
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH NINH THUẬN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số:             /BC-UBND 

  

       Ninh Thuận, ngày      tháng   năm 2021 

  

BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 năm 2021 

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2021 

 

Trong tháng 8/2021, tình hình dịch bệnh trên địa bàn tỉnh vẫn còn nhiều tiềm 

ẩn phức tạp, các nguy cơ lây lan dịch bệnh bên trong và xâm nhập dịch bệnh bên 

ngoài vào tỉnh còn lớn, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo với tinh thần quyết tâm hơn, 

quyết liệt hơn, chủ động hơn trong triển khai các biện pháp phòng, chống dịch. Sau 

khi kết thúc thực hiện đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16/CT-

UBND ngày 16/7/2021 trong 2 tuần đầu của tháng 8/2021, UBND tỉnh đã ban hành 

Công điện số 4168/CĐ-UBND ngày 13/8/2021 chỉ đạo tiếp tục thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên phạm vi toàn tỉnh theo tinh thần Chỉ thị 

15 của Thủ tướng Chính phủ từ ngày 14/8/2021. Đồng thời, tập trung chỉ đạo đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; triển khai các biện pháp tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và đẩy nhanh tiến độ chi hỗ trợ cho người 

lao động gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ, kết quả thực hiện như sau: 

I. Tình hình kinh tế- xã hội tháng 08/2021 

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

- Sản xuất nông nghiệp: Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu, đã gieo trồng 

1.947,6 ha, lũy kế 8 tháng đạt 26.780,6 ha tăng 21,2% so cùng kỳ, vượt 8% kế hoạch1; 

tiếp tục duy trì chuyển đổi cơ cấu cây trồng và cánh đồng lớn 2. Quy mô và sản lượng thịt 

gia súc, gia cầm đều tăng 3. Công tác phòng chống dịch trên cây trồng, vật nuôi cơ bản 

được kiểm soát, từ cuối tháng 7/2021 bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò đã lan rộng trên 

địa bàn 7 huyện, thành phố, đến ngày 25/8 đã có 3.916 con bị nhiễm 4, đã chỉ đạo kịp thời 

tiêm vắc xin phòng dịch cho 22.108 con, đạt 37% kế hoạch tiêm và tiêu hủy 30 con 5. 

- Lâm nghiệp: Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bảo vệ rừng, đã tổ chức 145 

đợt kiểm tra, truy quét chống phá rừng 6; trong tháng không xảy ra tình trạng cháy rừng. 

                                           
1 Cây lúa 14.550,6 ha, tăng 32,7%  so cùng kỳ, vượt 5% KH; cây ngô 3.284,3 ha tăng 9,2% so cùng kỳ, vượt 8,7% KH; khoai lang 

90,3 ha tăng 43,3% so cùng kỳ; rau các loại 2.931,4 ha tăng 16,9% so cùng kỳ; đậu các loại 1.532 ha tăng 18,8% so cùng kỳ, vượt 

61,3% KH. Diện tích mía vụ 2020-2021 thu hoạch 2.123,1 ha, giảm 9,5% so cùng kỳ, năng suất đạt 564 tạ/ha, tăng 10,1% so cùng 

kỳ; sản lượng 119,7 nghìn tấn, giảm 0,4% so cùng kỳ do diện tích giảm. 

 Tính đến ngày 15/8/2021, lượng nước của 21 hồ chứa đạt 52,5 triệu m3/194,49 triệu m3 đạt 27% dung tích thiết kế; lượng nước của hồ Đơn 

Dương 74,46 triệu m3 /165 triệu m3 , đạt 45,12% dung tích thiết kế. 
2 Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt 584,78 ha/404,27 ha, vượt 44,7% KH. Duy trì 25 cánh đồng lớn/3.495,75 ha. 
3 Tổng đàn gia súc lũy kế 462.382 con, vượt 10,4% KH, tổng đàn gia cầm 1.990,4 triệu con, tăng 9% so cùng kỳ. Tổng sản lượng thịt gia súc 

lũy kế 18.844,6 tấn, tăng 4,9% so cùng kỳ; sản lượng thịt gia cầm 4.419,6 tấn, tăng 12,4% so cùng kỳ. 
4 Đến ngày 25/8/2021, Bệnh viêm da nổi cục trên trâu bò xảy ra với 3.916 con/15.306 con tổng đàn của 1.863 hộ nuôi tại 195 thôn, 

khu phố/47 xã, thị trấn/7 huyện, Thành phố của tỉnh. 
5 Đến ngày 25/8/2021, đã tiêm 31.370 con/84.990 con đạt 37% KH tiêm. 
6 Phát hiện, ngăn chặn 18 vụ, xử lý vi phạm 13 vụ, tịch thu 1,278 m3  gỗ tròn, 3,942 m3 gỗ xẻ, 18 phương tiện, thu nộp ngân sách 5 

triệu đồng. Diện tích rừng bị thiệt hại do phá rừng trong tháng 0,195 ha (chủ yếu ở huyện Ninh Sơn). 
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 - Thủy sản: Thời tiết thuận lợi, xuất hiện nhiều đàn cá nổi trữ lượng lớn tuy 

nhiên số lượng tàu cá đánh bắt xa bờ giảm, khai thác và tiêu thụ gặp khó khăn do không 

cập được cảng các địa phương khác; sản lượng khai thác trong tháng tăng nhẹ (tăng 

