
Phụ lục 
Kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ và giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo 

Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ 8 tháng đầu năm 2022 
 (Kèm theo Báo cáo số           /BC-UBND  ngày     tháng     năm 2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

––––––––––––––– 
 

STT Gói chính sách hỗ trợ 
Văn bản hướng dẫn của 

Trung ương 

Kết quả triển khai của Tỉnh 

Văn bản triển khai  

thực hiện 
Kết quả thực hiện 

I Nhóm hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh (10 chính sách) 

1 Giảm 2% thuế suất giá trị gia tăng 
theo phương pháp khấu trừ và giảm 
20% mức tỷ lệ phần trăm khi thực 
hiện xuất hóa đơn đối với cơ sở 
kinh doanh, hộ, cá nhân tính thuế 
GTGT theo phương pháp tỷ lệ phần 
trăm, trừ một số nhóm hàng hóa, 
dịch vụ theo quy định 

Nghị định số 15/2022/NĐ-
CP ngày 28/01/2022 quy 
định chính sách miễn, giảm 
thuế theo nghị quyết số 
43/2022/QH15 

 Giảm thuế GTGT cho 2.860 doanh 
nghiệp, hộ kinh doanh/172.777 triệu 
đồng 

2 Giảm 50% lệ phí trước bạ khi đăng 
ký ô tô sản xuất hoặc lắp ráp trong 
nước 

- Nghị định số 
32/2022/NĐ-CP ngày 
21/3/2022 

- Nghị định số 
103/2021/NĐ-CP ngày 
26/11/2021 

 Giảm đối với 864 trường hợp/25.104 
triệu đồng 

3 Gia hạn thời hạn nộp thuế thu nhập 
doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân, 
thuế giá trị gia tăng, thuế tiêu thụ đặc 

Nghị định số 34/2022/NĐ-
CP ngày 28/5/2022 

 Đã gia hạn cho 154 trường hợp/45.655 
triệu đồng. 



2 
 

STT Gói chính sách hỗ trợ 
Văn bản hướng dẫn của 

Trung ương 

Kết quả triển khai của Tỉnh 

Văn bản triển khai  

thực hiện 
Kết quả thực hiện 

biệt và tiền thuê đất trong năm 2022. 

4 Giảm 30% tiền thuê đất, thuê mặt 
nước năm 2022 

Bộ Tài chính đang dự thảo 
Quyết định của Thủ tướng 
Chính phủ về hướng dẫn 
giảm tiền thuê đất, thuê mặt 
nước năm 2022 

 Chưa phát sinh 

5 Tính vào chi phí được trừ khi xác 
định thu nhập chịu thuế của DN đối 
với khoản chi ủng hộ, tài trợ của 
DN đối với các hoạt động phòng, 
chống dịch Covid-19 cho kỳ tính 
thuế năm 2022 

  Đến nay chưa có doanh nghiệp phát 
sinh các khoản chi ủng hộ, tài trợ đối 
với các hoạt động phòng, chống dịch 
COVID-19 trong năm 2022. Nội dung 
này sẽ được tính cho kỳ quyết toán thuế 
cuối năm 2022. 

6 Giảm các loại phí, lệ phí nhằm hỗ 
trợ, tháo gỡ khó khăn cho đối 
tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch 
COVID-19 

 - HĐND tỉnh đã ban hành 
Nghị quyết số 
07/2022/NQ-HĐND ngày 
22/7/2022 

- UBND tỉnh ban hành 
Quyết định số 
43/2022/QĐ-UBND ngày 
04/8/2022 ((Thời gian có 
hiệu lực từ 14/8/2022-
30/6/2023) 

Áp dụng giảm 50% 6 loại lệ phí: (1) Lệ 
phí cấp giấy phép lao động cho người 
nước ngoài làm việc tại Việt Nam; (2) 
Lệ phí hộ tịch; (3) Lệ phía cấp giấy 
chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền 
sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất; (4) 
Lệ phí cấp giấy phép xây dựng; (5) Lệ 
phí đăng ký kinh doanh; (6) Lệ phí 
đăng ký cư trú. 

