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BÁO CÁO  
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh và tình hình thực hiện  

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 3 và quý I năm 2021;  

phương hướng, nhiệm vụ tháng 4 năm 2021 

 

 I. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH  

 Trong quý I năm 2021, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện 

Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 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 chỉ đạo 

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;…Bên 

cạnh đó, UBND tỉnh 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. 

 Ngoài thời gian xử lý các công việc thường xuyên theo chương trình công 

tác; trong quý I năm 2021, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì và 

dự 135 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; sắp sếp các hộ kinh doanh 

tại dự án chợ Đầm Nha Trang; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 và 

công tác giải phóng mặt bằng các dự án trên địa bàn tỉnh; đánh giá, xếp hạng sản 

phẩm tham gia Chương trình mỗi sản phẩm tỉnh Khánh Hoà năm 2020; chống 

buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh Khánh Hòa năm 2020, triển khai 

thực hiện nhiệm vụ năm 2021; di dời các cơ sở sản xuất nước mắm trên địa bàn 
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thành phố Nha Trang; phương án triển khai dự án trồng cây xanh dải phân cách 

đường Võ Nguyên Giáp; giải quyết các vướng mắc trong việc xử lý vi phạm hành 

chính liên quan đến lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, 

hỗ trợ và tái định cư, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng một số đoạn 

đường trên tuyến cao tốc Bắc Nam đoạn đi qua địa phận tỉnh Khánh Hoà; 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 tái định cư xã Vĩnh Thái và dự án đường D30; giải quyết vướng mắc tại 

các dự án Khách sạn Năm Sao Đại Lãnh, Khu du lịch Ba Hồ, Khu du lịch Dốc Lết 

– Phương Mai, Khu dân cư sinh thái Vườn Tài; 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; xử lý các dự án sai 

phạm theo kết luận của Ủy ban kiểm tra Trung ương và Thanh tra Chính phủ;... 

Trước, trong và sau Tết Nguyên đán, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND 

tỉnh tham gia các hoạt động liên quan (dự Hội nghị tổng kết công tác báo chí và 

gặp mặt, chúc Tết các phóng viên báo chí trên địa bàn tỉnh; gặp mặt, chúc Tết các 

cán bộ khoa học tiêu biểu, các huấn luyện viên, vận động viên tiêu biểu, các văn 

nghệ sĩ tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; gặp mặt, chúc Tết các học viện, trường đại học, 

cao đẳng, trung cấp trên địa bàn tỉnh; gặp mặt, tặng quà, chúc Tết công nhân; 

thăm, tặng quà Tết tại một số xã miền núi; thăm và tặng quà một số đơn vị và các 

gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; đi thăm, chúc Tết các đơn vị, gia 

đình; 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; 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 trực tuyến toàn quốc triển khai công tác bầu cử, 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 phiên thứ nhất, phiên thứ hai, hội nghị hiệp thương lần thứ 

nhất, lần thứ hai…); dự hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021 của các 
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bộ, ban, ngành Trung ương và một số sở, ngành địa phương; dự kỳ họp thứ 14 Hội 

đồng nhân dân tỉnh khóa VI và các hội nghị, 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. Ngoài ra, Chủ tịch và Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng 

đoàn đại biểu của tỉnh dự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng,… 

 Trong quý I năm 2021, UBND tỉnh đã ban hành 768 quyết định cá biệt, 08 

Chỉ thị (Phát động phong trào Thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội tỉnh Khánh Hoà năm 2021; Tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khoá XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa 

bàn tỉnh; Tập trung triển khai quyết liệt, đồng bộ các biện pháp phòng, chống bệnh 

gia súc, gia cầm vụ Đông Xuân; Tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết 

Nguyên đán Tân Sửu 2021 vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Công tác phòng 

chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2021,...); ban  hành 89 thông báo kết 

luận cuộc họp, 52 báo cáo và 2.509 văn bản hành chính khác. Một số văn bản 

đáng chú ý:  Cấp kinh phí cho các huyện, thị xã, thành phố  để mua gạo hỗ trợ cho 

người dân thiếu lương thực, khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và giáp 

hạt đầu năm 2021; phê duyệt Kế hoạch, phương thức tuyển sinh vào lớp 10 các 

Trường trung học phổ thông, các trung tâm giáo dục thường xuyên - hướng nghiệp 

năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh; phê duyệt, công bố Chỉ số và xếp hạng kết 

quả cải cách hành chính năm 2020; 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 2021-2025; 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 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; tổ chức cưỡng chế thu 

hồi đất tại dự án Công viên văn hoá, giải trí, thể thao Nha Trang Sao; xử lý tình 

trạng mất an ninh trật tự tại trạm thu phí Ninh Xuân; tăng cường công tác bảo vệ 

rừng dịp Tết Nguyên đán 2021; phương án kéo dài phạm vi thu phí và bổ sung các 

tuyến đường mới có tổ chức thu phí; đảm bảo các hoạt động lu lịch trong dịp Tết 

Nguyên đán Tân sửu 2021; công tác quản lý trật tự xây dựng năm 2021 trên địa 

bàn tỉnh; một số biện pháp cấp bách duy trì phát triển chăn nuôi;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 3 VÀ QUÝ I NĂM 2021 

1. Các chỉ tiêu tổng hợp 

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giảm 4,7% so với cùng kỳ năm 

trước, trong đó GRDP theo ngành kinh tế giảm 5,5% so với cùng kỳ năm trước. 
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Cụ thể: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,65%, khu vực công nghiệp và 

xây dựng tăng 1,91%, khu vực dịch vụ giảm 11,73%. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 3/2021 tăng 2,03% so cùng kỳ năm 

trước. Tính chung quý I/2021, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) quý I năm 2021 

tăng 0,28% so cùng kỳ năm trước: Ngành sản xuất và phân phối điện, khí đốt, 

nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 0,85%; ngành công nghiệp chế 

biến, chế tạo tăng 0,74%; ngành công nghiệp khai khoáng giảm 10,92% và ngành 

cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 11,58%. 

Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có chỉ số sản xuất công nghiệp quý I 

năm 2021 tăng so với cùng kỳ năm trước như: Bia đóng lon tăng 61,3%; điện sản 

xuất tăng 31,1%; đường RE tăng 21,7%; đường RS tăng 8,7%; nước yến và nước 

bổ dưỡng khác tăng 2,24%;… Sản phẩm có chỉ số tăng thấp hoặc giảm như: Bia 

đóng chai giảm 22,8%; điện thương phẩm giảm 14,1%; sợi tự nhiên giảm 13,8%; 

thuốc lá có đầu lọc giảm 13,4%;... 

