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BÁO CÁO  

Tình hình kinh tế - xã hội quý I  

và nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2022 

 

Phần I 

ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ QUÝ I  

 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát trên cả nước, thực hiện 

chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tập trung 

chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương trong tỉnh triển khai thực hiện nhiều 

biện pháp đồng bộ, quyết liệt, vừa phòng chống dịch bệnh, vừa phục hồi, phát 

triển kinh tế - xã hội. Công tác an sinh xã hội, tổ chức các hoạt động đón Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần 2022 được đảm bảo. Vì vậy, tình hình kinh tế - xã hội 

quý I/2022 duy trì được sự ổn định và đang có sự phục hồi, phát triển. 

Tổng sản phẩm địa phương (GRDP) quý I tăng 6,5% so với cùng kỳ; trong 

đó: nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 3,43%; công nghiệp và xây dựng tăng 

7,37% (riêng công nghiệp tăng 7,94%); dịch vụ tăng 7,06%; thuế sản phẩm trừ trợ 

cấp sản phẩm tăng 11,17% so với cùng kỳ. Các hoạt động văn hoá - xã hội tiếp 

tục có chuyển biến tích cực; an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng - an ninh 

được giữ vững. 

1. Về phát triển kinh tế 

a) Về sản xuất nông, lâm, thủy sản, quản lý tài nguyên và môi trường 

Trong quý I, người dân tập trung chăm sóc và thu hoạch cây trồng vụ Đông 

Xuân. Ngành Nông nghiệp đẩy mạnh tái đàn heo, phát triển đàn bò thịt chất lượng 

cao,... gắn với thực hiện có hiệu quả công tác tiêm phòng vaccine và phòng chống 

dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là bệnh dịch tả heo Châu Phi; tăng 

cường nuôi trồng, khai tác thủy sản gắn với các biện pháp bảo vệ, phát triển 

nguồn lợi thủy sản; nhân rộng các mô hình nuôi tôm công nghệ cao tại một số địa 

phương ven biển; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách về chống 

khai thác thủy sản bất hợp pháp (IUU) và các chính sách hỗ trợ ngư dân khai thác 

xa bờ theo quy định. 

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản quý I (theo giá so sánh 2010) ước đạt 

5.232,6 tỷ đồng, tăng 3,4% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành nông nghiệp đạt 

3.302,3 tỷ đồng, tăng 3,4%; ngành lâm nghiệp đạt 152 tỷ đồng, tăng 0,9%; ngành 

thủy sản đạt 1.778 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ. 
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Về trồng trọt: Toàn tỉnh đã gieo sạ được 47.604 ha lúa Đông Xuân, giảm 

0,3% so với cùng kỳ; đã thu hoạch 2.731 ha, năng suất 61,8 tạ/ha, tăng 0,2% so 

với cùng kỳ. Tiến độ gieo trồng một số cây trồng khác vụ Đông Xuân như sau: 

cây ngô 2.212 ha, tăng 1,2%; cây lạc 8.258 ha, tăng 4,5%; rau các loại 5.766 ha, 

giảm 0,7%; đậu các loại 1.150 ha, tăng 5,3% so với cùng kỳ. Vụ Đông Xuân 

2021-2022 đã chuyển đổi được 376 ha đất trồng lúa sang các cây trồng cạn như: 

lạc, ngô, rau các loại... 

Về nguồn nước tưới: Nguồn nước tưới năm nay tương đối dồi dào. Đến 

cuối tháng 3, các hồ chứa nước trên địa bàn tích được 566 triệu m
3
, đạt 95,6% 

dung tích thiết kế, tăng 11% so với cùng kỳ. 

Về chăn nuôi: Tiếp tục đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nhất là chăn nuôi 

quy mô trang trại, ứng dụng công nghệ cao, chăn nuôi theo hướng an toàn sinh 

học; phát triển chăn nuôi nông hộ phù hợp, đảm bảo công tác phòng ngừa, kiểm 

soát dịch bệnh; đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ phát 

triển chăn nuôi bò thịt chất lượng cao trong nông hộ. 

Từ cuối tháng 2 đến nay, tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi diễn biến 

phức tạp, trong đó bệnh dịch tả heo châu Phi và bệnh viêm da nổi cục trên đàn 

trâu bò xuất hiện cục bộ ở một số địa phương. Để đảm bảo an toàn cho đàn vật 

nuôi, ngành nông nghiệp đã thực hiện tiêm phòng, đồng thời tập trung vào các 

vùng nguy cơ cao để tuyên truyền người dân trong công tác bảo vệ đàn vật nuôi.  

Trong quý I, sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng cao, đặc biệt là giá thịt 

heo hơi tăng lên giúp người chăn nuôi ổn định và khôi phục hoạt động sản xuất, 

tái đàn vật nuôi. Đến nay, đàn heo của tỉnh trên 773.500 con, tăng 15,5%; đàn bò 

trên 297.900 con, tăng 0,6%; đàn gia cầm trên 8,6 triệu con, tăng 1,4% so với 

cùng kỳ. 

