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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 

2021 

1. Tình hình kinh tế - xã hội năm 2021 

- Tổng sản phẩm trên địa bàn - GRDP đạt 214.365,817 tỷ đồng, tăng 2,15% 

so với cùng kỳ; GRDP bình quân đầu người năm 2021 dự ước đạt 118,45 triệu 

đồng (tương đương 5.179,5 USD).  

- Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp tăng 4,1% so cùng kỳ. 

- Điều chỉnh quy hoạch xây dựng của 07 đô thị, 06/8 Quy hoạch xây dựng 

vùng huyện; 05/21 phân khu quy hoạch phân khu đô thị Biên Hòa và 02 hồ sơ 

quy hoạch phân khu 3.2, 3.3 đô thị Nhơn Trạch; khắc phục 22/25 điểm ngập nặng 

xảy ra trong thời gian qua; hoàn thành và đưa vào sử dụng 273 căn nhà ở xã hội. 

- Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản đạt 45.257,44 tỷ đồng, tăng 

3,43% so với cùng kỳ.  

- Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới được quan tâm 

thực hiện, có 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 03 xã đạt chuẩn nông thôn 

mới kiểu mẫu. Lũy kế đến nay, toàn tỉnh có 56/120 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao, 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 04 khu dân cư kiểu mẫu.  

- Do chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch COVID-19, tổng lượt khách đến 

tham quan và lưu trú giảm 34%; doanh thu dịch vụ du lịch giảm 35% so với cùng 

kỳ. 

- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (theo giá thực 

tế) ước đạt 187.103 tỷ đồng, tăng 2,01% so với cùng kỳ năm trước.  

- Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 21,2 tỷ USD, tăng 12,76% so cùng 

kỳ. Kim ngạch nhập khẩu ước đạt khoảng 20 tỷ USD, tăng 36,17% so cùng kỳ. 

Cán cân thương mại hàng hóa ước tính xuất siêu đạt 1,25 tỷ USD.  

- Tổng thu ngân sách nhà nước khoảng 62.366,8 tỷ đồng, đạt 132% dự toán 

đầu năm và tăng 12% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương khoảng 

22.733,675 tỷ đồng, đạt 97% so với dự toán, tăng 4% so cùng kỳ.  

 - Dự ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công sau điều chỉnh là 66,46%, trong 

đó: đối với nguồn vốn ngân sách địa phương đạt 90% (ngân sách tỉnh, ngân sách 

huyện đạt 90%); đối với nguồn ngân sách Trung ương là 28,1% (trong đó nguồn 

vốn Trái phiếu Chính phủ (đầu tư dự án quan trọng quốc gia), đạt 19,16% kế 

hoạch).  

- Thu hút đầu tư trong nước đạt 17.042,2 tỷ đồng, bằng 55,4% so cùng kỳ; 

Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) 1.300 triệu USD, đạt kế hoạch năm, bằng 
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98,2% so cùng kỳ. Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới ước đạt 3.400 doanh 

nghiệp, bằng 85,5% so với cùng kỳ. 

- Về phát triển khu công nghiệp: Trong năm 2021, Thủ tướng Chính phủ phê 

duyệt quy hoạch phát triển thêm 02 KCN trên địa bàn tỉnh là KCN Phước An 

(330 ha) và Phước Bình 2 (299 ha), giảm 01 KCN (KCN Biên Hòa I, diện tích 

325 ha). Tính đến nay, tỉnh Đồng Nai có 39 KCN được thành lập với tổng diện 

tích quy hoạch là 18.517 ha. Đề án chuyển đổi công năng KCN Biên Hòa 1 đang 

trong quá trình lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án theo quy định. 

