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Tháng 02/2021, diễn ra các hoạt động mừng Đảng-mừng Xuân và đón Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và khó khăn; tình 

hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tiêu cực trên nhiều 

lĩnh vực và đời sống, sản xuất kinh doanh của nhân dân; tuy nhiên kết quả thành công 

của Đại hội Đảng các cấp, nhất là Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Đại hội Đảng 

toàn quôc lẩn thứ XIII, cùng những kết quả nổi bật về phát triến kinh tế-xã hội trong 

năm 2020, đã tạo động lực tinh thần to lớn cho cả hệ thống chính trị và nhân dân trên 

toàn tỉnh. Các cấp, các ngành, địa phương đã tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng 

tâm, đột phá của ngành, lĩnh vực, đẩy mạnh sản xuất và thực hiện các nhiệm vụ chính 

trị của từng ngành và đạt được kết quả như sau: 

I. Tình hình kinh tế- xã hội tháng 02/2021 

 1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản:  

- Nông nghiệp: Diện tích gieo trồng cây hàng năm trong vụ Đông Xuân 2021 

đạt 30.631 ha vượt 15,6% kế hoạch; diện tích cho thu hoạch ước được 29.591 ha tăng 

17% so cùng kỳ (trong đó cây lúa 16.880,8 ha, đạt 99,7% KH; tăng 41% so với cùng 

kỳ năm trước). Tình hình thời tiết diễn biến tương đối thuận lợi, lượng nước các hồ 

chứa đảm bảo cung cấp đủ nước cho sinh hoạt dân sinh cũng như phục vụ sản xuất vụ 

Đông Xuân 2020 - 20211. Tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh trong tháng ổn định; 

tổng đàn gia súc ước đạt 485 ngàn con2, tăng 2% so cùng kỳ; tổng đàn gia cầm ước 

đạt trên 2 triệu con, tăng 9,6% so cùng kỳ. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây 

trồng và dịch bệnh gia súc, gia cầm trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 được chỉ 

đạo triển khai đồng bộ; công tác kiểm dịch, kiểm soát việc giết mổ, kinh doanh và 

vận chuyển gia súc, gia cầm ra vào tỉnh được tăng cường, thực hiện Chặt chẽ, không 

để phát sinh dịch bệnh, đảm bảo nguồn thực phẩm tốt nhất để phục vụ Nhân dân.  

 - Lâm nghiệp: Lực lượng Kiểm lâm phối hợp với lực lượng Công an, Quân 

đội, dân quân tự vệ của chủ rừng và chính quyền địa phương đã tổ chức 63 đợt kiểm 

tra, truy quét chống phá rừng với 603 lượt người tham gia. Số vụ vi phạm quy định 

quản lý bảo vệ rừng là 34 vụ, giảm 7,04% so cùng kỳ; đã xử lý 14 vụ vi phạm3. Công 

                                           
1 Tính đến ngày 25/02/2021, lượng nước tích của 21 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đạt 125 triệu m3/194,5 triệu m3, đạt 

64% dung tích thiết kế; Hồ Đơn Dương đạt 136 triệu m3/165 triệu m3, lưu lượng nước vào hồ 6,46 m3/s và đang xả với 

lưu lượng 21,27 m3/s.  
2 Tổng đàn gia súc 484.045 con: Đàn trâu 4.022 con; đàn bò 120.938 con; đàn heo 90.641 con; đàn dê, cừu 268.444; 

con (dê 143.433 con, cừu 125.011 con) 
3 tịch thu 0,330 m3 gỗ tròn; 50 kg than hầm, 07 xe máy và thu nộp ngân sách 130 triệu đồng. 
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tác phòng cháy, chữa cháy rừng được tập trung chỉ đạo; trong tháng không xảy ra 

cháy rừng.  

