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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI QUÝ I NĂM 2022

Kinh tế - xã hội của tỉnh 3 tháng đầu năm 2022 diễn ra trong bối cảnh tình
hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, số ca nhiễm tại cộng đồng tăng
nhanh, nhiều ổ dịch phát sinh; bên cạnh đó, tình hình thế giới, giá cả biến động
(nhất là giá xăng, dầu tăng cao) đã có nhiều tác động tiêu cực đến mọi mặt của kinh
tế - xã hội và đời sống của nhân dân. Tuy nhiên, có được sự thuận lợi đó là kinh tế
cả nước duy trì đà hồi phục, các hoạt động sản xuất được đẩy mạnh, chuỗi cung
ứng toàn cầu dần được khơi thông.
Để chủ động, thích ứng an toàn, linh hoạt, thực hiện hiệu quả các quy định của
Trung ương, đảm bảo phù hợp với thực tiễn của tỉnh trong điều kiện mới; UBND
tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp phòng
chống dịch, duy trì và phục hồi sản xuất kinh doanh, kịp thời động viên các cấp,
các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh yên tâm sản xuất
kinh doanh và chủ động phòng chống dịch.
Cùng với sự chủ động, tích cực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh
nghiệp và nhân dân trong tỉnh, đến nay về cơ bản tình hình sản xuất của tỉnh tăng
trưởng theo kịch bản đã đề ra. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau:
1. Về kinh tế
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) Quý I tăng 2,62% so với cùng kỳ năm
trước. Trong đó Khu vực nông lâm thuỷ sản tăng 1,27%; khu vực công nghiệp xây
dựng tăng 0,84%; Khu vực Dịch vụ tăng 4,01%.
1.1. Sản xuất công nghiệp
- Với sự chủ động, tích cực trong công tác phòng chống dịch Covid-19, cùng
với sự quan tâm, động viên kiểm tra sản xuất tại các huyện, thành phố của Đoàn
công tác Tỉnh ủy, UBND tỉnh đầu xuân Nhâm Dần đã kịp thời động viên các cấp,
các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa bàn tỉnh yên tâm sản xuất,
kinh doanh. Tuy nhiên, trước tình hình dịch Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp,
số ca nhiễm tại cộng đồng tăng nhanh, nhiều ổ dịch phát sinh tại các khu công
nghiệp, khó khăn trong nhập nguyên liệu đầu vào cũng như thị trường tiêu thụ sản
phẩm đầu ra buộc các doanh nghiệp phải cắt giảm thời gian sản xuất; bên cạnh đó,
kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần khá dài (09 ngày), một số doanh nghiệp xảy ra
hiện tượng công nhân ngừng việc, đình công đã ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt
động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Do vậy so với cùng kỳ năm trước,

2

sản xuất công nghiệp tháng 3/2022 của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh có sự sụt
giảm, lũy kế quý I/2022 có ghi nhận mức tăng tuy nhiên mức tăng không đáng kể.
Giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS 2010) 3 tháng đầu năm đạt 22.193 tỷ
đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước, vượt 1,68% so với kịch bản tăng trưởng
Quý I. Chỉ số phát triển công nghiệp (IIP) tăng 0,1% so với cùng kỳ; trong đó:
công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 0,51%; công nghiệp khai khoáng giảm 16,94%;
sản xuất, phân phối điện giảm 9,59%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý
rác thải, nước thải tăng 3,51% so với cùng kỳ.
- Doanh thu các doanh nghiệp trong các khu công nghiệp tháng 3/2022 đạt
5.186,8 tỷ đồng, giảm 9,6% so với cùng kỳ; lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 15.760 tỷ
đồng, giảm 1,4% so với cùng kỳ.
Một số sản phẩm chủ lực có mức tăng trưởng cao so với cùng kỳ và vượt kịch
bản tăng trưởng quý I như: phân lân nung chảy tăng 87,3%, vượt 6,1% so với kịch
bản tăng trưởng; xe ô tô chở hàng hóa tăng 54,5%; modul camera tăng 42,4%, vượt
53,8% so với kịch bản tăng trưởng; kính nổi tăng 12,9%, vượt 1,8% so với kịch bản
tăng trưởng... Tuy nhiên, một số sản phẩm có mức sản xuất giảm sút như: Tai nghe
điện thoại di động giảm 57,3%; kính máy ảnh giảm 48,2%; phân đạm giảm 16,7%;
xe ô tô từ 5 chỗ ngồi trở lên giảm 31,9%; cần gạt nước ô tô giảm 7,9%... Một số sản
phẩm có lượng tồn kho lớn đến 28/02/2022 như: xe ô tô lắp ráp 1,6 nghìn chiếc;
phân đạm 31,1 nghìn tấn; kính nổi 97,4 nghìn tấn; xi măng 77,9 nghìn tấn; modul
camera 13,9 triệu cái…
1.2. Công tác quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông, tài nguyên, môi
trường
- Công tác quản lý nhà nước về xây dựng, giao thông vận tải được tập trung
chỉ đạo, nâng cao chất lượng lập các quy hoạch trên địa bàn tỉnh (1); tăng cường
công tác quản lý đô thị, quản lý chất lượng hoạt động đối với các đơn vị tư vấn trên
địa bàn tỉnh. Phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng giao thông, đẩy nhanh tiến độ hoàn
thiện các thủ tục đầu tư nhất là các công trình dự án có tính chất chiến lược; đã
hoàn tất thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công tuyến đường Đông - Tây (giai đoạn
1); tuyến đường T21 (đường Lê Duẩn) thành phố Ninh Bình; đường tỉnh ĐT.482
kết nối quốc lộ 1A với quốc lộ 10 và kết nối quốc lộ 10 với quốc lộ 12B tỉnh Ninh
Bình; cải tạo, nâng cấp đường ĐT.477, đoạn từ ngã ba Gián Khẩu đến hết phạm vi
khu 50 ha mở rộng KCN Gián Khẩu; nâng cấp mở rộng đường QL21B từ cầu Tu
đến cầu Cọ… Tăng cường công tác quản lý đầu tư các dự án đang được triển khai
thực hiện trên địa bàn tỉnh như: Dự án đường kết nối cao tốc (theo quy mô cao tốc);
dự án QL.1 đoạn tránh thành phố Ninh Bình (ĐT.477 kéo dài)… Đã tổ chức thông
xe, khánh thành và đưa vào khai thác sử dụng đường cao tốc đoạn Cao Bồ - Mai
Sơn; khánh thành Âu Kim Đài; đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện thủ tục đầu tư cầu
vượt sông Vân và tập trung xây dựng báo cáo chủ trương đầu tư dự án Cầu Chà Là,

tập trung rà soát Quy hoạch chung đô thị Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát Quy hoạch
phân khu các khu vực 1-1-A, 1-3-A, 1-3-B, 1-3-C trong quy hoạch chung đô thị; lập Quy hoạch chung đô thị Gián
Khẩu đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050…
(1)
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dự án cải tạo nút giao cổng KCN Khánh Phú và sửa chữa, cải tạo, nâng cấp dựng
Trường Chính trị tỉnh…
- Công tác định giá đất, thu hồi đất và giao đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất được thực hiện đúng quy định(2); tập trung phê duyệt Quy hoạch sử dụng
đất đến năm 2030 đối với 8/8 huyện, thành phố; Kế hoạch sử dụng đất năm 2022
đối với 6/8 huyện, thành phố(3); xây dựng Đề án tổng thể đo đạc, chỉnh lý bản đồ
địa chính, hoàn thiện hồ sơ địa chính xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Ninh
Bình; dự thảo quy định điều kiện tách thửa đất, điều kiện hợp thửa đất theo từng
loại đất và diện tích tối thiểu được tách thửa đối với từng loại đất trên địa bàn tỉnh
Ninh Bình. Công tác quản lý tài nguyên khoáng sản, tài nguyên nước, khí tượng
thủy văn và biến đổi khí hậu được tăng cường. Công tác quản lý bảo vệ môi trường
được quan tâm chỉ đạo(4), thực hiện kiểm tra, kiểm soát, giám sát, đánh giá và khắc
phục các tác động môi trường, kiên quyết xử lý nghiêm, kịp thời các vi phạm; tiếp
tục thực hiện công tác thu gom, phân loại, lưu giữ, xử lý chất thải phát sinh trong
khu cách ly, chăm sóc người nhiễm Covid-19 cách ly tại nhà.