3,95%)7; lũy kế 08 tháng đạt 92.118,9 tấn, tăng 1,1% so cùng kỳ. Sản xuất tôm giống 

tiếp tục ổn định và có tăng trưởng 8; sản xuất tôm thương phẩm tiếp tục gặp khó khăn 9. 

2. Công nghiệp - xây dựng:  

- Sản xuất công nghiệp: Chỉ số phát triển công nghiệp tháng 8/2021 (IIP) giảm 

8,5% so với tháng trước và tăng 14,2% so cùng kỳ 10, lũy kế 8 tháng tăng 34,11% so 

cùng kỳ 11. Lĩnh vực năng lượng tái tạo tiếp tục là yếu tố quan trọng làm tăng chỉ số 

chung của toàn ngành, sản lượng điện sản xuất trong tháng tăng 21,8% so cùng kỳ, 

trong đó: điện gió, điện mặt trời đạt 391 triệu kwh, tăng 39,6%; lũy kế 8 tháng đạt 

3.381 triệu kwh, tăng 65,4% so cùng kỳ. Bên cạnh đó, nhiều nhóm ngành hàng chủ yếu 

tiếp tục giảm mạnh 12.  

- Về xây dựng: Tập trung chỉ đạo thường xuyên, liên tục kiểm tra công tác 

phòng chống dịch Covid-19 tại các công trình, các khu chung cư; hoàn thành các đồ án 

quy hoạch lớn, quan trọng 13. Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng 14. 

3. Các ngành dịch vụ: Tình hình dịch bệnh vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, Tỉnh 

đã tập trung triển khai áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 

16 và 15, các hoạt động dịch vụ, thương mại du lịch, lưu trú phần lớn ngừng hoạt động. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ trong tháng đạt 1.502,8 tỷ đồng, giảm 

26,32% so cùng kỳ 15, lũy kế 8 tháng đạt 16.023,6 tỷ đồng tăng 2,52% so cùng kỳ. Tổng 

lượt khách lưu trú trong tháng 8/2021 đạt 1.000 lượt khách, giảm 97,7% so cùng kỳ 16, 

lũy kế 8 tháng đạt 1.134,7 nghìn lượt khách, tăng 33,4% so cùng kỳ, đạt 45,4% kế hoạch. 

4. Quản lý tài nguyên và môi trường: Ban hành Quyết định phê duyệt Kế hoạch 

sử dụng đất năm 2021 của 7 huyện, thành phố. Triển khai xây dựng Chương trình 

thích ứng với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tiếp tục 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, bứt phá trong công tác quản lý đất đai, 

khoáng sản, môi trường năm 2021. 

                                           
7 Sản lượng khai thác tháng 8/2021 đạt 17.537,9 tấn, tăng 3,95% so cùng kỳ. 
8 Lũy kế 08 tháng đạt 30,1 tỷ con, tăng 6% so cùng kỳ 
9 Sản lượng đạt 2.800 tấn, giảm 11,1% so cùng kỳ. 
10 Trong đó: ngành công nghiệp khai khoáng giảm 27,7% so tháng trước và giảm 17,38% so cùng kỳ; ngành công nghiệp chế biến, chế 

tạo giảm 32,2% so tháng trước và giảm 18,6% so cùng kỳ; ngành sản xuất và phân phối điện vẫn giữ chỉ số tăng cao, tăng 2,3% so tháng 

trước và tăng 31,69% so cùng kỳ; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 2% so tháng trước và tăng 2,5% so cùng kỳ. 
11 8 tháng đầu năm: ngành công nghiệp khai khoáng giảm 32,38%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,62%; ngành sản xuất 

và phân phối điện vẫn giữ chỉ số tăng cao 59,2% so cùng kỳ; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 6,1% so cùng kỳ. 
12 Trong tháng 8/2021: khai thác muối tiếp tục giảm 30%; khai thác đá xây dựng giảm 18%; hạt điều giảm 30,2%; bia đóng lon  giảm 

