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BÁO CÁO
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện
nhiệm vụ kinh tế - xã hội của tỉnh tháng 02, phương hướng nhiệm vụ
trọng tâm tháng 3 năm 2021
I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH
Trong tháng 02 năm 2021, UBND tỉnh đã tập trung chuẩn bị chu đáo, kịp
thời cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết
kiệm; ngay sau kỳ nghỉ Tết, tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ để tập
trung xử lý công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, nhất là những công việc
còn tồn đọng do nghỉ Tết; tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trong tình hình mới. Bên cạnh đó, tiếp tục chỉ đạo thực hiện
Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của
Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 (ban
hành kèm theo Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/01/2021), Nghị quyết số
02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm
vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh quốc gia năm 2021; Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh
ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ
2020-2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-UBND ngày
09/02/2021); các nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về các chương trình
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2026; tiếp tục triển khai công
tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026; tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, cải thiện môi
trường đầu tư; rà soát việc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công năm 2020, triển
khai giải ngân vốn đầu tư công năm 2021; tiếp tục thực hiện các giải pháp xúc
tiến đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; tiếp tục khắc phục các
sai phạm sau kiểm tra, thanh tra; triển khai các nghị quyết của Hội đồng nhân
dân tỉnh tại kỳ họp thứ 14, chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 15 Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa VI;…
Ngoài thời gian xử lý các công việc thường xuyên theo chương trình công
tác; trong tháng 02 năm 2021, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ
trì và dự 15 cuộc họp chỉ đạo, điều hành thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, trong đó có các cuộc họp đáng chú ý: Tăng cường công tác phòng, chống
dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn tỉnh trong tình hình mới; giải quyết cấp Giấy
chứng nhận cho người mua căn hộ du lịch do Vinpearl làm chủ đầu tư; giải
quyết vướng mắc thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng dự án khu
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tái định cư xã Vĩnh Thái và dự án đường D30; giải quyết chế độ hợp đồng và
chính sách tiền lương cho nhân viên nấu ăn tại các cơ sở giáo dục mầm non
công lập và trường phổ thông dân tộc nội trú; điều chỉnh chủ trương đầu tư dự
án Khu du lịch Ba Hồ; giải quyết vướng mắc liên quan giải phóng mặt bằng các
dự án của Ban quản lý dự án Phát triển tỉnh; rà soát tổng thể các dự án đầu tư
ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh; xây dựng tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư xây
dựng Nhà máy xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; dự án
xã hội hóa lĩnh vực môi trường (các dự án xử lý rác thải rắn sinh hoạt); việc áp
dụng đơn giá thuê mặt bằng bãi biển Nha Trang; tiến độ giải phóng mặt bằng
các nút giao thông Sân bay Nha Trang (cũ), Nút giao Ngọc Hội và đường vành
đai 2,…
Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND
tỉnh tham gia các hoạt động liên quan (đi thăm, chúc Tết các đơn vị, gia đình
chính sách, dự Lễ Khai mạc Hội Hoa Xuân Nha Trang 2021, kiểm tra công tác
trực chiến, gặp mặt khách quốc tế và kiều bào, dự Lễ ra quân đầu Xuân thi đua
Lao động, sản xuất tại một số đơn vị sản xuất, kinh doanh, dự Lễ phát động,
hưởng ứng Lời kêu gọi Tết trồng cây của Chủ tịch Hồ Chí Minh,…).
Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp kiểm tra công tác
phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh; đi thăm một số cơ sở y tế nhân
ngày Thầy thuốc Việt Nam 27/02; dự Lễ giao, nhận quân năm 2021; dự Hội
nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng tỉnh năm 2020 và phát động phong
trào thi đua năm 2021; dự họp báo về tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; tổ
chức Lễ chuyển giao công chức người lao động thuộc Văn phòng Đoàn đại biểu
tỉnh về tỉnh quản lý; viếng Nghĩa trang Liệt sĩ Hòn Dung; dự Chương trình biểu
diễn nghệ thuật dịp Kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam;…
Đồng thời, tham dự các cuộc họp, hội nghị liên quan đến công tác bầu cử
Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
(hội nghị triển khai của Tỉnh ủy, hội nghị trực tuyến của Bộ Nội vụ tập huấn
nghiệp vụ công tác bầu cử, họp Ủy ban bầu cử tỉnh, hội nghị hiệp thương lần thứ
nhất,…); các cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy, các
cuộc họp của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh và UBND tỉnh.