Về lâm nghiệp: Sản xuất lâm nghiệp trong quý I tập trung chủ yếu là công 

tác trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Hiện nay, các đơn vị đang chuẩn bị để thực 

hiện chăm sóc rừng trồng lần 1. Diện tích rừng đang thực hiện khoán bảo vệ là 

121.369 ha, tăng 119 ha so với cùng kỳ. Đến hết quý I, các đơn vị đã sản xuất 

được 37,4 triệu cây giống các loại; Sản lượng gỗ khai thác đạt 140.536 m
3
, tăng 

1% so với cùng kỳ. Ngành Kiểm lâm phối hợp với các ngành, các địa phương 

thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ và phát triển rừng, tăng cường công tác tuần 

tra, kiểm soát, tổ chức lực lượng chốt chặn các trạm. Từ đầu năm đến nay, trên 

địa bàn tỉnh không xảy ra vụ cháy rừng nào; có 6 vụ phá rừng với diện tích rừng 

bị phá là 0,3 ha. 

Giá trị sản xuất thủy sản quý I ước đạt 1.778 tỷ đồng, tăng 3,9% so với 

cùng kỳ. Sản lượng khai thác thủy sản quý I ước đạt 46.616,4 tấn, tăng 2%; trong 

đó, sản lượng cá ngừ đại dương ước đạt 3.265 tấn, tăng 19,3% so cùng kỳ. Công 

tác tuần tra, kiểm soát bảo vệ nguồn lợi thủy sản tại các khu vực trọng điểm vẫn 

được duy trì thường xuyên, liên tục, hiệu quả. 

Công tác khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về khai thác thủy sản bất 

hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU) tiếp tục triển khai thực 
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hiện. Đã tổ chức 797 lượt tàu rời cảng và 698 lượt tàu cập cảng đảm bảo đạt yêu 

cầu về số lượt kiểm tra theo quy định. Tổ chức trực 24/24 Trạm bờ, quản lý hệ 

thống giám sát tàu cá trên biển; đã cảnh báo 04 tàu cá vượt ranh giới cho phép 

trên biển vượt ra ngoài vùng tự do đánh bắt của Việt Nam, cảnh báo 03 tàu cá mất 

kết nối trên biển. 

Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục triển khai 

có hiệu quả. Các cấp, các ngành tập trung triển khai thực hiện các tiêu chí ở các 

xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022, củng cố và nâng cao chất lượng 

các xã đã được công nhận đạt chuẩn trên địa bàn. Đã tổ chức thành công Lễ công 

bố huyện Tuy Phước đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020. Bên cạnh đó đã hoàn 

thiện hồ sơ đề nghị xét công nhận huyện Phù Cát đạt chuẩn nông thôn mới. 

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi trường, 

sinh thái trên địa bàn tỉnh tiếp tục được tăng cường. Trong quý I đã giao đất 10 

trường hợp, diện tích 4,3 ha; cho thuê đất 32 trường hợp, diện tích 75,4 ha; giao 

đất 24 khu dân cư, diện tích 31 ha... Xây dựng giá đất ở cụ thể tái định cư, giá đất 

ở theo giá thị trường để thu tiền sử dụng đất và xây dựng hệ số điều chỉnh giá đất 

để phục vụ bồi thường, giải phóng mặt bằng của 12 công trình, dự án. Tổ chức 

thẩm định Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của các đơn vị cấp huyện. 

b) Về sản xuất công nghiệp và xây dựng 

Trong quý I, dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng lớn 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Số ca 

mắc Covid-19 trong tỉnh tăng nhanh đã dẫn đến việc thiếu hụt lực lượng lao động 

trong các doanh nghiệp sản xuất. 

Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng cao kéo theo nhiều nguyên liệu đầu vào 

tăng giá, cước vận tải biển ở mức cao, tình trạng thiếu container rỗng chưa được 

khắc phục… tiếp tục ảnh hưởng lên hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh 

nghiệp, nhất là gia tăng chi phí sản xuất. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 3 

tăng 17,55% so với tháng 02 và tăng 6,56% so với cùng kỳ. Tính chung trong quý 

I, chỉ số sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh ước tăng 6,75% so cùng kỳ. 

Giá trị sản xuất công nghiệp quý I (theo giá so sánh 2010) ước đạt 13.408 

tỷ đồng, tăng 7,52% so với cùng kỳ. Trong đó, ngành chế biến, chế tạo đạt 

12.867 tỷ đồng, tăng 7,48%; ngành sản xuất và phân phối điện, nước đạt 414 tỷ 

đồng, tăng 18,16%; ngành cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước thải 

đạt 64,5 tỷ đồng, tăng 3,23%; riêng ngành khai khoáng đạt 62,1 tỷ đồng, giảm 

27,3% so với cùng kỳ. 

Nhìn chung, sản xuất công nghiệp những tháng đầu năm 2022 vẫn ở mức 

tăng thấp. Nguyên nhân chủ yếu là do ngay từ những tháng đầu năm bị ảnh 

hưởng của dịch Covid-19, bên cạnh đó, thời gian nghỉ Tết Nguyên đán kéo dài 

nên thời gian sản xuất của các doanh nghiệp ngắn hơn so với cùng kỳ.  

