THÔNG CÁO BÁO CHÍ
VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2021
TỈNH BÌNH DƯƠNG
Năm 2021, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh kinh
tế thế giới và cả nước chịu ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid-19. Trên địa bàn tỉnh
Bình Dương, tiếp nối kết quả đạt được của năm 2020, những tháng đầu năm 2021,
kinh tế tỉnh nhà tiếp tục ổn định và bắt đầu khởi sắc. Tuy nhiên, làn sóng dịch bệnh
Covid-19 lần thứ tư diễn biến phức tạp, bùng phát xâm nhập vào các khu, cụm công
nghiệp,… đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân và hoạt động sản
xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
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 nỗ lực phấn
đấu cao nhất thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Kết quả đạt được của các ngành, lĩnh vực trong năm 2021 như sau:
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 2,62% so với cùng kỳ; Chỉ số sản
xuất công nghiệp (IIP) tăng 4,5%; Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ
tiêu dùng tăng 3,3%, trong đó: Tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,1%; Kim ngạch
xuất khẩu hàng hóa tăng 17,1%; Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng 18,6%; Thu hút
đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2,1 tỷ đô la Mỹ (6 tháng đầu năm 2021 thu hút 1.408
tỷ USD); Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 61.200 tỷ đồng (giảm 4,4% so với cùng
kỳ), tổng chi ngân sách địa phương 32.201 tỷ đồng, (tăng 70,1% so với cùng kỳ).
I. Tình hình kinh tế
1. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP)
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 ước tính tăng 2,62% so với
cùng kỳ năm 20201. Trong đó: Khu vực I (nông, lâm nghiệp và thủy sản) tăng 2,01%
% so với cùng kỳ; khu vực II (công nghiệp - Xây dựng) tăng 4,32% so với cùng kỳ;
khu vực III (dịch vụ) giảm 1,73% so với cùng kỳ; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản
phẩm giảm 1,03% so với cùng kỳ.
Về cơ cấu nền kinh tế năm 2021, khu vực I (nông, lâm nghiệp và thuỷ sản)
chiếm tỷ trọng 3,1%; khu vực II (công nghiệp và xây dựng) chiếm 67,91%; khu vực
III (dịch vụ) chiếm 21,31%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm 7,67%. Cơ cấu
tương ứng của cùng kỳ năm 2020 là: 3,17%; 66,59%; 22,32%; 7,92%.
GRDP bình quân đầu người (theo giá hiện hành) năm 2021 đạt 152,2 triệu
đồng/năm (cùng kỳ năm 2020 đạt 151 triệu đồng/năm), tăng 1,2 triệu đồng so với năm
2020.
2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản
Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản bước vào giai đoạn bình thường mới,
hoạt động lưu thông tương đối thuận lợi, các hoạt động sản xuất kinh doanh dần được
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hồi phục. Tuy nhiên chuỗi sản xuất, cung ứng nông sản trên địa bàn tỉnh vẫn còn bị
ảnh hưởng do gián đoạn đơn hàng của các hợp đồng thu mua; các chợ đầu mối, chợ
truyền thống hoạt động còn hạn chế; một số cơ sở hoạt động công suất thấp, giá các
loại sản phẩm chăn nuôi, trồng trọt giảm sâu; đứt gãy trong khâu vận chuyển, giết mổ,
tiêu thụ,… nên một số trang trại, hợp tác xã có lượng hàng tồn cục bộ, tiêu thụ chậm,
giá bán thấp ảnh hưởng đến khả năng duy trì và tái sản xuất trong thời gian tới.
Năm 2021, diện tích các loại cây hàng năm đạt 20.620 ha, giảm 1,4% so với
cùng kỳ (trong đó: cây lúa gieo trồng 5.987 ha, giảm 4,1 so cùng kỳ; diện tích ngô và
cây lương thực có hạt khác thực hiện 377 ha, tăng 1,9% so với cùng kỳ). Diện tích cây
lâu năm đạt 142.066 ha, giảm 0,3% so với cùng kỳ (trong đó: cây cam 1.848 ha tăng
4,2%, sản lượng đạt 35.936 tấn, tăng 23,5% so với cùng kỳ). Diện tích cây cao su
132.801 ha, bằng 99,6% cùng kỳ, trong đó: diện tích cho sản phẩm là 105.056 ha, tăng
0,1% cùng kỳ, năng suất mủ cao su bình quân đạt 18,5 tạ/ha; sản lượng mủ cả năm đạt
194 ngàn tấn, tăng 0,4% so với cùng kỳ.
