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

Trong tháng 12 năm 2020, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo chuẩn bị các nội 

dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2 và thứ 3 và kỳ họp thứ 14 Hội đồng nhân dân 

tỉnh khóa VI; triển khai Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại 

biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Chương trình làm việc 

toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; rà soát tiến độ thực hiện nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2020, xây dựng kế hoạch năm 2021 và giai đoạn 2021-

2025; tiếp tục chỉ đạo các giải pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; chỉ đạo các 

giải pháp tháo gỡ các vướng mắc trong việc triển khai các dự án, các giải pháp đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và thu ngân sách nhà nước; thực hiện các 

giải pháp phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội; khắc phục hậu quả bão, lũ; chỉ đạo 

việc tổng kết công tác năm 2020 của các  ngành, các cấp; chỉ đạo tổ chức kỳ thi 

nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính;… 

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

tác; trong tháng 12 năm 2020, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì 

và dự 44 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: Xử lý vướng mắc của các dự án, nhất là các 

dự án chậm tiến độ (Dự án Chỉnh trang khu vực núi Hòn Xện, phường Vĩnh Hoà, 

thành phố Nha Trang, Dự án Công viên nghĩa trang Ninh Hoà, dự án Khu du lịch 

Sun Beach GM, Dự án Làng Hoà Bình và Sáng tạo Nha Trang, dự án Khu du lịch 

sinh thái Thanh Vân, Dự án tổ hợp công trình hỗn hợp Khách sạn và Chung Cư Nha 

Trang Bay, Dự án điện mặt trời của Công ty DECO,…); triển khai công tác lập quy 

hoạch tỉnh và điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Nha Trang; di dời các cơ sở 

sản xuất nước mắm trên địa bàn tỉnh; giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công; rà soát 

các dự án thuộc khu vực đồi, núi có nguy cơ sạt lở đất trên địa bàn thành phố Nha 

Trang; giải quyết vướng mắc trong việc xử lý vi phạm hành chính liên quan đến 

lĩnh vực tài nguyên khoáng sản; lập Quy hoạch Khu vực Nhà Thiếu nhi Khánh Hoà; 

công tác giải phóng mặt bằng phục vụ dự án đường cao tốc Bắc Nam đoạn qua tỉnh 

Khánh Hòa; thẩm định giá đất; triển khai các giải pháp kích cầu du lịch các tháng 

cuối năm 2020; thực hiện nhiệm vụ về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xử lý 

tiền chậm nộp do nộp chậm tiền sử dụng đất tại dự án Khu đô thị mới Phước 

Long;… 

Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra thực tế một số dự án trên 

địa bàn tỉnh; dự Hội nghị đối thoại doanh nghiệp lần II năm 2020; dự Đại hội Thi 

đua yêu nước toàn quốc lần thứ X- năm 2020; dự Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày tổng 
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tuyển cử đầu tiên; dự Lễ đặt vòng hoa viếng Nghĩa trang liệt sĩ Hòn Dung và dâng 

hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Điện thờ Tháp Trầm Hương nhân Kỷ 

niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; đi thăm các đơn vị quân 

đội nhân dân, dự gặp mặt các đồng chí cán bộ cao cấp quân đội đã nghỉ hưu nhân 

Kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam; đi thăm cơ sở, chức 

sắc Công giáo, Tin lành nhân dịp lễ Giáng sinh 2020; dự Hội nghị triển khai nhiệm 

vụ quốc phòng, quân sự địa phương năm 2021; dự Hội nghị tổng kết 5 năm Chương 

trình hành động ngành Du lịch Khánh Hoà giai đoạn 2015 – 2020;  dự Lễ Khánh 

Thành Nhà máy Điện mặt trời KN Vạn Ninh; tiếp dân định kỳ;… Đồng thời, tham 

dự hội nghị trực tuyến của Chính phủ với địa phương, hội nghị trực tuyến triển khai 

nhiệm vụ năm 2021 của các bộ, ban, ngành Trung ương và các hội nghị, cuộc họp 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy và Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 2, 

lần thứ 3, các cuộc họp của Ban Cán sự đảng Ủy ban nhân dân tỉnh và Ủy ban nhân 

dân tỉnh. 

 Trong tháng 12/2020, UBND tỉnh đã ban hành 3 Quyết định quy phạm pháp 

luật (Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; ban 

hành bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà năm 2021; quy định 

mức thu tiền sử dụng khu vực biển trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà năm 2021), ban 

hành 370 quyết định cá biệt, 01 Chỉ thị, 44 thông báo kết luận cuộc họp, 29 báo cáo 

và 1.120 văn bản hành chính khác. Một số văn bản đáng chú ý: Phê duyệt danh sách 

các cuộc thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2021 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; 

Quy chế phối hợp công tác phòng, chống tham nhũng giữa UBND tỉnh với Ủy ban 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hoà; cho phép lập đồ án Điều chỉnh Quy 

hoạch chung thành phố Cam Ranh đến năm 2035; phê duyệt kết quả rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2020 trên địa bàn tỉnh Khánh Hoà; Chỉ thị tăng cường 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong dịp Tết Dương 

lịch, Tết Nguyên đán Tân sửu và mua lễ hội xuân năm 2021; tổ chức các chương 

trình, sự kiện dịp lễ, Tết, kích cầu du lịch; xử phạt các trường hợp vi phạm không 

đeo khẩu trang nơi công cộng,… 

II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM THÁNG 12 VÀ 12 THÁNG 

NĂM 2020 

1. Các chỉ tiêu tổng hợp 

Đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến nền kinh tế cả nước nói chung và tỉnh 

Khánh Hòa nói riêng. Qua rà soát, đánh giá lại tình hình phát triển kinh tế của tỉnh 

do tác động của đại dịch Covid-19, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) giảm 

10,5% so với năm 2019, trong đó GRDP theo ngành kinh tế giảm 11,1% so với 

năm 2019. Cụ thể: khu vực nông, lâm nghiệp, thủy sản giảm 4,06%, khu vực công 

nghiệp và xây dựng tăng 4,5%, khu vực dịch vụ giảm 20,5%. 

2. Sản xuất công nghiệp 

Tháng 12/2020, Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 14,3% so với cùng 

kỳ. Tính chung 12 tháng năm 2020, chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 0,5%1 so 
 

1 Đây là số tăng thấp nhất trong cả giai đoạn 2012-2019 (chỉ số sản xuất công nghiệp trong giai đoạn 2012-2019 của 

tỉnh Khánh Hòa tăng bình quân 6,9%/năm). Bình quân những năm gần đây, các lĩnh vực sản xuất chủ yếu chiếm tỷ 

trọng cao trong cơ cấu ngành sản xuất công nghiệp như: đóng tàu chiếm 17,26%, chế biến thủy sản chiếm 22,95%, 

sản xuất đồ uống chiếm 12,74%. Năm 2020, đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã làm ảnh hưởng đến giá trị sản 
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với năm 2019, trong đó: Ngành công nghiệp khai khoáng tăng 14,41%; ngành sản 

xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hoà không khí tăng 

2,69%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,3%; riêng ngành cung cấp 

nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải giảm 3,17%. 

 Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có chỉ số sản xuất công nghiệp năm 

2020 tăng so với năm 2019: Nước yến và nước bổ dưỡng khác tăng 2,3%; điện sản 

xuất tăng 32,6%; đường RS tăng 28%; thuốc lá đầu lọc tăng 13%;…Sản phẩm có 

chỉ số giảm như: bia đóng chai giảm 35,3%; đường RE giảm 25,6%; bia đóng lon 

giảm 20,74%; điện thương phẩm giảm 10,05%; cá ngừ đông lạnh giảm 9,4%;... 

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, nguyên nhân chủ yếu do nguồn 

nguyên liệu đầu vào của các doanh nghiệp phần lớn nhập khẩu từ Trung Quốc dẫn 

đến tình hình sản xuất một số ngành công nghiệp bị giảm so với thời điểm trước khi 

có dịch như: dệt may, da giày, sợi,... Các đơn vị sản xuất bia có sản lượng sản xuất 

và mức tiêu thụ giảm mạnh do ảnh hưởng của Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 

30/12/2019 của Chính phủ và tình hình dịch bệnh đã ảnh hưởng đến hoạt động du 

lịch, dịch vụ dẫn đến lượng tiêu thụ bia giảm mạnh. Các đơn vị sản xuất sản phẩm 

dệt may cũng có chỉ số sản xuất giảm và các đơn vị may mặc chuyển sang may 

khẩu trang để phục vụ phòng chống dịch bệnh và xuất khẩu.  

3. Dịch vụ, du lịch và xuất nhập khẩu 

Tháng 12/2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 6.401,9 

tỷ đồng. Tính chung 12 tháng năm 2020, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ năm đạt 68.566 tỷ đồng, giảm 27,4% so với năm 2019. 

