THÔNG CÁO BÁO CHÍ
VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI TỈNH BÌNH DƯƠNG
6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022
BỐI CẢNH KINH TẾ TRONG NƯỚC VÀ TỈNH BÌNH DƯƠNG
Sáu tháng đầu năm 2022, kinh tế - xã hội cả nước diễn ra trong bối cảnh kinh tế thế
giới vẫn duy trì đà hồi phục, các hoạt động sản xuất được đẩy mạnh, chuỗi cung ứng toàn cầu
bắt đầu được khơi thông. Tuy nhiên, tình hình thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp; ảnh hưởng
xung đột Nga - Ukraina, giá nhiên liệu xăng dầu tăng cao, nguyên, nhiên vật liệu thiếu nguồn
cung... Trên địa bàn tỉnh Bình Dương, ngay từ đầu năm 2022, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân,
UBND tỉnh đã ban hành các Kế hoạch, văn bản triển khai các Nghị quyết của Chỉnh phủ, của
Bộ ngành Trung ương về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, phòng, chống dịch Covid19, nhất là Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022, Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày
30/01/2022 về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Nghị quyết số 38/NQ-CP
ngày 17/3/2022 về Chương trình phòng, chống dịch COVID-19. Trong 6 tháng đầu năm
2022, nền kinh tế của tỉnh đạt được nhiều kết quả tích cực, nhiều chỉ tiêu có mức tăng trưởng
khá cao so với cùng kỳ, các hoạt động của đời sống xã hội đã trở lại trạng thái bình thường.
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ
1. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2022 ước tính tăng 6,84% so
với cùng kỳ (cùng kỳ 6 tháng/2021 tăng 5,91%). Trong đó: khu vực nông, lâm nghiệp và
thủy sản tăng 2,95%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 7,85%; khu vực dịch vụ tăng
6,06%; Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm tăng 2,18%.
Cơ cấu kinh tế 6 tháng đầu năm 2022: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm
tỷ trọng 2,31%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 65,29%; khu vực dịch vụ chiếm
24,2%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,2%. Cơ cấu tương ứng của cùng kỳ năm
2021 là: 2,8% - 64,49% - 24,3% - 8,41%.
2. Sản xuất nông nghiệp
6 tháng đầu năm 2022, giá thức ăn chăn nuôi, phân bón và nhiều vật tư nông nghiệp
khác tăng do chi phí nhập khẩu, chi phí vận chuyển tăng cao, nguyên liệu khan hiếm làm gia
tăng chi phí sản xuất, giá thành sản phẩm..., tuy nhiên ngành chức năng đã chủ động trong
công tác quản lý điều hành nên nhìn chung sản xuất nông nghiệp của tỉnh vẫn đạt được
những kết quả khả quan.
- Trồng trọt: Diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân ước đạt 6.116 ha, bằng 94,8% so với
cùng kỳ. Trong đó: Diện tích lúa đạt 1.878 ha; diện tích ngô đạt 90 ha; diện tích rau các loại
đạt 1.508 ha. Diện tích cây lâu năm ước đạt 142.190 ha, bằng 99,9% so với cùng kỳ. Trong
đó: Diện tích cây công nghiệp đạt 134.837 ha, bằng 99,8% so với cùng kỳ; diện tích cao su
cho sản phẩm 105.060 ha, tăng 0,2% (sản lượng đạt 47,3 ngàn tấn); diện tích cây điều cho
sản phẩm 819 ha, tăng 0,7% (sản lượng đạt 507 tấn).
- Chăn nuôi: Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tiếp tục phát triển với 147 trang trại.
Thời điểm tính đến 01/4/2022, tổng đàn trâu có 4,9 ngàn con, giảm 0,3% so với cùng kỳ;
tổng đàn bò: 24,9 ngàn con, tăng 1,3%; tổng đàn lợn: 692,2 ngàn con (tăng 1,8%); tổng đàn
gia cầm: 12,6 triệu con, tăng 3,6% (trong đó: đàn gà 12 triệu con, tăng 3,4%). Sản lượng xuất
chuồng thịt hơi đạt 65,3 ngàn tấn, tăng 5%; sản lượng thịt gia cầm 27,9 ngàn tấn, tăng 6,5%
(trong đó: sản lượng thịt gà đạt 26,3 ngàn tấn, tăng 5,8%).