Do tình hình diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 đã làm ảnh hưởng đến 

hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp ngành công nghiệp trên địa 

bàn tỉnh, đặc biệt các đơn vị chiếm tỷ trọng lớn có tốc độ tăng trưởng giảm như: 

ngành công nghiệp đóng tàu giảm khoảng 25% so với cùng kỳ do tình hình ký kết 

hợp đồng đóng mới tàu và tiến độ giao tàu với khách hàng kéo dài; sản xuất thuốc 

lá điếu giảm do tình hình tiêu thụ thuốc lá giảm; các đơn vị sản xuất nước yến, 

ngành sản xuất bia có sản lượng sản xuất và mức tiêu thụ tăng nhưng không cao là 

do các hoạt động du lịch, dịch vụ còn bị ảnh hưởng lớn của dịch Covid-19 dẫn đến 

lượng tiêu thụ giảm,… 

3. Dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3/2021 đạt 

5.550,4 tỷ đồng, tăng 19,5% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2021, 

tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 17.466,8 tỷ đồng, 

tăng 0,2% so cùng kỳ năm trước.  

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, lan rộng trên toàn 

thế giới và tiếp tục kéo dài, các hoạt động vận tải đường không quốc tế đến nay 

vẫn chưa được khôi phục đã ảnh hưởng rất lớn đến ngành du lịch cả nước nói 

chung và Khánh Hòa nói riêng, đối tượng chịu tác động trực tiếp từ dịch bệnh 

Covid-19 chính là các đơn vị lữ hành, các cơ sở lưu trú và đơn vị kinh doanh dịch 

vụ liên quan…, buộc các cơ sở kinh doanh du lịch phải đóng cửa, thiệt hại kinh tế, 

ngày càng nhiều số lượng lao động phải nghỉ việc… Doanh thu du lịch tháng 

3/2021 được 302,9 tỷ đồng, giảm 8% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý 

I/2021, doanh thu du lịch đạt 810,1 tỷ đồng, giảm 75% so cùng kỳ năm trước, 

khách lưu trú được 210,4 nghìn lượt người với 472,4 nghìn ngày khách, giảm lần 

lượt là 67,3% và 79,4%, trong đó khách quốc tế 10 nghìn lượt khách (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), giảm 97,6% với 50,8 nghìn ngày khách, 

giảm 97,3%.  
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Kim ngạch xuất khẩu tháng 3/2021 được 102,7 triệu USD, giảm 21,3% so 

với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2021, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 

293,81 triệu USD, giảm 25% so cùng kỳ năm trước, trong đó: Hàng thủy sản giảm 

1,6%; phương tiện vận tải và phụ tùng giảm 50,2% do công ty TNHH đóng tàu 

Hyundai Việt Nam chỉ xuất khẩu 3 chiếc tàu biển, giảm 3 chiếc so cùng kỳ năm 

trước; hàng dệt may giảm 12%; cà phê tăng 4,2%;... 

Kim ngạch nhập khẩu tháng 3/2021 được 58,27 triệu USD, giảm 17,2% so 

với cùng kỳ năm trước. Tính chung quý I/2021, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa 

đạt 140,41 triệu USD, giảm 16,4% so cùng kỳ năm trước, trong đó: hàng thủy sản 

giảm 0,6%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày giảm 3,3%; máy móc thiết bị, dụng 

cụ phụ tùng khác giảm 15,9%; sắt thép các loại giảm 36,5%; nguyên phụ liệu 

thuốc lá tăng 50,2%;... 

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) 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. Quý I/2021, Cục quản lý thị trường đã kiểm tra 

được 263 cơ sở sản xuất kinh doanh, đã phát hiện 135 vụ vi phạm, xử lý hành 

chính 136 cơ sở vi phạm (01 vụ năm 2020 chuyển sang), thu nộp ngân sách 

816,22 triệu đồng.  

Chỉ số giá tiêu dùng tháng 3/2021 giảm 0,38% so tháng trước, tăng 0,92% so 

với tháng 12/2020 và tăng 1,56% so với cùng kỳ năm trước. Chỉ số giá tiêu dùng 

bình quân 3 tháng đầu năm 2021 tăng 0,54% so với bình quân cùng kỳ năm 2020. 

 4. Sản xuất nông, lâm, thủy sản 

Tính đến thời điểm 15/3/2021, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm từ 

đầu vụ Đông Xuân đến nay được 30.207 ha, bằng 40,7% kế hoạch, trong đó cây 

lương thực đạt 41,5%; cây chất bột có củ đạt 46,3%; cây thực phẩm đạt 29,4%; 

cây công nghiệp hàng năm đạt 38,5%. So cùng kỳ năm trước, tổng diện tích gieo 

trồng cây hàng năm giảm 3%, trong đó cây công nghiệp hàng năm giảm 17,3% do 

những năm gần đây giá mía xuống thấp người dân phá bỏ diện tích để chuyển 

sang trồng một số cây hàng năm khác có hiệu quả kinh tế cao; cây chất bột có củ 

giảm 10,9%; cây thực phẩm giảm 2,9%; riêng cây lương thực tăng 0,9% chủ yếu 

do nguồn nước từ các hồ chứa nước đáp ứng đủ nhu cầu tưới tiêu cho vụ lúa Đông 

Xuân nên diện tích gieo trồng tăng.  

Về hoạt động chăn nuôi 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 
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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 quý I/2021 chủ yếu tập trung chăm sóc, khoanh 

nuôi tái sinh và bảo vệ rừng; ươm giống cây lâm nghiệp chuẩn bị cho kế hoạch 

trồng rừng năm 2021; đồng thời đẩy mạnh công tác phòng chống cháy rừng trong 

tình hình thời tiết nắng nóng kéo dài, có nguy cơ cháy rừng rất cao và triển khai 

các giải pháp ngăn chặn nạn chặt phá rừng trái phép. Sản lượng gỗ khai thác từ 

rừng trồng tháng 3/2021 được 9.871 m3, giảm 13,8% so cùng kỳ năm trước. Tính 

chung quý I/2021, sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng được 11.764 m3, giảm 

14,4%. Tính đến ngày 15/3/2021, trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa chưa xảy ra tình 

trạng cháy rừng. 

Thời tiết trên các ngư trường khai thác tương đối thuận lợi, giá thủy sản 

đang ổn định ở mức cao; cộng với các đội dịch vụ hậu cần nghề cá, các mô hình 

nghiệp đoàn nghề cá, tổ hợp tác khai thác thủy sản trên biển tiếp tục được triển 

khai có hiệu quả đã tạo động lực cho ngư dân vươn khơi bám biển, tăng chuyến ra 

khơi đánh bắt nên tổng sản lượng thủy sản quý I/2021 được 27.268 tấn, tăng 2,6% 

so cùng kỳ năm trước, trong đó: sản lượng thủy sản khai thác được 23.644,3 tấn, 

tăng 2,55%; sản lượng thủy sản nuôi trồng 3.623,7 tấn, tăng 2,85% (trong đó sản 

lượng cá tăng 5,5% chủ yếu do tăng sản lượng cá chẽm nuôi lồng bè của Công ty 

TNHH Autralis xuất khẩu ra thị trường nước ngoài). 

