  

năm 2019. 

Khối lượng luân chuyển hành khách bằng đường bộ, đường thủy tháng 

2/2020 đạt 120 triệu HK.Km, giảm 20,   so với tháng trước và giảm 13,6% so 

cùng tháng năm 2019. 

 Hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải 

Doanh thu hoạt động dịch vụ hỗ trợ vận tải tháng 2 năm 2020 ước đạt 

5  ,2 tỷ đồng  giảm 9  so với tháng trước và tăng  ,2  so với tháng 2 năm 

2019.  

 Hoạt động bưu chính, chuyển phát 

Doanh thu hoạt động bưu chính và chuyển phát tháng 2 năm 2020 ước 

đạt 55,  tỷ đồng  giảm 1,9  so với tháng trước và tăng 9,   so với tháng 2 

năm 2019.  

4. Tình hình đăng ký doanh nghiệp 

Từ 15/01/2020 đến 15/2/2020, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận 

đăng ký doanh nghiệp cho 2   doanh nghiệp, chi nhánh và văn ph ng đại diện, 

tổng vốn điều lệ đăng ký đạt  25 tỷ đồng. 

Tính đến 15/02/2020, thành phố đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp cho   0 doanh nghiệp, chi nhánh và văn ph ng đại diện, tổng 

vốn điều lệ đăng ký đạt 1.90  tỷ đồng  giảm  ,   về số doanh nghiệp và giảm 

    về số vốn so với cùng k  2019  hoàn tất thủ tục giải thể cho    doanh 

nghiệp, đơn vị trực thuộc và  có 10  doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc tạm 

ngừng hoạt động.  

Lũy kế đến nay, trên địa bàn thành phố có  0.111 doanh nghiệp và chi 

nhánh, văn ph ng đại diện đang hoạt động với tổng số vốn đăng ký đạt 20 .1   

tỷ đồng.  

II.  KIỀM CHẾ LẠM PHÁT, ỔN ĐỊNH KINH TẾ VĨ MÔ 

1. Giá cả thị trường 

1.1. Chỉ số giá tiêu dùng 
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Chỉ số giá tiêu dùng (C  ) trên địa bàn thành phố Đà Nẵng tháng 02 năm 

2020 tăng 0,28  so tháng trước, tăng 5,44  so với cùng k  năm trước, tăng 

1,9   so với tháng 12 năm trước, C   bình quân 2 tháng năm 2020 so với 

cùng k  năm trước tăng  ,0  . 

So với tháng trước, trong 11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính, có 4 

nhóm hàng có C   tăng, cụ thể: 

- Nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 1,2  , thấp hơn mức tăng 

 , 9  của tháng trước. 

- Nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,00%, 

không biến động nhiều so với mức tăng 0, 0  của tháng trước. 

- Nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,0  , trong khi tháng trước 

chỉ số nhóm này bình ổn. 

- Nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 0,04%, không biến động nhiều khi 

tháng 01/2020, chỉ số nhóm này không tăng không giảm.  

Các nhóm hàng hóa có C   giảm so với tháng trước, gồm   nhóm:  

- Nhóm giao thông giảm 2,  , trong khi tháng trước, nhóm này tăng 

0,78%. 

- Nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,9%; trong khi tăng 0,5   vào 

tháng 01/2020. 

- Nhóm may mặc, mũ nón, giày dép giảm 0,55 ; trong khi tháng trước, 

chỉ số nhóm này tăng 0,44%. 

- Nhóm đồ uống và thuốc lá giảm 0,   ; trong khi tăng nhẹ 0,09  vào 

tháng 01/2020. 

- Nhóm hàng hóa và dịch vụ khác giảm 0,   ; trong khi tháng trước, 

nhóm này tăng 1,08%. 

- Nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,25%; không biến động nhiều so 

với mức giảm 0,1   vào tháng 01/2020. 

Nhóm hàng duy nhất có C   bình ổn so với tháng trước là nhóm giáo 

dục. Đây là tháng thứ   liên tiếp (kể từ tháng 12/2019), nhóm này có C   bình 

ổn so với tháng trước. 

 ột    nguy n nh n t c động tăng C   th ng 02/2020:  

- Nhóm ăn uống ngoài gia đình tăng cao  ,   , do sau Tết Nguyên Đán, 

một số điểm lấy giá vẫn giữ nguyên mức giá trước và trong Tết; 

- Giá nhà ở thuê tăng 1,5  , do hộ cho thuê nhà tăng giá thuê vào đầu 

năm mới; 

- Giá nước sinh hoạt tăng 0, 9  so với tháng trước  giá điện sinh hoạt 

tăng 0,92  so với tháng trước; 
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- Giá đồ dùng gia đình tăng 0,11   giá đồ trang sức tăng 1,21 . 

 ột    nguy n nh n t c động  àm giảm C   th ng 02/2020:  

- Giá gas giảm từ  90.000 đồng xuống c n    .000 đồng 1 bình 12 kg 

làm cho nhóm gas và các loại chất đốt giảm  ,2    giá dầu hỏa giảm 6,87%; 

giá xăng, dầu diezen giảm 5, 2 , do 2 đợt điều chỉnh giá xăng dầu giảm vào 

ngày 30.01 và giảm tiếp vào ngày 14/02/2020. 

- Giá nhóm mặt hàng thực phẩm giảm 1,5   so với tháng trước. 

- Giá nhóm dịch vụ giao thông công cộng giảm  ,00  so với tháng trước 

(giá vé tàu hỏa, vé xe khách đường dài giảm sau dịp Tết). 

- Giá nhóm hoa, cây cảnh, vật cảnh giảm  ,30% so với tháng trước 

(tháng Tết). 

- Giá tour du lịch tr n gói trong nước và nước ngoài giảm 2,32%, giá 

ph ng khách sạn, nhà khách giảm 1,90  (các dịch vụ này giảm do ảnh hưởng 

của dịch COV D-19, khách du lịch hủy tour hoặc ít du lịch vào thời điểm này, 

bên cạnh đó, các dịch vụ này giảm giá để kích cầu). 

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 2 tháng năm 2020 tăng 6,03% so với 

cùng k  năm trước, mức tăng chung cao hơn so với mức tăng của cùng k  năm 

2019 (tăng 2,22 ). Cụ thể, so với cùng k  năm trước, những nhóm hàng tăng 

cao hơn so với mức tăng chung như: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 

11,2    nhóm giao thông tăng  , 2 . Những nhóm hàng tăng thấp hơn mức 

tăng chung, gồm: nhóm giáo dục tăng 5,     nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt 

và vật liệu xây dựng tăng  ,     nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 2, 5   

nhóm thuốc và dịch vụ y tế tăng 2,     nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 1,19   

nhóm may mặc, mũ nón và giày dép tăng 0,    nhóm thiết bị và đồ dùng gia 

đình tăng 0,2  . Trong khi đó, nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,     nhóm 

văn hóa giải trí và du lịch giảm 0,1   so cùng k  năm trước. 

1.2. Chỉ số giá vàng và đô la Mỹ 

 Chỉ số giá vàng tháng 02/2020 tăng 2,0   so với tháng trước (thấp hơn 

mức tăng 3,96  của tháng trước); so với bình quân cùng k  năm trước tăng 

19,14  so với cùng k  năm trước.  

 Chỉ số giá đô la Mỹ tháng 02/2020 tăng 0,2   so với tháng trước (tháng 

01/2020, chỉ tiêu này giảm 0,0  ), so với bình quân cùng k  năm trước, chỉ số 

này tăng 0,03%. 

2. Hoạt động ngân hàng 

 Trong tháng 2/2020, mặt bằng lãi suất huy động và lãi suất cho vay trên 

địa bàn cơ bản ổn định, không có dấu hiệu biến động lớn, cụ thể:  

- Lãi suất huy động VNĐ: tiền gửi không k  hạn phổ biến ở mức từ 

0,5% - 0,  /năm  k  hạn dưới 01 tháng ở mức 1   k  hạn từ 01 tháng đến 

dưới   tháng ở mức  ,   - 5 /năm  k  hạn từ   tháng đến 12 tháng ở mức 
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5,3% -  ,  /năm  từ trên 12 tháng ở mức  ,   -  ,  /năm, một số TCTD trên 

địa bàn áp dụng lãi suất trên 12 tháng ở mức trên   . 

