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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế-xã hội tháng 5 năm 2022 

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2022 

 

Trong tháng 5/2022, với phương châm “Đoàn kết, thích ứng, sáng tạo, kỷ cương, 

phát triển, hiệu quả”, các cấp, các ngành, địa phương tiếp tục lắng nghe, cầu thị, đổi 

mới tư duy, cách làm, hành động quyết liệt, quyết tâm thực hiện các nhiệm vụ trọng 

tâm, đột phá của từng ngành1; tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 829/KH-UBND  ngày 

02/3/2022 của UBND tỉnh 2; tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, phục hồi, 

phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh lấy lại đà tăng trưởng sau tác động của đại 

dịch COVID-19; bảo đảm an sinh xã hội và đời sống của người dân. Kết quả kinh tế- 

xã hội tháng 5/2022 như sau: 

I. Tình hình kinh tế-xã hội tháng 5/2022 

1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản:  

- Nông nghiệp: Thu hoạch vụ Đông Xuân đạt 31.002 ha, tăng 1,5% so cùng kỳ, 

vượt 0,2% kế hoạch 3; năng suất, sản lượng một số cây trồng tăng khá, vượt kế hoạch 

đề ra 4. Chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt kết quả tích cực 5. Trong tháng xuất hiện vài 

đợt mưa, lượng nước các hồ chứa đạt mức trên trung bình 6; công tác điều tiết nước 

tưới cho vụ Hè Thu được tập trung chỉ đạo quyết liệt, gieo trồng trên 13.142 ha 7, gấp 

18,6 lần so cùng kỳ. Tình hình chăn nuôi trong tháng ổn định, tổng đàn gia súc, gia 

cầm đều tăng so cùng kỳ 8. Công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi 

được kiểm soát chặt chẽ, không để lây lan thành dịch. 

 

                                           
1 Đến ngày 25/5/2022: số nhiệm vụ trọng tâm đột phá đã hoàn thành: 08/21 nhiệm vụ đạt 38% KH; số nhiệm vụ chủ yếu, 

thường xuyên đã hoàn thành 61/177 nhiệm vụ đạt 34,5% KH. 
2 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và 

phát triển kinh tế- xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/ QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ 

Chương trình. 
3 Trong đó: Lúa 17.875,6 ha; Ngô 2.765,3 ha; Sắn 4.233,2 ha; Rau các loại 3.101,8 ha; đậu các loại 6.57,9 ha; cây hàng 

năm khác 1.841,1 ha.; 
4 Lúa: năng suất ước đạt 67,5 tạ/ha, vượt 2,3% KH; sản lượng ước đạt 120.749,6 tấn, tăng 1,9% so cùng kỳ, vượt 4,2% 

KH; Ngô: năng suất ước đạt 59 tạ/ha, vượt 7,3% KH; sản lượng ước đạt 16.322,3 tấn, tăng 1,1% so cùng kỳ, vượt 10,1% 

KH; Sắn: năng suất ước đạt 188,9 tạ/ha, vượt 6,4% KH; sản lượng ước đạt 79.951,4 tấn, tăng 5,1% so cùng kỳ, vượt 6,4% 

KH; Khoai lang: năng suất ước đạt 147,6 tạ/ha; sản lượng ước đạt 1.325,2 tấn, tăng 41,9% so cùng kỳ, vượt 17,2% KH,... 
5 Đã chuyển đổi 583,5 ha/488 ha, vượt 19,6% KH, trong đó: chuyển đổi trên đất lúa 336,6 ha, đất khác 246,9 ha; 
6 Tính đến ngày 16/5/2022, lượng nước tích được của 22 hồ chứa trên địa bàn tỉnh 231,78 triệu m3/414,29 triệu m3, đạt 

55,94% dung tích thiết kế; lượng nước của hồ Đơn Dương 52,66 triệu m3/165 triệu m3, đạt 31,91% dung tích thiết kế, lưu 

lượng nước vào hồ 12,54 m3/s và đang xả với lưu lượng 24,24 m3/s.  
7 tính đến ngày 23/5/2022, đã xuống giống 13.142,6 ha (đạt 43,4% KH), trong đó: Cây Lúa 3.642,5 ha/14.445,9 ha đạt 

25,2% KH; cây màu 9.500,1 ha/15.857,2 đạt 59,9% KH. 
8 Tổng đàn gia súc hiện có 485.601,3 con, tăng 2,2% so cùng kỳ; trong đó: đàn trâu 3.962,9 con, giảm nhẹ 0,4%; đàn bò 

117.511,2 con, giảm 1,3%; đàn heo 125.909,2 con, tăng 10,3%; đàn dê, cừu 238.218 con, tăng 0,07% so cùng kỳ (dê 

131.227 con, tăng 2,9%, cừu 106.991 con, giảm 3,2%).  

