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KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 19/01/2022 của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh khóa XIV và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội 
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tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 
__________________ 

 

Căn cứ Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 19/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh khóa XIV (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 18-NQ/TU) và Nghị quyết số 

34/NQ-HĐND ngày 22/7/2022 của Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XI về đẩy 

mạnh phát triển công nghiệp trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030 (sau đây gọi tắt là Nghị quyết số 34/NQ-HĐND),  

Thực hiện Chương trình hành động số 143-CTr/BCS ngày 08/3/2022 của Ban 

Cán sự Đảng Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TU ngày 

19/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh phát triển công nghiệp 

trên địa bàn tỉnh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh ban 

hành Kế hoạch hành động triển khai thực hiện như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU  

1. Mục đích:  

- Tổ chức phổ biến, quán triệt nghiêm túc và đầy đủ các nội dung của Nghị 

quyết số 18-NQ/TU và Nghị quyết số 34/NQ-HĐND đến toàn thể đảng viên, công 

chức, viên chức, người lao động, doanh nghiệp và các tầng lớp Nhân dân trong tỉnh 

nhằm nâng cao nhận thức và tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành 

động của các cấp ủy đảng, chính quyền, doanh nghiệp và toàn thể Nhân dân địa 

phương.  

- Tăng cường sự chủ động của từng cấp, từng ngành trong việc thực hiện và 

phối hợp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu Nghị quyết đề ra. 

Huy động tối đa mọi nguồn lực để tập trung phát triển công nghiệp.  

2. Yêu cầu:  

- Cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp, xác định những nội dung trọng tâm, 

trọng điểm bằng các chương trình, kế hoạch cụ thể; phân công rõ nhiệm vụ cho các 

Sở, ngành, địa phương để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện đạt hiệu 

quả cao các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp cho từng giai đoạn đề ra trong 

Nghị quyết 18-NQ/TU và Nghị quyết 34/NQ-HĐND.  

- Các hoạt động triển khai phải đảm bảo hiệu quả, tạo chuyển biến sâu sắc, 

toàn diện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã nêu trong Nghị quyết, 
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gắn với thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh trong từng 

giai đoạn. 

- Người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương phải nêu cao tinh thần trách 

nhiệm, tập trung chỉ đạo, điều hành và xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai thực 

hiện có hiệu quả các nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch này. 

- Bảo đảm sự phối hợp thường xuyên, hiệu quả giữa các Sở, ban, ngành, địa 

phương và các tổ chức có liên quan trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết. 

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU  

1. Đến năm 2025: 

- Đến năm 2025, Ninh Thuận là tỉnh phát triển khá, cơ bản là một trong những 

Trung tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước. Tập trung phát triển công 

nghiệp năng lượng, cảng biển, công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp hỗ trợ 

và  một số ngành công nghiệp khác. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 17-

18%/năm. Tỷ trọng ngành công nghiệp chiếm 29-30% giá trị GRDP toàn tỉnh.  

- Xác định phát triển năng lượng, năng lượng tái tạo là trụ cột, động lực và là 

một trong những ngành đột phá, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đến năm 2025, 

tổng công suất các nhà máy điện đưa vào vận hành khoảng 6.500 MW (điện  mặt trời 

3.440 MW, điện gió trên bờ và gần bờ 1.200 MW, thủy điện 360 MW,  điện khí LNG 

1.500 MW- theo định hướng Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2045). Phát triển năng lượng phù hợp với tiềm năng, lợi 

thế của tỉnh, cung cấp nguồn năng lượng ổn định với giá cả hợp lý để phát triển kinh 

tế-xã hội nhanh và bền vững. Khuyến khích phát triển các cơ sở sản xuất công nghiệp 

sử dụng năng lượng tái tạo.  

- Phát triển công nghiệp chế biến theo hướng hiện đại, thân thiện với môi 

trường; ưu tiên các ngành công nghiệp có nhiều tiềm năng, lợi thế gắn với vùng 

nguyên liệu tập trung. Phát triển mạnh một số sản phẩm công nghiệp chế biến, nhất là 

chế biến xuất khẩu các sản phẩm đặc thù, có khả năng cạnh tranh cao, tham gia sâu 

vào chuỗi giá trị.  

- Thu hút đầu tư các dự án công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp mới với công nghệ 

cao, quy mô hiện đại để góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Phát triển công 

nghiệp khai khoáng, vật liệu xây dựng, công nghiệp nặng, các ngành công nghiệp 

khác, tiểu thủ công nghiệp và làng nghề theo quy hoạch.   

- Tập trung hoàn thành đầu tư hạ tầng một số Khu, cụm công nghiệp; thu hút 

đầu tư các dự án thứ cấp vào các Khu, cụm công nghiệp; tỷ lệ lấp đầy các Khu 

công nghiệp hiện có đạt từ 50% trở lên.  

2. Định hướng đến năm 2030: 

- Đến năm 2030 phát triển một số sản phẩm công nghiệp chế biến, nhất là 

sản phẩm chế biến xuất khẩu có sức cạnh tranh quốc tế, tham gia sâu vào chuỗi giá trị 

trong nước và từng bước tham gia chuỗi giá trị toàn cầu. Tốc độ tăng trưởng giá 
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trị sản xuất công nghiệp (theo giá so sánh năm 2010) đạt bình quân 18%/năm, 

tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt 40%.   

- Đầu tư hoàn thiện hạ tầng, nâng cao tỷ lệ lấp đầy và khai thác hiệu quả 

các  Khu, cụm công nghiệp. Thu hút đầu tư và đưa vào vận hành các nhà máy điện 

để đạt quy mô công suất tích lũy 11.800 MW (theo định hướng Quy hoạch phát triển 

điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045). Tập trung nguồn 

lực hình thành và phát triển một số doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực công 

nghiệp hỗ trợ có quy mô lớn, có năng lực cạnh tranh cao trên thị trường trong nước 

và quốc tế.   

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và Nhân dân 

về phát triển công nghiệp:  

Tổ chức tuyên truyền nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân 

trong tỉnh nắm rõ chủ trương, chính sách về phát triển công nghiệp. Trên cơ sở đó các 

Sở, ngành, địa phương phối hợp chặt chẽ và đồng bộ, phát huy sức mạnh tổng hợp 

của cả hệ thống chính trị để đẩy mạnh phát triển công nghiệp tại địa phương. Cải tiến, 

duy trì hoạt động của các trang thông tin điện tử, bản tin, chuyên trang, chuyên mục 

để kịp thời đăng tải những thông tin về các cơ chế, chính sách mới, các thủ tục hành 

chính liên quan đến việc đầu tư, kinh doanh phát triển công nghiệp.  

- Cơ quan thực hiện: Sở Công Thương, Sở Thông tin và Truyền thông, UBND 

các huyện, thành phố; các cơ quan báo, đài phát thành và truyền hình. 

- Cơ quan phối hợp: Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên và hàng năm.  

