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Phần I
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội Quý I
Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết
Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, triển khai
thực hiện Quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025,
năm tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026, là năm có ý nghĩa quan trọng không những cho năm 2021, mà còn tạo
tiền đề quan trọng cho thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025; đồng thời cũng là
năm có nhiều khó khăn thách thức, nhất là nguồn lực đầu tư công giảm mạnh, cơ
chế chính sách giá điện mặt trời chậm ban hành, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến
phức tạp đã ảnh hưởng đến tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch kinh tế - xã hội
năm 2021. Trước tình hình đó, quán triệt phương châm hành động của Chính phủ,
Tỉnh đã đề ra phương châm hành động “Đoàn kết – Sáng tạo – Kỷ cương – Phát
triển - Tăng tốc – Hiệu quả”, ngay từ đầu nămUBND tỉnh đã bám sát Nghị quyết
01/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh kịp thời tổ
chức hội nghị quán triệt và ban hành Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày
05/01/2020, gồm 11 nhóm giải pháp chủ yếu với 30 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá
và 170 nhiệm vụ cụ thể triển khai Chương trình hành động của Tỉnh uỷ thực hiện
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung
triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021; tập trung chăm lo
Tết cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo; Chủ động triển khai nhiều biện pháp
đồng bộ, quyết liệt phòng chống dịch Covid-19, chỉ đạo thực hiện các biện pháp hỗ
trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Kết quả
thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội quý I đạt được như sau:
I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CHỦ YẾU CỦA CÁC NGÀNH,
LĨNH VỰC:
1. Về kinh tế: Tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) Quý I ước đạt 4.847 tỷ đồng,
tăng 13,68% so cùng kỳ, trong đó ngành Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 8,66%,
công nghiệp – xây dựng tăng 24,9%, dịch vụ tăng 3,61% và thuế sản phẩm tăng
20,27%.

2

1.1. Về nông, lâm nghiệp, thủy sản: Giá trị gia tăng toàn ngành ước đạt
1.093tỷ đồng, tăng 8,66%so cùng kỳ, trong đó nông lâm nghiệp 382 tỷ đồng tăng
10,42%, thủy sản 711 tỷ đồng tăng 7,73% so cùng kỳ.
- Nông nghiệp: Những tháng đầu năm tình hình thời tiết tương đối thuận lợi,
cùng với chỉ đạo điều tiết nước hợp lý, bảo đảm diện tích gieo trồng vụ Đông –
Xuân đạt 30.556 ha, tăng 20,8% so cùng kỳ; công tác chuyển dịch cơ cấu cây
trồng, phát triển cánh đồng lớn gắn với bao tiêu sản phẩm được tích cực triển
khai1; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi được kiểm soát chặt chẽ, không để xảy ra
dịch bệnh.
- Lâm nghiệp: Tập trung chỉ đạo công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng chống
cháy rừng2, tuy nhiên tình trạng phá rừng còn diễn biến phức tạp, nhất là vùng giáp
ranh, một số vụ việc chậm phát hiện xử lý kịp thời3.
- Thủy sản: Tình hình thời tiết, ngư trường tương đối thuận lợi, từ đầu tháng 2
đến nay liên tục xuất hiện nhiều đàn cá nổi, sản lượng khai thác ước đạt 21.153 tấn,
tăng 5% so cùng kỳ; tôm giống, tôm thương phẩm thuận lợi thời tiết và thị trường
tiêu thụ nên tăng trưởng khá4; các chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản của Chính
phủ tiếp tục triển khai đạt kết quả tích cực5.
- Về Chương trình xây dựng nông thôn mới: Tập trung triển khai xây dựng Đề
án Xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030;
hoàn thiện hồ sơ thẩm định đề nghị công nhận huyện Ninh Hải đạt chuẩn nông
thôn mới, xét công nhận 69 sản phẩm OCOOP và xây dựng kế hoạch thực hiện
Chương trình OCOOP năm 2021.
b) Về Công nghiệp - Xây dựng: Tổng giá trị gia tăng toàn ngành ước đạt
1.966 tỷ đồng tăng 24,9% so cùng kỳ, trong đó công nghiệp 1.629 tỷ đồng tăng
40,09%, xây dựng 336 tỷ đồng giảm 18,1% so cùng kỳ.
- Về Công nghiệp: Hoạt động sản xuất công nghiệp được các doanh nghiệp
tập trung triển khai sau kỳ nghỉ tết với tinh thần khẩn trương, quyết tâm cao, một
số sản phẩm chủ yếu đã chủ động nguồn nguyên liệu, thị trường tiêu thụ, sản lượng
tăng khá cao so cùng kỳ6. Các dự án năng lượng tái tạo đã hoàn thành tiếp tục phát
huy hiệu quả, tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án đang triển khai trong
kế hoạch năm 2021; sản lượng điện sản xuất các loại tăng 78% so cùng kỳ,chỉ số
phát triển công nghiệp (IIP) tăng 46,5% so với cùng kỳ, bên cạnh đó sản lượng một
số ngành hàng chủ lực giảm đáng kể do khó khăn nguyên liệu đầu vào và thị
trường tiêu thụ sụt giảm7.