Các chương trình khuyến công, tư vấn phát triển công nghiệp tiếp tục được 

quan tâm triển khai thực hiện. Hoạt động sản xuất tiểu thủ công nghiệp và làng 

nghề tiếp tục phát triển ổn định. Các sản phẩm của các làng nghề đã đáp ứng phần 
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lớn nhu cầu tiêu dùng của người dân trong tỉnh. 

Về hoạt động xây dựng: Tính đến hết quý I, giá trị sản xuất xây dựng (theo 

giá so sánh 2010) ước đạt 2.816 tỷ đồng, tăng 6,5% so với cùng kỳ. Trong đó, 

công trình nhà để ở đạt 1.150 tỷ đồng, tăng 1,6%; công trình nhà không để ở đạt 

541 tỷ đồng, tăng 10,6%; công trình kỹ thuật dân dụng đạt 792 tỷ đồng, tăng 

5,4%; công trình xây dựng chuyên dụng đạt 333 tỷ đồng, tăng 22,5% so với cùng 

kỳ. 

c) Về thương mại, dịch vụ, tài chính  

Trong quý I, thị trường hàng hóa trong tỉnh sôi động, phong phú, sức mua 

tăng, nhất là trong dịp Tết Nguyên đán. Các doanh nghiệp thương mại chuẩn bị tốt 

hàng hóa, tổ chức nhiều chương trình khuyến mãi, giá cả hấp dẫn đã đáp ứng được 

nhu cầu mua sắm của nhân dân bên cạnh việc thực hiện phương án bình ổn thị 

trường Tết nên không xảy ra tình trạng sốt giá, khan hiếm hàng hóa. Nhờ vậy, tổng 

mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ xã hội trong quý I ước tăng 12,4% so 

với cùng kỳ, đặc biệt trong tháng 3 ước tăng 14,1%, là mức tăng cao nhất kể từ khi 

dịch bệnh Covid-19 bùng phát từ đầu năm 2020. 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ quý I ước đạt trên 22.939 

tỷ đồng, tăng 12,4% so với cùng kỳ. Xét theo ngành kinh doanh, doanh thu bán lẻ 

hàng hóa đạt 18.841 tỷ đồng, tăng 11,8%; dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt 2.961 tỷ 

đồng, tăng 17,5%; dịch vụ lữ hành đạt 12,7 tỷ đồng, giảm 3,1%; dịch vụ khác đạt 

1.124 tỷ đồng, tăng 9,8% so với cùng kỳ. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) quý I tăng 

2,32% so với cùng kỳ. 

Kim ngạch xuất khẩu quý I ước đạt 370 triệu USD, tăng 17,5% so với cùng 

kỳ. Một số sản phẩm có kim ngạch xuất khẩu tăng so với cùng kỳ như: hàng thuỷ 

sản tăng 83,8%; hàng dệt may tăng 54%; sản phẩm gỗ tăng 9,9%... Trong khi đó, 

xuất khẩu gạo giảm 4%; gỗ giảm 17,5% so với cùng kỳ. Giá trị nhập khẩu ước 

đạt 88,3 triệu USD, giảm 14,5% so với cùng kỳ.  

Về du lịch: Trong quý I, ngành dịch vụ đón nhận nhiều tín hiệu tích cực, 

thành phố Quy Nhơn nằm trong top 10 địa điểm được tìm kiếm nhiều nhất về du 

lịch Việt Nam. Đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán công suất phòng của các cơ 

sở lưu trú đạt trên 90%. Tính chung 3 tháng đầu năm, cả tỉnh đón được 923.600 

lượt khách, tăng 23,9% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu du lịch ước đạt 1.283 tỷ 

đồng, tăng 34,6% so với cùng kỳ. 

Dịch vụ vận chuyển hành khách quý I ước đạt 7,2 triệu hành khách, giảm 

3,8% và luân chuyển 712 triệu hành khách.km, giảm 4,5% so với cùng kỳ. Vận 

tải hàng hoá ước đạt 8,1 triệu tấn, tăng 8,3%; luân chuyển 1.145 triệu tấn.km, tăng 

14,6% so với cùng kỳ. Hàng thông qua cảng biển trong quý I đạt 3,2 triệu TTQ, 

tăng 1,4% so với cùng kỳ. 

Về hoạt động tài chính, tín dụng, tiếp tục thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng 

Nhà nước Việt Nam về lãi suất huy động và cho vay; triển khai thực hiện đầy đủ, 

kịp thời và có hiệu quả các giải pháp, cơ chế, chính sách của Chính phủ và Ngân 

hàng Nhà nước. Ước đến ngày 31/3/2022, tổng nguồn vốn huy động tại địa 
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phương là 84.050 tỷ đồng, tăng 10,5%, tổng dư nợ là 93.180 tỷ đồng, tăng 9,1% 

so với cùng kỳ (trong đó nợ xấu chiếm khoảng 0,27% tổng dư nợ).  