Chăn nuôi ứng dụng công nghệ cao tiếp tục phát triển với 146 trang trại gà, 229
trang trại heo; 30 trang trại vịt; 01 trang trại bò. Ước tính năm 2021, tổng đàn trâu có
4.916 con, tăng 1,1% cùng kỳ; tổng đàn bò 24.886 con, tăng 1,3% cùng kỳ; tổng đàn
lợn có 695.613 con, tăng 3,2%; tổng đàn gia cầm hiện có 13,6 triệu con, tăng 3,8% so
với cùng kỳ.
Trong tháng 02/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra hiện tượng cá rô phi chết hàng
loạt (khoảng 01 tấn cá) do nhiễm vi rút Tilapia Lake (TiLV) và khoảng 80 tấn cá trong
các lồng bè và ngoài sông tự nhiên chết bất thường (khu vực ấp Bến Tranh, khu phố 6,
thị trấn Dầu Tiếng). Đến tháng 07/2021, xảy ra bệnh dịch tả heo Châu phi ở 05 hộ tại
05 xã, phường của Dầu Tiếng, Bắc Tân Uyên, thành phố Thủ Dầu Một, Phú Giáo,
tổng số con chết và tiêu hủy là 71 con, tổng trọng lượng là 4.993 kg. Đến đầu tháng
8/2021 đến nay, bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) trên trâu, bò xảy ra ở 219 hộ chăn
nuôi tại 39 xã, phường, thị trấn của 07 huyện, thị xã, thành phố (Bắc Tân Uyên, Bến
Cát, Tân Uyên, Thủ Dầu Một, Bàu Bàng, Dầu Tiếng, Phú Giáo) tổng số bò mắc bệnh
là 543 con với tổng đàn là 14.573 con, chết và tiêu hủy 34 con.
Sản xuất lâm nghiệp chủ yếu tập trung công tác chăm sóc, quản lý bảo vệ số
rừng hiện có. Chăm sóc rừng trồng với tổng diện tích 4.217 ha, tăng 1,2% so với cùng
kỳ; Sản lượng gỗ khai thác ước năm 2021 đạt 11.829 m3, tăng 1,3% so với cùng kỳ,
củi khai thác trong kỳ ước đạt 15.089 Ste, tăng 2,2% so với cùng kỳ.
Diện tích mặt nước nuôi trồng thuỷ sản là 333 ha, giảm 1,5% so với cùng kỳ;
trong đó diện tích nuôi cá 322 ha, giảm 1,5%. Sản lượng thuỷ sản đạt 4,39 ngàn tấn,
giảm 0,8% so cùng kỳ (tương ứng giảm 37,2 tấn).
3. Sản xuất công nghiệp
Hoạt động sản xuất công nghiệp ổn định trong 6 tháng đầu năm 2021, tuy nhiên
từ quý III/2021 có chậm lại, tốc độ suy giảm so với quý I/2021 và quý II/2021 và so
với cùng kỳ. Thành lập Tổ công tác hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh
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nghiệp; triển khai nhiều phương án sản xuất linh hoạt2, tiêm vắc xin cho công nhân,
người lao động, thành lập Tổ Covid doanh nghiệp, trạm y tế lưu động trong các khu
công nghiệp để kiểm soát dịch bệnh và không để đứt gãy hoạt động sản xuất kinh
doanh.
Sau khi trở lại trạng thái bình thường, kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đã từng
bước được phục hồi và có nhiều chuyển biến tích cực. Lĩnh vực sản xuất công nghiệp
đã có nhiều khởi sắc, đóng góp quan trọng vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh, nhất là
tạo việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động.
Ước tính chỉ số sản xuất công nghiệp năm 2021 tăng 4,5% so với cùng kỳ, đây
là mức tăng thấp nhất trong những năm qua (năm 2017 tăng 9,8%, năm 2018 tăng
9,8%, năm 2019 tăng 9,9%, năm 2020 tăng 8,02%).Trong đó, ngành công nghiệp chế
biến, chế tạo tăng 4,8% so với cùng kỳ; Sản xuất và phân phối điện khí đốt, nước nóng,
hơi nước và điều hòa không khí tăng 2,2%; Cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý
rác thải, nước thải tăng 1%. Riêng ngành khai khoáng giảm 33,6% so cùng kỳ.
