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Sáu tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Bình Dương ổn định, tiếp
tục phục hồi duy trì những kết quả quan trọng đã đạt được trong năm 2020; hoạt động
sản xuất công nghiệp, thương mại từng bước tăng trưởng trở lại, đặc biệt ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo định hướng xuất khẩu, sự gia tăng đầu tư và mở rộng các hoạt
động thương mại... Tuy nhiên, vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức, trong đó diễn biến
phức tạp của đại dịch Covid-19 với các biến thể mới của virus có mức độ nguy hiểm lây
lan nhanh, diễn ra trong thời gian từ cuối tháng 5 năm 2021 đến nay, đã và đang ảnh
hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế, xã hội trên địa bàn Tỉnh.
Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Bình
Dương đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương trong tỉnh thực hiện đồng bộ, linh hoạt,
nhằm thực hiện hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe
nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, nỗ lực phấn đấu cao nhất thực hiện
các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 6 tháng đầu năm 2021 và cả năm
2021.
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 7,23% so với cùng kỳ; Chỉ số sản xuất
công nghiệp (IIP) tăng 8,23%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
tăng 10,4%, trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 11,8%; Kim ngạch xuất khẩu hàng
hóa tăng 47,2%; Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 43,4%; Tổng vốn đầu tư phát triển
toàn xã hội tăng 10,8%; Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 1,4 tỷ đô la Mỹ; Tổng
thu ngân sách nhà nước tăng 22,6%, tổng chi ngân sách địa phương giảm 3,5%.
I. Tình hình về kinh tế
1. Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP)
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2021 ước tính tăng 7,23%
so với cùng kỳ năm 20201. Trong đó: Khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) tăng
2,66% so với cùng kỳ; khu vực II (công nghiệp - Xây dựng) tăng 8,09% so với cùng kỳ;
khu vực III (dịch vụ) tăng 5,67% so với cùng kỳ; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm
tăng 5,89% so với cùng kỳ.
Về cơ cấu nền kinh tế 6 tháng đầu năm 2021, khu vực I (nông, lâm nghiệp và
thủy sản) chiếm tỷ trọng 2,8%; khu vực II (công nghiệp và xây dựng) chiếm 64,49%;
khu vực III (dịch vụ) chiếm 24,3%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 8,41%2.
2. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản
Sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thuỷ sản diễn ra trong thời tiết thuận lợi, mặc
dù bị ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá các loại sản phẩm chăn nuôi tăng do nhu cầu
tiêu thụ của người dân tăng cao,... tuy nhiên, tỉnh đã thực hiện có hiệu quả các biện pháp
về công tác phòng chống dịch, đồng thời 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.
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Tốc độ tăng GRDP 6 tháng đầu năm 2018 tăng 7,16%, 6 tháng đầu năm 2019 tăng 8,09%, sơ bộ 6 tháng đầu năm
2020 tăng 6,27%.
2
Cơ cấu 6 tháng đầu năm 2020 là: 2,77%, 64,06%, 24,66%, 8,51%.
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Diện tích gieo trồng các loại cây hàng năm đạt 6.452 ha, bằng 98,4% so với cùng
kỳ, trong đó: diện tích cây lúa 1.953 ha, bằng 95,1% so với cùng kỳ; sản lượng 9.943
tấn, bằng 95,6% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng cây lâu năm ước thực hiện 142.360
ha, bằng 99,6% so với cùng kỳ, trong đó: Diện tích cây cao su gieo trồng 133.325 ha,
bằng 99,6% so với cùng kỳ, diện tích cho sản phẩm 104.995 ha, tăng 0,1%; sản lượng
đạt 55.503 tấn, tăng 0,3%; năng suất đạt 5,29 tạ/ha, tăng 0,3%.
Tính đến thời điểm 01/4/2021, so với cùng kỳ đàn bò 24.576 con, giảm 1,7%; đàn
lợn 680.329 con, tăng 2,13%; đàn gia cầm 12.191,6 ngàn con, tăng 6,6%. Sản lượng thịt
hơi xuất chuồng đạt 87.298 tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ, trong đó: sản lượng thịt lợn
đạt 62.182 tấn, tăng 5,8%, sản lượng gia cầm đạt 23.430 tấn, tăng 8,8%. Diện tích mặt
nước nuôi trồng thủy sản hiện có là 342 ha, giảm 0,3% so với cùng kỳ; sản lượng đạt
1.783 tấn, tăng 1,5% (+26,2 tấn) so với cùng kỳ.