Trong tháng 02/2021, UBND tỉnh đã ban hành 237 quyết định cá biệt,
ban hành 10 thông báo kết luận cuộc họp, 15 báo cáo và 586 văn bản hành
chính khác. Một số văn bản đáng chú ý: Ban hành Kế hoạch thực hiện chương
tình hành động số 08 ngày 21/12/2020 của Tỉnh uỷ về thực hiện Nghị quyết đại
hội đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch tổng kết Chiến
lược quốc gia về phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực
hiện công ước Liên hợp quốc về chống tham nhũng trên địa bàn tỉnh Khánh
Hoà; ban hành Kế hoạch phòng, chống bệnh Lở mồm long móng, bệnh Cúm gia
cầm, bệnh Dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 20212025; ban hành Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh
cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025; Phê duyệt danh sách và kinh phí hỗ trợ đối tượng
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người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 của thành phố Nha Trang;
Kế hoạch tổ chức lễ phát động Tết trồng cây nhân dịp Xuân Tân Sửu năm 2021;
đảm bảo an ninh, an toàn đối với Hội nghị triển khai công tác bầu cử của tỉnh;
tăng cường quyết liệt các biện pháp phòng, kiểm soát lây nhiễm COVID-19
trong các cơ sở khám chữa bệnh, cơ sở sản xuất, kinh doanh, trung tâm thương
mại, siêu thị, chợ, nhà hàng; Xây dựng kế hoạch triển khai Chương tình phát
triển kinh tế - xã hội tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2025;…
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 NĂM 2021 VÀ 02
THÁNG ĐẦU NĂM 2021
1. Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02/2021 giảm 2,02% so cùng kỳ năm
trước do có kỳ nghỉ Tết Nguyên đán. Tính chung 02 tháng đầu năm 2021, chỉ số
sản xuất công nghiệp tăng 1,7% so cùng kỳ năm trước: Ngành công nghiệp khai
khoáng tăng 15,13%; ngành sản xuất, phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi
nước tăng 3,84%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,8%; riêng ngành cung
cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 8,69%.
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 02 tháng đầu năm tăng so cùng kỳ
năm trước như: Bia đóng lon gấp 2 lần; điện sản xuất tăng 35,4%; đường RS
tăng 13,9%; tôm đông lạnh tăng 12,8%; đường RE tăng 10,9%; thuốc lá có đầu
lọc tăng 4,7%; nước yến tăng 3,9%. Một số sản phẩm công nghiệp giảm như: bộ
quần áo thể thao giảm 11,3%; điện thương phẩm giảm 8,3%; cá khác đông lạnh
giảm 4,5%;...
2. Dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu
Tháng 02/2021 trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu nên ngay từ những
ngày đầu tháng 02/2021, hoạt động bán lẻ và kinh doanh dịch vụ trên địa bàn
tỉnh diễn ra khá sôi động, các doanh nghiệp, trung tâm thương mại, hệ thống
siêu thị và cơ sở kinh doanh chủ động chuẩn bị nguồn hàng hóa dồi dào, phong
phú, đa dạng phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân trong dịp Tết. Do ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid-19 nên năm nay người dân có xu hướng thắt chặt
chi tiêu so với các năm trước nhưng nhìn chung nhu cầu mua sắm Tết vẫn tăng,
nhất là các mặt hàng lương thực, thực phẩm, hàng may mặc, trang thiết bị đồ
dùng gia đình, hoa, cây cảnh…, hàng hoá trên thị trường khá phong phú, mẫu
mã sản phẩm được đa dạng, nhiều chương trình khuyến mãi được các doanh
nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại đồng loạt triển khai để kích cầu tiêu
dùng. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 02/2021
đạt 6.469,3 tỷ đồng, tăng 0,8% so với tháng trước. Tính chung 02 tháng đầu năm
2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng được 12.887,11
tỷ đồng, tăng 0,03% so cùng kỳ năm trước.
Doanh thu du lịch tháng 02/2021 được 340,75 tỷ đồng, tăng 46,5% so
tháng trước, với 80 nghìn lượt khách và 195 nghìn ngày khách, tăng lần lượt là
30,6% và 45,4% (do tháng Hai năm nay trùng với kỳ nghỉ Tết Nguyên đán).
Tính chung 02 tháng đầu năm 2021, doanh thu hoạt động du lịch được 573,3 tỷ
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đồng, giảm 80,3% so cùng kỳ năm trước; khách lưu trú được 141,2 nghìn lượt
người với 329,1 nghìn ngày khách, giảm lần lượt là 76,3% và 83,8%, trong đó
7,05 nghìn lượt khách quốc tế (chủ yếu là khách quốc tế ở lại trong nước do
dịch Covid-19 của nhiều tỉnh, thành phố tiếp tục đi du lịch tại Nha Trang Khánh Hòa) với 36,16 nghìn ngày khách quốc tế, giảm lần lượt là 98,2% và
97,8%.