 - Lãi suất cho vay VNĐ: Lãi suất cho vay ng n hạn phổ biến ở mức   -

9 /năm, lãi suất cho vay trung dài hạn phổ biến ở mức khoảng 9  - 11 /năm. 

 Tỷ giá ngoại tệ tháng 02/2020 tăng nhẹ so với tháng trước. Đến ngày 

19/02/2020, tỷ giá mua, bán USD của các NHTM trên địa bàn phổ biến ở mức 

23.170 - 2 . 10 VNĐ/USD  tỷ giá mua, bán USD thị trường tự do nằm ở mức 

23.200 - 2 .2 0 VNĐ/USD. 

Doanh số mua ngoại tệ của hệ thống TCTD từ các tổ chức, cá nhân trên 

địa bàn ước đạt 1 0 triệu USD, trong đó lượng ngoại tệ mua vào từ các TCKT 

là chủ yếu. Doanh số bán ngoại tệ cho khách hàng ước đạt 1 5 triệu USD, 

trong đó chủ yếu là bán cho TCTD. Doanh số thanh toán hàng xuất khẩu qua 

ngân hàng trong tháng 02/2020 ước đạt  5 triệu USD. Doanh số thanh toán 

hàng nhập khẩu qua ngân hàng ước đạt 70 triệu USD. Doanh số kiều hối 

chuyển về thông qua hệ thống TCTD trên địa bàn ước đạt 12 triệu USD. 

 Trong tháng 02/2020, do những ảnh hưởng tiêu cực của dịch bệnh 

COVID-19 và những bất ổn thương mại Mỹ - Trung đến nền kinh tế thế giới, 

giá vàng cả nước nói chung, giá vàng trên thị trường Đà Nẵng nói riêng vẫn 

tiếp tục đà tăng nhanh. Giá vàng SJC giao dịch trên địa bàn thành phố đến ngày 

19/02/2020 ở mức   , 1 -   ,9  triệu đồng/lượng, tăng khoảng  , 1  so với 

cùng k  tháng trước. 

  - Công tác huy động vốn:  ớc đến cuối tháng 02/2020, tổng nguồn vốn 

huy động của các TCTD trên địa bàn đạt 1 1.000 tỷ đồng, tăng 1,3  so với 

tháng trước và tăng  ,   so với tháng 2/2019. Tiền gửi VND ước đạt 12 . 00 

tỷ đồng, tăng 1,5  so với tháng trước và tăng 5,   so với cùng tháng năm 

trước  tiền gửi ngoại tệ ước đạt  . 00 tỷ đồng, giảm 2,9  so với tháng trước và 

giảm 11,4% so với tháng 2/2019. Tiền gửi tiết kiệm ước đạt   .500 tỷ đồng, 

giảm 0,0   so với tháng trước và tăng 2,4  so với tháng 2/2019  tiền gửi 

thanh toán ước đạt  2.500 tỷ đồng, tăng 4,2  so với tháng trước và tăng 9,   

so với tháng 2/2019. 

- Công tác tín dụng:  ớc đến cuối tháng 02/2020, dư nợ các thành phần 

kinh tế trên địa bàn đạt 1 5.500 tỷ đồng, tăng 0,   so với tháng trước và tăng 

14,4  so với tháng 2/2019. Dư nợ cho vay bằng đồng Việt Nam ước đạt 

1 1.100 tỷ đồng, tăng 0,5  so với tháng trước và tăng 1 ,9  so với cùng 

tháng năm trước  dư nợ ngoại tệ ước đạt  . 00 tỷ đồng, giảm 0,5   so với 

tháng trước và giảm 2,   so với tháng 2/2019. Dư nợ trung dài hạn ước đạt 

11 .500 tỷ đồng, tăng 0,    so với tháng trước và tăng 1 ,   so với cùng 

tháng năm trước  dư nợ ng n hạn ước đạt  1.000 tỷ đồng, giảm 0,2  so với 

tháng trước và tăng  ,1  so với tháng 2/2019. 

3. Thu chi ngân sách nhà nư c 

 Tổng thu ngân sách Nhà nước sơ bộ tính đến ngày 1  tháng 02 năm 
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2020 ước đạt  .021 tỷ đồng, đạt 9,    dự toán năm 2020. Trong đó, thu ngân 

sách Trung ương ước đạt 1.206 tỷ đồng  ngân sách địa phương đạt 1. 15 tỷ 

đồng. 

Trong tổng thu ngân sách Nhà nước, thu nội địa ước đạt 2.654 tỷ đồng, 

đạt 9,89  dự toán năm  thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu ước đạt 367 tỷ đồng, 

đạt 8,95  dự toán năm 2020. 

Tổng chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tính đến ngày 18 tháng 02 

năm 2020 ước đạt  .001 tỷ đồng, trong đó chi đầu tư phát triển đạt 1   tỷ đồng, 

chi thường xuyên đạt 2.51  tỷ đồng. 

4. Thực hiện vốn đầu tư 

 Vốn đầu tư phát triển từ nguồn ngân sách nhà nước địa phương trên địa 

bàn ước tháng 2/2020 thực hiện được 1  ,  tỷ đồng, đạt 2,09  so với kế 

hoạch, tăng 19,    so với cùng k  năm 2019  bằng   ,1   so với tháng 

trước. Trong đó vốn ngân sách Nhà nước cấp tỉnh ước đạt 1  ,  tỷ đồng, tăng 

20,2  so với cùng k  năm 2019, bằng  0,    so với tháng trước, chiếm tỷ 

tr ng 9 ,    vốn ngân sách nhà nước cấp huyện ước đạt 10,5 tỷ đồng, tăng 

11,   so với cùng k  năm 2019, bằng   ,95  so với tháng trước, chiếm tỷ 

tr ng 5,   so với tổng vốn ngân sách địa phương tháng 2/2020. 

 Tình hình một số công trình trọng điểm 

- Dự  n ph t triển bền vững thành ph  Đà Nẵng: Đây là dự án gồm 5 

hợp phần với tổng mức đầu tư  . 10 tỷ đồng, trong đó vốn ngân sách nhà nước 

là 1.    tỷ đồng, c n lại là nguồn vốn ODA của Ngân hàng thế giới. Tính đến 

cuối tháng báo cáo đã thực hiện được  .12  tỷ đồng đạt 5 ,19  tổng mức đầu 

tư. Trong đó tháng 1/2020 thực hiện được 1 0,1 tỷ đồng, dự ước tháng 02/2020 

thực hiện 120 tỷ đồng. 

- Dự  n  hu công ngh  c  : Được thành lập vào tháng 10/2010 trên diện 

tích 1.129,  ha tại 2 xã H a Liên và H a Ninh, với tổng mức đầu tư dự kiến 

 .  1,1 tỷ đồng. Tính từ khi khởi công đến cuối tháng báo cáo dự án thực hiện 

được 2.591,  tỷ đồng đạt 29, 1  trên tổng mức dự kiến đầu tư. Trong đó tháng 

1/2020 thực hiện được 25,  tỷ đồng, dự ước tháng 02/2020 thực hiện   ,5 tỷ 

đồng. 

- Dự  n  hu  ý túc x   inh vi n tập trung phí  t y  hu đô thị Công 

nghi p Hò  Kh nh. Tổng mức đầu tư là 1. 2  tỷ đồng. Tính từ khi khởi công 

đến cuối tháng  báo cáo công trình đã thực hiện được 2 9,  tỷ đồng đạt 1 , 9  

so với tổng mức đầu tư. Trong đó tháng 1/2020 đạt 9 tỷ đồng, dự ước tháng 

1/2020 đạt 5 tỷ đồng. 