1.3. Sản xuất nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới
- Giá trị sản xuất toàn ngành nông nghiệp (giá SS 2010) đạt 1.751,4 tỷ đồng,
tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
- Tập trung thu hoạch cây vụ Đông, nhất là với diện tích canh tác trên đất lúa,
tạo quỹ đất để triển khai sản xuất vụ Xuân. Tuy nhiên, tình hình thời tiết bất lợi cho
gieo trồng vụ Đông Xuân, trong tháng 1 và tháng 2 trên địa bàn tỉnh chịu tác động
của 07 đợt không khí lạnh, trong đó có 3 đợt rét đậm, rét hại đã ảnh hưởng đến sinh
trưởng, phát triển của cây trồng nói chung và cây lúa nói riêng; đặc biệt trà xuân
muộn, diện tích lúa gieo sạ, lúa mới cấy đã xuất hiện chết cục bộ, một số diện tích
phải tiến hành sạ và gieo cấy lại. Đến nay, toàn tỉnh đã chăm sóc, tỉa dặm xong
xong diện tích gieo cấy lại đã được phục hồi đảm bảo; chăm sóc lúa đợt 2 đạt 24,7
nghìn ha, đạt 62%; trà lúa xuân sớm đang trong giai đoạn đẻ nhánh rộ, trà xuân
muộn đang bắt đầu đẻ nhánh. Công tác điều tra, dự báo các đối tượng dịch hại cây
trồng được thực hiện kịp thời, có hiệu quả(5), tổng diện tích nhiễm các đối tượng
dịch hại cây trồng là 107,8 ha.
- Sản xuất chăn nuôi tập trung thực hiện các biện pháp khống chế dịch bệnh
nhằm hạn chế dịch bệnh bùng phát, giảm nhẹ thiệt hại tối đa cho người chăn nuôi.
Đến nay, dịch cúm gia cầm, dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò đã được
khống chế, không phát sinh các ổ dịch mới trên địa bàn tỉnh; bệnh dịch tả lợn Châu
Phi có xu hướng giảm và dần được kiểm soát; hiện toàn tỉnh còn 13 xã/6 huyện
dịch bệnh chưa qua 21 ngày, số lợn tiêu hủy lũy kế 3 tháng đầu năm là 1.927 con
toàn tỉnh đã cấp 44 giấy chứng nhận cho tổ chức với tổng diện tích 194,6 ha; giải quyết 7.689 hồ sơ cấp giấy
chứng nhận cho hộ gia đình, cá nhân (trong đó cấp lần đầu 1.690 giấy chứng nhận, diện tích 26,6 ha; cấp đổi, cấp lại
5.999 giấy chứng nhận, diện tích 136,1 ha, chỉnh lý trang 4 giấy chứng nhận cho 31 trường hợp).
(3)
gồm: thành phố Ninh Bình, thành phố Tam Điệp, các huyện: Yên Mô, Gia Viễn, Kim Sơn và Yên Khánh.
(4)
đã phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường của 13 dự án; cấp giấy xác nhận công trình bảo vệ môi trường
đối với 01 dự án; thông báo nộp phí bảo vệ môi trường đối với nước thải công nghiệp của 14 đơn vị; xác nhận ký quỹ
bảo vệ môi trường cho 09 mỏ khai thác khoáng sản.
(5)
đã cấp 2.398,7 kg thuốc Antimice hỗ trợ các huyện, thành phố tổ chức diệt chuột đồng loạt; đã bắt và diệt trên
107,7 nghìn con chuột và trên 53,5 tấn ốc bươu vàng bằng biện pháp thủ công.
(2)
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với trọng lượng tiêu hủy 78,4 tấn. Ước tính đến nay, tổng đàn trâu ước đạt 12,7
nghìn con, tăng 0,5%; đàn bò đạt 36,9 nghìn con, tăng 0,2%; tổng đàn gia cầm đạt
5,7 triệu con, tăng 8,7%; tổng đàn lợn đạt 263,7 nghìn con, tăng 4,6% so với cùng
kỳ.
- Công tác quản lý, bảo vệ, tuần tra, kiểm tra rừng được chú trọng, trong quý
trên địa bàn tỉnh không xảy ra cháy rừng. Công tác phát triển rừng được chú trọng,
tiếp tục thực hiện Chương trình trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025 và
hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhó ơn Bác Hồ” nhân dịp Tết
Nhâm Dần và tăng cường các biện pháp bảo vệ, phát triển rừng; lũy kế 3 tháng đầu
năm toàn tỉnh đã trồng được 271,1 nghìn cây phân tán, tăng 6,7% so với cùng kỳ;
diện tích rừng mới tập trung đạt 0,05 nghìn ha; sản lượng gỗ khai thác ước đạt 5,5
nghìn m3, giảm 9,8%; sản lượng củi khai thác ước đạt 6,7 nghìn ste, giảm 10,7% so
với cùng kỳ.
- Sản xuất thủy sản trong quý I/2022 tiếp tục phát triển ổn định, không bị ảnh
hưởng của dịch bệnh; các hộ nuôi trồng thủy sản tập trung chăm sóc, áp dụng triệt
để các biện pháp phòng, chống rét cho thủy sản nuôi; các trại sản xuất giống tập
trung cơ sở vật chất để sản xuất vụ đầu năm 2022. Tổng sản lượng thủy sản tháng
3/2022 đạt 5,7 nghìn tấn, tăng 4,5% so với cùng kỳ; lũy kế 3 tháng đầu năm đạt
15,8 nghìn tấn, tăng 4,8% so với cùng kỳ năm 2021, vượt 19,6% so với kịch bản
tăng trưởng quý I, trong đó sản lượng nuôi trồng đạt 14,2 nghìn tấn, tăng 5,4%, sản
lượng khai thác đạt 1,6 nghìn tấn, giảm 0,6% so với cùng kỳ. Công tác quản lý các
cơ sở kinh doanh giống được tăng cường nhằm đảm bảo chất lượng con giống và
chấp hành nghiêm lịch thời vụ.
- Công tác thủy lợi, đê điều và phòng chống lụt bão tiếp tục được quan tâm,
chỉ đạo; thực hiện kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn tỉnh năm 2022; tổng hợp, đánh giá hiện trạng đê điều, xác định trọng điểm và
xây dựng phương án bảo vệ đê, hộ đê năm 2022. Thực hiện trực ban phòng chống
thiên tai và tìm kiếm cứu nạn 24/24h; kịp thời ban hành các công điện, văn bản ứng
phó với rét đạm, rét hại, giông lốc, mưa đá, sương mù và áp thấp trên biển. Thường
xuyên kiểm tra đê, kè, cống, phát hiện, ngăn chặn và xử lý các vi phạm về đê điều;
bổ sung, cập nhật các thông tin liên quan đến lý lịch đê, kè, cống.
- Công tác xây dựng nông thôn mới, nông thôn mới kiểu mẫu được quan tâm
chỉ đạo, thực hiện kiểm tra, khảo sát thực tế các xã đăng ký đạt chuẩn NTM, NTM
nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022; tập trung hoàn thiện hồ sơ xét công nhận
huyện Nho Quan đạt chuẩn NTM, thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ xây
dựng NTM năm 2021; hoàn thiện dự thảo Kế hoạch thực hiện Chương trình MTQG
xây dựng NTM năm 2022; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới giai đoạn 2022-2025; Kế hoạch xây dựng tỉnh hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới... Trong quý, toàn tỉnh đã cấp 573 tấn xi măng,
làm được 10 tuyến đường với tổng chiều dài 3,5 km.
