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BÁO CÁO 

Các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, cải thiện môi trường 

kinh doanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh năm 2021  

(Báo cáo tại Hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ năm 2021) 
____________ 

 

I. Thực hiện Kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2021: 

Thực hiện Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 06/12/2020 của Hội 

đồng nhân dân tỉnh Khóa XII, kỳ họp thứ 13, UBND tỉnh đã ban hành Quyết 

định số 5099/QĐ-UBND ngày 15/12/2020 về việc phân bổ và giao kế hoạch đầu 

tư công vốn ngân sách tỉnh năm 2021; theo đó tổng kế hoạch vốn ngân sách tỉnh 

thực hiện cho đầu tư là 6.060.460 triệu đồng, bao gồm: 

1. Nguồn vốn Đầu tư trong cân đối: 4.499.761 triệu đồng, bao gồm: 

a) Vốn Đầu tư tập trung: 557.260 triệu đồng (Giao các huyện, thị xã, 

thành phố bố trí 153.750 triệu đồng; Tỉnh bố trí 403.510 triệu đồng).  

b) Vốn Cấp quyền sử dụng đất: 3.300.000 triệu đồng (Giao các huyện, 

thị xã, thành phố thực hiện: 2.000.000 triệu đồng; Tỉnh thực hiện 1.300.000 triệu 

đồng). 

c) Vốn Xổ số kiến thiết: 110.000 triệu đồng. 

d) Bội chi ngân sách địa phương: 532.500 triệu đồng. 

2. Nguồn tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước: 5.000 triệu đồng. 

3. Nguồn vốn Ngân sách khác của tỉnh: 55.699 triệu đồng.  

4. Nguồn tiền sử dụng đất, cho thuê đất từ các dự án trên địa bàn 

tỉnh, các khu tái định cư, nguồn thoái vốn nhà nước tại các doanh nghiệp 

nhà nước: 1.500.000 triệu đồng. 

II. Giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước 

năm 2021: 

Năm 2021 là năm thứ 2 áp dụng Luật Đầu tư công năm 2019 và là năm 

đầu tiên thực hiện thời hạn giải ngân trong niên độ 01 năm. Vì vậy, để đảm bảo 

thực hiện hoàn thành kế hoạch đầu tư phát triển năm 2021, UBND tỉnh sẽ tiếp 

tục quán triệt các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, đặc biệt là các 

Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh giải 

ngân vốn đầu tư công; có quyết tâm chính trị cao hơn nữa, coi nhiệm vụ giải 

ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm của năm 2021. Tiếp tục 

triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của 

Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho sản xuất 
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kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an toàn xã 

hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19, cụ thể: 

1. Đối với các đơn vị (chủ đầu tư): 

- Đối với vốn ngân sách tỉnh kéo dài năm 2020 sang năm 2021: sẽ thực hiện 

kéo dài thanh toán đến 30/9/2021. Hết thời gian nêu trên, chủ đầu tư nào chưa giải 

ngân hết kế hoạch vốn chuyển nguồn trong năm, UBND tỉnh sẽ xem xét điều chỉnh 

giảm kế hoạch vốn (không bố trí lại) để bổ sung vốn cho các dự án có tiến độ giải 

ngân tốt.  

- Đối với các dự án chưa đảm bảo điều kiện giao kế hoạch năm 2021. Đến 

31/3/2021, các chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ theo quy định của Luật 

Đầu tư công đối với các dự án chưa được phê duyệt dự án/ Báo cáo Kinh tế - kỹ 

thuật để đủ điều kiện giao kế hoạch vốn năm 2021. Quá thời hạn nêu trên, các dự 

án chưa đầy đủ thủ tục pháp lý, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ tổng hợp trình UBND 

tỉnh xem xét, điều chuyển kế hoạch vốn đã phân bổ sang giao cho các dự án có đủ 

thủ tục. 

- Đến 30/6/2021, cần đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt ít nhất từ 40% đối với tất cả 

các nguồn vốn. Đến 30/9/2021, các dự án có tỷ lệ giải ngân kế hoạch vốn ngân 

sách tỉnh năm 2021 dưới 60% kế hoạch vốn giao, sẽ rà soát điều chỉnh sang cho 

các dự án quan trọng, cấp bách cần đẩy nhanh tiến độ, có khả năng giải ngân 

nhanh, để đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn giao trong năm. 