5. Tài chính - Ngân hàng 

Tháng 3/2021, thu ngân sách nhà nước đạt 1.331,9 tỷ đồng. Tính chung quý 

I/2021, thu ngân sách nhà nước đạt 4.221,8 tỷ đồng, bằng 30,7% dự toán và bằng 

103,2% cùng kỳ năm trước; trong đó: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu được 

698,2 tỷ đồng bằng 31% dự toán và bằng 98,1% cùng kỳ; thu nội địa được 3.523,5 

tỷ đồng bằng 30,6% dự toán và bằng 104,3% so cùng kỳ; với các khoản thu như: 

Thu từ DNNN trung ương đạt 29,9% dự toán; thu từ DNNN địa phương đạt 30,4% 

dự toán; thu ngoài quốc doanh đạt 27,5% dự toán; thu từ khu vực đầu tư nước 

ngoài đạt 29,2% dự toán; thu tiền sử dụng đạt 28,7% dự toán (chủ yếu thu tiền sử 

dụng đất cấp huyện). 

Tháng 3/2021, chi cân đối ngân sách đạt 699,2 tỷ đồng, trong đó chi thường 

xuyên đạt 597,4 tỷ đồng. Tính chung quý I/2021, chi cân đối ngân sách đạt 2.593,3 

tỷ đồng bằng 23,7% kế hoạch, trong đó chi thường xuyên đạt 1.472,5 tỷ đồng, 

bằng 21,6% kế hoạch. 

Các Chi nhánh Tổ chức tín dụng 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 Covid-

19. Đến cuối quý I năm 2021, huy động vốn toàn tỉnh đạt 87.880 tỷ đồng, tăng 
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3,7% so với cùng kỳ năm trước. Dư nợ cho vay đạt 96.310 tỷ đồng, tăng 6,8% so 

với cùng kỳ năm trước. Vốn tín dụng được tập trung cho lĩnh vực sản xuất kinh 

doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Đến 28/02/2021, dư nợ cho 

vay các đối tượng ưu tiên đạt 50.786 tỷ đồng, chiếm 53,3% tổng dư nợ. Dư nợ cho 

vay phát triển nông nghiệp và nông thôn 24.250 tỷ đồng, chiếm 25,5% tổng dư nợ. 

Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 22.310 tỷ đồng, chiếm 23,4% tổng dư nợ. 

Dư nợ cho vay phục vụ xuất khẩu 3.618 tỷ đồng, chiếm 3,8% tổng dư nợ. 

6. Đầu tư - xây dựng và phát triển doanh nghiệp 

Quý I/2021, toàn tỉnh thu hút được 05 dự án đầu tư ngoài ngân sách với 

tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 342 tỷ đồng (cùng kỳ năm 2020 toàn tỉnh thu hút 

được 02 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 33 tỷ 

đồng); cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp cho 379 doanh nghiệp, 

giảm 2,1% so với cùng kỳ năm trước với tổng vốn đăng ký khoảng 3.489 tỷ đồng, 

tăng 80,8%1 so cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động là 712 

doanh nghiệp, tăng 24,3% so với cùng kỳ. 

Về thực hiện và giải ngân đầu tư công: 03 tháng đầu năm 2021, các đơn vị 

tập trung thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn được kéo dài năm 2020 sang năm 

2021 theo quy định. Thực hiện quý I năm 2021, so với kế hoạch vốn được tỉnh 

giao thực tế thì tỷ lệ giải ngân đạt 9,1% (quý I năm 2020 giải ngân đạt 7,8% kế 

hoạch). Chi tiết giải ngân từng nguồn vốn như sau: (i) Nguồn vốn cân đối ngân 

sách địa phương: giải ngân đạt 8,2% kế hoạch, (ii) Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ 

có mục tiêu (vốn trong nước): giải ngân đạt 20,3% 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 6,3% kế hoạch, (iv) Nguồn vốn đầu tư từ nguồn bội chi (vay lại 

Chính phủ để thực hiện các dự án ODA): giải ngân 3,3% kế hoạch. 

Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh quý I năm 2021 đạt 

10.530 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ năm trước.  

7.  Văn hóa, xã hội 

a) Giáo dục và Đào tạo: 

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. Đã tổ chức Hội thi giáo 

viên dạy giỏi tiểu học cấp tỉnh năm học 2020 - 2021 theo Thông tư số 

22/2019/TT-BGDĐT ngày 20/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về 
 

1 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. 
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Hội thi giáo viên dạy giỏi cơ sở giáo dục mầm non; giáo viên dạy giỏi, giáo viên 

chủ nhiệm lớp giỏi cơ sở giáo dục phổ thông, tham gia dự thi có 96 giáo viên 

thuộc 8 phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành phố trong toàn tỉnh. Tiếp tục triển 

khai đánh giá ngoài đợt 2 năm học 2020 - 2021 cho 26 trường (mầm non: 8 

trường, tiểu học: 8 trường, THCS: 8 trường và THPT: 2 trường). Các huyện, thị 

xã, thành phố đã tổ chức thành công Hội khỏe măng non cấp huyện, chọn và thành 

lập đội tuyển chuẩn bị tham dự Hội khỏe măng non cấp tỉnh. 

 b) 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 3/2021, 

toàn tỉnh ghi nhận 256 ca sốt xuất huyết (không có ca tử vong) giảm 19,2% so với 

tháng trước; 123 ca Tay chân miệng (không có ca tử vong), tăng 186% so với 

tháng trước; không ghi nhận ca dương tính với sởi. Tính chung quý I/2021, toàn 

tỉnh ghi nhận 1.494 ca sốt xuất huyết (không có ca tử vong), tăng 2,7% so với 

cùng kỳ năm trước; 274 ca Tay chân miệng (không có ca tử vong), tăng 2,5 lần so 

với cùng kỳ, 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 đoàn; 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 04/4/2021, trên 

địa bàn tỉnh có 88 trường hợp dương tính với Covid-19, trong đó: đã ra viện 84 

trường hợp, đang điều trị 4 ca. Toàn tỉnh hiện đang tổ chức quản lý, theo dõi, cách 

ly 1.245 trường hợp. Trong đó:  người nhập cảnh, thuyền viên, tổ bay:  1.245; 

người về từ Quảng Ninh, Hải Dương, Hồ Chí Minh và từ vùng dịch khác trong 

nước: 0. Tích lũy từ ngày 10/01/2020 đến ngày 04/4/2021 đã và đang quản lý, theo 

dõi, cách ly: 14.581 trường hợp. Tích lũy số mẫu xét nghiệm có kết quả là 43.027 

mẫu, trong đó: dương tính 88 trường hợp. 

c) Văn hoá và Thể thao:  

Ngành Văn hóa và Thể thao đã triển khai nhiều hoạt động văn hóa, nghệ 

thuật Mừng Đảng - Mừng Xuân Tân Sửu 2021 với nội dung đa dạng, phong phú 

nhằm phục vụ nhu cầu giải trí lành mạnh cho Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. 