2. Hoàn thiện, đổi mới cơ chế chính sách phát triển công nghiệp:  

a) Rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch:  

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp rà 

soát, đề xuất cập nhật, bổ sung, điều chỉnh các phương án phát triển công nghiệp, 

phương án phát triển Khu, cụm công nghiệp tích hợp vào Quy hoạch tỉnh thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, tổ chức triển khai thực hiện quy hoạch sau khi 

được phê duyệt, điều chỉnh (nếu có).  

- Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn rà soát quy hoạch, bổ sung, điều 

chỉnh quy hoạch phát triển các vùng nguyên liệu tập trung, vùng nông nghiệp ứng 

dụng công nghệ cao, vùng sản xuất chuyên canh nông nghiệp có thế mạnh của tỉnh 

phục vụ chế biến (mía, mì, điều, nha đam, nho, táo, măng tây,...), chăn nuôi gia súc, 

gia cầm, nuôi trồng thủy sản, khai thác muối biển nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu ổn 

định và chất lượng cao đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp chế biến của tỉnh. 

- Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, Ủy ban 

nhân dân các huyện, thành phố có liên quan giải quyết nhanh các thủ tục về thu hồi, 

chuyển mục đích sử dụng đất, giao đất, cho thuê đất, đảm bảo kịp thời cho các nhà 

đầu tư triển khai dự án thuận lợi.  
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Tiếp tục rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch đất đai để thuận lợi trong việc 

giao đất, mặt bằng cho nhà đầu tư phát triển các dự án công nghiệp then chốt, nhất là 

công nghiệp năng lượng, công nghiệp chế biến, công nghiệp hỗ trợ và các ngành 

công nghiệp khác. Đồng thời, tham mưu bố trí quỹ đất quy hoạch phát triển các 

ngành cần bảo đảm đồng bộ, thống nhất, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhất là các 

quy hoạch nhà ở cho công nhân gần các Khu, cụm công nghiệp, quy hoạch xây dựng 

vùng huyện và liên huyện, quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch giao 

thông. 

Quy hoạch đất phục vụ phát triển công nghiệp đến năm 2025 là 9.648 ha; trong 

đó: Đất khu công nghiệp 1.233 ha, đất cụm công nghiệp 692 ha, đất sản xuất phi 

nông nghiệp 659 ha, đất sử dụng cho hoạt động khoáng sản 199 ha, đất công trình 

năng lượng 6.865 ha (Đính kèm Phụ lục 1). 

- Sở Giao thông vận tải chủ trì rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh phương án 

quy hoạch giao thông vận tải, qua đó phát triển mạng lưới kết cấu hạ tầng giao thông 

tạo liên kết vùng, liên kết các loại hình vận tải đường bộ, đường sắt, đường thủy.  

- Sở Xây dựng chủ trì lập đồ án quy hoạch xây dựng vùng huyện và liên huyện, 

quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn, quy hoạch nhà ở cho công nhân gần các 

Khu, cụm công nghiệp,  

- Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, cập nhật, điều chỉnh, bổ sung 

Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất ở địa phương, thực hiện công tác giải phóng mặt 

bằng đảm bảo nhanh chóng, đúng quy định; tạo điều kiện thuận lợi triển khai thực 

hiện các dự án đầu tư phát triển hạ tầng các Khu, cụm công nghiệp, các dự án công 

nghiệp trên địa bàn.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên và hàng năm.  

b) Cải thiện môi trường đầu tư, nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến, thu hút 

đầu tư phát triển công nghiệp:  

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan tham mưu Ủy 

ban nhân dân tỉnh ban hành cơ chế, chính sách thu hút các doanh nghiệp thuộc mọi 

thành phần kinh tế tham gia đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp, đầu tư phát 

triển các ngành công nghiệp. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các Cụm công nghiệp: 

Quảng Sơn, Hiếu Thiện, Phước Tiến; tiếp tục kêu gọi các dự án ưu tiên phát triển trên 

các lĩnh vực: công nghiệp chế biến nông, lâm, thủy sản; công nghiệp năng lượng, 

công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, vật liệu xây dựng, công nghiệp tiêu 

dùng,... có quy mô lớn, hiện đại, thân thiện môi trường; đầu tư theo chiều sâu, tăng 

sản phẩm có hàm lượng khoa học-công nghệ và giá trị gia tăng để tạo nguồn, đóng 

góp nhiều cho ngân sách; ưu tiên thu hút vào Khu, cụm công nghiệp.  

- Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu 

tư, Sở Công Thương và các Sở, ngành, địa phương liên quan đôn đốc đẩy nhanh tiến 

độ đầu tư hoàn thành hạ tầng các Khu công nghiệp, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất giải 

pháp thúc đẩy, thu hút các dự án đầu tư thứ cấp; trong đó tập trung vào các hoạt động 

xúc tiến đầu tư, vận động các doanh nghiệp có tiềm năng, nguồn lực lớn trong và 

ngoài nước. 
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- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp các cơ quan liên quan: Tổ chức thực 

hiện tốt Chỉ thị số 18-CT/TU ngày 11/11/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp 

tục tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng trong thực hiện các giải pháp nâng cao 

chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) của tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. 

Tăng cường phối hợp, gắn kết với các Bộ, ngành Trung ương và các Sở, ngành, 

địa phương trong vùng Duyên hải miền Trung, Tây nguyên và các địa phương khác 

có ký kết chương trình liên kết hợp tác với tỉnh để triển khai các chương trình hợp 

tác, tạo liên kết vùng, ngành lĩnh vực; tổ chức các Hội nghị, Hội thảo chia sẻ kinh 

nghiệm, giới thiệu quảng bá, kêu gọi xúc tiến các dự án đầu tư vào tỉnh; huy động và 

phân bổ nguồn lực, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế-xã hội; xây dựng các chương 

trình, hoạt động cụ thể; cung cấp thông tin, xây dựng cơ sở dữ liệu,... nhằm thu hút 

hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Rà soát điều chỉnh, bổ sung cơ chế chính sách ưu đãi 

dự án đầu tư; xúc tiến đầu tư theo trọng tâm, trọng điểm, nhất là công nghiệp hỗ trợ, 

công nghiệp công nghệ cao có giá trị gia tăng lớn và thân thiện với môi trường. Tăng 

cường công tác hậu kiểm, thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư đối với các dự án vi phạm 

tiến độ để kêu gọi nhà đầu tư mới, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực đất 

đai. 

- Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu 

Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch cải 

cách hành chính nhà nước tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025. 

- Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh đảm bảo nguồn vốn tín dụng để đáp ứng 

yêu cầu đầu tư phát triển dự án công nghiệp, chỉ đạo các ngân hàng thương mại tạo 

điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp công nghiệp tiếp cận vốn vay để đảm bảo 

nhu cầu vốn thực hiện đầu tư và hoạt động sản xuất kinh doanh.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên và hàng năm.  

c) Tiếp tục rà soát, bổ sung và vận dụng linh hoạt các cơ chế chính sách, tạo 

môi trường đầu tư hấp dẫn:  

- Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan rà soát, cải 

tiến thủ tục đầu tư, loại bỏ các thủ tục rườm rà, không cần thiết, tham mưu sửa đổi, 

bổ sung các quy định thực hiện cơ chế một cửa giải quyết thủ tục hành chính về chấp 

thuận chủ trương đầu tư.  

- Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: Tham mưu ban 

hành văn bản hướng dẫn các doanh nghiệp về thực hiện các thủ tục hưởng ưu đãi đối 

với Dự án sản xuất sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc Danh mục sản phẩm công 

nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển theo quy định tại Nghị định số 111/2015/NĐ-CP ngày 

03/11/2015 của Chính phủ về phát triển công nghiệp hỗ trợ, huy động các nguồn lực 

và có cơ chế chính sách thu hút các doanh nghiệp đầu tư công trình bảo vệ môi 

trường nhất là trong các Khu, cụm công nghiệp.  

- Các Sở, ngành liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức 

năng, nhiệm vụ: Công khai minh bạch trên Cổng/Trang thông tin điện tử về thủ tục 

hành chính và niêm yết công khai tại trụ sở cơ quan, đơn vị nơi trực tiếp giải quyết 

thủ tục hành chính. Chủ động bố trí, sắp xếp cán bộ có năng lực, có trách nhiệm trong 
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hướng dẫn chuẩn bị hồ sơ, tiếp nhận, xử lý các thủ tục hành chính bảo đảm đúng tiến 

độ theo quy định. Tăng cường công tác phối hợp, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện 

thủ tục hành chính trong triển khai dự án đầu tư tại các cấp chính quyền địa phương, 

phát hiện và xử lý nghiêm những cán bộ, công chức có hành vi nhũng nhiễu, gây cản 

trở cho tổ chức, cá nhân khi thi hành công vụ.  

Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong các cơ quan hành chính nhà 

nước, đặc biệt ứng dụng phần mềm một cửa điện tử và dịch vụ công trực tuyến gắn 

với việc xây dựng chính quyền điện tử.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên và hàng năm.  

d) Nâng cao hiệu quả quản lý, tháo gỡ kịp thời các khó khăn, vướng mắc cho 

sản xuất kinh doanh, tăng cường các giải pháp hỗ trợ phát triển thị trường cho doanh 

nghiệp:  

- Sở Công Thương, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Ban Quản lý các khu công nghiệp 

chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tăng cường nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước về công nghiệp, hoạt động doanh nghiệp. Thường xuyên nắm bắt 

tình hình hoạt động, duy trì các kênh đối thoại với các nhà đầu tư, doanh nghiệp để 

kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình đầu tư và hoạt động sản 

xuất kinh doanh, đồng thời xử lý nghiêm các vi phạm của nhà đầu tư, doanh nghiệp.  

- Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan tranh thủ các nguồn vốn hỗ trợ từ các Chương trình xúc tiến đầu tư, 

xúc tiến thương mại để triển khai hiệu quả các dự án hỗ trợ doanh nghiệp tham gia 

các Hội chợ triển lãm trong nước và nước ngoài; khuyến khích các thành phần kinh tế 

phát triển thị trường tiêu thụ sản phẩm. Phối hợp xây dựng cơ sở dữ liệu về các doanh 

nghiệp sản xuất để làm cơ sở giới thiệu, tìm kiếm các mối liên kết; đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong công tác thị trường, thương mại điện tử. Hỗ trợ thành 

lập và hoạt động một số trang web chuyên ngành công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp 

chế biến, chế tạo. Kịp thời tháo gỡ khó khăn đối với các sản phẩm công nghiệp chủ 

lực của tỉnh: bia, tôm đông lạnh, nhân điều, xi măng, đá ốp lát,  

- Các chủ đầu tư dự án, doanh nghiệp sản xuất công nghiệp:  Các doanh nghiệp 

hiện có phát huy năng lực sản xuất, thực hiện đầu tư mở rộng, nâng công suất sản 

xuất, áp dụng khoa học công nghệ tiên tiến, đáp ứng nhu cầu sản xuất và đời sống, 

góp phần sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên, đất đai, sử dụng năng lượng tiết kiệm 

gắn với công tác bảo vệ môi trường, gia tăng giá trị sản xuất ngành công nghiệp đáp 

ứng yêu cầu của địa phương. 

Các Chủ đầu tư dự án sản xuất công nghiệp, chủ đầu tư hạ tầng các Khu, cụm 

công nghiệp tập trung triển khai và hoàn thành đầu tư dự án đã được cấp chứng nhận 

đầu tư, đồng thời lựa chọn thiết bị, công nghệ có hàm lượng công nghệ cao, phát triển 

công nghiệp có giá trị gia tăng lớn gắn với công tác bảo vệ môi trường.  

Tăng cường công tác trao đổi thông tin với các Sở, ngành và địa phương để kịp 

thời đề xuất kiến nghị xử lý những khó khăn, vướng mắc trong hoạt động đầu tư và 

sản xuất kinh doanh.  
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Thời gian thực hiện: Thường xuyên và hàng năm.  

3. Tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng, thu hút các nguồn lực 

để phát triển các ngành công nghiệp, củng cố và nâng cao chất lượng dịch vụ 

phục vụ công nghiệp:  

a) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp Sở, ngành liên quan: tập trung nguồn lực 

đẩy nhanh tiến độ hoàn thành hạ tầng kỹ thuật các dự án cụm công nghiệp, thu hút 

đầu tư thứ cấp vào các cụm công nghiệp hiện có, nâng tỷ lệ lấp đầy các cụm công 

nghiệp Quảng Sơn, Hiếu Thiện, Phước Tiến từ 50%-80%. Đề xuất lộ trình, kinh phí 

và kêu gọi đầu tư hạ tầng các cụm công nghiệp: Tri Hải, Lợi Hải 1, Lợi Hải 2, Phước 

Đại, chế biến thủy sản tập trung. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các doanh nghiệp 

kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng đảm bảo 

đồng bộ. Chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng để giới thiệu cho các nhà đầu tư thứ cấp đăng 

ký dự án vào cụm công nghiệp.  