Ước năm 2021, chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp
ngành công nghiệp chỉ bằng 83,3% so cùng kỳ. Trong đó lao động ngành chế biến,
chế tạo chỉ bằng 83,3%, nguyên nhân do một số ngành sử dụng nhiều lao động có
biến động do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19, một số doanh nghiệp ngưng hoạt động
hoặc thu hẹp sản xuất, kéo theo số lượng lao động các ngành này giảm mạnh, làm chỉ
số lao động chung của toàn ngành công nghiệp giảm như: ngành may mặc có 113
ngàn lao động, chiếm 11,4% tổng số lao động công nghiệp; ngành da giày có 158
ngàn lao động, chiếm 15,8%; ngành chế biến gỗ có 250 ngàn lao động, chiếm 25,1%,
các ngành này giảm mạnh, làm chỉ số lao động chung của toàn ngành công nghiệp
giảm.
4. Tình hình đăng ký doanh nghiệp, thu hút đầu tư nước ngoài và tình hình
hoạt động của doanh nghiệp.
- Đăng ký kinh doanh trong nước: Từ đầu năm đến ngày 15/12/2021, đã thu hút
được 5.185 doanh nghiệp đăng ký kinh doanh mới, giảm 20,7% so với cùng kỳ, với
tổng số vốn là 38.279 tỷ đồng, giảm 15,4% so với cùng kỳ; 1.013 doanh nghiệp điều
chỉnh tăng vốn, giảm 26,3% so với cùng kỳ, với tổng số vốn tăng thêm là 48.891 tỷ
đồng, tăng 42,6% so với cùng kỳ.
- Đầu tư trực tiếp nước ngoài: Từ đầu năm đến ngày 15/12/2021, đã thu hút
2.084 triệu đô la Mỹ vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Trong
đó: số dự án cấp giấy chứng nhận đầu tư mới 71 dự án với tổng số vốn đăng ký là 603
triệu đô la Mỹ và 27 dự án điều chỉnh vốn, giảm 70,3% so với cùng kỳ với tổng vốn
đăng ký tăng là 809 triệu đô la Mỹ tăng 2,4 lần so với cùng kỳ, số dự án góp vốn, mua
cổ phần 166 dự án, giảm 58,8% so với cùng kỳ với tổng vốn 671 triệu đô la Mỹ, giảm
17,5% so với cùng kỳ.
Lũy kế đến ngày 15/12/2021, Bình Dương đứng thứ 3 cả nước về thu hút vốn
đầu tư nước ngoài (4.012 dự án và 37.144 triệu USD vốn đầu tư), sau thành phố Hồ
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Chí Minh (10.396 dự án và 49.383 triệu USD), Hà Nội (6.697 dự án và 37.022 triệu
USD).
- Tình hình hoạt động của doanh nghiệp: Theo báo cáo của ngành Thuế, tính từ
đầu năm đến ngày 16/12/2021, trên địa bàn tỉnh có 5.091 doanh nghiệp mới đi vào
hoạt động với tổng số lao động 41.010 người, bao gồm: 5.040 doanh nghiệp đầu tư
trong nước với 31.058 lao động và 51 doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài
với 9.952 lao động. So với cùng kỳ năm 2020, bằng 79% về số doanh nghiệp và 68,3%
về số lao động.
Các doanh nghiệp mới đi vào hoạt động năm 2021 tập trung các ngành, lĩnh vực
như: ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (1153 doanh nghiệp với 19.633 lao động);
ngành xây dựng (442 doanh nghiệp, 2.284 lao động); ngành sửa chữa ô tô, mô tô, xe
máy và xe có động cơ khác (1.921 doanh nghiệp, 9.316 lao động); ngành hoạt động
kinh doanh bất động sản (319 doanh nghiệp, 2.103 lao động); ngành dịch vụ lưu trú,
ăn uống (308 doanh nghiệp, 1249 lao động); ngành hoạt động chuyên môn, khoa học
và công nghệ (186 doanh nghiệp, 974 lao động); ngành hoạt động hành chính và dịch
vụ hỗ trợ (187 doanh nghiệp, 2.386 lao động).