3. Sản xuất công nghiệp
Trong kỳ, có 644 doanh nghiệp công nghiệp mới đi vào hoạt động, trong đó: có 627
doanh nghiệp ngành chế biến, chế tạo, góp phần đưa chỉ số sản xuất công nghiệp cộng dồn
6 tháng đầu năm 2021 tăng 8,23% so với cùng kỳ năm 20203. Trong đó: Ngành công
nghiệp chế biến, chế tạo tăng 8,39%, đây là ngành chiếm tỷ trọng cao trong tổng số giá trị
sản xuất toàn ngành công nghiệp (85%). Một số ngành có chỉ số sản xuất 6 tháng đầu năm
2021 tăng so với cùng kỳ như: dệt (+5,2%); trang phục (+4,26%); chế biến gỗ và sản xuất
sản phẩm từ gỗ, tre, nứa (+26,73%); sản phẩm từ cao su và plastic (+5,68%); sản phẩm từ
kim loại đúc sẵn (+12,24%); sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học
(+8,43%); thiết bị điện (+6,12%); xe có động cơ (+9,87%); giường, tủ, bàn, ghế (+26,73%).
Chỉ số tiêu thụ ngành công nghiệp chế biến, chế tạo 6 tháng đầu năm 2021 tăng
6,89% so cùng kỳ. Một số ngành có chỉ số tiêu thụ tăng cao so cùng kỳ như: sản xuất dệt
tăng 5,32%; gỗ và các sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 13,86%; sản phẩm điện tử, máy vi
tính và sản phẩm quang học 6,26%; giường, tủ, bàn, ghế tăng 28,55%...
4. Tình hình đăng ký doanh nghiệp, thu hút vốn đầu tư nước ngoài và tình
hình hoạt động của doanh nghiệp
- Tình hình đăng ký doanh nghiệp: Theo báo cáo của Sở Kế hoạch và Đầu tư, từ
đầu năm đến ngày 15/6/2021, số doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới là 3.201 doanh
nghiệp, tăng 18,2% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 22.169 tỷ đồng, tăng 35,4%. Số
doanh nghiệp điều chỉnh tăng vốn là 638 doanh nghiệp, với tổng vốn tăng là 28.623 tỷ
đồng. Số doanh nghiệp đăng ký quay trở lại hoạt động là 87 doanh nghiệp, tăng 85% so
với cùng kỳ; số doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh là 660 doanh nghiệp, tăng 33,9% so
cùng kỳ; doanh nghiệp đăng ký giải thể 313 doanh nghiệp, tăng 54,2% so với cùng kỳ.
- Tình hình thu hút vốn đầu tư: Từ đầu năm đến ngày 15/6/2021, số doanh nghiệp
đăng ký kinh doanh, điều chỉnh vốn là 110 doanh nghiệp, với tổng số vốn 1.408 triệu
USD. Trong đó, số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới là 36 dự án, giảm 39% so với
cùng kỳ, với tổng số vốn đăng ký là vốn 439 triệu USD, tăng 40,2% so với cùng kỳ và
14 dự án điều chỉnh tăng vốn với tổng vốn đăng ký là 779 triệu USD.
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IIP 6 tháng đầu năm 2018 tăng 8%, 6 tháng đầu năm 2019 tăng 8,1%, 6 tháng đầu năm 2020 tăng 6,4%.
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- Tình hình hoạt động của doanh nghiệp: Theo báo cáo của ngành Thuế, 6 tháng
đầu năm 2021 có 2.614 doanh nghiệp mới đi vào hoạt động với tổng số vốn đăng ký là
17.041 tỷ đồng (gồm: 2.591 doanh nghiệp có vốn đầu tư trong nước với tổng vốn 16.082
tỷ đồng và 23 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với tổng vốn 959 tỷ
đồng). So với cùng kỳ năm 2020 số doanh nghiệp mới đi vào hoạt động tăng 26,5%, vốn
đăng ký tăng 18,1%. Trong đó, khu vực doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước
ngoài số doanh nghiệp giảm 58,2%, số vốn đăng ký giảm 62,3%.
- Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp: Theo kết quả điều tra xu hướng kinh
doanh của 450 doanh nghiệp (DN) ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cho thấy: Có
37,75% số DN đánh giá tình hình sản xuất kinh doanh quý II năm 2021 tốt hơn so với
quý trước; 44,59% số DN cho rằng tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và 17,66% số
DN đánh giá khó khăn.Trong các yếu tố chủ yếu ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh
doanh của DN trong quý II năm 2021 so với quý trước, có 24.28% DN cho rằng do nhu
cầu thị trường trong nước thấp; 18,10% DN cho rằng do không tuyển được lao động
theo yêu cầu của doanh nghiệp; có 17% DN đánh giá do thiếu nguyên nhiên vật liệu; có
13,69% DN cho rằng do gặp khó khăn về tài chính; 7,28% DN đánh giá do thiết bị công
nghệ lạc hậu…
5. Hoạt động thƣơng mại, dịch vụ
Hoạt động thương mại nội địa ổn định, Tỉnh đã tăng cường hoạt động kết nối
cung cầu và đẩy mạnh thực hiện chương trình đưa hàng Việt về nông thôn gắn với thực
hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Thực hiện bình ổn
giá cả, không tăng giá các mặt hàng thiết yếu. Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 2021 đạt 131.672 tỷ đồng, tăng 10,4% so
với cùng kỳ, trong đó: doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 80.466 tỷ đồng, tăng 11,8%; doanh
thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành đạt 14.914 tỷ đồng, tăng 3,4%,
trong đó: dịch vụ ăn uống tăng 3,9%; doanh thu dịch vụ tăng 10,5%.
Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi thực hiện 12.845 tỷ đồng, tăng 8,6% so với
cùng kỳ.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân 6 tháng đầu năm 2021 tăng 2,48% so với
cùng kỳ, có 8/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có chỉ số tăng. Chỉ số giá giá vàng
tăng 17,56%, giá Đôla Mỹ giảm 1,07%.
6. Xuất nhập khẩu hàng hoá
Mặc dù ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 nhưng hoạt động xuất, nhập khẩu vẫn đạt
mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ. 6 tháng đầu năm 2021, cán cân thương mại hàng
hóa xuất siêu 3,75 tỷ USD, trong đó: khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước xuất siêu
1,43 tỷ USD, khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu 2,38 tỷ USD.
Trị giá xuất khẩu hàng hoá 6 tháng đầu năm 2021 đạt 17.088 triệu USD, tăng
47,2% so với cùng kỳ, các mặt hàng xuất khẩu tăng khá cao so với cùng kỳ như: Sản
phẩm gỗ tăng 60,4%, hàng dệt may tăng 28,2%, hàng giày dép tăng 32,8%; máy vi tính,
sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 60,7%. Trị giá nhập khẩu hàng hoá đạt 13.336 triệu
USD, tăng 43,4% so với cùng kỳ. Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của tỉnh,
trị giá nhập khẩu đạt 5.589 triệu USD, chiếm 43,1% trị giá nhập khẩu cả tỉnh và tăng
49,1% so với cùng kỳ; Nhật Bản đạt 1.460 triệu USD, tương ứng chiếm 11,3% và tăng
40,1%; Đài Loan đạt 1.398 triệu USD, chiếm 10,8% và tăng 39,8%...
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7. Vốn đầu tƣ phát triển toàn xã hội
Theo báo cáo của Kho bạc nhà nước, Từ đầu năm đến ngày 15/6/2021, vốn ngân
sách địa phương đã giải ngân 1.817 tỷ đồng, đạt 15,3% kế hoạch, trong đó: vốn ngân
sách cấp tỉnh 1.443 tỷ đồng, đạt 14,2%, ngân sách cấp huyện 364 tỷ đồng, đạt 23,5%.
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội thực hiện 55.139 tỷ đồng, tăng 10,7% so với
cùng kỳ. Trong đó: Khu vực vốn ngoài nhà nước đạt 21.587 tỷ đồng, tăng 11,4%, chiếm
39,1%; khu vực có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 28.923 tỷ đồng, tăng 13,7%,
chiếm 52,5%. Riêng nguồn vốn ngân sách do nhà nước quản lý đạt 4.628 tỷ đồng, giảm
7,6% so với cùng kỳ, do kế hoạch vốn đầu tư công năm 2021 giảm.