 . Xuất nhập kh u hàng h a 

Tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng hóa trên địa bàn tháng 2 năm 

2020 ước đạt 190,  triệu USD, tăng  2,2  so với cùng k  năm 2019. Trong 

đó, kim ngạch xuất khẩu ước đạt 109,9 triệu USD, tăng 58,2%; kim ngạch 
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nhập khẩu ước đạt  0,  triệu USD, tăng  ,0 . 

 ớc tính 2 tháng đầu năm 2020, tổng kim ngạch xuất, nhập khẩu hàng 

hóa đạt 384,7 triệu USD, giảm 4,6  so với cùng k  năm 2019. Trong đó, kim 

ngạch xuất khẩu ước đạt 21 ,  triệu USD, tăng  ,1  so với cùng k   kim 

ngạch nhập khẩu ước đạt 166,3 triệu USD, giảm 13,1%.  

III. AN SINH XÃ HỘI, Y TẾ, GIÁO DỤC VÀ VĂN HÓA  

1. Lao động - việc làm 

Trong tháng 2/2020, thành phố đã tổ chức 01 phiên giao dịch việc làm 

thu h t 112 lượt doanh nghiệp với  .90  lượt lao động có nhu cầu tuyển dụng, 

ch p nối giới thiệu 2   lao động  các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố 

tạo việc làm cho 1.2 0 lao động  vị trí việc làm tăng thêm   5 người  thẩm 

định và cấp giấp phép cho 91 lao động người nước ngoài, xác nhận 1  trường 

hợp không thuộc diện cấp phép. Trong tháng, không có vụ tai nạn lao động nào 

xảy ra. 

2. Thực hiện chính sách Đền ơn đáp nghĩa và Bảo trợ xã hội 

2.1. Công tác đền ơn đáp nghĩa 

Trong tháng 02/2020, thành phố đã thực hiện giải quyết trợ cấp hàng 

tháng và 1 lần cho 150 trường hợp  hỗ trợ tiền sử dụng đất: 05 trường hợp, số 

tiền 1 0 triệu đồng và trợ cấp khó khăn đột xuất: 22 trường hợp, số tiền  2 

triệu đồng; tiếp tục đôn đốc, theo dõi giám sát các địa phương thực hiện Kế 

hoạch hỗ trợ sửa chữa nhà ở người có công với cách mạng năm 2020 theo 

Quyết định 22/201 -QĐ/TTg ngày 2 / /201  của Thủ tướng Chính phủ. 

2.2. Công tác bảo trợ xã hội  

Trong tháng 02/2020, thành phố đã thăm Tết các đơn vị, phối hợp giám 

sát việc chi trợ cấp Tết tại các địa phương  thực hiện chính sách hỗ trợ BHYT   

miễn giảm tiền thuê nhà ở thuộc sở hữu Nhà nước đối với hộ nghèo chuẩn 

thành phố  phối hợp xử lý tình trạng người lang thang xin ăn, xin ăn biến tướng 

trước, trong và sau Tết Nguyên Đán  triển khai công tác ph ng, chống dịch 

bệnh Covid-19 gây ra đến các hội và các cơ sở bảo trợ xã hội. 

2.3. Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em 

Trong tháng 02/2020, thành phố tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ 

tham gia Sáng kiến thành phố thân thiện với tr  em do tổ chức UN CEF tài trợ  

tiếp tục triển khai thực hiện dự án “Bả  v  trẻ em và th nh thiếu ni n  hỏi 

nguy có bị x m hại tình dục qu  môi trường mạng” do tổ chức Tầm nhìn Thế 

giới tài trợ. 

Quỹ Bảo trợ trẻ em: Ký kết thỏa thuận hợp tác gi p đỡ tr  em khó khăn 

năm 2020 giữa Quỹ BTTE và tổ chức AOGWR với tổng kinh phí 900 triệu 

đồng  phối hợp tổ chức AOGWR khảo sát địa điểm nhà sinh hoạt cộng đồng và 

chung cư trên địa bàn quận Liên Chiểu để hỗ trợ tuyên truyền Tổng đài quốc 

gia bảo vệ tr  em số 111  tiếp nhận tài trợ tượng trưng  0 triệu đồng của Công 
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ty Bảo hiểm nhân th  Generali nhân dịp khai trương Văn ph ng chi nhánh tại 

Đà Nẵng.  

2.4. Công tác ph ng chống tệ nạn xã hội 

 Trong tháng 02/2020, Cơ sở xã hội Bầu Bàng tiếp nhận  1 h c viên vào 

cai nghiện, giải quyết cho về cộng đồng đ ng thời hạn  5 h c viên  chấp hành 

hình phạt tù 0  h c viên  công an nhận lại 15 h c viên. Hiện Cơ sở đang quản 

lý, cai nghiện, giáo dục, dạy nghề cho 5 1 h c viên, trong đó 522 h c viên có 

Quyết định và 59 không có nơi cư tr  ổn định đang chờ Quyết định của T a án  

hiện toàn thành phố có 21 người đang cai nghiện tại gia đình - cộng đồng (có 

việc làm 10 người, chiếm tỷ lệ   ,  )   2  người đang quản lý sau cai tại nơi 

cư tr  (có việc làm  92 người, chiếm tỷ lệ    , tuy nhiên hầu hết là lao động 

phổ thông, việc làm không ổn định). Trong  2  người đang quản lý sau cai, có 

  1 người đủ điều kiện phân loại và  2 người mới về chưa đủ điều kiện phân 

loại. 

Trong tháng 02/2020, thành phố cũng đã phối hợp với Đội kiểm tra liên 

ngành 1   thành phố và các quận, huyện tổ chức kiểm tra các cơ sở kinh doanh 

dịch vụ có biểu hiện hoạt động mại dâm. 

3. Giáo d c - Đào tạo   

 Ngày 1 /2/2020, thành phố đã ra Thông báo số   5, gửi ph ng GD-ĐT 

các quận, huyện, các trường, trung tâm trực thuộc sở, các trường đại h c ngoài 

công lập về việc tiếp tục cho h c sinh, h c viên, sinh viên nghỉ h c đến hết 

tháng 2-2020 để ph ng, chống Covid-19. Đồng thời, trong những ngày nghỉ 

h c, thành phố đã và đang đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nh c nhở h c sinh, 

sinh viên thường xuyên thực hiện các kỹ năng tự bảo vệ sức khỏe. 

4. Hoạt động chăm s c sức khỏe cộng đồng 

4.1. Tình hình dịch  ệnh 

 - Tình hình dịch bệnh do chủng mới của vi rút Corona gây ra: 

Theo báo cáo của hệ thống giám sát bệnh truyền nhiễm Bộ Y tế, đến 11 

giờ 00, ngày 20/02/2020, thế giới đã ghi nhận  5. 2  trường hợp m c bệnh 

Covid-19 tại  1 quốc gia và vùng lãnh thổ (  .5   trường hợp m c tại Trung 

Quốc đại lục), trong đó có 2.12  trường hợp tử vong (Trung Quốc: 2.11 , 

 hilippines: 01, Hồng Kông: 02, Nhật Bản: 01, Đài Loan: 01,  háp: 01,  ran: 

02, Tàu Diamond Princess: 02). 

Theo báo cáo của Bộ Y tế, tính đến ngày 20/02/2020, Việt Nam ghi nhận 

1  trường hợp m c Covid-19, gồm: 02 bệnh nhân người Vũ Hán, Trung Quốc  

1  bệnh nhân người Việt Nam (Vĩnh  h c: 11, Thanh Hóa: 01, Khánh H a: 

01)  01 bệnh nhân người Mỹ  điều trị khỏi: 1  trường hợp. 