2.4. Các ngành thương mại và dịch vụ: Giá trị sản xuất toàn khu vực (giá SS
2010) đạt 7.235 tỷ đồng, tăng 3,83% so với cùng kỳ năm ngoái
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- Nhằm đảm bảo cân đối cung, cầu hàng hóa, bình ổn thị trường dịp Tết
Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, UBND tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị có liên quan
xây dựng và triển khai kế hoạch dự trữ hàng, đảm bảo đủ nguồn hàng phục vụ nhu
cầu tiêu dùng của người dân, do vậy thị trường hàng hóa trong quý I/2022 nhìn
chung vẫn ổn định. Doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt trên 9,5 nghìn tỷ đồng, tăng
9,4% so với cùng kỳ năm 2021 với 12/12 các nhóm hàng hóa đều có doanh thu
tăng, cụ thể: lương thực, thực phẩm tăng 10,5%; hàng may mặc tăng 0,5%; đồ
dùng, dụng cụ, trang thiết bị gia đình tăng 4,3%; vật phẩm văn hoá, giáo dục tăng
7,1%; gỗ và vật liệu xây dựng tăng 11,5%; ô tô con tăng 5,0%; phương tiện đi lại
tăng 5,6%; xăng, dầu các loại tăng 16,6%; nhiên liệu khác tăng 11,0%; đá quý, kim
loại quý tăng 19,3%; hàng hoá khác tăng 7,7%; dịch vụ sửa chữa ô tô, mô tô, xe
máy và xe có động cơ khác tăng 12,9%. Doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống đạt
1.227,1 tỷ đồng, giảm 0,7%, trong đó doanh thu dịch vụ lưu trú giảm 21,9%; doanh
thu dịch vụ ăn uống tăng 1,1%.
Chỉ số giá tiêu dùng hàng hóa và dịch vụ chung (CPI) trên địa bàn tỉnh trong
tháng 3/2022 tăng 0,85% so với tháng trước với 9/11 nhóm hàng hóa và dịch vụ
tiêu dùng có chỉ số tăng, trong đó: nhóm giao thông tăng mạnh nhất 4,73%; tiếp
theo nhóm nhà ở, điện nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng 1,78%; nhóm giáo
dục tăng 0,66%; nhóm hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 0,35%...; hai nhóm còn lại
có chỉ số giảm là nhóm thuốc và dịch vụ y tế giảm 0,13%; nhóm bưu chính viễn
thông giảm 0,05%. CPI bình quân quý I/2022 tăng 1,63% so với cùng kỳ năm
2021(6).
- Tổng kim ngạch xuất khẩu tháng 3/2022 đạt 245 triệu USD, giảm 6,1% so
với cùng kỳ; lũy kế 3 tháng đầu năm đạt gần 717,7 triệu USD, tăng 11,1% so với
cùng kỳ, vượt gần 17,3% so với kịch bản tăng trưởng quý I. Các mặt hàng có mức
tăng khá so với cùng kỳ như: phôi nhôm tăng 74,9%; giầy dép các loại tăng 59,1%;
quần áo các loại tăng 44,6%; camera và linh kiện tăng 10,8%… Tổng kim ngạch
nhập khẩu 3 tháng đầu năm đạt gần 920,8 triệu USD, tăng 31,9%, vượt gần 32,3%
so với kịch bản tăng trưởng quý I; tập trung vào các nhóm mặt hàng như: linh kiện
điện tử, linh kiện phụ tùng ô tô, vải và phụ liệu may mặc, phụ liệu sản xuất giày
dép….
- Với mục tiêu đảm bảo giao thông thông suốt, an toàn, phục vụ tốt nhất nhu
cầu đi lại và vận chuyển hàng hóa của nhân dân gắn với phòng, chống dịch Covid19 trong dịp Tết Nguyên đán và mùa Lễ hội xuân Nhâm Dần năm 2022, các đơn vị
kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh đã chủ động tăng cường phương tiện, nhân lực
đạt tiêu chuẩn về kỹ thuật, chất lượng và có phương án tổ chức vận tải phù hợp.
Trong tháng, khối lượng hành khách vận chuyển đạt trên 1,8 triệu lượt khách, tăng
16,5%; lũy kế 3 tháng đầu năm đạt gần 5,4 triệu lượt khách, tăng 10,1% so với
cùng kỳ. Vận tải hàng hóa đạt 4,9 triệu tấn, tăng 17,5%; lũy kế 3 tháng đầu năm đạt
15,2 triệu tấn, tăng 14,3% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ
Nguyên nhân do căng thẳng chính trị giữa Nga và Ukraine đã tác động tiêu cực đến nguồn cung toàn cầu đối với
các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất như xăng, dầu, khí hóa lỏng, than luyện cốc, thép… khiến cho giá cả của các
mặt hàng này ở thị trường trong nước đồng loạt tăng, giá điện sinh hoạt bình quan tăng, giá dịch vụ giáo dục mầm
non tăng.
(6)
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trợ vận tải trong tháng đạt gần 639,4 tỷ đồng, tăng 17,9%; lũy kế 3 tháng đầu năm
2022 đạt 1.912,3 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ 2021.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày 29/10/2021 của
UBND tỉnh, căn cứ tình hình thực tế, tỉnh đã thực hiện mở cửa đón khách du lịch
ngoại tỉnh kể từ ngày 01/02/2022 nhằm từng bước phục hồi, ổn định hoạt động du
lịch. Các đơn vị kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh đã chuẩn bị các điều kiện, cơ
sở vật chất, nhân lực chu đáo để đón du khách, bên cạnh đó một số sản phẩm du
lịch mới đầu tư được đưa vào khai thác như Phố cổ Hoa Lư, đường hầm Tràng
An… đã tạo được điểm nhấn thu hút du khách. Số lượt khách đến các điểm thăm
quan du lịch trong tháng đạt 270 nghìn lượt, tăng 33,8% so với cùng kỳ; lũy kế 3
tháng đầu năm đạt gần 654,9 nghìn lượt khách, tăng 8,0% so với cùng kỳ, đạt 77%
so với kịch bản tăng trưởng quý I; doanh thu từ hoạt động du lịch quý I đạt gần
382,5 tỷ đồng, giảm 4,7% so với cùng kỳ năm trước, đạt 64,8% so với kịch bản
tăng trưởng quý I (trong đó: doanh thu khách sạn đạt 82,2 tỷ đồng, giảm 8,3%;
doanh thu nhà hàng đạt 140 tỷ đồng, giảm 4,3%).
2.5. Tài chính, tín dụng và đầu tư phát triển, phát triển doanh nghiệp
- Tổng thu NSNN trên địa bàn tỉnh Ninh Bình thực hiện là 5.652.236 triệu
đồng, đạt 28,2% dự toán HĐND tỉnh giao, bằng 97,5% so với cùng kỳ năm 2021.
Bao gồm: Thu nội địa thực hiện 4.047.993 triệu đồng, đạt 25,4% dự toán, bằng
100% so với cùng kỳ năm 2021. Trong đó: Thu nội địa không bao gồm tiền sử
dụng đất, thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là 3.691.927 triệu đồng, đạt 28% dự
toán, bằng 95,2% so với cùng kỳ. Thu tiền sử dụng đất là 345.170 triệu đồng, bằng
12,9% dự toán, bằng 251% so với cùng kỳ Thu từ hoạt động xổ số kiến thiết là
10.896 triệu đồng, bằng 22,2% dự toán, bằng 83,4% so với cùng kỳ. Thu từ hoạt
động xuất nhập ước thực hiện là 1.604.025 triệu đồng, đạt 39,1% dự toán, bằng
90,7% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 5.421 tỷ đồng,
đạt 33,2% dự toán, tăng 48,5% so với cùng kỳ.