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Ước đến cuối quý I/2021 chuyển đổi 557,2 ha, vượt18% KH năm; Triển khai có hiệu quả 30 cánh đồng lớn, với tổng DT

3.929,15 ha, trong đó triển khai mới 01 cánh đồng lúa 25 ha/100 ha tại huyện Ninh Sơn và duy trì 29 cánh đồng/3.904,15 ha.
2Tổ

chức kiểm tra, truy quét và tuần tra kiểm soát 557 đợt, với hơn 2.994 lượt người tham gia.
Trong quý phát hiện, ngăn chặn 98 vụ vi phạm, xử lý 38 vụ, tịch thu nhiều tang vật khác.
4 SX tôm giống ước đạt 12,8 tỷ con, đạt 29,9% KH, tăng 26,8% so cùng kỳ; Tôm thương phẩm ước đạt 700 tấn/50ha, tăng 8,5%
cùng kỳ.
5Trong quý đã phê duyệt cho 24 tàu cá đủ điều kiện khai thác thủy sản, dịch vụ; nâng tổng số lên 741 tàu tăng 9,1% cùng kỳ
6Bột rau câu tăng 93,6%; đường RS tăng 53,3%; thạch nha đam tăng 35,6%; muối chế biến tăng 25,3%; bia đóng lon tăng 89,5%;
sợi xe tăng 26,4%; thùng, hộp giấy tăng 14,4%; xi măng tăng 25,3%; điện sản xuất tăng 78%; gạch xây không nung tăng gần 2%;
thuốc lá điếu tăng 14,5%.
7 Nhân điều giảm 14,9%, may mặc giảm 33,8%, sản xuất khăn giảm 66,1% so cùng kỳ
3
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- Về Xây dựng: Tập trung chỉ đạo triển khai lập, trình duyệt các đồ án quy
hoạch lớn, quan trọng8, ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện dự án khu đô thị
mới, khu dân cư mới năm 2021; hoàn thành danh mục quy hoạch đô thị kêu gọi xã
hội hóa; công tác quản lý trật tự xây dựng và quản lý hạ tầng kỹ thuật được tăng
cường9; giá trị sản xuất ngành xây dựng ước đạt 1.053 tỷ đồng, giảm 18,7% so
cùng kỳ.
c) Các ngành dịch vụ: Giá trị gia tăng toàn ngành ước đạt 1.473 tỷ đồng, tăng
3,61% so cùng kỳ
Trong những tháng đầu năm, tình hình dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh
cơ bản được kiểm soát, cùng với tập trung chỉ đạo triển khai nhiều chương trình
kích cầu tiêu dùng, du lịch, đa dạng hóa sản phẩm, tổng mức bán lẻ hoàng hóa và
dịch vụ xã hội tăng khá10; lượng khách du lịch đến tỉnh tăng 9,5% và tổng doanh
thu ngành du lịch tăng gấp 2 lần so cùng kỳ11. Chất lượng thông tin được nâng lên,
công tác bảo mật, an toàn thông tin được bảo đảm12; quản lý nhà nước về xuất bản
báo chí được tăng cường, thẩm định và cấp mới 17 giấy phép; bưu chính viễn
thông được duy trì, thông tin liên lạc được thông suốt13.
d) Quản lý tài nguyên và môi trường: Công tác quản lý tài nguyên, khoáng
sản, môi trường được quan tâm chỉ đạo triển khai. Trong quý đã tập trung chỉ đạo
triển khai lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021 – 2030, kế hoạch sử
dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021-2025 và cấp huyện năm 2021; kịp thời ban hành kế
hoạch thu tiền sử dụng đất và quyền khai thác khoáng sản năm 2021.
đ) Tài chính, ngân hàng:
- Tài chính: Các quy định mới về quản lý thu, chi ngân sách nhà nước, quản lý
tài chính doanh nghiệp được tập trung chỉ đạo triển khai; chi ngân sách bảo đảm
chặt chẽ, tiết kiệm; tổng thu ngân sách trên địa bàn ước đạt 1.042 tỷ đồng,đạt
26,7% dự toán năm và tăng 32,2% so cùng kỳ14. Tổng chi ngân sách 03 tháng ước
đạt 1.426 tỷ đồng, bằng 25,4 % dự toán năm.
- Hoạt động ngân hàng ổn định, an toàn, nợ xấu được kiểm soát 15; các quy
định về lãi suất, tỷ giá và hoạt động ngoại hối được thực hiện nghiêm.
e) Đầu tư phát triển: Triển khai kịp thời Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ;
Tập trung chỉ đạo lập Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến
8Quy

hoạch chung xây dựng Khu du lịch Quốc gia Ninh Chữ, Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cà Ná, huyện Thuận Nam; Đồ
án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Khu đô thị mới Đầm Cá Ná; Đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng thị
trấn huyện lỵ Phước Đại, huyện Bác Ái, tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2010 – 2030…
9Chuyển giao hạ tầng kỹ thuật tại phân khu A và phân khu B và tình hình thực hiện quyết toán của dự án Khu đô thị mới Đông
Bắc (Khu K1). Cấp giấy phép cho 5 công trình; Kiểm tra xây dựng 14 trường hợp, trong đó có 1 công trình XD không phép, sai
giấy phép, xử phạt 30 triệu đồng.