7 Áp dụng mức thuế suất thuế xuất 
khẩu, thuế suất nhập khẩu theo 

Nghị định số 
103/2021/NĐ-CP ngày 

 Chi cục Hải quan đã thông báo và 
hướng dẫn đến tất cả các Doanh nghiệp 
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STT Gói chính sách hỗ trợ 
Văn bản hướng dẫn của 

Trung ương 

Kết quả triển khai của Tỉnh 

Văn bản triển khai  

thực hiện 
Kết quả thực hiện 

Nghị định số 103/2021/NĐ-CP 
ngày 26/11/2021 

26/11/2021 xuất nhập khẩu làm thủ tục tại Chi cục 
Hải quan; đồng thời niêm yết trên bảng 
thông báo của Chi cục. 

8 Hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 
năm 2022-2023 đối với các khoản 
vay thương mại cho doanh nghiệp, 
HTX, hộ kinh doanh có khả năng 
trả nợ. 

- Nghị định số 
31/2022/NĐ-CP ngày 
20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất 
từ ngân sách nhà nước đối 
với khoản vay của DN, 
HTX, hộ kinh doanh. 

- Thông tư số 03/2022/TT-
NHNN ngày 20/5/2022 của 
Thống đốc NHNNVN về 
hướng dẫn ngân hàng 
thương mại thực hiện hỗ 
trợ lãi suất theo Nghị định 
số 31/2022/NĐ-CP ngày 
20/5/2022 của Chính phủ. 

Văn bản số 1975/VPUB-
KTTH, ngày 30/5/2022 về 
triển khai Nghị định số 
31/2022/NĐ-CP 

- Các Ngân hàng thương mại đang rà 
soát danh sách khách hàng thuộc đối 
tượng hỗ trợ lãi suất để thực hiện các 
thủ tục hỗ trợ 

9 - Miễn, giảm lãi vay (giảm lãi suất 
cho vay khoảng 0,5% - 1% trong 2 
năm 2022 và 2023) 

- Thông tư số 01/2020/TT-
NHNN, ngày 13/3/2020 
của Ngân hàng Nhà nước 
Việt Nam; 

- Quyết định số 422/QĐ-
NHNN ngày 18/3/2022 của 
Ngân hàng Nhà nước Việt 

- Kế hoạch số 20/KH-
NTH ngày 17/9/2021 của 
NHNN tỉnh; 

- Kế hoạch số 24/KH-
NTH, ngày 20/6/2022 của 
NHNN tỉnh. 

- Miễn, giảm lãi vay và giữ nguyên 
nhóm nợ cho 110 khách hàng/56 tỷ 
đồng, trong đó 04 doanh nghiệp/12 tỷ 
đồng và 106 hộ kinh doanh, cá nhân/44 
tỷ đồng; số tiền lãi đã được miễn giảm 
lũy kế 0,34 tỷ đồng (trong đó, khách 
hàng doanh nghiệp 0,16 tỷ đồng, khách 
hàng cá nhân và khách hàng khác 0,18 
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STT Gói chính sách hỗ trợ 
Văn bản hướng dẫn của 

Trung ương 

Kết quả triển khai của Tỉnh 

Văn bản triển khai  

thực hiện 
Kết quả thực hiện 

Nam. tỷ đồng). Dư nợ được miễn giảm lãi là 
6 tỷ đồng/33 khách hàng (dư nợ còn lại 
ở khách hàng hộ kinh doanh, hộ gia 
đình, cá nhân và khách hàng khác). 

10 - Cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ 
nguyên  nhóm  nợ 

- 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 
551 tỷ đồng, trong đó có 58 doanh 
nghiệp/423 tỷ đồng và 385 hộ kinh 
doanh, cá nhân/127 tỷ đồng. Số dư nợ 
gốc và lãi được cơ cấu lại thời hạn trả 
nợ và giữ nguyên nhóm nợ là 148 tỷ 
đồng/93 khách hàng (trong đó, 13 
doanh nghiệp/129 tỷ đồng và 80 hộ 
kinh doanh/19 tỷ đồng). 