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… khi tỷ lệ hủy đoàn của du khách đến từ các nước là 100%, chưa xác 

định được thời gian phục hồi, 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… Tháng 

12/2020, doanh thu du lịch đạt 220,6 tỷ đồng, giảm 89,6% so với cùng kỳ năm 

trước; khách lưu trú được 70 nghìn lượt với 145 nghìn ngày khách, giảm lần lượt 

84,9% và 89,8% so với cùng kỳ. Tính chung 12 tháng năm 2020, doanh thu du 

lịch đạt 5.097,7 tỷ đồng, giảm 82,2% so với năm 2019; khách lưu trú được 1.252,7 

nghìn lượt với 3.751,2 nghìn ngày khách, đều giảm 82,1%, trong đó khách quốc tế 

được 435,4 nghìn lượt với 1.993,4 nghìn ngày khách quốc tế, giảm lần lượt 87,8% 

và 85,8%. 

Tháng 12/2020, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 99,2 triệu USD, giảm 

77% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 12 tháng năm 2020, kim ngạch xuất 

khẩu hàng hóa năm 2020 đạt 1.360 triệu USD, giảm 9% so với năm 2019, trong 

đó: Hàng thủy sản giảm 17,1%; cà phê giảm 29,2%; máy móc thiết bị và dụng cụ 

phụ tùng giảm 42%. 
 

xuất của các lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao trong cơ cấu ngành sản xuất công nghiệp, dẫn đến chỉ số sản xuất công 

nghiệp tăng 0,5% so với năm 2019. 
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Tháng 12/2020, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa đạt 87,8 triệu USD, giảm 

46,9% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 12 tháng năm 2020, kim ngạch nhập 

khẩu hàng hóa đạt 766,7 triệu USD, giảm 9,9% so với năm 2019, với các mặt 

hàng nhập khẩu chủ yếu là máy móc thiết bị, nguyên phụ liệu phục vụ sản xuất và 

xuất khẩu như: hàng thủy sản giảm 32,2%; nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày, 

giảm 29,4%; sắt thép các loại giảm 21%; máy móc thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác 

tăng 2,5%. 

Cục Quản lý thị trường phối hợp với các ngành chức năng tăng cường công 

tác kiểm tra kiểm soát thị trường trước tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 về tình hình 

chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, vệ sinh an toàn thực phẩm; tích 

cực kiểm soát chặt việc chấp hành pháp luật về giá, niêm yết giá và bán hàng hóa 

theo giá niêm yết, ngăn chặn các hành vi đầu cơ tích trữ găm hàng và tự ý tăng giá 

bất hợp lý góp phần ổn định sản xuất, đảm bảo đủ nguồn hàng phục vụ Nhân dân, 

giữ gìn môi trường kinh doanh lành mạnh và ổn định tâm lý người tiêu dùng. Năm 

2020, đã thực hiện 801 lượt kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, phát hiện 180 

vụ vi phạm, xử lý hành chính 181 cơ sở vi phạm, thu nộp ngân sách 1,08 tỷ đồng.  

 4. Sản xuất nông, lâm, thủy sản 

Về diện tích, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm năm 2020 được 

62.585,5 ha, bằng 64,89% kế hoạch, trong đó cây chất bột có củ đạt 117%; cây 

công nghiệp hàng năm đạt 93,3%; cây thực phẩm đạt 80,3%; cây lương thực đạt 

79,2%. So cùng kỳ năm trước, tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm giảm 22,1% 

do thời tiết nắng nóng kéo dài làm cho các hồ chứa không cung cấp đủ nước tưới 

nên người dân cắt giảm diện tích gieo trồng, cộng với ảnh hưởng từ hai cơn bão số 

12 và 13 trong những tháng cuối năm gây thiệt hại đáng kể đối với một số diện 

tích cây trồng trong năm. Cụ thể, cây lương thực giảm 24,9%, trong đó ngô giảm 

11,66% và lúa giảm 26,6% chủ yếu do diện tích gieo trồng lúa vụ Hè Thu giảm 

mạnh nhất (giảm 62,3%) vì thời tiết khô hạn tại thời điểm gieo sạ nên người dân 

cắt giảm diện tích gieo trồng; cây công nghiệp hàng năm giảm 21,8% chủ yếu 

do diện tích trồng mía giảm 22,2%, thuốc lá giảm 27,6%; lạc giảm 6%; cây chất 

bột có củ giảm 6,4% chủ yếu do diện tích trồng sắn và khoai lang giảm; cây 

thực phẩm giảm 2,4% chủ yếu cây rau, đậu giảm từ 11-16%.  

Nhiều địa phương tiếp tục chuyển đổi cơ cấu cây trồng, chuyển đổi nhiều 

diện tích trồng trọt kém hiệu quả sang trồng cây ăn quả phù hợp với điều kiện khí 

hậu, thổ nhưỡng của từng địa phương, như thị xã Ninh Hòa chuyển đổi diện tích 

mía sang trồng bưởi da xanh; huyện Cam Lâm chuyển diện tích trồng cây hàng 

năm sang diện tích trồng xoài; huyện Vạn Ninh, Khánh Vĩnh và huyện Khánh Sơn 

chuyển sang trồng mít, bưởi, sầu riêng… Sản lượng thu hoạch một số cây ăn quả 

chủ yếu năm 2020 tăng so năm 2019 như: Sầu riêng tăng 36,9%; bơ 26,51 tăng 

4%; cam, quýt, chanh, bưởi tăng 0,7%; đu đủ tăng 0,9%...  

Về hoạt động chăn nuôi, ngày 17/11/2020 trên địa bàn tỉnh đã phát hiện một 

ổ dịch Cúm chủng A/H5N6 trên đàn gà có quy mô 3.200 con tại thôn Đại Điền 

Trung 3, xã Diên Điền, huyện Diên Khánh; nâng số gia cầm mắc bệnh, chết buộc 

tiêu hủy từ ngày 12/01/2020 đến 08/12/2020 là 7.312 con. Cũng tại địa phương 

này, các ngành chức năng tiếp tục phát hiện một ổ dịch Lở mồm-long móng trên 

đàn trâu, bò vào ngày 09/11/2020. Ngoài ra, ngày 12/11/2020, đã phát hiện một ổ 
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dịch Tả lợn Châu Phi (ASF) trên đàn lợn với số lượng 07 con tại thôn Phú Vinh 2, 

xã Vĩnh Thạnh, thành phố Nha Trang; đã kịp thời tiêu hủy toàn bộ với tổng trọng 

lượng 662 kg; nâng số lượng tiêu hủy từ ngày 11/4/2019 đến ngày 08/12/2020 là 

13.741 con lợn, với tổng trọng lượng 758.217 kg. Ngay sau khi phát hiện các ổ 

dịch trên, các ngành chức năng đã kịp thời tiêu hủy các đàn gia súc, gia cầm nhiễm 

bệnh, bị chết và khoanh vùng dập dịch không để dịch lây lan trên diện rộng. 

Năm 2020, diện tích rừng trồng mới tập trung được 3.590,2 ha, giảm 32,5% 

so năm 2019 do những tháng đầu năm 2020 thời tiết nắng hạn, ít mưa trong khi đó 

những tháng cuối năm gặp mưa bão làm chậm tiến độ trồng rừng; sản lượng gỗ 

khai thác từ rừng trồng được 62.500,2 m3, giảm 39,7%. Thực hiện cả năm 2020, tỷ 

lệ che phủ rừng đạt 47,5%. 

Về thủy sản: Thực hiện cả năm 2020, tổng sản lượng thủy sản đạt 110,37 

nghìn tấn, tăng 1,3% so với năm 2019, trong đó: sản lượng thủy sản khai thác đạt 

95,6 nghìn tấn, giảm 1,9% so với năm 2019; sản lượng thủy sản nuôi trồng đạt 

14,8 nghìn tấn, tăng 28,6% so với năm 2019. Tập trung các giải pháp chống khai 

thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). 

5. Tài chính - Ngân hàng 

Tháng 12/2020, thu ngân sách nhà nước đạt 1.246,4 tỷ đồng. Tính chung 12 

tháng năm 2020, thu ngân sách nhà nước đạt 13.839,1 tỷ đồng, bằng 80,1% dự 

toán, bằng 72,6% so với năm 2019; trong đó: Thu từ hoạt động xuất nhập khẩu 

được 2.130,5 tỷ đồng bằng 163,9% dự toán, bằng 63,3% so cùng kỳ; thu nội địa 

được 11.708,6 tỷ đồng bằng 73,3% dự toán, bằng 74,5% so cùng kỳ; với các 

khoản thu như: Thu từ DNNN trung ương đạt 76,1% dự toán; thu từ DNNN địa 

phương đạt 83% dự toán; thu ngoài quốc doanh đạt 58,8% dự toán; thu từ khu vực 

đầu tư nước ngoài đạt 126,5% dự toán; thu tiền sử dụng đất đạt 83,1%.  

Tháng 12/2020, chi cân đối ngân sách đạt 1.604,9 tỷ đồng, trong đó chi 

thường xuyên đạt 837,4 tỷ đồng. Tính chung 12 tháng năm 2020, chi cân đối ngân 

sách đạt 11.487 tỷ đồng, bằng 89,8% kế hoạch, trong đó chi thường xuyên đạt 

6.636,4 tỷ đồng, bằng 91,9% kế hoạch. 