- Về công tác hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng dịch COVID-19: 

Tỉnh đã thành lập Tổ Công tác đặc biệt của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về tháo 

gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-

19, Tổ công tác đặc biệt về thúc đẩy tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu 

tư công năm 2021, ban hành Kế hoạch phòng chống COVID-19 và phục hồi kinh 

tế, tổ chức các buổi gặp gỡ doanh nghiệp trong nước và nước ngoài trên địa bàn 

tỉnh.... Kết quả thực hiện, về tín dụng các tổ chức tín dụng đã cơ cấu lại thời hạn 

trả nợ, giữ nguyên nhóm nợ, miễn, giảm lãi vay cho 12.493 khách hàng (kể cả 

doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ, các hộ kinh tế gia đình) với tổng giá trị nợ 

lũy kế khoảng 10.000 tỷ đồng; Cục Thuế tỉnh ban hành văn bản về việc không xử 

phạt hành chính đối với hành vi không thể thực hiện nộp hồ sơ khai thuế dẫn đến 

chậm nộp hồ sơ khai thuế đối với tổ chức, cá nhân có địa chỉ nằm trong khu cách 

ly, bị cách ly theo quyết định, thông báo của cơ quan có thẩm quyền. Cục Hải 

quan tỉnh kiến nghị Bộ Tài chính xem xét kéo dài thời gian giao nhận hàng theo 

như nguyện vọng của doanh nghiệp.  

Riêng về hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính 

phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính 

phủ về thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai. Lũy kế 

đến ngày 28/11/2021, tỉnh đã thực hiện chi trả 2.248,78 tỷ đồng/2.402,15 tỷ đồng 

(theo quyết định được phê duyệt). 

- Công tác quản lý đất đai, tài nguyên bảo vệ môi trường được tập trung thực 

hiện, tỉnh đã hoàn thành đánh giá kết quả thực hiện quy hoạch sử dụng đất cấp 

tỉnh giai đoạn 2016-2020 và đăng ký nhu cầu sử dụng đất đến năm 2030; đẩy 

nhanh tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, đặc biệt là các 

công trình, dự án trọng điểm như: Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành, 

dự án đường cao tốc Phan Thiết - Dầu Giây...; theo dõi và kiểm tra giám sát tiến 

độ đầu tư các công trình, hạng mục xử lý chất thải tại các khu xử lý chất thải, 

đảm bảo thực hiện đúng thời gian đã cam kết. 

- Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được quan tâm thực hiện. Công tác 

phòng chống dịch bệnh được triển khai thực hiện quyết liệt, đặc biệt trước tình 

hình dịch bệnh COVID-19 bùng phát trở lại, đến nay tỉnh đã từng bước thực hiện 

kế hoạch sống chung với dịch, từng bước mở cửa các hoạt động kinh tế xã hội. 
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- Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn Đồng Nai đã có nhiều chuyển biến 

tích cực, nhất là các địa bàn trọng điểm; các băng nhóm, tụ điểm tội phạm, tệ nạn 

xã hội đã giảm mạnh. 

2. Kết quả thực hiện các mục tiêu Nghị quyết của HĐND tỉnh 

Trong tổng số các chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Đồng 

Nai năm 2021 theo Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 04/12/2020 của Hội đồng 

Nhân dân tỉnh có: 10 chỉ tiêu vượt mục tiêu Nghị quyết (Kim ngạch xuất khẩu, 

Tổng thu ngân sách, Giảm số người chết do tai nạn giao thông, Phấn đấu làm 

giảm số vụ phạm pháp hình sự, Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, Tỷ lệ dân 

số tại nông thôn sử dụng nước sạch đạt chuẩn QC02, Tỷ lệ cai nghiện ma túy tập 

trung, Tỷ lệ cai nghiện ma túy tại gia đình, cộng đồng, Tỷ lệ điều tra, khám phá 

án hình sự, Tỷ lệ điều tra các vụ án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng); 

27 chỉ tiêu đạt so với mục tiêu Nghị quyết đề ra; 03 chỉ tiêu không đạt (Tốc độ 

tăng trưởng kinh tế (GRDP), GRDP bình quân đầu người, Tỷ lệ cai nghiện ma 

túy tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy); 02 chỉ tiêu gồm Tỷ lệ thiết chế 

văn hóa cấp huyện và cấp xã hoạt động hiệu quả và Tỷ lệ nhà văn hóa ấp (khu 

phố) hoạt động hiệu quả không có cơ sở đánh giá; do tình hình dịch bệnh 

COVID-19, các hoạt động tập trung đông người không được tổ chức nên không 

đánh giá hiệu quả hoạt động của 02 chỉ tiêu này. 