 - Thủy sản: Tổng sản lượng thủy sản tháng 02/2021 ước đạt 6.430 tấn, tính 

chung 02 tháng đầu năm 2021 đạt 11.175 tấn, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm trước, 

trong đó sản lượng khai thác đạt 10.260 tấn, tăng 0,4%; nuôi trồng đạt 915 tấn. Sản 

xuất giống thủy sản tháng 02/2021 ước đạt 4,1 tỷ con, tăng 20,6% so cùng kỳ; lũy kế 

02 tháng đạt 8,3 tỷ con; tình hình sản xuất và kinh doanh giống thủy sản cơ bản ổn 

định. 

2. Sản xuất công nghiệp: Tháng 02/2021, do nghỉ Tết Nguyên đán 2021 cùng 

thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, đã tác động ảnh hưởng nhiều đến thời gian hoạt 

động trở lại sau Tết của các ngành công nghiệp chế biến, chế tạo nên chỉ số sản xuất 

công nghiệp (IIP) tháng 02/2021 ước giảm 16,75% so với tháng 01/2021 và tăng 

28,81% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung hai tháng đầu năm 2021, chỉ số sản 

xuất công nghiệp (IIP) ước tính tăng 43,77% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, 

ngành chế biến, chế tạo tăng 11,73% (cùng kỳ năm trước giảm 43,86%); ngành sản 

xuất và phân phối điện tăng 74,17% (cùng kỳ năm trước tăng 1,45%); riêng ngành 

khai khoáng giảm 46,92% (cùng kỳ năm trước giảm 12,24%). 

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu hai tháng đầu năm 2021 tăng cao so với 

cùng kỳ năm trước4; bên cạnh đó một số sản phẩm giảm như: Muối biển (-58,4%); 

tinh bột mỳ (-21,8%).  

3. Thương mại, giá cả, dịch vụ: Do thời gian tháng 02/2021 diễn ra Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021 vì vậy hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ diễn ra khá 

sôi động. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02/2021 

ước đạt 2.240,5 tỷ đồng, tăng 0,4% so với tháng trước và tăng 18,6% so với cùng kỳ 

năm năm 20205. Tính chung 2 tháng đầu năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4.472,4 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ năm 

trước. Các doanh nghiệp, siêu thị và cơ sở kinh doanh chủ động dự trữ hàng hóa phục 

Tết; UBND tỉnh đã tạm ứng vốn cho 04 Doanh nghiệp (18 tỷ) thực hiện dự trữ các 

mặt hàng thiết yếu bảo đảm cân đối cung cầu hàng hóa, không để xảy ra thiếu hàng, 

tăng giá bất hợp lý đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân, đặc biệt đối với vùng 

nông thôn, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc. 

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2021 tăng 1,79% so với tháng trước, bình quân 02 

tháng đầu năm 2021 tăng 2,15% so với cùng kỳ 2020, là mức tăng thấp nhất trong 5 

năm gần đây.  

4. Tài nguyên và Môi trường-Xây dựng:  

- Tập trung triển khai công tác lập Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh thời kỳ 2021 

- 2025 và lập Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 của các huyện, thành phố. Ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện thu tiền sử 

                                           
4 Bia đóng lon tăng 75%; điện mặt trời tăng 88,9%; điện gió tăng 60,2%; xi măng Portland đen tăng 56,4%; thạch nha 

đam tăng 51,2%; đường RS tăng 25,3%. Một số sản phẩm giảm: muối biển giảm 58,4%; tinh bột mỳ giảm 21,8%; hạt 

điều khô giảm 3,6%; tôm đông lạnh không tăng không giảm. 
5
 Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 1.774,7 tỷ đồng, tăng 1,9% và tăng 21,5%; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn 

uống đạt 289,8 tỷ đồng, giảm 4,7% và tăng 4,5%; doanh thu du lịch lữ hành đạt 0,02 tỷ đồng, giảm 87,3% và giảm 

10%; doanh thu dịch vụ khác đạt 176,0 tỷ đồng, giảm 5,3% và tăng 15,9%. 
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dụng đất cân đối ngân sách tỉnh năm 2021; Kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng 

sản đợt 1 năm 2021; rà soát các thủ tục pháp lý về đất đai tại Trung tâm điện lực 

LNG Cà Ná; tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất 

có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường cao trên địa bàn tỉnh; tổ chức Tết trồng cây nhớ 

ơn Bác Hồ trên địa bàn tỉnh. 