27,63%; may mặc giảm 34,8%; các loại vật liệu xây dựng giảm 33,92%, trong đó: xi măng giảm 35,5%; 
13 Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu du lịch Vịnh Mũi Dinh; đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng Khu trung tâm hành 

chính tập trung tỉnh Ninh Thuận; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) Dự án Khu du lịch sinh thái nghĩ dưỡng 

cao cấp Bãi Hỏm; nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) khu đô thị mới Tây Bắc thành phố PRTC. 
14 Trong tháng đã cấp GPXD cho 02 công trình, gia hạn GPXD 01 công trình; thẩm định BCKTKT 07 công trình/5.165 triệu đồng; cấp 

chứng chỉ năng lực xây dựng cho 06 tổ chức. UBND thành phố Phan Rang-Tháp Chàm đã ban hành 24 quyết định xử phạt VPHC, với 

số tiền là 184 triệu đồng. Về chấp hành Quyết định xử phạt: đã chấp hành nộp phạt với số tiền là 128triệu đồng/16 quyết định. 
15 Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt 1.355,7 tỷ đồng, tăng 2,07% so với tháng trước và giảm 16,27% so cùng kỳ; Doanh thu dịch vụ lưu 

trú, ăn uống đạt 94,4 tỷ đồng, giảm 14,40% so với tháng trước và giảm 63,77% so cùng kỳ; Doanh thu dịch vụ khác đạt 52,7 tỷ đồng, 

chiếm 3,51% giảm 13,93% so với tháng trước và giảm 67,02% so cùng kỳ. 
16 Trong đó khách nước ngoài 115 lượt, khách nội địa 885 lượt. 
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5. Tài chính, Ngân hàng:  

- Quản lý chặt chẽ, thực hiện hiệu quả thu ngân sách, trong tháng thu 270 tỷ 

đồng 17; lũy kế 8 tháng đạt 3.016 tỷ đồng, đạt  77,3% kế hoạch, tăng 12,7% so cùng 

kỳ 18. Đồng thời, rà soát cắt giảm các khoản chi không cần thiết để phục vụ công tác 

phòng, chống dịch, tổng chi ngân sách nhà nước 8 tháng đạt 4.191,1 tỷ đồng, đạt 75% 

dự toán năm. 

- Hoạt động ngân hàng: Tiếp tục triển khai hỗ trợ về cơ cấu thời gian trả nợ, giữ 

nguyên nhóm nợ, miễn giảm lãi vay cho Doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng dịch 

Covid-19 19. Hoạt động huy động vốn và tín dụng tiếp tục ổn định và có tăng trưởng 20. 

6. Đầu tư phát triển: Tập trung chỉ đạo quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân 

vốn đầu tư công từ khâu chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng đến đẩy nhanh tiến độ thi 

công, nghiệm thu, quyết toán công trình theo tinh thần Nghị quyết của Chính phủ, 

công điện của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị của Tỉnh ủy 21; đồng thời thành lập 04 

Tổ công tác thường xuyên tổ chức các cuộc họp để tháo gỡ khó khăn vướng mắc từng 

chủ đầu tư, từng dự án. Đến ngày 31/8/2021, giải ngân trên 808 tỷ đồng, đạt 44,5% 

kế hoạch 22. Đồng thời, quan tâm chỉ đạo thu hút đầu tư, trong tháng chấp thuận chủ 

trương đầu tư không kèm nhà đầu tư 01 dự án/521,94 tỷ đồng, chủ trương địa điểm 

02 dự án/567 tỷ đồng nâng tổng số 8 tháng cấp Quyết định chủ trương cho 30 dự 

án/35.685,4 tỷ đồng 23. 

- Về phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể: Hoạt động doanh nghiệp tiếp tục 

gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19, số lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm 

47,7% 24, doanh nghiệp giải thể và ngừng hoạt động tăng cao so cùng kỳ (giải thể 55 

doanh nghiệp, tăng 22,2% và tạm ngừng hoạt động 131 doanh nghiệp, tăng 45,6% so 

cùng kỳ). Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ Doanh nghiệp và hộ kinh doanh gia 

hạn thuế và tiền thuê đất 25. Tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng chiếm 42,7%. 