Tổng đàn gia cầm 2.251,9 nghìn con, tăng 5,2% so cùng kỳ; trong đó: Gà 1.523,5 nghìn con, tăng 13,7%, gia cầm khác 

728,4 nghìn con, giảm 9,1% so cùng kỳ. 
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- Lâm nghiệp: Công tác chăm sóc, bảo vệ rừng được tập trung chỉ đạo 9, đã tổ 

chức kiểm tra, truy quét 115 đợt/1.091 lượt người tham gia; phát hiện, ngăn chặn 14 

vụ vi phạm 10 và đã xử lý 08 vụ 11. 

- Thủy sản: Công tác nuôi trồng, sản xuất giống thủy sản tiếp tục phát huy thế 

mạnh, tôm giống đạt 18,4 tỷ con, tăng 3,9% so cùng kỳ 12; mặc dù thời tiết không thuận 

lợi, ngư trường từ Ninh Thuận đến Kiên Giang có gió Đông Bắc mạnh cấp 4, giật cấp 

5 – 6, khoảng 70% tàu cá tham gia, nhưng hoạt động khai thác thủy sản đạt khá, sản 

lượng khai thác ước đạt 9.234 tấn, tăng 6,9% so cùng kỳ, lũy kế 5 tháng đạt 40.202,2 

tấn, tăng 6% so cùng kỳ.  

2. Sản xuất công nghiệp:  

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 5/2022 ước tăng 8,1% 13; luỹ kế 5 tháng 

tăng 5,8% so với cùng kỳ 14; nhiều sản phẩm chủ yếu được phục hồi và có tăng trưởng 
15; bên cạnh đó, một số sản phẩm tiếp tục giảm hoặc ngừng sản xuất do hết niên vụ, giá 

nguyên liệu đầu vào gia tăng, thị trường tiêu thụ giảm 16. Một số dự án năng lượng tái 

tạo đã hoàn thành, tiếp tục phát huy hiệu quả. Các Dự án động lực được đẩy nhanh tiến 

độ, như: Cảng biển tổng hợp Cà Ná, Đường vào hai đầu TP. Phan Rang- Tháp Chàm 

(đoạn phía Nam); Dự án môi trường bền vững; Dự án thủy điện Tân Mỹ,..  

3. Thương mại, giá cả, dịch vụ:  

Trong tháng 5/2022, hầu hết các hoạt động thương mại đã trở lại trạng thái bình 

thường; nhất là dịp nghỉ Lễ 30/4 và 1/5, nhu cầu mua sắm, vui chơi, giải trí của người 

dân tăng cao, giá một số mặt hàng tăng (xăng dầu, LPG, vật liệu xây dựng, thực phẩm 

chế biến…). Hoạt động thương mại tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hóa và 

doanh thu dịch vụ tháng 5/2022 ước đạt 2.759 tỷ đồng, tăng 25,3% 17; lũy kế 5 tháng 

ước đạt 12.794 tỷ đồng, tăng 17,3% so với cùng kỳ. 

 Hoạt động du lịch được phục hồi, có chuyển biến tích cực, trong tháng thu hút 

355.000 lượt khách, tăng 143,9%; lũy kế 5 tháng ước đạt 1.145.800 lượt 18, tăng 9 % 

so cùng kỳ, đạt 60% kế hoạch năm; doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt trên 323 tỷ 

đồng, tăng 28%, lũy kế 5 tháng tăng 9,8% so cùng kỳ. Công tác thông tin, quảng bá 

                                           
9 Tiếp tục thực hiện chăm sóc diện tích rừng trồng phòng hộ, đặc dụng đang trong giai đoạn đầu tư 1.849,83 ha. 
10 Phá rừng trái pháp luật 04 vụ, vận chuyển buôn bán lâm sản trái phép 07 và vi phạm khác 03 vụ. 
11 Tịch thu: 1,446 m3 gỗ tròn, 0,085 m3 gỗ xẻ, 07 xe máy và thu ngân sách 233,650 triệu đồng. 
12 Tôm sú 3,8 tỷ con, tôm thẻ 14,5 tỷ con. 
13 Ngành công nghiệp khai khoáng, ước giảm 4,86%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo ước tăng 8,58%; ngành sản 

xuất, phân phối điện ước tăng 9,05% (tr. đó sản xuất điện tăng 9,3%: thủy điện tăng 9,2%, điện gió tăng 335,5%; riêng 