- Đối với các dự án sử dụng vốn Trung ương được giao kế hoạch vốn năm 

2021, các chủ đầu tư phải tập trung ưu tiên giải ngân đảm bảo đến 30/9/2021 

giải ngân tối thiểu 60% kế hoạch vốn đã giao, các dự án không có khả năng giải 

ngân đạt 60% kế hoạch vốn đã giao đến 30/9/2021 các chủ đầu tư báo cáo kịp 

thời (trước 31/7/2021) cho UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) để xem 

xét chỉ đạo, nhằm đảm bảo giải ngân hết kế hoạch vốn giao trong năm. 

- Thường xuyên kiểm tra tiến độ thực hiện dự án, lập kế hoạch giải ngân 

cụ thể, chi tiết, nhất là các dự án lớn, trọng điểm, có tác động lan tỏa trong phạm 

vi địa phương, vùng, liên vùng. Kết quả giải ngân dự án đầu tư công là một 

trong những căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 của tổ 

chức, cá nhân được phân công theo dõi. 

- Đề cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu đơn vị; chịu trách nhiệm 

toàn diện trước Chủ tịch UBND tỉnh khi để xảy ra chậm trễ, không đạt mục tiêu 

giải ngân vốn đầu tư năm 2021 đã giao cho đơn vị mình thực hiện.  

- Thay thế kịp thời những cán bộ, công chức, viên chức yếu kém về năng 

lực, gây khó khăn trong quản lý, giải ngân vốn đầu tư công.  

- Trong quá trình thực hiện dự án, nếu có vấn đề phát sinh ảnh hưởng đến 

tiến độ thi công, chủ đầu tư cần chủ động tập trung xử lý dứt điểm, trường hợp 

vượt thẩm quyền xử lý, đề nghị chủ đầu tư báo cáo ngay UBND tỉnh (thông qua 

Sở Kế hoạch và Đầu tư) để có chỉ đạo cụ thể.  
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2. Đối với cơ quan quản lý nhà nước: 

- Đẩy mạnh công tác chỉ đạo, điều hành ngân sách và thu ngân sách đảm 

bảo kế hoạch đã được HĐND tỉnh thông qua. 

- Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, căn cứ vào kế hoạch vốn năm 2021 

đã được phân bổ và tình hình thực hiện thực tế kế hoạch của các dự án, phối hợp 

với các cơ quan liên quan đề xuất UBND tỉnh điều chỉnh kế hoạch đối với các 

dự án giải ngân chưa đạt tiến độ. 

- Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai 

thực hiện kế hoạch đầu tư công, làm rõ trách nhiệm theo quy định đối với các cá 

nhân gây chậm trễ trong việc thực hiện kế hoạch đầu tư công.  

- Kho bạc nhà nước cấp tỉnh và cấp huyện thanh toán cho các dự án khi có 

đủ điều kiện giải ngân, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư xử lý các vướng mắc  

phát sinh, rút ngắn thời gian kiểm soát chi. Định kỳ hàng tháng, Kho bạc nhà 

nước tỉnh tiếp tục duy trì báo cáo tình hình thực hiện giải ngân chi tiết về UBND 

tỉnh (đồng thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư) để Chủ tịch UBND tỉnh xem xét, có 

ý kiến chỉ đạo cụ thể.  

3. Đối với các đơn vị được giao nhiệm vụ phát triển quỹ đất của Tỉnh 

trong năm 2020: 

- Trong tháng 02/2021, các chủ đầu tư gửi nhu cầu thanh toán trong năm 

(theo quý) đối với nhiệm vụ phát triển quỹ đất về Sở Kế hoạch và Đầu tư để làm 

cơ sở đề xuất phân bổ chi tiết nguồn vốn phát triển quỹ đất cho các đơn vị. 

- Tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án phát triển quỹ đất để tạo nguồn 

thu từ công tác bán đấu giá quyền sử dụng đất. 