- Các tổ chức tín dụng trên địa bàn cơ bản đảm bảo vốn tín dụng cho phát triển
sản xuất và tiêu dùng, đã triển khai nhiều biện pháp huy động vốn nhằm chủ động
về nguồn vốn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của địa phương; tổng nguồn vốn
huy động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến 31/3/2022 đạt
56.990 tỷ đồng, tăng 6,3% so với đầu năm. Tiếp tục triển khai quyết liệt, có hiệu
quả các biện pháp nhằm hỗ trợ khách hàng và người dân bị ảnh hưởng của dịch
Covid-19 bằng nhiều hình thức như cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi suất,
giữ nguyên nhóm nợ, cho vay mới với lãi suất ưu đãi…; tổng dư nợ cho vay của
các ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đến 31/3/2022 đạt 96.872 tỷ đồng,
tăng 3,7% so với đầu năm, trong đó, số dư nợ khách hàng bị thiệt hại do ảnh hưởng
bởi Covid-19 đạt 19.447 tỷ đồng.
- Tổng vốn đầu tư phát triển thực hiện tháng 03/2022 đạt 2.143,2 tỷ đồng, tăng
3,9% so với cùng kỳ năm 2021; lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 6.387,4 tỷ đồng, tăng
7,0% (trong đó: vốn nhà nước đạt 1.137,9 tỷ đồng, tăng 7,9%; vốn ngoài nhà nước
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đạt 4.890,1 tỷ đồng, tăng 5,2%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 359,5 tỷ đồng,
tăng 33,5%).
- Kịp thời báo cáo Thường trực, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và trình HĐND tỉnh
phân bổ chi tiết Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch
đầu tư công năm 2022 vốn ngân sách Trung ương ngay khi được Thủ tướng Chính
phủ giao, tạo điều kiện đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công
trên địa bàn tỉnh. Tổng vốn đầu tư công do địa phương quản lý nguồn ngân sách
nhà nước đã giao là 4.524,86 tỷ đồng, số vốn giải ngân 3 tháng đầu năm đạt 1.306,9
tỷ đồng, bằng 28,9% kế hoạch vốn.
- Công tác xúc tiến đầu tư được quan tâm chỉ đạo thực hiện, tập trung đổi mới
công tác thu hút đầu tư. Ngay từ tháng đầu năm, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch
số 21/KH-UBND ngày 25/01/2021 về thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022.
Đặc biệt đã tổ chức thành công Hội nghị công bố Chỉ số đánh giá năng lực cạnh
tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương (DDCI) thuộc tỉnh Ninh Bình năm 2021,
qua đó tạo sự cạnh tranh, thi đua về chất lượng điều hành kinh tế giữa chính quyền
các đơn vị, tạo động lực cải cách một cách quyết liệt, đồng bộ trong việc nâng cao
chất lượng giải quyết thủ tục hành chính liên quan đến doanh nghiệp, tạo môi
trường thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.
Trong tháng, đăng ký thành lập mới 100 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc
(tăng 28,2% so với cùng kỳ) với tổng số vốn đăng ký đạt 697 tỷ đồng (giảm 8,3%
so với cùng kỳ); lũy kế 3 tháng đầu năm, đăng ký thành lập mới 236 doanh nghiệp
và đơn vị trực thuộc (tăng 63 doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc so với cùng kỳ)
với tổng số vốn đăng ký đạt 2.245,3 tỷ đồng (tăng 48,3% so với cùng kỳ); có 158
doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc hoạt động trở lại (tăng 54 doanh nghiệp và đơn
vị trực thuộc so với cùng kỳ); đăng ký thay đổi cho 251 lượt doanh nghiệp (tăng 74
doanh nghiệp và đơn vị trực thuộc so với cùng kỳ).
3. Về văn hóa - xã hội, khoa học, công nghệ và hoạt động đối ngoại
- Công tác đảm bảo an sinh xã hội được quan tâm chỉ đạo, tỉnh đã thực hiện
tiếp nhận, thẩm định, giải quyết cho 126 trường hợp người có công với cách mạng
và thân nhân được hưởng trợ cấp theo đúng quy định; tổ chức nhiều hoạt động thiết
thực, hướng về cơ sở, quan tâm thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời
sống nhân dân, đảm bảo mọi người, mọi nhà đều có tết, trong dịp Tết Nguyên đán,
Lãnh đạo tỉnh và các địa phương đã tổ chức thăm, tặng trên 159,4 nghìn suất quà,
trị giá trên 59,7 tỷ đồng cho các đối tượng người có công, người cao tuổi, hộ nghèo,
hộ cận nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội và các đối
tượng khó khăn khác; thăm, tặng quà cho người có công với cách mạng nhân dịp
kỷ niệm 200 năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh Ninh Bình với gần
27,5 nghìn suất quà tặng, trị giá trên 5,5 tỷ đồng.
Công tác lao động, việc làm được chỉ đạo sát sao, tiếp tục thực hiện các chính
sách hỗ trợ người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch
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Covid-19(7); tập trung tư vấn, giới thiệu việc làm, tuyên truyền đề án xuất khẩu lao
động và du học, trong quý I/2022 toàn tỉnh đã giải quyết việc làm cho 4.900 người,
tăng 21,4% so với cùng kỳ, đạt 25,26%, trong đó xuất khẩu lao động cho 200
người, đạt 14,28% kế hoạch. Công tác tiền lương, bảo hiểm xã hội được quan tâm
chỉ đạo, đảm bảo tiền lương, tiền thưởng cho người lao động được thực hiện đúng
quy định; kịp thời giải quyết 06 vụ ngừng việc tập thể yêu cầu người sử dụng lao
động giải quyết các vấn đề về tiền lương, tiền thưởng và chế độ chính sách đối với
người lao động. Kịp thời giải quyết chính sách bảo hiểm thất nghiệp cho 452
trường hợp với tổng số tiền trên 8,3 tỷ đồng.
- Các hoạt động văn hóa, thể thao, thông tin, phát thanh và truyền hình được tổ
chức sâu rộng, kịp thời với nhiều hình thức, nội dung phong phú gắn với tuyên
truyền cổ động trực quan chào mừng các ngày kỷ niệm, các sự kiện chính trị, văn
hóa - xã hội như chào mừng xuân Nhâm Dần 2022, kỷ niệm 92 năm ngày thành lập
Đảng cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/02/2022), các hoạt động kỷ niệm 200
năm danh xưng Ninh Bình và 30 năm tái lập tỉnh (01/4/1992 - 01/4/2022)(8)... Hoạt
động bảo tồn di sản văn hóa được quan tâm, chú trọng gắn với xây dựng, phát huy,
bảo tồn các giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Công tác xây dựng nếp sống văn
hóa, văn minh cơ sở trên địa bàn tỉnh được đẩy mạnh; tập trung triển khai các nội
dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa” năm 2022; tăng
cường thực hiện công tác kiểm tra hoạt động lễ hội tại các địa phương trên toàn
tỉnh.
Phong trào luyện tập thể dục, thể thao quần chúng được duy trì; trong quý, đã
phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức giải Golf Lexus Challenge 2022, giải
chạy bộ “Dấu ấn di sản Marathon 2022” và giải chạy “Cúc Phương Jungle Paths
năm 2022”; tổ chức Lễ phát động Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi
người, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; khai mạc Giải Việt dã xã,
phường, thị trấn tỉnh Ninh Bình lần thứ VI-Cup SHB và môn Việt dã Đại hội
TDTT tỉnh Ninh Bình lần thứ VII năm 2022.
Thể thao thành tích cao tập trung đào tạo, huấn luyện nâng cao thành tích cho
các vận động viên tại Trung tâm huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh đảm
bảo yêu cầu về phòng, chống dịch Covid-19; trong quý, thành lập các đoàn VĐV
tham gia thi đấu các giải thể thao đạt 06 huy chương, cụ thể: Đoàn VĐV Kick
Boxing tham gia thi đấu giải Vô địch Cup Kick Boxing toàn quốc năm 2022 tại tỉnh
Gia Lai đạt 02 HCĐ, môn Vật tự do và cổ điển đạt 01 HCV, 01 HCB, 02HCĐ.