 Tại thành phố Đà Nẵng, tính đến 1 h 0 ngày 20/02/2020, chưa phát hiện 

trường hợp m c Covid-19 trên địa bàn thành phố. Cộng dồn đến nay đã theo 

dõi 155 trường hợp tại bệnh viện, trong đó 15  trường hợp đã xuất viện  hiện 
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có 02 trường hợp đang được cách ly, theo dõi chặt chẽ tại Bệnh viện  hổi (01 

người Việt Nam, 01 người Trung Quốc). 

 - Dịch bệnh khác 

Tính đến ngày 16/02/2020: 

- Sốt xuất huyết (SXH): Toàn thành phố ghi nhận tích lũy có   2 ca m c, 

giảm     ca so với cùng k  năm 2019 (1.1   ca m c), không có tử vong do Sốt 

xuất huyết. Trên địa bàn thành phố Đà Nẵng ghi nhận  5 ổ dịch nhỏ. 

- Tay chân miệng (TCM): Toàn thành phố ghi nhận tích lũy có  2 ca m c, 

giảm 5  ca so với cùng k  năm 2019 (12  ca m c), không có trường hợp tử 

vong.  

- Thủy đậu: Toàn thành phố ghi nhận tích lũy 2   ca m c, tăng 1   

trường hợp so với cùng k  năm 2019 (11  ca m c). 

- Các bệnh truyền nhiễm khác: ghi nhận 22 ca Sởi. Các bệnh truyền nhiễm 

khác như: Rubella, Viêm não Nhật Bản, C m A, Dại, Thương hàn, Bại liệt … 

không ghi nhận ca m c. Chưa có ca bệnh dương tính với chủng mới của virus 

Corona. 

4.2. Tình hình dịch HIV/AIDS 

 

Tháng 1/2019 Tháng 1/2020 

Tích lũy từ khi phát 

hiện ca đầu tiên tại 

Đà Nẵng 

Chung 

Người 

Đà 

Nẵng 

Chung 

Người 

Đà 

Nẵng 

Chung 
Người 

Đà Nẵng 

 hát hiện nhiễm 

mới 
9 3 8 3 2.692 1.440 

Bệnh nhân A DS 0 0 0 0 943 788 

Tử vong do A DS 0 0 0 0 493 465 

Số người c n sống     2.199 975 

       

- Tình hình điều trị Methadone: Trong tháng, tiếp nhận điều trị 0  bệnh 

nhân, tổng số bệnh nhân đang quản lý cuối k  là  20 bệnh nhân. 

4.3. Chương trình ti m chủng m  rộng 

Tính đến ngày  1/01/2020 tỷ lệ tiêm chủng mở rộng đầy đủ đạt  ,0  , 

trong đó các loại v c xin: BCG đạt tỷ lệ: 1,1   v c xin Bại liệt  : 0,5   DTC - 

VGB - Hib mũi  : 0,5   Sởi: 2,5    Viêm gan B < 2 h:  ,       hụ nữ có 

thai được bảo vệ uốn ván UV2: 2 .  

 4.4. Tình hình khám ch a  ệnh 

 Tính đến ngày 31/01/2020: 
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 - Số lượt khám bệnh 19 .  5  lượt người, (trong đó khám BHYT là 

1 2.0   lượt, chiếm   , 0 ). 

- Số bệnh nhân điều trị nội tr  : 25.99  bệnh nhân, (trong đó BHYT là 

24.3 2 bệnh nhân chiếm tỷ lệ 9 ,   ). 

- Công suất sử dụng giường bệnh: Bình quân các bệnh viện đạt:  9, 1  . 

 4.5. Thực hiện các chỉ ti u Dân số và công tác KHHGĐ 

Tính tới ngày  1/01/2020: 

  - Tổng số tr  sinh ra     tr , trong đó:  00 bé trai  giảm    tr  so cùng 

k  năm 2019.  

  - Số tr  sinh  
+:

 là 28 tr , giảm 1  tr  so cùng k  năm 2019  Tỷ lệ sinh 

3+ là 1,8%.  

  - Thực hiện chỉ tiêu kỹ thuật sàng l c trước sinh, sơ sinh: 

  + Số phụ nữ mang thai được sàng l c: 5  / .91  (người), đạt  ,   

  + Số tr  em sàng l c sơ sinh  19/12.    (tr ), đạt 5,  . 

  + Tỷ số giới tính: 10 ,  bé trai/100 bé gái.  

  - Tổng các biện pháp tránh thai:  2. 5 / 2.220, đạt 101,  . 

5. Văn h a - Thể thao 

5.1. Lĩnh vực Văn hóa 

 Trong tháng 02/2020, các hoạt động văn hóa, văn nghệ trên địa bàn 

thành phố đều tạm dừng, tránh tập trung đông người  tại các điểm di tích lịch 

sử - văn hóa, danh lam th ng cảnh, thư viện đã chuẩn bị các điều kiện, đảm bảo 

vệ sinh để duy trì việc mở cửa và đón khách tham quan và bạn đ c. Ngoài ra, 

thành phố cũng đã ban hành văn bản hướng dẫn, khuyến cáo các đơn vị, doanh 

nghiệp chiếu phim, giải trí, tổ chức sự kiện văn hóa, các điểm tổ chức chương 

trình nghệ thuật phục vụ khách du lịch, các cơ sở bar, vũ trường… giảm tần 

suất hoạt động  ch  tr ng công tác đảm bảo vệ sinh môi trường, tăng cường các 

biện pháp ph ng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 

5.2. Lĩnh vực Thể thao  

 Trong tháng 02/2020, đoàn vận động viên thành phố tham gia thi đấu 

giải Cờ vua, Cờ tướng Miền Trung mở rộng năm 2020 tại tỉnh Nghệ An, kết 

quả: Giải Cờ vua đạt 22 HCV-16 HCB- 2 HCĐ, Giải Cờ tướng 10 HCV-6 

HCB-1  HCĐ. 

6. Trật tự an toàn xã hội  

6.1. Tình hình cháy nổ 

Tháng 02/2020 trên địa bàn thành phố đã xảy ra 16 vụ cháy, giảm 11 vụ 

so với cùng k  năm 2019 (1 /2  vụ), so với tháng trước tăng 0  vụ (1 /9), chi 

tiết: cháy nhà đơn l : cháy rừng: 01 vụ  cháy nhà đơn l : 09 vụ  nhà tr : 02 vụ, 

https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbdi?p_p_id=quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=70751528&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDi
https://egov.danang.gov.vn/group/profile-6/dsvbdi?p_p_id=quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet&p_p_lifecycle=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_homeId=70751528&_quanlyvanbandimanagementportlet_WAR_qlvbdhappportlet_javax.portlet.action=searchVanBanDi
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khách sạn: 01 vụ, phương tiện giao thông: 01 vụ, xưởng gỗ: 01 vụ, trụ sở 

doanh nghiệp: 01 vụ. Thiệt hại do cháy ước tính 2 2 triệu đồng. 

Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2020, trên địa bàn thành phố xảy ra 25 vụ 

cháy, giảm 5  vụ so với cùng k  năm trước (25/ 1), không có người chết và bị 

thương, tổng giá trị tài sản thiệt hại ước tính 2  ,  triệu đồng.  

6.2. Tai nạn giao thông 

Tai nạn giao thông đường bộ từ 15/01/2020 đến ngày 14/02/2020 xảy ra 

06 vụ, làm chết 06 người, bị thương 05 người. So với tháng trước, tăng 02 vụ 

( / ), tăng 0  người chết ( / ), tăng 0  người bị thương (5/2). So với cùng k  

năm 2019, tăng 0  vụ ( / ), tăng 0  người chết ( / ), tăng 0  người bị thương 

(4/1). 

Cộng dồn 2 tháng đầu năm 2020 (từ ngày 15/12/2019 đến 1 /02/2020), 

tai nạn giao thông đường bộ xảy ra 10 vụ, làm 09 người chết, 0  người bị 

thương. So với cùng k  năm 2019, giảm 02 vụ (10/12), giảm 02 người chết 

(11/9), tăng 0  người bị thương (7/3). 