- Trước ngày 10/3/2021 các đơn vị được giao nhiệm vụ phát triển quỹ đất 

năm 2021 phải lên kế hoạch dự kiến nguồn thu theo Quý gửi UBND tỉnh (đồng 

thời gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư) để chủ động trong việc chỉ đạo, điều hành phát 

triển quỹ đất năm kế hoạch. 

III. Giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư-kinh doanh và 

nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh năm 2021: 

1. Cải thiện môi trường kinh doanh: 

Mặc dù tỉnh đã nỗ lực đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, tháo gỡ khó khăn vướng 

mắc cho doanh nghiệp, nhưng do tình hình Dịch Covid 19 diễn biến phức tạp 

nên kết quả thu hút đầu tư chưa tương xứng với kì vọng của tỉnh; do đó để đạt 

được những kết quả tốt hơn trong năm 2021, cần có những giải pháp cơ bản sau đây: 

* Xúc tiến đầu tư 

- Tiếp tục tập trung mời gọi nhà đầu tư trong và ngoài nước có tiềm lực, 

thương hiệu mạnh để đầu tư các dự án then chốt vào các lĩnh vực mũi nhọn như: 

du lịch, thương mại, năng lượng sạch, nông nghiệp công nghệ cao, hạ tầng giao 

thông, công nghiệp phụ trợ. Trong đó ưu tiên thu hút các dự án có công nghệ 

hiện đại, có hàm lượng tri thức cao, thân thiện với môi trường, sử dụng hiệu quả 

nguồn tài nguyên, có sản phẩm mang lợi thế cạnh tranh.  
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- Tổ chức xúc tiến đầu tư ở các thị trường trọng điểm trong và ngoài nước 

như Bình Dương, Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, các quốc gia như Đức, 

Nhật Bản, Hàn Quốc, Úc, Hoa Kỳ...; đặc biệt chú trọng thu hút những doanh 

nghiệp lớn trong nước để làm đòn bẫy thu hút các tập đoàn kinh tế nước ngoài.  

- Tăng cường cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, cải cách thủ tục 

hành chính để ưu tiên thu hút đầu tư phát triển các nhóm ngành kinh tế then 

chốt, tạo đột phá cho tăng trưởng kinh tế của tỉnh; áp dụng triệt để các cơ chế, 

chính sách ưu đãi cao nhất theo khung quy định của Chính phủ đối với các dự án 

kêu gọi đầu tư trên địa bàn, nhất là các dự án vào các khu - cụm công nghiệp.  

- Tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư trong việc hoàn thành các thủ tục hành chính, 

tháo gỡ các khó khăn vướng mắc để các dự án trọng điểm như Becamex, FPT, 

Hưng Thịnh và chuỗi logistic... triển khai đúng tiến độ. Đôn đốc, hỗ trợ các dự 

án đủ điều kiện tổ chức triển khai xây dựng và xem xét xử lý các dự án chậm 

tiến độ.  

- Tổ chức đấu giá, đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với các dự án lớn để 

tạo nguồn thu ngân sách và làm tiền đề cho thu hút các dự án tiếp theo như: Khu 

du lịch Điểm số 2A tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu; Khu du lịch Điểm số 10B 

tuyến Quy Nhơn - Sông Cầu; Trung tâm trí tuệ nhân tạo - Đô thị phụ trợ; Khu 

đô thị mới Nhơn Bình; Khu dân cư Ánh Việt; Điểm du lịch số 9H tuyến Quy 

Nhơn - Sông Cầu; Khu vực suối nước nóng Hội Vân thuộc Tiểu khu 1 và Tiểu 

khu 2, thôn Hội Vân, xã Cát Hiệp, huyện Phù Cát; Khu Vui chơi Phú Hậu - Cát 

Tiến, Khu kinh tế Nhơn Hội; Khu đô thị xanh Đông Bắc Diêu Trì, huyện Tuy 

Phước; Trung tâm đào tạo nghề và cung ứng lao động đi nước ngoài; Điểm dừng 

nghỉ Phước Thành, huyện Tuy Phước; Khu dân cư Nhơn Thọ; chợ Bồng Sơn.  

* Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng 

cao năng lực cạnh tranh hỗ trợ phát triển doanh nghiệp:  

- Bên cạnh đó, công tác cải cách hành chính sẽ tiếp tục được cải thiện, ưu 

tiên tập trung ở các khâu như: đăng ký kinh doanh, cấp phép đầu tư, cấp phép 

xây dựng, giải quyết thủ tục giao đất… Đồng thời, cải tiến phương thức, thái độ 

làm việc; tạo điều kiện thuận lợi nhất cho nhà đầu tư.  

- Tăng cường tiếp xúc, đối thoại doanh nghiệp; khuyến khích người dân, 

doanh nghiệp góp ý trực tiếp vào hòm thư và đường dây nóng để tiếp nhận và xử 

lý kiến nghị của người dân, doanh nghiệp kịp thời và có hiệu quả. Đẩy mạnh 

minh bạch hóa thủ tục hành chính; tăng cường kiểm tra, giám sát, nhằm hạn chế 

tiêu cực, phiền hà, sách nhiễu trong giải quyết thủ tục hành chính. 

- Chủ động rà soát, điều chỉnh lại quy hoạch và xây dựng kế hoạch chiến 

lược phát triển từng địa bàn. Tập trung mở rộng không gian phát triển công 

nghiệp, bổ sung quy hoạch xây dựng các khu, cụm công nghiệp mới; chủ động 

chuẩn bị tốt điều kiện về hạ tầng, nhất là nguồn lực đất đai.  

- Để cải thiện điểm số, thứ hạng và phấn đấu đạt vị trí tốt trên bảng xếp 

hạng PCI trong năm 2021 và tạo đà tích cực trong những năm tiếp theo, Sở sẽ 

tham mưu UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo các sở ban ngành, địa phương trong 
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tỉnh chủ động tìm ra nguyên nhân, hạn chế và đề ra các giải pháp thiết thực, có 

trọng tâm để thực hiện trong thời gian tới. 

- Phát huy tinh thần trách nhiệm, tính năng động, nhạy bén của người 

đứng đầu cơ quan quản lý nhà nước trong việc thực hiện các nhiệm vụ công tác. 

Nâng cao năng lực, trách nhiệm của cán bộ trực tiếp hướng dẫn, thẩm tra, thực 

hiện các thủ tục cấp phép cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực: đầu tư, đất 

đai, xây dựng, tài nguyên và môi trường... 

- Tích cực nâng cao năng lực hiểu biết pháp luật, năng lực quản lý, quản 

trị doanh nghiệp; phát huy vai trò của các tổ chức làm công tác hỗ trợ doanh 

nghiệp. Khuyến khích những cá nhân có hiểu biết, có năng lực về pháp luật và 

quản lý kinh tế, quản trị kinh doanh tham gia thành lập các doanh nghiệp tư vấn, 

các dịch vụ hỗ trợ doanh nghiệp trong quá trình đầu tư kinh doanh. 

- Tăng cường sự phối hợp và tiếp xúc thường xuyên giữa các Hiệp hội, 

Hội nghề nghiệp, Doanh nghiệp với các cơ quan nhà nước, kịp thời trao đổi, 

tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc khi thực hiện thủ tục hành chính hoặc 

những vấn đề nảy sinh làm ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.  

2. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực: 

Trong giai đoạn 2016-2020, thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh 

ủy về Phát triển nguồn nhân lực giai đoạn 2016-2020 đã đạt được những kết quả 

tích cực, các chỉ tiêu của Chương trình đề ra phần lớn đều đạt và vượt, đã đào 

tạo được 08 tiến sĩ, 44 chuyên khoa cấp II; 688 thạc sĩ và tương đương với 

chuyên ngành và cơ sở đào tạo theo yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; 

công chức, viên chức có trình độ tiến sĩ, thạc sĩ và tương đương chiếm 7,2% trên 

tổng số cán bộ, công chức, viên chức; Đã thu hút được 62 bác sĩ, dược sĩ về 

công tác tại tỉnh; Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tốt, đội ngũ cán bộ 