- Ngành Y tế tiếp tục thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19 theo quy định của Bộ Y tế; cập nhật thông tin, đánh giá nguy cơ, dự báo
Đến ngày 17/3/2022, đã có 2.623 doanh nghiệp, đơn vị với 104.774 lao động được giảm mức đóng vảo Quỹ bảo
hiểm tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp với số tiền trên 21,8 tỷ đồng; 01 đơn vị với 67 lao động dừng đóng vào quỹ
hưu trí và tử tuất với số tiền tạm dừng đóng là 362,2 triệu đồng; phê duyệt kinh phí hỗ trợ cho 23.561 đối tượng với
tổng số tiền trên 35,6 tỷ đồng, đã thực hiện chi trả cho 19.692 đối tượng với số tiền gần 30,7 tỷ đồng.
(8)
Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội tỉnh và Hội chợ thương mại tại Nhà thi đấu tỉnh; Liên hoan nghệ thuật quần
chúng tỉnh Ninh Bình; Triển lãm mỹ thuật, nhiếp ảnh; Lễ phát động Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi
người, Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân; Khai mạc Giải Việt dã xã, phường, thị trấn tỉnh Ninh Bình lần thứ
VI-Cup SHB và môn Việt dã Đại hội TDTT tỉnh Ninh Bình lần thứ VII năm 2022; tổ chức các đêm giao lưu văn
nghệ tại khu đô thị Xuân Thành.
(7)
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tình hình nhất là phát hiện sớm biến chủng mới; nâng cao năng lực, chất lượng điều
trị bệnh nhân Covid-19 tại các cơ sở thu dung điều trị bệnh nhân Covid-19 trên địa
bàn tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn triển khai điều trị F0 tại nhà; tăng cường cơ sở vật
chất, trang thiết bị, thuốc, sinh phẩm, vật tư xét nghiệm; đặc biệt là kịp thời chỉ đạo
thực hiện tốt việc cách ly, điều trị số ca dương tính tăng cao, đảm bảo an toàn, ổn
định, hiệu quả, phù hợp với tình hình thực tế. Tính đến ngày 27/3/2022, trên địa
bàn toàn tỉnh ghi nhận 91.541trường hợp dương tính với SARS-CoV-2; đã điều trị
khỏi và xuất viện cho 83.807 lượt bệnh nhân, đang điều trị cho 7.601 bệnh nhân,
chuyển BV Nhiệt đới Trung ương 29 bệnh nhân và tử vong 101 bệnh nhân, chiếm
tỷ lệ 0,11%.
Công tác khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh được duy trì và
nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo đáp ứng nhu cầu khám, chữa bệnh của nhân
dân và yêu cầu về phòng chống dịch Covid-19; trong quý I/2022, các cơ sở y tế trên
địa bàn tỉnh đã tiến hành khám bệnh cho gần 198,4 nghìn lượt bệnh nhân, điều trị
nội trú cho 28,6 nghìn lượt bệnh nhân và triển khai một số kỹ thuật mới, kỹ thuật
cao trong điều trị tại một số bệnh viện tuyến tỉnh. Công tác bảo đảm an toàn thực
phẩm tập trung tuyên truyền, nâng cao kiến thức, thái độ, thực hành về an toàn thực
phẩm; tổ chức thanh tra, kiểm tra đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh sản phẩm,
thực phẩm tiêu thụ nhiều trong dịp Tết và Lễ hội, các cơ sở dịch vụ ăn uống, thức
ăn đường phố có yếu tố nguy cơ cao gây ngộ độc thực phẩm; trong quý I/2022 xảy
ra 12 ca ngộ độc thực phẩm lẻ tẻ tại các huyện, thành phố, không có trường hợp tử
vong do ngộ độc thực phẩm.
- Để đảm bảo an toàn môi trường lớp học trong điều kiện ảnh hưởng của dịch
Covid-19, ngành Giáo dục và Đào tạo tỉnh Ninh Bình đã triển khai các giải pháp
đồng bộ với tinh thần chủ động, linh hoạt thích ứng; triển khai tổ chức dạy học trực
tuyến kết hợp hướng dẫn tự học tại nhà đảm bảo chất lượng, tiến độ chương trình
học kỳ II theo kế hoạch. Trong quý đã tổ chức thành công kỳ thi học sinh giỏi quốc
gia THPT năm học 2021-2022(9); khảo sát, đánh giá chất lượng giáo dục về văn hóa
năm học 2020-2021; tổ chức Hội thi thể dục thể thao dành cho học sinh trung học;
thi chọn học sinh giỏi lớp 9 THCS cấp tỉnh năm học 2021-2022(10); tham dự Cuộc
thi Olympic và Hội thảo quốc tế trực tuyến về công trình sáng tạo (ICPC 2022) do
Hàn Quốc tài trợ với dự án Gương cầu thông minh của học sinh Ninh Bình đoạt
Huy chương Vàng; tổ chức thành công Chương trình “Chắp cánh ước mơ” khen
thưởng của Quỹ khuyến học, khuyến tài Đinh Bộ Lĩnh năm 2021 (11); hướng dẫn tổ
chức kỳ thi học sinh giỏi lớp 12 THPT cấp tỉnh theo tổ hợp bộ môn năm 2022; tăng
cường tập huấn đội tuyển thi học sinh giỏi quốc gia THPT… Bên cạnh đó, ngành
tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục; tổ chức
các chuyên đề, lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ đảm bảo chất
lượng, hiệu quả, đúng theo lịch trình kế hoạch; tích cực triển khai các bước thực
kỳ thi có 68 thí sinh dự thi (trong đó 66 học sinh của trường THPT chuyên Lương Văn Tụy, 02 học sinh của
trường THPT Nguyễn Huệ) ở 10 đội tuyển (Toán:6, Vật í: 6, Hóa học: 6, Sinh học: 6, Ngữ văn: 8, Lịch sử: 8, Địa lý:
8, Tiếng anh: 6, Tiếng Pháp: 6, Tin học: 8).
(10)
kỳ thi có tổng số 693/697 thí sinh dự thi với kết quả 406 thí sinh đoạt giải, chiếm tỷ lệ 58,59%, trong đó: 08 giải
Nhất, 112 giải Nhì, 129 giải Ba, 157 giải Khuyến khích.
(11)
đã trao thưởng cho 316 lượt học sinh, sinh viên, vận động viên đạt thànhtích xuất sắc trong học tập, nghiên cứu
khoa học, kỹ thuật, thi đấu thể dục thể thao năm 2020-2021 với tổng số tiền thưởng là 1.369 triệu đồng.
(9)
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hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 theo kế hoạch, trong đó chú trọng công
tác bồi dưỡng về chương trình giáo dục phổ thông mới, việc lựa chọn sách giáo
khoa đối với lớp 3, lớp 7, lớp 10 và việc biên soạn Tài liệu giáo dục địa phương.
- Hoạt động nghiên cứu, ứng dụng khoa học được quan tâm, các nhiệm vụ
khoa học và công nghệ được triển khai theo đúng tiến độ, trong quý I/2022 đã tổ
chức đánh giá, nghiệm thu 06 nhiệm vụ khoa học và công nghệ, ban hành quyết
định công nhận kết quả thực hiện đề tài khoa học và công nghệ cho 04 đề tài cấp
tỉnh. Công tác thanh tra, kiểm tra quản lý tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản
phẩm hàng hóa được quan tâm thực hiện, góp phần phát triển sản xuất, ổn định thị
trường, bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng của doanh nghiệp và nhân dân. Công tác
quản lý sở hữu trí tuệ, sáng kiến, an toàn bức xạ được tăng cường và tiến hành chặt
chẽ, đúng quy trình, quy định; đã thẩm định hồ sơ cấp, gia hạn giấy phép tiến hành
công việc bức xạ của các phòng khám trên địa bàn tỉnh.