Tai nạn đường s t, đường thủy không xảy ra, so với cùng k  không tăng 

không giảm. 

7. Môi trường 

Một trong những vấn đề được quan tâm hiện nay là đảm bảo môi trường 

tại các khu công nghiệp và khu công nghệ cao. Về việc nâng cao công tác bảo 

vệ môi trường, đến nay tất cả các Khu công nghiệp, Khu công nghệ cao đã có 

hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt chuẩn. Trong định hướng thu h t các 

ngành nghề sản xuất, cũng đã và đang tính toán ưu tiên cho các ngành nghề 

không gây ô nhiễm. Hiện tại, khu dịch vụ thủy sản Th  Quang, tất cả 12 doanh 

nghiệp cũng đã tổ chức thu gom nước thải nước mưa riêng  đầu tư hệ thống xử 

lý nước thải cục bộ trước khi kết nối vào hệ thống xử lý nước thải chung. Tuy 

nhiên, cũng có một số vấn đề trong quá trình xử lý bùn nên phát sinh mùi hôi. 

Ngoài ra, các điểm đấu nối tại một số doanh nghiệp đấu nối chưa kín, nên phát 

sinh các điểm gây ô nhiễm. Trong khi đó, khâu vệ sinh, thu gom rác ở âu 

thuyền cũng đang có vấn đề, một số tàu bè neo đậu tại đây không có hệ thống 

xử lý nên xả thải ra môi trường  các xí nghiệp thu gom chất thải từ thủy sản sau 

đó chế biến lại gây ra nhiều hệ lụy./. 

 

Nơi nhận:   

- Vụ Tổng hợp-TCTK (để b/c)                                                       

- Thành uỷ, HĐND, UBND T  (để b/c)  

-  Đơn vị trực thuộc Cục Thống kê  

-  Một số Sở, ngành liên quan  

-  Lãnh đạo Cục TK                                                                      

-  Lưu: VT, TH. 

CỤC TRƯỞNG 

 

 

 

 

 

Trần  Văn Vũ 
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1. Sản xuất nông nghiệp đ n ngày 1  tháng 02 năm 2020 

    

Thực hiện 

cùng  
Thực hiện K  báo cáo so với 

  

k  năm trước k  báo cáo 
 cùng k  năm trước 

(%) 

     
Diện tích gieo trồng cây hàng năm (Ha) 

   

 

Lúa 2.718,60 2.614,80 96,18 

 

L a đông xuân 2718,6 2614,8 96,18 

 
Các loại cây khác (Ha) 1.536,0 1.534,7 99,92 

 

Ngô 195,5 186,8 95,55 

 

Khoai lang 177,5 173,6 97,80 

 

S n 34,5 33,6 97,39 

 

Mía 201,0 232,5 115,67 

 

Lạc 395,8 372,5 94,11 

 

Rau 422,7 427,6 101,16 

 

Đậu 64,7 63,0 97,37 

 

Hoa  44,3 45,1 101,81 

     
Sản lượng thu hoạch các loại cây trồng (Tấn) 

   

 

Rau           2.464,62  

         

2.524,62  102,43 

 

Hoa (1000 bông)           1.205,30  

         

1.245,30  103,32 
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2. Chỉ số sản xuất công nghiệp 

Đơn vị tính: % 

  

Chỉ số 

cộng dồn 1 

tháng năm 

2020 

 ớc tính  

tháng 

2/2020 

so với  

tháng 

1/2020 

 ớc tính 

tháng 

2/2020 

so với 

tháng 

2/2019 

Cộng dồn 

từ đầu năm 

đến cuối 

tháng 

2/2020 so 

với cùng 

k  năm 

2019 

      
Toàn ngành công nghiệp 80,19 113,92 142,48 104,53 

 hân theo ngành kinh tế  (Cấp  ,   , V S C 200 ) 

    
Khai khoáng 92,55 110,98 168,11 121,20 

 

    08.Khai khoáng khác 92,55 110,98 168,11 121,20 

Công nghiệp ch   i n, ch  tạo 77,01 115,12 144,01 102,54 

 

10.SX chế biến thực phẩm 128,53 97,54 178,66 149,20 

 

11.SX đồ uống 92,65 93,79 124,23 105,65 

 

13.Dệt 64,5 144,32 156,33 98,77 

 

1 .SX trang phục 43,99 124,43 96,52 63,00 

 

15.SX da và các sản phẩm có liên quan 72,48 125,9 130,45 96,34 

 

1 .Chế biến gỗ và SX sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (trừ 

giường tủ, bàn ghế) 50,1 108,47 103,24 68,43 

 

1 . SX giấy và sản phẩm từ giấy 75,47 138 162,95 109,58 

 

1 .  n, sao chép bản ghi 68,01 126,62 106,38 85,18 

 

20.SX hóa chất và sản phẩm hóa chất 114,35 102,21 192,20 143,79 

 

21.SX thuốc, hóa dược và dược liệu 87,2 111,51 164,18 115,84 

 

22.SX sản phẩm từ cao su và plastic 64,5 147,03 150,67 97,79 

 

2 .SX sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác 72,28 93,63 139,74 94,29 

 

2 .SX kim loại 81,79 128,96 179,94 118,06 

 

25.SX sản phẩm từ kim loại đ c sẵn (trừ máy móc, 

thiết bị) 91,94 108,49 163,61 119,08 

 

2 .SX sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm 

quang h c 51,53 145,03 134,28 81,11 

 

2 .SX thiết bị điện 68,35 121,52 119,31 89,26 

 

2 .SX máy móc thiết bị chưa được phân vào đâu 83,56 139,34 160,30 115,85 

 

29.SX xe có động cơ 65,61 135,06 145,12 95,75 

 

 0.SX phương tiện vận tải khác 134,66 107,47 469,12 213,51 

 

 1.SX giường tủ bàn ghế 36,92 138,46 105,22 59,25 

 

 2.CN chế biến, chế tạo khác 78,64 124,86 150,04 106,88 

 

  . Sửa chữa bảo dưỡng l p đặt máy móc, thiết bị 74,1 100 118,18 91,09 

SX và phân phối điện, khí đốt, nư c n ng, hơi nư c, 

điều hòa không khí 113,29 110,21 136,37 124,32 

 

 5.SX và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi 

nước, điều hoà không khí 113,29 110,21 136,37 124,32 

Cung cấp nư c, hoạt động quản lý và x  lý rác thải, 

nư c thải 108,48 97,27 117,67 112,83 

 

  .Khai thác, xử lý và cung cấp nước 121,22 99,1 130,50 125,67 

 

  .Thoát nước và xử lý nước thải 75,12 99,46 92,33 82,82 

 

  .Hoạt động thu gom, xử lý và tiêu huỷ rác thải  tái 

chế phế liệu 92,39 92,81 98,41 95,19 
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3. Sản lượng một số sản ph m công nghiệp chủ y u 

Tên sản phẩm  
Đơn vị  

tính 

Thực 

hiện  

1 tháng 

năm 

2020 

 ớc tính 

tháng 

2/2020  

Cộng 

dồn từ 

đầu năm 

đến cuối 

tháng 

2/2020 

Tháng 

2/2020 

so với 

cùng  

k  

tháng 

2/2019 

(%) 

Cộng 

dồn từ 

đầu năm 

đến cuối 

tháng 

2/2020 

so với 

cùng k  

năm 

2019 

(%) 