điện mặt trời giảm 3,9% so cùng kỳ); 
14 Công nghiệp khai khoáng giảm 14,1%; Công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 11,5%; Công nghiệp sản xuất và phân phối 

điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước tăng 5,4%; Công nghiệp cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải 

tăng 3,3%. 
15 Trong 21 sản phẩm công nghiệp chủ yếu có 8 sản phẩm tăng trưởng cao: Tôm đông lạnh tăng 31,6%; nước yến tăng 

hơn 6,8 lần; quần áo may sẵn tăng 10,3%; xi măng tăng 40,4%; điện sản xuất tăng 9,3%; điện thương phẩm tăng 3,2%; 

nước uống được tăng 3,2%; gạch không nung tăng 33,3%. 
16 08 sản phẩm giảm: Đá xây dựng giảm 34,4%; khai thác muối giảm 18,7%; nhân hạt điều giảm 43,7%; thạch nha đam 

giảm 34,5%; muối chế biến giảm 12,2%; Bia đóng lon giảm 11,9%; khăn bông giảm 18,2%; gạch nung giảm 17,5%. 03 

sản phẩm ngừng sản xuất: Đường, Bột mì (do hết niên vụ); Thùng carton (do dịch bệnh COVID-19 ảnh hưởng xuất khẩu 

nông sản vào thị trường Trung quốc). 
17 Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 2.246,4 tỷ đồng, tăng 24,1%; Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống ước đạt 323,9 tỷ 

đồng, tăng  28,04%; Doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 0,4 tỷ đồng giảm 10,17%; Doanh thu dịch vụ khác ước đạt 188,8 

tỷ đồng, tăng 36,09% so với cùng kỳ năm 2021. 
18 Trong đó, khách nước ngoài công tác, làm việc tại tỉnh ước đạt 1.200 lượt, lũy kế 5 tháng 3.940 lượt; khách nội địa ước 

đạt 354.000 lượt, lũy kế 5 tháng ước đạt 1.145.800 lượt. 
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xúc tiến du lịch được đẩy mạnh, tổ chức thành công Hội nghị xúc tiến, quảng bá du 

lịch Ninh Thuận tại thành phố Hồ Chí Minh năm 2022; tập trung kiểm tra, tháo gỡ khó 

khăn và đôn đốc đẩy nhanh tiến độ các dự án du lịch, nhất là các dự án có quy mô lớn 
19. 

Hoạt động vận tải đảm bảo lưu thông thông suốt, phục vụ đi lại của Nhân dân 

trong dịp Lễ 30/4 và 01/5; số lượt hành khách và khối lượng hàng hóa luân chuyển tăng 

cao 20. 

4. Tài nguyên và Môi trường- Xây dựng:  

- Hoàn thành QHSD đất tỉnh thời kỳ 2021-2030, KHSD đất 5 năm 2021-2025; tập 

trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù giải phóng mặt bằng, nhất là các dự 

án động lực 21; thực hiện 02 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành 22 và đã ban hành 

các kết luận thanh tra, kiểm tra theo đúng thời gian quy định; tiếp tục theo dõi, giám 

sát việc thực hiện Kết luận thanh tra của Thanh tra Chính phủ. 

- Hoàn thành Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng (tỷ lệ 1/500) dự án Khu Resort 

Spa nho – Trang trại trồng nho – Nhà máy rượu vang nho Ninh Thuận tại xã Vĩnh Hải; 

Đồ án quy hoạch phân khu xây dựng (tỷ lệ 1/2000) Khu Công nghiệp Cà Ná; hoàn 

thiện các văn bản 23 cụ thể hoá các chủ trương, chính sách của Chính phủ, Bộ ngành.  

5. Đầu tư phát triển:  

- Tập trung chỉ đạo hoàn thành các Tờ trình phục vụ kỳ họp chuyên đề tháng 5/2022 

của HĐND tỉnh về chủ trương đầu tư các Dự án và điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025; hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2050 trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy có ý kiến; triển khai các giải pháp đẩy mạnh 

thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2022 theo Chỉ thị số 26-CT/TU ngày 

19/4/2022 của Tỉnh ủy; đến ngày 16/5/2022, giải ngân đạt 621.119 triệu đồng, đạt 25% 

KH, ước đến cuối tháng 5/2022 giải ngân đạt 740.000 triệu đồng, đạt 30% KH, tăng gấp 

2 lần so cùng kỳ 24. Tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho nhà đầu tư sau 

Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp; tổ chức kiểm tra, xử lý các dự án chậm tiến độ. Trong 