quản lý giáo dục, nhà giáo phát triển cả về chất và lượng, năm 2020 toàn tỉnh có 

17.409 giáo viên (trong đó 02 tiến sỹ, 704 thạc sỹ, 13.073 đại học, 2.047 cao 

đẳng, 1.583 trung cấp). Công tác đào tạo nghề của tỉnh có bước phát triển, tỷ lệ 

lao động qua đào tạo, bồi dưỡng nghề đến năm 2020 đạt 56,002%, trong giai 

đoạn 2016-2020, toàn tỉnh tuyển sinh đào tạo nghề 3 cấp trình độ và dưới 3 

tháng cho 94.711 lao động học nghề, riêng năm 2020 là 22.268 lao động. Đặc 

biệt chú trọng tới rèn luyện kỹ năng nghề cho người học, từng bước được điều 

chỉnh theo nhu cầu của doanh nghiệp, của người sử dụng lao động.  
 

Để tiếp tục phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực năm 2021  

Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất một số giải pháp lớn như sau: 

- Tỉnh tiếp tục xây dựng, ban hành Chương trình hành động về nâng cao 

chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh giai đoạn 2020-2025.  

- Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, công tác triển khai thực hiện của các 

cấp ủy, chính quyền về đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Từ đó, tạo 

sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và nâng cao trách nhiệm của các cấp ủy, 

chính quyền và các hội, đoàn thể trong việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. 
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- Quan tâm công tác hướng nghiệp và phân luồng học sinh sau trung học 

cơ sở; Kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục phổ thông với giáo dục nghề nghiệp.  

- Đào tạo, thu hút nguồn nhân lực có trình độ cao, tiếp tục thực hiện chính 

sách đào tạo, thu hút đội ngũ cán bộ có trình độ cao của tỉnh (một số ngành, lĩnh 

vực mà tỉnh có nhu cầu như phát triển đô thị, kiến trúc sư, quy hoạch, quản lý đô 

thị, các ngành kỹ thuật...).  

- Khuyến khích các trường, cơ sở đào tạo mở các mã ngành đào tạo mới 

liên quan đến công nghệ thông tin, ICT, trí tuệ nhân tạo và một số ngành phục 

vụ cho công nghệ chuyển đổi số…. 

- Chú trọng đào tạo công nhân lành nghề bậc cao cho các khu công 

nghiệp, cho các ngành dịch vụ và xuất khẩu lao động. Từng bước nâng cao tỷ lệ 

các ngành nghề được đào tạo, bồi dưỡng đạt chuẩn cấp độ quốc gia, ASEAN và 

quốc tế.  

- Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng, nghiên cứu, phát triển, làm chủ công 

nghệ hiện đại trong các ngành, lĩnh vực phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh, 

đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư (cuộc cách mạng 

công nghiệp 4.0).  

- Phát huy vai trò của Trung tâm ICISE trong việc đẩy mạnh các hoạt 

động nghiên cứu, ứng dụng và tăng cường kết nối thông tin, hỗ trợ thị trường 

khoa học - công nghệ; Tạo mọi điều kiện để các dự án tại Khu Đô thị Khoa học 

Quy Hòa và các dự án trí tuệ nhân tạo tại Khu đô thị mới Long Vân đi vào hoạt 

động, phát huy hiệu quả, góp phần tăng nhanh tiềm lực khoa học công nghệ của 

tỉnh, nhất là trong các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (Big data), công 

nghệ thông tin (IT)...  

- Huy động, bố trí nguồn lực đầu tư, tài chính để đào tạo, nâng cao chất 

lượng nguồn nhân lực. Nghiên cứu mở rộng các hình thức tín dụng ưu đãi cho 

các cơ sở giáo dục, đào tạo, cho học sinh, sinh viên đi đào tạo trong nước và 

nước ngoài, hỗ trợ người lao động học tập, bồi dưỡng nâng cao trình độ theo yêu 

cầu của tỉnh. 

Trên đây là các giải pháp thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển, cải thiện 

môi trường đầu tư - kinh doanh và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của tỉnh 

năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo Hội nghị./. 
 
 

Nơi nhận: 
- UBND tỉnh; 

- Các đại biểu tham dự Hội nghị; 

- GĐ, các PGĐ Sở; 

- Lưu: VT, TTXT, VX, KTN, TH(Đ). 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

Nguyễn Thành Hải 
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