Về hoạt động thu chi ngân sách: Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung 

chỉ đạo thực hiện các biện pháp chủ yếu điều hành dự toán ngân sách địa phương 

năm 2022 trên địa bàn tỉnh, tập trung thực hiện các giải pháp tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, phát triển doanh nghiệp, tạo nguồn thu ổn định, vững 

chắc cho ngân sách. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh ước đến ngày 

31/3/2022 là 3.992 tỷ đồng, đạt 35,4% dự toán năm và tăng 17,4% so với cùng 

kỳ. Trong đó, thu nội địa (trừ tiền sử dụng đất; thu cổ tức, lợi nhuận được chia và 

lợi nhuận còn lại, xổ số kiến thiết) là 1.778 tỷ đồng, đạt 29,4% dự toán năm, tăng  

4,6% so với cùng kỳ. Riêng thu tiền sử dụng đất là 1.899 tỷ đồng, đạt 47,5% dự 

toán năm, tăng 41,1%; thu xuất nhập khẩu là 267 tỷ đồng, đạt 29,5% dự toán năm, 

giảm 7,3% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương là 3.652 tỷ đồng, đạt 

22,5% dự toán năm, giảm 8% so với cùng kỳ; trong đó chi thường xuyên là 2.175 

tỷ đồng, đạt 27,2% dự toán năm, tăng 29,3% so với cùng kỳ. 

d) Về thu hút đầu tư và phát triển doanh nghiệp  

Về đầu tư nước ngoài (FDI): Trong quý I chưa phát sinh dự án mới trên địa 

bàn tỉnh. Tính đến nay, toàn tỉnh có 86 dự án FDI với tổng vốn đăng ký trên 1,08 

tỷ USD; trong đó có 38 dự án trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn 

đăng ký 843,3 triệu USD và 48 dự án ngoài Khu kinh tế và Khu công nghiệp với 

tổng vốn đăng ký 245,5 triệu USD. 

Về đầu tư trong nước: Từ đầu năm đến nay đã chấp thuận chủ trương đầu 

tư cho 16 dự án với tổng vốn đầu tư trên 1.427 tỷ đồng, trong đó có 05 dự án 

trong Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đăng ký trên 1.116 tỷ đồng; 

11 dự án ngoài Khu kinh tế và Khu công nghiệp với tổng vốn đầu tư trên 311 tỷ 

đồng. Đồng thời đã thực hiện tăng vốn 03 dự án đầu tư với tổng vốn tăng thêm 

khoảng 2.040 tỷ đồng. 

Bên cạnh đó, các Khu kinh tế, khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh tiếp tục 

kêu gọi thu hút đầu tư, xây dựng nhà xưởng và hạ tầng kỹ thuật phục vụ sản xuất 

kinh doanh. Đến nay, có 400 dự án đầu tư vào Khu kinh tế Nhơn Hội và các Khu 

công nghiệp với tổng vốn đầu tư khoảng 134.710 tỷ đồng, vốn thực hiện đạt 

38.209 tỷ đồng. 

Về phát triển doanh nghiệp: Trong quý I đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký 

doanh nghiệp cho 345 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 3.043 tỷ 

đồng. So với cùng kỳ năm trước, tăng 20,6% về số doanh nghiệp đăng ký và tăng 

33% về vốn đăng ký. Cấp đăng ký cho 138 Chi nhánh/văn phòng đại diện/địa 

điểm kinh doanh; đăng ký thay đổi 495 trường hợp; giải thể và chấm dứt hoạt 

động 139 trường hợp; tạm ngừng hoạt động 405 trường hợp, hoạt động trở lại 261 

trường hợp. 

đ) Về thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 

Đã hoàn thành giao Kế hoạch đầu tư phát triển vốn ngân sách nhà nước 

năm 2022 đến từng Chủ đầu tư, tạo điều kiện cho các đơn vị, địa phương chủ 
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động triển khai có hiệu quả hoạt động đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. Tiếp 

tục đẩy mạnh huy động các nguồn vốn nhằm đám ứng nhu cầu chi đầu tư phát 

triển, tập trung xây dựng hoàn thành các công trình trọng điểm của tỉnh. 

Trong quý I, UBND tỉnh đã tổ chức một số Hội nghị về triển khai, chỉ đạo 

giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo UBND tỉnh đã tăng cường 

kiểm tra, đôn đốc các Chủ đầu tư khẩn trương thực hiện công tác chuẩn bị đầu 

tư, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình 

trọng điểm trên địa bàn tỉnh. Đã tổ chức Lễ khởi công Tuyến đường kết nối từ 

trung tâm thị xã An Nhơn đến đường ven biển phía Tây đầm Thị Nại. Bên cạnh 

đó, tỉnh đã đăng ký danh mục dự án thuộc lĩnh vực y tế, nông nghiệp dự kiến bố 

trí từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thực hiện thủ tục 

chuẩn bị đầu tư đảm bảo tiến độ. 

Tính đến ngày 31/3/2022, giá trị giải ngân vốn đầu tư công do tỉnh quản lý 

là 1.519 tỷ đồng, đạt 19,49% kế hoạch năm. Trong đó, giải ngân nguồn vốn đầu 

tư ngân sách địa phương là 665 tỷ đồng, đạt 13,7%, vốn Trung ương hỗ trợ theo 

mục tiêu là 844 tỷ đồng, đạt 34,5%; vốn nước ngoài (ODA) là 4,2 tỷ đồng, đạt 

1,2% kế hoạch năm. 