5 tháng đầu năm cấp Quyết định chủ trương đầu tư 06 dự án với tổng vốn 6.994,4 tỷ 

đồng 25; chấp thuận chủ trương về địa điểm 05 dự án với tổng vốn đăng ký 3.809,9 tỷ 

                                           
19 Dự án Ninh Chữ Sailing Bay, dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp Royal Ninh Thuận. 
20 Luân chuyển 34 triệu lượt hành khách.km, tăng 25,1% so với tháng trước và tăng 25,8% so cùng kỳ; tính chung 5 tháng, 

luân chuyển 170,1 triệu lượt hành khách.km, tăng 26,9% so với cùng kỳ năm trước. Luân chuyển hàng hóa 50,9 triệu 

tấn.km, tăng 8,5% so với tháng trước và tăng 19,6% so với cùng kỳ; lũy kế 5 tháng, luân chuyển 236,1 triệu tấn.km, tăng 

14% so với cùng kỳ.  
21 Dự án Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim – Trạm 220kV Tháp Chàm đoạn tuyến thuộc địa bàn xã Quảng 

Sơn; Cải tạo nâng tiết diện đường dây 110kV Đa Nhim – Hạ Sông Pha – Ninh Sơn – Tháp Chàm; Nâng cấp cải tạo tuyến 

kênh Tấn Tài 3 (TT3) thuộc Dự án Môi trường bền vững; Hồ điều hòa trung tâm; Xây dựng hồ Đông Hải thuộc dự án 

Môi trường bền vững ; Mở rộng và kéo dài đường Huỳnh Thúc Kháng; Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Tấn Tài 1; Nâng 

cấp kênh Chà Là và đường quản lý dọc kênh; Hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Quảng Sơn, huyện Ninh Sơn ;trạm bơm 

tăng áp Phan Rang số 02; Đường Lương Thế Vinh…) 
22 Công ty Cổ phần Dệt gia dụng Phong Phú tại dự án Nhà máy sản xuất khăn bông Quảng Phú (giai đoạn 2) và Công ty 

Nhị Hà Solar Farm tại Dự án Trồng cây dược liệu Nhị Hà Solar Farm. 
23 Quyết định số 25/2022/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 về quy định bảng giá nhà ở, công trình xây dựng và vật kiến trúc 

trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận. 
24 Kế hoạch vốn năm 2022, ước đến 31/5/2022, giải ngân đạt 740.000 triệu đồng/2.485.080 triệu đồng, đạt 30% KH, trong 

đó: Vốn trong nước: 652.000 triệu đồng/1.554.780 triệu đồng, đạt 42% KH; Vốn nước ngoài: 88.000 triệu đồng/930.300 

triệu đồng, đạt 9% KH. 
25 Trong đó: QĐ chủ trương đầu tư có kèm nhà đầu tư 02 dự án/1.951 tỷ đồng; QĐ chủ trương đầu tư để làm cơ sở lựa 

chọn Nhà đầu tư cho 04 dự án/5.043,4 tỷ đồng.  
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đồng; điều chỉnh tăng quy mô cho 20 dự án với tổng vốn tăng thêm 25.231,8 tỷ đồng; 

thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư 02 dự án 26. 

- Về phát triển doanh nghiệp và kinh tế tập thể: Tổ chức thành công Hội nghị Gặp 

mặt và đối thoại doanh nghiệp quý I/2022. Hoạt động doanh nghiệp từng bước được 

phục hồi, số doanh nghiệp thành lập mới tăng cao 27; số doanh nghiệp quay trở lại hoạt 

động tăng 65,4%, số doanh nghiệp giải thể giảm 32,5% so cùng kỳ. Hoạt động hợp tác 

xã tiếp tục duy trì và phát triển, tính đến ngày 18/5/2022, có 05 HTX được thành lập 

mới 28, nâng tổng số có 100 HTX đang hoạt động/126 tỷ đồng. 

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

- Tổng thu ngân sách tháng 5/2022 ước đạt 401,546 tỷ đồng 29; lũy kế 05 tháng thu 

1.702,546 tỷ đồng, đạt 48,8% kế hoạch, trong đó thu nội địa 1.686,846 tỷ đồng 30, đạt 

56,4% kế hoạch, tăng 11% và thu hải quan 15,7 tỷ đồng, đạt 3,14% kế hoạch, giảm 

96,9% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách nhà nước 2.715,5 tỷ đồng, đạt 42% dự toán năm. 