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Giá thức ăn cho heo thịt bình quân 12.300-14.900 đồng/kg (tăng 26% so với cùng kỳ);
gà thịt bình quân 12.900-14.400 đồng/kg (tăng 18% so với cùng kỳ). Giá phân bón các loại
tăng từ 50-70%; thuốc bảo vệ thực vật cũng tăng từ 5-10%. So với cùng kỳ, giá heo hơi dao
động từ 48.000-58.000 đồng/kg (giảm từ 21.000-24.500 đồng/kg)1. Giá gà tam hoàng từ
34.000-58.000 đồng/kg (tăng từ 7.000 - 13.000 đồng/kg), gà công nghiệp từ 15.000-34.000
đồng/kg (tăng 5.000 đồng/kg), trứng gà tăng từ 200-850 đồng/quả so với cùng kỳ2. Rau ăn
quả các loại từ 14.000-18.000 đồng/kg (tăng 6.000 đồng/kg); trái cây các loại (bưởi, chuối,
dưa lưới), mủ cao su tương đương cùng kỳ.
Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được thực hiện tốt. Tình
hình sinh vật gây hại trên các loại cây trồng giảm so với cùng kỳ với tổng diện tích nhiễm
bệnh khoảng 3.510 ha. Trong kỳ, tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác
Hồ” năm 2022 với số lượng trên 20 ngàn cây (tương đương 65,8ha). Công nhận 11 xã đạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao.
3. Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm 2022 tăng 8,35% so với cùng kỳ. Trong
đó: Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,4% so với cùng kỳ; sản xuất và phân phối
điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 3,9% so với cùng kỳ; cung
cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý nước thải, rác thải tăng 11%.
Kết quả điều tra xu hướng kinh doanh của 417 doanh nghiệp ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo quí II/2022 cho thấy: Có 38,1% số doanh nghiệp (DN) đánh giá tình hình sản
xuất kinh doanh (SXKD) quý II năm 2022 tốt hơn so với quý trước; 37,9% số DN cho rằng
tình hình SXKD ổn định và 24% số DN đánh giá khó khăn. Trong các yếu tố chủ yếu ảnh
hưởng đến sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong quý II năm 2022 so với quý trước, có
36,7% doanh nghiệp đánh giá do nhu cầu thị trường quốc tế thấp; có 42,9% nhu cầu thị
trường trong nước thấp; 38,1% do cạnh tranh cao của hàng hóa trong nước; 23,6% thiếu lao
động có tay nghề cao; có 27,9% do thiếu nguyên nhiên vật liệu; có 14,1% gặp khó khăn về
tài chính; có 14,8% doanh nghiệp cho rằng do lãi suất cao; 5,7% doanh nghiệp đánh giá do
thiết bị công nghệ lạc hậu...
Dự kiến tình hình sản xuất kinh doanh quý III/2022 so với quý II/2022: Có 84% số
doanh nghiệp đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và tốt hơn (trong đó: có 48,8%
số doanh nghiệp đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 35,2% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản
xuất kinh doanh ổn định); 15,9% dự báo khó khăn hơn.
4. Tình hình thu hút vốn đầu tư trong nước, nước ngoài và tình hình hoạt động
của doanh nghiệp
4.1. Tình hình thu hút vốn đầu tư:
Đầu tư trong nước: Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, Tính từ đầu năm đến
ngày 15/6/2022, số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới là 3.309 doanh nghiệp (tăng 3,4%
so với cùng kỳ), với tổng vốn đăng ký 21.257 tỷ đồng (giảm 4,1% so với cùng kỳ). Số doanh
nghiệp điều chỉnh tăng vốn là 777 doanh nghiệp, với tổng vốn tăng là 18.533 tỷ đồng. Số
doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 102 doanh nghiệp, tăng 17,2% so với cùng
Do cung vượt cầu.
Sau khi dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát tốt, tất cả bếp ăn công nghiệp, trường học, nhà hàng, quán ăn…đều hoạt
động trở lại bình thường
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kỳ; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 976 doanh nghiệp, tăng 47,9% so cùng kỳ;
doanh nghiệp đăng ký giải thể 205 doanh nghiệp, giảm 34,5% so với cùng kỳ.
Đầu tư nước ngoài: Từ đầu năm đến ngày 15/6/2022, số doanh nghiệp đăng ký kinh
doanh, điều chỉnh vốn là 124 doanh nghiệp, với tổng số vốn 2.527 triệu USD. Trong đó, số
dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới là 30 dự án (giảm 16,7% so với cùng kỳ) với tổng số
vốn đăng ký là vốn 1.787 triệu USD, tăng gấp 4 lần so với cùng kỳ và 12 dự án điều chỉnh
tăng vốn với tổng vốn đăng ký là 16,7 triệu USD.
