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 ỦY BAN NHÂN DÂN      CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          

                                                                                                                  

CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về kế hoạch                

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 

(Ban hành kèm theo Quyết định số  213  /QĐ-UBND 

ngày  24  /01/2022  của Ủy ban nhân dân tỉnh) 

 

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

của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo Nghị quyết Đại 

hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân 

tỉnh. Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua nhiệm vụ chung của kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2022 là: “Tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu 

“kép”, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; không 

chủ quan, lơ là, mất cảnh giác, coi kiểm soát dịch bệnh, đảm bảo sức khỏe nhân 

dân là điều kiện tiên quyết để phục hồi, thúc đẩy phát triển kinh tế; từng bước 

mở cửa nền kinh tế trong trạng thái “bình thường mới” phù hợp với diễn biến, 

độ bao phủ vắc-xin và khả năng điều trị COVID-19. Khai thác, sử dụng hiệu 

quả các nguồn lực, tiềm năng, lợi thế của tỉnh, chủ động liên kết, hợp tác và hội 

nhập; đẩy mạnh tái cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, 

tăng năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế, trọng tâm là phát 

triển công nghiệp, du lịch, nông nghiệp. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành 

chính, tạo môi trường thuận lợi để thu hút đầu tư, phát triển sản xuất, kinh 

doanh. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà 

nước. Bảo đảm an sinh xã hội và phúc lợi xã hội, cải thiện và nâng cao đời 

sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh và trật 

tự an toàn xã hội”. Đồng thời, đề ra các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 

2022 (chi tiết tại Phụ lục 1). 

 Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các sở, ngành và UBND các huyện, thị 

xã, thành phố theo chức năng, nhiệm vụ triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị 

quyết của Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và Nghị quyết của HĐND tỉnh 

về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022, trong đó tập trung chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu sau đây:  

 I. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 

THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI VÀ DỰ 

TOÁN NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC NĂM 2022 

Các sở, ban ngành và địa phương bám sát, thực hiện quyết liệt, hiệu quả 

hơn theo tinh thần chủ đề điều hành của Chính phủ “Đoàn kết kỷ cương, chủ 
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động thích ứng, an toàn hiệu quả, phục hồi phát triển”, trọng tâm chỉ đạo 

điều hành của năm 2022 như sau: 

(1) Bám sát các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh và căn 

cứ vào tình hình thực tiễn để chỉ đạo, điều hành chủ động, linh hoạt, sáng tạo, 

đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và có hiệu quả.  

(2) Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; 

kiên định thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, bảo vệ tối đa sức 

khỏe, tính mạng của Nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản 

xuất, kinh doanh, kịp thời hỗ trợ người dân, doanh nghiệp. Xác định tiêm 

chủng vắc-xin, thuốc điều trị COVID-19 và nâng cao ý thức, trách nhiệm của 

người dân là các yếu tố quyết định trong kiểm soát dịch bệnh thành 

công để phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. 

(3) Chủ động nắm chắc tình hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá 

trình phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội và duy trì động lực tăng trưởng trong 

dài hạn, khai thác các động lực tăng trưởng mới. Tập trung thực hiện 03 trọng 

tâm: Khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy mạnh xuất khẩu; đẩy nhanh 

tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và huy động mọi nguồn lực để phát triển hệ 

thống kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng: Giao thông, thủy lợi, khu công nghiệp, 

đô thị, dân cư. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế thực chất, hiệu quả. Phát triển 

thương mại điện tử, kinh tế số và các mô hình kinh doanh mới dựa trên ứng 

dụng công nghệ thông tin, công nghệ số.  

(4) Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương; khắc 

phục hạn chế, yếu kém của năm 2021, nhất là các tồn tại, hạn chế kéo dài; thực 

hiện thành công, toàn diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, tạo nền tảng 

vững chắc để phát triển bền vững. Nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán 

bộ, công chức và tăng cường kiểm tra, giám sát thực thi công vụ. Chú trọng 

nguồn lực con người, phát triển văn hóa, giáo dục, nâng cao chất lượng nguồn 

nhân lực gắn với đẩy mạnh ứng dụng khoa học, phát triển công nghệ số, đổi 

mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động. 

(5) Bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt chính sách xã hội đối với người 

có công, khôi phục và ổn định thị trường lao động, tạo việc làm, cơ cấu lại lực 

lượng lao động, nâng cao thu nhập, đời sống cho người dân. Đẩy mạnh cải cách 

hành chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi. Quản lý chặt chẽ, sử 

dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường và chủ động ứng phó với 

biến đổi khí hậu. Tăng cường thông tin, tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công 

tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội, Đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng, tiêu 

cực, lãng phí. 

(6) Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội; tiếp tục củng cố, 

tăng cường, giữ vững quốc phòng, an ninh. Chủ động hội nhập, nâng cao hiệu 

quả công tác đối ngoại, thu hút nguồn lực bên ngoài cho phát triển. 

(7) Triển khai thực hiện hiệu quả 5 Nghị quyết chuyên đề của Tỉnh ủy 

khóa XIV về: Phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia 
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tăng cao; Phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Đẩy 

mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

đến năm 2025; Phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030; Chuyển đổi số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Riêng đối với 

công tác chuyển đổi số: Phải xem công tác chuyển đổi số là nhiệm vụ quan 

trọng, thường xuyên của các cấp, các ngành và là cơ hội để tỉnh phát triển 

nhanh và bền vững. Tất cả các cơ quan, sở, ngành, địa phương phải xây dựng 

Kế hoạch thực hiện chuyển đổi số 5 năm và hàng năm, ngay sau khi Tỉnh ủy 

ban hành Nghị quyết và Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện. 

1. Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, 

chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế.  

 Triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-

19 và Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, thực sự thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh; coi đây là nhiệm vụ quan trọng, 

cấp bách của các sở, ngành và địa phương ngay từ đầu năm 2022, phấn đấu đạt 

và vượt mục tiêu tăng trưởng GRDP đạt 7%.  

           a) Các sở, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao: 

- Triển khai nhất quán, nghiêm túc chỉ đạo Trung ương về thích ứng an 

toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19, đảm bảo hài hòa 03 yêu 

cầu: An toàn - linh hoạt - hiệu quả. Tạo thuận lợi tối đa cho lưu thông hàng 

hóa, lao động trở lại sản xuất sau dịch bệnh. 

- Đẩy nhanh việc tiêm vắc-xin cho trẻ em, tiêm mũi tăng cường, bảo đảm 

khoa học, hiệu quả. Căn cứ độ bao phủ vắc xin, khả năng điều trị và đặc điểm 

của từng địa phương để có chiến lược phòng dịch mới phù hợp, trong đó 

phương pháp cách ly, điều trị phù hợp đối với người đã tiêm 01 mũi, 02 mũi 

vắc xin, các ca nhiễm không có triệu chứng, triệu chứng nhẹ, triệu chứng 

nặng,… không để dịch bùng phát, tái phát lan rộng, kéo dài, làm ảnh hưởng đến 

các hoạt động kinh tế - xã hội cũng như đời sống nhân dân. Phát huy vai trò của 

mạng lưới y tế cơ sở, đội phản ứng nhanh, tổ hỗ trợ điều trị COVID-19, tổ 

COVID-19 cộng đồng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, 

đề cao tính tự giác, tích cực, chủ động của người dân trong phòng, chống dịch. 

Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, mất cảnh giác và cũng không hoảng hốt, 

lo sợ khi dịch bùng phát. 

- Ưu tiên bố trí nguồn NSNN để tập trung nâng cao năng lực hệ thống y tế 

và thực hiện nhiệm vụ quan trọng, cấp bách khác. Khuyến khích tổ chức tín dụng 

tiết giảm chi phí để giảm lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận tài chính, tín 

dụng cho doanh nghiệp, người dân. 

- Triển khai nhanh, có hiệu quả các chính sách, giải pháp của Chính phủ, 

của tỉnh hỗ trợ cho nhân dân, người lao động và doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ 

kinh doanh nâng cao sức chống chịu, vượt qua khó khăn, phục hồi sản xuất, 
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kinh doanh, lưu thông hàng hoá, bảo đảm nguồn cung nguyên, nhiên, vật liệu 

phục vụ cho sản xuất kinh doanh, không để đứt gãy chuỗi cung ứng, kết nối 

cung cầu lao động, thúc đẩy xuất khẩu, tiêu dùng, đẩy mạnh đầu tư và ổn định 

đời sống nhân dân; đồng thời, tăng cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện các 

chính sách an sinh xã hội, không để sót đối tượng và đời sống của người dân. 

- Phấn đấu tỷ lệ huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt cao hơn năm 2021, 

lấy đầu tư công dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội, nhất là 

thông qua hợp tác đối tác công tư. Thu hút chọn lọc nguồn lực đầu tư, chủ động 

tiếp cận, tìm hiểu, hỗ trợ các đối tác, tập đoàn lớn, chủ động phương án tạo mặt 

bằng sạch, hạ tầng kết nối, nhân lực... Chú trọng đối thoại chính sách, xúc tiến 

đầu tư tại chỗ, kịp thời tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp.  

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, địa 

phương:   

- Theo dõi, tham mưu UBND tỉnh triển khai Kế hoạch phục hồi, phát 

triển kinh tế - xã hội trong điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19.  