- Hoạt động tiền tệ, ngân hàng trong tháng duy trì ổn định, an toàn, tình hình nợ 

xấu được kiểm soát 31. Tiếp tục triển khai hiệu quả các chính sách tài khóa, tín dụng hỗ 

trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất kinh doanh theo tinh thần Nghị quyết số 

43/2022/QH15 của Quốc hội, Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ và các văn bản 

hướng dẫn có liên quan 32. 

7. Lĩnh vực văn hoá-xã hội: 

- Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Công tác Phòng chống Dịch bệnh COVID-

19 được kiểm soát chặt chẽ; tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 

đến dưới 11 tuổi 33. Công tác y tế dự phòng được tăng cường, các bệnh theo mùa được 

                                           
26 (1) Dự án Nhà máy chế biến tinh dầu neem, cóc hành và các cây trồng bản địa khác; (2) Dự án Khu dịch vụ ẩm thực. 
27 trong tháng 5/2022 có 27 doanh nghiệp thành lập mới/577 tỷ đồng, tăng 28,6% số doanh nghiệp và số vốn đăng ký tăng 

4,59 lần so cùng kỳ; lũy kế 05 tháng đầu năm có 236 doanh nghiệp thành lập mới/11.094,2 tỷ đồng, tăng 38% số doanh 

nghiệp và tăng 7,1 lần số vốn đăng ký so cùng kỳ. Nâng tổng số doanh nghiệp đang hoạt động đến ngày 18/5/2022, có 

3.991 doanh nghiệp/90.537 tỷ đồng. 
28 HTX Đoàn Kết - Huyện Bác Ái; HTX Xây dựng và Dịch vụ tổng hợp Tân Thuận - Huyện Ninh Sơn; HTX Vận tải Taxi 

Star, HTX DVNN Phước Mỹ - TP. Phan Rang Tháp Chàm và HTX TM - DV - DVNN Sạch Lợi Hải - Huyện Thuận Bắc. 
29 Thu nội địa 399,846 tỷ; Thu hải quan 1,7 tỷ đồng. 
30 Trong đó, thu tiền sử dụng đất 199,755/340 tỷ đồng, đạt 58,7% KH (thu tiền sử dụng đất NS tỉnh 60,646/173,7 tỷ đồng, 

đạt 35% KH; thu tiền sử dụng đất NS huyện 139,109/166,3 tỷ đồng, đạt 83,6% KH). 
31 Đến cuối tháng 5/2022, tổng vốn huy động đạt 20.100 tỷ đồng bằng 96,3% kế hoạch năm; tổng dư nợ tín dụng đạt 

34.000 tỷ đồng bằng 88,7% kế hoạch năm. 
32 Kết quả thực hiện từ đầu năm đến nay: 

- Thực hiện giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong nước đối với 207 trường hợp/5.232 triệu 

đồng; giảm 20% khi thực hiện xuất hóa đơn đối với cơ sở kinh doanh, hộ, cá nhân kinh doanh tính thuế GTGT theo phương 

pháp tỷ lệ phần trăm trên doanh thu cho 110 trường hợp/30 triệu đồng; giảm 2% thuế GTGT cho 121 trường hợp/1.910 triệu 

đồng. 

- Số dư nợ cho vay bị ảnh hưởng bởi dịch Covid -19 trên địa bàn tỉnh là 10.091 tỷ đồng (trong đó doanh nghiệp là 5.680 tỷ 

đồng; hộ gia đình, hộ kinh doanh và khách hàng khác là 4.411 tỷ đồng). Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 

443 khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid - 19 với tổng giá trị nợ đã được cơ cấu lại là 540 tỷ đồng, trong đó có 58 

doanh nghiệp/413 tỷ đồng và 385 hộ kinh doanh, cá nhân/127 tỷ đồng; Miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên nhóm nợ cho 10 khách 

hàng/39 tỷ đồng, trong đó 04 doanh nghiệp/12 tỷ đồng và 06 hộ kinh doanh, cá nhân/27 tỷ đồng; Cho vay mới đạt 21.706 tỷ 

đồng, trong đó doanh nghiệp là 10.878 tỷ đồng và hộ kinh doanh, cá nhân là 10.827 tỷ đồng. NHCSXH tỉnh đã giải ngân cho 

vay 07 doanh nghiệp/1.816 lao động, tổng số tiền cho vay đã giải ngân là 16,51 tỷ đồng, dư nợ cho vay hiện còn 16,42 tỷ đồng. 
33 Tính đến ngày 25/5/2022, tổng số vắc xin đã tiêm 1.332.840 mũi, trong đó: Nhóm trẻ từ 5 - < 12 tuổi tiêm mũi 1 là 