       Đá xây dựng khác M3 142.623 158.277 300.900 168,11 121,20 

Thịt cá đông lạnh Tấn 427 691 1.118 680,00 169,23 

Tôm đông lạnh Tấn 1.684 1.534 3.218 227,06 206,06 

Bia đóng chai 1000 lít 18.505 14.197 32.702 74,02 70,86 

Nước ng t (cocacola,   up, …) 1000 lít 8.660 8.650 17.310 152,61 125,02 

Vải dệt thoi từ sợi bông có tỷ tr ng 

bông từ  5  trở lên 1000 m2 715 925 1.640 438,32 154,08 

Khăn mặt, khăn t m và khăn khác dùng 

trong ph ng vệ sinh, nhà bếp Tấn 115 198 314 110,67 74,67 

Bộ quần áo cho người lớn dệt kim hoặc 

đan móc 1000 cái 90 140 230 114,15 68,21 

Bộ quần áo cho người lớn không dệt 

kim hoặc đan móc 1000 cái 1.562 1.918 3.480 95,52 62,71 

Giày, dép thể thao có mũ bằng da và có 

đế ngoài 1000 đôi 417 525 942 130,45 96,34 

Vỏ bào, dăm gỗ Tấn 29.502 32.000 61.502 103,24 68,43 

Bao bì và t i bằng giấy (trừ giấy nhăn) 1000 chiếc 783 1.516 2.300 150,60 85,82 

Hộp và thùng bằng giấy nhăn và bìa 

nhăn 1000 chiếc 1.340 1.955 3.295 176,47 116,87 

Sơn và vẹc ni, tan trong môi trường 

không chứa nước Tấn 826 836 1.662 246,98 177,58 

Keo đã điều chế và các chất dính đã 

được điều chế khác Tấn 665 724 1.389 79,16 63,36 

Dược phẩm khác chưa phân vào đâu Kg 37.458 42.164 79.622 123,16 87,26 

Cao dán, bông, băng, gạc và các sản 

phẩm tương tự Kg 190.255 212.011 402.266 168,36 118,72 

Lốp hơi mới bằng cao su, loại dùng cho 

xe buýt, xe tải hoặc máy bay 1000 cái 59 87 146 150,67 97,79 

Clanhke xi măng Tấn 49.830 46.000 95.830 237,11 185,07 

Xi măng  ortland đen Tấn 64.401 77.499 141.900 132,16 90,93 

Gạch và gạch khối xây dựng bằng xi 

măng, bê tông hoặc đá nhân tạo 1000 viên 1.214 1.512 2.725 158,38 75,67 

Bê tông trộn sẵn (bê tông tươi) M3 56.652 39.830 96.482 114,04 81,80 

S t, thép không hợp kim dạng thỏi đ c 

hoặc dạng thô khác Tấn 9.130 10.021 19.151 368,46 180,94 

Thanh, que s t hoặc thép không hợp 

kim, được cán nóng Tấn 17.694 24.021 41.715 156,98 106,43 

Thiết bị dùng cho dàn giáo, ván khuôn, 

vật chống, cột trụ chống hầm l  bằng 

s t, thép, nhôm Tấn 21.594 24.453 46.047 174,51 118,43 

Bộ phận và các phụ tùng của máy tính 1000 Cái 200.152 286.656 486.808 144,21 87,27 

Động cơ điện một chiều có công suất ≤ 

37.5 W 1000 chiếc 18.554 22.547 41.101 119,31 89,26 

Bàn bằng gỗ các l ai Chiếc 12.855 20.246 33.101 107,05 51,44 
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Thiết bị câu và b t cá Chiếc 425.328 494.044 919.373 197,06 176,39 

Đồ chơi hình con vật hoặc sinh vật 

không phải hình người 1000 con 13.750 19.236 32.986 111,79 66,26 

Điện thương phẩm Triệu KWh 271 299 571 136,37 124,32 

Nước uống được 1000 m3 9.131 9.049 18.181 130,50 125,67 

              

 

4. Vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách Nhà nư c 

Đơn vị tính: Tri u đồng; % 

 

 

Kế hoạch 

năm 2020 

 

Thực 

hiện 

tháng 

1/2020 

 

 ớc tính 

tháng 

2/2020 

 

Cộng dồn  

đầu năm 

đến cuối 

tháng 

2/2020 

Tháng 

2/2020 

so với 

tháng 

2/2019 

 

Cộng 

dồn 2 

tháng 

đầu năm 

2020 so 

với 

cùng k  

năm 

2019 

        
TỔNG SỐ 8.804.958 269.595 183.757 453.352 119,68 125,88 

1. Vốn ngân sách nhà nư c cấp tỉnh 8.253.716 246.303 173.287 419.590 120,20 123,73 

 - Vốn cân đối ngân sách tỉnh 4.510.070 172.474 109.273 281.747 123,56 111,64 

Trong đó: Thu từ quỹ sử dụng đất 2.052.534 45.283 41.740 87.023 101,39 108,76 

- Vốn trung ương hỗ trợ đầu tư theo 

mục tiêu 220.142 26.740 23.354 50.094 103,09 120,46 

- Vốn nước ngoài (ODA) 769.000 42.230 16.800 59.030 146,41 301,56 

- Xổ số kiến thiết 159.000 4.859 23.860 28.719 110,46 112,18 

- Vốn khác 2.595.504 0 0 0 

  2. Vốn ngân sách nhà nư c cấp 

huyện  551.242 23.292 10.470 33.762 111,70 160,59 

- Vốn cân đối ngân sách huyện 421.756 23.292 10.470 33.762 111,70 160,59 

- Vốn tỉnh hỗ trợ đầu tư theo mục tiêu 129.486 0 0 0 -  -  

3. Vốn ngân sách nhà nư c cấp xã -  -  -  -  -  -  
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5. Một số dự án l n từ nguồn ngân sách thực hiện trong kỳ 

                     ĐVT: Tri u đồng 

T n dự án 

Dự 

kiến 

năm 

khởi 

công – 

hoàn 

thành 

Tổng mức 

đầu tư 

Thực 

hiện 

tháng 

1/2020 

Dự tính 

tháng  

02/2020 

Cộng dồn 

từ đầu 

năm đến 

cuối 

tháng báo 

cáo 

Cộng dồn 

từ  khi 

khởi công 

đến cuối 

tháng báo 

cáo 

Dự án phát triển bền vững T ĐN 
2013 - 

2019 
7.610.911 102.648 120.000 222.648 4.124.204 

Khu công nghệ cao thành phố Đà Nẵng 
2012-

2020 
8.841.148 22.300 37.500 59.800 2.591.817 

Khu ký t c xá sinh viên tập trung phía tây 

khu Đô thị Công nghiệp H a Khánh (Ký 

t c xá tập trung phục vụ cho h c sinh, 

sinh viên các trường Đại h c, Cao đẳng, 

Trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề 

trên địa bàn thành phố Đà Nẵng) 

2012 - 

2020 
1.426.000 7.000 5.000 12.000 269.374 

Nhà làm việc các Ban quản lý và các đơn 

vị sự nghiệp trực thuộc 

2018-

2019 
266.896 5.000 5.000 10.000 189.736 

Nhà ở công nhân khu công nghiệp H a 

Cầm 

2018-

2020 
70.000 1.500 5.000 6.500 33.067 

Hội trường 500 chỗ ngồi Trung tâm hành 

chính quận Thanh Khê 

2018 - 

2020 
22.074 1.500 4.000 5.500 17.500 

Bệnh viện đa khoa Hải Châu (g/đ 2) 
2018 - 

2020 
83.264 3.300 3.500 6.800 14.017 

Khu phụ trợ phục vụ dự án khu công 

nghệ cao 

2016-

2020 
235.113 2.300 3.000 5.300 121.072 

Bệnh viện RăngHàmMặt thành phố Đà 

Nẵng 

2018 - 

2019 
88.956 12.000 2.000 14.000 64.144 

Trường TH T H a Xuân 
2018 - 

2019 
78.372 1.090 1.794 2.884 38.466 

Bệnh viện Y h c cổ truyền 
2018 - 

2019 
179.100 2.313 1.600 3.913 36.615 

Trụ sở làm việc UBND xã H a Nhơn 
2018-

2019 
31.171 455 1.137 1.592 4.805 

HTKT Khu TĐC H a Liên   ( hục vụ 

giải tỏa khu công nghệ cao và công nghệ 

thông tin) 