- Tiếp tục tham mưu, đẩy mạnh hoạt động của Tổ công tác đặc biệt của 

tỉnh về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và người dân bị ảnh hưởng bởi dịch 

bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 2867/QĐ-UBND ngày 

25/10/2021 của UBND tỉnh; rà soát, tổng hợp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và 

thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư, đầu tư công tại các sở, ban, ngành, UBND các 

huyện, thị xã, thành phố, kịp thời báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết. 

 2. Góp phần củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát và 

xây dựng, hoàn thiện các chính sách, tổ chức thi hành pháp luật: 

 a) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận:  

           - Tuyên truyền, triển khai kịp thời các cơ chế, chính sách đến các tổ 

chức tín dụng (TCTD) và người dân trên địa bàn; tiếp tục triển khai có hiệu quả 

chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp; tạo điều kiện cho người dân và 

doanh nghiệp tiếp cận vốn ngân hàng. Chỉ đạo các TCTD đẩy mạnh huy động 

vốn, mở rộng tín dụng theo định hướng của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam 

gắn với thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng tín dụng, trong đó tập 

trung vốn vào lĩnh vực sản xuất, kinh doanh, lĩnh vực ưu tiên, các chương trình 

kinh tế trọng điểm theo hướng khai thác thế mạnh tiềm năng tại địa phương. 

Kiểm soát chặt chẽ tín dụng vào các lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro; thực hiện các giải 

pháp mở rộng tín dụng góp phần hạn chế tín dụng đen trên địa bàn; tiếp tục 

thực hiện các biện pháp hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn do ảnh hưởng bởi dịch 

COVID-19.  

 - Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín 

dụng (TCTD) gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025 sau khi được cấp có 

thẩm quyền phê duyệt. Giám sát chất lượng tín dụng của TCTD, rà soát kỹ, 

đánh giá lại chính xác nợ xấu nội bảng và tiếp tục xây dựng phương án xử lý 
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đối với các TCTD yếu kém còn lại. Tích cực triển khai giải pháp chuyển đổi 

mô hình kinh doanh của TCTD theo hướng ứng dụng công nghệ hiện đại, đa 

dịch vụ, tập trung vào hoạt động, nghiệp vụ ngân hàng số. 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia 

đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; triển khai thực hiện Đề án phát triển 

thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025, Đề án đẩy mạnh thanh 

toán qua ngân hàng đối với dịch vụ công và chi trả an sinh xã hội. Tăng cường 

công tác quản lý ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng; tăng cường công tác 

kiểm tra, giám sát các TCTD trên địa bàn. 

b) Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, cơ quan, địa phương: 

Triển khai thực hiện tốt Luật Quản lý thuế, chống thất thu, chống chuyển 

giá, trốn thuế, chống gian lận thương mại; đôn đốc thu hồi nợ thuế và thực hiện 

kiên quyết các biện pháp cưỡng chế nợ thuế theo đúng quy định của pháp luật, 

phấn đấu đến ngày 31/12/2022 nợ thuế không quá 5% trên tổng thu ngân sách 

nhà nước năm 2022.  

Phấn đấu tăng thu ngân sách nhà nước để bổ sung nguồn lực cho dự 

phòng, chống dịch COVID-19 và phục hồi kinh tế. Quản lý, khai thác tốt các 

nguồn thu ngân sách trên địa bàn tỉnh, tiếp tục đẩy mạnh khai thác các nguồn 

thu có dư địa lớn, thu từ hoạt động kinh doanh, khai thác tài nguyên khoáng 

sản, dịch vụ du lịch, công nghiệp môi trường, năng lượng tái tạo, nguồn thu từ 

quỹ đất thực hiện các dự án khu dân cư, dự án các khu du lịch,... Kiểm soát 

chặt chẽ việc hoàn thuế giá trị gia tăng, quyết liệt chống gian lận trong hoàn 

thuế; thực hiện kê khai nộp thuế bằng hình thức điện tử.  

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hiện đại hóa hệ thống thuế, đơn 

giản các thủ tục hành chính,  đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ 

thông tin trong công tác quản lý thuế, tạo môi trường thuận lợi, rõ ràng minh 

bạch cho người nộp thuế thực hiện nghĩa vụ với ngân sách nhà nước.  

            c) Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan và địa phương: 

            Thực hiện có hiệu quả chỉ đạo của Chính phủ về chính sách tài khóa 

chặt chẽ, tiết kiệm để góp phần cùng Trung ương thực hiện kiểm soát lạm phát, 

giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính - ngân 

sách nhà nước. Điều hành chi ngân sách nhà nước trong phạm vi dự toán được 

duyệt, thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ đảm bảo đúng mục đích, tiêu chuẩn, 

định mức, chế độ nhà nước quy định. Tiết kiệm triệt để các khoản chi thường 

xuyên; chống lãng phí; không bố trí dự toán chi cho nhiệm vụ chi chưa thực sự 

cần thiết, chính sách chưa ban hành. Kiên quyết cắt giảm những khoản chi 

thường xuyên ngân sách đã được giao trong dự toán đầu năm, nhưng chưa thực 

hiện phân bổ theo quy định. Đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra và công khai minh 

bạch việc sử dụng ngân sách nhà nước.  

Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác bình ổn gián, quản lý 

giá trên địa bàn tỉnh, quản lý tài sản công tại các cơ quan nhà nước và các đơn 
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vị hành chính sự nghiệp nhà nước. Thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi 

thực hiện bán, chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất. 

Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện cơ chế tự chủ tài chính của 

đơn vị sự nghiệp công lập.  

d) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan và địa phương: 

- Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại nội địa, thực hiện tốt 

các chương trình hợp tác, liên kết giữa tỉnh Bình Thuận với các tỉnh, thành phố, 

vùng, khu vực để hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản 

phẩm, tìm kiếm khách hàng, kênh phân phối nhằm phát triển thị trường tiêu thụ 

sản phẩm. Tăng cường công tác quản lý, điều hành, theo dõi sát diễn biến thị 

trường, tham mưu điều tiết kịp thời, bảo đảm cung cầu hàng hóa, không để xảy 

ra tình trạng thiếu hàng, tăng giá bất hợp lý, đặc biệt các dịp Lễ, Tết. Vận động 

thu hút các tập đoàn, công ty phân phối nước ngoài vào kinh doanh các loại 

hình bán buôn, bán lẻ quy mô lớn và hiện đại. Tổ chức tốt các kênh phân phối 

hàng tiêu dùng. Tiếp tục triển khai Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên 

dùng hàng Việt Nam”. Tổ chức các chương trình bình ổn giá, tạo điều kiện phát 

triển thương mại ở khu vực miền núi, hải đảo. 

- Triển khai đồng bộ các giải pháp thúc đẩy xuất khẩu. Tiếp tục hỗ trợ 

doanh nghiệp xuất khẩu duy trì, phục hồi các thị trường xuất khẩu hiện có và 

mở rộng thị trường mới; tránh phụ thuộc nhiều vào một thị trường; chủ động có 

kế hoạch, biện pháp cụ thể đối với từng ngành hàng, mặt hàng xuất khẩu chủ 

lực. 

đ) Cục quản lý thị trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương:  

 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, chống buôn lậu, 

gian lận thương mại, hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; bình 

ổn tình hình thị trường, không để xảy ra tình trang đầu cơ, găm hàng, tăng giá 

bất hợp lý.  

e) Các sở, cơ quan và địa phương: 

- Triển khai công tác thu ngân sách nhà nước ngày từ đầu năm; phối hợp 

chặt chẽ với cơ quan thuế, hải quan, quản lý thị trường tăng cường quản lý thu, 

chống thất thu, buôn lậu, gian lận thương mại, trốn thuế, xử lý nợ đọng thuế; 

đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời các khoản thu phát sinh theo quy định 

của pháp luật. Mọi khoản thu phát sinh phải hạch toán đầy đủ, kịp thời vào 

ngân sách nhà nước. Thực hiện nghiêm quy định về đấu giá khi thực hiện bán, 

chuyển nhượng, cho thuê tài sản công, giao đất, cho thuê đất theo quy định của 

pháp luật. 

- Điều hành chi NSNN hiệu quả, chặt chẽ, tiết kiệm, để dành nguồn lực 

cho phòng chống dịch COVID-19, hỗ trợ phục hồi kinh tế và dự phòng cho các 

trường hợp bất khả kháng, thiên tai, dịch bệnh... Kiểm soát chặt chẽ các khoản 

chi NSNN theo dự toán được giao, đúng chế độ, tiêu chuẩn, định mức theo quy 

định; triệt để tiết kiệm các khoản chi thường xuyên, không bố trí dự toán chi 
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ngân sách cho các nhiệm vụ chi chưa thật sự cần thiết, các chính sách chưa ban 

hành; chỉ tham mưu ban hành chính sách làm tăng chi NSNN khi thật sự cần 

thiết và có nguồn bảo đảm; tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài 

sản công; kiên quyết cắt giảm những khoản chi thường xuyên ngân sách đã 

được giao trong dự toán đầu năm, nhưng chưa thực hiện phân bổ theo quy định. 

Thực hiện tốt việc xét duyệt, thẩm định, báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước 

của các đơn vị dự toán trực thuộc và ngân sách cấp dưới. Tăng cường công tác 

theo dõi, đánh giá, kiểm tra, thanh tra, giám sát việc chấp hành kỷ luật, kỷ 

cương trong quản lý ngân sách nhà nước.  

          - Tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách tạo điều kiện thúc đẩy các 

loại thị trường phát triển: Thị trường hàng hóa, dịch vụ; thị trường tài chính, tín 

dụng, bảo hiểm; thị trường khoa học công nghệ; thị trường bất động sản; thị 

trường lao động. 

- Thực hiện hiệu quả Chương trình công tác và các chủ trương xây dựng 

các văn bản quy phạm pháp luật trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh năm 2022 theo 

Chương trình công tác (gửi kèm theo) và chỉ đạo liên quan của UBND tỉnh. 

Tập trung rà soát, tham mưu xây dựng, hoàn thiện các văn bản quy phạm pháp 

luật, nhằm cụ thể hóa các luật, nghị định của Chính phủ trên các lĩnh vực đầu 

tư, đất đai, xây dựng như sửa đổi, bổ sung, thay thế: Quy định về đầu tư dự án 

ngoài ngân sách trên địa bàn tỉnh (Quyết số số 07/2017/QĐ-UBND ngày 

22/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh); Quy định về bồi thường hỗ trợ, tái định 

cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 08/2015/QĐ-

UBND ngày 02/3/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh); Quy định về đấu giá quyền 

sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn 

tỉnh (Quyết định số 53/2018/QĐ-UBND của Ủy ban nhân dân tỉnh),... 

           3. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực gắn với đổi mới mô hình 

tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 

của nền kinh tế, tạo nền tảng phát triển kinh tế số, xã hội số:   

            a) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan và địa phương: 

 - Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

(khóa XIV) về phát triển công nghiệp đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030. Tập trung đôn đốc đẩy mạnh đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng các cụm 

công nghiệp: Sông Bình, Nghĩa Hòa, Đông Hà, Nam Hà, Nam Hà 2, Nam Hà 

3, Tân Bình 1, Nghị Đức để thu hút các dự án đầu tư thứ cấp. Tăng cường xúc 

tiến đầu tư, thu hút nhà đầu tư có tiềm lực mạnh đầu tư kết cấu hạ tầng bên 

trong cụm công nghiệp, theo hướng ưu tiên các dự án sản xuất sản phẩm giá trị 

gia tăng và hàm lượng công nghệ cao. Khuyến khích phát triển công nghiệp 

bảo quản sau thu hoạch, phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến nông 

- lâm - thủy sản và các sản phẩm lợi thế của tỉnh. Kêu gọi đầu tư phát triển các 

ngành công nghiệp phụ trợ cho ngành năng lượng. Nghiên cứu, tham mưu 

UBND tỉnh các chính sách ưu đãi đầu tư để thu hút các dự án sản xuất các thiết 

bị điện, linh kiện phục vụ phát triển công nghiệp năng lượng tái tạo, lắp ráp 
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máy móc, ô tô, xe máy,… 

         - Quan tâm đôn đốc các nhà đầu tư hoàn thành thủ tục sớm, triển khai xây 

dựng các dự án năng lượng tái tạo, đưa vào hoạt động. Phối hợp, hỗ trợ ngành 

điện và các chủ đầu tư triển khai thực hiện các công trình lưới điện truyền tải, 

lưới điện phân phối để phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, giải phóng 

công suất các dự án điện năng lượng tái tạo trên địa bàn tỉnh. Phối hợp với các 

sở, ngành và địa phương đôn đốc, hỗ trợ chủ đầu tư tháo gỡ khó khăn, vướng 

mắc chuẩn bị các thủ tục đầu tư, triển khai thực hiện: Trung tâm điện khí Sơn 

Mỹ tại xã Sơn Mỹ, huyện Hàm Tân, các dự án điện năng lượng tái tạo trên địa 

bàn tỉnh (sau khi Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch điện VIII). 

           b) Ban Quản lý các Khu công nghiệp tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, 

địa phương: 

- Hỗ trợ chủ đầu tư hoàn chỉnh công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù giải tỏa 

và triển khai đầu tư hạ tầng KCN Sơn Mỹ 2 sau khi Thủ tướng Chính phủ chấp 

thuận chủ trương đầu tư.   

- Phối hợp với UBND huyện Hàm Tân và các sở, ngành liên quan tạo 

điều kiện để các chủ đầu tư sớm hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, đền bù 

giải tỏa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để khởi công xây dựng KCN 

Sơn Mỹ 1, KCN Tân Đức, KCN Sơn Mỹ 2 (nếu được Thủ tướng Chính phủ 

chấp thuận chủ trương đầu tư). 

- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp; thực 

hiện công tác xúc tiến đầu tư và thu hút các dự án đầu tư thứ cấp vào các khu 

công nghiệp”. 

c) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, địa phương:  

Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa 

XIV) về phát triển du lịch đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. Tạo điều 

kiện và khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư nâng cao chất lươṇg dic̣h vu ̣cơ 

sở lưu trú, các sản phẩm du lịch mới, nâng cao tính chuyên nghiệp trong phục 

vụ khách đảm bảo chất lượng, uy tín và thương hiệu. Thực hiện tốt các giải 

pháp xúc tiến, quảng bá xúc tiến du lịch, cùng với các chương trình kích cầu du 

lịch phù hợp nhằm nhanh chóng phục hồi thị trường khách sau thời gian bị ảnh 

hưởng do dịch bệnh COVID-19. Giữ vững hình ảnh điểm đến “An toàn - thân 

thiện - hấp dẫn - chất lượng”. 

            d) Sở Nông nghiệp và PTNT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương: 

- Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp của Kế hoạch cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp theo Quyết định số 255/QĐ-TTg ngày 25/02/2021 

của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Kế hoạch cơ cấu lại ngành nông nghiệp 

giai đoại 2021 - 2025 và Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 10/9/2021 của Tỉnh ủy 

về phát triển ngành nông nghiệp hiện đại, bền vững, có giá trị gia tăng cao. Tập 

trung xây dựng các đề án, dự án, kế hoạch phục vụ thực hiện cơ cấu lại nông 
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nghiệp, chuyển đổi mạnh từ tư duy sản xuất nông nghiệp sang tư duy kinh tế 

nông nghiệp.     

- Khuyến khích phát triển nông nghiệp xanh, sạch, hữu cơ, ứng dụng 

công nghệ cao, thích ứng với biến đổi khí hậu. Phát triển các vùng chuyên canh 

nông sản hàng hóa chất lượng cao, gắn với chỉ dẫn địa lý và truy xuất nguồn 

gốc, tập trung cây thanh long, cây lúa và nghiên cứu phát triển cây dược liệu, 

cây ăn trái và chuyển đổi mạnh cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang 

cây trồng khác có hiệu quả hơn. Tăng cường ứng dụng, chuyển giao khoa học 

công nghệ, nhất là công nghệ cao, cùng với đổi mới các hình thức tổ chức sản 

xuất gắn với liên kết theo chuỗi giá trị. Chuyển dịch cơ cấu đàn vật nuôi theo 

hướng tăng tỷ trọng các loài nuôi có giá trị kinh tế, dễ tiêu thụ, có thị trường ổn 

định như bò thịt, gia cầm,... phát triển chăn nuôi theo mô hình trang trại, quy 

mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, sạch, an toàn.  

- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, chống lấn chiếm đất lâm 

nghiệp. Tập trung phát triển vùng rừng trồng cung cấp nguyên liệu tập trung, 

trồng rừng gỗ lớn; thực hiện công tác trồng rừng thay thế.  

- Phát triển khai thác thủy sản xa bờ hiện đại, tổ chức tốt dịch vụ hậu cần 

nghề cá gắn với chế biến thủy sản tạo giá trị gia tăng cao, góp phần bảo vệ chủ 

quyền biển, đảo; chú trọng công tác bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Phát triển nuôi 

trồng hải sản trên biển với các loài có giá trị kinh tế cao. Thực hiện tốt thu hút 

doanh nghiệp và đôn đốc tiến độ đầu tư cơ sở sản xuất tôm giống công nghệ 

cao tại Khu sản xuất giống thủy sản tập trung Chí Công. Tiếp tục triển khai 

quyết liệt Kế hoạch hành động chống khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU).  