7. Văn hoá- xã hội: 

- Giáo dục - đào tạo và khoa học công nghệ: Ban hành Khung thời gian năm học 

2021-2022 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa 

                                           
17 Trong đó thu nội địa 210 tỷ đồng, thu thuế xuất nhập khẩu đạt 60 tỷ đồng. 
18 Trong đó thu nội địa 2.248,5 tỷ đồng, đạt 82,3% KH, tăng 24,9% so cùng kỳ; thu thuế xuất nhập khẩu đạt 767,5 tỷ đồng, đạt 64% KH. 
19 Đến 20/8/2021: Cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 223 khách hàng/296 tỷ đồng, trong đó 50 doanh nghiệp/219 tỷ đồng và 173 khách 

hàng là hộ kinh doanh, hộ gia đình, cá nhân/77 tỷ đồng; Giữ nguyên nhóm nợ cho 63 khách hàng bị ảnh hưởng bởi Covid-19 với dư nợ 

được cơ cấu lại là 37 tỷ đồng, trong đó có 09 doanh nghiệp/28 tỷ đồng và 54 hộ kinh doanh, cá nhân/9 tỷ đồng; miễn giảm lãi vay 

cho 11 khách hàng với số tiền 1,7 tỷ đồng; cho vay mới đạt 12.273 tỷ đồng, trong đó, cho vay mới khách hàng doanh nghiệp 5.124 tỷ 

đồng và hộ kinh doanh, cá nhân là 7.150 tỷ đồng. 
20 Đến cuối tháng 8/2021, huy động vốn đạt 17.850 tỷ đồng, tăng 1,26% so với tháng trước và tăng 6,39% so cuối năm 2020; dư nợ 

tín dụng đạt 32.500 tỷ đồng, tăng 0,63% so tháng trước và tăng 6,98% so cuối năm 2020. 
21 Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày 29/6/2021 của Chính phủ, Công điện số 1082/CĐ-TTg ngày 16/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ 

và Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 02/7/2021 của Tỉnh ủy. 
22 Đến 31/8/2021, giải ngân đạt 808.499/1815.339 triệu đồng, đạt 44,5% KH, tăng 12,7% so cùng kỳ, trong đó: Vốn trong nước: 572.055 

triệu đồng/1.220.953 triệu đồng, đạt 46,9% KH; Vốn nước ngoài: 236.444 triệu đồng/594.386 triệu đồng, đạt 39,8% KH. 
23 Trong đó Quyết định chủ trương đầu tư 11 dự án/5.028,1 tỷ đồng; chủ trương đầu tư không kèm nhà đầu tư 03 dự án/795,8 tỷ 

đồng; chấp thuận chủ trương địa điểm 16 dự án/29.862 tỷ đồng. 
24 Trong tháng 8/2021 thành lập mới 16 doanh nghiệp/174 tỷ đồng, lũy kế 8 tháng đầu năm 2021 có 258 doanh nghiệp thành lập mới 

với tổng vốn 2.213 tỷ đồng, giảm 47,7% và số vốn đăng ký giảm 36,7% so cùng kỳ. 
25 Đến 20/8/2021: Đã gia hạn thuê, tiền thuê đất theo Nghị định 52 cho 412 doanh nghiệp và hộ kinh doanh với số tiền 162,5 tỷ đồng. 
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bàn tỉnh theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo 26. Tổ chức nghiệm thu 07 nhiệm 

vụ khoa học và công nghệ và tiếp tục triển khai 15 nhiệm vụ khoa học công nghệ 27. 

- Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tình hình dịch Covid-19 cơ bản được kiểm 

soát, các ổ dịch, chuỗi lây nhiễm đều được phong tỏa kịp thời, tuy nhiên nguy cơ dịch 

bệnh vẫn còn ở mức cao. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, kịp thời công tác xét 

nghiệm, khoanh vùng, truy vết, cắt nhanh các nguồn lây nhiễm và triển khai giãn cách 

xã hội theo tinh thần Chỉ thị số 16 và 15 của Thủ tướng Chính phủ 28. Tập trung đẩy 

nhanh công tác tiêm phòng vắc xin theo các nhóm đối tượng quy định tại Nghị quyết 

số 21/NQ-CP của Chính phủ, từ đầu năm đến nay đã tổ chức 3 đợt tiêm vắc xin phòng 

Covid-19 với tổng số liều đã tiêm là 61.644 người (trong đó 47.078 người tiêm mũi 1 

và 14.566 người tiêm mũi 2), đạt 15,3% dân số tỉnh trên 18 tuổi thuộc diện tiêm. 

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

hỗ trợ theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg 29, đến ngày 

30/8/2021 đã chi hỗ trợ 20.792 triệu đồng cho 13.861 lao động tự do; trợ cấp thất 

nghiệp, mất việc làm cho trên 2.500 lao động với số tiền 38 tỷ đồng. Tiếp tục triển 

khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, đúng đối tượng 30; xây 

dựng Kế hoạch tổ chức tiếp nhận và cấp phát gạo hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn 

do ảnh hưởng dịch bệnh Covid - 19 31. 

- Văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông và phát thanh truyền hình: Thành 

lập Tổ thông tin, tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Ninh 

Thuận32; chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ việc đăng tải thông tin trên mạng xã hội nhằm 

tránh tình trạng cung cấp, chia sẻ thông tin không chính thống, sai sự thật, thiếu kiểm 

chứng làm ảnh hưởng tới công tác phòng, chống dịch Covid-19; tăng cường phát 

thanh tuyên truyền, tuyên truyền xe loa phòng, chống dịch Covid-19 dọc các tuyến 

đường trên địa bàn các huyện, thành phố. 

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

- Nội vụ, cải cách hành chính: Ban hành Kế hoạch triển khai các giải pháp đột 

phá về Chương trình Cải cách hành chính tỉnh năm 2021 33. Chỉ đạo kiểm tra việc triển 

khai, thực hiện công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động công vụ tại 09 cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ các Sở ngành, đơn 

vị, địa phương được giao tại Quyết định số 02/QĐ-UBND đến tháng 8/2021 34. Đồng 

                                           
26 Quyết định số 1619/QĐ-UBND ngày 19/8/2021 
27 Gồm có: 06 nhiệm vụ cấp nhà nước; 15 nhiệm vụ cấp tỉnh; 06 nhiệm vụ hoàn thành các thủ tục xét duyệt về nội dung, đang chờ thẩm 

định, phê duyệt kinh phí; 03 nhiệm vụ đã thông báo tuyển chọn, tổ chức cá nhân chủ trì thực hiện.   
28 Triển khai  Chỉ thị 16 từ đầu tháng đến ngày 13/8 trên địa bàn TP.PRTC và huyện Ninh Phước; thực hiện Chị thị 15 trên toàn tỉnh 

từ ngày 14/8/2021 đến nay. 
29 Đến ngày 30/8/2021, BHXH tỉnh đã tiếp nhận và thực hiện giảm mức đóng Bảo hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp cho 18.733 lao 

động/5.800 triệu đồng. Giải quyết tạm dừng đóng vào quỹ hưu trí và tử tuất cho 01 đơn vị, 04 lao động, số tiền 19 triệu đồng; xác nhận tạm 

hoãn thực hiện HĐLĐ, nghỉ việc không hưởng lương cho 1.474 lao động/136 đơn vị; xác nhận cho 04 lao động ngừng việc của 02 đơn vị; 

phê duyệt cho 1.248 hồ sơ/7.657,6 triệu đồng cho các đối tượng thuộc các diện: lao động tạm hoãn HĐLĐ và nuôi con nhỏ, lao động hoạt 

động nghệ thuật, hộ kinh doanh; Ngân hàng CSXH đã giải ngân cho 05 doanh nghiệp vay với số tiền 360,1 triệu đồng để trả lương. 
30 Giải quyết chế độ chính sách người có công cho 23 hồ sơ. 
31 Đã hoàn thành hỗ trợ 577 tấn gạo cho 9.752 hộ/37.480 khẩu. 
32 Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 29/7/2021.  
33 Kế hoạch số 3941/KH-UBND ngày 03/8/2021. 
34 Đến tháng 8/2021: Số nhiệm vụ trọng tâm đã hoàn thành là 14/30 nhiệm vụ đạt 46,7% KH; số nhiệm vụ thực hiện chương trình 

hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã hoàn thành 85/170 nhiệm vụ, đạt 50% KH, trong đó có 04 nhiệm vụ quá hạn chiếm 2,4% tổng 

số nhiệm vụ được giao. 
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thời phát động các đợt thi đua phát triển kinh tế - xã hội và phòng, chống dịch Covid-19. 

-  Tư pháp: Tập trung chỉ đạo, công tác xây dựng văn bản, kiểm tra, rà soát văn 

bản quy phạm pháp luật được thực hiện đảm bảo chất lượng, trình tự, thủ tục và thời 

gian theo quy định 35; chấn chỉnh, khắc phục triệt để các sai sót trong công tác tham 

mưu ban hành văn bản quy phạm pháp luật 36; tiếp tục triển khai hỗ trợ pháp lý cho 

doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh và 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 09 cuộc thanh tra 
37. Các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận và giải quyết 42/73 đơn, đạt tỷ lệ 

57,53%. Công tác tiếp công dân được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; 

đã tổ chức tiếp 150 lượt/79 lượt người đến phản ánh, kiến nghị. Trong tháng chưa phát 

hiện có hành vi tham nhũng và có liên quan đến tham nhũng. 

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 trong tháng được ổn định; đã 

giải quyết kịp thời 01 vụ khiếu kiện đông người 38; tập trung chỉ đạo kiểm soát, xử lý tốt 

tình trạng vi phạm trật tự an toàn xã hội 39, bảo đảm tốt an ninh, an toàn tại các khu cách 

ly, khu phong tỏa; tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ tại huyện Thuận Bắc. 