Tuy nhiên, phần lớn các hoạt động phải tạm dừng để thực hiện các biện pháp 

phòng chống dịch Covid-19. Đặc biệt đã tổ chức thành công các hoạt động tuyên 

truyền và chương trình nghệ thuật 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); chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc 

lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của 
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UBND tỉnh,…. Ngoài ra, đã tổ chức tốt các hoạt động văn hóa tại cơ sở phục vụ 

Nhân dân như: 55 buổi biểu diễn nghệ thuật, 123 buổi chiếu phim lưu động, 03 

đợt triển lãm, … 

Về thể thao thành tích cao, đã tham dự 5 giải thể thao toàn quốc, đạt 16 bộ huy 

chương (04 Vàng, 05 Bạc, 07 Đồng); 01 vận động viên cấp kiện tướng và 02 vận 

động viên cấp I quốc gia. Tập trung triển khai tổ chức Đại hội thể dục thể thao các 

cấp, tiến đến Đại hội thể dục thể thao tỉnh Khánh Hòa lần thứ IX năm 2021. 

 d) Lao động, người có công và an sinh xã hội:  

- Lao động - Việc làm:  

Đến tháng 3 năm 2021, toàn tỉnh đã tổ chức tuyển sinh và đào tạo nghề 

cho 7.392 người trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên, đạt 25,1% 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 10.411.050.000 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 15.583 người với tổng kinh phí: 3.895.750.000 

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; các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân làm công 

tác từ thiện xã hội hỗ trợ tết với kinh phí 1.742.400.000 đồng. Toàn tỉnh có 124 

điểm tổ chức hoạt động vui chơi giải trí cho trẻ em với sự tham gia của gần 27 

ngàn lượt trẻ em; có 8.314 lượt trẻ em được tặng quà với kinh phí trên 1,6 tỷ đồng. 

Cho vay các đối tượng chính sách tại Ngân hàng Chính sách xã hội: Đến 

ngày 28/02/2021, dư nợ cho vay đạt 3.149,06 tỷ đồng, so đầu năm tăng 36,45 tỷ 

đồng với 1,17%. Dư nợ cho vay một số chương trình lớn như sau: Cho vay hộ 

nghèo 232 tỷ đồng; Cho vay hộ cận nghèo 474,75 tỷ đồng; Cho vay giải quyết 

việc làm 452,07 tỷ đồng; Cho vay chương trình nước sạch vệ sinh môi trường 

1.027,22 tỷ đồng;…  

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 24 người lao động xuất cảnh đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng. 
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- Về chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp: Thực hiện quý I năm 2021, tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm 

xã hội (bắt buộc và tự nguyện) đạt 23%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo 

hiểm thất nghiệp đạt 20%. 

- Giảm nghèo: Đầu năm 2021, số hộ nghèo toàn tỉnh là 6.968 hộ, chiếm tỷ 

lệ 2,09%. Quý I/2021, đã giải quyết việc gia hạn thẻ BHYT cho một số đối tượng 

được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ đóng BHYT trong thời gian chờ quy định 

hướng dẫn của cơ quan, cấp có thẩm quyền. Triển khai chính sách giảm nghèo 

năm 2021 theo hướng dẫn của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, hướng dẫn 

triển khai Nghị định số 07/2021/NĐ-CP ngày 27/01/2021 của Chính phủ quy định 

chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. Triển khai chương trình công tác giảm 

nghèo kết hợp các hoạt động của Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới. 

8. Khoa học và công nghệ 

Đang triển khai xây dựng và gửi lấy ý kiến các sở, ban, ngành, địa phương, 

doanh nghiệp các Chương trình, Đề án theo kế hoạch, nhiệm vụ công tác năm 

2021, cụ thể: Chương trình nâng cao năng suất chất lượng giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Chương trình hỗ trợ xây dựng, 

phát triển thương hiệu các sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 

2021-2025; Đề án quản lý, sử dụng và phát triển nguồn nhân lực khoa học và công 

nghệ tỉnh Khánh Hòa; Chương trình đổi mới sáng tạo giai đoạn 2021-2025; Thành 

lập và vận hành Trung tâm dịch vụ hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; Chương 

trình KH&CN phát triển kinh tế biển tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025; 

Chương trình KH&CN phát triển nông thôn miền núi tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 

2021-2025. 

Thông báo tuyển chọn, giao trực tiếp nhiệm vụ KH&CN thuộc kế hoạch 

KH&CN năm 2021 trên Cổng thông tin điện tử của tỉnh và Trang thông tin điện tử 

của Sở Khoa học và Công nghệ: Nhiệm vụ KH&CN tuyển chọn: Tiếp nhận và tổ 

chức mở hồ sơ 06/06 nhiệm vụ tuyển chọn thuộc kế hoạch KH&CN năm 2021, cả 

06 nhiệm vụ đều có đơn vị gửi hồ sơ đủ điều kiện tham gia tuyển chọn; Nhiệm vụ 

KH&CN giao trực tiếp: Tiếp nhận hồ sơ của 04/7 nhiệm vụ giao trực tiếp thuộc kế 

hoạch KH&CN năm 2021. 

9. Thông tin và truyền thông 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển 

chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025, Kế 

hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và 

phát triển chính quyền số tỉnh Khánh Hòa năm 2021; Kế hoạch ứng phó sự cố, bảo 

đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa năm 2021; Kế hoạch 

triển khai số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính còn hiệu lực thuộc thẩm 

quyền giải quyết của các cơ quan, địa phương trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa; Kế 

hoạch tổ chức Ngày sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh năm 2021; Kế hoạch tuyên 

truyền, giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2021 trên các phương tiện thông tin 

đại chúng tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Tuyên truyền, 
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nâng cao nhận thức và phổ biến kiến thức về an toàn thông tin giai đoạn 2021 - 

2025” trên địa bàn tỉnh... 

Trong quý I/2021, xây dựng 03 kế hoạch tuyên truyền định kỳ, đưa hơn 500 

tin, bài tuyên truyền về các sự kiện nổi bật, kỷ niệm các ngày lễ lớn trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hòa, trong đó, đặc biệt tuyên truyền về: Kết quả kinh tế - xã hội của 

tỉnh năm 2020 và 3 tháng đầu năm 2021; các hoạt động thăm, tặng quà, gặp mặt, 

chúc Tết; công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; công tác phòng, chống dịch 

bệnh, nhất là dịch bệnh ở người như: Covid-19, sốt xuất huyết, tay - chân miệng; 

dịch bệnh ở gia súc, gia cầm như: Dịch cúm gia cầm, Dịch tả lợn châu Phi...... 