2. Về văn hoá – xã hội 

a) Hoạt động văn hoá, thông tin, thể dục thể thao, báo chí, phát thanh 

truyền hình trước và trong Tết có nhiều tiến bộ. Đã tổ chức thành công Chương 

trình dạ hội đón giao thừa mừng Đảng mừng Xuân Nhâm Dần 2022; Lễ kỷ niệm 

233 năm Chiến thắng Ngọc Hồi – Đống Đa và tổ chức thực hiện biểu tượng linh 

vật năm 2022. Đặc biệt đã tổ chức Lễ Khánh thành Đền thờ Tây Sơn tam kiệt 

thuộc Dự án mở rộng, nâng cấp Bảo tàng Quang Trung. Trong tình hình dịch 

Covid-19 còn phát sinh trên địa bàn tỉnh, các lễ hội đã thực hiện giảm quy mô, 

thời gian tổ chức, hạn chế các hoạt động tập trung đông người, đảm bảo các điều 

kiện về phòng, chống dịch bệnh. 

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư tiếp 

tục triển khai thực hiện có hiệu quả ở một số địa phương. Các hoạt động thể thao 

quần chúng, các giải thi đấu thể thao trong tỉnh được triển khai phù hợp với diễn 

biến dịch Covid-19. 

b) Ngành giáo dục và đào tạo trong thời gian qua đã nỗ lực vượt khó, thực 

hiện nghiêm túc, đồng bộ các nhiệm vụ chủ yếu và giải pháp cơ bản trong triển 

khai thực hiện nhiệm vụ học kỳ 1 năm học 2021-2022, hầu hết các cơ sở giáo 

dục trong tỉnh đã tổ chức dạy học trực tiếp, kịp với phân phối chương trình. 

Đã tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình giáo dục mầm 

non sau sửa đổi, bổ sung, Chương trình giáo dục phổ thông 2006 và Chương 

trình giáo dục phổ thông 2018 theo lộ trình. Trong quý I đã tổ chức các kỳ thi, 

hội thi chuyên môn đặc thù, tổ chức coi thi kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 12 

THPT cấp quốc gia năm học 2021- 2022 tại tỉnh, tổ chức kỳ thi chọn học sinh 

giỏi cấp tỉnh lớp 9, lớp 11 theo kế hoạch. 

c) Hoạt động y tế: tiếp tục tập trung đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch 
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Covid-19 trong tình hình mới và các dịch bệnh khác như sốt xuất huyết, tay chân 

miệng... Tiếp tục đẩy mạnh việc tiêm vắc-xin phòng Covid-19 cho người dân 

theo phương châm “Nhanh nhất, hiệu quả nhất và an toàn nhất”. Tính đến ngày 

15/3/2022, tỷ lệ người dân từ 18 tuổi trở lên được tiêm ít nhất 1 mũi vacxin là 

99,9%, tỷ lệ tiêm đủ 2 mũi vacxin là 96,5%, tiêm nhắc lại cho 258.772 người. 

Đã triển khai mở rộng các cơ sở điều trị người bệnh COVID-19 nâng khả năng 

thu dung, điều trị từ 1.200 giường lên 3.000 giường; trong đó có 0,05% giường 

hồi sức cấp cứu. Tiếp tục triển khai mô hình điều trị F0 tại nhà và thiết lập trạm 

y tế lưu động tại các địa phương. 

d) Về an sinh xã hội, lao động, việc làm: Công tác an sinh xã hội, chăm lo 

Tết cho các đối tượng chính sách, đồng bào các dân tộc, vùng sâu, vùng xa, hải 

đảo tiếp tục được thực hiện. Các địa phương đã trao trên 46.200 suất quà của 

Chủ tịch nước cho các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết với tổng 

số tiền trên 14 tỷ đồng. Các chương trình, dự án và chính sách phát triển kinh tế 

- xã hội miền núi được các địa phương triển khai thực hiện đạt kết quả tích cực. 

Trong quý I đã phê duyệt 2.556 dự án với tổng số tiền cho vay là 107 tỷ 

đồng để giải quyết việc làm, giải quyết việc làm cho 2.807 lao động, giới thiệu 

cho 13 lao động đi làm việc tại nước ngoài. 

Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em tiếp tục được quan tâm, triển khai thực 

hiện. Trong đó, tập trung đẩy mạnh thực hiện các nội dung thuộc Chương trình 

phòng, chống tai nạn thương tích trẻ em; Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu 

lao động trẻ em; Chương trình Bảo vệ trẻ em...; tổ chức thăm và tặng quà cho trẻ 

em có hoàn cảnh khó khăn nhân các dịp lễ, tết. 

e) Ngành khoa học, công nghệ và thông tin: Tiếp tục triển khai xây dựng 

dự án Tổ hợp Không gian Khoa học. Triển khai xây dựng Kế hoạch phát triển, 

nâng cao năng lực hệ thống các tổ chức dịch vụ khoa học và công nghệ, phát 

triển mạnh mẽ thị trường khoa học và công nghệ; đẩy mạnh phát triển hạ tầng 

công nghệ thông tin, thực hiện chuyển đổi số nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế 

số, xã hội số. 