10 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trên địa bàn Quý I/2021 ước đạt 6.483,2 tỷ đồng, tăng 12,41% so cùng kỳ
11 Trong Quý I/2021 lượng du khách đạt 653,8 ngàn lượt, tăng 9,5% so CK; tổng DT ước đạt 445 tỷ đồng, tăng gấp đôi so cùng
kỳ, trong đó khách QT5 ngàn lượt, đạt 2,5%% KH, bằng 32,6% cùng kỳ, khách trong nước 648,7 ngàn lượt, tăng 11,5% cùng kỳ
12Đã chỉ đạo hoàn thành và đưa vào hoạt động Trung tâm Giám sát an toàn, an ninh, thông tin mạng và điều hành đô thị thông
minh của tỉnh.
13Tổng số 88.430 thuê bao điện thoại các loại, đạt 14,9 máy/100 dân; 301.990 thuê bao internet, đạt 91,5 thuê bao/100 dân; sản
lượng bưu gửi 14.959, tăng 4,5% so cùng kỳ.
14Trong đó thu nội địa đạt 801 tỷ đồng, đạt 29,7% KH, tăng 18,6%, thu Hải quan 241 tỷ đồng, đạt 20,1% KH, tăng gấp 2,13 lần cùng kỳ.
15 Ước đến cuối tháng 3/2021, tổng vốn huy động đạt 16.700 tỷ đồng, giảm 78 tỷ đồng (-0,46%) so với cuối năm 2020, bằng 88,8% kế
hoạch năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng 30.800 tỷ đồng, tăng 421 tỷ đồng (+1,39%) so với cuối năm 2020, bằng 88,2% kế hoạch. Dư nợ
xấu trên địa bàn là 200 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,65% so với tổng dư nợ, tăng 0,01% so với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2020.
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năm 2050; tiếp tục đổi mới thu hút đầu tư các thành phần kinh tế 16; công tác đối
ngoại, hội nhập quốc tế được quan tâm chỉ đạo triển khai; tập trung chỉ đạo quyết
liệt giải ngân vốn đầu tư công và đẩy nhanh quyết toán công trình hoàn thành, phân
khai kịp thời các nguồn vốn đầu tư công ngay từ đầu năm.
g) Phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể: Công tác phát triển và hỗ trợ
doanh nghiệp được tập trung chỉ đạo,tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp để
nắm bắt, kịp thời tháo gỡ các khó khăn cho doanh nghiệp, tuy nhiên do ảnh hưởng
đại dịch Covid-19 kéo dài, hoạt động doanh nghiệp tiếp tục gặp khó khăn, số
doanh nghiệp đăng ký thành lập mớigiảm mạnh, số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt
động, giải thể tăng cao17. Kinh tế tập thể tiếp tục được củng cố, hỗ trợ gắn với thực
hiện các chuỗi giá trị và xây dựng nông thôn mới18.
2. Lĩnh vực Xã hội:
a) Giáo dục và Đào tạo, khoa học công nghệ:
- Giáo dục: Tập trung chỉ đạo triển khai phòng chống dịch Covid 19, tổ chức
dạy học trực tuyến và sắp xếp mạng lưới trường lớp học19 và công nhận trường đạt
chuẩn quốc gia20; tổ chức thành công các kỳ thi học sinh giỏi và cuộc thi Khoa học
kỹ thuật cấp tỉnh21. Chỉ đạo hoàn thành Đề án sáp nhập trường Cao đẳng sư phạm
vào Phân hiệu Đại học Nông lâm thành phố HCM tại Ninh Thuận được Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt22; tiếp tục triển khai hoàn thành Đề án thành lập trường
THCS, THPT Trần Hưng Đạo.
- Khoa học công nghệ: Tiếp tục triển khai 22 đề tài chuyển tiếp và đang tổ
chức triển khai 02 đề tài khoa học mới, chủ yếu trên các lĩnh vực bảo tồn gen;
hướng dẫn hồ sơ đăng ký bảo hộ, nhãn hiệu cho 02 doanh nghiệp.
b) Y tế chăm sóc sức khỏe nhân dân:
Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19, bảo vệ sức khỏe nhân dân được
chủ động chỉ đạo quyết liệt, kịp thời triển khai các biện pháp phòng, chống dịch đạt
được mục tiêu “không có ca lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng trên địa bàn
tỉnh”; triển khai công tác tiếp nhận, cách ly y tế tập trung đảm bảo theo đúng quy
định về phòng chống dịch, không để lây nhiễm chéo trong khu tập trung23. Y tế dự
phòng được tăng cường, các dịch bệnh theo mùa được kiểm soát chặt chẽ, không
để bùng phát thành dịch24. Vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường, trong quý
Đến ngày 15/3/2021 đã cấp 8 dự án, với tổng vốn 25.872 tỷ đồng, trong đó quyết định chủ trương đầu tư 03 dự án/3.128 tỷ
đồng; chấp thuận chủ trương địa điểm 05 dự án/ 22.744 tỷ đồng.