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trọng điểm: Trung tâm điện lực LNG Cà 

Ná giai đoạn 1- công suất 1.500 MW, xúc tiến đầu tư dự án Tổ hợp công nghệ xanh 

và hóa chất sau muối, trung tâm Logistic...tạo động lực thúc đẩy phát triển nhanh 

Vùng kinh tế trọng điểm phía Nam của tỉnh. Tiếp tục kiến nghị Chính phủ, các Bộ, 

ngành về đẩy nhanh tiến độ triển khai đầu tư xây dựng hệ thống truyền tải 500kV, 

220kV để giải toả công suất các dự án năng lượng, năng lượng tái tạo phát triển mới 

trên địa bàn tỉnh. Thu hút xã hội hóa tối đa các dự án truyền tải điện nhằm giảm gánh 

nặng ngân sách, đồng thời phát huy hiệu quả và giải tỏa công suất các dự án năng 

lượng đang vận hành.  

b) Ban Quản lý các khu công nghiệp chủ trì, phối hợp Sở, ngành liên quan: 

hoàn thiện hạ tầng các Khu công nghiệp Thành Hải, Phước Nam, Du Long, xúc tiến 

phê duyệt chủ trương đầu tư hạ tầng Khu công nghiệp Cà Ná. Tăng cường kiểm tra, 

đôn đốc các doanh nghiệp kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng hạ tầng, đảm bảo đồng bộ. Chuẩn bị sẵn sàng mặt bằng để giới thiệu cho 

các nhà đầu tư đăng ký dự án thứ cấp vào Khu công nghiệp, nâng tỷ lệ lấp đầy các 

Khu công nghiệp Phước Nam, Du Long đạt trên 50% vào năm 2025.  

c) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên 

quan: Đẩy mạnh đầu tư, nâng cấp, cải tạo, phát triển đồng bộ hạ tầng hỗ trợ kết nối 

cho ngành công nghiệp phát triển như: Cảng biển tổng hợp Cà Ná, cảng Ninh Chữ, 

ga đường sắt, đường nối cao tốc Bắc – Nam đến Cảng biển tổng hợp Cà Ná, các 

tuyến giao thông đường bộ do Sở Giao thông vận tải quản lý đến chân các công trình, 

nhà máy; xúc tiến đầu tư dự án Cảng cạn Cà Ná, tạo điều kiện cho các hoạt động giao 

thông, luân chuyển hàng hóa được thuận lợi.  

d) Công ty Điện lực Ninh Thuận tập trung đầu tư xây dựng, nâng cấp trạm biến 

áp, đường dây tải điện theo quy hoạch, nhất là hệ thống điện cung cấp cho các Khu, 

cụm công nghiệp, các nhà máy sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh. Thực hiện 

nghiêm cam kết cung cấp điện đầy đủ và an toàn đối với nhà đầu tư, doanh nghiệp 

sản xuất công nghiệp.   
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đ) Công ty Cấp nước Ninh Thuận và Trung tâm nước sạch và vệ sinh môi 

trường nông thôn tập trung đầu tư nâng công suất, hoàn thiện các nhà máy và hệ 

thống cấp nước cho các Khu, cụm công nghiệp, các nhà máy sản xuất các sản phẩm 

chủ lực của tỉnh.  

e) Trung tâm viễn thông Ninh Thuận đầu tư cơ sở hạ tầng trong và ngoài hàng 

rào các Khu, cụm công nghiệp, các nhà máy sản xuất các sản phẩm chủ lực của tỉnh 

đảm bảo thông tin liên lạc của các dự án kịp thời và thuận tiện. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên và hàng năm.  

4. Tập trung phát triển các ngành công nghiệp:  

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các Sở, ngành, địa phương tập trung đẩy 

mạnh phát triển các nhóm ngành công nghiệp sau:  

a) Phát triển đột phá công nghiệp năng lượng, năng lượng tái tạo:  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án phát triển Ninh Thuận thành Trung 

tâm năng lượng, năng lượng tái tạo của cả nước. Xây dựng kế hoạch chi tiết triển 

khai Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2045 - Quy hoạch điện 8 (sau khi Quy hoạch được phê duyệt), làm cơ sở thực hiện 

kêu gọi đầu tư.   

- Tiếp tục thu hút, huy động các nguồn lực đầu tư phát triển ngành công nghiệp 

năng lượng để trở thành ngành kinh tế quan trọng, tạo động lực cho tăng trưởng như: 

điện gió, điện gió ngoài khơi, điện mặt trời, điện khí, điện sinh khối, thủy điện tích 

năng,... theo đúng quy hoạch được phê duyệt. Đầu tư đồng bộ với hạ tầng truyền tải, 

cung cấp nguồn năng lượng ổn định có chất lượng cao với giá cả hợp lý để phát triển 

kinh tế - xã hội nhanh và bền vững. Đồng thời, hỗ trợ phát triển các dự án sản xuất, 

kinh doanh, dịch vụ phục vụ năng lượng tái tạo, hình thành và phát triển thị trường 

công nghệ năng lượng tái tạo, tạo sự bình đẳng trên cơ sở cạnh tranh lành mạnh giữa 

các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế. Tập trung các giải pháp đẩy nhanh 

tiến độ triển khai và hoàn thành đưa vào hoạt động các dự án năng lượng đã được cấp 

Giấy chứng nhận đầu tư đúng quy mô và tiến độ theo quy định (đính kèm Phụ lục 2).  

b) Tập trung phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo có lợi thế theo 

hướng hội nhập, thân thiện môi trường và tiết kiệm năng lượng:  

Phát triển ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (nông, lâm, thủy sản, muối và 

sản phẩm sau muối,…), xem công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực thúc đẩy 

ngành công nghiệp tăng trưởng nhằm bù đắp khả năng giảm sút chỉ tiêu công nghiệp 

năng lượng trong thời gian Chính phủ chưa ban hành cơ chế giá điện năng lượng tái 

tạo. Phấn đấu đến năm 2025 tốc độ tăng trưởng bình quân ngành công nghiệp chế 

biến tăng từ 16-17%/năm, giá trị kim ngạch xuất khẩu mặt hàng công nghiệp chế biến 

đạt 175 triệu USD, chiếm 70% tổng kim ngạch xuất khẩu của tỉnh; trong đó chế biến 

thủy sản đạt 75 triệu USD, chế biến nông sản đạt 100 triệu USD. Tập trung đổi mới 

công nghệ chế biến nông-lâm-thủy sản nhằm tạo ra những sản phẩm có giá trị gia 

tăng đảm bảo chất lượng và tăng năng lực cạnh tranh gắn với việc chủ động nguồn 

nguyên liệu tại địa phương: chế biến thủy sản 12.000 tấn/năm, nhân điều 8.000 
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tấn/năm, đường RS 20.000 tấn/năm, bột mì tinh 24.000 tấn/năm, muối tinh 150.000 

tấn/năm, bia 100 triệu lít/năm, khăn bông 6.000 tấn/năm, nha đam 12.000 tấn/năm. 

Xúc tiến thu hút, kêu gọi đầu tư với quy mô phù hợp nhằm thúc đẩy khai thác tiềm 

năng, lợi thế sản xuất các mặt hàng như: chế biến thủy sản, thực phẩm đóng hộp, chế 

biến thịt gia súc, gia cầm, chế biến các mặt hàng nông sản (nho, táo, nha đam), sản 

xuất nước giải khát và các sản phẩm có hàm lượng giá trị gia tăng cao. Chú trọng thu 

hút đầu tư sản xuất muối tinh và các sản phẩm sau muối, hỗ trợ chủ đầu tư dự án Tổ 

hợp công nghệ xanh và hóa chất sau muối hoàn tất thủ tục đầu tư, sớm đưa dự án vào 

khởi công, khai thác, đóng góp lớn cho tăng trưởng chung của tỉnh.  