Hoạt động tín dụng ngân hàng: Đến cuối tháng 12/2020, huy động vốn toàn 

tỉnh đạt 86.880 tỷ đồng, so với đầu năm tăng 1,1%. Dư nợ cho vay đạt 96.140 tỷ 

đồng, so với đầu năm tăng 6,7%. Vốn tín dụng được tập trung cho lĩnh vực sản 

xuất kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ. Dư nợ cho vay 

các đối tượng ưu tiên đến 30/11/2020 đạt 50.951 tỷ đồng, chiếm 53,7% tổng dư 

nợ. Dư nợ cho vay phát triển nông nghiệp và nông thôn 24.338 tỷ đồng, chiếm 

25,6% tổng dư nợ; dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa 22.399 tỷ đồng, chiếm 

23,6% tổng dư nợ; dư nợ cho vay phục vụ xuất khẩu 3.812 tỷ đồng, chiếm 4% 

tổng dư nợ. 

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

Tháng 12/2020, toàn tỉnh cấp mới giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 

130 doanh nghiệp, tăng 28,7% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký khoảng 

1.151,9 tỷ đồng, tăng 35,7% so với cùng kỳ, số doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng 

hoạt động là 66 doanh nghiệp, tăng 2,9 lần so với cùng kỳ; thu hút được 01 dự án 

đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đăng ký đầu tư khoảng 10 tỷ đồng. Tính 
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chung 12 tháng năm 2020, toàn tỉnh cấp mới giấy chứng nhận đăng ký doanh 

nghiệp cho 1.843 doanh nghiệp, giảm 3,3% so với cùng kỳ, với tổng vốn đăng ký 

khoảng 11.271,9 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ, số doanh nghiệp đăng ký tạm 

ngừng hoạt động là 1.284 doanh nghiệp, tăng 1,9 lần so với cùng kỳ; thu hút được 

23 dự án đầu tư ngoài ngân sách với tổng vốn đầu tư khoảng 7.526,758 tỷ 

đồng (năm 2019, toàn tỉnh thu hút được thu hút được 13 dự án đầu tư với tổng vốn 

đăng ký đầu tư là 4.717,3 tỷ đồng). 

Về thực hiện và giải ngân đầu tư công: Đến ngày 31/12/2020, so với kế 

hoạch vốn được tỉnh giao thực tế thì tỷ lệ giải ngân đạt 84%. Chi tiết giải ngân 

từng nguồn vốn như sau: (i) Nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương: giải ngân 

đạt 83,6% kế hoạch, (ii) Nguồn vốn Trung ương hỗ trợ có mục tiêu, chương trình 

mục tiêu quốc gia (vốn trong nước): giải ngân đạt 82,8% 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 90,7% kế hoạch, (iv) Nguồn vốn đầu tư từ nguồn bội chi 

(vay lại Chính phủ để thực hiện các dự án ODA): giải ngân 85,1% kế hoạch. Dự 

kiến kết quả đến hết năm 2020, phấn đấu giải ngân đạt 100% kế hoạch của tất cả 

các nguồn vốn được giao (trừ nguồn vốn bố trí Chương trình mục tiêu quốc gia 

Giảm nghèo bền vững). 

Tổng vốn đầu tư phát triển xã hội trên địa bàn tỉnh năm 2020 đạt 50.821,5 

tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2019. 

7.  Văn hóa, xã hội 

a) Giáo dục và Đào tạo: 

Ngành Giáo dục đã tổ chức tốt kỳ thi THPT quốc gia 2020 và kỳ thi tuyển 

sinh vào lớp 10 đảm bảo an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. Về kỳ thi THPT quốc 

gia 2020, toàn tỉnh có 13.142 thí sinh đăng ký dự thi với 563 phòng thi và 31 điểm 

thi; kết quả tốt nghiệp THPT năm 2020 của Khánh Hòa đạt 97,5% (tăng 4,46% so 

với năm 2019); tỷ lệ học sinh có tổng ba môn thi xét đại học từ 15,0 điểm trở lên 

chiếm 94,4% tổng số học sinh đăng ký xét tuyển (tăng 9,4% so với năm 2019). Đối 

với kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2020-2021, toàn tỉnh có 13.372 thí sinh 

đăng ký dự thi với 569 phòng thi và 28 hội đồng coi thi; số học sinh trúng tuyển vào 

lớp 10 các trường THPT công lập là 11.402 học sinh, đạt tỷ lệ 83,13% so với số học 

sinh đăng ký dự tuyển và đạt 99,75% so với chỉ tiêu kế hoạch UBND tỉnh giao. 

Các cơ sở giáo dục trên toàn tỉnh tăng cường các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của các cấp và các khuyến cáo của Bộ Y tế. 

UBND tỉnh đã ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021 

đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa 

bàn tỉnh Khánh Hòa. Chỉ đạo các phòng giáo dục và đào tạo các huyện, thị xã, 

thành phố và các đơn vị trực thuộc tổ chức triển khai các hoạt động trong và ngoài 

nhà trường chuẩn bị cho năm học mới 2020 - 2021; tổ chức ngày tựu trường và 

khai giảng năm học mới theo Khung Kế hoạch thời gian năm học đã được UBND 

tỉnh phê duyệt. 

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 ở người như: sốt xuất huyết, sởi, 
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Rubella, bệnh Tay - Chân - Miệng, bệnh viêm đường hô cấp cấp do Covid-19,...; 

Triển khai công tác thường trực cấp cứu, nhân lực, phương tiện và thuốc điều trị 

tại các cơ sở khám chữa bệnh đáp ứng kịp thời trong mọi tình huống diễn biến 

dịch bệnh xảy ra. Tháng 12/2020, toàn tỉnh ghi nhận 1.547 ca sốt xuất huyết 

(không có ca tử vong, tăng 46,9% so với cùng kỳ năm trước; 68 ca Tay chân 

miệng (không có ca tử vong), giảm 27,7% so với cùng kỳ năm trước; không ghi 

nhận ca dương tính với sởi. Tính chung 12 tháng năm 2020, toàn tỉnh có 11.290 ca 

mắc sốt xuất huyết (có 03 ca tử vong) giảm 1,43% số ca mắc và tăng 01 ca tử 

vong so với năm 2019; 1.926 ca mắc Tay chân miệng (không có ca tử vong), giảm 

15% so với năm 2019; 03 ca dương tính với sởi. 

Thực hiện cả năm 2020, số giường bệnh công lập trên một vạn dân (không 

tính giường trạm y tế xã) đạt 32,1 giường/một vạn dân; số bác sĩ công lập trên một 

vạn dân đạt 8 bác sĩ/một vạn dân; tỷ lệ dân số tham gia BHYT đạt 91,2%; tỷ lệ suy 

dinh dưỡng thể thấp còi của trẻ em dưới 5 tuổi đạt dưới 9%. 

Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường, UBND 

đã chủ động và tăng cường triển khai quyết liệt các giải pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh, ngăn ngừa và hạn chế tối đa sự xâm nhập, lây lan 

dịch bệnh trong cộng đồng.  

Tình hình dịch bệnh Covid-19 đến ngày 13/01/2021:  

- Toàn tỉnh có 76 trường hợp dương tính với Covid-19. Trong đó có 67 

trường hợp đã xuất viện và 09 trường hợp đang cách ly và điều trị. 

- Đến 11 giờ 00 ngày 13/01/2021, toàn tỉnh theo dõi, cách ly tập trung 190 

trường hợp. Tích lũy từ ngày 10/01/2020 đến ngày 13/01/2021 đã theo dõi, cách ly 

tập trung: 11.831 trường hợp.  

- Kết quả xét nghiệm: Tích lũy số mẫu xét nghiệm có kết quả: 28.773 mẫu. 

Trong đó: dương tính 76 trường hợp. 

Công tác cung ứng thuốc, vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm được các công ty 

trúng thầu đáp ứng đủ đảm bảo cho công tác khám, chữa bệnh tại các cơ sở y tế và 

chống dịch bệnh Covid-19 trên toàn tỉnh và cung cấp hàng viện trợ cho 02 nước 

bạn Lào và Campuchia. Triển khai tiếp nhận và phân bổ các mặt hàng hỗ trợ công 

tác phòng chống dịch như: khẩu trang y tế và đồ bảo hộ, các mẫu thử dùng trong 

xét nghiệm,….từ các nhà tài trợ đến các đơn vị trong tỉnh để phục vụ công tác 

phòng, chống Covid-19. Hỗ trợ khẩu trang y tế và đồ bảo hộ cho các phòng y tế cơ 

quan của các trường học. 

c) Văn hoá và Thể thao:  

Đã tập trung thực hiện tốt công tác tuyên truyền, cổ động trực quan, các 

hoạt động văn hóa, nghệ thuật chào mừng những ngày lễ, kỷ niệm lớn của tỉnh và 

đất nước. Tổ chức thành công hoạt động trong “Tuần lễ văn hoá mừng Đảng - 

mừng Xuân Canh Tý năm 2020”, đặc biệt tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 90 năm 

ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2020), 90 năm ngày 

thành lập Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (24/2/1930 - 24/2/2020) và chúc Tết Nguyên 