- Tổ chức triển khai Quy chế phối hợp quản lý thực hiện các dự án phát triển 

đô thị, phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; Quy chế quản lý, 

khai thác, sử dụng, cập nhật cơ sở dữ liệu về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa 

bàn tỉnh Ninh Thuận; rà soát, điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung xây dựng đô thị Cà 

Ná, huyện Thuận Nam; đề xuất Danh mục các đồ án quy hoạch xây dựng, quy hoạch 

đô thị kêu gọi xã hội hóa, tài trợ trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; báo cáo Bộ Xây dựng 

về kết quả thực hiện Chương trình hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 

33/2015/QĐ-TTg và thống kê nhu cầu giai đoạn 2021-2025; tăng cường công tác 

quản lý quy hoạch xây dựng, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng6 trên địa bàn tỉnh 

Ninh Thuận. 

 5. Đầu tư phát triển: Tập trung phân khai kế hoạch vốn đầu tư năm 2021 và 

giải ngân các nguồn vốn đầu tư công còn lại năm 2020. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thành thủ tục các dự án trọng điểm; tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy 

nhanh giải phóng mặt bằng các dự án cấp bách: Dự án Khắc phục khẩn cấp hậu quả 

thiên tai tại một số tỉnh Miền Trung, vay vốn WB, dự án đường cao tốc Bắc Nam 

(đoạn qua tỉnh Ninh Thuận). Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các thủ tục lựa chọn nhà 

đầu tư thực hiện Dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, công suất 

1.500MW; tăng cường chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án điện gió; hỗ 

trợ đẩy nhanh tiến độ dự án Cảng biển tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1. Ước giải ngân 

02/2021 đạt 133 tỷ đồng bằng 7,6% Kế hoạch giao7. 

 - Về hoạt động doanh nghiệp: Trong tháng 02/2021, có 13 doanh nghiệp thành 

lập mới giảm 53,6% số doanh nghiệp và tăng 4,2 lần số vốn so cùng kỳ; Tính chung 

hai tháng đầu năm, cả tỉnh có 43 DN thành lập mới, giảm 35,8% so với cùng kỳ năm 

trước; nâng tổng số Doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh là 3.698 doanh nghiệp8.  

 6. Thu chi ngân sách nhà nước và hoạt động Ngân hàng:  

 Tổng thu ngân sách tháng 02/2021 trên địa bàn tỉnh đạt 402 tỷ đồng (thu nội 

địa 290 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 112 tỷ đồng); tính chung 02 tháng đạt 

714 tỷ đồng (trong đó: thu nội địa đạt 601 tỷ đồng, đạt 23,3% dự toán năm, tăng 

23,4% so với cùng kỳ; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 113 tỷ đồng, đạt 9% kế 

hoạch). Tổng chi ngân sách Nhà nước 740 tỷ đồng, đạt 13% dự toán năm. Công tác 

chi ngân sách được đảm bảo kế hoạch và đáp ứng kịp thời việc điều hành thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội của địa phương. Thực hiện tiết kiệm tối đa các 

khoản chi hành chính và mua sắm trang thiết bị phục vụ công tác. 

                                           
6 UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm  kiểm tra, xử vi phạm hành chính  05 trường hợp, với tổng số tiền đã chấp 

hành xử phạt là 31 triệu đồng;  
7 Trong đó: vốn trong nước 131 tỷ đồng, đạt 9,1% KH; vốn nước ngoài đạt 2 tỷ đồng đạt 0,3% KH. 
8
 Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động 33 doanh nghiệp, tăng 73,3% so cùng kỳ; có 87 doanh nghiệp tạm ngừng 

hoạt động kinh doanh, tăng 102% so cùng kỳ; 44 doanh nghiệp thông báo giải thể tăng gần 4 lần so cùng kỳ;  
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Hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng trên địa bàn trong tháng 02/2021 ổn 

định9 và an toàn. Dư nợ tín dụng có sự tăng trưởng so với cuối năm 2020. Ngành 

Ngân hàng tập trung chỉ đạo, giám sát đảm bảo hệ thống thông suốt, an toàn phục vụ 

nhu cầu cho người dân và doanh nghiệp trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021. 