            đ) Sở Thông tin và truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và 

địa phương: 

 Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh (Khóa 

XIV) về chuyển đổi số tỉnh Bình Thuận đến năm 2025, định hướng đến năm 

2030.  

           e) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương: 

           Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công, các nguyên 

tắc, tiêu chí, thứ tự ưu tiên bố trí vốn đầu tư nguồn NSNN; nâng cao chất lượng 

công tác xây dựng kế hoạch, đảm bảo phù hợp với năng lực và khả năng thực 

hiện của dự án. Tập trung tháo gỡ các vướng mắc; khẩn trương trong công tác 

chuẩn bị đầu tư; quyết liệt thực hiện các giải pháp về đẩy mạnh giải ngân, gắn 

với nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công; thường xuyên kiểm 

tra, đôn đốc, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị với kết quả 

giải ngân; kiên quyết cắt giảm, điều chuyển vốn của các sở, ban, ngành, địa 

phương và các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp sang các sở, ban, ngành, địa 

phương và các dự án có khả năng giải ngân tốt hơn. Phân tích, đánh giá Chỉ số 

năng lực cạnh tranh (PCI) năm 2021, tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị 

“Cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh” và 
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Hội nghị “Lãnh đạo tỉnh gặp mặt doanh nghiệp” năm 2022 (Tháng 6/2022). 

           g) Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Bình Thuận chủ trì, phối hợp với các 

sở, ngành và địa phương: 

           Tiếp tục chỉ đạo, giám sát chặt chẽ các TCTD thực hiện Đề án cơ cấu lại 

các TCTD gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021-2025; kịp thời xử lý khó khăn, 

vướng mắc, bảo đảm thực hiện phương án cơ cấu lại theo đúng mục tiêu và lộ 

trình đề ra. Đồng thời, phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai thực hiện có 

hiệu quả các giải pháp nhằm đảm bảo an toàn hoạt động, củng cố vững chắc hệ 

thống Quỹ tín dụng nhân dân. Triển khai thực hiện Nghị quyết số 42/2017/QH14 

và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các TCTD 

xử lý nợ xấu, xử lý tài sản bảo đảm của các khoản nợ xấu. 

h) Các sở, ngành và địa phương theo chức năng, nhiệm vụ được giao: 

- Tiếp tục cơ cấu lại nền kinh tế thực chất, hiệu quả, đổi mới mô hình 

tăng trưởng, thúc đẩy phát triển 03 trụ cột: Công nghiệp, nông nghiệp, du lịch 

mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh đã đề ra. Chú trọng xây dựng các mô hình 

kinh doanh dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin, công nghệ số. Đồng thời, 

có giải pháp tích cực để phục hồi và phát triển nhất là một số ngành, lĩnh vực 

dịch vụ quan trọng đang bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19 như: Thương 

mại, dịch vụ, vận tải, du lịch,... để đạt được kết quả phục hồi kinh tế cao hơn. 

- Tiếp tục nâng cao năng lực vận tải, chất lượng phương tiện vận tải 

đường bộ và đường thủy nội địa, chú trọng mục tiêu an toàn và tiện lợi. Phát 

huy hiệu quả hoạt động của Cảng quốc tế Vĩnh Tân gắn với phát triển các dịch 

vụ logistics. Nâng cao chất lượng các dịch vụ bưu chính, viễn thông và truyền 

hình cáp. Tăng cường sử dụng chung cơ sở hạ tầng mạng viễn thông; triển khai 

kế hoạch ngầm hóa, treo lại cáp để tăng mỹ quan, an toàn đô thị. Phát triển các 

ngành dịch vụ tài chính, ngân hàng, bảo hiểm và các dịch vụ hỗ trợ khác.  

           - Triển khai thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp lại doanh nghiệp nhà 

nước, doanh nghiệp có vốn nhà nước; tiếp tục sắp xếp, đổi mới và phát triển, 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các công ty nông, lâm nghiệp; đổi mới và 

nâng cao hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Phát triển kinh 

tế tập thể, nòng cốt là hợp tác xã; thực hiện kịp thời, đầy đủ và có hiệu quả 

chính sách hỗ trợ cho các hợp tác xã. Tiếp tục tạo thuận lợi phát triển mạnh khu 

vực kinh tế tư nhân; nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trực tiếp của nước ngoài. 

 4. Huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, 

cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển doanh nghiệp: 

 4.1. Huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội: 

a) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan, địa phương:  

 - Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

(Khóa XIV) về đẩy mạnh huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội đến năm 2025. Tiếp tục nâng cao hiệu quả các hoạt động 

xúc tiến đầu tư. Tham mưu UBND tỉnh xây dựng và triển khai thực hiện kế 
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hoạch thu hút các nhà đầu tư chiến lược, các doanh nghiệp, các tập đoàn lớn 

đầu tư vào Bình Thuận, làm đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế của tỉnh. Đôn 

đốc, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai dự án, kiên 

quyết thu hồi các dự án không triển khai. 

- Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về đầu tư công; nâng cao chất 

lượng xây dựng kế hoạch, đảm bảo phù hợp với năng lực và khả năng thực hiện 

của dự án; khẩn trương, quyết liệt, hiệu quả trong chuẩn bị đầu tư, phân bổ vốn; 

tập trung tháo gỡ vướng mắc, tăng cường hiệu quả tổ chức thực hiện theo 

nguyên tắc hậu kiểm, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu, phấn đấu 

giải ngân hết 100% kế hoạch vốn đầu tư công. Xây dựng các giải pháp thiết 

thực, khả thi để đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trình trọng điểm 

của tỉnh. 

           b) Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương:  

Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ những khó 

khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ các công trình giao thông quan trọng, trọng 

điểm: Hoàn thành công tác bàn giao mặt bằng và giải quyết dứt điểm về nguồn 

vật liệu xây dựng thông thường phục thi công tuyến đường bộ cao tốc Bắc - 

Nam (phía Đông) đoạn đi qua địa bàn tỉnh; hồ sơ điều chỉnh chủ trương đầu tư 

Cảng hàng không Phan Thiết (hạng mục hàng không dân dụng). Đôn đốc đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện trục đường ven biển ĐT 719, ĐT.719B, đường Hàm 

Kiệm đi Tiến Thành (đoạn từ Quốc lộ 1 đến đường ĐT.719B), dự án Cầu Văn 

Thánh, kè Cà Ty,… và các công trình giao thông trên địa bàn các huyện, thị xã, 

thành phố. 

c) Ban QLDA ĐTXD các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh: 

          Chủ động phối hợp với các Bộ, ngành Trung ương tháo gỡ những khó 

khăn vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ các công trình nông nghiệp quan trọng, 

trọng điểm: Dự án đường liên huyện dọc kênh chính qua huyện Hàm Thuận 

Bắc, Bắc Bình và Tuy Phong; Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, hồ Sông Lũy giai 

đoạn 2, hồ La Ngà 3, huyện Hàm Thuận Nam; Dự án Khu neo đậu tránh trú 

bão kết hợp cảng cá Phú Quý (Giai đoạn 2); Các dự án Kè bảo vệ bờ biển trên 

địa bàn tỉnh; Dự án kênh tiếp nước Sông Dinh - Núi Đất, Dự án Biển Lạc - 

Hàm Tân;...  

d) UBND thành phố Phan Thiết: 

           Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án để 

triển khai thực hiện Dự án Kè sông Cà Ty (đoạn từ cầu Dục Thanh đến đường 

Ung Văn Khiêm, thành phố Phan Thiết), dự án Chung cư sông Cà Ty, dự án 

cầu Văn Thánh, Dự án Khu tái định cư xã Tiến Lợi, thành phố Phan Thiết.    

          đ) Sở Tài nguyên và Môi trường: 

          Tham mưu tháo gỡ sớm các vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ 

trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng, phục vụ triển khai các công trình, dự 
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án, nhất là công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất đấu giá 2 bên 

đường ĐT.706B, ĐT.719B, đường Hàm Kiệm đi Tiến Thành.  

          e)  Các sở, ban, ngành, địa phương: 

           - Tiếp tục thực hiện hiệu quả các cơ chế, chính sách huy động các nguồn 

lực xã hội để đẩy mạnh đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trên 

địa bàn tỉnh.  

 - Hỗ trợ, đôn đốc các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ thi công các dự 

án, nhất là đối với các dự án thuộc lĩnh vực bất động sản, du lịch; các dự án 

công nghiệp, dự án năng lượng, đầu tư phát triển sản xuất nông, lâm nghiệp, 

thủy sản. Triển khai hoạt động xúc tiến đầu tư, đẩy mạnh thu hút các nguồn lực 

đầu tư ngoài ngân sách. Triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp, HTX đầu tư vào nông nghiệp nông thôn. 

 - Nâng cao chất lượng công tác tham mưu quản lý nhà nước trong lĩnh 

vực đầu tư công. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc giải quyết kịp thời các 

vướng mắc khó khăn  đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân hết kế hoạch 

vốn đầu tư công được giao. Thực hiện nghiêm túc các quy định trong công tác 

quyết toán dự án hoàn thành theo quy định của Bộ Tài chính.  

4.2. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, hỗ trợ phát triển 

doanh nghiệp: 

           Các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố theo chức 

năng, nhiệm vụ được giao:  

- Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ doanh nghiệp theo các nghị 

quyết của Chính phủ. Thực hiện quyết liệt các giải pháp cải thiện và nâng cao 

Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ số Hiệu 

quả Quản trị hành chính công. Thực hiện đánh giá Chỉ số năng lực cạnh tranh 

các sở, ngành và các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh.  

- Quan tâm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp, tạo thuận 

lợi cho sản xuất kinh doanh, nhất là về đất đai, đầu tư, xây dựng, tín dụng, thuế, 

hải quan,... Tổ chức đối thoại với cộng đồng doanh nghiệp giải quyết nhanh 

chóng, kịp thời các khó khăn, vướng mắc, khôi phục sản xuất, kinh doanh và 

tiêu thụ sản phẩm, xuất khẩu hàng hóa. Tháo gỡ vướng mắc, khó khăn cho các 

nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án; đồng thời tập trung rà soát, kiên 

quyết thu hồi các dự án chậm triển khai, năng lực yếu. Giám đốc các sở, ngành 

và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố cũng phải dành 1 

tháng ít nhất 1 buổi để làm việc trực tiếp nhà đầu tư, doanh nghiệp để tháo gỡ 

khó khăn cho nhà đầu tư, doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất kinh doanh.  