10. Tài nguyên và môi trường 

Đã tập trung giải quyết và giao được 35.809 Giấy chứng nhận QSD đất các 

loại gồm (Giấy chứng nhận QSD đất lần đầu cho tổ chức: 67; Giấy chứng nhận 

QSD đất lần đầu cho cá nhân, hộ gia đình: 1.547; Cấp mới Giấy chứng nhận cho 

tổ chức do biến động: 346; Cấp mới Giấy chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình do 

biến động: 15.723; Chỉnh lý Giấy chứng nhận cho tổ chức: 0; Chỉnh lý Giấy 

chứng nhận cho cá nhân, hộ gia đình: 8.426; đăng ký thế chấp cho 5.710; xóa thế 

chấp cho 3.990 Giấy chứng nhân QSD đất).  

Tập trung giải quyết 103/113 hồ sơ về giá đất, bồi thường, hỗ trợ tái định 

cư. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động số 31-CTr/TU ngày 

05/7/2019 của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của 

Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khoá XII) về Chiến lược phát triển bền vững 

kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Triển khai các 

nhiệm vụ: “Rà soát, tổng hợp, đo đạc bổ sung, thành lập Hệ thống bản đồ địa hình 

đáy biển tỷ lệ 1/10.000 khu vực ven biển tỉnh Khánh Hòa (vùng biển độ sâu đến 

50 mét nước)”; “Điều tra, khảo sát thiết lập hành lang bảo vệ bờ biển tỉnh Khánh 

Hòa”; “Điều tra, đánh giá hiện trạng và phân loại rác thải nhựa vùng ven biển và 

hải đảo trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa”; “Lập hồ sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Khánh 

Hòa” và nhiệm vụ “Chương trình quản lý tổng hợp tài nguyên vùng bờ tỉnh Khánh 

Hòa giai đoạn 2020-2025”. 

Triển khai lập danh sách các cơ sở thuộc diện nộp phí bảo vệ môi trường 

đối với nước thải công nghiệp theo Nghị định số 53/2020/NĐ-CP từ ngày 

01/01/2021. Đã ban hành 2 quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực đất 

đai và khoáng sản đối với 02 đơn vị với tổng số tiền là 180.000.000đồng. 

11. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền, cải cách hành chính   

 Đã triển khai các nhiệm vụ liên quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 theo kế hoạch của Hội 

đồng bầu cử Quốc gia và Ủy ban bầu cử tỉnh. Trong đó đáng chú ý: 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; ban hành Nghị quyết số 20/NQ- UBBC 

ngày 03/3/2020  ấn định số đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh, danh sách các đơn 
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vị bầu cử và số lượng đại biểu được bầu ở mỗi đơn vị bầu cử đại biểu HĐND tỉnh 

Khánh Hòa nhiệm kỳ 2021-2026; thành lập các khu vự bỏ phiếu; tổ chức kiểm tra 

công tác bầu cử tại các huyện, thị xã, thành phố;... 

Hoàn thành công tác thẩm định đánh giá, xếp hạng cải cách hành chính năm 

2020 của đơn vị trên địa bàn tỉnh; triển khai công tác tự đánh giá để xác định Chỉ 

số cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2020; tổ chức tổng kết công tác cải 

cách hành chính năm 2020; tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức hành chính và 

thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức hành chính. 

Đã thông qua Phương 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/NĐ-CP, đang chỉ đạo triển khai việc sắp xếp tổ chức bộ máy để hoàn 

thành theo tiến độ quy định của Chính phủ; tổ chức thành công Hội nghị tổng kết 

công tác thi đua, khen thưởng năm 2020 và triển khai phương hướng nhiệm vụ 

năm 2021. 

12. Công tác Thanh tra, tiếp dân 

a) Thanh tra hành chính 

Trong quý I năm 2021, toàn tỉnh đã triển khai 09 cuộc thanh tra hành chính 

tại 39 đơn vị (có 01 cuộc đột xuất); đã ban hành kết luận 07 cuộc; đang tiến hành 

thanh tra 02 cuộc theo kế hoạch. Qua thanh tra đã phát hiện 35 đơn vị có sai phạm 

về tài chính số tiền 4.449,55 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp NSNN 3.504,17 

triệu đồng và chấn chỉnh trong công tác quản lý tài chính số tiền 945,38 triệu 

đồng; đồng thời chấn chỉnh, rút kinh nghiệm trong công tác quản lý điều hành đối 

với 35 tổ chức. 

b) Thanh tra chuyên ngành 

Trong quý, Thanh tra các sở, ban, ngành triển khai 549 cuộc thanh tra, kiểm 

tra đối với 1.160 cá nhân và 272 tổ chức thuộc các lĩnh vực chuyên ngành quản lý 

như: Trật tự an toàn giao thông đường bộ, xây dựng, công thương, văn hóa, nông 

nghiệp, y tế, tư pháp, kế hoạch đầu tư, du lịch, lao động...; đã phát hiện 908 đối 

tượng vi phạm (814 cá nhân, 94 tổ chức); đã ban hành 908 quyết định xử phạt vi 

phạm hành chính với số tiền 2.510,5 triệu đồng. 

c) Công tác tiếp công dân, xử lý đơn và giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Trong quý I năm 2021, các cơ quan hành chính đã 565 lượt công dân đến 

khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị với số lượng công dân được tiếp là 698 

người/565 vụ việc các loại (gồm 63 vụ việc cũ, 502 vụ việc mới), số lượt tiếp công 

dân so với cùng kỳ tăng 30% (565 lượt/435 lượt); đã tiếp 15 lượt đông người, 

trong đó đáng chú ý: Các hộ tiểu thương kinh doanh tại Chợ Đầm Tròn, thành phố 

Nha Trang; các hộ dân mua căn hộ The Arena do Công ty Cổ phần Trần Thái Cam 

Ranh làm chủ đầu tư; các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự án Phân hiệu 2 Trường 

Đại học Tôn Đức Thắng, tại xã Phước Đồng; các hộ dân có đất bị thu hồi thuộc dự 

án Khu biệt thự Quốc Anh, dự án Khu du lịch giải trí Sông Lô, Nha Trang và dự án 

Công viên Bến tàu du lịch Trí Nguyên; các hộ dân liên quan đến việc thu hồi đất, 

bồi thường hỗ trợ khi thực hiện dự án đường cao tốc Bắc - Nam, đoạn qua xã Cam 
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Thịnh Tây, TP. Cam Ranh; các hộ dân trình bày việc các hộ tiểu thương buôn bán 

tại chợ tự phát ở tổ dân phố số 7, số 8 đường Trần Hưng Đạo, thị trấn Vạn Giã, 

huyện Vạn Ninh;… 

Trong kỳ, các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận 2.414 đơn khiếu nại, 

tố cáo, đơn kiến nghị, phản ánh, đơn tranh chấp của công dân gửi đến, tăng 36% 

so với cùng kỳ (2.414 đơn/1.776 đơn). Qua phân loại, trong quý I phải giải quyết 

69 đơn (62 khiếu nại, 07 tố cáo), giảm 6,7% so với cùng kỳ (69 vụ/74 vụ). Đến nay, 

các cơ quan hành chính đã xem xét giải quyết được 32 vụ việc (27 khiếu nại, 05 tố 

cáo)/69 vụ việc, đạt tỉ lệ: 46,4%.  