4.2. Tình hình hoạt động của doanh nghiệp:
Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh, tính đến ngày 09/6/2022, trên địa bàn tỉnh có 3.271
doanh nghiệp mới đi vào hoạt động (bao gồm: 3.248 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong
nước và 23 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài), với tổng số lao động là
22.651 người. So với cùng kỳ năm 2021, số doanh nghiệp mới đi vào hoạt động tăng 7,9%,
số lao động giảm 5%. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
có số doanh nghiệp giảm 14,8%, số lao động giảm 17,8%.
5. Hoạt động thương mại, dịch vụ
Tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả chương trình bình ổn thị trường, dự trữ hàng
hóa trong dịp Tết Nguyên đán 2022 và phòng, chống dịch Covid-19, không xảy ra tình
trạng khan hiếm, sốt giá. Trước diễn biến của giá xăng dầu, Tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức
năng có giải pháp đảm bảo cung ứng, thường xuyên kiểm tra, xử lý doanh nghiệp găm
hàng, nâng giá sai quy định. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6
tháng đầu năm 2022 ước đạt 133.300 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Trong đó, tổng
mức bán lẻ hang hóa đạt 90.876 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.
Sáu tháng đầu năm 2022, sản lượng hàng hóa vận chuyển đạt 124,8 triệu tấn, tăng
7,7% so với cùng kỳ; sản lượng hàng hoá luân chuyển đạt 4.415,4 triệu tấn.km, tăng 8,1%.
Sản lượng vận chuyển hành khách đạt 54,1 triệu HK, giảm 0,1% so với cùng kỳ; sản lượng
luân chuyển hành khách đạt 2.168,1 triệu HK.km, giảm 0,1%.
6. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 6 tháng đầu năm 2022 ước thực hiện 60.723 tỷ
đồng, tăng 9,6% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực vốn ngoài nhà nước đạt 23.159 tỷ
đồng, tương ứng tăng 7,4%, chiếm 38,1% tổng số vốn; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài đạt 33.381 tỷ đồng, tăng 14,6%, chiếm 55%.
Tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo thường xuyên, quyết liệt sâu sát đề ra các
giải pháp nhằm nâng cao trách nhiệm, vai trò của thủ trương các các cơ quan, đơn vị, chủ
đầu tư; thành lập các Tổ công tác theo dõi, chỉ đạo triển khai thực hiện một số dự án giao
thông trọng điểm; tổ chức họp giao ban định kỳ với các đơn vị chủ đầu tư để kịp thời giải
quyết các khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công năm 2022,
tuy nhiên kết quả giải ngân vốn đầu tư công vẫn đạt tỷ lệ thấp. Theo báo cáo của Kho bạc
Nhà nước tỉnh, tính đến 15/6/2022, tổng giá trị giải ngân vốn đầu tư công là 2.111 tỷ đồng,
đạt 24,2% kế hoạch năm 2022 HĐND tỉnh giao và đạt 24,6% kế hoạch Thủ tướng Chính
phủ giao.
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7. Xuất nhập khẩu hàng hoá
Hoạt động xuất khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2022 của Tỉnh phục hồi khá, trị giá
xuất khẩu hàng hoá ước đạt 18.968 triệu USD, tăng 8,8% so với cùng kỳ. Trong đó: khu vực
kinh tế trong nước 3.529,8 triệu USD, tăng 6,9%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp
nước ngoài 15.438 triệu USD, tăng 9,2%. Thị trường Mỹ chiếm tỷ lệ cao nhất với kim ngạch
xuất khẩu đạt 6.478 triệu USD, chiếm 34,2% tổng số và tăng 12,8% so với cùng kỳ; Thị
trường EU đạt 2.212 triệu USD, tương ứng chiếm 11,7% và tăng 10,2%; Hàn Quốc đạt 1.815
triệu USD, chiếm 9,6% và tăng 8%; Nhật Bản đạt 1.808 triệu USD, chiếm 9,5% và tăng
6,6%; Đài Loan đạt 1.429 triệu USD, chiếm 7,5% và tăng 3,3%; Hồng Kông đạt 1.397 triệu
USD, chiếm 7,4% và tăng 1,6%.
Trị giá nhập khẩu hàng hóa 6 tháng đầu năm 2022 ước đạt 12.792 triệu USD, giảm
5,8% so với cùng kỳ. Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 1.833 triệu USD giảm 5%;
khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ước đạt 10.959 triệu USD, giảm 5,9%.