- Xu hướng kinh doanh của doanh nghiệp: Kết quả khảo sát 448 doanh nghiệp
thuộc ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, cho thấy: có 49,33% số DN đánh giá tình
hình SXKD quý IV/2021 tốt hơn quý trước; 15,18% số DN đánh giá khó khăn và
35,49% số DN cho rằng tình hình SXKD ổn định. Về số lượng đơn đặt hàng mới, có
24,43% số doanh nghiệp đánh giá đơn đặt hàng quý IV/2021 cao hơn quý trước;
16,74% số doanh nghiệp đánh giá đơn hàng giảm và 58,82% số doanh nghiệp đánh
giá có đơn đặt hàng ổn định. Số lượng đơn đặt hàng xuất khẩu mới, có 24,58% số
doanh nghiệp đánh giá quý IV/2021 tăng hơn so với quý trước; 17,80% số doanh
nghiệp đánh giá đơn hàng giảm và 57,63% số doanh nghiệp đánh giá ổn định.
Dự kiến quý I/2022 so với quý IV/2021, có 88,62% số doanh nghiệp đánh giá
tình hình sản xuất kinh doanh ổn định và tốt hơn, trong đó có 50,9% số doanh nghiệp
đánh giá xu hướng sẽ tốt lên; 37,72% số doanh nghiệp cho rằng tình hình sản xuất
kinh doanh ổn định và 11,38% dự báo khó khăn hơn. Về chi phí sản xuất, có 27,23%
số doanh nghiệp đánh giá chi phí sản xuất trên một đơn vị sản phẩm chính quý
I/2022 tăng so với quý IV/2021; 68,97% số doanh nghiệp cho rằng chi phí ổn định và
3,79% số doanh nghiệp cho biết chi phí giảm. Về sử dụng lao động, có 90,17% số
doanh nghiệp dự kiến quý I/2022 sẽ tăng và giữ ổn định quy mô lao động so với quý
IV/2021; 9,82% số doanh nghiệp dự báo giảm quy mô lao động.
5. Thương mại, dịch vụ
Hoạt động thương mại, dịch vụ tiêu dùng tăng thấp hơn so với cùng kỳ năm 2020
do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Triển khai hiệu quả chương trình bình ổn thị trường,
dự trữ hàng hóa trong dịp Tết và phục vụ phòng, chống dịch, nhất là tại 15 phường thực
hiện “khóa chặt, đông cứng”; không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng hóa, sốt giá.
Tuy nhiên các hoạt động mua sắm, du lịch, lưu trú, ăn uống và các dịch vụ khác đều
giảm so với cùng kỳ do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19; đến những tháng cuối năm,
nhiều hoạt động thương mại, dịch vụ đang dần phục hồi và tăng trưởng trở lại.
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Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2021 đạt
233.590 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ (trong đó: khu vực kinh tế trong nước đạt
219.662 tỷ đồng, tăng 2,1%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt
13.928 tỷ đồng, tăng 27,7%.) Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 168.318 tỷ đồng, chiếm
72,1% tổng số, tăng 12,1% so với cùng kỳ. Doanh thu hoạt động dịch vụ lưu trú, ăn
uống, du lịch lữ hành đạt 18.799 tỷ đồng, chiếm 8% tổng số, giảm 26,2% so với cùng
kỳ; trong đó dịch ăn uống đạt 18.426 tỷ đồng; giảm 26,4% so với cùng kỳ. Doanh thu
dịch vụ đạt 46.472 tỷ đồng, chiếm 19,9% tổng số, giảm 7,9% so với cùng kỳ.
Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi năm 2021 đạt 26.061 tỷ đồng, tăng 6,4%
so với cùng kỳ (Doanh thu vận tải hành khách đạt 607 tỷ đồng, giảm 27,2% so với
cùng kỳ; Doanh thu vận tải hàng hóa đạt đạt 10.091 tỷ đồng, tăng 5,6%; Doanh thu
kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải đạt 15.363,1 tỷ đồng, tăng 8,8%). Sản lượng hàng
hoá vận chuyển năm 2021 đạt 243 triệu tấn, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Sản lượng hàng
hoá luân chuyển đạt 8.564 triệu tấn.km, tăng 5,6% so với cùng kỳ; Sản lượng vận
chuyển hành khách đạt 80 triệu HK, giảm 28,1% so với cùng kỳ.
6. Hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hoá
Kim ngạch xuất khẩu của Bình Dương vẫn tích cực trong năm 2021 dù đại dịch
Covid-19 diễn biến phức tạp. Tiếp tục duy trì thặng dư thương mại, thị trường Mỹ và
Châu Âu dần dỡ bỏ lệnh phong tỏa, cầu hàng hóa trên thị trường thế giới bắt đầu hồi
phục trở lại, tạo điều kiện để các doanh nghiệp đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là các mặt
hàng công nghiệp chủ lực của tỉnh. Cán cân thương mại hàng hóa tiếp tục xuất siêu 7
tỷ USD, trong đó: khu vực kinh tế có vốn đầu tư trong nước xuất siêu 3 tỷ USD, khu
vực kinh tế có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài xuất siêu 4 tỷ USD
Năm 2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hoá ước đạt 32.512 triệu USD, tăng
17,1% so cùng kỳ (Trong đó: khu vực kinh tế trong nước 6.162 triệu USD, tăng
20,5%; khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài 26.350 triệu USD, tăng 16,4%).
Hàng hoá xuất khẩu chủ yếu ở các thị trường truyền thống như: Mỹ chiếm 36,67%
kim ngạch xuất khẩu và tăng 37,45% so với cùng kỳ; Thị trường EU chiếm 10,57% và
tăng 21,38%; Hàn Quốc chiếm 9,78% và tăng 15,73%; Nhật Bản chiếm 9,47% và tăng
13,06%...
Kim ngạch nhập khẩu hàng hoá năm 2021 đạt 25.532 triệu USD, tăng 18,6% so
cùng kỳ (trong đó: khu vực kinh tế trong nước ước đạt 3.538 triệu USD tăng 13,42;
khu vực kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài ước đạt 21.994 triệu USD tăng 19,5%).
Trong năm 2021, Trung Quốc là thị trường nhập khẩu lớn nhất của tỉnh, với kim ngạch
chiếm 42,4% kim ngạch nhập khẩu và tăng 23,8% so với cùng kỳ, Nhật Bản chiếm
17,04% và tăng 20,46%; Đài Loan chiếm 8,63% và tăng 13,68%; Hàn Quốc chiếm
6,53% và tăng 10,12%; thị trường EU chiếm 5,1% và tăng 8,59%; Thái Lan chiếm
3,8% và tăng 7,44%. Hàng hóa nhập khẩu chủ yếu là nguyên vật liệu phục vụ sản xuất
và máy móc thiết bị.
7. Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội
Vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2021 đạt 123.763 tỷ đồng, giảm 4,3% so
với cùng kỳ. Trong đó: Vốn nhà nước thực hiện 11.885 tỷ đồng, giảm 24,6% so cùng
kỳ, chiếm 9,6% tổng nguồn vốn; vốn ngoài nhà nước thực hiện 47.762 tỷ đồng, giảm
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4,5%, chiếm 38,6% tổng nguồn vốn; khu vực đầu tư trực tiếp nước ngoài thực hiện
64.156 tỷ đồng, tăng 0,9% so với cùng kỳ, chiếm 59,9% tổng nguồn vốn. Trong tổng
vốn đầu tư phát triển toàn xã hội, vốn xây dựng cơ bản thực hiện 63.746 tỷ đồng,
chiếm 56,5% tổng số, đạt 91,3% so với cùng kỳ; vốn đầu tư mua sắm TSCĐ cho sản
xuất không qua xây dựng cơ bản thực hiện 53.977 tỷ đồng, tương ứng chiếm 43,6 và
tăng 2,9%; vốn đầu tư sửa chữa lớn, nâng cấp tài sản cố định thực hiện 3.959 tỷ đồng,
tương ứng chiếm 3,2% và đạt 93,9% so với cùng kỳ. Theo báo cáo của Kho bạc nhà
nước tỉnh, tình hình giải ngân kế hoạch đầu tư công từ đầu năm đến ngày 15/12/2021
là 5.290 tỷ đồng, đạt 43% kế hoạch, trong đó: vốn ngân sách cấp tỉnh 5.241,3 tỷ đồng,
đạt 44%, ngân sách cấp huyện 925,9 tỷ đồng, đạt 59,7%.
8. Chỉ số giá
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 12/2021 giảm 0,2% so tháng trước; giảm
3,7% so cùng kỳ năm trước và bình quân năm 2021 tăng 1,18% so cùng kỳ. Trong đó
có 7/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ chính có chỉ số tăng: nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn
uống tăng 4,76%; nhóm đồ uống và thuốc lá tăng 0,3%; nhóm may mặc, mũ nón, giày
dép tăng 1,53%; nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình tăng 0,09%; nhóm giao thông tăng
10,99%; nhóm giáo dục tăng 1,69%; nhóm hàng hóa và dịch vụ khác tăng 0,82%. Chỉ
số nhóm thuốc và dịch vụ y tế; tương đối ổn định. Riêng nhóm nhà ở, điện nước, chất
đốt và vật liệu xây dựng giảm 11,36%; nhóm bưu chính viễn thông giảm 0,42%; văn
hóa, giải trí và du lịch giảm 0,38%.