Cục Quản lý thị trường đã chủ động triển khai công tác kiểm tra, kiểm
soát đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thương mại, dịch vụ và tình hình lưu
thông hàng hóa trên địa bàn; đã phát hiện và xử lý nhiều trường hợp vi phạm về
kinh doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, hàng giả, hàng quá hạn sử dụng,… Đồng
thời, tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, vận động
các cơ sở sản xuất, kinh doanh cam kết không kinh doanh hàng cấm, hàng giả,
hàng nhập lậu, hàng kém chất lượng, hàng hóa không đảm bảo an toàn thực
phẩm. Bên cạnh đó, công tác kiểm tra giá, niêm yết giá và bán theo giá niêm yết;
chống đầu cơ, găm hàng đã được thực hiện tốt; công tác kiểm tra, giám sát các
quầy thuốc, nhà thuốc, các cơ sở kinh doanh sản phẩm là trang thiết bị y tế
(khẩu trang y tế, nước rửa tay) được tiến hành thường xuyên, liên tục hàng ngày
nên tình hình thị trường hàng hóa, giá cả trên địa bàn tương đối ổn định. Trong
tháng, Cục Quản lý thị trường đã kiểm tra 129 cơ sở sản xuất kinh doanh, phát
hiện 62 vụ vi phạm, xử lý hành chính 64 cơ sở vi phạm (02 vụ tháng trước
chuyển sang), thu nộp ngân sách 458,53 triệu đồng, đồng thời thu giữ một số
hàng hóa vi phạm để xử lý.
Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa tháng 02/2021 được 131,23 triệu USD, tăng
94% so tháng trước. Tính chung 02 tháng đầu năm 2021, kim ngạch xuất khẩu
hàng hóa trên địa bàn tỉnh được 198,86 triệu USD, giảm 23,9% so cùng kỳ năm
trước. Một số mặt hàng chủ yếu xuất khẩu chủ yếu như: máy móc thiết bị và
dụng cụ phụ tùng tăng 21%; cà phê tăng 13,9%; hàng thủy sản tăng 1,72%; hàng
dệt may giảm 27,5%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 50,5%;...
Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tháng 02/2021 được 58,69 triệu USD,
tăng 5,8% so tháng trước. Tính chung 02 tháng đầu năm 2021, kim ngạch nhập
khẩu hàng hóa được 114,18 triệu USD, tăng 17,1% so cùng kỳ năm trước. Một
số mặt hàng chủ yếu nhập khẩu chủ yếu như: hàng thủy sản tăng 33,4%; máy
móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác tăng 32,5%; sắt thép các loại giảm 31%;...
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 02/2021 tăng 1,3% so với tháng 12/2020 và
tăng 1,11% so cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng bình quân 02 tháng đầu
năm 2021 tăng 0,04% so với chỉ số giá bình quân cùng kỳ năm trước.
3. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản
Sản xuất nông nghiệp trong tháng tập trung gieo trồng và chăm sóc cây
hàng năm vụ Đông Xuân. Tính đến thời điểm 15/02/2021, tổng diện tích gieo
trồng cây hàng năm vụ Đông Xuân 2020-2021 được 25.650,4 ha, bằng 34,5%
Khánh Hòa, trong đó cây lương thực đạt 39,9% (riêng lúa Đông Xuân được đạt
94,5%); cây chất bột có củ đạt 32,8%; cây thực phẩm đạt 22,6%; cây công
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nghiệp hàng năm đạt 18,8%. So cùng kỳ năm trước, tổng diện tích gieo trồng
cây hàng năm giảm 1,1% do người dân cắt giảm diện tích gieo trồng ở những
vùng không chủ động được nguồn nước, trong đó cây thực phẩm giảm 0,2%;
cây công nghiệp hàng năm giảm 6,6% chủ yếu diện tích trồng mía giảm 7,2%;
cây chất bột có củ giảm 13,5%; riêng cây lương thực tăng 0,2%.
Về hoạt động chăn nuôi trong tháng tập trung xuất bán gia súc, gia cầm để
phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân tăng cao trong dịp Tết Nguyên đán.
Đồng thời, người nuôi tập trung tu sửa, vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại,
chuẩn bị tái đàn khi thời tiết ấm dần lên. Các đơn vị thú y tiếp tục tổ chức tiêm
phòng gia súc gia cầm trên địa bàn toàn tỉnh, vệ sinh tiêu độc chuồng trại, kiểm
soát các cơ sở kinh doanh, giết mổ đề phòng dịch bệnh xảy ra trước, trong và
sau Tết; tăng cường thanh tra, kiểm tra các cơ sở chăn nuôi, giết mổ và tình hình
sử dụng chất cấm trong chăn nuôi nhằm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, an
toàn sức khỏe cho người tiêu dùng.
Sản xuất lâm nghiệp trong tháng 02/2021 chủ yếu tập trung chăm sóc,
khoanh nuôi tái sinh và bảo vệ rừng, đồng thời ươm giống cây lâm nghiệp chuẩn
bị cho kế hoạch trồng rừng năm 2021. Sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng
tháng 02/2021 được 628 m3, giảm 19,3% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 02
tháng đầu năm 2021, sản lượng khai thác gỗ từ rừng trồng được 1.893 m3, giảm
17,1% so cùng kỳ năm trước. Tính đến ngày 15/02/2021, trên địa bàn tỉnh
Khánh Hòa chưa xảy ra tình trạng cháy rừng.