Hàng hoá nhập khẩu chủ yếu là máy móc, nguyên nhiên vật liệu phục vụ cho sản xuất. Một
số thị trường nhập khẩu chính như: Trung Quốc đạt 5.872 triệu USD, chiếm 45,9% tổng số,
giảm 3,29% so với cùng kỳ; Nhật Bản đạt 1.348 triệu USD, tương ứng chiếm 10,5% và giảm
5,9%; Đài Loan đạt 1.239 triệu USD, chiếm 9,7% và giảm 5,2%; Hàn Quốc đạt 1.068 triệu
USD, chiếm 8,4% và giảm 2,4%; thị trường EU đạt 711 triệu USD, chiếm 5,6% và giảm
4,9%; Thái Lan đạt 523 triệu USD, chiếm 4,1% và giảm 6,1%.
8. Chỉ số giá tiêu dùng
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2022 tăng 0,5% so tháng trước; tăng 1,7% so cùng
kỳ năm trước và bình quân 6 tháng đầu năm 2022 tăng 2,5% so cùng kỳ. Bình quân 6 tháng
năm 2022 chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 2,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong có 8/11
nhóm hàng có chỉ số tăng: hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 5%; đồ uống và thuốc lá tăng
0,3%; nhóm may mặc, mũ nón, giày dép tăng 0,2%; giao thông tăng 17,2%. Chỉ số nhóm
thuốc và dịch vụ y tế; tương đối ổn định. Có 02/11 nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,1%;
nhóm văn hóa, giải trí và du lịch giảm 0,7%. Bình quân 6 tháng đầu năm 2022, giá vàng tăng
2% so với cùng kỳ; giá đô la Mỹ giảm 0,4%.
9. Tài chính
Theo báo cáo của Sở Tài chính tỉnh, 6 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách đạt
34.800 tỷ đồng, đạt 58% dự toán Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và Thủ tướng Chính phủ
giao. Trong đó: thu nội địa 23.900 tỷ đồng, đạt 57% dự toán, giảm 9% so với cùng kỳ; thu
thuế xuất nhập khẩu 10.900 tỷ đồng, đạt 61% dự toán, tăng 4% so với cùng kỳ. Tổng chi
ngân sách thực hiện 6.850 tỷ đồng, đạt 34% dự toán, tăng 11% so với cùng kỳ; trong đó, chi
đầu tư phát triển chiếm 36% tổng chi.
10. Ngân hàng
Theo báo cáo của Ngân hàng Nhà nước - Chi nhánh tỉnh Bình Dương, dư nợ tín dụng
tiếp tục tăng trưởng, tỷ giá, lãi suất được giữ ổn định, hỗ trợ tích cực nhu cầu tín dụng cho
sản xuất, kinh doanh; tiếp tục thực hiện các biện pháp hỗ trợ lãi suất 2% từ nguồn ngân sách
nhà nước, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn ước đạt
281.432 tỷ đồng, tăng 5,5% so với đầu năm và tăng 11,1% so với cùng kỳ. Dư nợ cho vay
ước đạt 275.583 tỷ đồng, tăng 8,6% so với đầu năm và tăng 11,2% so với cùng kỳ. Nợ xấu là
1.300 tỷ đồng, chiếm 0,47% tổng dư nợ, tỷ lệ nợ xấu nằm trong giới hạn cho phép.
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11. Bảo hiểm xã hội
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, ước tính đến ngày 30/6/2022 tổng số thu bảo
hiểm xã hội đạt 11.772 tỷ đồng, đạt 46,2% kế hoạch năm, giảm 4,6% so với cùng kỳ. Trong
đó, số thu bảo hiểm xã hội bắt buộc 9.275 tỷ đồng, giảm 1,3% so với cùng kỳ; số thu bảo
hiểm xã hội tự nguyện 27 tỷ, tăng 3%; số thu bảo hiểm thất nghiệp 375 tỷ đồng, giảm 49,8%;
số thu bảo hiểm y tế 2.096 tỷ đồng, giảm 3,2%. Tổng số nợ Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế
và bảo hiểm thất nghiệp đến thời điểm 30/6/2022 ước tính 805 tỷ đồng.
II. TÌNH HÌNH XÃ HỘI
1. Công tác đảm bảo an sinh xã hội, lao động, việc làm
Theo báo cáo của Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh, các chế độ, chính sách
cho người có công, đối tượng xã hội, người nghèo và công nhân lao động được thực hiện đầy
đủ (chi hơn 755 tỷ đồng dịp Tết Nguyên đán 2022); chăm lo cho 500 ngàn công nhân, người
lao động ở lại Bình Dương đón Tết. Tiếp tục hỗ trợ các đối tượng bị tác động của dịch bệnh
Covid-19, đến đầu năm 2022 toàn tỉnh có 4.008 hộ nghèo (chiếm tỷ lệ 1,21%) và 2.922 hộ
cận nghèo (chiếm tỷ lệ 0,88%). Tình hình lao động, việc làm có bước khởi sắc, một số ngành
sản xuất công nghiệp chủ lực của tỉnh có nhu cầu tuyển dụng lao động với số lượng lớn; Tỉnh
đã chủ động liên hệ, làm việc với nhiều tỉnh, thành trong cả nước để ký kết hợp tác cung ứng,
tuyển dụng lao động cho doanh nghiệp; 6 tháng đầu năm 2022, tạo việc làm tăng thêm cho
18.723 người (đạt 53,3% kế hoạch năm); Thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, xử
lý các vụ việc đình công phát sinh.