Đán Canh Tý – 2020 cán bộ, quân, dân đang công tác, sinh sống tại huyện Trường 

Sa; thực hiện tốt công tác trang trí, tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hóa, 

nghệ thuật chào mừng Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa lần thứ XVIII, 
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nhiệm kỳ 2020 – 2025 và Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần thứ V 

(2020 – 2025). Công tác quản lý, bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa được 

quan tâm triển khai, hoàn thành tu bổ di tích Nhà làm việc của Bác sĩ Alexander 

Yersin tại huyện Cam Lâm; triển khai Đề án “Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ 

thuật bài chòi Khánh Hòa”, đề án “Bảo tồn và phát huy trang phục truyền thống 

các dân tộc thiểu số trên địa bàn Khánh Hòa”,…. Do tác động của dịch bệnh 

Covid – 19 nên phần lớn các lễ hội truyền thống, các hoạt động văn hoá, nghệ 

thuật như: chiếu phim, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày, triển lãm, thư viện và các 

giải thể thao trong các tháng đầu năm đều bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, ngành Văn 

hóa và Thể thao đã tích cực và chủ động triển khai trong các tháng cuối năm nhằm 

đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Đã tập trung đào tạo 566 vận động viên thể thao 

thành tích cao, tham gia 60 giải thể thao, 217 bộ huy chương (56 Vàng, 66 Bạc, 95 

Đồng); 39 vận động viên cấp kiện tướng; 84 vận động viên cấp I; đăng cai tổ chức 

11 giải thể thao quốc gia, tổ chức 19 giải thể thao quần chúng cấp tỉnh. 

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

- Lao động - Việc làm:  

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp dẫn đến nhiều doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng. Nguyên nhân chủ yếu do thiếu nguồn 

nguyên liệu, không có đơn đặt hàng, lượng khách du lịch giảm, sức mua sắm của 

người dân thấp, dẫn đến tình hình sản xuất ở một số lĩnh vực phải ngừng hoạt 

động như: Lĩnh vực du lịch, thương mại, dệt may, da giày, sợi,… có khoảng 

58.240 người lao động bị ảnh hưởng. Đã xác nhận 77 doanh nghiệp, cơ sở sản 

xuất kinh doanh có số lao động tham gia BHXH phải tạm thời nghỉ việc từ 50% so 

với số lao động trước khi doanh nghiệp tạm dừng hoạt động kinh doanh, để doanh 

nghiệp thực hiện thủ tục tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hưu trí và tử tuất, với 

tổng số 8.588 người lao động tạm thời nghỉ việc và 5.080 người lao động tạm 

dừng đóng BHXH vào Quỹ hưu trí và tử tuất. 

Tổng số người nộp hồ sơ đề nghị hưởng chính sách bảo hiểm thất nghiệp: 

21.197 người, tăng 198,70% so với cùng kỳ năm 2019 (10.668 người). Trước tình 

hình số lượng người lao động nộp hồ sơ đề nghị hưởng bảo hiểm thất nghiệp ngày 

tăng, để giải quyết nhanh chóng, kịp thời cho người lao động, Trung tâm Dịch vụ 

việc làm Khánh Hòa tăng cường số lượng viên chức, trang thiết bị, thời gian, mở 

rộng các địa điểm, hình thức tiếp nhận hồ sơ để kịp thời giải quyết cho người lao 

động. 

Đẩy mạnh công tác thông tin thị trường lao động: thường xuyên cập nhật 

các thông tin Việc tìm người - Người tìm việc trên trang website 

vieclamkhanhhoa.com.vn; tăng cường tổ chức các phiên giao dịch việc làm tại 

Trung tâm Dịch vụ việc làm và ở các địa phương để hỗ trợ kết nối cung cầu lao 

động, sớm đưa người đưa lao động quay lại thị trường trong thời gian sớm nhất. 

Thực hiện cả năm 2020, toàn tỉnh có khoảng 5.900 lao động có việc làm tăng thêm 

trong năm. 

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã có 108 người lao động xuất cảnh đi làm 

việc ở nước ngoài theo hợp đồng.  

- Về chỉ tiêu phát triển số người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất 

nghiệp: Ước thực hiện cả năm 2020, tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo 
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hiểm xã hội (bắt buộc và tự nguyện) đạt 28,31%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham 

gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 23,27%. 

- Giáo dục nghề nghiệp: Hệ thống giáo dục nghề nghiệp đã tích cực triển 

khai thực hiện các giải pháp tuyên truyền, tư vấn tuyển sinh và tổ chức đào tạo 

phù hợp; công tác tuyển sinh giáo dục nghề nghiệp được thực hiện đảm bảo theo 

kế hoạch, các trường cao đẳng và trung cấp thực hiện tốt công tác tuyển sinh các 

cấp trình độ cao đẳng và trung cấp. Năm 2020, toàn tỉnh thực hiện tuyển sinh Giáo 

dục nghề nghiệp cho 29.815 người (Tuyển mới Cao đẳng và Trung cấp là 7.709 

người; Đào tạo sơ cấp và Đào tạo thường xuyên cho 22.106 người) đạt 101,6% 

so với chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020. Tỷ lệ lao động được đào tạo so với tổng 

số lao động cuối năm 2020 đạt 80%, trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 

60%. 

- Người có công: Triển khai thực hiện tốt các Pháp lệnh ưu đãi người có 

công với cách mạng. Toàn tỉnh hiện có 50.908 người được công nhận và giải 

quyết chế độ ưu đãi người có công với cách mạng, chi trả trợ cấp hàng tháng tổng 

số đối tượng đang chi trả trợ cấp hàng tháng là 6.947 người với số tiền là hơn 12 

tỷ đồng.  

- Trợ giúp xã hội: Trợ cấp xã hội hàng tháng cho 45.746/43.894 đối tượng 

(đạt 104% kế hoạch), nuôi dưỡng tập trung 740 đối tượng bảo trợ xã hội neo 

đơn không tự lo được cuộc sống. Toàn tỉnh tổ chức triển khai trợ giúp xã hội 

đối với đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt dịp 

Tết Nguyên đán năm 2020 với tổng kinh phí là 46,34 tỷ đồng; hỗ trợ gạo dịp 

Tết cho 25.765 hộ dân (59.142 khẩu), số gạo: 887.130 kg. 

- Giảm nghèo: Đến cuối năm 2020, toàn tỉnh còn 6.968 hộ nghèo, chiếm tỷ 

lệ 2,09%, mức giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2020 là 0,97%. Riêng 2 huyện miền núi 

Khánh Sơn và Khánh Vĩnh còn 4.115 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 23,58%. 

8. Khoa học và công nghệ  

UBND tỉnh đã ban hành Quy chế xét tặng giải thưởng Khoa học và Công 

nghệ tỉnh Khánh Hòa; Kế hoạch thực hiện kết luận số 52-KL/TW ngày 30/5/2019 

của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa X về xây 

dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất 

nước; Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động số 39-CTr/TU ngày 

24/6/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 của Chính 

phủ về thực hiện Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị về 

một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp 

lần thứ IV. 

UBND tỉnh ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định củaThủ 

tướng Chính phủ về việc thực hiện Kết luận số 50-KL/TW ngày 30/5/2019 của 

Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XI về 

phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa 

trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc 

tế. 

Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh trong kế hoạch 

KH&CN năm 2020: đã tổ chức tuyển chọn, xét duyệt đơn vị chủ trì thực hiện 
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09/16 đề tài (đạt 56,25% kế hoạch); trong đó có 03 doanh nghiệp trúng tuyển chủ 

trì thực hiện nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ. Tổ chức đánh giá nghiệm thu kết 

quả 12/24 nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp tỉnh (02 Xuất sắc; 01 Không đạt; 

09 Đạt). Danh mục nhiệm vụ Khoa học và Công nghệ cấp cơ sở trong kế hoạch 

Khoa học và Công nghệ năm 2020: đã tổ chức xét duyệt 10/10 nhiệm vụ (đạt 

100% kế hoạch); tổ chức nghiệm thu và hoàn tất việc đăng ký kết quả 8 nhiệm vụ 

trong kế hoạch năm 2018 và 2019. 

9. Thông tin và truyền thông 

Tiếp tục duy trì vận hành ổn định Trung tâm dữ liệu tỉnh và các hệ thống 

phần mềm dùng chung; hướng dẫn các cơ quan, địa phương triển khai liên thông 

văn bản 4 cấp và hệ thống nhắc việc. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn thông 

tin của hệ thống. Hướng dẫn các cơ quan, địa phương triển khai giải pháp họp trực 

tuyến trong thời gian chống dịch Covid-19. Thực hiện cấp mới 200 chứng thư số 

cho các đối tượng là cá nhân, cơ quan, tổ chức. 

Duy trì vận hành Trung tâm Dịch vụ hành chính công trực tuyến, trong đó 

tập trung tăng cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong thời gian phòng, 

chống dịch Covid-19. Rà soát, mở rộng danh mục thủ tục hành chính cung cấp 

trực tuyến, thủ tục hành chính cho phép thanh toán trực tuyến và triển khai dịch vụ 

tiếp nhận/trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích. Mở rộng đối tác thanh toán 

trực tuyến và thực hiện nhận ủy nhiệm lập biên lai điện tử cho các cơ quan hành 

chính có thủ tục hành chính được khách hàng thanh toán trực tuyến; mở kênh 

tương tác qua tài khoản Zalo Official Account để hỗ trợ khách hàng. 

Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động tỉnh Khánh Hòa đang được 

tiếp tục triển khai. Tiếp tục triển khai Đề án số hóa truyền dẫn phát sóng truyền 

hình số mặt đất, hoàn thành công tác hỗ trợ đầu thu truyền hình số vệ tinh cho gần 

14.000 hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh. Đã hoàn thành việc sắp xếp các 

cơ quan báo chí của tỉnh Khánh Hòa theo Quyết định số 362/QĐ-TTg ngày 

03/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch phát triển và quản lý 

báo chí toàn quốc đến năm 2025. 

10. Tài nguyên và môi trường 

Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm cho 

cộng đồng và doanh nghiệp trong việc thực hiện chính sách pháp luật về lĩnh vực 

Tài nguyên và Môi trường, nhất là công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng 

sản, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Ban hành bộ tiêu chí đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và quy định 

trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong quản lý nhà nước 

đối với tài nguyên khoáng sản. 

Triển khai công tác kiểm kê đất đai trên địa bàn toàn tỉnh; ban hành bảng 

giá đất ổn định 5 năm giai đoạn 2020-2024, xây dựng ban hành kế hoạch định giá 

đất năm 2020; thẩm định, phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm giai đoạn 2020-

2024 cho các địa phương; Quy định hệ số điều chỉnh giá đất năm 2021 trên địa bàn 

tỉnh Khánh Hoà. Chỉ đạo xây dựng chính sách bồi thường, hỗ trợ tái định cư, tái 

định canh và xây dựng nhà ở cho đồng bào khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện 

các dự án trên địa bàn theo quy định của Luật đất đai năm 2013. 
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Triển khai quan trắc, giám sát môi trường theo mạng lưới quan trắc Tài 

nguyên và Môi trường đã quy hoạch; tiếp nhận cơ sở dữ liệu quan trắc môi trường 

nước thải, khí thải tự động từ các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ để theo dõi, 

giám sát; đã hoàn thành việc đầu tư Trạm Quan trắc môi trường không khí tự 

động tại Thôn Ninh Ích, xã Ninh An, thị xã Ninh Hòa. 

Triển khai Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 

26/NQ-CP ngày 05/03/2020 của Chính phủ về ban hành Kế hoạch tổng thể và kế 

hoạch 05 năm thực hiện Nghị quyết số 36/NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban 

Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế 

biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

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

chính   

Triển khai kịp thời Luật Tổ chức chính quyền địa phương sửa đổi, Luật Cán 

bộ, công chức sửa đổi, Luật Viên chức sửa đổi, các Nghị định mới của Chính phủ 

về tổ chức các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện, quy định việc thành lập, 

tổ chức lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập, tuyển dụng, quản lý, sử dụng viên 

chức, đánh giá, xếp loại chất lượng công chức, viên chức, xử lý kỷ luật cán bộ, 

công chức, viên chức, xây dựng vị trí việc làm và biên chế công chức, số lượng 

người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập,... 

Tiếp tục thực hiện công tác sắp xếp tổ chức bộ máy cơ quan hành chính, đơn 

vị sự nghiệp công lập, tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị 

quyết số 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 (khóa XII); triển khai việc sắp xếp 

các đơn vị hành chính cấp xã tại huyện Diên Khánh; đào tạo, bồi dưỡng nâng cao 

chất lượng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã 

và người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố theo Nghị 

định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và Nghị quyết số 

08/2019/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh; hoàn thành công tác tuyển dụng 

công chức hành chính năm 2019; tổng kết Chương trình phát triển nhân lực giai 

đoạn 2016-2020; tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Khánh Hòa lần 

thứ V,.. 

Các nhiệm vụ, giải pháp cải cách hành chính được triển khai đồng bộ, có sự 

phối hợp chặt chẽ giữa các cơ quan, đơn vị, địa phương bảo đảm tiến độ đề ra và 

một số mặt đạt kết quả khá. Nhiều nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch cải cách hành 

chính năm 2020 của tỉnh đã được triển khai kịp thời, trong đó có việc đẩy mạnh 

triển khai cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông, tổ chức kiểm tra cải cách 

hành chính năm 2020 tại 29 cơ quan, đơn vị, tổng kết thực hiện Chương trình cải 

cách hành chính tỉnh giai đoạn 2011 – 2020 và triển khai Chương trình cải cách 

hành chính nhà nước giai đoạn 2021 – 2030, sơ kết hoạt động của Trung tâm Dịch 

vụ hành chính công trực tuyến tỉnh. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh 

Khánh Hòa năm 2019 xếp thứ 29/63 tỉnh thành và giảm 12 bậc so với năm 2018. 

Chỉ số cải cách hành chính tỉnh Khánh Hòa năm 2019 xếp thứ 34/63 tỉnh thành, 

giảm 23 bậc so với năm 2018. 

Quyết định bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ cán bộ 

lãnh đạo, quản lý sau khi có ý kiến kết luận của các cấp có thẩm quyền. Trình 

HĐND tỉnh miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021. 
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12. Công tác Thanh tra, tiếp dân 

a) Thanh tra hành chính 

Trong tháng 12/2020, toàn tỉnh triển khai 07 cuộc thanh tra tại 16 đơn vị, đã 

ban hành kết luận 05 cuộc, đang dự thảo kết luận thanh tra 02 cuộc trong thời hạn 

quy định. Qua thanh tra đã phát hiện 01 đơn vị có sai phạm về tài chính số tiền 

106,89 triệu đồng, kiến nghị thu hồi nộp NSNN 106,89 triệu đồng kiểm điểm, rút 

kinh nghiệm đối với 01 tổ chức để sảy ra sai phạm nêu trên. 

Tính chung năm 2020, toàn tỉnh triển khai 66 cuộc thanh tra hành chính tại 

230 đơn vị (có 03 cuộc từ cuối năm 2019 chuyển sang); đã ban hành kết luận 60 

cuộc, đã kết thúc thanh tra tại đơn vị và đang hoàn chỉnh kết luận thanh tra 03 

cuộc; đang tiến hành 03 cuộc theo kế hoạch. Qua thanh tra đã phát hiện 83 đơn vị 

có sai phạm về tài chính số tiền 47.372,290 triệu đồng; kiến nghị thu hồi nộp 

NSNN 11.157,215 triệu đồng; kiến nghị chấn chỉnh công tác quản lý tài chính 

36.215,075 triệu đồng, đã thu hồi nộp ngân sách 10.743,385 triệu đồng; xử lý kỷ 

luật 03 cá nhân (02 khiển trách, 01 đang xem xét xử lý theo quy định của Đảng) và 

chấn chỉnh, rút kinh nghiệm đối với 31 tổ chức, 53 cá nhân liên quan. 

b) Thanh tra chuyên ngành 

Trong tháng 12/2020, Thanh tra các sở, ban, ngành triển khai 08 cuộc thanh 

tra, 264 cuộc kiểm tra đối với 515 đối tượng (488 cá nhân và 27 tổ chức). Đã phát 

hiện 449 đối tượng vi phạm (01 tổ chức, 448 cá nhân); đã ban hành 448 quyết định 

xử phạt VPHC (00 tổ chức, 448 cá nhân) với số tiền 1.512,3 triệu đồng 

Tính chung cả năm 2020, các tổ chức thanh tra chuyên ngành trên địa bàn 

tỉnh đã triển khai 6.048 cuộc thanh tra, kiểm tra đối với 6.378 cá nhân và 1.619 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 5.898 đối tượng vi phạm các quy định của 

pháp luật chuyên ngành (5.174 cá nhân, 724 tổ chức); đã ban hành 5.888 quyết 

định xử phạt vi phạm hành chính (5.171 cá nhân, 717 tổ chức) với số tiền 

21.016,818 triệu đồng (trong đó tham mưu Chủ tịch UBND tỉnh ban hành 05 

quyết định xử phạt VPHC lĩnh vực môi trường, tài nguyên nước, du lịch, PCCC số 

tiền 670 triệu đồng). 

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

Tháng 12/2020, các cơ quan hành chính của tỉnh đã tiếp 215 trường hợp với 

256 lượt người đến trình bày, gồm 145 vụ việc.  

Các cơ quan hành chính các cấp đã tiếp nhận và xử lý 237 đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. Qua phân loại, xử lý, tổng số đơn phải giải quyết 

trong tháng 12/2020 là: 349 đơn (25 khiếu nại, 14 tố cáo, 310 tranh chấp, kiến 

nghị, phản ánh). 

Đến nay, các cơ quan hành chính các cấp đã xem xét giải quyết 271 đơn (21 

khiếu nại, 11 tố cáo, 239 tranh chấp, kiến nghị, phản ánh); đang giải quyết 78 đơn 

(04 khiếu nại, 03 tố cáo, 71 tranh chấp, kiến nghị, phản ánh). 