Tổng sản lượng thủy sản tháng 02/2021 được 12.442,6 tấn, tăng 3,94% so
cùng kỳ năm trước, trong đó: Sản lượng thủy sản khai thác được 12.140,2 tấn,
tăng 3,9% so cùng kỳ năm trước do thời tiết trên các ngư trường thuận lợi nên
sau chuyến biển xuyên Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 nhiều tàu đạt sản lượng
khá; sản lượng thủy sản nuôi trồng trong tháng 02/2021 được 302,4 tấn, tăng
2,5% so cùng kỳ năm trước. Tính chung 02 tháng đầu năm 2021, tổng sản lượng
thủy sản được 17.743,7 tấn, tăng 2,6% so cùng kỳ năm trước, trong đó: sản
lượng thủy sản khai thác được 17.165,2 tấn, tăng 2,6%; sản lượng thủy sản nuôi
trồng 578,5 tấn, tăng 2,2%.
4. Đầu tư xây dựng và phát triển doanh nghiệp
Tháng 02/2021, toàn tỉnh thu hút được 01 dự án đầu tư ngoài ngân sách
với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 14 tỷ đồng; cấp giấy chứng nhận đăng ký
doanh nghiệp cho 56 doanh nghiệp, giảm 63,9% so với tháng trước, với tổng
vốn đăng ký khoảng 1.036 tỷ đồng, tăng 31,9% so với tháng trước. Tính chung
02 tháng đầu năm 2021, toàn tỉnh thu hút được 04 dự án đầu tư ngoài ngân sách
với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 127,676 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2020 toàn
tỉnh thu hút được 01 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư khoảng
9,8 tỷ đồng); cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 211 doanh
nghiệp, giảm 2,8% so với cùng kỳ năm trước với tổng vốn đăng ký khoảng
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1.821,5 tỷ đồng, tăng 50,4%1 so cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp tạm ngừng
hoạt động là 624 doanh nghiệp, tăng 49,3% so với cùng kỳ.
Về đầu tư phát triển: Đến hết tháng 02/2021, so với kế hoạch vốn được
tỉnh giao thực tế thì tỷ lệ giải ngân đạt 7,4%. Chi tiết giải ngân từng nguồn vốn
như sau: (i) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: giải ngân đạt 6,2% kế
hoạch, (ii) Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu (vốn trong nước): giải
ngân đạt 19,1% kế hoạch, (iii) Nguồn vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các nhà
tài trợ nước ngoài (cấp phát từ ngân sách Trung ương): giải ngân 6,2% kế hoạch,
(iv) Nguồn vốn đầu tư từ nguồn bội chi (vay lại Chính phủ để thực hiện các dự
án ODA): giải ngân 3,2% kế hoạch.
5. Tài chính - ngân hàng
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 02/2021 được
1.045,1 tỷ đồng. Tính chung 02 tháng đầu năm 2021, tổng thu ngân sách nhà
nước trên địa bàn tỉnh được 2.889,9 tỷ đồng, bằng 21% dự toán và giảm 5,6% so
cùng kỳ năm trước, trong đó: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 510,8 tỷ đồng,
bằng 22,7% dự toán và giảm 18% so cùng kỳ; thu nội địa đạt 2.379,1 tỷ đồng,
bằng 20,7% dự toán và giảm 2,4% so cùng kỳ, với các khoản thu như: Thu từ
các doanh nghiệp nhà nước trung ương bằng 23,6% dự toán, tăng 30,3% so với
cùng kỳ; thu từ doanh nghiệp nhà nước địa phương bằng 22,8% dự toán, tăng
36,4% so với cùng kỳ; thu từ các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài bằng
21,5% dự toán, giảm 17,3% so với cùng kỳ; thu ngoài quốc doanh bằng 18,2%
dự toán, giảm 14,8% so với cùng kỳ; thu tiền sử dụng đất bằng 14,6% dự toán,
tăng 31,6% so với cùng kỳ...
Tháng 02/2021, chi cân đối ngân sách địa phương được 1.318,9 tỷ đồng,
trong đó chi thường xuyên được 430,5 tỷ đồng. Tính chung 02 tháng đầu năm
2021, chi cân đối ngân sách địa phương 02 tháng đầu năm 2021 được 1.891,6 tỷ
đồng, bằng 17,4% dự toán, trong đó chi thường xuyên 875 tỷ đồng, bằng 12,8%
dự toán.
