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Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu 

của Kế hoạch 5 năm 2021-2025, triển khai các Chương trình, Đề án thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XIV. Quán triệt phương châm hành động của Chính phủ“Đoàn kết kỷ cương, chủ 

động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, Tỉnh đề ra phương châm 

hành động năm 2022 “Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, phát triển, hiệu 

quả”. Ngay những ngày đầu năm, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị triển khai 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và 

dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; đồng thời ban hành Kế hoạch triển khai 

những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và 

Dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 ngay sau Hội nghị (Quyết định số 21/QĐ-

UBND ngày 10/01/2022), đề ra 12 nhóm nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu với 21 

nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và 177 nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Nghị quyết của 

Tỉnh ủy, HĐND tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Các cấp, các 

ngành, địa phương đã tập trung xây dựng kế hoạch triển khai các nhiệm vụ trọng 

tâm, đột phá của ngành, lĩnh vực, đẩy mạnh sản xuất và thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị của từng ngành 1 và đạt kết quả kinh tế-xã hội tháng 01/2022 như sau:  

I. Tình hình kinh tế-xã hội tháng 01/2022 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản  

- Nông nghiệp: Tình hình thời tiết diễn biến tương đối thuận lợi, lượng nước các 

hồ chứa đảm bảo cung cấp đủ nước cho sinh hoạt dân sinh cũng như phục vụ sản xuất 

vụ Đông Xuân 2021-2022 2; diện tích gieo trồng ước đạt 27.333,8 ha 3, vượt 1,23%  

KH; chuyển đổi cơ cấu cây trồng 470,76 ha 4/488 ha, đạt 96,5% KH; chăn nuôi tiếp 

tục ổn định và có tăng trưởng, tổng đàn gia súc, gia cầm vượt kế hoạch đề ra 5. Công 

tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng và dịch bệnh gia súc, gia cầm được chỉ 

                                           
1 Đến ngày 31/01/2022, có 15 nhiệm vụ hoàn thành, trong đó: 3/21 nhiệm vụ trọng tâm; 12/177 nhiệm vụ thường 

xuyên. 
2 Tính đến ngày 14/01/2022, lượng nước tích của 22 hồ chứa nước trên địa bàn tỉnh đạt 310,09 triệu m3/414,29 triệu 

m3, đạt 74,8% dung tích thiết kế; Hồ Đơn Dương đạt 162,94 triệu m3/165 triệu m3, lưu lượng nước vào hồ 16,01 

m3/s và đang xả với lưu lượng 19,85 m3/s.  
3 Diện tích gieo trồng: cây lúa 17.886,8 ha/17.554 ha vượt 1,9% KH; cây màu 9.446 ha/9.446 ha, đạt 100% KH.    
4 Tính đến cuối tháng 01/2022, diện tích chuyển đổi trên đất lúa 225,86 ha (cây ngắn ngày 212,5 ha; cây dài ngày 

13,36 ha); diện tích trên đất khác 244,9 ha (cây ngắn ngày 230 ha, cây dài ngày 14,9 ha). Tổ chức sản xuất cánh 

đồng lớn được 31 cánh đồng/4.241,3 ha, đạt 100% KH. 
5 Tổng đàn gia súc ước 503.318 con (đàn trâu 3990 con; đàn bò 119.500 con; đàn heo 116.408 con; đàn dê, cừu 263.420 

con), vượt 19,8% KH; tổng đàn gia cầm ước 2.283,23 nghìn con, vượt 1,5% KH, tăng 11,25% so cùng kỳ. 
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đạo triển khai kịp thời; công tác kiểm dịch, kiểm soát việc giết mổ, kinh doanh và 

vận chuyển gia súc, gia cầm được tăng cường, thực hiện chặt chẽ, đảm bảo nguồn 

thực phẩm an toàn vệ sinh thực phẩm để phục vụ Nhân dân trong dịp Tết nguyên 

đán Nhâm Dần 2022.  