17 Đến ngày 15/3/2021 đăng ký thành lập mới 76 DN/855 tỷ đồng, bằng 73,1% số doanh nghiệp, số vốntăng 85,5% socùng kỳ,
nâng tổng số 3.724 DN; có 92 DN ngừng hoạt động tăng 91,7% cùng kỳ; có 35 DN quay trở lại hoạt động, tăng75% cùng kỳ; có
21 DN giải thể tăng75% so cùng kỳ.
18Đã ban hành KH số 1147/KH-BCĐ ngày 11/3/2021 về triển khai thực hiện các nhiệm vụ hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX
năm 2021; Thành lập mới 02 HTX (HTX Nông nghiệp Đồng Tiến và HTX SX-KD Muối Phương Hải ), nâng tổng số lên 88 HTX.
19Trong quý I/2021 giảm 01 trường tiểu học nâng tổng số giảm 28 trường, trong đó: MN 8 trường, TH 18 trường, THCS 02
trường; toàn tỉnh hiện có 218 trường phổ thông (TH 135 trường, THCS 62 trường, THPT 21 trường).
20Trong quý có 01 trường phổ thông được công nhận mới đạt chuẩn quốc gia, nâng tổng số lên115 trường, đạt 52,8%, trong đó:
TH 75/135 trường, đạt 55,6%, THCS 32/62 trường, đạt 51,6%, THPT 8/21 trường, đạt 38,1%; Mầm non công nhận mới 01
trường, nâng tổng số lên 21/87 trường, đạt 24,1%
21Có 781 học sinh THCS, THPT tham gia thi học sinh giỏi cấp tỉnh. Cuộc thi khoa học kỹ thuật cho học sinh phổ thông cấp tỉnh
có 34 dự án tham gia, trong đó 26 dự án đạt giải, chọn 02 dự án cấp THPT tham dự thi cấp quốc gia.
22Quyết định số 338/QĐ-TTg ngày 11/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
23Tiếp nhận, đưa 224 công dân từ Philipine cách ly y tế tập trung tại tỉnh, trong đó có 8 người dương tính với SARS-COVI-2.
24Bệnh sốt xuất huyết 108 ca, giảm 13 ca, thủy đậu 6 ca, giảm 42 ca; riêng bệnh tay chân miệng 28 ca, tăng 12 ca so cùng kỳ.
16

5

không xảy ra ngộ độc thực phẩm; công tác phòng chống HIV/AIDS và dân số, kế
hoạch hóa gia đình được chú trọng triển khai25.
Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em được quan tâm chỉ đạo, ban hành nhiều
Kế hoạch triển khai các giải pháp tăng cường bảo vệ và chăm sóc trẻ em 26; công
tác vận động các tổ chức từ thiện khám và chữa bệnh cho người nghèo, đối tượng
chính sách được quan tâm27.
c) Văn hóa, thể thao, phát thanh truyền hình: Tập trung tuyên truyền Đại hội
lần thứ XIII của Đảng, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng CSVN và mừng xuân
Tân Sửu; tuyên truyền các hoạt động ý nghĩa, thiết thực chăm lo Tết cho các gia
đình chính sách, hộ nghèo và đồng bào dân tộc Raglai; chỉ đạo tổ chức các hoạt
động vui xuân đón Tết vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm. Chương trình đưa
văn hóa về cơ sở và giao lưu trực tuyến trên truyền hình được quan tâm thực hiện,
chất lượng được nâng lên28.
d) Chính sách xã hội-lao động và giải quyết việc làm, giảm nghèo: Triển
khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đúng đối tượng.
Trong dịp Tết Tân Sửu, đã tổ chức các Đoàn đến thăm, tặng quà cho các tổ chức,
cá nhân và gia đình chính sách29, cấp phát kịp thời gạo hỗ trợ của Chính phủ cho hộ
nghèo đảm bảo công khai, đúng đối tượng30; các địa phương đã chủ động kết nối
với các Sở, ngành và doanh nghiệp hỗ trợ tổ chức Tết cho đồng bào thiết thực và ý
nghĩa. Các chính sách hỗ trợ người nghèo và đồng bào dân tộc thiểu số khó khăn
được quan tâm triển khai31; giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động và đào tạo nghề
được quan tâm chỉ đạo32.
II. CÔNG TÁC BẦU CỬ, NỘI CHÍNH VÀ CÔNG TÁC CHÍNH QUYỀN:

1. Công tác bầu cử: Tập trung lãnh đạo, quán triệt và triển khai kịp thời Chỉ
thị số 02/CT-TTg ngày 14/1/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức cuộc bầu
cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 với
tinh thần khẩn trương, nghiêm túc. Công tác chuẩn bị bầu cử được tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo chặt chẽ, sâu sát, đúng quy trình, đúng Luật định và hoàn thành các
bước công việc theo đúng lộ trình kế hoạch đề ra.
2. Công tác chính quyền, cải cách hành chính: Tiếp tục kiện toàn, xây dựng
Phương án sắp xếp, tổ chức lại bộ máy các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh theo Nghị
định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ; đã tổ chức tổng kết
nhiệm kỳ hoạt động của UBND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021. Tăng cường kiểm tra
25Tổ

chức kiểm tra 1.854 cơ sở, có 91,3% cơ sở đạt tiêu chuẩn; đã xét nghiệm cho 2.021 người và phát hiện 5 trường hợp dương
tính, nâng tổng số người nhiễm HIV lên 569 người; có 43.977 người áp dụng biện pháp tránh thai, đạt 110,3% KH.