 13. Quốc phòng - An ninh 

Trong quý I năm 2021, 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 quý I năm 2021 xảy ra 176 vụ phạm pháp 

hình sự, tăng 27 vụ so với cùng kỳ năm 2020 (18,12%). Điều tra làm rõ 161/176 

vụ, đạt tỷ lệ 91,47%; trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều 

tra làm rõ 19/19 vụ, đạt tỷ lệ 100%.   

  Về trật tự an toàn giao thông: Trong quý I năm 2021 đã xảy ra 34 vụ, làm 

chết 35 người, bị thương 08 người - So với cùng kỳ năm 2020, tăng 09 vụ, tăng 09 

người chết, tăng 05 người bị thương. Trong đó: 

- TNGT đường bộ: Xảy ra 30 vụ, làm chết 31 người, bị thương 08 người -  

So với cùng kỳ năm 2020, tăng 07 vụ, tăng 07 người chết, tăng 05 người bị 

thương.  

- TNGT đường sắt: Xảy ra 03 vụ, làm chết 03 người, không có người bị 

thương - So với cùng kỳ năm 2020, tăng 01 vụ, tăng 01 người chết. 

- TNGT đường thủy nội địa: Xảy ra 01 vụ, làm chết 01 người, không có 

người bị thương - So với cùng kỳ năm 2020, tăng 01 vụ, tăng 01 người chết. 

Về tình hình cháy, nổ: Xảy ra 09 vụ cháy, nổ (thành phố Nha Trang: 05 vụ, 

thị xã Ninh Hòa, huyện Vạn Ninh, Cam Ranh, Cam Lâm mỗi địa phương 01 vụ), 

giảm 17 vụ so với cùng kỳ, thiệt hại ước tính 0,4 tỷ đồng; không xảy vụ cháy nổ. 

14. Tình hình thực hiện 04 chương trình kinh tế - xã hội trọng điểm 

a) Chương trình xây dựng nông thôn mới 

Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 11/01/2021 về thực 

hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa 
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giai đoạn 2021 – 2025. HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 05/NQ-HĐND 

ngày 15/01/2021 về ban hành Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021-2025. Năm 2021 có 05 xã đăng ký đạt 

chuẩn nông thôn mới gồm: Vạn Khánh huyện Vạn Ninh;  Ninh Xuân, Ninh Lộc 

thị xã Ninh Hòa; Diên Tân huyện Diên Khánh, Suối Cát huyện Cam Lâm (bảo 

đảm mục tiêu Nghị quyết số 72/NQ-HĐND ngày 07/12/2020 của HĐND tỉnh về 

phát triển kinh tế xã hội năm 2021). 

b) Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền 

núi 

Triển khai Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy và Nghị 

quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/01/2021 của HĐND tỉnh về Chương trình phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Khánh Hòa 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, UBND tỉnh đã có Công văn số 

545/UBND-KT ngày 19/01/2021 báo cáo Ủy ban Dân tộc tổng hợp trình Thủ 

tướng Chính phủ về kết quả xác định xã, thôn vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi theo trình độ phát triển trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Đây là cơ 

sở quan trọng để xác định phạm vi thực hiện của Chương trình trên địa bàn tỉnh 

Khánh Hòa. Việc rà soát được thực hiện theo Quyết định số 33/2020/QĐ-TTg 

ngày 12/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí phân định vùng đồng bào 

DTTS và miền núi theo trình độ phát triển giai đoạn 2021 - 2025. Hiện nay, Ban 

Dân tộc đang phối hợp với UBND các huyện rà soát, xác định các dân tộc còn gặp 

nhiều khó khăn, có khó khăn đặc thù trên địa bàn theo Quyết định số 39/2020/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ về Tiêu chí xác định các dân tộc còn gặp nhiều khó 

khăn, có khó khăn đặc thù giai đoạn 2021 - 2025. 

Căn cứ các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại Nghị quyết số 09-NQ/TU và 

Nghị quyết số 16/NQ-HĐND ngày 15/01/2021, UBND tỉnh đã chỉ đạo xây dựng 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - 

xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định 

hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa theo hướng cụ thể hóa các 

nhiệm vụ và giải pháp phù hợp với từng lĩnh vực; phân công trách nhiệm cơ quan 

chủ trì, cơ quan phối hợp thực hiện các nhiệm vụ cụ thể; nguồn lực, kinh phí; đề 

xuất cơ chế quản lý, theo dõi, kiểm tra việc triển khai thực hiện Chương trình. 

Ngoài ra, UBND tỉnh đã thành lập Đoàn công tác khảo sát thực tế danh mục 

đầu tư thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 

2030. Đoàn khảo sát đang tiến hành khảo sát tại các địa phương. 

c) Chương trình phát triển đô thị 

Triển khai Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy và Nghị 

quyết số 17/NQ-HĐND ngày 15/01/2021 của HĐND tỉnh về Chương trình phát 

triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 - 2025 và định hướng đến năm 2030, 

Sở Xây dựng đang hoàn chỉnh dự thảo Quyết định ban hành Kế hoạch theo chỉ 

đạo của UBND tỉnh. 

d) Chương trình phát triển nguồn nhân lực 
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Triển khai Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 11/01/2021 của Tỉnh ủy và Nghị 

quyết số 04/NQ-HĐND ngày 15/01/2021 HĐND tỉnh về Chương trình phát triển 

nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025, UBND tỉnh đã có các văn 

bản chỉ đạo (Công văn số 871/UBND-TH ngày 29/01/2021 và Công  văn số 

1242/UBND-TH ngày 19/02/2021) giao các sở, ngành liên quan tham mưu Kế 

hoạch triển khai thực hiện. Hiện nay, Sở Nội vụ đang hoàn chỉnh dự thảo Quyết 

định ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025 theo kết luận cuộc họp của UBND tỉnh. 