Hoạt động tín dụng chính sách xã hội tiếp tục ổn định, góp phần thực hiện tốt các 

chương trình mục tiêu quốc gia, an sinh xã hội đáp ứng nhu cầu vay vốn của hộ 

nghèo và các đối tượng chính sách khác, đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương.  

7. Lĩnh vực văn hoá- xã hội: 

- Lao động, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội: Tập trung thực hiện 

các hoạt động chăm lo hỗ trợ và tặng quà cho đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ 

xã hội, người nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng chịu thiệt hại do thiên tai dịch bệnh 

được thực hiện tốt hơn trước, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều được vui Xuân, đón 

Tết cố truyền của dân tộc đâm ấm, nghĩa tình, qua đó tạo niềm tin, phấn khởi cho 

Nhân dân10. Hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn thực hiện tốt chế độ tiền lương, 

tiền thưởng cho người lao động, không có doanh nghiệp nợ lương của người lao 

động. 

- Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch: Các hoạt động văn hóa, thể thao và du 

lịch phục vụ Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 được tổ chức đơn giản, vui tươi, tiết 

kiệm và tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19. UBND tỉnh đã 

hoãn tổ chức một số chương trình nghệ thuật và bắn pháo hoa đón Giao thừa Tết Tân 

Sửu năm 2021, tuy có làm không khí đón Tết ít sôi động hơn các năm trước nhưng cơ 

bản được Nhân dân đồng tình nhằm phòng, chống dịch Covid-19, đảm bảo an toàn 

sức khỏe. Trong tháng 02/2021 ước tổng lượt khách du lịch đạt 187.628 lượt, tăng 

1,2% so cùng kỳ11; doanh thu du lịch đạt 136 tỷ đồng, tăng 223,8% cùng kỳ 2020.    

- Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tập trung triển khai các giải pháp phòng, 

chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, ban hành Chỉ thị số 

07/CT-UBND ngày 03/02/2021 về việc tiếp tục triển khai các biện pháp cấp bách 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; tổ chức rà soát, lấy mẫu 

xét nghiệm và cách ly tập trung người đến/về từ tỉnh Hải Dương; duy trì hoạt động 

các Tổ giám sát dịch Covid-19 tại cộng đồng và các kiểm soát dịch tại Chốt giao 

thông huyện Thuận Nam và Ga Tháp Chàm12. Công tác y tế dự phòng được tăng 

cường; các dịch bệnh theo mùa được kiểm soát, không để bùng phát thành dịch13; 

công tác thanh tra, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ nhân dân đón 

Tết, vui Xuân an toàn; trong tháng không xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm nào. 

                                           
9 Ước tổng nguồn vốn huy động đạt 16.7 00 tỷ đồng, giảm 78 tỷ đồng (-0,64%) so với cuối năm 2020, bằng 89% kế 

hoạch năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng trên địa bàn 30.700 tỷ đồng, tăng 312 tỷ đồng (+1,06%) so với cuối năm. 2020, 

bằng 88% kế hoạch năm 2021. Dư nợ xấu  trên địa bàn là 190 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 0,62% so với tổng dư nợ, giảm 

0,02% so với tỷ lệ nợ xấu cuối năm 2020. 
10 Tổ chức các Đoàn đến thăm, tặng quà cho các tổ chức, cá nhân và gia đình chính sách, gia đình chính sách người có 

công với cách mạng: 15.722 định suất/5.766,2 triệu đồng; Đối tượng bảo trợ xã hội cho 30.126 người với kinh phí 