38.294 trẻ, đạt 51,6%; Nhóm tuổi 12-17 tuổi đã tiêm mũi 1 là 56.723 trẻ, đạt 107,9%, mũi 2 là 50.340 trẻ, đạt 95,7%; 

Nhóm người ≥ 18 tuổi đã tiêm mũi 1 là 455.761 người, đạt 121,7%, mũi 2 có 434.772 người đạt 116,4%, mũi 3 có 337.548 

người đạt 90,3% (người ≥ 50 tuổi: đã tiêm 2 mũi có 135.155 người đạt 118,0%, mũi 3 có 110.153 người đạt 96,2%; Người 

≥ 65 tuổi: đã tiêm 2 mũi có 40.204 người đạt 115,6%, tiêm mũi 3 có 30.589 người đạt 87,9%).  
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kiểm soát, không để bùng phát thành dịch 34; triển khai “Tháng hành động vì an toàn 

thực phẩm” năm 2022, công tác tổ chức tuyên truyền, kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn 

thực phẩm được tăng cường, nhất là trong các ngày Lễ 30/4 và 1/5. 

- Giáo dục và Đào tạo: Tập trung chỉ đạo công tác chuẩn bị tốt các điều kiện tổ 

chức các kỳ thi năm 2022 35; ban hành Quy định mức thu học phí trong năm học 2022-

2023 và vùng thu học phí từ năm học 2022-2023 đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống 

giáo dục quốc dân trên địa bàn tỉnh 36; chuẩn bị tốt cơ sở vật chất, đội ngũ giáo viên 

phục vụ đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông theo lộ trình. 

- Lao động, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội: Các chính sách an sinh 

xã hội được quan tâm triển khai thực hiện đầy đủ, đúng đối tượng 37. Tiếp tục triển khai 

công tác tư vấn giới thiệu việc làm, trong tháng đã tư vấn cho 2.482 lượt người, lũy kế 

5 tháng có 8.093 người được tư vấn, giới thiệu việc làm; hỗ trợ kết nối việc làm cho 48 

người, nâng tỷ lệ lao động tìm được việc làm 5 tháng đầu năm đạt 22,7% (227/1.000 

người); có 376 người được hưởng bảo hiểm trợ cấp thất nghiệp với kinh phí trên 7 tỷ 

đồng, lũy kế 5 tháng có 1.774 người/30 tỷ đồng; triển khai Tháng hành động vì trẻ em 

năm 2022 38. 

- Hoạt động văn hóa, thể thao: Tập trung tuyên truyền các hoạt động ý nghĩa kỷ 

niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2022), 111  năm 

Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước; tổ chức các giải thể thao hướng đến Đại hội 

Thể dục thể thao các cấp năm 2022, như: Giải đua xe đạp phong trào tỉnh Ninh Thuận, 

giải cờ vua học sinh các cấp….; chương trình đưa văn hóa về cơ sở được quan tâm thực 

hiện 39. 

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

- Nội vụ, cải cách hành chính: Các chỉ số PAPI, PAR INDEX, SIPAS năm 2021 

đạt thứ hạng cao 40. Hoàn tất các thủ tục trình phê duyệt điều chỉnh tổng biên chế sự 

nghiệp trên địa bàn tỉnh năm 2022; tiếp tục tổ chức kiện toàn các cơ quan thuộc UBND 

tỉnh theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ và kiện toàn các 

đơn vị sự nghiệp công lập, các tổ chức phối hợp liên ngành 41. Ban hành Kế hoạch triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 30/NQ-CP ngày 11/3/2022 của Chính phủ về Chương 

trình hành động thực hiện Kết luận Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên 

                                           
34 Toàn tỉnh có 60 trường hợp mắc Sốt xuất huyết, giảm 89 ca; 10 trường hợp mắc Tay chân miệng, giảm 44 ca  so với 

cùng kỳ năm 2021; các bệnh dịch truyền nhiễm khác mắc tản phát. 
35 Ban hành Quyết định số 278/QĐ-UBND ngày 11/5/2022 phê duyệt Phương án và Kế hoạch tổ chức các kỳ thi, xét tốt 

nghiệp THPT và tuyển sinh đầu cấp THCS, THPT năm 2022. 
36 Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày ngày 06/5/2022. 
37 giải quyết chế độ, chính sách 75 hồ sơ thuộc đối tượng người có công CM; thăm, tặng quà Bà mẹ Việt Nam Anh  hùng 

nhân Lễ Phật Đản năm 2022; quy tập 04 hài cốt liệt sĩ đưa về an táng tại Nghĩa trang Liệt sĩ, nâng tổng số lên 1.138 Liệt 