Tính chung cả năm 2020, các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp 

2.640 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị với số lượng công 

dân được tiếp là 2.640 người/2.483 vụ việc các loại (gồm 101 vụ việc cũ, 2.382 vụ 



13 

 

    

việc mới), so với cùng kỳ năm 2019 số lượt tiếp công dân tăng 26,19% (2.640 

lượt/2.092 lượt). 

Trong năm 2020, toàn tỉnh đã tiếp nhận 8.191 đơn khiếu nại, tố cáo, đơn 

kiến nghị, phản ánh, đơn tranh chấp của công dân gửi đến, tăng 12,45 % so với 

cùng kỳ năm 2019 (8.191 đơn/7.284 đơn). Qua phân loại, tổng số vụ thuộc thẩm 

quyền của các cơ quan hành chính thuộc tỉnh phải giải quyết trong năm 2020 là 

219 vụ (194 khiếu nại, 25 tố cáo), tăng 4,28% so với cùng kỳ năm 2019 (219 

vụ/210 vụ). Đến nay, các cơ quan hành chính đã xem xét giải quyết được 210 vụ 

việc (185 khiếu nại, 25 tố cáo)/219 vụ việc, đạt tỉ lệ: 95,9%. 

13. Quốc phòng - An ninh 

Trong tháng 12/2020, 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, góp phần tích cực phát triển kinh tế - xã.  

  Về trật tự, an toàn xã hội: Trong tháng 12/2020 xảy ra 65 vụ phạm pháp 

hình sự, giảm 07 vụ so với tháng 11/2020. Điều tra làm rõ 61/65 vụ, đạt tỷ lệ 

93,85%; trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng điều tra làm rõ 

15/17 vụ, đạt tỷ lệ 88,24%. Tính chung cả năm 2020, toàn tỉnh đã xảy ra 720 vụ 

phạm pháp hình sự. So với cùng kỳ năm 2019 giảm 20 vụ, tỷ lệ 2,7%. Điều tra 

làm rõ 673/720 vụ, đạt tỷ lệ 93,4%; trong đó, án rất nghiêm trọng và đặc biệt 

nghiêm trọng điều tra làm rõ 108/113 vụ, đạt tỷ lệ 95,58%.  

  Về trật tự an toàn giao thông: Trong tháng 12/2020 đã xảy ra 11 vụ (tăng 02 vụ 

so với tháng 11/2020); làm chết 11 người, bị thương 01 người. Tính chung cả năm 

2020 đã xảy ra 109 vụ, làm chết 115 người, bị thương 26 người - So với cùng kỳ 

năm 2019, giảm 53 vụ, giảm 53 người chết, giảm 38 người bị thương. Trong đó: 

- TNGT đường bộ: Trong tháng 12/2020 đã xảy ra 11 vụ, làm chết 11 người, bị 

thương 01 người. Tính chung cả năm 2020 xảy ra 103 vụ, làm chết 109 người, bị 

thương 26 người -  So với cùng kỳ năm 2019, giảm 47 vụ, giảm 45 người chết, giảm 

35 người bị thương.  

- TNGT đường sắt: Trong tháng 12/2020 không xảy ra. Tính chung cả năm 

2020 xảy ra 06 vụ, làm chết 06 người, không có người bị thương - So với cùng kỳ 

năm 2019, giảm 05 vụ, giảm 05 người chết, giảm 03 người bị thương. 

Về tình hình cháy, nổ: Trong tháng 12/2020 xảy ra 05 vụ cháy, nổ, làm bị 

thương 01 người, thiệt hại về tài sản ước tính 120 triệu đồng. So với tháng trước 

tăng 05 vụ. Tính chung từ đầu năm đến hết tháng 12/2020 toàn tỉnh đã xảy ra 62 

vụ (Nha Trang 15 vụ, Cam Ranh 11 vụ, Ninh Hoà 06 vụ, Diên Khánh 05 vụ, Vạn 

Ninh 14 vụ, Cam Lâm 08 vụ, Khánh Vĩnh 02 vụ, Khánh Sơn 01 vụ), làm 06 người 

bị thương. So với cùng kỳ năm 2019 tăng 03 vụ, tỷ lệ 5,1%. Đã điều tra làm rõ 

36/62 vụ, tỷ lệ 58,06%; cháy 149,83 ha rừng, 35,35 ha mía, điều, cây ăn quả; thiệt 

hại về tài sản khác trị giá khoảng 40,7 tỷ đồng. Xảy ra 01 vụ nổ làm 01 người chết, 

thiệt hại về tài sản khoảng 54,9 triệu đồng (do sang chiết ga trái phép). 

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

a) Chương trình xây dựng nông thôn mới 
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Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về 

xây dựng nông thôn mới tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2016 - 2020 được ban hành tại 

Quyết định số 532/QĐ-UBND ngày 27/02/2017 của UBND tỉnh. 

Tuyên truyền Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, triển khai các 

phong trào như: Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới, toàn dân đoàn kết 

xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và nhiều mô hình như: Thắp sáng đường  

quê, Cánh tay xin rác, Nhóm chổi thôn quê, Mái ấm tình thương, Xây dựng gia 

đình 5 không 3 sạch, Camera an ninh, Gác chắn an toàn đã được đông đảo người 

dân hưởng ứng, tham gia. Kết quả ở một số địa phương người dân đã tích cực 

tham gia vào công tác giải phóng mặt bằng, hiến đất làm đường mở rộng giao 

thông nông thôn; tự bỏ vốn đầu tư các công trình nước sạch và vệ sinh môi trường, 

tu sửa nhà cửa góp phần cải tạo bộ mặt nông thôn. Mở các lớp dạy nghề, tập huấn 

chuyển giao kỹ thuật về trồng cây ăn quả, trồng rau sạch, chăm sóc bò sinh sản, tổ 

chức dạy nghề cắt may, làm bánh, đan lát, nấu ăn,... cho các hội viên nhằm chung 

tay phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, góp nâng cao thu nhập cho người dân. 

Thực hiện năm 2020, toàn tỉnh có 56/92 xã2 (60,9% số xã) được công nhận 

đạt chuẩn nông thôn mới. 

UBND tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số số 08/NQ-TW 

ngày 11/01/2021 về Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh 

Khánh Hòa giai đoạn 2021 – 2025 và trình HĐND tỉnh thông qua Chương trình 

trên để có cơ sở triển khai thực hiện. 

b) Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng DTTS và miền núi 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 367/QĐ-UBND ngày 13/02/2020 về 

Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng 

bào DTTS và miền núi năm 2020, phân bổ kinh phí cho các địa phương làm chủ 

đầu tư triển khai thực hiện. Cụ thể như sau: 

- Vốn đầu tư phát triển: 20.566 triệu đồng (trong đó, ngân sách tỉnh hỗ trợ 

14.000 triệu đồng) thực hiện xây dựng mới 17 công trình. Đến nay, có 13 công 

trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 4 công trình đang triển khai thực hiện do 

mới phân bổ vốn tại Quyết định số 3302/QĐ-UBND ngày 11/12/2020 của UBND 

tỉnh). Kinh phí giải ngân 14.530 triệu đồng, đạt 70,7% so với kế hoạch. 

- Vốn sự nghiệp kinh tế: 7.114,5 triệu đồng. Đã tổ chức 37 lớp tuyên truyền, 

phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào DTTS với gần 2.400 lượt người tham 

dự; tập huấn mô hình sản xuất phát triển kinh tế hộ, tham quan học tập mô hình 

phát triển sản xuất trong đồng bào DTTS; hỗ trợ xây dựng 06 giếng khoan; hỗ trợ 

mô hình sản xuất cho 383 hộ DTTS nghèo và cận nghèo (giống cây trồng, vật 

nuôi); kinh phí giải ngân 5.855 triệu đồng, đạt 82,3%, cả năm đạt 100% kế hoạch. 

Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh đã giải ngân vốn vay hỗ trợ 

nhân rộng mô hình phát triển kinh tế hộ theo Quyết định số 3347/QĐ-UBND ngày 

31/10/2016 của UBND tỉnh cho 346 hộ với kinh phí 10.301 triệu đồng. 

Chương trình 135: 
 

2 Do 2 xã Diên Lộc và Diên Bình sáp nhập thành 1 xã Bình Lộc, đồng thời xã Vĩnh Thái định hướng phát triển lên 

phường Vĩnh Thái nên tổng số xã toàn tỉnh còn lại 92 xã. 
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Năm 2020, có 16 xã và 19 thôn đặc biệt khó khăn thuộc diện đầu tư của 

chương trình. Vốn phân bổ như sau: 

- Vốn đầu tư phát triển: 45.255 triệu đồng/67 công trình (trong đó: Năm 

2018, 2019 chuyển sang: 26.266 triệu đồng/36 công trình; năm 2020: 18.989 triệu 

đồng/31 công trình). Đến nay, có 63 công trình đã hoàn thành đưa vào sử dụng, 

điều chỉnh giảm 01 công trình tại huyện Khánh Vĩnh; 03 công trình đang triển 

khai thực hiện do mới được phân bổ vốn tại Quyết định số 3302/QĐ-UBND ngày 

11/12/2020 của UBND tỉnh). Kinh phí giải ngân 41.701 triệu đồng, đạt 92,1% kế 

hoạch. 