- 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 (tính từ ngày 15/7/2021 đến ngày 

14/8/2021) xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, giảm 05 vụ; số người chết giảm 06 người; 

số người bị thương giảm 02 người so cùng kỳ 40. 

Đánh giá chung: Trong tháng mặc dù dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến phức 

tạp, nguy cơ nhiễm dịch bệnh bên ngoài và bên trong vẫn còn rất cao, công tác lãnh, 

chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 được thực hiện thống nhất, xuyên suốt, kịp thời 

với tinh thần trách nhiệm, khẩn trương, linh hoạt và định hướng sát tình hình, được 

Nhân dân tin tưởng, đồng tình, ủng hộ cao, đến nay tình hình dịch bệnh cơ bản được 

kiểm soát. Các Sở, ban ngành và địa phương chủ động thực hiện các biện pháp nhằm 

ngăn chặn dịch bệnh, chăm lo đời sống, bảo vệ sức khỏe Nhân dân và phát triển kinh 

tế - xã hội, tình hình kinh tế- xã hội tháng 8/2021 duy trì ổn định, một số lĩnh vực 

tăng khá như: sản xuất nông nghiệp, thu ngân sách nhà nước, nhóm ngành năng 

lượng tái tạo tiếp tục phát huy hiệu quả; đẩy nhanh các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó 

khăn cho doanh nghiệp bị ảnh hưởng Covid-19; tổ chức tiêm vắcxin phòng Covid-19 

bảo đảm đúng kế hoạch đề ra, đạt 15,3% dân số thuộc diện tiêm trên địa bàn tỉnh; kịp 

thời chi hỗ trợ cho các đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP và Quyết định số 

                                           
35 Trong tháng 8/2021 đã thẩm định 14 văn bản, góp ý 38 văn bản, cập nhật dữ liệu quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật 40 văn bản. 

Tổng số văn bản góp ý, thẩm định từ ngày 10/12/2020 đến ngày 31/5/2021: có 299 văn bản, gồm 37 thẩm định, 192 góp ý; cập nhật 

cơ sở dữ liệu pháp luật quốc gia về văn bản quy phạm pháp luật: 20 văn bản. Đến ngày 31/5/2021, HĐND tỉnh ban hành 03 Nghị 

quyết quy phạm pháp luật, UBND tỉnh ban hành 24 Quyết định quy phạm pháp luật. 
36 8 tháng đầu năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành 50 Quyết định QPPL, HĐND tỉnh ban hành 03 Nghị quyết QPPL. 
37 02 cuộc thanh tra hành chính, 07 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành đối với 90 tổ chức; phát hiện 03 trường hợp sai phạm, xử 

phạt hành chính 10,5 triệu đồng. 
38 Người dân tập trung tại Công ty cổ phần cảng biển quốc tế Cà Ná. 
39 Tình trạng trộm cắp tài sản, tụ tập ăn nhậu, chống người thi hành công vụ về chống dịch Covid-19... đã được xử lý. 
40 Theo báo cáo của Ban ATGT, đến ngày 14/8/2021 đã xảy ra 94 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông, giảm 02 vụ; chết 40 

người, tăng 01 người; bị thương 86 người, giảm 10 người so cùng kỳ.  
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23/2021/QĐ-TTg; tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội duy trì ổn định, 

tai nạn giao thông được kiểm soát. 

Tuy nhiên, khó khăn nổi lên đó là: Tình hình dịch Covid-19 vẫn còn diễn biến 

phức tạp, nguy cơ bệnh vẫn còn ở mức cao, rủi ro mất kiểm soát người mắc Covid-19 

đến/về tỉnh có thể xảy ra. Dịch bệnh trên trâu bò xảy ra trên diện rộng; công nghiệp chế 

biến, thương mại, du lịch, dịch vụ tiếp tục gặp khó khăn và giảm sâu; số doanh nghiệp 

ngừng hoạt động và giải thể tăng cao; tiến độ một số dự án trọng điểm còn chậm; tỷ lệ 

giải ngân còn thấp so với kế hoạch; tình trạng phá rừng còn diễn biến phức tạp; đời 

sống một số bộ phận người dân, người lao động đã khó khăn càng khó khăn hơn do tác 

động của dịch Covid-19; một số nhiệm vụ trọng tâm, đột phá triển khai còn chậm.  