II Nhóm hỗ trợ việc làm và an sinh xã hội (8 chính sách) 

1 Hỗ trợ 3 tháng tiền nhà cho người 
lao động đang ở thuê, ở trọ. 

- Quyết định số 
08/2022/QĐ-TTg ngày 
28/3/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

- Kế hoạch số 1541/KH-
UBND ngày 15/4/2022; 

- Các Quyết định hỗ trợ: 
Quyết định số 343/QĐ-
UBND ngày 24/6/2022; 
số 357/QĐ-UBND ngày 
24/6/2022; số 429/QĐ-
UBND ngày 18/7/2022; 

Đã phê duyệt hỗ trợ 103 lao động/08 
doanh nghiệp/166,5 triệu đồng 
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STT Gói chính sách hỗ trợ 
Văn bản hướng dẫn của 

Trung ương 

Kết quả triển khai của Tỉnh 
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thực hiện 
Kết quả thực hiện 

số 460/QĐ-UBND ngày 
11/8/2022 và số 461/QĐ-
UBND ngày 13/8/2022 

2 NHCSXH cho vay ưu đãi hỗ trợ 
tạo việc làm 

- Nghị định số 
36/2022/NĐ-CP ngày 
28/5/2022 về hỗ trợ lãi suất 
đối với các khoản vay tại 
Ngân hàng Chính sách xã 
hội; 

- Văn số 8055/NHCS-
TDSV ngày 30/10/2019 
của Tổng Giám đốc Ngân 
hàng Chính sách Xã hội 

Văn bản số 717/UBND-
VXNV ngày 23/02/2022 
của UBND tỉnh 

Đã cho vay 100.000 triệu đồng/1.995 
lao động, đạt 100% kế hoạch Trung 
ương giao. 

3 NHCSXH cho vay ưu đãi để 
mua/thuê mua nhà ở xã hội 

Nghị định số 
100/2015/NĐ-CP và Nghị 
định số 49/2021/NĐ-CP 
của Chính phủ 

Văn bản số 2303/UBND-
VXNV ngày 27/5/2022 
của UBND tỉnh 

Đã cho vay 8.038 triệu đồng/30 hộ, đạt 
40,2% kế hoạch Trung ương giao. 

4 NHCSXH cho vay ưu đãi đối với 
học sinh, sinh viên mua máy tính, 
thiết bị học tập và trang trải chi phí 
học tập 

Quyết định 09/2022/QĐ-
TTg ngày 04/4/2022 của 
Thủ tướng Chính phủ. 

 

Văn bản số 1501/UBND-
VXNV ngày 11/4/2022 
của UBND tỉnh 

Đã cho vay là 8.311 triệu đồng/724 
hộ/841 HSSV, đạt 55,4% kế hoạch 
Trung ương giao. 

5 NHCSXH cho vay ưu đãi đối với 
các cơ sở giáo dục mầm non, tiểu 

Quyết định số 
11/2022/QĐ-TTg ngày 

Văn bản số 1926/UBND-
VXNV ngày 08/5/2022 

Đã cho vay là 3.067 triệu đồng/40 cơ sở 
đạt 38,3% kế hoạch Trung ương giao. 
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STT Gói chính sách hỗ trợ 
Văn bản hướng dẫn của 
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thực hiện 
Kết quả thực hiện 

học ngoài công lập phải ngừng 
hoạt động ít nhất 1 tháng do dịch 
COVID-19 

27/4/2022 của Thủ tướng 
Chính phủ. 

của UBND tỉnh 

6 NHCSXH cho vay thực hiện 
CTMTQG về phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số 
và miền núi giai đoạn 2021-2030 

- Nghị định số 
36/2022/NĐ-CP ngày 
28/5/2022 về hỗ trợ lãi suất 
đối với các khoản vay tại 
Ngân hàng Chính sách xã 
hội. 

- Nghị định số 
28/2022/NĐ-CP Ngày 
26/4/2022 của Chính phủ 
về chính sách tín dụng ưu 
đãi thực hiện CTMT Quốc 
gia phát triển kinh tế - xã 
hội vùng đồng bào dân tộc 
thiểu số và miền núi giai 
đoạn từ năm 2021 đến năm 
2030, giai đoạn 1, từ năm 
2021 đến năm 2025 

- Ủy ban dân tộc ban hành 
hướng dẫn tại Thông tư số 
02/2022/TT-UBDT ngày 
30/6/2022 (Văn bản có hiệu 
lực thi hành từ ngày 

Đến nay, chưa triển khai cho vay do các văn bản hướng dẫn của 
Trung ương mới có hiệu lực vào ngày 15/8/2022   và Đề án “Phát 
triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi đến 
năm 2025, định hướng đến năm 2030 tỉnh Ninh Thuận” chưa ban 
hành (UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề cuối 
tháng 8/2022 tại Tờ trình số 130/TTr-UBND ngày 05/8/2022). Do 
đó Ngân hàng chính sách chưa có danh sách phê duyệt đối tượng 
vay vốn để tiến hành cho vay. 
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STT Gói chính sách hỗ trợ 
Văn bản hướng dẫn của 
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thực hiện 
Kết quả thực hiện 

15/8/2022). 