- Triển khai tích cực, có hiệu quả chương trình hành động cắt giảm chi 

phí cho doanh nghiệp. Tiếp tục rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục 

hành chính, kiến nghị, đề xuất sửa đổi, bổ sung nhằm đảm bảo phù hợp với các 

quy định của pháp luật, giảm bớt, loại bỏ các thủ tục hành chính, rút ngắn thời 
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gian giải quyết các yêu cầu của doanh nghiệp. Chủ động xây dựng các đề án, 

chính sách triển khai các quy định của Trung ương, trình cấp thẩm quyển thông 

qua để thực hiện kịp thời. Xem xét giảm số lượng, tránh chồng chéo trong 

thanh tra, kiểm tra đối với các doanh nghiệp có cơ sở sản xuất kinh doanh để 

tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp vượt qua khó khăn do dịch bệnh.  

5. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, phát triển nguồn nhân 

lực gắn với đẩy mạnh nghiên cứu khoa học, ứng dụng công nghệ, đổi mới 

sáng tạo:  

           a) Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp các sở, địa phương: 

 - Triển khai thực hiện Chỉ thị số 800/CT-BGDĐT ngày 24/8/2021 của 

Bộ Giáo dục và Đào tạo về thực hiện nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ứng phó 

với dịch COVID-19 và tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục và đào 

tạo. Tổ chức dạy và học trực tuyến, qua truyền hình; chuẩn bị chu đáo các điều 

kiện dạy và học trực tiếp an toàn, linh hoạt, phù hợp, hiệu quả theo diễn biến 

của tình hình dịch COVID-19. Thực hiện tốt công tác vận động học sinh tham 

gia học tập, hạn chế thấp nhất tình trạng học sinh bỏ học.  

- Tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; nâng cao năng lực 

của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và 

đáp ứng yêu cầu đổi mới Chương trình giáo dục phổ thông 2018; Thực hiện lộ 

trình nâng chuẩn giáo viên đáp ứng Luật Giáo dục 2019. Nâng cao chất lượng 

giáo dục ở vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.  

- Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết liên 

quan lĩnh vực giáo dục và đào tạo (cụ thể theo Chương trình công tác của 

UBND tỉnh).  

           b) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp các sở, cơ 

quan, địa phương: 

          - Chỉ đạo các cơ sở giáo dục nghề nghiệp phối hợp với các cơ quan 

truyền thông, báo chí tuyên truyền công tác tuyển sinh; tăng cường tư vấn, 

hướng nghiệp trong nhà trường. Tập trung triển khai tuyển sinh, tổ chức đào 

tạo các ngành nghề trọng điểm.  

           - Tổ chức khảo sát, đào tạo nghề đúng nhu cầu và đối tượng, đáp ứng 

yêu cầu của thị trường lao động và doanh nghiệp. Mở rộng hình thức đào tạo 

nghề theo hợp đồng đào tạo giữa cơ sở giáo dục nghề nghiệp với doanh nghiệp, 

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; gắn kết giải quyết việc làm tại chỗ cho 

người lao động sau khi tốt nghiệp khóa học nghề. Khuyến khích đầu tư phát 

triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp ngoài công lập theo loại hình xã hội hóa.     

c) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan, địa phương: 

Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết về các 

chính sách thu hút nguồn nhân lực (cụ thể theo Chương trình công tác của 

UBND tỉnh). Triển khai đào tạo, bồi dưỡng theo Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng 
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nguồn nhân lực chất lượng cao ở nước ngoài của tỉnh Bình Thuận, giai đoạn 

2016 - 2025 (gọi tắt là Đề án 100 giai đoạn 2).  

d) Sở Khoa học và Công nghệ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa 

phương: 

           Đẩy mạnh hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao tiến bộ kỹ 

thuật, công nghệ mới vào sản xuất. Tập trung hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp 

đổi mới sáng tạo, hình thành hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tại địa 

phương. Chủ động triển khai các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để tăng cường 

năng lực tiếp cận xu hướng công nghệ tiên tiến, hiện đại của cuộc cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư. Tăng cường hỗ trợ các tổ chức, cá nhân trong việc tạo 

lập, quản lý và phát triển tài sản trí tuệ. Triển khai thực hiện tốt các hoạt động 

tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới công nghệ nâng 

cao năng suất chất lượng và sức cạnh tranh trên thị trường. Khuyến khích các 

tổ chức khoa học và công nghệ liên kết với doanh nghiệp thực hiện các nhiệm 

vụ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực. Tiếp tục 

thực hiện có hiệu quả các dự án/chương trình/kế hoạch/chính sách về khoa học 

và công nghệ trên địa bàn tỉnh. 

           đ) Các sở, ban, ngành, cơ quan và địa phương căn cứ chức năng nhiệm 

vụ được giao: 

           Triển khai thực hiện Kết luận số 317-KL/TU ngày 15/11/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về sơ kết 05 năm thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 

03/11/2016 của Tỉnh ủy (khóa XIII) về đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực đáp 

ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội. Đào tạo, phát triển nguồn nhân lực, chú 

trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, gắn đào tạo nghề với nhu cầu 

sử dụng lao động, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.   

6. Phát triển văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, 

gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội 

           6.1. Phát triển văn hóa, nghệ thuật,  thể dục thể thao: 

           Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch chủ trì, phối hợp với các sở, cơ quan 

và địa phương: 

 - Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa nghệ thuật, tuyên truyền, cổ động, 

triển lãm, các hội thi, hội diễn, luân chuyển sách, chiếu phim lưu động phục vụ 

các ngày lễ kỷ niệm của đất nước, địa phương và nhiệm vụ chính trị của tỉnh 

đảm bảo an toàn trong điều kiện dịch COVID-19. Tăng cường đưa các hoạt 

động đưa văn hóa về cơ sở. Triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt 

động kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Bình Thuận, tham mưu UBND tỉnh các đề án, 

chính phát triển liên quan đến lĩnh lực văn hóa, thể thao (cụ thể theo Chương 

trình công tác của UBND tỉnh). 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển thể dục, thể thao giai đoạn 

2021-2025, định hướng 2030. Tổ chức tốt Đại hội thể thao cấp tỉnh tiến tới Đại 

hội thể thao toàn quốc lần thứ IX năm 2022. Nâng cao chất lượng hoạt động thể 
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thao phong trào, phát triển mạnh thể thao thành tích cao; phối hơp̣, đăng cai tổ 

chức tốt các sự kiện thể thao biển cấp quốc gia được ủy nhiêṃ cho Bình Thuâṇ 

trong năm 2022. Đẩy mạnh công tác xã hội hóa lĩnh vực thể dục, thể thao.  

6.2. Làm tốt công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân: 

           Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương: 

- Chuẩn bị sẵn sàng các phương án đáp ứng nhanh, kịp thời khi số ca 

nhiễm tăng nhanh trong cộng đồng, trong đó chủ động tập huấn cho nhân viên 

y tế, nâng cao năng lực giám sát, xét nghiệm, thu dung, điều trị bệnh nhân 

COVID-19; phát huy vai trò của mạng lưới y tế cơ sở. Nâng cao khả năng 

phòng ngừa, chống chịu và khắc phục rủi ro của Nhân dân. Tổ chức tiêm vắc 

xin bao phủ toàn dân mũi 2 (triển khai tiêm mũi bổ sung, mũi 3), an toàn, hiệu 

quả cho Nhân dân ngay khi được Trung ương phân bổ vắc xin; đồng thời, tăng 

cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân tuân thủ thông điệp 

5K. 

- Tích cực huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực và có kế hoạch, 

phương án cụ thể để mua sắm, quản lý, sử dụng vật tư, trang thiết bị, sinh phẩm 

xét nghiệm, vắc xin, thuốc điều trị đúng quy định của pháp luật… nhằm phục 

vụ kịp thời, hiệu quả cho công tác phòng, chống dịch, bảo đảm công khai, minh 

bạch, khoa học, tránh lãng phí, thất thoát, tiêu cực, lợi ích nhóm.  

- Nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y tế dự phòng và y tế cơ sở. 

Tiếp tục đầu tư, sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất ngành y tế, nâng cao chất 

lượng khám chữa bệnh cho nhân dân; duy trì việc bố trí bác sỹ công tác ở 

100% các trạm y tế xã, phường, thị trấn. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận 

động, vận động, phổ biến kiến thức về an toàn thực phẩm, các quy trình quản lý 

chất lượng tiên tiến, an toàn; chú trọng đến đối tượng là hộ sản xuất, kinh 

doanh thực phẩm nhỏ lẻ. Duy trì vững chắc mức sinh thay thế, thực hiện cuộc 

vận động mỗi cặp vợ chồng nên có hai con, giảm thiểu mất cân bằng giới tính 

khi sinh.   

           6.3. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh - xã hội: 

           a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì,  phối hợp với các sở, 

cơ quan và địa phương: 

           - Tiếp tục thực hiện đúng, đầy đủ các chế độ, chính sách ưu đãi đã ban 

hành đối với người có công với cách mạng gắn với đẩy mạnh các hoạt động 

phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, huy động mọi nguồn lực trong xã hội, cộng 

đồng cùng nhà nước chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần của người có 

công với cách mạng. Tiếp tục duy trì xã, phường làm tốt công tác thương binh, 

liệt sỹ ở địa phương. Tổ chức và phối hợp thực hiện tốt Đề án “Tìm kiếm, quy 

tập hài cốt liệt sĩ từ nay đến năm 2025 và những năm tiếp theo”, Đề án “Xác 

định hài cốt liệt sĩ còn thiếu thông tin”.  