Các Chi nhánh TCTD chủ động cân đối nguồn vốn đáp ứng kịp thời các
nhu cầu vốn vay sản xuất, kinh doanh hàng hóa phục vụ Tết góp phần bình ổn
thị trường; đảm bảo thanh khoản, đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu tiền mặt,
thanh toán cho các thành phần kinh tế trong dịp Tết; tiếp tục triển khai các giải
pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19. Đến cuối tháng 02/2021, huy động vốn toàn tỉnh đạt 88.110 tỷ đồng, so với
đầu tháng tăng 597 tỷ đồng với 0,7%, so với cùng kỳ tăng 2.537 tỷ đồng với
2,9%. Dư nợ cho vay đạt 96.120 tỷ đồng, so với đầu tháng tăng 527 tỷ đồng với
0,5%, so với cùng kỳ tăng 6.996 tỷ đồng với 7,8%. Doanh số cho vay 02 tháng
đầu năm đạt 19.684 tỷ đồng, so với cùng kỳ tăng 16,9%.
02 tháng đầu năm 2021, có 05 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới có vốn đăng ký lớn từ 100 tỷ đồng trở lên,
cụ thể: Công ty CP ĐT&PT PPG Khánh Hòa với tổng vốn đăng ký là 300 tỷ đồng; Công ty CP Tân Thành Nha
Trang với tổng vốn đăng ký là 505 tỷ đồng; Công ty TNHH ĐTTM DV Thiên Nga Group với tổng vốn đăng ký
là 100 tỷ đồng; Công ty CP ĐTPT Yến sào Hoàng Vinh với tổng vốn đăng ký là 100 tỷ đồng; Công ty CP TKQ
với tổng vốn đăng ký là 100 tỷ đồng.
1
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6. Văn hóa - xã hội
a) Về giáo dục
Trước, trong và sau thời gian nghỉ Tết, các đơn vị, cơ sở giáo dục trong
toàn tỉnh đã duy trì tốt chế độ công tác cũng như nề nếp dạy - học đảm bảo theo
đúng chương trình, kế hoạch; có phương án phòng cháy, chữa cháy và bố trí
người trực 24/24 giờ, đảm bảo an ninh, trật tự trường học; tăng cường công tác
tuyên truyền giáo dục học sinh chấp hành Luật Giao thông, Bảo vệ môi trường,
không đốt pháo các loại và không tham gia các tệ nạn xã hội khác, góp phần ổn
định tình hình an toàn trật tự xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, các cơ sở giáo
dục trong toàn tỉnh chủ động triển khai, thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ
đạo của các cấp về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình
mới; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo chỉ đạo
của Trung ương, UBND tỉnh và các khuyến cáo của ngành Y tế; phối hợp với
các trung tâm Y tế địa phương và các đơn vị liên quan theo dõi chặt chẽ, cập
nhật, nắm chắc diễn biến tình hình dịch bệnh; tiến hành tổng vệ sinh toàn
trường, bổ sung dụng cụ rửa tay, sát khuẩn; không tổ chức các hoạt động tập
trung đông người như: Chào cờ, sinh hoạt tập thể, ngoại khóa, hoạt động trải
nghiệm…
b) Về y tế
Ngành Y tế tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, chủ
động đẩy mạnh công tác phòng chống dịch bệnh, giám sát tả, dịch cúm, sốt xuất
huyết, sởi, Rubella, bệnh Tay - Chân - Miệng, thủy đậu, bệnh viêm phổi do virus
Corona; triển khai công tác chuẩn bị thường trực cấp cứu, phương tiện và thuốc
điều trị tại các cơ sở khám chữa bệnh trong dịp Tết Nguyên đán. Tháng 02/2021,
toàn tỉnh ghi nhận 293 ca sốt xuất huyết (không có ca tử vong) giảm 68,2% so
với tháng trước; 36 ca Tay chân miệng (không có ca tử vong), giảm 66,7% so
với tháng trước; không ghi nhận ca dương tính với sởi.
Đối với công tác an toàn thực phẩm: Ngày 18/01/2021, trên địa bàn Thôn
Hòn Gầm, xã Ba Cụm Nam, huyện Khánh Sơn, tỉnh Khánh Hòa đã xảy ra vụ
ngộ độc làm 01 người tử vong. Trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, toàn
tỉnh thành lập 65 đoàn thanh tra, kiểm tra về an toàn thực phẩm trong đó: Tuyến
tỉnh: 04 đoàn; tuyến huyện: 05 đoàn; tuyến xã: 56 đoà; tiến hành thanh, kiểm tra
tại 1.473 cơ sở, có 1.376 cơ sở đạt, chiếm 93,4%; số cơ sở vi phạm: 97 cơ sở,
chiếm 6,58%.