26UBND tỉnh ban hành các KH số: 281/KH-UBND ngày 19/01/2021, 861/KH-UBND ngày 23/02/2021; 933/KH-UBND ngày
25/02/2021 và Công văn số 1137/UBND-VXNV ngày 11/3/2021 để tăng cường phòng chống xâm hại và đuối nước trẻ em.
27Trong dịp Tết Tân Sửu ĐTN trường ĐH Y dược TPHCM và công ty TNHH Chẩn đoán Y khoa Tâm phúc TP. HCM đã tổ chức
khám bệnh, cấp thuốc miễn phí và tặng quà cho 500 người nghèo ở 2 xã Nhơn Sơn và Công Hải với kinh phí 120 tr.đồng.
28Đã tổ chức 10 buổi biểu diễn nghệ thuật, trong đó phục vụ miền núi 6 buổi với hơn 9 ngàn lượt người xem; chiếu phim lưu
động 45 buổi ở các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa thu hút 12 ngàn lượt người xem.
29Tặng 112.218 suất quà/ trên 31,9 tỷ đồng cho GĐ chính sách, người có công, người nghèo và các đối tượng bảo trợ xã hội.
30Cấp phát 530,205 tấn gạo cho 8.913 hộ nghèo.
31Cấp mới 173.618 thẻ BHYT, trong đó: Hộ nghèo 14.306 thẻ, hộ đồng bào dân tộc thiểu số và hộ ở vùng ĐBKK 140.638 thẻ, hộ
cận nghèo và nghèo đa chiều 18.679 thẻ; chi trả Bảo hiểm thất nghiệp cho 443 lao động với kinh phí trên 9 tỷ đồng.
32Giải quyết việc làm mới cho 4.264 lao động, đạt 26,7% KH và bằng 83,1% cùng kỳ, trong đó lao động trong tỉnh 1.436 người,
ngoài tỉnh 2.813 người; có 15 người đi lao động tại nước ngoài, đạt 10% KH và bằng 34,1% cùng kỳ. Tổ chức đào tạo nghề trình
độ sơ cấp nghề và dạy nghề dưới 3 tháng cho 2.540 học viên, đạt 28,2% kế hoạch, tăng 1,5 lần so cùng kỳ
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kỷ luật, kỷ cương hành chính, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các Sở
ngành, đơn vị, địa phương.
Thi đua khen thưởng: Đã tổ chức phát động và ký kết giao ước thi đua năm
202133; khen thưởng kịp thời các nhân tố mới trong thực hiện nhiệm vụ chính trị
của địa phương34.
3. Công tác tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng, giải quyết đơn thư
khiếu nại tố cáo của công dân: Công tác cải cách tư pháp được tập trung chỉ đạo,
công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp luật, tuân thủ chặt chẽ
trình tự, thủ tục quy định35; đã ban hành kịp thời các kế hoạch thanh tra và phòng
chống tham nhũng, trong quý các tổ chức thanh tra các cấp đã triển khai thực hiện
nghiêm túc theo đúng quy trình, kế hoạch và kiến nghị xử lý kịp thời theo quy
định36; công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện
nghiêm, giải quyết kịp thời, đúng quy định pháp luật37.
III. QUỐC PHÒNG, AN NINH VÀ TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI:

Công tác quân sự quốc phòng được triển khai thực hiện nghiêm túc, tổ chức
giao quân đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng, an toàn. Trong quý I/2021, các
lực lượng vũ trang đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp bảo đảm an ninh trật tự,
an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Đại hội lần thứ XIII của Đảng
và nhiều sự kiện chính trị quan trọng của địa phương;thường xuyên tổ chức tuần tra
kiểm soát vùng giáp ranh,trọng điểm, phức tạp,nắm tình hình và kịp thời giải quyết
các vụ việc xảy ra38.
An toàn giao thông: Tập trung triển khai Kế hoạch bảo đảm trật tự an toàn
giao thông năm 2021, đồng thời tăng cường kiểm tra, tuần tra việc chấp hành Luật
giao thông đường bộ trên các tuyến giao thông trọng điểm,tuy nhiên tình hình tai
nạn giao thông còn diễn biến phức tạp, tăng trên cả 3 tiêu chí 39.