6.025,2 triệu đồng; hỗ trợ 530,205 tấn gạo  hỗ trợ của Chính phủ cho 8.913 hộ/35.347 khẩu.  
11 Khách quốc tế  1.628 lượt, giảm 51,4,7%; khách nội địa 186.000 lượt,tăng 1,2% so cùng kỳ. 
12 thực hiện Cách ly tập trung 08 người (03 người F1 và 05 người đến/về từ Hải Dương), cách ly tại nhà, nơi lưu trú 413 

người và tự theo dõi sức khỏe còn 13.697 người, điều trị cho 08 người có triệu chứng sốt, ho, khó thở và 05 người mắc 

bệnh khác nhưng có tiền sử đến về từ các tỉnh có dịch bệnh. Tổng số trường hợp lấy mẫu xét nghiệm Sars-CoV-2  tính 

đến ngày 18/02/2021 là 5.358, trong đó 5.355 trường hợp âm tính. 
13 Toàn tỉnh có 78 trường hợp mắc Sốt xuất huyết, giảm 13,3% so với cùng kỳ năm 2020; 15 trường hợp mắc Tay chân 

miệng, tăng 36,4%;  06 trường hợp mắc Thủy đậu,  giảm 87,8%; 02 trường hợp mắc Quai bị, giảm 50%; 
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Các bệnh viện, cơ sở y yế ứng trực 24/24h, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa 

bệnh đảm bảo tốt việc sơ cứu, cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân, đặc biệt là trong 

trường hợp thương tích, tai nạn giao thông.     

  d) Giáo dục và Đào tạo: Tổ chức Lễ Tuyên dương học sinh giỏi đạt giải quốc 

gia năm học 2020-2021; sơ kết 03 năm công tác kiểm định chất lượng giáo dục và 

xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2018-2020; thực hiện nghiêm túc các biện 

pháp phòng chống dịch Covid-19, tổ chức dạy học trực tuyến (từ ngày 17/2/2021) và 

cho học sinh các cấp đi học trở lại từ ngày 22/02/2021. 

 8. Công tác nội vụ, tư pháp, thanh tra, giải quyết khiếu nại tố cáo: 

a) Nội vụ: Triển khai nghiêm túc, đầy đủ các công việc chuẩn bị tổ chức cuộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 

2021-2026 đảm bảo kịp thời, đúng quy định; tổng kết nhiệm kỳ hoạt động của UBND 

các cấp nhiệm kỳ 2016-2021, phương hướng nhiệm kỳ 2021-2026; tiếp tục bố trí 

công tác đối với đội viên Đề án 500 trí thức trẻ. Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ 

cương hành chính, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tại các Sở ngành, đơn vị, địa 

phương trong tháng 02/2021 cơ bản đạt kết quả tốt14.  

- Tư pháp: Triển khai công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo 

kịp thời, đúng quy định; tăng cường kiểm tra, rà soát hệ thống hóa văn bản quy phạm 

pháp luật; chấn chỉnh, khắc phục triệt để các sai sót trong công tác tham mưu ban 

hành văn bản quy phạm pháp luật; triển khai hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp trên địa 

bàn tỉnh; theo dõi tình hình thi hành pháp luật về quản lý, sử dụng đất đai, rừng năm 

2021; triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.   

- Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng tiến hành  15 cuộc thanh 

tra15. Các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận 117 đơn khiếu nại, tố cáo, phản 

ánh, kiến nghị (111 đơn khiếu nại, 06 đơn tố cáo) thuộc thẩm quyền; đã giải quyết 

44/117 đơn đạt tỷ lệ 37,6% số còn lại đang trong hạn giải quyết. Công tác tiếp công 

dân được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; đã tổ chức tiếp công dân 

được 469 lượt/184 lượt người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị; trong đó có 

01 đoàn đông người với 05 lượt người.  

9. Tình hình an ninh, chính trị- trật tự an toàn xã hội: Tình hình an ninh, 

chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản được bảo đảm; các lực lượng Công an, Quân 

sự, Biên phòng tỉnh và các địa phương duy trì và triển khai tích cực các biện pháp 

bảo đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn, tuyệt đối công 

tác bảo vệ phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII; bảo đảm an ninh chính trị, 

trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021; tổ chức giao 

quân năm 2021 đạt chỉ tiêu; tuy nhiên vẫn còn xảy ra một số vụ trộm cắp, cờ bạc, đốt 

pháo nổ ở các địa phương trong dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021.  