- Vốn sự nghiệp kinh tế: 8.464 triệu đồng. Đã tổ chức 17 lớp tập huấn nâng 

cao năng lực cho cộng đồng và cán bộ cơ sở với hơn 1.500 lượt người tham dự; tổ 

chức cho cán bộ cơ sở tham quan, học tập kinh nghiệm về quản lý và triển khai 

thực hiện Chương trình 135 tỉnh Đồng Nai và Vĩnh Long; hỗ trợ sản xuất cho 240 

hộ; duy tu, bảo dưỡng 30 công trình ở các xã, thôn đặc biệt khó khăn. 

Thực hiện Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ ban hành tiêu chí xác định xã, thôn hoàn thành mục tiêu Dự án 2 

(Chương trình 135) thuộc Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 

2016 - 2020, Ban Dân tộc đã phối hợp với các sở, ngành, địa phương rà soát tham 

mưu UBND tỉnh trình Uỷ ban Dân tộc công nhận 03 thôn hoàn thành Chương 

trình 135 năm 2020 (gồm: thôn Suối Thơm, xã Khánh Đông, huyện Khánh Vĩnh; 

thôn Suối Sâu, xã Ninh Tân, thị xã Ninh Hòa; thôn Lỗ Gia, xã Suối Tiên, huyện 

Diên Khánh). 

Thực hiện Quyết định số 31/2020/QĐ-TTg ngày 29/9/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ sửa đổi Điều 5 Quyết định số 03/2019/QĐ-TTg ngày 15/01/2019, 

UBND tỉnh có Quyết định số 3213/QĐ-UBND ngày 30/11/2020 phân bổ kinh phí 

sự nghiệp 63 triệu đồng thực hiện Chương trình 135 năm 2020 đối với thôn Văn 

Thủy 2, xã Cam Phước Tây, huyện Cam Lâm đã hoàn thành mục tiêu Chương 

trình 135; Quyết định số 3274/QĐ-UBND ngày 08/12/2020 bổ sung kinh phí sự 

nghiệp 01 tỷ đồng cho huyện Vạn Ninh thực hiện Chương trình 135 năm 2020 

(khoan 02 giếng nước, 02 bể lắng lọc và hệ thống ống nước để cung cấp nước sinh 

hoạt cho người dân thôn Ninh Đảo, xã Vạn Thạnh). 

UBND tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số số 09/NQ-TW 

ngày 11/01/2021 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 và trình HĐND tỉnh thông qua Chương trình trên để có cơ sở triển khai 

thực hiện. 

c) Chương trình phát triển đô thị 

Năm 2020, Chương trình Phát triển đô thị được bố trí kế hoạch vốn là 

1.756,191 tỷ đồng; trong đó: vốn cân đối ngân sách địa phương là 571,314 tỷ 

đồng, vốn Trung ương hỗ trợ là 605,55 tỷ đồng, vốn ODA cấp phát là 281,174 tỷ 

đồng, vốn ODA là 208,153 tỷ đồng, vốn khác là 90 tỷ đồng. Ngày 17/7/2020, 

UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1731/QĐ-UBND ban hành Kế hoạch thực 

hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa năm 2020, trong đó xác định 

các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời phân công trách nhiệm cụ thể để triển khai thực 

hiện một cách đồng bộ nhằm đạt mục tiêu đã đề ra trong Chương trình phát triển 
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đô thị tỉnh Khánh Hòa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 đã được UBND 

tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4104/QĐ-UBND ngày 29/12/2016. 

UBND tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số số 06/NQ-TW 

ngày 11/01/2021 về Chương trình phát triển đô thị tỉnh Khánh Hòa giai đoạn 2021 

- 2025 và định hướng đến năm 2030 và trình HĐND tỉnh thông qua Chương trình 

trên để có cơ sở triển khai thực hiện. 

d) Chương trình phát triển nhân lực 

Tổ chức đánh giá, tổng kết tình hình thực hiện Chương trình phát triển nhân 

lực giai đoạn 2016-2020; tổ chức thực hiện các nội dung đào tạo, bồi dưỡng nhân 

lực quản lý hành chính, sự nghiệp, khối nhân lực đảng, mặt trận, đoàn thể, khối 

nhân lực sản xuất, kinh doanh theo Kế hoạch triển khai Chương trình phát triển 

nhân lực năm 2020 ban hành Quyết định số 1143/QĐ-UBND ngày 20/5/2020. 

Tổng kinh phí đào tạo, bồi dưỡng gần 11,207 tỷ đồng. Trong đó, chú trọng bồi 

dưỡng chức danh nghề nghiệp cho đội ngũ viên chức và các lớp đào tạo nghề theo 

nhu cầu của các doanh nghiệp.  

UBND tỉnh đã tham mưu Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số số 06/NQ-TW 

ngày 11/01/2021 về Chương trình phát triển nguồn nhân lực tỉnh Khánh Hòa giai 

đoạn 2021 – 2025 và trình HĐND tỉnh thông qua Chương trình trên để có cơ sở 

triển khai thực hiện. 

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 

a) Tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh: 

Đến ngày 30/11/2020, toàn tỉnh có 9.186 khách hàng vay vốn (1.021 doanh 

nghiệp, 8.165 cá nhân) bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, dư nợ bị ảnh 4 hưởng là 

35.416 tỷ đồng, chiếm 37,33% dư nợ vay toàn địa bàn. Trong đó, Ngành du lịch 

dư nợ bị ảnh hưởng 8.242 tỷ đồng, chiếm 23,27% dư nợ cho vay bị ảnh hưởng; 

Ngành vận tải dư nợ 6.487 tỷ đồng, chiếm 18,32%; Ngành tiêu dùng, kinh doanh 

thương mại dư nợ 8.416 tỷ đồng, chiếm 23,76%; Ngành nông nghiệp dư nợ 3.873 

tỷ đồng, chiếm 10,93%; Ngành xây dựng dư nợ 3.502 tỷ đồng, chiếm 9,89%; 

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (thực phẩm, đồ uống, dệt may,..) dư nợ 

1.980 tỷ đồng, chiếm 5,59%; Hoạt động kinh doanh bất động sản dư nợ 2.353 tỷ 

đồng, chiếm 6,64%; Các ngành khác (giáo dục, y tế, thông tin và truyền thông,...) 

dư nợ 563,33 tỷ đồng, chiếm 1,59%. 

Triển khai chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh, các Chi nhánh tổ 

chức tín dụng 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 7.808,1 tỷ đồng. Trong 

đó, có 311 doanh nghiệp, dư nợ 6.543,05 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 tổ chức tín dụng đã thực hiện 

miễn, giảm lãi cho 139 khách hàng với dư nợ 529,07 tỷ đồng, số tiền lãi đã miễn, 

giảm là 3,3 tỷ đồng.  

- Cho vay mới 10.033 khách hàng với số tiền 36.114 tỷ đồng.  
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- Giảm lãi suất vay vốn các khoản vay cũ cho 11.932 lượt khách hàng, với 

dư nợ 21.680 tỷ đồng, số tiền lãi khách hàng được giảm là 85,03 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, đến 15/12/2020, Chi nhánh NHCSXH tỉnh Khánh Hòa đã giải ngân 02 

hồ sơ người sử dụng lao động đề nghị vay vốn để trả lương ngừng việc, số tiền đã 

giải ngân 254,7 triệu đồng cho 124 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 6.895 doanh nghiệp, tổ chức, hộ kinh doanh và cá nhân 

(trong đó: có 3.318 doanh nghiệp và tổ chức, 3.577 hộ kinh doanh và cá nhân) 

được gia hạn nộp thuế với số tiền là 657,179 tỷ đồng, số tiền thuê đất đã được gia 

hạn là 23,134 tỷ đồng. 

b) Triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại 

dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh: 

Đến nay, tỉnh Khánh Hòa đã hoàn thành việc chi hỗ trợ cho các nhóm đối 

tượng người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội, người thuộc hộ 

nghèo, hộ cận nghèo. Cụ thể như sau:  

- Tổng số người có công với cách mạng đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng (bao gồm cả thân nhân người có công đang hưởng trợ cấp ưu đãi hàng 

tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động hàng tháng) được hỗ trợ 

là 5.287 người với tổng số tiền là 7.933.000.000 đồng.  

- Tổng số đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng chính sách trợ cấp xã hội 

hàng tháng được hỗ trợ là 38.879 người với kinh phí là 58.193.000.000 đồng.  

- Đối tượng hộ nghèo được hỗ trợ là 9.491 hộ với kinh phí là 

25.739.750.000 đồng. Đối tượng hộ cận nghèo được hỗ trợ là 20.527 hộ với kinh 

phí là 57.822.000.000 đồng.  

Tính đến nay, UBND tỉnh ban hành Quyết định phê duyệt danh sách và kinh 

phí hỗ trợ cho người lao động và doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 

là: 23.522 đối tượng là người lao động và hộ kinh doanh với số tiền là: 

23.839.800.000 đồng. Cụ thể như sau:  

- Hỗ trợ người lao động tạm hoãn thực hiện hợp đồng lao động hoặc nghỉ 

việc không hưởng lương: 220 người; với kinh phí hỗ trợ: 418.800.000 đồng.  