- Hoạt động đối ngoại bám sát định hướng chỉ đạo của Đảng và Nhà nước về
công tác thông tin đối ngoại; Kịp thời giải quyết thủ tục nhập cảnh đối với các
chuyên gia nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh và chấp thuận nhu cầu sử dụng
lao động nước ngoài trên địa bàn tỉnh.
4. Công tác xây dựng chính quyền, tư pháp, dân tộc, cải cách hành chính,
giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng
- Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm, chỉ đạo; thực hiện hiệp y
chuyển xếp chức danh, ngạch, bậc, hệ số lương đối với cán bộ công chức cấp xã;
giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ, công chức cấp xã và người hoạt động
không chuyên trách cấp xã ở thôn, tổ dân phố theo quy định. Hướng dẫn về quy
trình, thủ tục xây dựng và hoàn thiện hồ sơ phân loại lại đơn vị hành chính đối với
xã Ninh Tiến, thành phố Ninh Bình trình cấp có thẩm quyền quyết định; phối hợp
với Cục Đo đạc bản đồ và thông tin địa lý Việt Nam kiểm tra kỹ thuật hồ sơ địa
giới hành chính gốc thực địa thuộc Dự án 513 tỉnh Ninh Bình.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến các văn bản, chính sách, pháp luật được tăng
cường; ban hành Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 19/01/2022 về triển khai công
tác phổ biến giáo dục pháp luật; hướng dẫn số 01/HD-HĐPH ngày 28/01/2022 của
Hội đồng phối hợp về phổ biến các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XV
thông qua tại kỳ họp bất thường lần thứ nhất, Nghị quyết HĐND tỉnh khóa XV
thông qua tại kỳ họp thứ 4 và triển khai một số nhiệm vụ phổ biến giáp dục pháp
luật dịp Tết Nhâm Dần năm 2022. Công tác văn bản quy phạm pháp luật, quản lý
nhà nước về pháp chế, hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp được thực hiện đúng quy
định; đã ban hành 04 văn bản chỉ đạo về công tác xây dựng, rà soát hệ thống hóa và
kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật(12); tham gia ý kiến vào 43 dự thảo văn bản
theo yêu cầu của cơ quan Trung ương, UBND tỉnh và đề nghị của các đơn vị; thẩm
định 05 dự thảo Nghị quyết, 20 dự thảo Quyết định thuộc thẩm quyền ban hành của
gồm: Quyết định số 137/QĐ-UBND ngày 26/01/2022 của UBND tỉnh ban hành Danh mục VBQPPL do UBND
tỉnh ban hành năm 2022; Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 06/01/2022 về kiểm tra văn bản trên địa bàn tỉnh năm
2022; Quyết định số 120/QĐ-UBND ngày 24/01/2022 về công bố danh mục VBQPPL hết hiệu lực năm 2021; Kế
hoạch số 2 11/KH-UBND ngày 19/01/2022 về triển khai hoạt động hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên
địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2022.
(12)
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HĐND, UBND tỉnh. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc công tác tư pháp cơ sở, nắm
bắt đầy đủ những vướng mắc, khó khăn và hướng dẫn giải quyết cụ thể đối với
những tình huống phức tạp thuộc phạm vi quản lý, đặc biệt trong quản lý đăng ký
hộ tịch, công chứng, chứng thực, đảm bảo đáp ứng nhu cầu tổ chức và người dân.
- Công tác dân tộc được quan tâm chỉ đạo, tình hình an ninh chính trị và trật tự
an toàn xã hội vùng dân tộc thiểu số cơ bản ổn định. Hoạt động truyền thông trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số được duy trì thường xuyên, kịp thời chuyển tải các
chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các nhiệm vụ chính trị
của địa phương; tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân về phòng chống dịch
Covid 19, phòng chống dịch cho gia súc, gia cầm. Các chế độ chính sách của Đảng
và Nhà nước đối với vùng dân tộc thiểu số và miền núi được thực hiện đầy đủ, kịp
thời và đúng quy định.
- Công tác cải cách hành chính được quan tâm chỉ đạo gắn với đẩy mạnh thực
hiện chủ đề công tác năm 2022 là “Kỷ cương, trách nhiệm, đẩy mạnh cải cách hành
chính”; ban hành Bộ tiêu chí và phương pháp đánh giá xác định chỉ số CCHC của
các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện; ban hành các kế hoạch rà soát, đánh giá,
kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật; triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển
chính quyền số, chuyển đổi số… Trong quý, các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện
tập trung ban hành kế hoạch triển khai công tác rà soát, đánh giá TTHC theo từng
lĩnh vực nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất trong
giải quyết công việc của người dân, tổ chức; đến nay, tổng số TTHC đang thực hiện
trên địa bàn tỉnh là 1.933 TTHC, trong đó: cấp tỉnh 1.541 TTHC; cấp huyện 275
TTHC; cấp xã 117 TTHC (100% TTHC do Trung ương quy định). Duy trì hệ thống
phần mềm một cửa điện tử hoạt động liên tục, thông suốt; 3 tháng đầu năm toàn
tỉnh tiếp nhận 122.802 hồ sơ, đã giải quyết 118.632 6 hồ sơ (đúng hạn và trước hạn
là: 118.566 hồ sơ, chiếm 99,94%; trễ hạn: 66 hồ sơ, chiếm 0,06%), chưa đến hạn
giải quyết: 4.170 hồ sơ. Hoàn thành đánh giá và công bố chỉ số đánh giá năng lực
cạnh tranh cấp sở, ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh (DDCI) năm 2021.
- Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân được tăng
cường và tập trung chỉ đạo tích cực nhằm giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu tố
của công dân liên quan đến các lĩnh vực quản lý và sử dụng đất đai, GPMB, tài
chính...; tiếp tục duy trì công tác tiếp công dân trực tiếp tại Trụ sở Tiếp công dân.
Trong quý, các cơ quan nhà nước đã tiếp 696 lượt công dân, giảm 20% so với cùng
kỳ; đã giải quyết 12/17 vụ việc khiếu nại thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 71%; 10/15 vụ
việc tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt tỷ lệ 66%; xem xét, trả lời, giải quyết 208/328 vụ
việc kiến nghị, phản ánh thuộc thẩm quyền. Các tổ chức thanh tra trong tỉnh đã
thực hiện 36 cuộc thanh tra hành chính (từ kỳ trước chuyển sang 16 cuộc); đã ban
hành 15 kết luận thanh tra tại 15 đơn vị; qua thanh tra phát hiện vi phạm kiến nghị
thu hồi 197,909 triệu đồng, kiến nghị xử lý khác 565,124 triệu đồng.
- Công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực được quan tâm chỉ đạo, tập
trung thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 47/KH-UBND ngày 14/3/2022 của UBND
tỉnh; tiếp tục thực hiện công khai minh bạch và giải trình các hoạt động của cơ
quan, tổ chức, đơn vị, rà soát công khai các thủ tục hành chính, triển khai hệ thống
Cổng dịch vụ công (một cửa điện tử) của tỉnh nhằm tăng cường công tác quản lý
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nhà nước, phòng ngừa tham nhũng. Thực hiện nghiêm Chỉ thị của Ban Bí thư
Trung ương Đảng và Thủ tướng Chính phủ, Văn bản số 100/TTCP-C.VI ngày
18/01/2022 của Thanh tra Chính phủ về công tác phòng chống tham nhũng, tiêu
cực trong dịp Tết Nhâm Dần; đến nay trên địa bàn tỉnh Ninh Bình chưa phát hiện
cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân nào sử dụng ngân sách Nhà nước
để làm quà biếu, quà tặng, sử dụng tài sản công trái quy định và chưa phát hiện cán
bộ, công chức, viên chức vi phạm các quy định về việc tặng quà, nhận quà trong
dịp Tết Nhâm Dần năm 2022.