- Lâm nghiệp: Trong tháng 01/2022, lực lượng Kiểm lâm cùng chủ rừng 

phối hợp chính quyền địa phương đã tổ chức tuyên truyền, vận động các hộ dân ký 

cam kết không vi phạm quy định quản lý bảo vệ rừng và thực hiện 152 đợt kiểm 

tra, truy quét và tuần tra với hơn 969 lượt người tham gia; phát hiện, ngăn chặn 28 

vụ vi phạm; đã xử lý 15 vụ, tịch thu: 3,158 m3 gỗ tròn; 0,5 m3 gỗ xẻ; 05 xe máy; 

phạt tiền 13,25 triệu đồng.  

- Thủy sản: Tình hình khai thác, nuôi trồng thủy sản còn nhiều khó khăn, 

giảm so cùng kỳ; do thời tiết, ngư trường không thuận lợi, số lượng tàu tham gia 

khai thác giảm, sản lượng khai thác ước đạt 6.492 tấn, giảm 34,5% so cùng kỳ; sản 

xuất tôm giống 3.700 triệu con 6, giảm 11,9% so cùng kỳ năm trước do nhu cầu 

tôm giống các tỉnh miền Tây giảm. 

2. Sản xuất công nghiệp  

Tháng 01/2022, các doanh nghiệp chỉ tập trung sản xuất hàng hoá phục vụ 

nhu cầu Tết nguyên đán, một số sản phẩm tiêu dùng tăng khá 7; bên cạnh đó, một 

số sản phẩm công nghiệp chế biến, khai khoáng phục vụ xây dựng giảm 8 do Tết 

Nhâm Dần 2022 rơi vào cuối tháng 01, thời gian sản xuất trong tháng ít hơn so với 

tháng cùng kỳ, một số doanh nghiệp cho lao động nghỉ trước Tết (7 ngày); chỉ số 

sản xuất công nghiệp giảm 3,87%; sản xuất, phân phối điện ước giảm 0,36% 9 so 

cùng kỳ năm 2021.   

3. Thương mại, giá cả, dịch vụ  

Tình hình dịch bệnh COVID-19 cơ bản được kiểm soát tốt, tạo điều kiện cho 

các doanh nghiệp khôi phục sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế-xã hội, đưa đời 

sống sinh hoạt của Nhân dân dần trở lại trạng thái bình thường mới. Hoạt động bán 

lẻ và kinh doanh dịch vụ tháng 01/2022 diễn ra sôi động hơn, tổng mức bán lẻ 

hàng hoá và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước đạt 2.532,6 tỷ đồng, tăng 

7,46% so với tháng trước và tăng 13,47% so với cùng kỳ 10. Tỉnh đã ban hành kế 

hoạch dự trữ hàng hóa thiết yếu bình ổn thị trường Tết 11, với tổng giá trị dự trữ 

                                           
6 Tôm sú giống 1.000 triệu Post, tôm thẻ giống 2.700 triệu Post. 
7 Sản xuất đồ uống (chủ yếu bia) tăng 10,9%; thạch nha đam tăng 88,14%; muối biển tăng 8,3%; tôm đông lạnh ước 

đạt 600 tấn, bằng cùng kỳ năm ngoái; sản phẩm hoá chất tăng 40%; phân vi sinh tăng 40%; sợi xe tăng 33,3%. 
8 đá xây dựng ước giảm 38,4%; may mặc giảm 48,9%; gạch nung giảm 14,1%; khăn mặt, khăn tắm giảm 14,9%;  

sản xuất vật liệu xây dựng giảm 21,6%; xi măng giảm 20,5%, nhân điều ước đạt 305 tấn các loại, giảm 15,25%; 

Tinh bột mỳ 83,5%; đường RS ước giảm 36,3% do sản phẩm không xuất sang thị trường Trung Quốc được,... 
9 Sản xuất điện giảm 4,95% so cùng kỳ (Điện gió: ước đạt 161,4 triệu kwh, tăng 27,04%; Điện mặt trời: ước đạt 

314,8 triệu kwh, giảm 7,88%).  
10 Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.070,9 tỷ đồng tăng 8,3% so tháng trước và  tăng 18,91% so cùng kỳ; Doanh 

thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 285,1 tỷ đồng, tăng 1,95% so với tháng trước và giảm 6,29% so với cùng kỳ; 