- Hỗ trợ hộ kinh doanh cá thể có doanh thu khai thuế dưới 100 triệu đồng: 

272 hộ; với kinh phí hỗ trợ: 313.000.000 đồng.  

- Hỗ trợ người lao động bị chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc 

nhưng không đủ điều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp: 430 người; với kinh phí hỗ 

trợ: 508.000.000 đồng.  

- Hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động bị mất việc 

làm: 22.600 người; với kinh phí hỗ trợ: 22.600.000.000 đồng. 
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ĐÁNH GIÁ CHUNG 
 

Ngay từ đầu năm 2020, tỉnh Khánh Hòa đã tích cực, chủ động triển khai 

thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội theo từng ngành, lĩnh vực. Tuy 

nhiên, đại dịch Covid-19 xảy ra bất ngờ, kéo dài đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh. Bên cạnh đó,  thời tiết nắng nóng, hạn hán 

đã tác động tiêu cực đến sản xuất và đời sống nhân dân. Sản xuất kinh doanh bị 

đình trệ, kinh tế giảm sút, không chỉ ảnh hưởng nghiêm trọng đến ngành du 

lịch, thương mại, lao động việc làm mà còn tác động đến các ngành, lĩnh vực 

khác như công nghiệp, nông nghiệp, thu ngân sách, tăng trưởng kinh tế và các 

hoạt động văn hóa, xã hội, đời sống nhân dân. Vì vậy, nhiều chỉ tiêu kinh tế - 

xã hội chủ yếu Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đặt ra không đạt được. Cụ thể:  

- Có 9/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch, đó là: Tổng sản phẩm 

trên địa bàn tỉnh (GRDP) giảm 10,5%3 so với cùng kỳ năm trước; GRDP bình quân 

đầu người đạt 64,6 triệu đồng/người4; Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 0,5% 

so cùng kỳ năm trước5; Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa đạt 1.360 triệu USD6; 

Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 13.839,1 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 

đạt 11.708,6 tỷ đồng7; Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 50.821,5 tỷ đồng8; 

Số lao động có việc làm tăng thêm trong năm đạt 5.900 người9; Có 60,9% số xã đạt 

chuẩn nông thôn mới (tương đương 56/92 xã)10; Tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham 

gia bảo hiểm xã hội (bắt buộc và tự nguyện) đạt 28,31%; tỷ lệ lao động trong độ 

tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 23,27%11. 

- Có 7/16 chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt kế hoạch, đó là: Mức giảm tỷ lệ hộ 

nghèo (theo chuẩn mới) đạt 0,97%; Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 80%, trong đó tỷ 

lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 60%; Số giường bệnh công lập trên một vạn dân 

(không tính giường trạm y tế xã) đạt 32,1 giường; Số bác sĩ công lập trên một vạn 

dân đạt 8 bác sĩ; Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,2%; Tỷ lệ che phủ rừng 

đạt 47,5%; Tỷ lệ dân số nông thôn được cung cấp nước hợp vệ sinh đạt 95%. 

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của đại dịch 

Covid-19 và hạn hán nhưng kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020 vẫn có sự phát 

triển. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm chỉ đạo; an sinh xã hội và phúc 

lợi xã hội cơ bản được bảo đảm; quốc phòng, an ninh được giữ vững. Tiềm lực về 

cơ sở vật chất, dịch vụ của ngành du lịch đã phát triển trong thời gian qua vẫn duy 
 

3 Chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là tăng 7,4%; tuy nhiên do đại dịch Covid-19 bùng phát đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến 

tình hình sản xuất, kinh doanh trong các lĩnh vực du lịch, thương mại, dịch vụ, công nghiệp,… từ đó dẫn đến tốc độ 

tăng trưởng kinh tế GRDP không đạt mục tiêu đề ra.  
4 Chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 75 triệu đồng/người. 
5 Chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là tăng 7%. 
6 Chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 1.530 triệu USD. 
7 Chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 17.273 tỷ đồng, trong đó thu nội địa ước 

đạt 15.973 tỷ đồng. 
8 Chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 51.290 tỷ đồng. 
9 Chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 11.600 người. 
10 Chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là 61,7% số xã đạt chuẩn nông thôn mới (tương đương 58/94 xã). Tuy nhiên do năm 

2020 có 2 xã Diên Lộc và Diên Bình sáp nhập thành 1 xã Bình Lộc, đồng thời xã Vĩnh Thái định hướng phát triển 

lên phường Vĩnh Thái nên số xã đạt chuẩn nông thôn mới ước thực hiện cả năm là 56/92 xã. 
11 Chỉ tiêu Nghị quyết đề ra là tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và tự nguyện đạt 

31,42%; tỷ lệ lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất nghiệp đạt 26,3%. Nguyên nhân không đạt chỉ tiêu là 

do đại dịch Covid-19 tác động làm giảm số lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội trong năm 2020. 
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trì quy mô lẫn chất lượng; duy trì phát triển ngành kinh tế mũi nhọn như đóng tàu, 

chế biến, xuất khẩu thủy sản cùng với phát triển năng lượng mặt trời; các sản 

phẩm công nghiệp địa phương vẫn tham gia xuất khẩu và đáp ứng nhu cầu tiêu 

dùng trong nước như đóng mới tàu biển, hạt điều, hải sản, yến sào,... Thu hút đầu 

tư ngoài ngân sách đạt kết quả tích cực với 23 dự án đầu tư ngoài ngân sách với 

tổng vốn đầu tư khoảng 7.526,758 tỷ đồng (năm 2019, toàn tỉnh thu hút được thu 

hút được 13 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 4.717,3 tỷ đồng) tạo động 

lực cho phát triển kinh tế cho các năm tới. Đã quyết liệt triển khai các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 nên đã kiểm soát được đại dịch, hạn chế sự lây 

lan trong cộng đồng, thực hiện các nhóm giải pháp nhằm giảm thiểu tác động của 

dịch bệnh Covid-19, tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, thực 

hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Giải ngân vốn đầu tư công 

chuyển biến tích cực; nhiều công  trình kết cấu hạ tầng trọng yếu dược triển khai thi 

công. Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, ổn định đời sống và chăm lo 

sức khỏe của nhân dân. Tỉnh Khánh Hòa tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu 

nước của tỉnh, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua để phấn đấu hoàn thành 

nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của năm 2021. 

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

- Dịch bệnh Covid-19 đang tiếp tục có diễn biến phức tạp sẽ tạo ra nhiều 

thách thức trong việc xây dựng, triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, 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... 

- Tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai, bão lũ, sạt lở đất, hạn hán ngày 

càng nghiêm trọng, tình hình phức tạp trên biển Đông là thách thức lớn đối với 

việc thực hiện nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh  và sự phát triển ổn định, 

bền vững. 

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ THÁNG 01 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 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, Nghị quyết số 

42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ người dân gặp 

khó khăn do đại dịch Covid-19, Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của 

Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh 

doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong 

bối cảnh đại dịch Covid-19; Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội 

đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVIII, nhiệm kỳ 2020-2025; các nghị quyết của 

Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về các chương trình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

2. Tiếp tục thực hiện tốt chủ trương, biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, 

nhất là trong tình hình dịch bệnh đã xuất hiện trở lại; tuyệt đối không được chủ 

quan, lơ là, mất cảnh giác; đề cao cảnh giác, ngăn chặn có hiệu quả các nguồn lây 

bệnh từ bên ngoài. 
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3. Tiếp tục thực hiện công tác khắc phục hậu quả do bão lũ cuối năm 2020 

gây ra.  

4. Triển khai công tác chuẩn bị cho các hoạt động phục vụ trong dịp lễ, Tết 

Nguyên đán, đặc biệt là đảm bảo an sinh xã hội cho người dân, người lao động và 

các đối tượng chính sách theo quy định. 

5. Triển khai kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2021 thuộc phạm vi, lĩnh 

vực của từng ngành, địa phương. 

 6. Tiếp tục triển khai lập quy hoạch tỉnh Khánh Hoà giai đoạn 2021-2030, 

tầm nhìn đến năm 2050.  

7. Theo dõi, giám sát thường xuyên và có các biện pháp thiết thực, hiệu quả 

phòng chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh sốt xuất huyết, bệnh Tay chân miệng, 

dịch Sởi; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và làm tốt công tác chăm sóc và 

nâng cao sức khoẻ nhân dân. 

8. Tăng cường công tác kiểm soát, phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, 

vật nuôi; triển khai các giải pháp để phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi, lở 

mồm long móng.  

9. Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2021. Chỉ đạo kiên quyết, 

có hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; khắc phục các sai phạm sau kiểm tra, thanh tra. 

10. Thực hiện quyết liệt các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao 

thông, tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm giao 

thông; triển khai thực hiện các giải pháp đồng bộ để phòng chống cháy nổ, giải 

quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm môi trường. Tăng cường công tác quốc phòng 

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

Kính báo cáo./. 

(Đính kèm Biểu số 1, Biểu số 2, Biểu số 3) 
 

Nơi nhận:(VBĐT) 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;  Lê Hữu Hoàng 

- 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, HP. 
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