8. Tài chính, ngân hàng, bảo hiểm
- Tài chính: Theo báo cáo của ngành Tài chính, tổng thu mới ngân sách 6 tháng
đầu năm 2021 ước thực hiện 36.600 tỷ đồng, đạt 62% dự toán Thủ tướng Chính phủ
(TTCP) giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 22,6% so với cùng kỳ, trong đó:
thu nội địa 26.600 tỷ đồng, tăng 16,9% so với cùng kỳ; thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu
10.000 tỷ đồng, tăng 40,9%. Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2021 ước
thực hiện là 6.000 tỷ đồng, đạt 23% dự toán, bằng 96,5% so với cùng kỳ.
- Ngân hàng: Theo báo cáo của ngành Ngân hàng, tổng nguồn vốn huy động 6
tháng đầu năm 2021 đạt 246.529 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ, trong đó: Tiền gửi
của các tổ chức kinh tế đạt 127.421 tỷ đồng, tăng 29,2%. Tổng dư nợ đạt 238.891 tỷ đồng,
tăng 15,2% so với cùng kỳ, trong đó: Dư nợ cho vay ngắn hạn đạt 121.620 tỷ đồng, tăng
11,7%. Nợ xấu đạt 895 tỷ đồng, chiếm 0,37% tổng dư nợ, giảm 83,7% so với cùng kỳ.
- Bảo hiểm: Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, số người tham gia bảo hiểm xã
hội ước tính đến ngày 30/6/2021 là 4.243.218 người, tăng 9% so với cùng kỳ. Tổng số thu
ước tính đến ngày 30/6/2021 là 12.379,6 tỷ đồng, tăng 11,2% so với cùng kỳ. Tổng số nợ
đến nay là 819 tỷ đồng (tỷ lệ nợ so với kế hoạch thu năm là 3,1%), cao hơn 0,43% so với
chi tiêu giảm nợ BHXH giao. Tổng số chi là 5.136,7 tỷ đồng, tăng 11,4% so với cùng kỳ.
II. Một số tình hình về xã hội
1. Lĩnh vực xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, công tác an sinh xã hội
đƣợc bảo đảm. Trong 6 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh đã chi hơn 700 tỷ đồng chăm lo
cho các chế độ, chính sách cho người có công, đối tượng xã hội, người ngh o và công
nhân lao động trong dịp Lễ, Tết được triển khai thực hiện chu đáo; xây dựng, sửa chữa
28 căn nhà tình nghĩa; tặng 2.000 thẻ bảo hiểm y tế cho người dân có hoàn cảnh khó
khăn; hỗ trợ 68.934 đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh với tổng số tiền 79,8 tỷ đồng.
Tính đến ngày 22/6/2021 có 171 doanh nghiệp với khoảng 5.200 công nhân bị
ảnh hưởng dịch Covid-19. Trong đó, có 600 lao động là F1, 3.200 lao động là F2 và
1.400 lao động trong khu vực phong toả phải tạm nghỉ việc. Trong kỳ, tạo việc làm mới
cho 15.317 người, đạt 43,7% kế hoạch. Tiếp nhận và giải quyết 82.577 hồ sơ hưởng chế
độ bảo hiểm xã hội.
2. Giáo dục, đào tạo
Triển khai thực hiện giảng dạy học tập phù hợp diễn biến của dịch bệnh Covid-19
“tạm dừng đến trường nhưng không dừng việc học”; đảm bảo an toàn trường học, cơ sở
giáo dục khi học sinh trở lại học tập. Kết quả sơ kết học kỳ 1, kết quả học lực khá và
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giỏi khối trung học cơ sở đạt 50,4%, khối trung học phổ thông đạt 59,6%; phối hợp tổ
chức kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia năm 2021, kết quả đạt 32 giải, bao gồm: 07 giải
nhì, 09 giải ba và 16 giải khuyến khích. Tổ chức hướng dẫn học sinh các cấp ôn tập,
kiểm tra học kỳ 2 và thi tốt nghiệp trung học phổ thông, xét tuyển đại học, cao đ ng năm
2021; kỳ thi tuyển sinh lớp 10 trung học phổ thông diễn ra an toàn, đúng kế hoạch.