Doanh thu du lịch lữ hành tháng 1/2022 đạt 23 tỷ đồng giảm 85,2% so với cùng kỳ năm 2021; doanh thu dịch vụ 

khác đạt 191 tỷ đồng, tăng 8,8% so với cùng kỳ năm trước; Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 176,6 tỷ đồng, tăng 

6,7% và giảm 4,96% so với cùng kỳ năm 2021. 
11 Kế hoạch số 6012/KH-UBND ngày 03/11/2021 về việc bình ổn thị trường Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 trên 

địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
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trên 255 tỷ đồng, tăng 70% so cùng kỳ 12, góp phần bảo đảm cân đối cung cầu 

hàng hoá, ổn định thị trường, không để xảy ra thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý trong 

Tết Nguyên đán. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 01/2022 tăng 0,16% so với 

tháng 12/2021; tăng 2,87% so cùng kỳ năm 2021.  

Hoạt động du lịch có bước phục hồi rõ nét, lượng khách du lịch đạt 29.000 

lượt 13, tăng 14,5 lần so với tháng 12/2021; doanh thu đạt 285 tỷ đồng, tăng 2% so 

với tháng trước. 

Hoạt động vận tải phục hồi tích cực đáp ứng nhu cầu vận chuyển cho nhân 

dân, phục vụ Tết nguyên đán Nhâm Dần 2022; số lượng vận chuyển hàng hóa 

trong tháng đạt 0,8 triệu tấn, tăng 14,4% so với tháng 12/2021 và tăng 12,1% so 

với cùng kỳ; số lượng vận chuyển hành khách đạt 0,57 triệu lượt khách, tăng 

88,7% so với tháng 12/2021 và tăng 1,4% so cùng kỳ. 

4. Tài nguyên và Môi trường-Xây dựng  

Tập trung chỉ đạo, thẩm định quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 

các huyện, thành phố. Ban hành các quy định về đấu giá quyền sử dụng đất để giao 

đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất; quy định về bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư khi Nhà nước thu hồi đất và quy định việc rà soát, công bố công khai danh 

mục các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước trực tiếp quản lý; đẩy nhanh tiến độ hoàn 

thành các thủ tục giao đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện dự án thành phần đầu 

tư xây dựng đoạn cao tốc Cam Lâm-Vĩnh Hảo (đoạn qua tỉnh Ninh Thuận); tổ 

chức đối thoại các doanh nghiệp khoáng sản để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho 

doanh nghiệp. 

Tập trung chỉ đạo triển khai các dự án khu đô thị, khu dân cư; trong tháng đã 

hoàn thành Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) dự án Khu nghỉ dưỡng 

cao cấp Vĩnh Hy và Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng khu vực Mũi Dinh. Tăng 

cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, xử lý vi phạm về trật tự xây dựng, đất 

đai trên địa bàn tỉnh 14. 

5. Đầu tư phát triển  

- Tổ chức thành công Hội nghị gặp mặt Doanh nghiệp đầu năm 2022; tổ chức 

quán triệt và triển khai 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 năm 2022; phân khai 

kịp thời kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và tập trung giải ngân các nguồn vốn 

còn lại năm 2021; đến ngày 31/01/2022 giải ngân kế hoạch vốn năm 2021 đạt 

1.754.546/1.898.339 triệu đồng, đạt 92,4% KH 15; giải ngân kế hoạch vốn năm 

2022 đạt 218.031/2.465.280 triệu đồng, đạt 8,8% kế hoạch 16. Công tác thu hút đầu 

                                           
12 Trong đó hàng hóa bình ổn là 151 tỷ đồng, tăng hơn 2,7 lần so cùng kỳ. 
13 Khách quốc tế 350 lượt; khách nội địa 28.650 lượt. 
14 Thanh tra Sở xây dựng xử phạt vi phạm hành chính  01 trường hợp sai nội dung giấy phép xây dựng với tổng số 

tiền là 30.000.000 triệu đồng 
15 Trong đó: Vốn trong nước: 1.283.854 triệu đồng/1.303.953, đạt 98,5% KH; Vốn nước ngoài: 470.692 triệu 