sĩ,... 
38 Triển khai khảo sát xây dựng 10 căn nhà tình thương cho trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn từ nguồn tài trợ ngân 

hàng Vietcombank. 
39 Đã tổ chức 39 buổi biểu diễn nghệ thuật, đạt 43,3% KH, trong đó phục vụ miền núi 19 buổi; chiếu phim lưu động 69 

buổi ở các địa bàn nông thôn, miền núi, vùng sâu vùng xa. 
40  Chỉ số PAPI đạt 43,83 điểm, thuộc nhóm các tỉnh cao nhất, tăng 3,08 điểm và tăng 44 bậc, xếp hạng 14/63; PAR 

INDEX đạt 86,55 điểm, tăng 8,55 điểm và tăng 25 bậc, xếp vị thứ 35/63; SIPAS đạt 86,64 điểm, tăng 3,44 điểm và 

tăng 16 bậc so với năm 2020, xếp hạng 16/63 tỉnh, thành phố.   
41 Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính, Sở Công Thương và Thư 

viện tỉnh trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch. 
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quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính 

trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”. Chuẩn bị tốt các điều 

kiện tổ chức thi nâng ngạch, tuyển dụng công chức. 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 bảo đảm tiến độ và chất lượng, trong tháng đã thẩm 

định, góp ý 65 văn bản, từ đầu năm đến nay HĐND tỉnh ban hành 02 Nghị quyết, 

UBND tỉnh ban hành 24 Quyết định quy phạm pháp luật. 

- Thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Tập trung chỉ đạo, đáp ứng kịp thời các nội 

dung yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ; tiến hành 54 cuộc thanh tra 42. Các cơ quan hành 

chính nhà nước đã tiếp nhận 504 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 518 lượt/444 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, thường xuyên tổ chức 

tuần tra, kiểm soát các vùng trọng điểm, phức tạp nắm tình hình và kịp thời giải quyết 

các vụ việc xảy ra 43. 

- 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 (tính từ ngày 15/4/2022 đến ngày 

14/5/2022) xảy ra 10 vụ tai nạn và va chạm giao thông, giảm 01 vụ; làm chết 02 người, 

giảm 01 người; bị thương 09 người, tăng 01 người so cùng kỳ. Tính chung 5 tháng đầu 

năm 2022, xảy ra 55 vụ tai nạn và va chạm giao thông, giảm 15 vụ; làm chết 21 người, 

giảm 09 người; bị thương 53 người, giảm 15 người so cùng kỳ.  

Đánh giá chung: Tình hình kinh tế - xã hội trong tháng 5/2022 có bước phục hồi 

và phát triển tích cực, các ngành sản xuất nông nghiệp, công nghiệp, dịch vụ đều tăng 

trưởng cao. Các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá được tập trung chỉ đạo, quyết liệt; công 

tác đền bù giải phóng mặt bằng các dự án trọng điểm được đẩy nhanh; công tác giải 

ngân được quan tâm chỉ đạo. Tổ chức thành công Hội nghị Gặp mặt và đối thoại doanh 

nghiệp quý I/2022 được doanh nghiệp hưởng ứng, đồng lòng, quyết tâm cùng nỗ lực, 

vượt khó. Công tác tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp được đẩy mạnh. Các chính 

sách an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và triển khai đầy đủ. Công tác phòng, chống 

dịch bệnh COVID-19, bảo vệ sức khỏe Nhân dân được chỉ đạo kịp thời. An ninh, chính 

trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.  

Tuy nhiên, hoạt động sản xuất một số ngành công nghiệp khai khoáng, công 

nghiệp chế biến, chế tạo giảm do giá xăng dầu, chi phí đầu vào tăng, thị trường tiêu thụ 

                                           
42 17 cuộc thanh tra hành chính, 27 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, 04 cuộc thanh tra trách nhiệm; qua đó đã phát 

hiện 62 trường hợp sai phạm, xử phạt hành chính 118,5 triệu đồng. 
43 Trong tháng đã phát hiện 23 vụ phạm tội về trật tự xã hôi không tăng, giảm so với tháng 4, trong đó phạm tội rất nghiêm 

trọng, đặc biệt nghiêm trọng xảy ra 01 vụ. 
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giảm; ngành kinh tế trọng điểm về năng lượng tái tạo tiếp tục khó khăn về quy hoạch 

điện VIII, chính sách giá điện chưa ban hành. 