Tóm lại:Triển khai thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2021 trong bối cảnhcó
nhiều thuận lợi, khó khăn, thách thức đan xen, nhất là nguồn lực đầu tư công giảm
mạnh, cơ chế chính sách giá điện mặt trời chậm ban hành, dịch Covid-19 diễn biến
phức tạp. Với tinh thần tăng tốc, quyết tâm cao ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã
kịp thời quán triệt và ban hành kế hoạch triển khai cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải
pháp chỉ đạo điều hành theo tinh thần Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính phủ và các
Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, đề ra chương trình công tác trọng tâm, nhiệm
vụ đột phá để tập trung chỉ đạo, cùng với nỗ lực của các cấp, các ngành, Nhân dân
thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH năm 2021 và KH 5 năm 2021-2025 theo NQ Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV; phát
động thi đua đặc biệt về tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2016-2021
34 UBND tỉnh tặng 26 Cờ TĐ; 132 Tập thể LĐXS; 03 CSTĐ cấp tỉnh; Bằng khen đối với 179 tập thể và 396 cá nhân.
35 UBND tỉnh đã ban hành 10 Quyết định quy phạm pháp luật
36 Trong quý đã thực hiện 50 cuộc thanh tra, kết thúc 31 cuộc, kiến nghị thu hồi 539 triệu đồng, 244m2 đất, kiến nghị xử lý hành
chính, kiểm điểm trách nhiệm 02 tập thể và 07 cá nhân.
37 Trong quý các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp 1.334 lượt/584 lượt công dân, tăng 909 lượt tiếp nhưng tăng 94 lượt người;
đã giải quyết 89/184 vụ khiếu nại tố cáo..
38Quý 1 năm 2021 xảy ra 75 vụ phạm tội về trật tự xã hội, tăng 09 vụ so với quý 1 năm 2020. Trong đó, phạm tội rất nghiêm trọng,
đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 10 vụ; Biên phòng tỉnh đã Tuần tra địa bàn, bãi ngang, khu vực 499 lượt tổ/2.108 lượt cán bộ, chiến
sỹ tham gia;đăng ký, kiểm chứng cho 1.079 lượt thuyền cá/9.511 lượt lao động biển; 1.004 lượt tàu khách/11.841 lượt khách du lịch
biển Vĩnh Hyvàlàm thủ tục nhập, xuất cho 12 lượt tàu vận tải trong nước/73 thuyền viên, 05 khách ra, vào cảng cá Ninh Chữ vận
chuyển 3.570 tấn muối, 970 tấn xi măng
39Quý I đã xảy ra 49 vụ, tăng 12 vụ; số người chết 20 người, tăng 4 người; bị thương 48 người, tăng3 người.
33
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và cộng đồng doanh nghiệp trong tỉnh, tình hình kinh tế - xã hội quý I tiếp tụcduy
trì ổn định và chuyển biến tích cực, tốc độ tăng trưởng đạt cao; hoạt động sản xuất
các ngành nông nghiệp, công nghiệp tăng khá; lượng du khách tăng; thu ngân sách
tăng cao; công tác phòng chống dịch bệnh được bảo đảm, vệ sinh an toàn thực
phẩm được tăng cường. Các chính sách an sinh xã hội được triển khai đầy đủ, kịp
thời; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và hộ nghèo được thực hiện tốt
hơn; các hoạt động mừng Đảng-mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán Tân Sửu đạt
được mục tiêu đề ra: “vui tươi, đầm ấm, an toàn và tiết kiệm, không để ai bị bỏ lại
phía sau”. Công tác quân sự, quốc phòng được bảo đảm, giao quân an toàn, đạt chỉ
tiêu và tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được ổn định; công tác
thực hành, tiết kiệm chống lãng phí được quan tâm triển khai thực hiện theo đúng
kế hoạch đề ra.
Nguyên nhân đạt được: Được sự quan tâm chỉ đạo của Chính phủ và hỗ trợ
của các Bộ ngành Trung ương; sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát, kịp thời của Tỉnh ủy;
sự chủ động, sáng tạo trong chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; công tác phối hợp
tham mưu của các cấp, các ngành và các địa phương được chủ động, có trách
nhiệm hơn; sự tham gia tích cực của cộng đồng doanh nghiệp và sự đồng thuận của
Nhân dân đã góp phần cho những kết quả đạt được nêu trên.
Một số khó khăn hạn chế: Một số ngành hàng công nghiệp tiếp tục gặp khó
khăn; giá trị sản xuất ngành xây dựng đạt thấp so mục tiêu 40; công tác bồi thường
giải phóng mặt bằng được tập trung chỉ đạo nhưng một số trường hợp còn vướng
mắc ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số dự án quy mô lớn; hoạt động doanh
nghiệp còn khó khăn; hạ tầng cho phát triển công nghiệp chậm, nhất là hạ tầng các
khu công nghiệp, cụm công nghiệp tiến độ chậm; tình trạng phá rừng còn diễn biến
phức tạp, một số trường hợp chưa xử lý kịp thời; tai nạn giao thông tăng cả 3 tiêu
chí; khiếu kiện đông người gia tăng; một số nhiệm vụ trọng tâm được giao tại
Quyết định số 02/QĐ-UBND ngày 05/1/2021 của UBND tỉnh triển khai thực hiện
còn chậm41; kỷ luật, kỷ cương một số nơi chưa nghiêm.
Nguyên nhân chủ yếu đó là: Tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp
đã tác động trực tiếp đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh; nguồn lực đầu
tư công giảm, các Chương trình mục tiêu quốc gia chậm ban hành; cơ chế chính
sách giá điện mặt trời chưa kịp thời, ảnh hưởng đến thu hút dự án năng lượng điện
mặt trời; công tác phối hợp một số trường hợp chưa đồng bộ; tinh thần trách nhiệm,
tính chủ động, sáng tạo trong tham mưu, đề xuất và thực hiện nhiệm vụ một bộ
phận cán bộ công chức chưa cao.