đồng/594.386 triệu đồng, đạt 79,2% KH.  
16 Trong đó: Vốn trong nước: 196.050 triệu đồng/1.534.980 triệu đồng, đạt 12,8% KH; Vốn nước ngoài: 21.981 triệu 

đồng/930.300 triệu đồng, đạt 2,4% KH. 
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tư được quan tâm chỉ đạo, trong tháng đã cấp quyết định chủ trương đầu tư và chấp 

thuận địa điểm cho 04 dự án với tổng vốn 5.070,52 tỷ đồng 17. 

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

tín hiệu khởi sắc, trong tháng 01/2022, có 44 doanh nghiệp thành lập mới/690,7 tỷ 

đồng, tăng 46,7% số doanh nghiệp và số vốn đăng ký, tăng 8,4% so cùng kỳ 18; số 

doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng gấp 2,1 lần so cùng kỳ (65/31 DN); số 

doanh nghiệp giải thể giảm 21,4% (11/14 DN); số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt 

động, giảm 18,4% (62/76 DN) so cùng kỳ. 

6. Thu chi ngân sách nhà nước và hoạt động Ngân hàng  

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

ngân sách trên địa bàn tỉnh đạt 372,6 tỷ đồng đạt 10,7% kế hoạch (trong đó: Thu nội 

địa 371,9 tỷ đồng đạt 12,4% dự toán, thu xuất nhập khẩu 700 triệu đồng đạt 0,1% dự 

toán); tổng chi ngân sách nhà nước đạt 47,05 tỷ đồng đạt 0,7% dự toán năm. 

- Hoạt động ngân hàng: Hoạt động tiền tệ, ngân hàng trên địa bàn trong 

tháng 01/2022 ổn định và an toàn. Tiếp tục triển khai các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ 

khó khăn cho khách hàng vay bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 19. Hoạt động huy 

động vốn và tín dụng tiếp tục tăng trưởng 20.  

7. Lĩnh vực văn hoá-xã hội 

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

các chính sách chăm lo Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 cho các đối tượng là gia 

đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Tổ chức đưa thân nhân 

liệt sỹ viếng mộ tại nghĩa trang liệt sĩ tỉnh Bình Thuận nhân dịp Tết đảm bảo an 

toàn; thăm, chúc Tết các gia đình, cá nhân tiêu biểu, các đối tượng bảo trợ xã hội 

tại địa bàn các huyện, thành phố và thực hiện đầy đủ chính sách Đền ơn đáp nghĩa 

đối với người có công với cách mạng 21. Hỗ trợ kịp thời người lao động và người sử 

dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19, đến ngày 28/01/2022 đã thực 

hiện 12 chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp và người lao động 22. 

- Hoạt động văn hóa, thể thao: Tập trung xây dựng kế hoạch triển khai 

Chương trình Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tuyên truyền mừng Đảng-mừng 

Xuân Nhâm Dần năm 2022; tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày 

                                           
17 Trong đó: cấp Quyết định chủ trương đầu tư đồng thời chấp thuận nhà đầu tư cho 01 dự án/238 tỷ đồng; quyết 

định chấp thuận chủ trương đầu tư (để làm cơ sở lựa chọn Nhà đầu tư) cho 01 dự án/1.652,84 tỷ đồng; chấp thuận 

chủ trương về địa điểm 02 dự án/3.179,68 tỷ đồng. 
18 Nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đến ngày 31/01/2022, có 3.817 doanh nghiệp/78.499,7 tỷ đồng.  
19 Đến 20/01/2022: Số dư nợ cho vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh là 10.146 tỷ đồng (trong đó 

doanh nghiệp là 5.766 tỷ đồng; hộ gia đình, hộ kinh doanh và khách hàng khác là 4.377 tỷ đồng). Cơ cấu lại thời hạn 

trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 432 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 với tổng giá trị nợ đã 

