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Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2016
1. Về thực hiện mục tiêu ổn định kinh tế vĩ mô
- Về giá cả thị trường: Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 tăng 0,33% so
với tháng trước và tăng 1,33% so với tháng 12/2015. So với cùng kỳ năm trước,
CPI tháng 4 tăng 1,89%, bình quân 4 tháng tăng 1,41%.
- Về tiền tệ, tín dụng: tính đến ngày 20/4/2016, tổng phương tiện thanh toán
ước tăng 4,54% so với tháng 12/2015; tổng số dư tiền gửi của khách hàng tại các
tổ chức tín dụng ước tăng 4,01%; tín dụng đối với nền kinh tế ước tăng 2,99%.
- Về thu - chi ngân sách nhà nước: lũy kế từ đầu năm đến ngày 15/4, tổng
thu NSNN ước đạt 254,35 nghìn tỷ đồng, bằng 25,1% dự toán; tổng chi NSNN
ước đạt 318,2 nghìn tỷ đồng, bằng 25% dự toán năm.
2. Về thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế
- Về sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) 4 tháng đầu
năm tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: sản xuất, phân phối điện
tăng 12,1%; công nghiệp chế biến chế tạo tăng 9,6%; cung cấp nước, xử lý rác
thải, nước thải tăng 9%; khai khoáng giảm 1,7%.
- Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản: tính đến ngày 15/4, các địa
phương phía Nam đã thu hoạch được gần 1,6 triệu ha lúa đông xuân, chiếm hơn
80% diện tích gieo cấy, bằng 95,9% cùng kỳ năm trước. Các địa phương vùng
Đồng bằng sông Cửu Long đã gieo cấy được 628,4 nghìn ha lúa hè thu, bằng 97%
cùng kỳ năm trước.
- Khu vực dịch vụ: trong 4 tháng đầu năm, tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 8,8% so với cùng kỳ năm 2015. Khách quốc tế
đến nước ta ước đạt 3,25 triệu lượt khách, tăng 17,8% so với cùng kỳ năm trước.
- Về xuất nhập khẩu: trong 4 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu
ước đạt 52,87 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2015. Tổng kim ngạch nhập
khẩu ước đạt 51,4 tỷ USD, giảm 1,2% so với cùng kỳ năm 2015. Xuất siêu
khoảng 1,46 tỷ USD, bằng 2,8% tổng kim ngạch xuất khẩu.
- Về thu hút vốn nước ngoài: trong 4 tháng đầu năm, tổng vốn đầu tư trực

tiếp nước ngoài (FDI) thực hiện ước đạt 4,65 tỷ USD, tăng 12% so với cùng kỳ
năm trước. Tổng vốn FDI đăng ký ước đạt 6,89 tỷ USD, gấp hơn 1,8 lần cùng kỳ
năm trước. Vốn ODA và vay ưu đãi của nhà tài trợ nước ngoài giải ngân ước đạt
610 triệu USD, tăng 7,4% so với cùng kỳ năm trước.
3. Về bảo đảm an sinh xã hội, văn hóa và các lĩnh vực xã hội khác
Lĩnh vực an sinh xã hội, chăm sóc sức khỏe nhân dân tiếp tục được quan
tâm thực hiện tốt. Đã thực hiện nhiều biện pháp hỗ trợ cho các vùng bị thiên tai,
hạn hán, xâm nhập mặn, như: cấp gạo từ nguồn dự trữ nhà nước, nước sinh hoạt,
và một số nhu yếu phẩm cần thiết khác... để giải quyết một phần khó khăn cho
người dân. Các chính sách đối với gia đình chính sách, người có công, đồng bào
dân tộc thiểu số miền núi, hải đảo được quan tâm thực hiện. Công tác y tế dự
phòng, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm mùa
hè được tăng cường.
Các hoạt động văn hoá nghệ thuật chào mừng các ngày lễ lớn của đất
nước được tổ chức rộng khắp với nội dung phong phú; công tác quản lý và tổ
chức lễ hội được tăng cường. Công tác bảo tồn, tôn tạo di sản văn hóa tiếp tục
được quan tâm thực hiện.
Ngành thông tin truyền thông thực hiện nhiều chương trình truyền hình,
phát thanh, báo chí như: về học tập quán triệt Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc
lần thứ XII; về Kỳ họp thứ 11, Quốc hội Khóa XIII; về công tác chuẩn bị bầu cử
đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp; các thông tin về cơ chế, chính
sách mới và tình hình kinh tế - xã hội của đất nước;...
Tích cực thực hiện cuộc vận động "Toàn dân rèn luyện thân thể theo
gương Bác Hồ vĩ đại". Tổ chức tốt các hoạt động thể thao thành tích cao.
Về an toàn giao thông: so với cùng kỳ năm trước, trong 4 tháng đầu năm,
số vụ tai nạn giao thông giảm 12,61%, số người chết giảm 5,45%, số người bị
thương giảm 17,32%.
Về cháy, nổ: trong 4 tháng đầu năm, trên địa bàn cả nước xảy ra 1.224 vụ
cháy, nổ, làm 21 người chết và 112 người bị thương, thiệt hại ước tính khoảng
635 tỷ đồng.
Đánh giá chung về tình hình kinh tế - xã hội 4 tháng đầu năm: Kinh tế
vĩ mô cơ bản ổn định; lạm phát được kiểm soát ở mức thấp trong điều kiện nền
kinh tế gặp nhiều khó khăn và thiên tai liên tiếp xảy ra. Lãi suất tương đối ổn
định; giá trị đồng nội tệ, tỷ giá ngoại tệ dao động trong biên độ cho phép. Trong
phát triển nền kinh tế, khu vực dịch vụ vẫn giữ được đà phục hồi và đạt tốc độ
tăng trưởng Quý I/2016 cao hơn cùng kỳ năm trước; cơ cấu xuất nhập khẩu có
chuyển biến, xuất siêu 1,46 tỷ USD trong 4 tháng đầu năm. Thu hút vốn đầu tư
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trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt nhiều kết quả tích cực: vốn FDI thực hiện tăng
12%; vốn đăng ký cấp mới tăng gần 90% so với 4 tháng đầu năm 2015. Khách
quốc tế đến nước ta tăng cao so với cùng kỳ. Phát triển doanh nghiệp có bước
chuyển biến mạnh mẽ nhờ tác động của việc thực thi Luật Doanh nghiệp, Luật
Đầu tư (sửa đổi) và cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Các lĩnh vực lao
động, việc làm, an sinh xã hội, phúc lợi xã hội và các lĩnh vực xã hội khác được
quan tâm và đạt nhiều kết quả. An ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm.
Trật tự an toàn giao thông có chuyển biến; tình trạng ùn tắc giao thông, tai nạn
giao thông giảm đáng kể so với trước.
Tuy nhiên, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức.
Tình hình hạn hán ở các tỉnh Tây Nguyên, Nam Trung Bộ và vùng Đồng bằng
sông Cửu Long sẽ ảnh hưởng đến sản xuất, năng suất và sản lượng của vụ hè
thu, cây công nghiệp, cây ăn quả,... Tiến độ thu NSNN đạt thấp. Tăng trưởng
xuất khẩu 4 tháng đầu năm đạt thấp hơn cùng kỳ. Đời sống nhân dân ở các
vùng thiên tai, hạn hán, xâm nhập mặn, vùng bị ô nhiễm môi trường biển còn
gặp nhiều khó khăn./.

3