2011-

2019 
158.859 2.000 1.000 3.000 85.285 

Nâng cấp sửa chữa Bệnh viện Tâm thần 
2018 - 

2019 
27.510 1.400 1.000 2.400 18.177 

HTKT Khu TĐC H a Liên   (g/đ  ) 
2011-

2020 
142.355 1.000 1.000 2.000 24.250 

Sửa chữa, cải tạo trường chính trị thành 

phố Đà Nẵng 

2019-

2020 
12.019 536 1.000 1.536 7.036 

Trụ sở làm việc Trung tâm x c tiến du 

lịch kết hợp hỗ trợ du khách 

2017-

2019 
11.677 0 1.000 1.000 8.118 

Trường Tiểu h c Tây HồXây mới khối 

lớp h c   tầng 

2019 - 

2020 
6.532 0 890 890 5.690 

Trường Tiểu h c Trần Văn ƠnXây mới 

khối lớp h c   tầng 

2019 - 

2020 
14.847 0 800 800 12.800 

Đường giao thông nội thị quận Cẩm Lệ 
2018 - 

2020 
163.982 500 500 1.000 62.500 
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6. Doanh thu  án lẻ hàng h a 

Đơn vị tính: Tri u đồng; % 

  

Thực hiện 

tháng 1/2020  

 ớc tính 

tháng 2/2020 

Cộng dồn 2 

tháng đầu 

năm 2020 

Tháng 

2/2020  

so với 

cùng 

k  năm 

2019 

Cộng 

dồn 2 

tháng 

đầu năm 

2020 so 

với cùng 

k  năm 

2019  

       Tổng số  5.476.535 4.723.243 10.199.778 102,36 108,15 

Phân theo nhóm hàng 

     

 

Lương thực, thực phẩm 1.422.129 1.297.269 2.719.398 103,33 108,75 

 

Hàng may mặc 289.262 206.119 495.381 87,40 118,68 

 

Đồ dùng, dụng cụ trang thiết bị 

gia đình 570.165 435.722 1.005.887 105,07 116,23 

 

Vật phẩm văn hóa, giáo dục  161.823 116.534 278.357 90,64 106,56 

 

Gỗ và vật liệu xây dựng  348.172 308.606 656.778 93,96 73,75 

 

Ô tô các loại  438.788 394.801 833.589 120,62 146,20 

 

 hương tiện đi lại (trừ ô tô, kể 

cả phụ tùng)  830.111 741.585 1.571.696 97,63 93,30 

 

Xăng, dầu các loại  460.723 413.447 874.170 108,82 114,07 

 

Nhiên liệu khác (trừ xăng, dầu)  292.690 232.289 524.979 111,65 163,15 

 

Đá quý, kim loại quý và sản 

phẩm  154.583 145.032 299.615 122,14 125,94 

 

Hàng hóa khác  439.267 379.506 818.773 96,44 104,29 

 

Sửa chữa xe có động cơ, mô tô, 

xe máy và xe có động cơ  68.822 52.333 121.156 81,15 92,89 

              

 

7. Doanh thu dịch v  lưu trú, ăn uống 

Đơn vị tính: Tri u đồng; % 

 

Thực hiện 

tháng 1/2020 

 ớc tính 

 tháng 2/2020  

Cộng dồn 2 

tháng đầu 

năm 2020 

Tháng 2 

năm 

2020 so 

với 

cùng k  

năm 

2019 

Cộng dồn 

2 tháng 

đầu năm 

so với 

cùng k  

năm 

2019 

Dịch v  lưu trú, ăn uống 1 748 487 1 346 451 3 094 938 86,32 99,73 

Dịch vụ lưu tr   600 933 445 186 1 046 119 85,04 100,80 

Dịch vụ ăn uống 1 147 554 901 265 2 048 819 86,97 99,20 

Du lịch l  hành 210 562 148 069 358 631 82,91 101,49 

Dịch v  ti u dùng khác 1 251 169 1 090 944 2 342 112 91,70 100,10 
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8.  Chỉ số giá ti u dùng, chỉ số giá vàng, chỉ số giá đô la Mỹ  

Đơn vị tính: % 

      Chỉ số giá tháng 02/2020 so với: Bình quân 2 

tháng 2020 

so với bình 

quân cùng 

k  năm 

trước 

   

 K  gốc 

2014 

Tháng 02 

năm 2019 

Tháng 12 

năm 2019 

Tháng 

trước 

CHỈ SỐ GIÁ TIÊU DÙNG CHUNG 118,06 105,44 101,94 100,28 106,03 

 
Hàng ăn và dịch vụ ăn uống 124,18 109,91 105,12 101,28 111,27 

 
    Tr ng đó: 

     

  
Lương thực 107,77 101,49 100,17 99,88 101,78 

  
Thực phẩm 120,79 105,12 101,30 98,42 108,55 

  
Ăn uống ngoài gia đình 131,02 117,06 110,43 104,84 116,04 

 
Đồ uống và thuốc lá 109,15 100,97 99,66 99,57 101,19 

 
May mặc, giày dép và mũ nón 108,12 100,11 99,89 99,45 100,40 

 
Nhà ở và vật liệu xây dựng 118,87 105,23 101,81 101,00 104,74 

 
Thiết bị và đồ dùng gia đình 105,83 100,21 100,07 100,07 100,24 

 
Thuốc và dịch vụ y tế 198,15 102,38 100,04 100,04 102,36 

  
Trong đó: Dịch vụ y tế 283,20 103,61 100,00 100,00 103,61 

 
Giao thông 89,69 105,20 98,46 97,70 106,42 

 
Bưu chính viễn thông 97,02 99,39 99,57 99,75 99,52 

 
Giáo dục 141,91 105,76 100,00 100,00 105,76 

  
Trong đó: Dịch vụ giáo dục 144,88 106,02 100,00 100,00 106,02 

 
Văn hoá, giải trí và du lịch 105,79 99,28 99,66 99,10 99,86 

 
Hàng hóa và dịch vụ khác 114,08 102,22 100,71 99,64 102,45 

CHỈ SỐ GIÁ VÀNG 134,30 119,12 106,07 102,03 119,14 

CHỈ SỐ GIÁ ĐÔ LA MỸ 110,38 100,18 100,20 100,24 100,03 
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9. Doanh thu vận tải, kho  ãi và dịch v  hỗ trợ vận tải 

Đơn vị tính: Tri u đồng; % 

  

Thực hiện 

 từ đầu năm  

đến cuối  

01/2020 

 ớc tính 

02/2020 

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối 02/2020  

Tháng 

02/2020 so 

với cùng k  

năm  

trước  

Cộng dồn từ 

đầu năm đến 

cuối 02/2020 

so với cùng k   

năm trước  

       Tổng số   1.341.520 1.184.862 2.526.382 101,14 106,56 

Vận tải hành khách 226.694 181.354 408.048 87,50 95,75 

 

Đường bộ 224.978 180.014 404.992 87,60 95,74 

 

Đường s t 

     

 

Đường thủy 1.716 1.341 3.057 76,28 96,25 

 

Đường hàng không 

     Vận tải hàng hóa 525.519 467.273 992.792 101,72 106,30 

 

Đường bộ 516.450 459.230 975.679 101,86 106,78 

 

Đường s t 

     

 

Đường thủy 9.070 8.043 17.112 94,33 84,74 

 

Đường hàng không 

     Dịch vụ hỗ trợ vận tải 589.306 536.235 1.125.542 106,20 111,35 

 

Bốc xếp 34.592 28.957 63.549 95,74 106,73 

 

Kho bãi 397.900 365.712 763.613 106,76 111,85 

 

Hoạt động khác 156.814 141.566 298.380 107,13 111,09 

              

10. Vận tải hành khách  tháng 2/2020 

    

Thực hiện 

1/2020 

  

 ớc tính 

2/2020 

Cộng dồn 2 

tháng đầu 

năm 2020 

Tháng 

2/2020 so 

với cùng k  

năm 2019 

(%) 

Cộng dồn 2 

tháng đầu năm 

2020 so với 

cùng k   

năm 2019 ( ) 