3. Y tế
Công tác phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực
phẩm được triển khai thực hiện tốt. 6 tháng đầu năm 2021, dịch bệnh truyền nhiễm nguy
hiểm tăng so với cùng kỳ, trong đó: bệnh sốt xuất huyết có 1.954 ca, tăng 805 ca so với
cùng kỳ; bệnh tay chân miệng có 1.037 ca, tăng 706 ca; bệnh sởi 06 ca, giảm 123 ca;
xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm làm 01 người tử vong. Tiếp tục phát triển bảo hiểm y tế
theo hộ gia đình, đến nay tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 80,01%.
* Về phòng, chống dịch bệnh Covid-19: Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 các cấp đã ban hành nhiều văn bản chỉ đạo, tập trung theo dõi, triển khai các
giải pháp phòng, chống dịch Covid-19. Thực hiện nghiêm nguyên tắc 5K, cài đặt ứng
dụng Bluezone, tiến hành phong tỏa khu vực có dịch, giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15,
Chỉ thị số 16 của Thủ tướng Chính phủ; công mua và tiêm vắc xin được tích cực triển
khai, huy động các nguồn lực thực hiện, đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 18.584
người thuộc nhóm đối tượng ưu tiên, trong đó: có 1.731 người đã được tiêm mũi thứ 2.
Tính từ đợt dịch thứ 4 đến hết ngày 28/6/2021, trên địa bàn tỉnh Bình Dương có 302
trường hợp dương tính trong cộng đồng.
4. Văn hóa, thể dục thể thao
Tổ chức nhiều hoạt động văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao, tuyên truyền các
ngày lễ, kỷ niệm, hoạt động bầu cử. Các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân, phục vụ
nhân dân vui xuân, đón Tết được tổ chức chu đáo; 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 và phù hợp với tình hình thực tế.
5. Tình hình giao thông, thiên tai, cháy, nổ
Về phạm pháp trật tự xã hội: Xảy ra 356 vụ, giảm 74 vụ so với cùng kỳ, đã điều
tra làm rõ 347 vụ, đạt 97,5%. Trong đó: phạm pháp hình sự: 241 vụ, đã điều tra làm rõ
232 vụ; Phạm pháp kinh tế phát hiện 351 vụ, tăng 36 vụ so với cùng kỳ; Phạm pháp ma
túy phát hiện 303 vụ, giảm 32 vụ, xử lý 516 đối tượng.
Về tai nạn giao thông: Xảy ra 485 vụ, giảm 118 vụ so với cùng kỳ, thiệt hại: làm
chết 138 người, giảm 01 người; bị thương 465 người, giảm 178 người.
Về cháy nổ; cứu hộ, cứu nạn: Đã xảy ra 17 vụ cháy, tăng 03 vụ so với cùng kỳ;
không có thiệt hại về người, thiệt hại tài sản khoảng 43 tỷ đồng; thực hiện 05 vụ cứu
nạn, cứu hộ đã cứu sống 02 người, tìm vớt 05 thi thể./.
CỤC THỐNG KÊ TỈNH BÌNH DƢƠNG
Các cơ quan thông tấn, báo chí truyền thông và người dùng tin nếu có câu hỏi về tình hình kinh tế xã hội 6 tháng đầu năm 2021 tỉnh Bình Dương, xin gửi về phòng Thống kê Tổng hợp qua số điện
thoại: 0274.3837424 hoặc qua địa chỉ email: binhduong@gso.gov.vn . Cục Thống kê tỉnh Bình
Dương sẽ tiếp nhận và trả lời đến quý cơ quan bằng văn bản trong 1 ngày.
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: Kỷ niệm 24 năm Bình Dương tái lập và phát triển (01/01/1997 - 01/01/2021); chào
mừng năm mới 2021 và Tết Nguyên đán Canh Tý, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập
Đảng (03/02/1930 - 03/02/2021); Giổ tổ Hùng Vương (Mùng 10 tháng 3), Ngày giải
phóng niềm Nam, thống nhất đất nước (30/4), Ngày Quốc tế lao động (01/5), chiến
thắng Điện Biên Phủ (7/5), Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5)