- Tổng Giám đốc Ngân 
hàng Chính sách xã hội đã 
có văn bản số 4912/HD-
NHCS ngày 30/6/2022 về 
hướng dẫn nghiệp vụ cho 
vay hỗ trợ đất ở, nhà ở, đất 
sản xuất, chuyển đổi nghề 
và phát triển sản xuất theo 
chuỗi giá trị (Văn bản có 
hiệu lực thi hành từ ngày 
15/8/2022). 

7 Hỗ trợ lãi suất 2%/năm trong 2 
năm 2022-2023 đối với các khoản 
vay có lãi suất trên 6%/năm 

Văn bản số 4279/HD-
NHCS ngày 30/5/2022 của 
Ngân hàng Chính sách xã 
hội 

Văn bản số 2451/UBND-
VXNV ngày 06/6/2022 
của UBND tỉnh 

Đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ lãi suất, 
chờ thông báo của NHCSXH Việt 
Nam. 

8 Hỗ trợ máy tính bảng theo Chương 
trình “Sóng và máy tính cho em” từ 
Quỹ dịch vụ viễn thông công ích 

Thông tư số 09/TT-BTTTT 
ngày 30/6/2022; 

Quyết định số 1506/QĐ-
BTTTT ngày 12/8/2022. 

 Ngày 22/8/2022, Bộ Thông tin và 
Truyền thông có văn bản số 
4327/BTTTT-KHTC đề nghị tạm thời 
chưa triển khai các thủ tục xét chọn hộ 
gia đình được nhận hỗ trợ máy tính 
bảng thuộc Chương trình để rà soát, 
đánh giá lại hiệu quả của việc trang bị 
máy tính bảng. 
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III Nhóm hỗ trợ đầu tư kết cấu hạ tầng 

1 - Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ 
chứa nước Trà Co và Phước Nhơn 
34.000 triệu đồng 

- Dự án đầu tư Xây mới và nâng 
cấp, cải tạo 02 Trung tâm Y tế 
huyện Ninh Phước, Bác Ái 
100.000 triệu đồng 

- Đề án ổn định sản xuất, đời sống 
nhân dân và phát triển khu dân cư 
đối với các vị trí trước đây quy 
hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt 
nhân Ninh Thuận 1 và 2 273.000 
triệu đồng 

Thủ tướng Chính phủ đã 
thông báo tổng vốn chương 
trình phục hồi và phát triển 
kinh tế - xã hội cho tỉnh tại 
công văn số 450/TTg-
KTTH ngày 20/5/2022 và 
số 681/TTg-KTTH ngày 
01/8/2022 là 407 tỷ đồng 
cho 03 dự án 

- UBND tỉnh đã hoàn tất các thủ tục, trình HĐND tỉnh phê duyệt 
chủ trương đầu tư 02 dự án: (1) Dự án Sửa chữa, nâng cấp hồ chứa 
nước Trà Co và Phước Nhơn; (2) Dự án đầu tư Xây mới và nâng 
cấp, cải tạo 02 Trung tâm Y tế huyện Ninh Phước, Bác Ái trên địa 
bàn tỉnh Ninh Thuận tại các Nghị quyết số 25/NQ-HĐND và số 
24/NQ-HĐND ngày 30/6/2022. Hiện đang chờ Bộ KHĐT tổng hợp 
trình Thủ tướng Chính phủ. 

- Đối với Dự án đầu tư các công trình hạ tầng thiết yếu trên địa bàn 
xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam và xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải 
(Đề án ổn định sản xuất, đời sống nhân dân và phát triển khu dân cư 
đối với các vị trí trước đây quy hoạch xây dựng Nhà máy điện hạt 
nhân Ninh Thuận 1 và 2): Thủ tướng Chính phủ đã giao Tỉnh hoàn 
tất các thủ tục đầu tư trước ngày 30/8/2022. Theo đó, UBND tỉnh đã 
hoàn tất các thủ tục trình HĐND tỉnh tại kỳ họp chuyên đề tháng 
8/2022 (Tờ trình số 134/TTr-UBND ngày 17/8/2022). Sau khi 
HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án, UBND tỉnh sẽ gửi 
Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp trình Thủ tướng Chính phủ giao 
vốn thực hiện dự án theo quy định. 
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