Để phát triển công nghiệp chế biến, chế tạo cần tập trung thực hiện một số 

nhiệm vụ cụ thể như sau:  

- Chế biến thủy sản: Tổ chức hoạt động sản xuất theo chuỗi giá trị, kết nối và 

tạo các mô hình liên kết, liên doanh giữa ngư dân, đơn vị nuôi trồng với các doanh 

nghiệp chế biến, thương mại, các nhà đầu tư, tổ chức tín dụng ... Các doanh nghiệp, 

cơ sở chế biến đầu tư nâng cấp nhà xưởng, đổi mới dây chuyền thiết bị, áp dụng công 

nghệ mới tạo ra các sản phẩm giá trị gia tăng, đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh 

môi trường. Xây dựng, phát triển chuỗi giá trị sản phẩm chủ lực (tôm đông lạnh) và 

mở rộng thị trường xuất khẩu. Phát huy năng lực sản xuất các Nhà máy chế biến thủy 

sản hiện có, phấn đấu đến năm 2025 đạt sản lượng 12 nghìn tấn/năm, tổng kim ngạch 

xuất khẩu sản phẩm thủy sản chế biến đạt 75 triệu USD.   

- Chế biến đường: Triển khai đầu tư xây dựng trại giống mía, áp dụng trồng 

giống mới với năng suất, lượng đường cao, có khả năng chịu hạn và sâu bệnh. Bên 

cạnh đó, đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống giao thông, thủy lợi để phát triển ổn định 

vùng nguyên liệu mía tập trung, đáp ứng nguồn nguyên liệu để phát huy tốt năng lực 

sản xuất của Nhà máy chế biến mía đường hiện có. Đồng thời hoàn thành đầu tư đổi 

mới thiết bị công nghệ, ổn định công suất để đến năm 2025 sản lượng đường RS sản 

xuất đạt 20 nghìn tấn/năm.  

- Chế biến tinh bột mì: Cung cấp giống mới có năng suất, sản lượng tinh bột 

cao, có khả năng chịu hạn và khuyến khích áp dụng giống mới để phát triển vùng 

nguyên liệu, đảm bảo nguồn nguyên liệu đáp ứng năng lực sản xuất của Nhà máy chế 

biến tinh bột mì của tỉnh, phấn đấu đến năm 2025 sản lượng tinh bột mì chế biến đạt 

24 nghìn tấn/năm.  

- Chế biến nhân hạt điều: Đầu tư phát triển vùng nguyên liệu điều với năng suất 

chất lượng cao, ứng dụng máy móc thiết bị hiện đại nhằm đa dạng hóa các sản phẩm 

hạt điều, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao giá trị sử dụng các 

sản phẩm sau dầu điều,... Tổ chức liên doanh, liên kết với đối tác nước ngoài để mở 

rộng sản xuất, tìm kiếm thị trường xuất khẩu, tăng năng lực cạnh tranh đáp ứng các 

tiêu chuẩn xuất khẩu để đến năm 2025 sản lượng nhân hạt điều xuất khẩu đạt 8 nghìn 

tấn/năm, tổng kim ngạch xuất khẩu nông sản chế biến đạt 100 triệu USD.   

- Chế biến nha đam: Tiếp tục đầu tư hoàn thành nâng công suất nhà máy chế 

biến nha đam đạt 12 nghìn tấn/năm, đồng thời tiếp tục quy hoạch các vùng trồng tập 
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trung cây nha đam diện tích trên 50 ha để đảm bảo cung cấp nguồn nguyên liệu ổn 

định cho nhà máy chế biến các sản phẩm nha đam.  

- Chế biến thực phẩm và đồ uống: Nghiên cứu, đầu tư phát triển vùng nguyên 

liệu với các giống nho phục vụ chế biến rượu vang nho, sản phẩm từ nho có năng 

suất, chất lượng cao gắn với việc hình thành các khu du lịch sinh thái. Phát triển nghề 

nuôi chim yến theo quy hoạch, đảm bảo cung ứng nguồn nguyên liệu cho Nhà máy 

chế biến nước yến và các sản phẩm từ yến. Nâng công suất nhà máy Bia để đạt sản 

lượng 100 triệu lít/năm, các nhà máy sản xuất nước khoáng đóng chai... 

- Chế biến muối tinh và các sản phẩm hóa chất sau muối: tăng cường các giải 

pháp cải tiến công nghệ chế biến, bảo quản sản phẩm sau chế biến, phấn đấu sản 

lượng chế biến muối tinh đạt 150 nghìn tấn/năm đến năm 2025. Hỗ trợ chủ đầu tư dự 

án Tổ hợp công nghệ xanh và hóa chất sau muối sớm hoàn tất các thủ tục đầu tư, đưa 

dự án vào khởi công, khai thác, phấn đấu tạo ra 700 nghìn tấn/năm Xút NaOH, 

400.000 tấn/năm PVC.  

- Công nghiệp chế biến nông-lâm-thủy sản khác: Chú trọng đầu tư chiều sâu, 

đổi mới công nghệ, sử dụng tối đa và có hiệu quả nguồn tài nguyên thiên nhiên, 

nguyên liệu địa phương để đa dạng hóa sản phẩm, tăng khả năng cạnh tranh, mở rộng 

thị trường xuất khẩu, gắn kết chặt chẽ lợi ích giữa doanh nghiệp chế biến với người 

sản xuất cung cấp nguyên liệu.  

Nội dung cụ thể cần triển khai để đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến, 

chế tạo:  

- Triển khai công tác xúc tiến kêu gọi đầu tư, hỗ trợ và phát triển các doanh 

nghiệp nhỏ và vừa để khai thác tiềm năng, lợi thế của địa phương phát triển sản xuất 

các mặt hàng như: Chế biến thịt gia súc, gia cầm, chế biến thức ăn gia súc, gia cầm và 

thủy sản, sản xuất bột cá, chế biến táo, nha đam; sản xuất nước giải khát và các sản 

phẩm chế biến sâu như điều rang bơ, bánh kẹo, tôm sushi chín, ...  

- Hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận, mở rộng thị trường tiêu thụ hàng hóa thông qua 

các chương trình xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá thương hiệu địa phương 

có lợi thế cạnh tranh trong các kỳ hội chợ, triển lãm tại các thị trường trọng điểm, các 

chương trình kết nối giao thương giữa doanh nghiệp các tỉnh, thành phố trong và 

ngoài nước. Đây mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất kinh 

doanh của doanh nghiệp.  