* Tình hình dịch bệnh Covid-19: Tính đến 11giờ 00 ngày 02/3/2021,
toàn tỉnh có 83 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó đã ra viện 83
trường hợp, không có trường hợp cách ly và điều trị. Toàn tỉnh đang tổ chức
quản lý, theo dõi, cách ly 523 trường hợp; trong đó: người nhập cảnh, thuyền
viên, tổ bay là 23 người; người về từ Quảng Ninh, Hải Dương và từ vùng dịch
khác trong nước là 500 người.
c) Về văn hoá, thể thao
Ngành Văn hóa và Thể thao đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa, nghệ
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thuật Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu 2021 với 18/25 hoạt động văn hóa,
nghệ thuật, trưng bày, triển lãm được triển khai theo kế hoạch trước khi tạm
dừng các hoạt động để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19; tổ
chức kỷ niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 03/02/2021); 91 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/02/1930 24/02/2021); tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của UBND
tỉnh; chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII Đảng Cộng
sản Việt Nam….
Về thể thao thành tích cao, đã tham dự giải điền kinh toàn quốc đạt 8 bộ
huy chương (2 vàng, 2 bạc, 4 đồng), 1 vận động viên đạt cấp kiện tướng, 1 vận
động viên đạt cấp I quốc gia; tham gia thi đấu vòng loại giải vô địch Bóng đá
U19 quốc gia năm 2021. Tổng số huy chương đạt được từ đầu năm đến ngày
01/02/2021 là 8 bộ huy chương các loại (2 vàng, 2 bạc, 4 đồng); 1 vận động viên
cấp kiện tướng; 1 vận động viên cấp I.
d) Về lao động - việc làm và an sinh xã hội
Đến tháng 02 năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo nghề
cho 1.767 người trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên đạt 6% so với chỉ tiêu
kế hoạch năm 2021. Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện Đề án Đào tạo nghề
cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg năm 2020 tại các địa
phương và đơn vị. Hướng dẫn xây dựng các Kế hoạch đào tạo nghề trình độ sơ
cấp và đào tạo thường xuyên năm 2021 cho các đối tượng thanh niên hoàn thành
nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguyện hoàn thành nhiệm
vụ thực hiện chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội; lao động đang làm
việc trong doanh nghiệp nhỏ và vừa và người khuyết tật.
Dịp Tết Nguyên đán năm 2021, toàn tỉnh tổ chức triển khai trợ giúp xã
hội đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người có công, trẻ em với
tổng kinh phí là 44,12 tỷ đồng (trong đó: ngân sách là 41,07 tỷ đồng; vận động
là 3,04 tỷ đồng), trong đó: Tặng quà Chủ tịch nước và của Tỉnh cho các đối
tượng người có công với cách mạng là 28.100 người, với số tiền là
10.411.000.000 đồng; Thăm và trao thiếp mừng thọ của Chủ tịch nước tặng quà
cho các cụ thọ 100 tuổi trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa, với tổng kinh phí:
134.972.000 đồng; hỗ trợ 1.542.750 kg gạo cho 41.103 hộ, 102.338 khẩu thuộc
8 huyện, thị xã, thành phố có nguy cơ thiếu lương thực trong dịp Tết Nguyên
đán Tân Sửu và giáp hạt đầu năm 2021; Hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên đán theo
Nghị quyết 31/2016/NQHĐND ngày 13/12/2016 của HĐND tỉnh cho 15.611
người với tổng kinh phí: 3.902.750.000 đồng; Hỗ trợ tiền ăn thêm trong bốn (04)
ngày Tết Nguyên đán cho các đối tượng xã hội đang nuôi dưỡng tập trung tại
các cơ sở trợ giúp xã hội gồm 1.166 người với tổng kinh phí: 233.200.000 đồng;
Tổ chức thăm, tặng quà chúc Tết cán bộ, đối tượng chính sách và hộ nghèo nhân
dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và hỗ trợ phát triển sản xuất, hỗ trợ học
sinh trường mầm non tại xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh với kinh phí hỗ trợ
tết là 70.000.000 đồng cho 392 suất quà.
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Đến ngày 21/02/2021, dư nợ cho vay đạt 3.140,61 tỷ đồng, so đầu năm
tăng 28 tỷ đồng với 0,9%. Dư nợ cho vay một số chương trình lớn như sau: Cho
vay hộ nghèo 232,85 tỷ đồng; Cho vay hộ cận nghèo 473,99 tỷ đồng; Cho vay
giải quyết việc làm 450,15 tỷ đồng; Cho vay chương trình nước sạch vệ sinh môi
trường 1.027,63 tỷ đồng;…
7. Công tác tổ chức bộ máy-xây dựng chính quyền, cải cách hành
chính
Đã triển khai một số nội dung liên quan đến công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026. Cụ thể:
Ban hành Kế hoạch triển khai công tác bầu cử; thành lập các tiểu ban giúp việc
cho Ủy ban bầu cử; giúp Tỉnh ủy tổ chức hội nghị triển khai toàn tỉnh; tham gia
tập huấn nghiệp vụ bầu cử; phân công nhiệm vụ cho các thành viên Ủy ban bầu
cử; tổ chức họp Ủy ban bầu cử phiên thứ nhất, phiên thứ hai; rà soát, xây dựng
kế hoạch triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử thuộc trách
nhiệm thực hiện của Ủy ban bầu cử tỉnh và UBND tỉnh,…
Đã hoàn thành Đề án tổng thể về sắp xếp, tổ chức lại các cơ quan chuyên
môn cấp tỉnh, cấp huyện theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định số
108/2020/NĐ-CP và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị định số 120/2020/NĐCP, chuẩn bị thông qua trước khi triển khai thực hiện; triển khai công tác tự
đánh giá để xác định Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2020; ban
hành Kế hoạch tổng kết công tác cải cách hành chính năm 2020; tổ chức thành
công Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và phương
hướng nhiệm vụ năm 2021.