3. Về công tác nội chính 

Về xây dựng chính quyền: Tiếp tục triển khai thực hiện một số nội dung 

Kế hoạch số 2268/QĐ-UBND và số 2413/QĐ-UBND về triển khai thực hiện 

Nghị quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII sắp xếp lại hệ thống chính trị tinh gọn. Xây dựng Kế 

hoạch tinh giản biên chế công chức, viên chức của tỉnh giai đoạn 2022 -2026. 

Trong quý I, ngành Thanh tra tập trung kết luận, xử lý các cuộc thanh tra đã 

thực hiện trong năm 2021 đồng thời triển khai các cuộc thanh tra theo kế hoạch 

năm 2022 và thanh tra đột xuất theo chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền. Công tác 

tiếp dân và xử lý đơn thư khiếu nại tố cáo thực hiện theo quy chế và giải quyết kịp 

thời các vụ việc bức xúc, khiếu nại đông người. 

Quốc phòng an ninh được bảo đảm, đã triển khai nhiệm vụ quốc phòng và 

hoàn thành việc giao quân năm 2022. Các lực lượng chức năng đã chủ động nắm 



8 
 

 

bắt tình hình, phát hiện, xử lý kịp thời các vụ việc liên quan đến an ninh chính trị; 

tăng cường công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, phòng cháy chữa cháy và 

kiềm chế tai nạn giao thông. Trong quý I, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 31 vụ tai nạn 

giao thông, làm chết 29 người, bị thương 26 người; so với cùng kỳ giảm 11 vụ, 

tăng 01 người chết và giảm 06 người bị thương. 

II. KHUYẾT ĐIỂM, TỒN TẠI 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh quý 

I năm 2022 vẫn còn những khuyết điểm, tồn tại là: 

- Một bộ phận lao động phải nghỉ việc để cách ly y tế gây ra thiếu hụt lao 

động tạm thời; giá cả nguyên, nhiên, vật liệu, xăng dầu tăng cao đã ảnh hưởng 

đến tốc tăng trưởng của ngành công nghiệp và xây dựng. 

- Hoạt động sản xuất, kinh doanh, tiêu thụ sản phẩm của một bộ phận 

không nhỏ doanh nghiệp gặp khó khăn. Công tác thu hút đầu tư, nhất là đầu tư 

nước ngoài gặp nhiều khó khăn.  

- Các lĩnh vực kinh doanh vận tải hành khách và hàng hóa, dịch vụ du 

lịch, lưu trú, ẩm thực gặp nhiều khó khăn, lượng khách du lịch đến tỉnh chưa 

nhiều. 

- Vẫn còn tình trạng lấn chiếm đất đai, ô nhiễm môi trường tại một số cụm, 

điểm công nghiệp, làng nghề, khu chăn nuôi tập trung... ; tình trạng khai thác trái 

phép tài nguyên, khoáng sản còn xảy ra ở một số địa phương. 

- Các hoạt động giáo dục, văn hoá, thể dục, thể thao, lao động, việc làm… 

bị tác động mạnh bởi dịch Covid-19, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, 

sinh hoạt và thu nhập của mỗi người dân. 

 - Trật tự an toàn xã hội và an ninh nông thôn ở một số địa phương có mặt 

diễn biến phức tạp, nhất là tình trạng tín dụng đen. 

Nguyên nhân của những khuyết điểm, tồn tại nêu trên là do dịch bệnh 

Covid-19 diễn biến phức tạp, biến chủng mới có tốc độ lây lan nhanh là nguyên 

nhân chủ yếu, ảnh hưởng đến hầu hết các ngành, lĩnh vực, các địa bàn. Bên cạnh 

đó là các yếu tố đến từ môi trường bên ngoài như: tình hình căng thẳng chính trị 

trên thế giới, giá cả nguyên, nhiên, vật liệu, xăng dầu, cước, phí vận chuyển 

hàng hóa tăng cao cũng ảnh hưởng đến các hoạt động sản xuất, thương mại... 

Ngoài ra, một số sở, ban, ngành và địa phương triển khai thực hiện nhiệm vụ 

được giao chưa đồng bộ, chặt chẽ; chỉ đạo xử lý một số vấn đề tồn tại, yếu kém 

chưa kịp thời, thiếu tập trung, kiên quyết... 
 

Phần II 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2022 
 

Trong quý II, với bối cảnh dịch bệnh trên thế giới và trong nước vẫn đang 

diễn biến phức tạp, kinh tế phục hồi chậm, UBND tỉnh yêu cầu các cấp, ngành, 

địa phương phải luôn luôn đề cao cảnh giác, không được chủ quan lơ là, chuẩn 

bị sẵn sàng các nguồn lực để ứng phó với mọi tình huống, diễn biến của dịch; 
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tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả những giải pháp chủ yếu trong chỉ đạo 

điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022; trước mắt cần tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Về phòng, chống dịch Covid-19: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên 

truyền, nâng cao nhận thức của người dân. Tập trung đẩy nhanh tiến độ tiêm 

chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn tỉnh, xây dựng kế hoạch và chuẩn bị 

các điều kiện để tổ chức tiêm vắc xin cho trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi. Chủ động 

rà soát, tăng cường cơ sở vật chất, đảm bảo nhân lực, trang thiết bị, vật tư y tế... 

tại các cơ sở thu dung, điều trị bệnh nhân Covid-19, sẵn sàng ứng phó khi số ca 

nhiễm tăng cao tại cùng thời điểm, không để bị động, quá tải. 