 - Tình hình an toàn giao thông: Công tác kiểm tra, tuần tra việc chấp hành 

Luật giao thông đường bộ trên các tuyến giao thông trọng điểm được các lực lượng 

chức năng tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm soát, nhất là dịp Tết nguyên đán Tân 

                                           
14 Tổng số 97 nhiệm vụ được giao trong tháng 02/2021: Đã hoàn thành 44 nhiệm vụ (có 40 nhiệm vụ hoàn thành đúng 

hạn, 04 nhiệm vụ hoàn thành nhưng quá hạn); 52 nhiệm vụ đang thực hiện trong hạn, 01 nhiệm vụ quá hạn.  
15 03 cuộc thanh tra hành chính; 11 cuộc thanh kiểm tra chuyên ngành và 01 cuộc thanh tra trách nhiệm; kiến nghị xử lý 

thu hồi 254,8 triệu, kiểm điểm trách nhiệm 4 cá nhân. 
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Sửu (từ ngày 15/01/2021 đến ngày 14/02/2021), xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông (bao 

gồm 11 vụ từ nghiêm trọng trở lên và 11 vụ va chạm giao thông), làm 13 người chết, 

21 người bị thương. Tính chung 02 tháng đầu năm 2021, xảy ra 37 vụ tai nạn giao 

thông (toàn bộ thuộc đường bộ), gồm 15 vụ từ nghiêm trọng trở lên và 22 vụ va chạm 

giao thông, làm 17 người chết, 36 người bị thương; tăng 10 vụ (+37%); số người chết 

tăng 05 người (+41,7%) và số người bị thương tăng 06 người (+20%) so với cùng kỳ 

năm trước; bình quân 1,6 ngày/01 vụ tai nạn giao thông. 

Đánh giá chung: Tình hình kinh tế- xã hội trong tháng 02/2021 cơ bản ổn 

định; hoạt động sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, thương mại, dịch vụ; thu ngân 

sách nhà nước tăng trưởng khá. Các hoạt động mừng Đảng-mừng Xuân và đón Tết 

Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 đạt được mục tiêu, yêu cầu đề ra "Vui tươi, lành 

mạnh, an toàn, tiết kiệm và không để ai bị bỏ lại phía sau", tạo niềm tin, phấn khởi, 

được Nhân dân  đánh giá cao. 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 bảo đảm thực hiện mục tiêu “không có ca lây nhiễm Covid-19 

trong cộng đồng trên địa bàn tỉnh”. Thị trường hàng hóa dồi dào, giá cả ổn định, lưu 

thông thông suốt trong dịp Tết; công tác vệ sinh an toàn thực phẩm được đảm bảo. 

Một số dự án trọng điểm, động lực được đẩy nhanh tiến độ, thể hiện quyết tâm tăng 

tốc của các Chủ đầu tư. Việc tổ chức sản xuất, lao động sau Tết được khẩn trương 

thực hiện. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định; công tác 

giao quân năm 2021 thành công, đạt chỉ tiêu đề ra.   

Tuy nhiên khó khăn nổi lên đó là: Một bộ phận người dân đời sống còn gặp 

nhiều khó khăn; dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp; tai nạn giao thông 

gia tăng; an ninh trật tự nông thôn có lúc, có nơi còn diễn biến chưa tốt.  

II. Các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 03/2021 

Để khắc phục khó khăn, tiếp tục ổn định, phát triển kinh tế- xã hội; yêu cầu 

các Sở ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh 

tập trung triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

 1. Tập trung quán triệt, tuyên truyền sâu kỹ và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội 

Đảng toàn quốc làn thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV thành các 

chương trình, kế hoạch để tổ chức thực hiện đảm bảo có chất lượng, sát tình hình 

thực tiễn để sớm đưa Nghị quyết vào thực tiễn cuộc sống.  