8. Công tác Thanh tra, tiếp dân, giải quyết đơn thư
a) Thanh tra hành chính
Trong tháng 02/2021, toàn tỉnh đã triển khai 04 cuộc thanh tra tại 07 đơn
vị (trong đó có 03 cuộc kỳ trước chuyển sang). Qua thanh tra đã phát hiện 06
đơn vị có sai phạm về tài chính số tiền 3.586 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp
ngân sách nhà nước 3.289 triệu đồng; kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 06 tập
thể có sai phạm.
b) Thanh tra chuyên ngành
Trong tháng 02/2021, Thanh tra các sở, ban, ngành triển khai 03 cuộc
thanh tra và 258 cuộc kiểm tra đối với 324 đối tượng (33 cá nhân, 291 tổ chức);
đã ban hành 429 quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 1.018 triệu
đồng
c) Công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo
Tháng 02/2021, các cơ quan hành chính đã tiếp 142 trường hợp với 142
lượt người/142 vụ việc; đã tiếp 03 đoàn đông người bao gồm: 05 hộ tiểu thương
kinh doanh tại Chợ Đầm Tròn, thành phố Nha Trang và 02 lượt các hộ dân có
đất bị thu hồi thuộc dự án Phân hiệu 2 Trường Đại học Tôn Đức Thắng, tại xã
Phước Đồng.
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Trong kỳ, các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận 680 đơn khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị, phản ánh liên quan đến khiếu nại, tố cáo. Qua phân loại, tổng
số đơn phải giải quyết trong tháng 02/2021 là: 654 đơn (84 khiếu nại, 12 tố cáo,
558 tranh chấp, kiến nghị, phản ánh). Đến nay, các cơ quan hành chính các cấp
đã xem xét giải quyết 439 đơn (55 khiếu nại, 07 tố cáo, 377 tranh chấp, kiến
nghị, phản ánh); đang giải quyết 215 đơn (29 khiếu nại, 05 tố cáo, 181 tranh
chấp, kiến nghị, phản ánh).
9. Quốc phòng - An ninh
Trong tháng 02/2020, các đơn vị lực lượng vũ trang của tỉnh tiếp tục thực
hiện nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu, tăng cường lực lượng tuần tra canh
gác, đấu tranh phòng chống tội phạm, bảo đảm ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội trên địa bàn tỉnh, bảo vệ an ninh trật tự cho người dân đón Tết Tân Sửu 2021
và bảo đảm an toàn, an ninh cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, tăng cường quản lý người nước
ngoài cư trú và hoạt động trên địa bàn tỉnh, kịp thời xử lý nghiêm hoạt động
phạm tội, vi phạm pháp luật; tiếp tục thực hiện cao điểm vận động toàn dân giao
nộp và đấu tranh với tội phạm vi phạm pháp luật vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ
trợ; góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
Về trật tự, an toàn xã hội: Trong tháng 02/2021 xảy ra 80 vụ phạm pháp
hình sự, tăng 37 vụ so với tháng 01/2021. Điều tra làm rõ 68/80 vụ, đạt tỷ lệ
85%; trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ 8/9
vụ, đạt tỷ lệ 88,9%.
Về trật tự an toàn giao thông: Trong tháng 02/2021 đã xảy ra 15 vụ (tăng
04 vụ so với tháng 01/2021, tăng 08 vụ so với cùng kỳ năm 2020); làm chết 16
người, bị thương 03 người. Tính chung 02 tháng đầu năm 2021 đã xảy ra 26 vụ,
làm chết 26 người, bị thương 05 người - So với cùng kỳ năm 2020, tăng 05 vụ,
tăng 09 người chết, tăng 03 người bị thương. Trong đó:
- TNGT đường bộ: Trong tháng 02/2021 đã xảy ra 11 vụ, làm chết 12
người, bị thương 03 người. Tính chung 02 tháng đầu năm 2021 xảy ra 22 vụ,
làm chết 22 người, bị thương 05 người - So với cùng kỳ năm 2020, tăng 02 vụ,
tăng 05 người chết, tăng 02 người bị thương.