II. Các nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2022 

Để khắc phục khó khăn, tiếp tục ổn định, phát triển kinh tế-xã hội; yêu cầu các 

Sở, ngành, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh tập 

trung triển khai và thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tập trung triển khai các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đảm 

bảo có chất lượng và hiệu quả. Tiếp tục triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 

11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế-xã hội và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách 

tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình.  

2. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 

17/3/2022 của Chính phủ ban hành Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 trên 

địa bàn tỉnh, đẩy mạnh công tác tiêm vaccin phòng COVID-19 cho các đối tượng, nhất 

là trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi.  

3. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất vụ Hè Thu gắn với triển khai hiệu quả 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng và phát triển cánh đồng lớn; tổ chức điều tiết nước hợp lý, 

hiệu quả, đáp ứng đủ nước cho sản xuất và sinh hoạt. Tăng cường công tác quản lý, 

bảo vệ rừng; triển khai các biện pháp phòng, chống cháy rừng. Tiếp tục triển khai các 

chính sách hỗ trợ khai thác hải sản theo quy định. Triển khai có hiệu quả chương trình 

xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch.  

4. Tập trung hoàn thiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2025, tầm nhìn đến năm 

2050 trình Hội đồng thẩm định Quốc gia; Tập trung đẩy nhanh tiến độ tiến độ đầu tư, 

xây dựng các công trình, dự án trọng điểm của tỉnh 44, các dự án công nghiệp, năng 

lượng tái tạo để kịp đưa vào vận hành trong Quý II/2022; hoàn tất các thủ tục đầu tư 

sân bay lưỡng dụng Phan Rang, các dự án phục vụ Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế. Rà soát tiến độ thực hiện các dự án để kịp thời tháo gỡ khó khăn, kiên quyết 

xử lý, thu hồi các dự án chậm tiến độ, hoặc không có khả năng thực hiện; triển khai 

đồng bộ, quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 

năm 2022. 

5. Tiếp tục các hoạt động hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; kết nối cơ 

sở, doanh nghiệp để tiêu thụ sản phẩm OCOP, đặc thù của tỉnh. Phối hợp chuẩn bị tổ 

chức Hội nghị kết nối giao thương giữa các nhà cung cấp sản phẩm xuất khẩu có tiềm 

năng Khu vực miền Trung - Tây Nguyên với các doanh nghiệp xuất khẩu và tham gia 

Hội nghị xúc tiến thương mại tại Đà Nẵng. Tập trung hoàn thành công tác thống kê đất 

đai năm 2021; các Đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng và Đề án phát triển kinh tế đô thị 

giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. 

6. Tập trung triển khai đánh giá kết quả năm học 2021-2022; chuẩn bị tốt các 

điều kiện để tổ chức kỳ thi tuyển sinh lớp 10; và thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm học 

2021-2022 và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2022. Tiếp tục tuyên truyền các sự 

                                           
44 dự án Cảng tổng hợp Cà Ná, Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn 1, hạ tầng truyền tải điện, Dự án Trung tâm 

Logistics quy mô hạng II,… 
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kiện chính trị, văn hóa của tỉnh và cả nước; đẩy mạnh các hoạt động quảng bá, xúc tiến 

du lịch. 

7. Tập trung triển khai các 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 lượng tín dụng; đảm bảo hoạt động ngân hàng.  

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

nạn xã hội; bảo đảm an toàn, an ninh mạng; an toàn giao thông; phòng chống cháy, nổ. 

Chuẩn bị chu đáo, chất lượng các nội dung làm việc với Đoàn thanh tra Chính phủ về 

việc chấp hành chính sách, pháp luật trong quản lý, thực hiện quy hoạch và đầu tư xây 

dựng các công trình điện theo Quy hoạch điện VII và Quy hoạch điện VII điều chỉnh; 

thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại.  

9. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; Tiếp tục rà soát, kiện toàn, tinh gọn 

tổ chức bộ máy các cơ quan, đơn vị các cấp; ban hành Kế hoạch, Thông báo tuyển dụng 

công chức năm 2022. Tổ chức triển khai kỳ thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên 

chức hành chính lên Chuyên viên chính, Chuyên viên và tương đương năm 2022; xét 

tuyển công chức năm 2022 theo Kế hoạch đề ra.  

10. Chuẩn bị chu đáo, đầy đủ, nghiêm túc các dự thảo Tờ trình phục vụ kỳ họp 

HĐND tỉnh giữa năm, đảm bảo chất lượng, tuân thủ pháp luật, theo đúng trình tự, thủ 

tục quy định, đạt kết quả cao./. 

 

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. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT.CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Long Biên 
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