được cơ cấu lại là 473 tỷ đồng, trong đó có 61 doanh nghiệp/342 tỷ đồng và 371 hộ kinh doanh, cá nhân/131 tỷ 

đồng; miễn giảm lãi vay với số tiền 39 tỷ đồng; cho vay mới đạt 18.164 tỷ đồng, trong đó doanh nghiệp là 8.462 tỷ 

đồng và hộ kinh doanh, cá nhân là 9.702 tỷ đồng. NHCSXH tỉnh đã giải ngân cho vay 07 doanh nghiệp/1.816 lao 

động, số tổng số tiền cho vay đã giải ngân là 16,51 tỷ đồng, dư nợ cho vay hiện còn 16,42 tỷ đồng.  
20 Đến cuối tháng 01/2022, huy động vốn đạt 18.800 tỷ đồng, tăng 0,87% so với cuối năm 2021; dư nợ tín dụng đạt 

33.600 tỷ đồng, tăng 0,79% so với cuối năm 2021. 
21 Tổ chức các Đoàn đi thăm và tặng quà cho người có công với cách mạng và các đối tượng bảo trợ xã hội, đã tặng 

52.747 suất quà trị giá 24,6 tỷ đồng (trong đó quà tặng người có công 18.517 suất/17,8 tỷ đồng; quà cho đối tượng 

hộ nghèo và bảo trợ xã hội 34.230 suất/6,8 tỷ đồng). 
22 Đến ngày 28/01/2022, đã hỗ trợ 105.340 lao động với kinh phí 182.175 triệu đồng, trong đó: Hỗ trợ theo NQ 68 

cho 77.862 lượt lao động/116.215 triệu đồng, hỗ trợ theo Nghị quyết số 116 cho 27.478 lao động/65.960 triệu đồng. 



5 

 

lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng trong năm 2022, kỷ niệm 92 năm Ngày thành 

lập Đảng Cộng sản Việt Nam.  

- Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Tập trung triển khai các biện pháp tăng 

cường phòng, chống các bệnh dịch trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhất là 

công tác phòng, chống dịch COVID-19; xây dựng kế hoạch triển khai phương án, 

kịch bản ứng phó với biến chủng mới (Omicron) của vi rút SARS-CoV-2 23; công 

tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 được tăng cường triển khai, đến cuối tháng 

01/2022 tỷ lệ bao phủ vắc xin phòng, chống COVID-19 đủ 2 mũi đạt 99,1% (trong 

đó trẻ em đạt 82,7%, trên 50 tuổi đạt 98,6%, trên 65 tuổi đạt 96,7%), toàn tỉnh đã đạt 

cấp độ 1. Công tác y tế dự phòng được tăng cường; các dịch bệnh theo mùa được 

kiểm soát, không để bùng phát thành dịch; tăng cường thanh tra, kiểm tra công tác 

vệ sinh an toàn thực phẩm phục vụ nhân dân đón Tết, vui Xuân an toàn. Chỉ đạo 

các bệnh viện, cơ sở y tế ứng trực 24/24h, chuẩn bị đầy đủ nhân lực, thuốc chữa 

bệnh đảm bảo tốt việc sơ cứu, cấp cứu kịp thời cho bệnh nhân, đặc biệt là trong 

trường hợp thương tích, tai nạn giao thông. 

- Giáo dục và Đào tạo: Tập trung tổ chức triển khai linh hoạt thi kết thúc học 

kỳ I năm học 2021-2022, kết hợp dạy học trực tiếp và trực tuyến đối với lớp 12 

đảm bảo phòng, chống dịch bệnh COVID-19; chuẩn bị các điều kiện tổ chức Kỳ 

thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2021-2022 trên địa bàn tỉnh; tổ chức cấp 

phát 226.530 kg gạo học kỳ I năm học 2021-2022 hỗ trợ cho học sinh ở xã, thôn 

đặc biệt khó khăn trên địa bàn tỉnh; triển khai tài liệu giáo dục địa phương lớp 2 và 

lớp 6 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt tại Quyết định số 4784/QĐ-BGDĐT 

ngày 21/12/2021. 