- Xây dựng, bổ sung hoặc đề xuất điều chỉnh quy hoạch phát triển các vùng 

nguyên liệu tập trung, vùng sản xuất chuyên canh trồng cây công nghiệp phục vụ chế 

biến (mía, mì, điều, nha đam,...), cây ăn quả, chăn nuôi gia súc gia cầm, nuôi trồng 

thủy sản, khai thác muối biển,...) nhằm tạo ra nguồn nguyên liệu ổn định và chất 

lượng cao đáp ứng yêu cầu chế biến của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất hiện có 

phục vụ cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Xây dựng vùng nguyên liệu tập trung 

theo hướng sản xuất hàng hóa lớn, phát triển bền vững. Áp dụng các tiến bộ khoa học 

kỹ thuật vào sản xuất; tiếp cận và ứng dụng tiêu chuẩn truy xuất nguồn gốc xuất xứ 
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nguyên liệu, xây dựng thương hiệu sản phẩm; tập trung phát triển các sản phẩm nông 

nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh.  

- Tiếp tục đẩy mạnh và triển khai áp dụng các chương trình, dự án công nghệ, 

đặc biệt tập trung nghiên cứu phát triển nguyên liệu theo hướng sản xuất nông nghiệp 

công nghệ cao. Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện cải tiến, đổi mới, nâng cao trình độ 

công nghệ, thiết bị trong sản xuất công nghiệp; đầu tư ứng dụng khoa học công nghệ 

để phát triển các sản phẩm mới, sản phẩm giá trị gia tăng; tăng cường ứng dụng 

chuyển giao công nghệ xử lý, bảo quản sau thu hoạch; nghiên cứu cải tiến đổi mới 

quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng, đảm bảo an toàn thực phẩm đối với sản 

phẩm chế biến từ nông thủy sản, thực phẩm và đồ uống, nhất là các sản phẩm chế 

biến xuất khẩu; lựa chọn, áp dụng công nghệ tiên tiến, sử dụng các thế hệ công nghệ 

phù hợp với tính chất và quy mô từng dự án. Không sử dụng công nghệ lạc hậu, máy 

móc thiết bị đã qua sử dụng, gây ô nhiễm môi trường hoặc có suất tiêu hao năng 

lượng, nguyên vật liệu cao.  

c) Công nghiệp hỗ trợ (sản phẩm hỗ trợ của ngành dệt may, điện tử, sản xuất 

lắp ráp ô tô, cơ khí chế tạo, đóng tàu, sửa chữa tàu thuyền, công nghiệp công nghệ 

cao…): Tập trung đẩy mạnh, kêu gọi đầu tư phát triển công nghiệp hỗ trợ gắn với áp 

dụng công nghệ tiên tiến, thân thiện môi trường như: sản xuất linh kiện, phụ tùng 

máy động lực, máy nông nghiệp, linh kiện mạch điện tử, cánh quạt gió, thân trụ điện 

gió, tấm pin năng lượng mặt trời, sản xuất nguyên vật liệu, phụ liệu ngành dệt-may, 

da-giày, công nghiệp cơ khí chế tạo,... nhằm đáp ứng nhu cầu nội địa hóa và góp 

phần thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, tăng giá trị gia tăng của ngành công nghiệp. Kêu 

gọi phát triển Khu công nghiệp hỗ trợ năng lượng tái tạo nhằm tạo điều kiện cho 

ngành công nghiệp năng lượng tái tạo phát triển.  

Ban hành văn bản quy phạm pháp luật về chủ trương, chính sách phát triển 

công nghiệp hỗ trợ và xây dựng chương trình hỗ trợ phát triển phù hợp với quy định 

của pháp luật và điều kiện của địa phương. Triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư 

phát triển công nghiệp hỗ trợ, thu hút các nguồn vốn cho Chương trình phát triển 

công nghiệp hỗ trợ của địa phương, tăng cường hợp tác quốc tế. Tổ chức thực hiện 

việc xác nhận ưu đãi và định kỳ hàng năm báo cáo tổng hợp các dự án được xác nhận 

ưu đãi gửi Bộ Công Thương.  

d) Công nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản và sản xuất vật liệu xây dựng: 

Thực hiện tốt việc quản lý, khai thác và chế biến khoáng sản, phát triển ổn định, bền 

vững gắn với đảm bảo quốc phòng-an ninh, bảo vệ môi trường, bảo vệ cảnh quan, di 

tích lịch sử, văn hóa. Phát triển dự án khai thác phải gắn với chế biến sâu để gia tăng 

giá trị và hướng đến xuất khẩu. Nâng cao năng lực sản xuất các sản phẩm vật liệu xây 

dựng: gạch, xi măng, đá xây dựng,... Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư phát 

triển các loại vật liệu mới, tập trung đầu tư các dự án chế biến khoáng sản đã được 

cấp chứng nhận đầu tư và đổi mới công nghệ tiên tiến, kỹ thuật hiện đại. Thực hiện 

đúng quy định về khai thác, chế biến khoáng sản và bảo vệ môi trường.  
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đ) Phát triển công nghiệp nặng (sản xuất thép-cán nóng, cán nguội, định 

hình,…): Xem xét thu hút, kêu gọi đầu tư dự án Khu liên hợp sản xuất thép, chủ 

trương lựa chọn công nghệ sản xuất với máy móc thiết bị tiên tiến, hiện đại, đáp ứng 

các tiêu chuẩn về an toàn, môi trường, hiệu quả kinh tế, tăng trưởng xanh bền vững 

và xu hướng kinh tế tuần hoàn. Phối hợp các Bộ, ngành liên quan đánh giá đảm bảo 

có chất lượng các vấn đề về môi trường, tuyệt đối không để xảy ra sự cố. Phấn đấu 

đến năm 2025 kêu gọi một nhà máy thép cán nguội nhằm cung cấp nguyên liệu để 

phát triển các ngành công nghiệp cơ khí, công nghiệp đóng tàu, sản xuất ô tô, sản 

xuất các máy móc thiết bị công nghiệp, cung cấp thép cho ngành xây dựng công 

trình...;  

e) Phát triển các ngành công nghiệp khác (dệt may, bao bì, phân bón, sản xuất 

các thiết bị giải trí, giáo dục,…): Khuyến khích đầu tư nâng cấp công nghệ mới có 

sức cạnh tranh cao, tiếp tục phát huy tối đa công suất các nhà máy sản xuất bao bì, 

khăn bông, may công nghiệp, phân hữu cơ vi sinh. Tăng cường công tác xúc tiến đầu 

tư phát triển các ngành công nghiệp, đặc biệt đối với các ngành sản xuất tận dụng 

nguồn nguyên liệu, phụ liệu phế phẩm: hàng tiêu dùng, hàng may mặc, giày dép, sản 

xuất bao bì, thức ăn nuôi tôm, gia súc, gia cầm,... Kêu gọi đầu tư dự án sản xuất các 

sản phẩm khác từ rác thải như điện rác, nhựa tái sinh, vật liệu xây dựng.  

g) Phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn: Quan tâm phát 

triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn; chú trọng đẩy mạnh Chương 

trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), tạo liên kết chuỗi giá trị để nâng cao chất lượng 

sản phẩm, góp phần phát triển kinh tế nông thôn. Tiếp tục hỗ trợ phát triển các làng 

nghề truyền thống hiện có (dệt, gốm), xây dựng mô hình làng nghề truyền thống gắn 

với du lịch. Hình thành các mô hình sản xuất kinh doanh theo tổ, nhóm nhằm tạo điều 

kiện tập trung nguồn lực về vốn, năng lực sản xuất và thị trường tiêu thụ. Tổ chức 

liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh có tiềm năng để mở rộng 

thị trường tiêu thụ; đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm tiểu thủ công nghiệp, nhất là 

các sản phẩm làng nghề truyền thống, sản phẩm phục vụ nhu cầu khách du lịch. Phát 

triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông thôn theo quy hoạch, gắn 

sản xuất với tiêu thụ sản phẩm của nông dân, giải quyết việc làm, nâng cao chất 

lượng và giá trị sản phẩm theo hướng đẩy mạnh chế biến tinh, giảm dần chế biến thủ 

công, đảm bảo yêu cầu về an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường sinh thái. Nghiên 

cứu, đề xuất và tổ chức thực hiện chính sách khuyến khích phát triển các loại hình 

doanh nghiệp vừa và nhỏ phục vụ nông nghiệp - nông dân - nông thôn; đa dạng hóa 

các hình thức hợp tác, liên kết trong sản xuất - tiêu thụ nông sản, xúc tiến thương mại 

sản phẩm.  

Tiếp tục triển khai các chương trình khuyến công và xúc tiến thương mại hỗ 

trợ tiểu thủ công nghiệp và làng nghề phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm. 

Nghiên cứu, lựa chọn công nghệ hiện đại phù hợp thay thế ở một số khâu, công đoạn 

sản xuất của các ngành, nghề tiểu thủ công nghiệp. Chú trọng phát triển công nghệ 

cao để tạo đột phá và sử dụng nhiều lao động để giải quyết việc làm. Đẩy mạnh 

nghiên cứu, ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ, tạo bước đột phá về năng suất, 

chất lượng, hiệu quả trong từng ngành nghề tiểu thủ công nghiệp.  
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Thời gian thực hiện: Thường xuyên và hàng năm.  

5. Phát triển nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp:  

a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 552-KH/UBND ngày 13/02/2022 

của UBND tỉnh về triển khai thực hiện chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045; trong đó khuyến khích các cơ sở giáo 

dục nghề nghiệp có đào tạo các ngành, nghề đáp ứng nhân lực cho phát triển các 

ngành công nghiệp trọng điểm trong từng thời kỳ, nhất là nhân lực chất lượng cao.  

Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý các khu công nghiệp và các Sở, ngành, địa 

phương nghiên cứu, đề xuất các cơ chế, chính sách, giải pháp đào tạo có hiệu quả 

nguồn nhân lực để đáp ứng nhu cầu phát triển công nghiệp tập trung đào tạo đội ngũ 

công nhân kỹ thuật (các ngành nghề: công nghiệp chế biến, công nghiệp năng lượng, 

công nghiệp luyện kim, cơ khí chế tạo, điện tử, vật liệu xây dựng, các ngành nghề kỹ 

thuật cao).  

b) Chủ đầu tư và doanh nghiệp xây dựng chiến lược phát triển nhân lực của 

đơn vị mình, xác định đúng nhu cầu nhân lực, chủ động tự đào tạo hoặc liên kết đào 

tạo, đa dạng hóa loại hình đào tạo nhằm đáp ứng nguồn nhân lực theo nhu cầu.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên và hàng năm.  

6. Chính sách khoa học-công nghệ cho phát triển công nghiệp:  

a) Sở Khoa học và Công nghệ quan tâm ứng dụng, chuyển giao, đổi mới công 

nghệ trong các ngành công nghiệp chủ đạo của tỉnh, hướng đến nền công nghiệp sản 

xuất thông minh, hiện đại, phù hợp với tiến trình hội nhập của thế giới. 

Chủ trì, phối hợp triển khai các chính sách của Trung ương và xây dựng cơ chế, 

chính sách đặc thù theo thẩm quyền của tỉnh thu hút đầu tư và tiếp nhận công nghệ 

hiện đại; đẩy mạnh hoạt động ứng dụng, chuyển giao công nghệ, nhất là trong lĩnh 

vực năng lượng tái tạo, công nghiệp chế biến; hỗ trợ đổi mới sáng tạo nhằm nâng cao 

năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa đạt tiêu chuẩn xuất khẩu; tăng cường 

năng lực đánh giá, thẩm định, lựa chọn các công nghệ hiện đại, công nghệ tiên tiến. 

b) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, phát triển các vùng 

nguyên liệu tập trung, vùng sản xuất chuyên canh trồng cây công nghiệp phục vụ chế 

biến. Chỉ đạo phát triển vùng nguyên liệu tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa 

lớn, phát triển bền vững, tăng cường ứng dụng chuyển giao công nghệ xử lý, bảo 

quản sau thu hoạch. Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất, tổ chức sản 

xuất nông nghiệp, thủy sản theo hướng liên kết và được chứng nhận đạt tiêu chuẩn 

VietGAP, GlobalGAP theo yêu cầu thị trường, xây dựng thương hiệu sản phẩm, tập 

trung phát triển các sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực của tỉnh. 

c) Sở Công Thương hỗ trợ, khuyến khích doanh nghiệp nghiên cứu cải tiến đổi 

mới quy trình sản xuất, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, nâng cao chất lượng, 

đảm bảo thân thiện môi trường và an toàn thực phẩm, nhất là đối với các sản phẩm 

chế biến xuất khẩu, đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử trong hoạt động sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp. 
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7. Đẩy mạnh thu hút nguồn vốn đầu tư từ các doanh nghiệp, các nguồn 

vốn từ các chương trình, dự án để phát triển công nghiệp:  

Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành, địa phương:  

- Tranh thủ các nguồn lực hỗ trợ của Trung ương để đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng kỹ thuật công nghiệp, các nguồn lực từ chính sách đặc thù đối với các tỉnh đặc 

biệt khó khăn, vốn trái phiếu Chính phủ, vốn dự phòng và các nguồn kết dư, vốn hỗ 

trợ cấp bách, vốn cân đối ngân sách tỉnh. Trong đó, huy động từ nguồn vốn xã hội 

hóa của tổ chức, cá nhân để đầu tư kết cấu hạ tầng các Khu, cụm công nghiệp; có cơ 

chế, chính sách trích lại tỷ lệ khoản thu tiền thuê cơ sở hạ tầng trong Khu, cụm công 

nghiệp để đơn vị quản lý trực tiếp, tạo sự chủ động tái đầu tư, sửa chữa hệ thống hạ 

tầng kỹ thuật Khu, cụm công nghiệp. 