  
     

Vận chuyển hành khách 

     (Nghìn hành khách) 4.661 3.728 8.389 88,89 96,47 

 

Đường bộ 4.649 3.719 8.367 88,93 96,47 

 

Đường s t 

     

 

Đường thủy 12 9 21 75,74 95,62 

 

Đường hàng không 

     Luân chuyển hành khách 

    (Nghìn HK.Km) 150.673 120.055 270.729 86,40 94,27 

 

Đường bộ 150.602 119.999 270.601 86,40 94,27 

 

Đường s t 

     

 

Đường thủy 72 56 128 76,47 96,48 

 

Đường hàng không 
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11. Vận tải hành khách và hàng h a 

  

Thực hiện 

1/2020 

  

 ớc tính 

2/2020 

Cộng dồn 2 

tháng đầu 

năm 2020 

Tháng 

2/2020 so 

với cùng k  

năm 2019 

(%) 

Cộng dồn 2 

tháng đầu 

năm 2020 so 

với cùng k   

năm 2019 

(%) 

      

 

     

 

3.975 3.536 7.511 104,49 109,26 

Đường bộ 3.915 3.483 7.398 104,61 109,68 

Đường s t 

     Đường thủy 60 53 113 96,94 87,08 

Đường hàng không 

     

      

 

366.542 325.304 691.845 103,59 107,29 

Đường bộ 345.071 306.264 651.335 104,47 109,39 

Đường s t 

     Đường thủy 21.470 19.040 40.510 91,21 81,94 

Đường hàng không 

                 

 

12. Hoạt động ngân hàng 

Đơn vị tính: T  đồng 

 

Thực hiện  

tháng 02/2019 

Ư c  

tháng 02/2020 

So v i  

cùng kỳ 

(%) 

a. Tổng nguồn huy động: 125 159 131 000 104,67 

-  hân theo loại tiền 

   
+ Đồng Vi t N m 119 852 126 300 105,38 

+ Ng ại t  (quy đổi VNĐ) 5 307 4 700 88,56 

- Theo các hình thức huy động 

   
+ Tiền gửi tiết  i m 86 456 88 500 102,36 

+ Tiền gửi th nh t  n 38 703 42 500 109,81 

 . Tổng dư nợ cho vay 153 415 175 500 114,40 

-  hân theo k  hạn 

   
+ Dư nợ ngắn hạn 56 936 61 000 107,14 

+ Dư nợ trung và dài hạn 96 479 114 500 118,68 

-  hân theo loại tiền 

   
+ Dư nợ bằng VNĐ 148 897 171 100 114,91 

+ Dư nợ bằng ng ại t  (quy đổi VNĐ) 4 518 4 400 97,39 
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13. Xuất, nhập kh u hàng h a  

Đơn vị tính: 1000 USD; % 

 

 Thực hiện 

tháng 

01/2020 

 ớc tính 

 tháng 02/2020 

Cộng dồn 2 

tháng đầu năm 

2020 

Tháng 

02/2020 so với 

cùng k  tháng 

02/2019 (%) 

Cộng dồn 2 

tháng đầu năm 

2020 so với 

cùng k   

năm 2019 ( ) 

Tổng kim ngạch 

xuất, nhập kh u 194 344 190 322 384 666 132,24 95,43 

Tr ng đó:      

Xuất khẩu 108 432 109 886 218 318 158,20 103,10 

Nhập khẩu 85 912 80 436 166 348 108,02 86,94 

Xuất siêu 22 520 29 450 51 970                     -    254,52 
      

 

Ghi chú: Nguồn     i u từ B   c   Th ng    Xuất, nhập  hẩu củ  Tổng cục Hải qu n 

14.  Trật tự, an toàn xã hội  

 

Đơn vị tính 
Sơ bộ k   

báo cáo  

Cộng 

dồn từ  

đầu năm 

đến 

 cuối k  

báo cáo 

K  báo cáo  

so với cùng 

k  

năm trước 

(%) 

Cộng dồn 

từ đầu năm 

đến cuối k  

báo cáo so 

với cùng k  

năm trước 

(%) 

Tai nạn giao thông (Số liệu tính từ 15/01/2020 đến 14/02/2020) 

Tổng số vụ tai nạn giao thông Vụ 6 10 200,00 83,33 

Đường bộ " 6 10 200,00 83,33 

Đường s t " -  -  -  -  

Đường thủy " -  -  -  -  

Số người chết Người 6 9 200,00 81,82 

Đường bộ " 6 9 200,00 90,00 

Đường s t " -  -  -  -  

Đường thủy " -  -  -  -  

Số người bị thương Người 5 7 500,00 233,33 

Đường bộ " 5 7 500,00 175,00 

Đường s t " -  -  -  -  

Đường thủy " -  -  -  -  

Cháy, nổ (Số liệu từ 1 /01/2020 đến 15/02/2020) 

Số vụ cháy, nổ Vụ 16 25 59,26 30,86 

Số người chết Người -  -  -  -  

Số người bị thương " -  -  -  -  

Tổng giá trị tài sản thiệt hại Triệu đồng 242 244 17 285,71 

1 

819,40 
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15. Một số chỉ ti u về khách lưu trú và l  hành 

 

 

Thực hiện 

tháng 

01/2020 

 ớc tính 

 tháng 

02/2020  

Cộng dồn 

2 tháng 

đầu năm 

2020 

Tháng 

02/2020 

so với  

tháng 

01/2020 

(%) 

Tháng 

02/2020 

so với 

cùng k  

tháng 

02/2019 

(%) 

Cộng 

dồn 2 

tháng 

đầu năm 

2020 so 

với cùng 

k   

năm 

2019 (%) 

I Dịch v  lưu trú       

1 Lượt khách ph c v  580 497 454 935 1 035 432 78,37 86,49 98,86 

 Khách quốc tế 183 256 141 451 324 707 77,19 90,61 102,14 

 Khách trong nước 397 241 313 484 710 725 78,92 84,75 97,42 

1.1 Khách ngủ qua đ m 449 857 344 129 793 986 76,50 87,08 100,27 

 Khách quốc tế 182 237 140 587 322 824 77,14 90,64 102,18 

 Khách trong nước 267 620 203 543 471 163 76,06 84,78 99,00 

1.2 Khách nghỉ trong ngày 130 640 110 806 241 446 84,82 84,71 94,48 

 Khách quốc tế 1 019 864 1 883 84,82 84,71 94,48 

 Khách trong nước 129 621 109 942 239 563 84,82 84,71 94,48 

2 

Ngày khách ph c v  (chỉ 

tính cho khách ngủ qua 

đ m) 788 376 630 376 1 418 752 79,96 90,69 102,43 

 Khách quốc tế 358 345 280 345 638 690 78,23 93,18 105,64 

 Khách trong nước 430 031 350 031 780 062 81,40 88,79 99,94 

3 Số ngày lưu trú  ình quân 1,75 1,83 1,79    

 Khách quốc tế 1,97 1,99 1,98    

 Khách trong nước 1,61 1,72 1,66    

II 

Dịch v  l  hành và hoạt 

động hỗ trợ du lịch       

1 

Lượt khách du lịch theo 

tour 155 797 124 301 280 098 79,78 86,74 101,42 

 Khách quốc tế 83 559 70 962 154 521 84,93 93,28 103,01 

 Khách trong nước 40 325 30 888 71 213 76,60 80,15 100,05 

 

Khách Việt Nam đi du lịch 

nước ngoài 31 913 22 451 54 364 70,35 78,23 98,86 

2 

Ngày khách du lịch theo 

tour 415 420 342 141 748 241 82,36 87,92 101,61 

 Khách quốc tế 205 518 170 308 375 826 82,87 89,78 103,79 

 Khách trong nước 108 402 88 511 196 913 81,65 82,27 100,52 

 

Khách Việt Nam đi du lịch 

nước ngoài 101 500 74 002 175 502 72,91 80,53 98,39 
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