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

- Nội vụ: Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU 

ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các 

cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình 

hình mới. Tập trung triển khai công tác tổ chức lại bộ máy 05 đơn vị sự nghiệp 

công lập; giao chỉ tiêu biên chế công chức, biên chế sự nghiệp năm 2022. Tăng 

cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, thực hiện nhiệm vụ tại các Sở, 

ngành, đơn vị, địa phương. Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được quan tâm chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ.  

- Tư pháp: Tập trung chỉ đạo công tác rà soát, kiểm tra, hệ thống hóa văn 

bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2022 24. Trong tháng đã thẩm định, 

góp ý 39 văn bản, UBND tỉnh ban hành 04 Quyết định quy phạm pháp luật.  

 - Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Trong tháng tiến hành 20 cuộc thanh 

tra 25. Các cơ quan hành chính nhà nước đã tiếp nhận 440 đơn, đã phân loại hướng 

dẫn, trả lời, chuyển đơn giải quyết trong thời gian quy định. Công tác tiếp công dân 

được triển khai thực hiện nghiêm túc, đúng quy định; đã tổ chức tiếp 313 lượt/250 

                                           
23 Kế hoạch số 232/KH-UBND ngày 16/01/2022. 
24 Kế hoạch số 6326/KH-UBND và số 6933/KH-UBND ngày 21/12/2021.  
25 05 cuộc thanh tra hành chính, 14 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, 01 cuộc thanh tra trách nhiệm; qua đó đã 

phát hiện 79 trường hợp sai phạm, xử phạt hành chính 161 triệu đồng. 



6 

 

lượt người đến phản ánh, kiến nghị. Trong tháng chưa phát hiện có hành vi tham 

nhũng và có liên quan đến tham nhũng.  

9. Tình hình an ninh, chính trị-trật tự an toàn xã hội: Tình hình an ninh, 

chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; các lực lượng Công an, Quân sự, 

Biên phòng tỉnh và các địa phương duy trì và triển khai tích cực các biện pháp bảo 

đảm tốt an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nhất là triển khai thực 

hiện Kế hoạch bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau 

Tết Nguyên đán. 

 - Tình hình an toàn giao thông: Công tác kiểm tra, tuần tra việc chấp hành 

Luật giao thông đường bộ trên các tuyến giao thông trọng điểm được các lực lượng 

chức năng tập trung chỉ đạo, tăng cường kiểm soát, tuy nhiên tình hình an toàn 

giao thông còn diễn biến phức tạp (tính từ ngày 15/12/2021 đến ngày 14/01/2022) 

xảy ra 16 vụ tai nạn giao thông, tăng 01 vụ; làm chết 07 người, tăng 03 người; bị 

thương 17 người, tăng 02 người so cùng kỳ, tăng 03 tiêu chí. 

Đánh giá chung: Tình hình kinh tế-xã hội trong tháng 01/2022 cơ bản ổn 

định, có bước phục hồi và phát triển tích cực, hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch 

vụ trở lại trạng thái bình thường mới, hầu hết các doanh nghiệp đã quay trở lại hoạt 

động; lượng nước các hồ chứa đảm bảo cung cấp đủ nước cho sinh hoạt dân sinh cũng 

như phục vụ gieo trồng vụ Đông-Xuân; hoạt động chăn nuôi ổn định; tổng mức bán 

lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng trưởng khá. Tổ chức thành công gặp mặt 

doanh nghiệp đầu năm 2022. Chuẩn bị tốt các điều kiện, nội dung để phục vụ chu 

đáo cho Nhân dân đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; cung cấp đầy đủ, thường 

xuyên, đảm bảo nguồn hàng hóa thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người 

dân, đặc biệt đối với vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc. 

Các chính sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ, kịp thời; 

công tác chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 được thực hiện linh hoạt, đồng bộ, 

vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. An ninh, chính trị, trật tự an toàn xã 

hội được giữ vững.  