            - Thực hiện có hiệu quả các chính sách giảm nghèo, các dự án thuộc 

chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; 
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thực hiện các giải pháp hỗ trợ giảm nghèo gắn với chính sách an sinh xã hội tác 

động trực tiếp đến hộ nghèo, người nghèo về y tế, giáo dục, dạy nghề, việc làm; 

tạo điều kiện thuận lợi để hộ nghèo vươn lên thoát nghèo bền vững, hạn chế tái 

nghèo. Tăng cường hiệu quả công tác truyền thông để huy động tối đa nguồn 

lực cho giảm nghèo, khơi dậy ý chí vươn lên chủ động thoát nghèo của người 

nghèo. Tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh các đề án, chính sách giảm 

nghèo, thực hiện an sinh xã hội (cụ thể theo Chương trình công tác của UBND 

tỉnh).   

           - Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả chính sách trợ giúp đối 

với đối tượng bảo trợ xã hội. Khuyến khích các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt 

động nhân đạo, từ thiện, không vì lợi nhuận, góp phần cùng với địa phương 

thực hiện tốt công tác chăm sóc các đối tượng bảo trợ xã hội dựa vào cộng 

đồng theo tinh thần xã hội hóa. Tạo điều kiện thuận lợi để các đối tượng bảo trợ 

xã hội tự vươn lên, trước hết là những người có khả năng lao động tiếp cận các 

hoạt động kinh tế, dịch vụ công thiết yếu. Thúc đẩy phát nhà ở cho công nhân 

lao động tại các khu công nghiệp và khuyến khích nhà ở cho thuê, nhà ở cho 

người thu nhập thấp.    

            - Thực hiện tốt các giải pháp để đảm bảo giải quyết việc làm, công tác 

tư vấn, giới thiệu việc làm, cung ứng lao động cho doanh nghiệp trong và ngoài 

tỉnh. Triển khai có hiệu quả Chương trình đi làm việc ở nước ngoài theo chỉ 

đạo của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. Triển khai kịp thời các nghị 

quyết của Chính phủ, Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về các chính sách 

hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng do dịch COVID-19, đồng thời, tăng cường kiểm 

tra, giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, không để sót đối 

tượng, địa bàn cần hỗ trợ.  

           - Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình về công tác trẻ em và 

bình đẳng giới giai đoạn 2021-2025 theo kế hoạch UBND tỉnh đã ban hành. 

Tăng cường công tác tuyên tuyền phòng chống bạo lực, xâm hại, phòng chống 

tai nạn thương tích trẻ em; triển khai tập huấn các hình thức trợ giúp cho trẻ 

em, kỹ năng tư vấn, tham vấn, phòng chống xâm hại trẻ em. Tích cực huy động 

mọi nguồn lực trong xã hội để tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả để hoàn 

thành các mục tiêu của Chương trình bảo vệ, chăm sóc trẻ em. 

           b) Bảo hiểm xã hội tỉnh và địa phương: 

           Mở rộng bao phủ và phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm thất nghiệp, nâng tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế. Nâng cao hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là 

bảo hiểm tự nguyện.  

           c) Sở Nội vụ, Ban Dân tộc, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, các 

sở, ngành và địa phương căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao: 

           Thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn 

mới, phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. 
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Tiếp tục  thực hiện Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; làm tốt công tác quản lý nhà 

nước về tôn giáo, nhất là ở cấp cơ sở.   

7. Quản lý quy hoạch, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên, bảo vệ 

môi trường, chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí 

hậu: 

           a) Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp các sở, cơ quan và địa phương: 

Tăng cường công tác quản lý việc xây dựng và trật tự đô thị. Xây dựng, 

quản lý tốt công tác quy hoạch, nhất là quy hoạch sử dụng đất các khu ven 

biển, quy hoạch đô thị để quy hoạch trở thành nguồn lực phục vụ phát triển. 

Chủ động rà soát, điều chỉnh quy hoạch đô thị; lập chương trình, kế hoạch phát 

triển đô thị. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các quy 

định pháp luật trong kinh doanh bất động sản, xử lý nghiêm các vi phạm.  

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng Chính 

phủ phê duyệt Quy hoạch tỉnh Bình Thuận thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050. 

c) Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tham mưu UBND tỉnh trình Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia 

Mũi Né đến năm 2040, tầm nhìn 2050. 

d) Ban Quản lý các Khu Công nghiệp tỉnh xây dựng trình cấp thẩm 

quyền phê duyệt Quy hoạch chung xây dựng Khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ 

Hàm Tân, La Gi tỉnh Bình Thuận. 

           đ) Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp các sở và địa phương: 

 Hoàn thành lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và giai đoạn 

5 năm 2021-2025 trên địa bàn tỉnh (cụ thể theo Chương trình công tác UBND 

tỉnh). Quản lý chặt chẽ việc sử dụng đất theo kế hoạch; đẩy mạnh công tác cấp 

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh và tiếp tục thực hiện tốt 

công tác tạo quỹ đất sạch đấu giá thu ngân sách. Tập trung thực hiện nhanh, có 

chất lượng dự án xây dựng hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai đã 

được phê duyệt. Đưa cơ sở dữ liệu quản lý đất đai theo Đề án 920 vào công tác 

quản lý. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra toàn diện trên lĩnh vực đất đai, 

nhất là công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, các dự án chậm triển 

khai; xử lý ngăn chặn các hành vi chiếm đất công, đất dự án trái phép.  

Rà soát, tham mưu sửa đổi, bổ sung các văn bản pháp luật về quản lý và 

bảo vệ tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh phù hợp với Luật Khoáng sản 

2010 và tình hình thực tế của địa phương. Thực hiện tốt Nghị định số 

51/2021/NĐ-CP ngày 01/4/2021 của Chính phủ về quy định quản lý khoáng 

sản tại các khu vực dự trữ khoáng sản quốc gia; tham mưu tháo gỡ kịp thời các 

khó khăn, vướng mắc trong quản lý khoáng sản. Tăng cường công tác thanh, 

kiểm tra hoạt động khoáng sản, xử lý nghiêm hoạt động khai thác khoáng sản 

trái phép, khai thác không đúng quy định của giấy phép. Hoàn thành dự án 

“Ứng dụng công nghệ viễn thám, sử dụng ảnh vệ tinh phục vụ công tác quản lý, 
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giám sát khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh”(Trong tháng 

12/2022). Giám sát chặt chẽ về khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước 

thải vào nguồn nước trong hoạt động khai thác titan và Trung tâm Điện lực 

Vĩnh Tân. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị định số 11/2021/NĐ-CP ngày 

10/02/2021 của Chính phủ việc giao các khu vực biển nhất định cho tổ chức, cá 

nhân khai thác, sử dụng tài nguyên biển; Kế hoạch tổng thể và kế hoạch 5 năm 

thực hiện Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045 của UBND tỉnh tại Quyết định số 912/QĐ-UBND ngày 

21/4/2020. Hoàn thành việc xác định chiều rộng hành lang bảo vệ bờ biển trong 

phạm vi của tỉnh (Trước ngày 31/12/2022). 

           Triển khai đồng bộ, chặt chẽ các giải pháp bảo vệ môi trường. Tăng 

cường công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức của người dân trong việc giữ gìn 

vệ sinh môi trường, thu gom rác thải, nhất là tại các khu dân cư đô thị và khu 

vực ven biển. Đẩy mạnh xã hội hóa, thu hút đầu tư  xử lý, tái chế chất thải, rác 

thải với mô hình công nghệ phù hợp với yêu cầu bảo vệ môi trường. Tổ chức 

kiểm tra, rà soát, hướng dẫn các doanh nghiệp, đảm bảo 100% các dự án được 

phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường trước khi đi vào hoạt động 

phải thực hiện xác nhận hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo quy 

định. Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ, xử lý kịp thời vấn đề phát sinh 

tại các điểm nóng môi trường trên địa bàn tỉnh.  

           e) Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Công Thương: 

           Tiếp tục tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các bộ, ngành Trung ương có 

liên quan sớm tham mưu Thủ tướng Chính phủ phê duyệt điều chỉnh cục bộ 

Quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng quặng titan và 

khu vực dự trữ quặng titan. 

           g) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp các sở, 

ngành và địa phương: 

Chú trọng công tác dự báo, cảnh báo, chủ động phòng tránh, giảm nhẹ 

thiên tai và thích ứng với biến đổi khí hậu, bảo đảm an toàn, hạn chế thấp nhất 

thiệt hại do thiên tai gây ra. Triển khai tốt kế hoạch chống hạn năm 2022, tăng 

cường khả năng điều tiết các nguồn nước, sử dụng nước tiết kiệm; cấp đủ nước 

cho sản xuất và sinh hoạt của người dân. Hạn chế mức thấp nhất tình trạng 

thiếu nước sinh hoạt ở nông thôn, nước sản xuất nông nghiệp.   

           h) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương: 

          Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quy định khuyến khích, tổ chức thực 

hiện xã hội hoá đầu tư xây dựng kinh doanh và vận hành công trình hạ tầng bảo 

vệ môi trường đối với cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh (sau khi có hướng dẫn 

thi hành Luật Bảo vệ môi trường).  