2. Về nông, lâm, thủy sản, quản lý tài nguyên, môi trường: Tập trung 

chỉ đạo thu hoạch lúa vụ Đông Xuân 2021-2022, chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

để triển khai sản xuất vụ Hè Thu. Tiếp tục triển khai các mô hình khuyến nông, 

các mô hình ứng dụng công nghệ cao về lĩnh vực trồng trọt. Tăng cường công tác 

dự báo, theo dõi chặt chẽ tình hình sâu bệnh để sớm phát hiện, hướng dẫn nông 

dân phòng trừ kịp thời đảm bảo an toàn cho sản xuất nông nghiệp. 

Tăng cường công tác quản lý, giám sát công tác chăn nuôi, phòng chống 

dịch bệnh động vật. Triển khai tiêm phòng phòng chống dịch bệnh đợt I/2022 trên 

toàn tỉnh. Tiếp tục triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn 

nuôi nông hộ; chính sách khuyến khích đầu tư xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia 

cầm tập trung trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình phát 

triển bò thịt chất lượng cao trong nông hộ. 

Tiếp tục triển khai các giải pháp để khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu 

Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy 

định (IUU). 

Triển khai quyết liệt các biện pháp để quản lý, bảo vệ rừng; phòng chống 

cháy rừng trong tình hình nắng nóng, khô hạn; ngăn chặn triệt để tình trạng lấn, 

chiếm đất lâm nghiệp và khai thác lâm sản trái phép. Xây dựng phương án phòng 

cháy chữa cháy rừng trong mùa khô, tăng cường lực lượng ở các địa bàn xung 

yếu có nguy cơ cháy rừng cao. 

Tiếp tục hướng dẫn các xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022 

triển khai thực hiện các nội dung, tiêu chí chưa đạt chuẩn và hoàn thiện hồ sơ, thủ 

tục trình công nhận đạt chuẩn nông thôn mới theo tiến độ. 

Tăng cường công tác kiểm tra quản lý đất đai, tài nguyên môi trường; tập 

trung chỉ đạo lập lại trật tự trong khai thác tài nguyên khoáng sản; kiểm tra và có 

biện pháp xử lý tổ chức và cá nhân vi phạm công tác bảo vệ môi trường tại các cơ 

sở sản xuất ở các khu, cụm công nghiệp, làng nghề. Phê duyệt kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 cấp huyện. Tiếp tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư các 

dự án trên toàn tỉnh.  

3. Về sản xuất công nghiệp: Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 

02/NQ-CP ngày 01/01/2022 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh 
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quốc gia năm 2022. Nghiên cứu giải pháp giải quyết tình trạng thiếu nguyên liệu 

sản xuất, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị trường. 

Tiếp tục cập nhật tình hình các khó khăn, vướng mắc, kiến nghị của các 

doanh nghiệp, hỗ trợ, hướng dẫn, đồng hành cùng doanh nghiệp, giúp doanh 

nghiệp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thành lập và hoạt động. 

Rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư hạ tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp (CCN) 

tập trung đầu tư hoàn thiện hạ tầng và nâng cao hiệu quả hoạt động các CCN, tạo 

điều kiện mặt bằng thuận lợi trong thu hút đầu tư, nhất là các CCN đang đầu tư 

xây dựng dở dang. 

Đảm bảo cung ứng điện ổn định phục vụ tốt cho phát triển sản xuất công 

nghiệp, nhất là tại các khu, cụm công nghiệp; tổ chức kiểm tra giám sát việc thực 

hiện tiết kiệm điện của khách hàng sử dụng điện trên địa bàn tỉnh; tăng cường 

kiểm tra phòng, chống cháy nổ trong mùa nắng nóng để bảo vệ tài sản và duy trì 

hoạt động sản xuất kinh doanh. 

4. Về thương mại, dịch vụ và du lịch: Tập trung triển khai hiệu quả các 

giải pháp thúc đẩy phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch phù hợp với yêu cầu 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới. 

Đôn đốc các doanh nghiệp đẩy mạnh sản xuất các mặt hàng xuất khẩu, nhất 

là các mặt hàng chủ lực của tỉnh. Các cơ quan chức năng có liên quan thường 

xuyên thực hiện công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là đối với việc 

bình ổn giá cả thị trường, chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng...; kiểm 

tra việc niêm yết giá và bán hàng theo giá niêm yết, nhất là các mặt hàng tiêu 

dùng thiết yếu tại các chợ, trung tâm thương mại, cửa hàng tư nhân...; xử lý 

nghiêm những trường hợp kinh doanh hàng hóa không đảm bảo vệ sinh an toàn 

thực phẩm, không có nguồn gốc xuất xứ, đầu cơ tăng giá để thu lợi bất chính. 

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng 

Việt Nam”. 