- TNGT đường sắt: Trong tháng 02/2021 đã xảy ra 03 vụ, làm chết 03
người, không có người bị thương. Tính chung 02 tháng đầu năm 2021 xảy ra 03
vụ, làm chết 03 người, không có người bị thương - So với cùng kỳ năm 2021,
tăng 03 vụ, tăng 03 người chết.
- TNGT đường thủy nội địa: Trong tháng 02/2021 đã xảy ra 01 vụ, làm
chết 01 người, không có người bị thương.
Về tình hình cháy, nổ: Trong tháng 02/2021 xảy ra 06 vụ cháy, nổ (thành
phố Nha Trang: 04 vụ, thị xã Ninh Hòa và huyện Vạn Ninh mỗi địa phương 01
vụ), chưa xác định được thiệt hại. So với tháng trước tăng 06 vụ.
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ĐÁNH GIÁ CHUNG
Hai tháng đầu năm 2021, do tiếp tục ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19
nên các chỉ tiêu kinh tế của tỉnh tăng thấp hoặc giảm so với cùng kỳ. Cụ thể: Chỉ
số sản xuất công nghiệp tăng 1,7% so cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ hàng
hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 0,03%; doanh thu du lịch giảm 80,3%
so cùng kỳ năm trước với số khách du lịch giảm 76,3%; kim ngạch xuất khẩu
hàng hóa giảm 23,8%;... Đã tổ chức các hoạt động, thực hiện các chế độ về an
sinh xã hội, phúc lợi xã hội đầy đủ theo quy định bảo đảm người dân được đón
Tết no ấm; tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19,
không để lây lan trong cộng đồng. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, đấu
tranh phòng chống tham nhũng tiếp tục được chú trọng; quốc phòng, an ninh
được giữ vững.
Bên cạnh đó, tỉnh tiếp tục đối mặt với một số khó khăn, thách thức như
sau:
- Dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp sẽ gây khó khăn đến sự
tăng trưởng các ngành như: nông nghiệp, công nghiệp, xây dựng, thương mại,
dịch vụ.
- Tình hình tai nạn giao thông trong tháng 02/2021 đáng báo động khi đều
gia tăng 3 tiêu chí (số vụ, số người chết, số người bị thương).
III. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 3
NĂM 2021
Để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021, các sở,
ban, ngành, địa phương cần thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, trong
đó tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Triển khai có hiệu quả Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết
01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ
yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán
ngân sách nhà nước năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 166/QĐUBND ngày 18/01/2021), Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính
phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2021; Chương
trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 (ban hành kèm theo Quyết định số 368/QĐ-UBND
ngày 09/02/2021).
2. Ban hành kế hoạch thực hiện các nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND
tỉnh về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2021-2026.
3. Tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19;
ngăn chặn hiệu quả các nguồn lây bệnh từ bên ngoài, từ các địa phương khác;
chủ động các kịch bản để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh.
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4. Chuẩn bị các nội dung trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp thứ 15,
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 4.
5. Tiếp tục triển khai các nhiệm vụ cụ thể liên quan đến công tác bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
6. Tiếp tục triển khai lập quy hoạch tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2030,
tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng Đề án tổng kết Kết luận số 53-KL/TW ngày
24/12/2012 của Bộ Chính trị; Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Nha
Trang đến năm 2040; Điều chỉnh Quy hoạch chung Khu Kinh tế Vân Phong, Đề
án về cơ chế, chính sách phát triển Khu Kinh tế Vân Phong theo tiến độ của
Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
7. Triển khai giải ngân vốn đầu tư công năm 2021 ngay từ đầu năm.
8. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân; thu hút đầu tư, nhất là đầu tư vào
các khu công nghiệp, cụm công nghiệp; đẩy mạnh xuất khẩu, nhất là thủy sản.
9. Đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất của các dự án trong và ngoài ngân
sách.
10. Triển khai các giải pháp kích cầu du lịch gắn với an toàn phòng,
chống dịch bệnh.
11. Tiếp tục quan tâm công tác phòng chống dịch bệnh ở người (nhất là
dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh Tay chân miệng, dịch Sởi); dịch bệnh trên cây
trồng, vật nuôi (nhất là dịch tả lợn Châu Phi, lở mồm long móng,...).
12. Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, thông qua phương
án sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.
13. Tiếp tục chỉ đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác phòng chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp tục khắc phục các sai phạm sau
kiểm tra, thanh tra. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh; bảo đảm quốc
phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội.
14. Thực hiện quyết liệt hơn các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông.
UBND tỉnh Khánh Hòa kính báo cáo./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- VPCP (HN và TP.HCM);
KT.CHỦ TỊCH
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
PHÓ CHỦ TỊCH
- Bộ Tư lệnh QK 5;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;
- TT UB MT tỉnh, các Đoàn thể;
- Các sở, ban, ngành;
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;
- HĐND và UBND các huyện, TX, TP;
- Lãnh đạo và các phòng chuyên môn VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, HM, HP.

Lê Hữu Hoàng