15. Một số giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 

đảm bảo an sinh xã hội do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 

Đến ngày 28/02/2021, dư nợ bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 là 34.712 tỷ 

đồng, chiếm 36,44% dư nợ cho vay toàn địa bàn. Trong đó, ngành du lịch dư nợ bị 

ảnh hưởng 8.524 tỷ đồng, chiếm 24,56% dư nợ cho vay bị ảnh hưởng; ngành tiêu 

dùng, kinh doanh thương mại dư nợ 6.753 tỷ đồng; chiếm 19,45%; ngành vận tải 

dư nợ 6.672 tỷ đồng, chiếm 19,22%; ngành nông nghiệp dư nợ 3.974 tỷ đồng, 

chiếm 11,45%; ngành xây dựng dư nợ 3.693 tỷ đồng, chiếm 10,64%; ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo (thực phẩm, đồ uống, dệt may,..) dư nợ 1.786 tỷ đồng, 

chiếm 5,15%; hoạt động kinh doanh bất động sản dư nợ 2.738 tỷ đồng, chiếm 

7,89%; các ngành khác (giáo dục, y tế, thông tin và truyền thông,...) dư nợ 572 tỷ 

đồng, chiếm 1,65%.  

Triển khai chỉ đạo của NHNN Chi nhánh, các Chi nhánh TCTD trên địa bàn đã:  

- Điều chỉnh kỳ hạn nợ, gia hạn nợ của khách hàng gặp khó khăn do ảnh 

hưởng của dịch Covid-19 cho 2.142 khách hàng, với dư nợ 7.808 tỷ đồng. Trong 

đó, có 311 doanh nghiệp, dư nợ 6.543 tỷ đồng. Riêng tại Chi nhánh Ngân hàng 

chính sách xã hội tỉnh đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho 935 khách hàng 

cá nhân với dư nợ 16,4 tỷ đồng. Các Chi nhánh TCTD đã thực hiện miễn, giảm lãi 

cho 139 khách hàng với dư nợ 529 tỷ đồng, số tiền lãi đã miễn, giảm là 3,3 tỷ 

đồng. 

- Cho vay mới 15.346 khách hàng với số tiền 41.031 tỷ đồng.  

- Giảm lãi suất vay vốn các khoản vay cũ cho 14.050 lượt khách hàng, với 

dư nợ 24.804 tỷ đồng, số tiền lãi khách hàng được giảm là 106 tỷ đồng.  

- Miễn, giảm các loại phí nhằm khuyến khích khách hàng giao dịch điện tử, 

thanh toán không dùng tiền mặt để hạn chế sự lây lan của virus Corona. 

- Cho vay người sử dụng lao động để trả lương ngừng việc đối với người 

lao động, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Khánh Hòa đã giải ngân 03 hồ sơ người sử 

dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc, số tiền đã giải ngân 972,2 

triệu đồng cho 433 lao động.  

Triển khai thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của 

Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất, Cục Thuế tỉnh đã chỉ đạo 

các đơn vị tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn người nộp thuế 

lập Giấy đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất gửi cơ quan thuế quy định tại 

Nghị định. Đến nay, đã có 6.888 doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân 

(trong đó: có 3.311 doanh nghiệp và tổ chức, 3.577 hộ kinh doanh và cá nhân) 
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được gia hạn nộp thuế với số tiền là 650 tỷ đồng, số tiền thuê đất đã được gia hạn 

là 21 tỷ đồng. 
 

ĐÁNH GIÁ CHUNG 
 

Ba 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: Tổng sản phẩm 

trên địa bàn tỉnh (GRDP) giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước; tổng mức bán lẻ 

hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng 0,2%; thu nội địa đạt tăng 4,3% so với cùng 

kỳ; chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 0,28% so cùng kỳ năm trước; kim ngạch 

xuất khẩu hàng hóa giảm 25% so với cùng kỳ năm trước; doanh thu du lịch giảm 

75% so với cùng kỳ năm trước; số lượt khách lưu trú giảm 67,3% so với cùng kỳ 

năm trước;...  

Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021, Chỉ thị số 05/CT-TTg 

ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 931/VPCP-KGVX ngày 

05/02/2021 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các sở, ban, 

ngành và các địa phương trong tỉnh chủ động xây dựng kịch bản phòng, chống 

dịch trong tình huống khi chưa xảy ra dịch bệnh và trong tình huống có dịch bệnh 

xảy ra; trực phòng chống dịch 24/24; phân công nhân lực trực, bảo đảm cung cấp 

đủ phương tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động phòng, 

chống dịch. 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. 

Một số khó khăn, thách thức trong thời gian tới như sau: 

Dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục sẽ tạo ra nhiều thách thức trong việc hoàn 

thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội đề ra đầu năm, đặc biệt là đối với các 

ngành, lĩnh vực như: thương mại – du lịch, nông nghiệp, công nghiệp, xuất nhập 

khẩu, thu ngân sách, giải quyết việc làm, trật tự, an toàn xã hội..., cụ thể: 

Về kinh tế:  

- Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp tới nông nghiệp, công nghiệp, 

xây dựng, thương mại, dịch vụ, do đó khi khu vực sản xuất bị ảnh hưởng, hoạt 

động đầu tư sẽ bị tác động làm giảm đầu tư trong ngắn hạn và dài hạn, đặc biệt là 

đầu tư của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài nhà nước. Hoạt 

động dịch vụ du lịch, các khách sạn giảm mạnh doanh thu, trong đó có một số 

khách sạn mới đưa vào hoạt động phải tạm thời dừng hoạt động kinh doanh, vấn 

đề này dẫn đến tình hình nợ xấu tăng cao. Nhu cầu tiêu thụ đối với các mặt hàng 

xuất khẩu gặp khó khăn do đóng cửa biên giới và do công tác chống dịch đang 

được thực hiện nghiêm ngặt nên việc vận chuyển, giao nhận hàng hóa hết sức khó 

khăn. 

- Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các hoạt động tìm hiểu cơ hội đầu tư của các 

nhà đầu tư nói chung có khả năng bị trì hoãn, bao gồm các hoạt động tìm hiểu cơ 

hội đầu tư, các hội thảo, các diễn đàn doanh nghiệp, diễn đàn xúc tiến đầu tư … 

Nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt đối với các mặt hàng không thiết yếu sẽ giảm mạnh, 
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làm cho sản xuất bị đình trệ, hàng tồn kho lớn. Các nhà đầu tư mới sẽ do dự chưa 

đưa ra các quyết định đầu tư ở thời điểm này. Đối với các dự án đã đầu tư, các nhà 

đầu tư có khả năng sẽ hoãn lại việc tăng vốn đầu tư.  