5. An ninh - Quốc phòng
- Lực lượng Công an: Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu cho cấp ủy,
chính quyền chỉ đạo phòng ngừa, giải quyết kịp thời những phát sinh liên quan đến
an ninh trật tự, nhất là hoạt động đình công trong công nhân. Thực hiện quyết liệt
đợt cao điểm tấn công trấn áp các lọai tội phạm và vi phạm pháp luật, bảo đảm an
toàn giao thông và trật tự đô thị, xử lý nghiêm các vi phạm về kinh doanh trang
thiết bị y tế phòng, chống Covid-19, về quản lý sử dụng các loại pháo. Đẩy mạnh
xây dựng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; tuyên truyền phổ biến giáo
dục pháp luật về phòng chống tội phạm, nhất là xâm hại trẻ em, bạo lực học đường.
Tổ chức gặp mặt, giao lưu Công an tỉnh - Mặt trận Tổ quốc tỉnh với chức sắc tôn
giáo trên địa bàn tỉnh nhân dịp xuân Nhâm Dần 2022; tọa đàm về dự án Luật Lực
lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở và Luật Trật tự, an toàn giao thông
đường bộ.
- Lực lượng Quân sự: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp
với các lực lượng nắm chắc tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phối
hợp với cấp ủy, chính quyền các huyện, thành phố hoàn thành công tác tuyển chọn,
gọi công dân nhập ngũ năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu, an toàn, chất lượng được nâng
lên; tổ chức Lễ đón nhận và tư vấn giới thiệu việc làm cho quân nhân hoàn thành
nghĩa vụ quân sự trở về địa phương đảm bảo trang trọng, hiệu quả (13). Tổ chức bồi
dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, huấn luyện, luyện tập chuyển trạng thái sẵn
sàng chiến đấu theo kế hoạch; các hoạt động kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống
lực lượng vũ trang tỉnh Ninh Bình (01/4/1947 - 01/4/2022).
- Lực lượng Bộ đội Biên phòng: Tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý các
phương tiện xuất nhập cảnh và vận tải thủy nội địa trong khu vực biển, cửa khẩu và
vùng nước cảng thuộc thẩm quyền. Phối hợp tham mưu cho tỉnh tổ chức Tết trồng
cây năm 2022 ở khu vực Cồn Nổi và biên giới biển huyện Kim Sơn. Tổ chức các
hoạt động tuyên truyền kỷ niệm 63 năm Ngày truyền thống Bộ đội Biên phòng Việt
Nam và 33 năm Ngày hội Biên phòng toàn dân; chương trình “Xuân Biên phòng Tết thắm tình quân dân”, tặng quà cho hộ nghèo, gia đình chính sách, ngư dân, các
cháu học sinh ở khu vực biên giới biển; “Ngày hội Biên phòng toàn dân” năm 2022
tại các xã, thị trấn biên giới biển thuộc huyện Kim Sơn.

8/8 huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh đã tổ chức gặp mặt, tư vấn giới thiệu việc làm trực tiếp cho 756 quân nhân
xuất ngũ, trong đó có 04 cơ sở đào tạo nghề và 23 doanh nghiệp tham dự; đăng ký học nghề 167 quân nhân; đăng ký
xuất khẩu lao động 41 quân nhân.
(13)
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II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2022
1. Tập trung cao cho công tác phòng, chống dịch và xác định đây là nhiệm vụ
trọng tâm hàng đầu. Rà soát, kịp thời mua sắm bổ sung, đảm bảo trang thiết bị,
thuốc, hóa chất phục vụ phòng, chống dịch, chủ động trong mọi tình huống. Tiếp
tục đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng vắc xin mũi bổ sung và mũi tăng cường theo
quy định của Bộ Y tế; chuẩn bị sẵn sàng phương án tiêm chủng Covid-19 cho trẻ
em dưới 5 tuổi theo hướng dẫn của Trung ương.
2. Các sở, ngành, cơ quan, đơn vị và các địa phương thực hiện nghiêm túc, có
hiệu quả các nội dung được đề ra trong chương trình công tác năm 2022 của UBND
tỉnh, trong đó tập trung: Hoàn thiện Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
về phát triển vùng kinh tế ven biển Kim Sơn, điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị
Ninh Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050;...
Tập trung cao cho công tác lập Quy hoạch tỉnh, hoàn thành hồ sơ và báo cáo
cấp có thẩm quyền đảm bảo tiến độ đã đề ra. Đẩy mạnh công tác hoàn thiện thủ tục
các dự án còn lại đã được xác định khởi công mới trong năm 2022 và một số dự án
cần thiết, dự kiến đầu tư trong kế hoạch đầu tư công năm 2021-2025, nhất là các dự
án: Xây dựng cầu Chà Là; cải tạo nút giao QL10 với KCN Khánh Phú; xây dựng
CSHT Khu 35ha mở rộng KCN Gián Khẩu; sửa chữa, cải tạo, nâng cấp dựng
Trường Chính trị tỉnh; Xây dựng Tổ hợp Bảo tàng - Thư viện tỉnh; Bảo tồn, tôn
tạo,khai quật khảo cổ và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa khu di tích đặc biệt cố đô
Hoa Lư; xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh Ninh Bình (gian đoạn 2); xây
dựng Đài quan sát tại Cồn Mờ,...
Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các dự án quan trọng, như: Xây dựng
tuyến đường Đông - Tây giai đoạn 1; xây dựng tuyến đường bộ ven biển qua tỉnh
Ninh Bình giai đoạn I; xây dựng đường Bái Đính - Ba Sao; tuyến đường T21
(đường Lê Duẩn) thành phố Ninh Bình; đường tỉnh ĐT.482 kết nối quốc lộ 1A với
quốc lộ 10 và kết nối quốc lộ 10 với quốc lộ 12B tỉnh Ninh Bình; cải tạo, nâng cấp
đường ĐT.477, đoạn từ ngã ba Gián Khẩu đến hết phạm vi khu 50 ha mở rộng
KCN Gián Khẩu; nâng cấp mở rộng đường QL21B từ cầu Tu đến cầu Cọ…
Tiếp tục rà soát nợ đọng XDCB; khẩn trương hoàn thiện thủ tục đối với các dự
án đã được Ban Thường vụ Tỉnh uỷ thống nhất phương án cắt giảm, dừng triển
khai; đồng thời, tiếp tục rà soát các dự án đầu tư công kéo dài còn lại, xây dựng
phương án xử lý phù hợp, đảm bảo quy định và tình hình thực tế.
Rà soát, tổng hợp, đánh giá tình hình thu hút đầu tư 10 năm qua. Tập trung chỉ
đạo, xúc tiến, thu hút đầu tư một số dự án vào các vùng, lĩnh vực quan trọng. Rà
soát, đẩy mạnh việc xử lý các dự án đầu tư ngoài ngân sách đã được cơ quan có
thẩm quyền kiểm tra, kết luận.
3. Hoàn thành việc xây dựng Đề án Phát triển kinh tế nông nghiệp. Đôn đốc,
hướng dẫn các địa phương chăm sóc và thu hoạch nhanh gọn vụ Đông Xuân để
triển khai sản xuất vụ Mùa kịp thời vụ. Tăng cường dự báo, giám sát và chủ động
các biện pháp kiểm soát, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi, nhất là thực
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hiện quyết liệt, đồng bộ các biện pháp kiểm soát dịch tả lợn Châu Phi, không để tái
phát, kéo dài.
Thường xuyên theo dõi diễn biến khí tượng thủy văn; kiểm tra, đánh giá toàn
bộ hệ thống công trình thủy lợi trước mùa mưa bão; lập phương án phòng chống
úng vụ Mùa và kế hoạch kiên cố hóa kênh mương năm 2022; xây dựng phương án
ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro, bản đồ phân vùng rủi ro thiên tai theo cấp độ.