- Tiếp tục vận dụng các nguồn kinh phí hỗ trợ từ Trung ương như: chương trình 

mục tiêu quốc gia đào tạo nghề cho lao động nông thôn,  hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và 

vừa, kinh tế tập thể, chương trình khuyến công và xúc tiến thương mại, các chương 

trình lồng ghép liên quan khác để đầu tư các công trình, hạng mục cần thiết.  

- Nguồn ngân sách địa phương phân bổ kinh phí thực hiện đầu tư hạ tầng Cụm 

công nghiệp, công tác khuyến công và xúc tiến thương mại, hỗ trợ phát triển tiểu thủ 

công nghiệp và ngành nghề nông thôn,...  

- Xúc tiến kêu gọi và khuyến khích nguồn vốn đầu tư chủ yếu của chủ đầu tư là 

các Tập đoàn, Tổng Công ty và doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án mới, đầu tư mở 

rộng đổi mới máy móc, thiết bị, công nghệ, nâng công suất sản xuất.  

Tổng kinh phí thực hiện đầu tư phát triển công nghiệp tỉnh đến năm 2025 là 

165.394 tỷ đồng. Trong đó, nguồn vốn thực hiện:  

- Ngân sách Trung ương: 164 tỷ đồng;  

- Ngân sách địa phương (nguồn vốn đầu tư phát triển): 119 tỷ đồng;  

- Doanh nghiệp, Chủ đầu tư: 165.111 tỷ đồng.  

(Kèm theo Phụ lục 3) 

8. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về công nghiệp, xây dựng bộ máy 

quản lý tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả: 

Các Sở, ngành, địa phương nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp chính 

quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, phát huy quyền làm chủ của 

Nhân dân trong xây dựng và triển khai thực hiện chính sách phát triển công nghiệp. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng chính quyền điện tử, thực hiện 

chuyển đổi số, chia sẻ thông tin quản lý. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công 

chức đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính.   

Thời gian thực hiện: Thường xuyên và hàng năm.  
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9. Liên doanh, liên kết xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường xuất 

khẩu:  

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức đối thoại giữa chính quyền địa phương và 

doanh nghiệp, giữa doanh nghiệp và doanh nghiệp nhằm trao đổi thông tin, tháo gỡ 

vướng mắc, khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo mối liên hệ kinh tế 

trong liên doanh, liên kết giữa các doanh nghiệp. 

b) Sở Công Thương tăng cường hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, công 

tác liên doanh, liên kết để mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm hàng hóa kể cả nội 

địa và xuất khẩu. Phát triển mạnh hệ thống tiếp thị, xúc tiến thương mại. Cung cấp, 

cập nhật thông tin về thị trường, cơ chế chính sách xuất khẩu, quá trình hội nhập kinh 

tế quốc tế, những thời cơ, thách thức khi Việt Nam tham gia cộng đồng ASEAN, 

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và các hiệp 

định thương mại tự do thế hệ mới đã và đang ký kết, đặc biệt những cam kết và rào 

cản đối với các mặt hàng xuất khẩu của tỉnh; hướng các doanh nghiệp trong tỉnh thực 

hiện tốt công tác xuất nhập khẩu theo quy định để đảm bảo ổn định và phòng tránh 

rủi ro.  

Thời gian thực hiện: Thường xuyên và hàng năm.  

10. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ môi trường, sử dụng đất tiết kiệm, 

hiệu quả:  

a) Sở Tài nguyên và Môi trường:  

Tập trung giải quyết tốt công tác thu hồi giải phóng mặt bằng cho các dự án 

đầu tư, nhất là các dự án trọng điểm, có tính lan tỏa, kết nối cao. Phát triển công 

nghiệp gắn với thực hiện chính sách khai thác hiệu quả tài nguyên khoáng sản, bảo vệ 

môi trường và thích ứng với biến đổi khí hậu. Thực hiện đầy đủ, nghiêm ngặt quy 

trình đánh giá tác động môi trường đối với các dự án đăng ký đầu tư trước khi tiến 

hành đầu tư. Nâng cao năng lực quản lý, thanh tra bảo vệ môi trường gắn với kiểm 

tra, giám sát và thực hiện quan trắc môi trường, bảo đảm phát triển kinh tế đi đôi với 

bảo vệ môi trường. 

b) Sở Công Thương, Ban Quản lý các khu công nghiệp: Chủ trì, phối hợp với 

các Sở, ngành liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố rà soát, hướng dẫn, 

đôn đốc các doanh nghiệp sản xuất công nghiệp hoàn thiện thủ tục theo quy định, 

triển khai đầu tư và sử dụng hiệu quả sử dụng đất.  

c) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố:  

- Tổ chức, tham gia các buổi gặp gỡ, trao đổi với các doanh nghiệp, hộ sản xuất 

kinh doanh công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn để nắm bắt thông tin nhằm 

kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh; phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, 

hướng dẫn, đôn đốc hoàn thiện thủ tục đầu tư, xây dựng, đất đai, môi trường theo quy 

định. 

- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan rà soát, thực hiện thu hồi diện 

tích đất đã giao nhưng các chủ đầu tư không có khả năng đầu tư hoặc cố tình kéo dài 

không thực hiện đầu tư theo quy định.  
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN  

1. Căn cứ Kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh, yêu cầu Chủ tịch Ủy ban nhân 

dân các huyện, thành phố, Thủ trưởng các Sở, ngành và các đoàn thể liên quan căn cứ 

tình hình thực tế và nhiệm vụ được giao tại Kế hoạch hành động, tiến hành xây dựng 

Kế hoạch triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao và cụ thể hóa vào Kế hoạch 

công tác trọng tâm hàng năm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương. Quán triệt nội 

dung Kế hoạch hành động cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, người lao 

động trong cơ quan và các đơn vị trực thuộc. Định kỳ sáu tháng, hàng năm báo cáo 

kết quả thực hiện Kế hoạch để Sở Công Thương tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh.  

2. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

quản lý chặt chẽ, định hướng cụ thể công tác thông tin trên các phương tiện thông tin 

đại chúng của tỉnh về mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp phát triển công nghiệp của 

tỉnh.  

3. Giao Sở Công Thương theo dõi quá trình tổ chức thực hiện của các Sở, 

ngành, địa phương, định kỳ sáu tháng, hàng năm tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân 

tỉnh, Bộ Công Thương lồng ghép vào báo cáo của ngành. Trong quá trình tổ chức 

thực hiện, định kỳ sẽ tiến hành sơ, tổng kết để kịp thời rút kinh nghiệm trong chỉ đạo, 

điều hành nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra./.  

 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Công Thương; 

- Thường trực: Tỉnh ủy; HĐND tỉnh;  

- CT và các PCT UBND tỉnh; 

- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; 

- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể tỉnh; 

- Báo Ninh Thuận, Đài PTTH tỉnh; 

- UBND các huyện, thành phố;  

- VPUB: LĐ, VXNV;  

- Lưu: VT, KTTH.Nam 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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