2. Hoạt động giáo dục, đào tạo
Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, đã triển khai đồng bộ, nghiêm túc các
biện pháp, kịch bản tổ chức dạy học trực tiếp thích ứng, an toàn, linh hoạt kiểm soát dịch
bệnh; tập trung ôn tập, củng cố kiến thức cho học sinh khi trở lại học trực tiếp. Sơ kết học kỳ
1, kết quả học lực khá và giỏi khối trung học cơ sở đạt 58,9%, khối trung học phổ thông đạt
69,9%; kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2022 đạt 34 giải gồm: 01 giải Nhất, 03 giải
Nhì, 09 giải Ba và 21 giải Khuyến khích; chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
trung học phổ thông năm 2022. Theo công bố của Tổng cục Thống kê, Chỉ số phát triển con
người (HDI) tỉnh Bình Dương năm 2020 đạt 0,736, thuộc nhóm đạt mức cao (đứng thứ 12 cả
nước).
3. Hoạt động y tế
Theo báo cáo của Sở y tế tỉnh, các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực khám
và điều trị bệnh cho người dân; phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, đảm bảo an toàn vệ
sinh thực phẩm. Tập trung kiện toàn bộ máy ngành y tế từ tuyến tỉnh đến tuyến xã; đẩy
nhanh đề án đưa bệnh viện đa khoa 1.500 giường đi vào hoạt động. Thực hiện quyết liệt,
đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai hiệu quả Chiến dịch tiêm
chủng mùa Xuân 2022, kế hoạch tiêm mũi 4 và làm sạch dữ lịch tiêm chủ trên cổng thông tin
quốc gia. Bình Dương là một trong những tỉnh có tỷ lệ bao phủ vắc xin cao so với cả nước;
đến nay đã cơ bản hoàn thành bao phủ vắc xin mũi 1, mũi 2; đẩy mạnh tiêm mũi 3, mũi 4 và
tổ chức tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi nên số ca mắc mới,
chuyển nặng, tử vong giảm sâu trong 6 tháng đầu năm 2022.
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4. Hoạt động Văn hóa
Theo báo cáo của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh, trong 6 tháng đầu năm 2022
đã tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền các ngày lễ, kỷ
niệm; các hoat động văn hóa, văn nghê ̣đặc sắc mừng Đảng, mừng Xuân Nhâm Dần 2022 tạo
không khí vui tươi, ̣phấn khởi, đáp ứng hưởng thu ̣văn hóa tinh thần của nhân dân; Hội thảo
khoa học “Tiếp nối truyền thống, Tỉnh Bình Dương chặng đường 1/4 thế kỷ. Các hoạt động
vui chơi, giải trí thể dục thể thao và hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo tuân thủ các quy
định phòng, chống dịch bệnh. Tổ chức Đại hội thể dục thể thao tỉnh lần thứ VI năm 2022;
tham dự Đại hội Thể thao Đông Nam Á lần thứ 31, đoàn vận động viên của tỉnh đạt 05 huy
chương vàng, 08 huy chương bạc và 01 huy chương đồng. Kết quả 6 tháng đầu năm, các đội
tuyển thể thao tỉnh đã tham gia thi đấu 38 giải, đạt 157 huy chương (60 huy chương vàng, 43
huy chương bạc, 54 huy chương đồng).
5. Tình hình tai nạn giao thông, cháy nổ
Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, đã xảy ra 330 vụ, 165 người chết, 256
người bị thương. Trong đó: Tai nạn giao thông rất nghiêm trọng: 07 vụ (giảm 01 vụ), làm
chết 14 người, bị thương 01 người; Tai nạn giao thông nghiêm trọng: 160 vụ, làm chết 151
người, bị thương 56 người; Va chạm giao thông đường bộ: 163 vụ, bị thương 199 người.
Về cháy nổ; cứu hộ, cứu nạn: đã xảy ra 08 vụ cháy, giảm 09 vụ so với cùng kỳ.
CỤC THỐNG KÊ BÌNH DƯƠNG