Tuy nhiên, khó khăn nổi lên là dịch bệnh COVID-19 còn diễn biến phức tạp, 

thời tiết, ngư trường không thuận lợi, khai thác thủy sản, tôm giống giảm; Tết 

Nhâm Dần 2022 vào cuối tháng 01/2022 nên thời gian sản xuất trong tháng giảm, 

chỉ số sản xuất công nghiệp giảm so cùng kỳ; tai nạn giao thông còn diễn biến 

phức tạp, tăng cả 03 tiêu chí. 

II. Các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02/2022 

Để khắc phục các khó khăn và tiếp tục phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội 

thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả, bảo đảm công tác phòng, chống dịch 

COVID-19, các ngành, các địa phương cần triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ 

trọng tâm sau: 

1. Tập trung triển khai các Nghị quyết của Tỉnh ủy đảm bảo có chất lượng 

và hiệu quả; tích cực triển khai thực hiện các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, 

Hội đồng nhân dân tỉnh; nhất là Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh về Kế hoạch triển khai những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách Nhà nước năm 
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2022 với quyết tâm và nỗ lực cao hơn, năng động hơn, sáng tạo hơn để thực hiện 

thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ đề ra theo tinh thần Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

08/01/2022 của Chính phủ. Tổ chức triển khai, kịp thời cụ thể hóa Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội của Chính phủ đảm bảo khả thi, phù hợp với 

tình hình thực tế của địa phương.   

2. Tiếp tục triển khai các biện pháp linh hoạt, hiệu quả, kịp thời để phòng, 

chống dịch bệnh COVID-19; đẩy nhanh tiêm vắc xin, triển khai phương án, kịch 

bản ứng phó với biến chủng mới Omicron; thực hiện nghiêm túc, đồng bộ các biện 

pháp phòng, chống dịch trong giai đoạn mới theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính 

phủ tại Công điện số 1850/CĐ-TTg ngày 31/12/2021, văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy 

tại Công văn số 1932-CV/TU ngày 21/12/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tiếp 

tục tăng cường triển khai các hoạt động thích ứng an toàn phòng, chống dịch 

COVID-19 trong giai đoạn mới, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Tiếp tục thực 

hiện tốt công tác thông tin, truyền thông về phòng, chống dịch, thực hiện tốt quy 

định 5K. 

3. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông-Xuân theo kế hoạch, gắn với việc 

thực hiện kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng; duy trì và xây dựng mới các liên 

kết sản xuất; thực hiện tốt công tác phòng ngừa, kiểm soát dịch bệnh, tiêu độc khử 

trùng trên gia súc, gia cầm và thủy sản. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn hành vi 

phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép. Theo dõi 

thông tin ngư trường, hỗ trợ cho ngư dân ra quân tổ chức khai thác thủy sản sau 

Tết Nguyên đán. 

4. Đẩy mạnh triển khai các Kế hoạch phục hồi và tăng trưởng kinh tế, hỗ trợ 

sản xuất, kinh doanh sau kỳ nghỉ Tết trong bối cảnh thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19; Tổ chức Hội thảo khoa học lấy ý kiến 

“Quy hoạch tỉnh Ninh Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. Tổ 

chức Hội nghị Công bố Đề án phát triển du lịch Ninh Thuận giai đoạn 2021-2025, 

tầm nhìn đến năm 2030; Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu tư 

công; đẩy mạnh thực hiện các giải pháp thúc đẩy thực hiện giải ngân vốn đầu tư 

công ngay từ đầu năm. Rà soát các dự án 26 dự kiến khởi công, khánh thành ngay 

từ đầu năm 2022 nhằm tạo không khí phấn khởi, phát động phong trào thi đua lao 

động, sản xuất. Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc về đền bù, giải phóng 

mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ các công trình trọng điểm 27. 