8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; siết chặt kỷ luật, 

kỷ cương, đẩy mạnh phòng chống tham nhũng:    

8.1. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính: 
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           Các sở, ngành và địa phương theo chức năng nhiệm vụ được giao: 

- Chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế qua kết quả đánh giá xếp loại 

chỉ số cải cách hành chính năm 2021 của tỉnh và chỉ số cải cách hành chính của 

cơ quan được cấp có thẩm quyền công bố thuộc trách nhiệm của sở, cơ quan, 

địa phương và báo cáo kết quả khắc phục.  

- Tập trung triển khai thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước 

năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đẩy mạnh rà soát 

đơn giản hóa thủ tục hành chính, đề xuất các Bộ ngành Trung ương cắt giảm 

các thủ tục hành chính, nhất là các thủ tục liên quan đến môi trường đầu tư, 

kinh doanh, thủ tục liên quan người dân; cải cách thủ tục trong nội bộ giữa các 

cơ quan hành chính nhà nước, các cơ quan, đơn vị địa phương đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng, rà soát, hoàn chỉnh quy trình liên thông trong giải quyết TTHC để 

bắt đầu vận hành đồng bộ trên phạm vi toàn tỉnh vào đầu quý II/2022. Đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp giai đoạn 2 Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp 

huyện, cấp xã theo hướng hiện đại trên địa bàn tỉnh, trong năm 2022 hoàn 

chỉnh đầu tư bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hiện đại ở cấp xã.  

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong tiếp nhận, giải quyết 

hồ sơ, thủ tục hành chính. Nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công, đặc 

biệt là các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn toàn tỉnh.  

- Tập trung thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải thiện nâng cao chỉ số Par 

Index, PaPi, SiPas giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh theo Chỉ thị số 11-

CT/TU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

8.2. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước: 

a) Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương: 

           - Tham mưu UBND tỉnh củng cố, kiện toàn bộ máy tổ chức chính 

quyền các cấp; triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã; tiếp tục 

phê duyệt và triển khai thực hiện các Đề án sắp xếp, nâng cao hiệu quả hoạt 

động và tăng mức độ tự chủ của các đơn vị sự nghiệp công lập theo đúng quy 

định và lộ trình. Đơn vị sự nghiệp công lập các cấp xây dựng, trình cấp có 

thẩm quyền phê duyệt đề án tự chủ chi thường xuyên trong năm 2022 và tổ 

chức thực hiện đề án vào đầu năm 2023.  

            - Tham mưu UBND tỉnh phê duyệt và triển khai thực hiện kế hoạch 

tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2025. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong 

các cơ quan hành chính nhà nước các cấp, đề cao vai trò, trách nhiệm của 

người đứng đầu và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công 

vụ; tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ thực thi nhiệm vụ, công vụ; đánh giá xếp 

loại thi đua đúng thực chất, điều chuyển các cán bộ công chức không hoàn 

thành nhiệm vụ, có biểu hiện tiêu cực. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám 

sát việc thực hiện chỉ đạo của cấp trên. 

          b) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và 

địa phương: 
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          Triển khai thực hiện tốt các kế hoạch về chính quyền điện tử, chuyển đổi 

số1; kết nối liên thông các hệ thống thông tin, hạ tầng cơ sở dữ liệu quốc gia, cơ 

sở dữ liệu của địa phương, doanh nghiệp; chia sẻ dữ liệu số, bảo vệ dữ liệu cá 

nhân, định danh và xác thực điện tử cho cá nhân, tổ chức phục vụ cho đẩy 

mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong xây dựng chính quyền số và đảm 

bảo an toàn thông tin mạng.  

c) Sở Tư pháp và các cơ quan căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao: 

Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp; tăng cường hiệu lực, 

hiệu quả quản lý nhà  nước trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư 

pháp, bảo đảm phục vụ tốt hơn nhu cầu của người dân.  

d) Các sở, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao: 

- Kiêṇ toàn, sắp xếp tổ chức bô ̣máy chính quyền các cấp; nâng cao trách 

nhiêṃ người đứng đầu; phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, có trách nhiêṃ 

cán bô ̣ công chức trong thực thi công vu,̣ tăng cường kỷ luâṭ kỷ cương hành 

chính. Tập trung chỉ đạo giải quyết các nội dung tồn đọng, kéo dài, những vấn 

đề nổi lên bức xúc trong phát triển kinh tế - xã hội và xử lý nghiêm trách nhiệm 

người đứng đầu nếu để công việc chậm trễ, kéo dài, trong đó tập trung vào lĩnh 

vực đất đai (như tính giá đất cho các dự án, giải quyết dứt điểm giải phóng mặt 

bằng đường Lê Duẩn; khắc phục những tồn tại, hạn chế của kiểm toán, thanh 

tra; khai thác quỹ đất hai bên đường ĐT.706B,...).  

- Thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp nâng cao hơn nữa hiệu quả 

công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Kiên quyết đẩy lùi tình 

trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân và doanh nghiệp trong giải 

quyết công việc. Chú trọng công tác tự kiểm tra nội bộ để sớm phát hiện, xử lý 

các vụ việc tham nhũng, tiêu cực tại từng cơ quan, đơn vị. Tăng cường kiểm 

tra, thanh tra đối với các lĩnh vực: Quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý tài 

chính, ngân sách; đầu tư xây dựng; quản lý, sử dụng đất đai; quản lý, khai thác 

tài nguyên, khoáng sản... nhằm chấn chỉnh quản lý, phát hiện, xử lý kịp thời vi 

phạm pháp luật, tham nhũng tiêu cực. 

- Nâng cao hơn nữa trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương 

trong công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Thực hiện 

nghiêm túc, kịp thời các quyết định giải quyết khiếu nại, kết luận xử lý tố cáo 

có hiệu lực pháp luật; công khai, minh bạch trong giải quyết khiếu nại, tố cáo 

trên các phương tiện thông tin đại chúng, trang thông tin điện tử của cơ quan, 

đơn vị theo quy định. 

                                           
1 Các Kế hoạch của UBND tỉnh: Số 5038/KH-UBND ngày 24/12/2020 về ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà 

nước, phát triển chính quyền số và đảm bảo an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025; số 1478/KH-UBND ngày 3/5/2019 về thực hiện 

Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 

2019-2020, định hướng đến 2025; số 1258/KH-UBND ngày 11/4/2019 về triển khai thực hiện Giám sát an toàn thông tin mạng đối với hệ 

thống, dịch vụ công nghệ thông tin phục vụ Chính quyền điện tử tỉnh Bình Thuận đến 2020, định hướng 2025; số 41/KH-UBND ngày 

5/01/2021 về triển khai thực hiện “Đề án phát triển đô thị thông minh tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2019-2025, tầm nhìn đến năm 2030”; số 

5039/KH-UBND ngày 24/12/2020 về triển khai Chương trình Chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030. 
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9. Củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế: 

a) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa 

phương: 

Tập trung triển khai, thực hiện toàn diện công tác quân sự, quốc phòng 

địa phương. Nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các tình huống phát sinh, chủ 

động trong quản lý tình hình địa bàn, đề cao cảnh giác, không để bị động, bất 

ngờ, giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; duy trì 

nghiêm quy định sẵn sàng chiến đấu. Triển khai thực hiện tốt công tác tuyển 

chọn và gọi công dân nhập ngũ đúng Luật Nghĩa vụ quân sự, bảo đảm chất 

lượng và chỉ tiêu. Kết hợp chặt chẽ, hiệu quả giữa quốc phòng, an ninh với kinh 

tế, văn hóa, xã hội và đối ngoại.  

b) Công an tỉnh chủ trì, phối hợp các sở, ngành và địa phương: 

Chủ động nắm chắc tình hình, chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an 

ninh trật tự; giải quyết, ổn định kịp thời các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. 

Tập trung phòng ngừa, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm hình sự, 

tham nhũng, ma túy, tội phạm có tổ chức, tội phạm liên quan đến “tín dụng 

đen”. Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia phòng chống tội phạm, 

phòng chống ma túy, mua bán người năm 2022. Tổ chức các đợt cao điểm tấn 

công, trấn áp tội phạm, giải quyết các vấn đề phức tạp về tội phạm trên các 

tuyến, địa bàn, lĩnh vực, đối tượng trọng điểm. Xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật về trật tự an toàn giao thông; kiềm chế, làm giảm tai nạn giao 

thông trên cả 3 tiêu chí.  

c) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương: 

Tăng cường các hoạt động kinh tế đối ngoại và xúc tiến đầu tư. Tiếp tục 

chủ động liên hệ với các Bộ, ngành Trung ương, các tổ chức tài trợ quốc tế 

nhằm kêu gọi tài trợ cho các chương trình, dự án trên địa bàn tỉnh.  

d) Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và địa phương: 

Tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, 

cập nhật thông tin thị trường, sản phẩm; hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức doanh 

nghiệp trong việc tìm kiếm, kết nối, mở rộng thị trường, tiếp cận các thông tin 

liên quan đến xuất nhập khẩu hàng hóa sang các thị trường nước ngoài. Hỗ trợ 

giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 

quả, sức cạnh tranh để đẩy mạnh sản xuất, xuất khẩu sản phẩm hàng hóa, nhất 

là thanh long, cao su, hải sản chế biến. 

e) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và 

địa phương: 

Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 06/7/2011 của 

Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân 
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dân trong tình hình mới; Thông tư số 22/2016/TT-BTTTT ngày 19/10/2016 của 

Bộ Thông tin và Truyền thông về quản lý hoạt động thông tin đối ngoại. Tuyên 

truyền đối ngoại, quảng bá, giới thiệu về hình ảnh, chính sách, môi trường đầu 

tư, truyền thống lịch sử, văn hoá... của địa phương trên các phương tiện thông 

tin đại chúng. Tiếp tục tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, 

Trường Sa của Việt Nam – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. 

10. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả 

công tác dân vận, tạo đồng thuận xã hội:  

          a) Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các sở, ngành và 

địa phương: 

          Tập trung thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn của đất nước, các sự 

kiện quan trọng của tỉnh; chú trọng tuyên truyền, cổ vũ những mô hình hay, 

cách làm sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, vượt khó vươn 

lên, có tác động lan tỏa tích cực, khơi dậy lòng yêu nước, niềm tự hào dân tộc 

và khát vọng phát triển quê hương, đất nước. Thường xuyên rà soát, phát hiện 

thông tin sai phạm đăng trên các trang mạng xã hội có liên quan đến tỉnh để kịp 

thời xử lý.  

b) Các sở, ngành và địa phương căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao: 

           Tăng cường công tác tuyên truyền, làm tốt công tác dân vận, tiếp tục duy 

trì cơ chế phối hợp chặt chẽ, gắn bó giữa các cơ quan, tổ chức với Mặt trận, các 

đoàn thể chính trị - xã hội các cấp trong vận động các tầng lớp nhân dân thực 

hiện tốt công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở, thông tin truyền thông, tạo 

đồng thuận xã hội, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội đã đề ra.  

Tiếp tục thực hiện tốt việc cung cấp thông tin, công khai về hoạt động, 

quy chế làm việc của tổ chức, nội dung các dự án, văn bản hoặc các đề án, dự 

án cần phản biện và tích cực phối hợp, tạo điều kiện để Mặt trận và các đoàn 

thể chính trị - xã hội thực hiện tốt việc giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây 

dựng chính quyền; giải quyết tốt các kiến nghị theo quy định. 

           II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, 

thành phố, theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thống nhất phương châm hành 

động “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới sáng tạo, quyết liệt hành động, khát vọng 

phát triển”, phát huy tối đa các mặt tích cực đã đạt được trong các năm qua và 

khẩn trương khắc phục những mặt còn hạn chế, bất cập, theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao, nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh, hiệu quả, thực chất và 

toàn diện các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại Nghị quyết của Chính phủ, 

Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh và CTHĐ này, khẩn 

trương ban hành Kế hoạch triển khai trong tháng 01/2022, trong đó xác định rõ 

nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và phân công đơn vị chủ trì thực hiện. Thường 
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xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện kế hoạch đã đề ra; tổ chức 

giao ban hàng tháng kiểm điểm tình hình thực hiện, chủ động xử lý theo thẩm 

quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp nhằm xử lý kịp thời đối với 

những vấn đề phát sinh. Phân công theo dõi, kiểm tra tiến độ và kết quả thực 

hiện kế hoạch công tác đã đề ra; định kỳ (trước ngày 10 tháng cuối quý, 6 

tháng, 9 tháng) có kiểm điểm, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện, kiến nghị 

UBND tỉnh xử lý những vấn đề khó khăn, vướng mắc, gửi Sở Kế hoạch và Đầu 

tư để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh. Cuối năm, báo cáo UBND tỉnh (thông qua 

Sở Kế hoạch và Đầu tư), đồng thời gửi Văn phòng UBND tỉnh kết quả thực 

hiện CTHĐ này và dự kiến các giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2023 trước 

ngày 10/11/2022.    

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư thực hiện việc theo dõi, tổng hợp tình hình 

thực hiện những nội dung có liên quan của CTHĐ này, tham mưu UBND tỉnh 

báo cáo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng Chính phủ theo định kỳ (trước 

ngày 20 tháng cuối quý, 6 tháng, 9 tháng và trước ngày 20/11/2022). Tham 

mưu UBND tỉnh ban hành CTHĐ triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính 

phủ và của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân 

sách nhà nước năm 2022 trên địa bàn tỉnh.                                  

3. Văn phòng UBND tỉnh cuối mỗi quý, tổng hợp báo cáo tình hình thực 

hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh và kiến nghị UBND tỉnh ban hành 

Chương trình công tác của quý sau. Tổng hợp tình hình thực hiện Chương trình 

công tác năm 2022 và đề xuất UBND tỉnh Chương trình công tác năm 2023.      

4. Các sở, ngành và UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường phối 

hợp triển khai thực hiện, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Đảng, 

Mặt trận, Đoàn thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong 

năm 2022./. 
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ỦY BAN NHÂN DÂN        CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH BÌNH THUẬN                          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          
                                                                                                      

                                              Phụ lục 1 

Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm  2022 

 (Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND  

ngày    /01/2022 của UBND tỉnh) 
 

 

 (1) Tổng sản phẩm nội tỉnh GRDP tăng 7%, trong đó lĩnh vực nông - 

lâm - thủy sản tăng 3,35%; công nghiệp - xây dựng tăng 11,08% (trong đó, 

công nghiệp tăng 11,3%, xây dựng tăng 10,04%); dịch vụ tăng 6,87%.  

(2) Tốc độ tăng năng suất lao động xã hội: 5,94% 

(3) Kim ngạch xuất khẩu: 727,9 triệu USD 

  Trong đó, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa: 617,9 triệu USD 

(4) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: 8.488  tỷ đồng 

  Trong đó: Thu nội địa (không kể thu từ hoạt động 

                   xuất, nhập khẩu) 

7.188  tỷ đồng 

(5) Chi đầu tư trong cân đối ngân sách địa phương: 2.961 tỷ đồng  

(6) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,83 % 

(7) Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 1,0% 

(8) Tỷ lệ thất nghiệp của lao động trong độ tuổi lao 

động ở khu vực thành thị: 

4,6% 

(9) Tỷ lệ lao động qua đào tạo bằng các hình thức: 71% 

  Trong đó: Tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng, 

chứng chỉ: 

27,85% 

(10) Số bác sỹ /10.000 dân:  8,1 bác sỹ 

(11) Số giường bệnh /10.000 dân: 30,7 giường 

(12) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh: 98,7% 

(13) Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước sạch: 69% 

(14) Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom xử lý: 94,5% 

(15) Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ 

thống nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi 

trường: 

100% 

(16) Tỷ lệ che phủ rừng (bao gồm rừng tự nhiên và 

rừng trồng): 

43% 

(17) Tỷ lệ độ che phủ chung (bao gồm cây công 

nghiệp và cây lâu năm): 

55% 
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        ỦY BAN NHÂN DÂN                                                            CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

         TỈNH BÌNH THUẬN                                                                           Độc lập - Tự do - Hạnh phúc          
                                                                                                      

                                                                                         Phụ lục 2 

Kịch bản tăng trưởng tổng sản phẩm nội tỉnh (GRDP) năm 2022 theo giá so sánh năm 2010 

(Ban hành kèm theo Quyết định số       /QĐ-UBND ngày     /01/2022 của UBND tỉnh) 

 

  

Giá so sánh năm 2010 (Triệu đồng) Tốc độ phát triển (%) 

    Quý I Quý II 
6 tháng 

đầu năm 
Quý III Quý IV 

6 tháng 

cuối năm 
Năm 2022 Quý I 

Quý 

II 

6 

tháng 

đầu 

năm 

Quý 

III 

Quý 

IV 

6 

tháng 

cuối 

năm 

Năm 

2022 

 GRDP  11.530.040 11.621.420 23.151.461 12.749.074 14.356.514 27.105.588 50.257.049 105,08 106,17 105,62 108,95 107,54 108,20 107,00 

 Giá trị tăng 

thêm (VA)  
10.819.819 10.523.872 21.343.692 12.030.460 13.583.959 25.614.419 46.958.110 105,04 106,39 105,70 109,12 107,65 108,34 107,12 

 1. Nông, lâm, 

thủy sản 
2.836.801 2.749.490 5.586.291 4.282.853 4.554.941 8.837.793 14.424.085 102,00 103,10 102,54 104,06 103,70 103,87 103,35 

 2. Công nghiệp, 

Xây dựng  
3.818.779 3.893.321 7.712.100 3.921.216 4.228.920 8.150.137 15.862.237 107,57 110,03 108,80 114,90 111,91 113,33 111,08 

   - Công nghiệp  3.339.915 3.337.048 6.676.963 3.221.884 3.279.083 6.500.967 13.177.930 107,51 110,20 108,84 115,48 112,47 113,94 111,30 

   - Xây dựng  478.864 556.273 1.035.137 699.332 949.838 1.649.170 2.684.307 108,05 109,03 108,57 112,31 110,01 110,97 110,04 

 3. Dịch vụ  4.164.239 3.881.062 8.045.301 3.826.390 4.800.098 8.626.488 16.671.789 104,90 105,27 105,08 109,44 107,94 108,60 106,87 

 Thuế sản phẩm 

trừ trợ cấp sản 

phẩm  

710.221 1.097.548 1.807.769 718.615 772.555 1.491.170 3.298.939 105,79 104,07 104,74 106,14 105,53 105,82 105,23 
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