Phần II
Một số nhiệm vụ trọng tâm Quý II/2021
Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 và tình hình thời tiết còn
diễn biến phức tạp, khó lường, trọng tâm tập trung tổ chức thành công cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và tháo gỡ khó
KH giá trị sản xuất ngành xây dựng năm 2021 tăng 14-15%, quý I giảm 18,7%
Đến ngày 20/3/2021 đã hoàn thành, cơ bản hoàn thành 58/69 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao hoàn thành trong quý I/2021 tại
QĐ số 02/QĐ-UBND về triển khai những nhiệm vụ, giải pháp theo NQ 01 của Chính phủ; 11 nhiệm vụ đang triển khai.
40
41
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khăn cho doanh nghiệp, thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, UBND tỉnh yêu
cầu Thủ trưởng các Sở ngành, Chủ tịch UBND các huyện,thành phố quán triệt
phương châm hành động, thể hiện tinh thần trách nhiệm và tính kỷ luật cao, tiếp tục
thực hiện tăng tốc các nhiệm vụ được giao, tập trung xử lý những nhiệm vụ quan
trọng cấp bách, không để tồn động nhiệm vụ, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu ở
mức cao nhất có thể, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Với tinh thần khẩn trương, quyết liệt, tăng tốc; thực hiện nghiêm túc Nghị
quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV42; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 20212025 và kế hoạch, chương trình công tác trọng tâm năm 2021.
2. Tập trung chỉ đạo triển khai tổ chức thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại
biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 theo tinh
thần Chỉ thị số 02/CT-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.
3. Tiếp tục tập trung thực hiện “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh
hiệu quả, vừa phát triển kinh tế - xã hội. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện
pháp phòng chống và giảm thiểu thiệt hại do đại dịch Covid-19; kiểm soát chặt chẽ,
ngăn chặn hiệu quả nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài.
4. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân
sách năm 2021 theo Quyết định số 02/QĐ-UBND của UBND tỉnh. Tập trung đẩy
nhanh tiến độ hoàn thành, có chất lượng các Đề án, Chương trình thực hiện Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV.
5. Sản xuất nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè-Thu, quyết liệt
trong chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp điều kiện từng vùng, hiệu quả, bền
vững; chủ động kiểm soát tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Tăng cường
công tác chăm sóc, bảo vệ và phòng chống cháy rừng, chuyển mục đích sử dụng
đất rừng; chỉ đạo xử lý một số vụ việc phá rừng và cũng cố, tháo gỡ khó khăn cho
2 Công ty lâm nghiệp Ninh Sơn và Tân Tiến. Triển khai thực hiện có hiệu quả các
chính sách hỗ trợ phát triển thủy sản gắn với kiểm soát chặt chẽ hoạt động khai
thác, đánh bắt hải sản xa bờ theo quy định. Hoàn thành Đề án Đẩy mạnh phát triển
nông nghiệp công nghệ cao giai đoạn 2021-2025 và định hướng đến năm 2030 và
triển khai có hiệu quả kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
năm 2021; Đề án phát triển Ninh Thuận thành trung tâm tôm giống chất lượng cao
của cả nước giai đoạn 2021-2030.
6. Sản xuất công nghiệp – xây dựng: Hoàn thành, trình phê duyệt Đề án phát
triển Ninh Thuận trở thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước; tiếp tục đẩy
nhanh tiến độ các dự án năng lượng đã bổ sung vào Quy hoạch điện VII điều
chỉnh, đồng thời kiến nghị bổ sung vùng tiềm năng năng lượng tái tạo vào Quy
hoạch điện VIII; phối hợp đẩy nhanh tiến độ hoàn thành dự án Hệ thống thủy lợi
Tân Mỹ, cảng biển tổng hợp Cà Ná, khẩn trương hoàn tất thủ tục đấu thầu dự án
điện khí LNG Cà Ná giai đoạn 1-1.500 MW; hoàn thành Đề án phát triển kinh tế
đô thị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; đẩy nhanh tiến độ triển
42Quý

II triển khai 17 nhiệm vụ
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khai một số khu đô thị mới; đẩy nhanh tiến độ các đồ án quy hoạch chuyên đề, quy
hoạch phân khu.
7. Các ngành thương mại - dịch vụ: Bảo đảm nguồn cung hàng hóa đáp ứng
kịp thời nhu cầu tiêu dùng của người dân; tăng cường các biện pháp quản lý thị
trường. Triển khai kịp thời, có hiệu quả các cơ chế, chính sách của Hiệp định
thương mại tự do (FTA), Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình
Dương (CPTPP), nhất là Hiệp định tự do EVFTA với Liên minh Châu Âu để tận
dụng cơ hội, mở rộng thị trường xuất khẩu các sản phẩm có lợi thế của Tỉnh, nhất
là xuất khẩu nông sản, thủy sản.