2. Tập trung hoàn thành các nội dung trình Ban Chấp hành Tỉnh ủy, Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh trong quý I/2021 đúng thời gian quy 

định tại Chương trình số 09-CTr/TU, số 10-CTr/TU của Tỉnh ủy; Quyết định: số 

02/QĐ-UBND ngày 05/01/2021, số 09/QĐ-UBND  ngày 08/01/2021 và số 70/QĐ-

UBND ngày 23/02/2021 của UBND tỉnh; Tham mưu xây dựng các chương trình, đề 

án trọng điểm theo Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XIV, đảm bảo có chất lượng, khoa học, khả thi, đáp ứng yêu cầu phát 

triển và đúng thời gian yêu cầu. 

 3. Tập trung chỉ đạo triển khai các công việc liên quan đến bầu cử đại biểu 

Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng  kế 

hoạch đề ra, đạt hiệu quả, đúng tiến độ. 
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4. Tập trung nguồn lực, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đảm bảo 

thực hiện thắng lợi “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, vừa phát 

triển kinh tế-xã hội theo hướng nhanh và bền vững; thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, bảo 

đảm an sinh xã hội trước tình hình đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp. Khẩn 

trương giải quyết những khó khăn, ách tắc trong hoạt động kinh tế, thúc đẩy khởi 

nghiệp, đổi mới sáng tạo, khơi thông nguồn lực, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

 5. Triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19; kiểm soát chặt chẽ các nguồn lây nhiễm, không để dịch bệnh phát 

sinh trong cộng đồng; tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm các tổ chức, cá nhân vi 

phạm quy định về phòng chống dịch, nhất là quy định bắt buộc đeo khẩu trang nơi 

công cộng, khi tham gia giao thông. Tiếp tục nâng cao năng lực của các bệnh viện, cơ 

sở y tế, rà soát bổ sung các cơ sở cách ly phòng dịch, nâng cao năng lực xét nghiệm 

Sars-CoV-2 nhằm đáp ứng tốt nhất với tình huống dịch phát sinh trên diện rộng. 

 6. Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ đầu tư, xây dựng các công trình, dự án 

trọng điểm của tỉnh, các dự án năng lượng, du lịch, khu đô thị, khu kinh tế trọng điểm 

phía Nam, hạ tầng truyền tải điện, Cảng tổng hợp Cà Ná, dự án Trung tâm điện lực 

LNG Cà Ná giai đoạn 1... Đẩy mạnh các giải pháp thúc đẩy thực hiện giải ngân vốn 

đầu tư công ngay từ đầu năm 2021; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra thuế 

chống thất thu ngân sách; phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách quý 

I/2021. 

 7. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục chấn chỉnh lề lối làm 

việc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, người lao động các cơ quan hành 

chính nhà nước. 

 8.Tiếp tục triển khai làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội, tệ nạn xã hội, nhất là đảm bảo an toàn giao thông hạn chế xảy ra các vụ tai 

nạn giao thông; tăng cường các giải pháp đảm bảo an ninh trật tự nông thôn. 

 9. Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, nghiêm túc các dự thảo Tờ trình, Nghị quyết trình 

Hội đồng nhân dân tỉnh đảm bảo chất lượng, tuân thủ pháp luật, theo đúng trình tự, 

thủ tục quy định, đạt kết quả cao./. 

 

  Nơi nhận:                                                                  

- VP Chính phủ (2b);                                                                         

- Các Bộ: KH&ĐT, TC; 

- Quân khu 5;                                       (Báo cáo) 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Các Sở, ngành, cơ quan thuộc tỉnh; 

- Các cơ quan TWtrên địa bàn tỉnh; 

- Mặt trận, Hội, đoàn thể cấp tỉnh;  

- TT: Huyện, Thành ủy, HĐND, UBND các huyện, TP;  

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VPUB: LĐ, các phòng, ban, trung tâm;   

- Lưu: VT, KTTH, Hào                                                                                          

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Trần Quốc Nam 

 


		VGCA | ĐT: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2021-03-08T13:47:04+0700
	HÀ NỘI
	Trần Quốc Nam<quocnam@ninhthuan.gov.vn> đã ký lên văn bản này!


		2021-03-08T15:09:58+0700


		2021-03-08T15:10:26+0700


		2021-03-08T15:10:46+0700