II. Các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2021 

Tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, nguy cơ cao và dự báo  

thời tiết diễn biến phức tạp trong thời gian tới sẽ là những khó khăn kép mà Tỉnh ta tiếp 

tục đối mặt. Để khắc phục khó khăn, tiếp tục giữ vững ổn định kinh tế- xã hội tỉnh; 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 cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần 

“chống dịch như chống giặc” và thực hiện nghiêm phương châm “5k+vắc-xin”; tiếp 

tục triển khai thực hiện nghiêm các giải pháp, phòng chống dịch Covid-19 theo tinh 

thần chỉ đạo của Ban Bí thư, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy. Khẩn trương 

triển khai thiết lập và bảo vệ “vùng xanh” an toàn để thực hiện “mục tiêu kép”. Tổ 

chức tiêm Vắc-xin cho người dân bảo đảm tiến độ, an toàn, đúng đối tượng theo Nghị 

quyết số 21/NQ-CP ngày 26/02/2021 của Chính phủ công khai, minh bạch. Tiếp tục 

tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả Nghị quyết số 68/NQ-CP bảo đảm không xảy ra 

sai sót, bỏ sót đối tượng và đúng hồ sơ thủ tục quy định. 

2. Khẩn trương hoàn thành tham mưu các đề án, chương trình, nghị quyết theo 

kế hoạch, đảm bảo chất lượng, chặt chẽ, đúng quy trình. Rà soát tất cả các mục tiêu, 

chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đặt ra, nhất là những chỉ tiêu, nhiệm vụ còn nhiều khó khăn để 

tập trung giải quyết và đánh giá khả năng các ngành còn dự địa cho tăng trưởng, chủ 

động tham mưu các giải pháp đột phá để giải quyết các vấn đề vướng mắc, bảo đảm 

thực hiện tốt nhất mục tiêu Kế hoạch năm 2021, trong đó:  

- Ngành nông nghiệp: Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu đạt hiệu quả cao 

nhất, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển cánh đồng lớn; theo dõi chặt 

chẽ diễn biến thời tiết để điều tiết nước hợp lý gắn với triển khai các giải pháp phòng, 

chống thiên tai, bão lũ nhằm giảm thiểu thiệt hại. Tăng cường kiểm soát dịch bệnh trên 

cây trồng, vật nuôi, nhất là bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò không để lây lan trên 

diện rộng. Hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản trên vùng biển xa đạt hiệu quả. Triển khai 

hiệu quả các giải pháp sản xuất, lưu thông và tiêu thụ hàng hóa nông sản. Thực hiện 

chặt chẽ công tác quản lý, bảo vệ và phòng chống cháy rừng. 

- Ngành công nghiệp - xây dựng: Khẩn trương hoàn thành trình phê duyệt Đề 

án xây dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước và xây dựng 

Đề án Quy hoạch tổng thể điện gió biển ngoài khơi; hoàn tất các thủ tục triển khai dự 

án điện khí LNG Cà Ná và KCN Cà Ná. Hướng dẫn phương án phòng, chống dịch và 
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tổ chức xét nghiệm cho lao động thi công tại công trường; hỗ trợ nhà đầu tư, chuyên 

gia kỹ thuật, lao động tay nghề cao được nhập cảnh vào làm việc tại tỉnh bảo đảm an 

toàn phòng chống dịch nhằm đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án năng lượng tái tạo 

hoàn thành và hòa lưới vào cuối năm 2021. Tập trung xây dựng hoàn thành các đồ án 

quy hoạch chuyên đề, quy hoạch phân khu; thực hiện tốt công tác quy hoạch đô thị; 

triển khai hướng dẫn Quy hoạch chi tiết nông thôn mới trên địa bàn các huyện. 

- Đầu tư phát triển: Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư 

công; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm túc các giải pháp đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh 

ủy và UBND tỉnh, bảo đảm đến cuối quý III giải ngân đạt 60% và đạt 100% vào cuối 

năm 2021. Đồng thời, kịp thời giải quyết các khó khăn về vướng mắc đền bù, giải 

phóng mặt bằng đảm bảo công tác phòng, chống dịch Covid-19 nhằm đẩy nhanh tiến 

độ các dự án trọng điểm, dự án du lịch quy mô lớn hoàn thành theo đúng kế hoạch, 

đóng góp tăng trưởng ngành xây dựng. 

- Ngành Dịch vụ: Triển khai thúc đẩy xúc tiến thương mại, tăng cường ứng 

dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, đẩy mạnh các dịch vụ không 

tiếp xúc, chuyển đổi số, xã hội số; triển khai có hiệu quả các chính sách về kích cầu tiêu 

dùng nội địa, thúc đẩy phát triển thị trường trong nước; thúc đẩy phát triển thương mại 

điện tử. Đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá xúc tiến du lịch nhằm mở rộng thị trường 

du lịch phục hồi sau dịch. 

3. Hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp: Tiếp tục đồng hành, chia sẻ với 

sát cánh cùng doanh nghiệp vượt qua khó khăn. Triển khai các giải pháp hỗ trợ doanh 

nghiệp như: gia hạn thời hạn nộp các loại thuế; hoàn thuế cho doanh nghiệp; hỗ trợ cơ 

cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi vay, miễn giảm phí, giữ nguyên nhóm nợ; tạo 

điều kiện cho doanh nghiệp được vay mới, lãi suất ưu đãi để có nguồn vốn khôi phục 

hoạt động sản xuất kinh doanh do nguồn thu bị giảm mạnh. Đồng thời, kiểm tra, hướng 

dẫn phương án phòng, chống dịch và hỗ trợ chi phí xét nghiệm giúp doanh nghiệp vừa 

sản xuất, vừa chống dịch; rà soát, bổ sung, ưu tiên tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 

các đối tượng lao động trong ngành vận tải; công nhân trực tiếp giao hàng thiết yếu đến 

các chợ, siêu thị, trung tâm thương mại; công nhân ở tuyến đầu sản xuất; tiểu thương 

các chợ; nhân viên thị trường,… tạo điều kiện cho Doanh nghiệp sớm ổn định sản xuất 

trong tình hình dịch bệnh Covid-19 còn diễn biến phức tạp, kéo dài. 

4. Quản lý chặt chẽ, thực hiện hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, nhất là thu 

ngân sách từ nguồn lực đất đai, các khoản nợ thuế; triệt để tiết kiệm chi thường 

xuyên, thực hiện cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết và tạm dừng mua sắm 

trang thiết bị chưa cấp bách để tập trung cho phòng, chống dịch.  

5. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án tăng thu ngân sách từ đất đai, 

hoàn thành trình phê duyệt giá đất các dự án trọng điểm. Thực hiện việc bồi thường 

giải phóng mặt bằng các dự án và tổ chức phát triển quỹ đất đảm bảo đúng thời gian 

và quy định của pháp luật. 

6. Tập trung rà soát và có phương án luân chuyển, điều động và huy động nhân 

viên y tế; khẩn trương mua sắm kịp thời các thiết bị, dụng cụ, sinh phẩm y tế... Nâng cao 

năng lực điều trị bệnh nhân Covid-19 cho các cơ sở y tế. Rà soát triển khai thực hiện hiệu 
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quả Kế hoạch xét nghiệm tầm soát phát hiện sớm các trường hợp có nguy cơ lây nhiễm 

Covid-19, đảm bảo không bỏ sót các đối tượng, địa bàn có nguy cơ lây nhiễm cao. 

Hướng dẫn triển khai cụ thể việc dạy và học đối với từng cấp học trong tình hình dịch 

bệnh. Xây dựng Kế hoạch triển khai điều tra rà soát hộ nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 

2022-2025 và tổ chức tập huấn/hướng dẫn rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 

đảm bảo an toàn phòng chống dịch, kịp thời và hiệu quả. 

7. Triển khai có hiệu quả Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh năm 2021 gắn với 

triển khai Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ nhằm khắc phục, cải thiện các chỉ số 

cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI, PAR INDEX, 

PAPI, SIPAS, ICT,...). Tiếp tục tăng cường kiểm tra việc triển khai, thực hiện công 

tác phòng, chống dịch Covid-19 trong hoạt động công vụ tại các cơ quan, đơn vị trên 

địa bàn tỉnh gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính, vai trò người đứng đầu. Hoàn 

thành việc sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan thuộc UBND tỉnh theo 

Nghị định số 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ. 

8. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội, nhất là trong các khu vực cách ly, phong tỏa. Triển khai công tác 

diễn tập khu vực phòng thủ thành phố Phan Rang-Tháp Chàm năm 2021 theo đúng kế 

hoạch; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ cơ 

sở. Triển khai đồng bộ các giải pháp để kiềm chế có hiệu quả tai nạn giao thông. 

9. Phát huy vai trò của hệ thống thông tin cơ sở trong tuyên truyền thường xuyên, 

liên tục về chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước, các biện pháp 

phòng, chống dịch Covid-19; tuyên truyền, vận động để người dân và doanh nghiệp 

hiểu đúng, hiểu rõ, hưởng ứng thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, 

khắc phục khó khăn, sớm khôi phục và phát triển kinh tế, thực hiện mục tiêu kép đề ra. 

Đồng thời chỉ đạo tăng cường kỷ luật phát ngôn, kỷ cương hoạt động báo chí. 

10. Chỉ đạo hoàn thành các báo cáo, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết 

Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV theo chương trình công tác của Tỉnh ủy, UBND 

tỉnh trong tháng 9/2021./. 

 

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 TW trên 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, KTTH,VXNV, BTCDNC;     

- Lưu: VT.                                                                                         

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
 

 

 

Trần Quốc Nam 
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