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Tỉnh QUẢNG NAM 6 tháng năm 2020

T

ổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2020 không đạt như kỳ

vọng (chỉ bằng 88,5% so với cùng kỳ năm trước; tác động chủ yếu của dịch

Covid-19 và một số ngành công nghiệp trọng điểm bị giảm sút).

Tốc độ tăng GRDP 6 tháng 2020/6 tháng 2019
+3,3%

Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản

-11,5%

GRDP

Công nghiệp và xây dựng

-20,0%

Dịch vụ

-10,7%
-8,8%

Thuế sản phẩm trừ trợ cấp SP

Cơ cấu GRDP 6 tháng 2020
16,4%
Nông, Lâm nghiệp và Thủy sản

T

ổng vốn đầu tư thực hiện

12.297 tỷ đồng, chiếm 27,7%

28,0%
Công nghiệp và Xây dựng

GRDP, giảm 25,8% so cùng kỳ. Tính đến

34,5%

31/5/2020 các dự án thuộc nguồn vốn

Dịch vụ

do địa phương quản lý đã giải ngân
đạt 25,7% kế hoạch,
hoạch, trong đó nguồn

21,1%
Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm

vốn đầu tư từ ngân sách trung ương
giải ngân gần 19%.

Vốn đầu tư phát triển

4.956
3.843

3.498

GRDP

= 27,7%

Tỷ lệ vốn đầu tư / GRDP

12.297
Tỷ đồng
Nhà nước
Cục Thống kê Quảng Nam, 6/2020

Ngoài
nhà nước

Đầu tư
nước ngoài
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D

iện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân giảm, song năng suất một

số cây trồng chính tăng (năng suất lúa đạt 58,6 tạ/ha, tăng 0,7 tạ/ha). Tổng

năm trước;
đàn lợn 260 nghìn
nghìn con, giảm 38,1% so cùng kỳ năm
trước; chăn nuôi gia cầm phát triển
tốt. Trồng mới tập trung 3.250 ha rừng, tăng 4,5% (+140 ha) so cùng kỳ. Tổng sản lượng
thủy sản ước đạt 65.865 tấn, tăng 4,2% (+2.633 tấn) so với 6 tháng đầu năm 2019.

Sản lượng cây lương thực có hạt

269.550 tấn

+8,86%

Cây lúa Vụ Đông Xuân

Cây lúa
Vụ Đông Xuân

41.941

+1,28%

+0,65%

58,60

245.780

Diện tích (ha) Năng suất (tạ/ha) Sản lượng (tấn)
-0,63%

Chăn nuôi
Lâm nghiệp

Trâu

61,7 nghìn con

-3,1%

173 nghìn con

-38,1%

Bò

+4,5%

3.300 ha

Diện tích rừng trồng mới

Lợn
+2,7%

260 nghìn con
Gia cầm

+3,3%

742.000 m

3

+7,7%

7,98 triệu con

Sản lượng gỗ khai thác

Thủy sản

14.986 tấn

+3,1%

Nuôi trồng

65.865 tấn
Sản lượng
thủy sản
+4,2%

Khai thác

50.879 tấn

+4,5%

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
Tỉnh QUẢNG NAM 6 tháng năm 2020

C

hỉ số sản xuất ngành công nghiệp (IIP) 6 tháng giảm 24,7%; một số ngành

công nghiệp có chỉ số sản xuất giảm mạnh như: sản xuất kim loại (- 68,3%),

sản xuất xe có động cơ (-48%), sản xuất và phân phối điện (-31%)…

Chỉ số sản xuất công nghiệp

Toàn ngành

Khai khoáng

75,32%

Chế biến,
chế tạo

Điện, khí đốt,
nước nóng

Cung cấp nước;
xử lý chất thải,...

75,51%

68,66%

78,13%

94,13%

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu

23,6

39

Ô tô lắp ráp
(1000 Chiếc)

1.017

Giày, dép các
Quần, áo may
sẵn (triệu chiếc) loại (1000 đôi)

Đăng ký doanh nghiệp

44,7

1.747

809

Bia các loại
(triệu lít)

Thủy sản
chế biến (Tấn)

Điện sản xuất
(Triệu Kwh)

Thu hút đầu tư nước ngoài

T

Số dự án được cấp phép

trong 6 tháng đầu năm có 613

doanh nghiệp đăng ký mới với

6 dự án

số vốn đăng ký 4.791 tỷ đồng, bằng 79,4%

-46%

số DN đăng ký mới và vốn đăng ký chỉ

Tổng vốn đăng ký

bằng 49,7% so với cùng kỳ năm
năm trước....
trước....

33 triệu USD

613 doanh nghiệp
Đăng ký mới

-20,6%

+36,4%

T

ổng số dự án FDI còn hiệu lực

trên địa bàn tỉnh tính đến nay là

196 dự án với tổng vốn đăng ký
ký 5,93 tỷ

4.791 tỷ đồng
Vốn đăng ký

USD, lĩnh vực đầu
đầu tư chủ yếu ngành công

-50,3%

nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ du lịch.
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Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng
Bán lẻ hàng hóa

+0,16%

17.166

Dịch vụ lưu trú, ăn uống

2.865
43

21.877

-64,0%

Du lịch, lữ hành
Dịch vụ khác

Tỷ đồng

VIP

-12,45%

-49,9%

-30,7%

1.804

Trang này chưa cập nhập số liệu

Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 6 tháng năm 2020 so với cùng kỳ

119,08% Giáo dục

Nhà ở và vật liệu xây dựng

Hàng ăn và dịch vụ ăn uống

Đồ uống và thuốc lá

Thuốc và dịch vụ y tế

106,55%

100,29%

101,82%

151,30%

101,63%

104,77%

May mặc, mũ
nón, giày dép

CPI

101,20%

102,13%
Văn hoá, giải trí và du lịch

Thiết bị và đồ dùng
gia đình

99,17%

107,47%

Bưu chính viễn thông

Giao thông

103,41%

Hàng hoá và dịch vụ khác
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