Về xã hội: 

- Nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, kéo dài, phụ huynh 

học sinh vẫn chưa an tâm cho con em mình đến trường. Trường hợp học sinh các 

cấp học phải nghỉ học tâp trung tại trường, chuyển sang hình thức học trực tuyến, 

ngành giáo dục phải có những điều chỉnh và giải pháp hữu hiệu để thực hiện theo 

khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021, tuy nhiên, vẫn phần nào ảnh 

hưởng đến tâm lý của phụ huynh và học sinh, nhất là việc thi cử của các em học 

sinh cuối cấp (lớp 9, lớp 12). Ngoài ra, việc học sinh nghỉ học nhiều gây ảnh 

hưởng nhiều cho các trường tư thục, dân lập, các trung tâm/cơ sở ngoại ngữ, tin 

học trên địa bàn không có nguồn thu, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của 

người lao động. 

- Việc huy động các nguồn lực hỗ trợ cho công tác giảm nghèo có giảm sút, 

người lao động có nguy cơ mất việc làm kéo dài, các mô hình hỗ trợ sản xuất 

không có khả năng nhân rộng ảnh hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình, đặc 

biệt đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo. 

- Các thế lực thù địch sẽ lợi dụng sự chậm tăng trưởng về kinh tế - xã hội, 

công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Đảng, Nhà nước ta để tuyên 

truyền, xuyên tạc, tiến hành các hoạt động chống phá; các đối tượng xấu lợi dụng 

mạng xã hội đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh 

Covid-19, gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất ổn trong quần chúng nhân dân. 

- Hoạt động đầu tư vào các dự án kinh tế giảm hoặc tạm dừng, ảnh hưởng 

đến chất lượng, tiến độ thực hiện dự án dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu nại, 

khiếu kiện của khách hành đối với nhà đầu tư tăng cao, gây mất tình hình an ninh, 

trật tự trên địa bàn. Doanh nghiệp ngừng hoạt động, hoạt động du lịch và dịch vụ 

du lịch giảm mạnh, người lao động rơi vào tình trạng thất nghiệp và thiếu việc làm 

tăng cao, không có nguồn thu nhập để sinh sống dẫn đến các loại tội phạm về trật 

tự xã hội cũng tăng cao, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật. 

III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ, CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

THÁNG 4 NĂM 2021 

Trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế - xã hội quý I năm 2021 và những khó 

khăn thách thức trong thời gian tới, UBND tỉnh xây dựng, dự báo các kịch bản 

tăng trưởng năm 2021 do tác động của dịch Covid-19 như sau: 

- Kịch bản 1 (Dịch bệnh Covid-19 được khống chế kịp thời trong Quý 

I/2021): ước tính GRDP năm 2021 tăng 6,9% so với năm 2020, trong đó khu vực 

nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,6%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 8% 

(trong đó công nghiệp tăng 4,9%), khu vực dịch vụ, du lịch tăng 7,4%. 

- Kịch bản 2 (Dịch bệnh Covid-19 được khống chế trong Quý II/2021): ước 

tính GRDP năm 2021 tăng 4,4% so với năm 2020, trong đó khu vực nông, lâm 

nghiệp, thủy sản tăng 1,6%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 7,9% (trong 

đó công nghiệp tăng 4,8%), khu vực dịch vụ, du lịch tăng 2,1%. 
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- Kịch bản 3 (Dịch bệnh Covid-19 chưa được khống chế trong năm 2021): 

ước tính GRDP năm 2021 tăng 1,3% so với năm 2020, trong đó khu vực nông, 

lâm nghiệp, thủy sản tăng 1,6%, khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 6,8% 

(trong đó công nghiệp tăng 3,3%), khu vực dịch vụ, du lịch giảm 3,8%. 

Để phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2021 đã 

được Tỉnh ủy và HĐND tỉnh đề ra, 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 như sau: 

1. Tiếp tục 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/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2021, được bổ sung, cập nhật tại Quyết định số 560/QĐ-UBND ngày 

09/3/2021), 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 triển khai 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 tốt chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

theo phương châm "vắc-xin + 5K"; bảo đảm kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh. Có 

kịch bản ứng phó với các động của dịch Covid-19, nhất là về kinh tế - xã hội. 

Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách theo quy định của Chính phủ 

để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn của đại dịch 

Covid-19. 

4. Chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp 15 HĐND tỉnh khóa VI; tổ chức 

triển khai các Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp này. 

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. Tiếp tục triển khai, đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 

2021. Đôn đốc triển khai các công trình trọng điểm, nhất là các công trình chào 

mừng Đại hội Đảng. Kiểm tra, đôn đốc tiến độ, xử lý vi phạm tiến độ thực hiện 

các dự án đầu tư ngoài ngân sách, giải quyết vướng mắc cho các nhà đầu tư để dự 

án sớm triển khai thực hiện, hoàn thành đưa vào sử dụng.  



19 

 

    

8. Tăng cường các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu và tăng trưởng; tháo gỡ khó 

khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp và người dân; cải thiện môi trường kinh 

doanh, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư vào các khu công nghiệp, cụm công nghiệp. 

 9. Đẩy nhanh tiến độ xác định giá đất của các dự án trong và ngoài ngân 

sách. 

 10. Tổ chức các chương trình hoạt động kích cầu du lịch, các sự kiện văn 

hóa nghệ thuật, thể dục thể thao của tỉnh Khánh Hòa gắn với an toàn phòng, chống 

dịch bệnh. 

 11. Khẩn trương khắc phục các sai phạm theo kết luận của Ủy ban kiểm tra 

Trung ương và các đoàn thanh tra; khắc phục các hạn chế, tồn tại của một số dự 

án. 

12. 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,...).  

13. Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính năm 2021, hoàn thành sắp xếp 

tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập.  

14. Tiếp tục chỉ đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác phòng chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác quốc phòng an 

ninh; bảo đảm quốc phòng, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

15. Tiếp tục chăm lo đời sống nhân dân, thực hiện các chính sách an sinh xã 

hội, tăng cường đối thoại với người dân bị ảnh hưởng bởi các dự án. 

16. Thực hiện quyết liệt hơn các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông; 

tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy, cứu nạn, cứu hộ.    

Kính báo cáo./. 

(Đính kèm Biểu số 1, 2, 3) 
 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN                                             

- Văn phòng Chính phủ (HN và TP.HCM); KT.CHỦ TỊCH  

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;                                                                PHÓ CHỦ TỊCH 
- Bộ Tư lệnh Quân khu 5; 

- Thường trực Tỉnh ủy; 

- Thường trực HĐND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; 

- Chủ tịch & các PCT UBND tỉnh; 

- Thường trực UB MT tỉnh, các đoàn thể;  

- Các sở, ban, ngành thuộc tỉnh;  
- Các cơ quan tham mưu giúp việc Tỉnh ủy;          

- HĐND và UBND các huyện, TX, TP; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- Trung tâm công báo; 

- Lãnh đạo và các phòng chuyên môn VPUBND tỉnh; 

- Lưu: VT, HM, HĐ, HP.             Lê Hữu Hoàng   
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