Giá vàng 99,9% bình quân tăng 6,8% so với cùng kỳ tăng theo giá vàng thế
giới. Giá đô la Mỹ bình quân giảm 1,24% so với cùng kỳ.
9. Tài chính
Tổng thu ngân sách nhà nước ước thực hiện 61.200 tỷ đồng, đạt 104,3% dự toán
TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, bằng 95,6% cùng kỳ, trong đó: thu nội
địa 42.700 tỷ đồng, đạt 100% dự toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua,
bằng 87,9% cùng kỳ; Thu từ lĩnh vực xuất, nhập khẩu 15.800 tỷ đồng, đạt 115,6% dự
toán TTCP giao và dự toán HĐND tỉnh thông qua, tăng 19,4% so với cùng kỳ.
Tổng chi cân đối ngân sách năm 2021 thực hiện 32.201 tỷ đồng, tăng 18,7% dự
toán được giao, tăng 70,1% so với cùng kỳ. Trong đó: Chi đầu tư phát triển thực hiện
11.930 tỷ đồng, đạt 100% dự toán được giao, tăng 42,3% so thực hiện cùng kỳ. Trong
đó: chi đầu tư xây dựng cơ bản 11.833 tỷ đồng, đạt 100% dự toán được giao, tăng
42,9% so thực hiện cùng kỳ; Chi thường xuyên 20.202,9 tỷ đồng, đạt 150,8% dự toán
HĐND tỉnh giao, tăng 91,6% so thực hiện cùng kỳ.
10. Ngân hàng, Bảo hiểm
Ước tính tổng thu tiền mặt năm 2021 đạt 719.545 tỷ đồng, giảm 4,07% so với
cùng kỳ. Tổng chi tiền mặt ước đạt 773.270 tỷ đồng, giảm 2,73% so với đầu năm. Bội
chi ước đạt 53.725 tỷ đồng, tăng 19,6% so với cùng kỳ.
Tổng nguồn vốn huy động đến 31/12/2021 đạt 263.377 tỷ đồng tăng 12,28% so
với năm 2020. Trong đó: Tiền gửi của các tổ chức kinh tế đạt 141.079 tỷ đồng, chiếm
54,22%/tổng nguồn vốn huy động, tăng 17,55% so với cùng kỳ; Tiền gửi dân cư ước
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đạt 119.109 tỷ đồng, tương ứng chiếm 45,78%, tăng 6,85%; Huy động từ kỳ phiếu, trái
phiếu và các giấy tờ có giá đạt 3.189 tỷ đồng, chiếm 1,21%, tăng 3,61%.
Tổng dư nợ tính đến 31/12/2021 ước đạt 253.010 tỷ đồng, tăng 10,58% so với
cùng kỳ. Trong đó: Dư nợ cho vay ngắn hạn ước đạt 131.959 tỷ đồng, chiếm
52,16%/tổng dư nợ, tăng 12,23% so với cùng kỳ; Dư nợ cho vay trung, dài hạn đạt
121.051 tỷ đồng, chiếm 47,84%, tăng 8,84%.
Đến ngày 31/12/2021 nợ xấu ước là 1.762 tỷ đồng, chiếm 0,7%/tổng dư nợ, tỷ
lệ nợ xấu dưới 3%/trên tổng dư nợ.
Theo báo cáo của Bảo hiểm xã hội tỉnh, số người tham gia bảo hiểm xã hội dự
báo đến ngày 31/12/2021, bảo hiểm xã hội bắt buộc là 1.053.065 người, tăng 1,4% so
với cùng kỳ; bảo hiểm xã hội tự nguyện là 11.175 người, tăng 14,6%; bảo hiểm thất
nghiệp là 1.035.326 người, tăng 1,4%; bảo hiểm y tế 2.158.753 người, tăng 1,8% so
với cùng kỳ.