Hoàn thiện Đề án xây dựng nông thôn mới tỉnh Ninh Bình giai đoạn 20212025. Tiếp tục theo dõi, bám sát tiến độ thẩm định và hoàn thiện hồ sơ huyện Nho
Quan đạt chuẩn NTM, thành phố Ninh Bình hoàn thành nhiệm vụ Nông thôn mới.
4. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Kế hoạch số 175/KH-UBND
ngày 27/10/2021 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU
ngày 11/10/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển và quản lý khu công
nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến
năm 2030. Tiếp tục hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, tạo điều kiện cho doanh nghiệp trong
khu công nghiệp, cụm công nghiệp và các cơ sở sản xuất kinh doanh.
Chủ động rà soát, báo cáo thực trạng, nhu cầu nguyên vật liệu đầu vào, đề xuất
các giải pháp để đa dạng hóa, bảo đảm đủ nguồn cung cho hoạt động sản xuất kinh
doanh, nhất là các nhà máy tại các khu, cụm công nghiệp; đồng thời, đẩy mạnh tìm
kiếm, mở rộng và đa dạng hóa thị trường tiêu thụ, qua đó tạo đầu ra cho hoạt động
sản xuất kinh doanh, giảm tỷ trọng hàng hóa tồn kho.
5. Thực hiện điều hành dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 theo quy định
tại Quyết định số 38/QĐ-UBND ngày 14/01/2022 của UBND tỉnh.
Đẩy mạnh công tác thu ngân sách; thực hiện chi ngân sách, đảm bảo cân đối
với khả năng huy động, tiết kiệm chống lãng phí; ưu tiên chi cho các mục tiêu phát
triển sản xuất và chuyển dịch cơ cấu kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, giảm nghèo;
đồng thời đảm bảo quỹ dự phòng để chủ động đối phó với dịch bệnh, thiên tai lũ lụt
và xử lý những nhiệm vụ đột xuất phát sinh.
Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng ngân sách, nhất
là về đầu tư xây dựng cơ bản cấp huyện, cấp xã.
UBND các huyện, thành phố chủ động phối hợp với Cục Thuế tỉnh tiếp tục
triển khai thực hiện có hiệu quả việc thực hiện hoá đơn điện tử theo chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ và Bộ Tài chính.
Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố phối hợp với Sở Tài chính,
Thanh tra tỉnh chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để làm việc với Đoàn Giám sát của
Quốc hội về việc thực hiện chính sách, pháp luật trong thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí giai đoạn 2016-2020.
6. Ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung đẩy mạnh phong trào thi đua “Dạy
tốt, học tốt”, tiếp tục chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện các hoạt động giáo dục
theo kế hoạch năm học 2021-2022 phù hợp với nội dung chương trình điều chỉnh
của Bộ Giáo dục và Đào tạo; chỉ đạo các nhà trường hoàn thành chương trình, kế
hoạch năm học, kiểm tra, đánh giá kết thúc năm học khách quan, đúng quy chế.
Tích cực chuẩn bị các điều kiện cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 và kỳ thi
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tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023; tổ chức tốt các chuyên đề, lớp
bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho cán bộ, giáo viên các cấp học, đặc biệt là
việc bồi dưỡng về chương trình giáo dục phổ thông 2018 lớp 3, lớp 7 và lớp 10.
7. Ngành Lao động Thương binh và Xã hội tăng cường công tác đảm bảo an
sinh xã hội, thực hiện kịp thời chế độ chính sách đối với người có công, người
nghèo và người có hoàn cảnh khó khăn; chủ động chuẩn bị các điều kiện để phục
vụ thăm, tặng quà Người có công với cách mạng, tổ chức lễ dâng hương hoa tại
Đền thờ liệt sĩ và Đài tưởng niệm liệt sĩ nhân dịp kỷ niệm 75 năm ngày thương binh
liệt sỹ 27/7/2022.
Tiếp tục phối hợp với các đơn vị thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân,
doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo quy định; tổ
chức tuyên truyền pháp luật lao động nhân dịp Tháng Công nhân tại các doanh
nghiệp. Ban hành kế hoạch triển khai tháng hành động vì trẻ em năm 2022; kế
hoạch tặng quà cho trẻ em nhân dịp Tết Thiếu nhi 01/6; tổ chức các hoạt động
tuyên truyền, hưởng ứng tháng hành động phòng, chống ma túy và Ngày toàn dân
phòng, chống ma túy; xây dựng và triển khai thực hiện chương trình công tác Ban
vì sự tiến bộ của phụ nữ tỉnh năm 2022.
8. Đẩy mạnh tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng
các sự kiện chính trị của đất nước và địa phương như: kỷ niệm 47 năm ngày Giải
phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2022), ngày Quốc tế Lao
động 1/5; kỷ niệm 68 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (07/5/1954 - 07/5/2022); kỷ
niệm 132 năm ngày sinh nhật Bác (1890-2022); tổ chức các hoạt động nhân Ngày
Gia đình Việt Nam 28/6...;
Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Lễ Hội Hoa Lư năm 2022;
Tuần Du lịch Ninh Bình “Sắc vàng Tam Cốc – Tràng An”; chương trình “Festival
Tràng An kết nối di sản. Ngày hội Sách và Văn hóa đọc - Hưởng ứng ngày sách
Việt Nam (21/4) và Ngày sách và bản quyền thế giới (23/4)…
Tiếp tục duy trì công tác đào tạo, huấn luyện nâng cao thành tích cho vận động
viên đảm bảo việc tham gia thi đấu các giải trong nước và quốc tế năm 2022 theo
kế hoạch; chuẩn bị các điều kiện tổ chức thi đấu môn Karate trong khuôn khổ SEA
Games 31 và Giải Vô địch Cúp các Câu lạc bộ Vật dân tộc Quốc gia năm 2022 tại
Ninh Bình; tổ chức Giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư - Bình Điền; đăng cai tổ chức
vòng I, giải Vô địch bóng chuyền quốc gia; giải Vô địch Vật dân tộc toàn quốc lần
thứ XXVI; giải Cầu lông các cây vợt thiếu niên xuất sắc quốc gia.
9. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 180/KH-UBND ngày
29/10/2021 về phục hồi và phát triển hoạt động du lịch; đẩy mạnh truyền thông
quảng bá, xúc tiến du lịch gắn với các lễ hội truyền thống, sự kiện chính trị văn
hóa, thể thao tiêu biểu; khảo sát xây dựng sản phẩm du lịch mới, nghiên cứu tổ
chức Hội nghị xúc tiến giới thiệu điểm đến, kích cầu du lịch Ninh Bình.
10. Thực hiện tốt công tác tiếp dân giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân.
Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, nhất là trong dịp nghỉ lễ 30/4, 01/5;
nắm chắc tình hình trong công nhân lao động để chủ động phòng ngừa, giải quyết
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hiệu quả, không để tái diễn đình công, ngừng việc tập thể tại các doanh nghiệp
trong các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Lực lượng quân sự duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp
với các đơn vị liên quan trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn; lực lượng Biên phòng tăng cường tuần tra, kiểm soát, quản lý các
phương tiện xuất nhập cảnh và vận tải thủy nội địa trong khu vực biên giới biển và
vùng nước cảng.
11. Tập trung đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
6 tháng đầu năm, phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm 2022 và
chuẩn bị các nội dung trình HĐND tỉnh tại kỳ họp giữa năm.
Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng Quý I và nhiệm vụ trọng
tâm công tác Quý II, UBND tỉnh Ninh Bình trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư
- Thường trực Tỉnh uỷ;
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- UB MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Các đ/c Uỷ viên UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Các VP: Tỉnh ủy, ĐĐBQH & HĐND tỉnh;
- Ngân hàng NN tỉnh, Kho bạc, BHXH tỉnh;
- Cục Hải quan Hà Nam Ninh, Cục Thuế,
Cục Thống kê; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Các VP, THCB;
- Lưu: VT, VP2.
HQT_VP2

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Tống Quang Thìn