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quảng bá, xúc tiến đầu tư về du lịch; hợp 

tác phát triển về du lịch với các địa phương trong và ngoài nước, mở rộng các loại 

hình và sản phẩm du lịch; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án du lịch 

trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. Tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động các ngành dịch vụ bưu chính - viễn thông, tài chính, ngân hàng, bảo hiểm, 

vận tải... để phục vụ tốt hơn cho kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội. 

5. Về tài chính, thu ngân sách: Các cấp, các ngành, địa phương chú trọng 

đôn đốc thực hiện các biện pháp chống thất thu ngân sách, nhất là thu nội địa để 

đảm bảo nhu cầu chi theo kế hoạch. Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong sử 

dụng kinh phí đầu tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vực khác. 

Khuyến khích phát triển, mở rộng các ngành nghề, lĩnh vực có số thu lớn, nguồn 

thu ổn định và các hoạt động dịch vụ công cho các đơn vị sự nghiệp có thu. 

Thường xuyên kiểm kê, rà soát các doanh nghiệp, hộ sản xuất kinh doanh để 

đưa vào diện theo dõi, quản lý thuế; tăng cường công tác tuyên truyền, hỗ trợ 

người nộp thuế, nhất là cơ chế chính sách thuế mới, tạo thuận lợi cho đối tượng 
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nộp thuế. 

6. Về đầu tư phát triển: Khẩn trương triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, 

giải pháp của Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết 

số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ, bảo đảm đúng tiến độ, chất lượng. 

Chỉ đạo đẩy mạnh công tác xây dựng cơ bản, nhất là các công trình, dự án trọng 

điểm, các công trình đã có trong kế hoạch năm 2022. Tập trung hoàn tất hồ sơ, 

thủ tục; đẩy nhanh tiến độ bồi thường, giải phóng mặt bằng; đầu tư xây dựng, 

hoàn thành các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn tỉnh 

Đối với các dự án khởi công mới phải khởi công trong quý II/2022. Tăng 

cường giải ngân kế hoạch vốn đâu tư công năm, đảm bảo đến ngày 30/6/2022 

đảm bảo tỷ lệ giải ngân đạt tối thiểu 40% kế hoạch vốn giao. 

7. Về giáo dục, văn hóa, khoa học và công nghệ, thông tin và truyền 

thông: 

Chỉ đạo việc ôn tập và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia năm 2022. 

Tiếp tục phối hợp các trường đại học tổ chức tư vấn về công tác tuyển sinh đại 

học, cao đẳng năm 2022. Hướng dẫn tổng kết năm học 2021-2022 và xây dựng 

phương án tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022. 

Đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đi 

vào chiều sâu. Triển khai Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghệ, tuyên truyền 

lưu động trực quan kỷ niệm 47 năm giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất 

đất nước; kỷ niệm 132 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh...  

Tiếp tục thực hiện dự án Tổ hợp không gian khoa học và phối hợp Trung 

tâm ICISE tổ chức Hội nghị quốc tế năm 2022. Tập trung đẩy mạnh tuyên truyền 

các sự kiện lớn của đất nước và của địa phương cũng như về tình hình kinh tế, 

chính trị của tỉnh; tiếp tục triển khai Chương trình ứng dụng Công nghệ thông tin 

trong cơ quan nhà nước năm 2022. 

8. Về y tế, an sinh xã hội:  

- Tiếp tục ủng cố, nâng cao hiệu quả công tác y tế dự phòng; chủ động 

phòng, chống các loại dịch bệnh, nhất là các dịch bệnh nguy hiểm ở người; đảm 

bảo an toàn trong tiêm chủng, vệ sinh an toàn thực phẩm. Thực hiện đồng bộ các 

giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ y tế, giảm quá tải trong khám, chữa bệnh.  

- Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở cho người có công và nhà ở xã hội trên 

địa bàn tỉnh; thực hiện tốt công tác chăm sóc đối tượng chính sách và các mục 

tiêu an sinh xã hội, bảo đảm ổn định đời sống nhân dân. Tiếp tục hướng dẫn, đôn 

đốc các địa phương xây dựng dự án vay vốn hỗ trợ tạo việc làm.  

9. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ 

thống chính quyền các cấp. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường 

giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính trước và đúng hạn, không để tồn đọng. Chỉ 

đạo kiên quyết, có hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2022. 

Tập trung giải quyết kịp thời, các vụ khiếu nại, tố cáo của công dân, không để xảy 
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ra khiếu kiện đông người, vượt cấp, gây mất trật tự, an toàn xã hội. Đẩy mạnh 

công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật. Kiểm tra đôn đốc việc thực 

hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.  

10. Tăng cường công tác quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự an toàn 

xã hội. Đẩy mạnh triển khai nhiệm vụ quân sự, quốc phòng năm 2022. Triển khai 

kế hoạch bảo vệ các ngày Lễ lớn của tỉnh và đất nước. Tăng cường công tác 

phòng chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, phòng chống cháy nổ. Tiếp tục triển 

khai quyết liệt các biện pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn giao thông, tăng cường 

tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm an toàn giao thông. 

11. Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố 

rà soát đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ quý I để chỉ đạo tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ quý II và cả năm 2022. Xây dựng các báo cáo, đề án đã được phân 

công, trình UBND tỉnh đảm bảo chất lượng. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

 

 

 

 