 Đánh giá chung: Năm 2021, đại dịch COVID-19 đã tác động nghiêm 

trọng đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội cả nước nói chung và tỉnh Đồng 

Nai nói riêng. Trong bối cảnh đó, tỉnh chỉ đạo, thực hiện kịp thời, nghiêm túc, 

quyết liệt các chỉ đạo, điều hành của Đảng, Chính phủ về công tác phòng chống 

dịch COVID-19, công tác hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao 

động, doanh nghiệp bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. Mặc dù ảnh hưởng 

của dịch COVID-19 nhưng xuất khẩu tăng 12,76% so cùng kỳ; cán cân thương 

mại hàng hóa năm 2021 ước tính xuất siêu khoảng 1,25 tỷ USD. Thu ngân sách 

nhà nước vượt dự toán được giao. Tình hình quốc phòng an ninh, trật tự an toàn 

xã hội được giữ vững, triệt phá được những vụ án lớn có quy mô, tính chất liên 

tỉnh; công tác quản lý nhà nước về trật tự, an toàn giao thông được triển khai 

đồng bộ, quyết liệt, kéo giảm tai nạn giao thông ở 03 tiêu chí; cơ sở dữ liệu quốc 

gia về dân cư và Dự án sản xuất, cấp, quản lý căn cước công dân được quan tâm 

thực hiện, đặc biệt cuộc bầu cử Quốc hội (khóa XV), Hội đồng nhân dân các cấp 

(nhiệm kỳ 2021-2026) đã thành công tốt đẹp, bảo đảm an ninh an toàn về công 

tác phòng chống dịch COVID-19.  

Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được tỉnh Đồng Nai đang phải đối diện với 

nhiều khó khăn thách thức, cụ thể: dịch COVID-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đe 

dọa sức khỏe, tính mạng và ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế, các 

vấn đề về an sinh, xã hội của tỉnh; sản xuất công nghiệp có mức tăng thấp so 

cùng kỳ; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn diễn biến phức tạp; dịch tả heo 

châu Phi có nguy cơ tái bùng phát trở lại; tình hình tiêu thụ nông sản gặp nhiều 

khó khăn, giá bán các thành phẩm nông, lâm, thủy sản xuống thấp, nhất là giá 

heo, giá gà giảm sâu trong thời gian dài. Giải ngân vốn đầu tư công chậm, chưa 
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đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. Thu hút đầu tư trong nước, nước ngoài và đăng ký 

thành lập mới doanh nghiệp đều giảm so với cùng kỳ năm 2020. Tình hình dịch 

COVID-19 diễn biến phức tạp, nhiều khu vực dịch vụ chịu thiệt hại nặng nề, nhất 

là lĩnh vực du lịch, dịch vụ ăn uống, vận tải, nhu cầu tiêu dùng của người dân 

giảm mạnh; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng thấp. 

Việc triển khai các thủ tục đầu tư các dự án trong nước gặp nhiều khó khăn, 

vướng mắc về các qui định theo Luật, văn bản hướng dẫn Luật giữa Luật đầu tư 

và Luật chuyên ngành. 

II. CÁC CHỈ TIÊU NHIỆM VỤ, CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - 

XÃ HỘI NĂM 2022 

 Nghị quyết số 32/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 của HĐND tỉnh về Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022 của tỉnh Đồng 

Nai, đề ra 31 chỉ tiêu, trong đó: 07 chỉ tiêu lĩnh vực kinh tế; 11 chỉ tiêu an sinh - 

xã hội; 03 chỉ tiêu môi trường, 03 chỉ tiêu văn hóa, thông tin, giáo dục và đào tạo, 

07 chỉ tiêu quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội và cấp độ an toàn thông 

tin cơ quan nhà nước; cùng với 05 nhóm nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện 

Nghị quyết, cụ thể: 

1. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; phục 

hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

2. Chú trọng phát triển văn hóa, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng 

cao chất lượng cuộc sống người dân, đảm bảo an sinh xã hội. 

3. Quản lý chặt chẽ, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường 

và chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. 

4. Tiếp tục tập trung xây dựng bộ máy các cơ quan nhà nước hoạt động hiệu 

lực, hiệu quả. 

5. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị và an toàn, an 

ninh trên địa bàn. 

  Trên đây là Thông cáo báo chí tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh năm 2021 và một số chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu năm 2022 của tỉnh Đồng 

Nai./. 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐỒNG NAI 