Tổng số thu ước tính đến ngày 31/12/2021 là 22.012 tỷ đồng, đạt 83,3% so với
cùng kỳ. Tổng số nợ đến thời điểm 31/12/2021 ước khoảng 632 tỷ đồng, chiếm 2,4% kế
hoạch thu, vượt 0,61% so với chỉ tiêu phấu đấu giảm nợ Bảo hiểm xã hội Việt Nam giao.
II. MỘT SỐ TÌNH HÌNH XÃ HỘI
1. Công tác bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm và đào tạo nghề
Các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, chăm lo đời sống người có công, đối tượng
chính sách, bảo trợ xã hội, giảm nghèo được đẩy mạnh. Công tác an sinh xã hội, hỗ trợ
người dân, người lao động và người sử dụng lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh
được triển khai tích cực, hiệu quả. Bên cạnh thực hiện các chính sách của Trung
ương, Tỉnh đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ và triển khai giải ngân các gói
hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh; đến ngày 15/12/2021 đã chi
hơn 8,5 triệu lượt trường hợp, với số tiền là 5.294 tỷ đồng3.
Thị trường lao động có nhiều biến động, lao động mất việc, nghỉ việc tạm thời
gia tăng, Tỉnh đã triển khai chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao
động theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 và 116/NQ-CP ngày 24/9/2021
của Chính phủ; làm việc trực tiếp với các tỉnh, thành phố để đón người lao động trở
lại Bình Dương. Trong năm 2021, đã tạo việc làm cho 17.697 người (đạt 50,5% kế
hoạch).
2. Thực hiện chính sách ưu đãi người có công
Tổ chức thăm, tặng quà Tết Nguyên đán cho 58.239 đối tượng, với tổng kinh
phí 66,35 tỷ đồng. Thăm, tặng quà nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh Liệt sĩ 27/7
cho 41.492 lượt đối tượng chính sách với tổng số tiền 20,8 tỷ đồng. Khen thưởng cho
194 người đạt danh hiệu “Người công dân kiểu mẫu” và 127 hộ là “Gia đình cách
mạng gương mẫu”. Tổ chức xây dựng và bàn giao 12 căn nhà tình nghĩa cho người có
Hỗ trợ tiền trọ cho công nhân phải thuê nhà trọ; Hỗ trợ lương thực, thực phẩm cho người lao động có hoàn cảnh khó
khăn đang ở trọ; Hỗ trợ thành viên Tổ Covid Cộng đồng; đặc biệt, hỗ trợ tăng thêm tiền ăn ngoài chính sách được quy
định của Chính phủ cho bệnh nhân F0 và nhân viên y tế phục vụ điều trị bệnh nhân trong khu cách ly; hỗ trợ lương
thực, thực phẩm ứng phó khẩn cấp cho người dân tại các phường thực hiện “khóa chặt, đông cứng”; Hỗ trợ cho người
nhiễm Covid-19 đang điều trị, cách ly y tế tại nhà; hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn; hỗ trợ cho lực lượng tham
gia Trạm y tế lưu động.
3
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công với cách mạng, với tổng số tiền 1,28 tỷ đồng (nguồn kinh phí vận động); sửa
chữa 16 căn, với tổng số tiền 650 triệu đồng.
3. Hoạt động giáo dục, đào tạo
Triển khai các giải pháp dạy và học phù hợp tình hình dịch bệnh; cơ sở vật chất,
trang thiết bị giáo dục tiếp tục được đầu tư theo hướng chuẩn hóa và hiện đại; mạng
lưới giáo dục mầm non ngoài công lập phát triển nhanh, đạt tỷ lệ 72,83%. Năm học
2020-2021; 100% trẻ từ lớp 1 trở lên được dạy tiếng Anh; kết quả kỳ thi học sinh giỏi
cấp quốc gia đạt 32 giải; kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông đợt 1 năm 2021 với tỷ
lệ thí sinh đỗ tốt nghiệp đạt 99,28%4, xếp hạng 01/63 tỉnh, thành phố. Bàn giao 198 cơ
sở giáo dục và huy động hơn 5.000 giáo viên phục vụ phòng, chống dịch.