8. Quản lý tài nguyên môi trường: Tập trung chỉ đạo hoàn thành kế hoạch sử
dụng đất cấp tỉnh giai đoạn 2021- 2025; Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 20212030 vàkế hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2021; triển khai có hiệu quả Đề án
tăng thu ngân sách từ đất đai;thực hiện tốt công tác đền bù, giải phóng mặt bằng,
nhất là các dự án trọng điểm; giám sát hoạt động xả thải vào môi trường tại các
khu vực sản xuất tập trung có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn
tỉnh.
9. Tài chính, ngân hàng: Quản lý chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các giải pháp
thu ngân sách, xử lý thu hồi nợ đọng thuế; khai thác hiệu quả nguồn thu từ đất đai;
tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành sắp xếp cơ sở nhà đất, đẩy nhanh tiến độ
bán đấu giá tài sản công, quyết toán các công trình, dự án hoàn thành.Triển khai
chính sách tiền tệ linh hoạt, hiệu quả; đẩy mạnh hoạt động tín dụng, hỗ trợ doanh
nghiệp trong tiếp cận các nguồn vốn vay lãi suất thấp; tập trung xử lý nợ xấu theo
lộ trình đúng quy định.
10. Đầu tư phát triển: Tập trung chỉ đạo hoàn thành Quy hoạch Tỉnh thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai
đoạn 2021-2025; triển khai thực hiện hiệu quả Đề án chuyển đổi mặt bằng các vị
trí trước đây quy hoạch xây dựng các nhà máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1&2.
Tiếp tục tranh thủ, tận dụng tốt các cơ chế, chính sách đặc thù hỗ trợ Tỉnh theo
Nghị quyết số 115/NQ-CP của Chính phủ; rà soát tiến độ thực hiện các dự án để
kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án chậm tiến độ,
hoặc không có khả năng thực hiện; triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy mạnh
giải ngân vốn đầu tư công; hỗ trợ kịp thời và tháo gỡ khó khăn phát triển doanh
nghiệp, khởi nghiệp.
11. Phát triển văn hóa - xã hội:
- Giáo dục và Đào tạo: Tiếp tục triển khai công tác rà soát sắp xếp mạng lưới
trường lớp học để nâng cao tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày và nâng cao
chất lượng giáo dục; chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ công tác thi tốt nghiệp
PTTH quốc gia năm 2021 và định hướng nghề nghiệp cho học sinh; triển khai thực
hiện có hiệu quả Đề án sáp nhập trường Cao đẳng sư phạm vào Phân hiệu Đại học
Nông lâm thành phố HCM tại Ninh Thuận.
- Khoa học và công nghệ: Tập trung triển khai hiệu quả nghiên cứu, ứng dụng
công nghệ vào sản xuất và đời sống; nâng cao chất lượng các đề tài, dự án, nhất là
lĩnh vực đổi mới sáng tạo, ứng dụng công nghệ cao.
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- Về Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tập trung triển khai quyết liệt các
biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh Covid-19, tăng cường kiểm
tra, giám sát kịp thời và khống chế dịch bệnh; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm;
triển khai hiệu quả các Đề án về nâng cao chất lượng khám chữa bệnh.
- Văn hóa, thể thao, du lịch, Thông tin truyền thông, phát thanh truyền hình:
Tập trung tuyên truyền các sự kiện chính trị, nhất là công tác bầu cử đại biểu Quốc
hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hoàn thành
Đề án chuyển đổi số gắn với xây dựng đô thị thông minh.
- Về an sinh xã hội và giải quyết việc làm, giảm nghèo: Tập trung thực hiện
đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, triển khai thực hiện tốt các Chương
trình mục tiêu quốc gia, triển khai hiệu quả các hoạt động đào tạo nghề và xuất
khẩu lao động.
12. Tiếp tục sắp xếp, tinh gọn bộ máy, tinh giản biên chế theo quy định;Nâng
cao hiệu quả hoạt động và chỉ đạo điều hành của bộ máy nhà nước, đẩy mạnh cải
cách thủ tục hành chính và cải cách công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương gắn với
trách nhiệm người đứng đầu. Công bố Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh của các Sở
ngành, địa phương (DDCI); triển khai kế hoạch nâng cao các chỉ số cải cách hành
chính; đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, dân vận chính quyền.
13. Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự, quốc
phòng trong tình hình mới; thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an ninh, trật
tự, an toàn xã hội, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; chủ động đấu
tranh với âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; nâng cao chất
lượng, hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; làm tốt công tác
phòng cháy chữa cháy, có biện pháp khắc phục, kiềm chế tai nạn giao thông.
14. Chỉ đạo hoàn thành tốt nhất các báo cáo, chương trình, đề án thực hiện
Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIVvà các Nghị quyết chuyên đề, chương
trình, đề án phục vụ kỳ họp HĐND giữa năm 2021./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Văn phòng Chính phủ (2b);
- Văn phòng Quốc hội;
(Báo cáo)
- Các Bộ: TC, KH&ĐT, Tổng cục Thống kê;
- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh,
- UBMTTQVN tỉnh;
- Các cơ quan thuộc TU, các ĐT;
- Các cơ quan TW trên địa bàn;
- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh;
- HĐND, UBND các huyện, thành phố;
- Cổng Thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: LĐ, các phòng, ban, trung tâm;
- Lưu: VT. Hào
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