5. Tập trung chỉ đạo làm tốt công tác quản lý, bình ổn giá cả thị trường, đảm 

bảo hàng hóa thiết yếu phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; theo dõi sát diễn 

biến giá cả thị trường sau Tết để có biện pháp quản lý, điều hành phù hợp; làm tốt 

công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại. Tập trung triển khai nhiệm 

vụ tài chính-ngân sách nhà nước năm 2022. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra thuế, đôn đốc công tác nộp thuế, bảo đảm thu đúng, thu đủ. Nâng cao chất 

                                           
26 Trong đó: 02 dự án dự kiến khánh thành: Nhà máy thủy điện Tân Mỹ của Công ty Tân Mỹ; Khu nhà ở xã hội 

Hacom Gala City tại Khu đô thị mới Đông Bắc (khu K1) của Công ty Cổ phần Thành Đông Ninh Thuận; 02 dự án 

dự kiến khởi công: Khu du lịch Mũi Dinh Ecopark của Công ty Cổ phần Mũi Dinh Ecopark; Khu du lịch khách sạn 

và giải trí phức hợp Khánh Hải, huyện Ninh Hải của Công ty TNHH Thanh Tâm Resort. 
27 04 công trình trọng điểm: (1) Hồ chứa nước Sông Than; (2) Dự án môi trường bền vững các thành phố duyên hải-

Tiểu dự án thành phố Phan Rang - Tháp Chàm; (3) Kênh chuyển nước Tân Giang - Sông Biêu; (4) Đường nối từ thị 

trấn Tân Sơn đi ngã tư Tà Năng 
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lượng tín dụng; đảm bảo hoạt động ngân hàng.  

6. Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022); tổ chức Tết trồng cây nhớ ơn Bác Hồ. Thực 

hiện tốt các Chỉ thị của Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về 

tổ chức Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022; tổ chức tốt các hoạt động mừng Đảng, 

mừng Xuân và đón Tết Nguyên đán cho các tầng lớp Nhân dân phấn khởi đón Tết, 

vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm và an toàn trong phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

Chuẩn bị tốt công tác tổ chức kỷ niệm 30 năm Ngày tái lập tỉnh (01/4/1992-

01/4/2022) gắn với kỷ niệm 47 năm Ngày giải phóng Ninh Thuận, giải phóng hoàn 

toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Chuẩn bị tốt các điều kiện dạy và học cho 

học sinh đến lớp an toàn, đảm bảo công tác phòng, chống dịch COVID-19. 

7. Tiếp tục triển khai công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội; đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội; bảo đảm 

an toàn, an ninh mạng. Thực hiện an toàn giao thông gắn với việc đảm bảo phương 

tiện đi lại của Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán. Đẩy mạnh phòng chống cháy, 

nổ, nhất là tại các cơ sở lưu trú, khu dân cư, khu, cụm công nghiệp, làng nghề. 

Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của công dân.  

8. Tiếp tục triển khai công tác kiện toàn, tổ chức lại các đơn vị trực thuộc 

các Sở, ngành thuộc UBND tỉnh. Xây dựng Kế hoạch xét tuyển công chức cấp 

huyện năm 2022. 

9. Thực hiện tốt công tác tuyển quân theo kế hoạch và công tác quân sự, 

quốc phòng; chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt công tác giao quân năm 2022. 

10. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tập trung triển khai thực hiện 

công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết, không để ảnh hưởng đến hiệu quả làm việc và sản 

xuất kinh doanh; tăng cường công tác chấn chỉnh lề lối làm việc, thanh tra công vụ, 

kiểm tra giờ giấc, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, người lao động các cơ 

quan nhà nước./. 

 

 Nơi nhận:                                                                  

- VP Chính phủ (2b);                                                                         

- Các Bộ: KH&ĐT, TC; 

- Quân khu 5;                                       (Báo cáo) 

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh;  

- Chủ tịch, các PCT. UBND tỉnh; 

- Đoàn Đại biểu QH tỉnh; 

- UBMTTQ Việt Nam tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy; 

- Các Ban HĐND tỉnh;  

- Các thành viên UBND tỉnh;  

- Các Sở, ngành, cơ quan thuộc tỉnh; 

- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh; 

- Các Hội, đoàn thể cấp tỉnh;  

- Thường trực các Huyện, Thành ủy; 

- HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- Cổng Thông tin điện tử tỉnh; 

- VPUB: LĐ, các phòng, ban, trung tâm;   

- Lưu: VT, KTTH,                                                                                           

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Trần Quốc Nam 
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