Năm học 2021-2022, toàn tỉnh có 723 trường, khoảng 464 ngàn học sinh các
cấp, tăng 09 trường và tăng hơn 14 ngàn học sinh. Trước tình hình dịch bệnh phức tạp,
Tỉnh chỉ đạo tổ chức khai giảng và dạy học trực tuyến, không thu học phí học kỳ I năm
học 2021-2022 tại các cơ sở giáo dục công lập và định hướng các cơ sở ngoài công
lập không tăng học phí; ; triển khai Chương trình vận động, quyên góp “Sóng và máy
tính cho em”5, phối hợp tổ chức tiêm vắc cho học sinh, chuẩn bị các điều kiện dạy học
trực tiếp phù hợp theo đánh giá cấp độ dịch tại các địa phương.
4. Hoạt động y tế
Các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo tốt việc trực khám và điều trị bệnh; triển
khai phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm. Tập
trung kiện toàn bộ máy ngành y tế; đẩy nhanh tiến độ đầu tư và tiếp nhận bệnh viện đa
khoa 1.500 giường và một cơ sở y tế khác.
Công tác phòng chống dịch Covid-19: thực hiện phương châm lấy xã, phường,
thị trấn là “pháo đài”, người dân là “chiến sỹ”, là trung tâm, là chủ thể phòng, chống
dịch; kịp thời đưa dịch vụ y tế, an sinh xã hội đến gần dân và sát dân nhất. Triển khai
các phương án, kế hoạch và kịch bản phòng, chống dịch với nhiều cấp độ; huy động cả
hệ thống chính trị và nhân dân tích cực tham gia công tác phòng, chống dịch, triển khai
tiêm vắc xin toàn dân tiến tới miễn dịch cộng đồng. Tính từ đợt dịch thứ 4 đến ngày
27/12/2021, tỉnh ghi nhận 290.240 ca nhiễm Covid-19; luỹ kế đến nay đã tiêm hơn
4,36 triệu liều vắc xin (trong đó đã tiêm 318.294 liều vắc xin phòng cho Covid-19 cho
đối tượng 12-17 tuổi); có 470.371 người xuất viện, 3.164 bệnh nhân tử vong.
Tiếp nhận ủng hộ với tổng số tiền trên 1.123 tỷ đồng; có 60 Đoàn với 3.406 y
bác sĩ, tình nguyện viên chi viện cho tỉnh phục vụ phòng chống dịch.
Đến nay, dịch bệnh cơ bản đã được kiểm soát, số ca F0 mắc mới, số lượt thu
dung điều trị giảm mạnh và xuất viện tăng, các địa phương thực hiện công bố cấp độ
dịch theo Nghị quyết số 128/NQ-CP của Chính phủ và bắt đầu tái khởi động các hoạt
kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới từ 01/10/2021.

Trong đó: Tỷ lệ tốt nghiệp khối GDPT đạt 99,94%, khối GDTX đạt 96,53%.
Đã tiếp nhận nhận và phân bổ 90 bộ máy tính đầy đủ thiết bị; 643 máy tính bảng; 113 điện thoại, hơn 32.000 sim data
và gần 3 tỷ tiền mặt.
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5. Hoạt động văn hóa, thể thao
Tổ chức nhiều hoạt động văn hóa 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 đón Tết, và hoạt động lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo, văn hóa, thể thao, việc
cưới, việc tang phù hợp từng thời điểm và các quy định phòng, chống dịch bệnh.
Nhóm hiện vật Bộ dụng cụ dệt gỗ Phú Chánh được Thủ tướng Chính phủ công nhận là
bảo vật quốc gia; Nghề gốm Bình Dương và Võ lâm Tân Khánh Bà Trà được Bộ Văn
hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Phong trào thể dục thể thao quần chúng, thể thao thành tích cao tiếp tục phát
triển, các đội tuyển thể thao tỉnh đã tham gia thi đấu 62 giải, đạt 242 huy chương các
loại.
6. Tình hình trật tự xã hội, tai nạn giao thông, phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn,
cứu hộ
Về tội phạm trật tự xã hội xảy ra 520 vụ, giảm 192 vụ so với cùng kỳ, phạm
pháp về kinh tế phát hiện 621 vụ (tăng 05 vụ), phạm pháp về ma túy phát hiện 646 vụ
(tăng 24 vụ). Về tai nạn giao thông đã xảy ra 651 vụ (giảm 46,4% so với cùng kỳ); làm
chết 204 người (giảm 20,3%), bị thương 592 người (giảm 52,2% so với cùng kỳ).
Xảy ra 24 vụ cháy, 05 người chết (tăng 05 người), thiệt hại tài sản khoảng 269,7
tỷ đồng; cứu nạn, cứu hộ 05 vụ (giảm 20 vụ)./.
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