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BÁO CÁO
VỀ KỊCH BẢN, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THÚC ĐẨY PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA TỈNH KHÁNH HÒA NĂM 2021
Căn cứ Quyết định số 166/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của UBND tỉnh về
việc ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQCP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, trên cơ sở đánh giá tình hình kinh tế - xã hội
tháng 01 năm 2021 và dự báo các kịch bản tăng trưởng năm 2021 do tác động của
dịch Covid-19, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo như sau:
I. Về tình hình và công tác phòng chống của dịch Covid-19:
Sau một thời gian cả nước không ca mắc mới Covid-19 trong cộng đồng,
ngày 27/01/2021, ca dịch mới trong cộng đồng đã bắt đầu xuất hiện tại tỉnh Hải
Dương và Quảng Ninh, đến nay đợt dịch mới đã bùng phát, lây lan đến 13 tỉnh,
thành phố trong cả nước.
Thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 05/01/2021, Chỉ thị số 05/CT-TTg
ngày 28/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Công văn số 931/VPCP-KGVX ngày
05/02/2021 của Văn phòng Chính phủ, UBND tỉnh đã kịp thời chỉ đạo các Sở,
Ban, ngành và các địa phương trong tỉnh chủ động xây dựng kịch bản phòng,
chống dịch trong tình huống khi chưa xảy ra dịch bệnh và trong tình huống có
dịch bệnh xảy ra; trực phòng chống dịch 24/24; phân công nhân lực trực, bảo đảm
cung cấp đủ phương tiện, vật tư, thuốc, trang thiết bị, kinh phí cho các hoạt động
phòng, chống dịch.
Tính đến 11giờ 00 ngày 28/02/2021, toàn tỉnh có 83 trường hợp dương tính
với Covid-19, trong đó đã ra viện 83 trường hợp. Toàn tỉnh đang tổ chức quản lý,
theo dõi, cách ly 963 trường hợp; trong đó: người nhập cảnh, thuyền viên, tổ bay
là 30 người; người về từ Quảng Ninh, Hải Dương và từ vùng dịch khác trong
nước là 933 người.
II. Dự kiến kịch bản phát triển kinh tế - xã hội Khánh Hòa năm 2021:
Căn cứ vào tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, kết quả hoạt
động sản xuất kinh doanh tháng 02/2021, bối cảnh dịch bệnh Covid-19 đang xảy
ra đã tác động trực tiếp hoặc gián tiếp tới toàn bộ các ngành, lĩnh vực kinh tế,
ảnh hưởng đến đời sống người lao động, theo đó, dự kiến kịch bản phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh như sau:
1. Dự báo tăng trưởng các ngành, lĩnh vực chủ yếu và kịch bản tăng
trưởng kinh tế (GDRP) năm 2021 (Chi tiết tại Phụ lục kèm theo)
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(1) Kịch bản 1: Dịch bệnh Covid-19 được khống chế kịp thời trong
Quý I/2021
- Xuất khẩu: Ước tính quý I đạt 310 triệu USD, giảm 20,9% so với cùng kỳ
năm trước, Quý II ước đạt 355 triệu USD, Quý III ước đạt 360 triệu USD, Quý IV
ước đạt 375 triệu USD, dự kiến cả năm 2021 đạt 1.400 triệu USD, tăng 2,9% so
với năm 2020.
- Thương mại, du lịch: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng ước tính quý I đạt 17.370 tỷ đồng, tăng 0,06% so cùng kỳ năm trước. Quý II
tăng 18%, Quý III tăng 18,1%, Quý IV tăng 9,4%, dự kiến cả năm 2021 tăng
11,1% so với năm 2020.
Doanh thu du lịch ước tính quý I đạt 816 tỷ đồng, giảm 74,8% so cùng kỳ
năm trước với 210 nghìn lượt khách, giảm 67,3% so với cùng kỳ, trong đó 10
nghìn lượt khách quốc tế (chủ yếu là khách quốc tế ở lại trong nước do dịch
Covid-19 của nhiều tỉnh, thành phố tiếp tục đi du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa)
giảm 97,6% so với cùng kỳ. Nếu dịch bệnh Covid-19 được khống chế trong Quý
I/2021 thì doanh thu du lịch Quý II tăng 1.091%, Quý III tăng 525,2%, Quý IV
tăng 553,5%, dự kiến cả năm 2021 đạt 14.084 tỷ đồng, tăng 176,8% so với năm
2020.
- Công nghiệp: tác động chủ yếu đến ngành chế biến, chế tạo; sản xuất và
phân phối điện của Khánh Hòa. Giá trị gia tăng ngành công nghiệp ước tính Quý I
tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước, Quý II tăng 5%, Quý III tăng 5,1%, Quý IV
tăng 5,2%, dự kiến cả năm 2021 tăng 5,05% so với năm 2020.
- Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản: tác động chủ yếu đến nhóm hàng
nông sản, thủy sản là những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu chiếm tỷ trọng
lớn. Nhu cầu tiêu thụ đối với các mặt hàng xuất khẩu gặp khó khăn do đóng cửa
biên giới và do công tác chống dịch đang được thực hiện nghiêm ngặt nên việc
vận chuyển, giao nhận hàng hóa hết sức khó khăn.
Trên cơ sở dự kiến những tác động trực tiếp và gián tiếp của dịch bệnh
Covid-19 tới các ngành, lĩnh vực của kinh tế, ước tính GRDP năm 2021 tăng
7,4% so với năm trước, trong đó Quý I tăng 1,3%; Quý II tăng 9,7%; Quý III tăng
10,7% và Quý IV tăng 6,6%.
(2) Kịch bản 2: Dịch bệnh Covid-19 được khống chế trong Quý II/2021
- Xuất khẩu: Ước tính quý I đạt 310 triệu USD, giảm 20,9% so với cùng kỳ
năm trước. Quý II ước đạt 315 triệu USD, Quý III ước đạt 360 triệu USD, Quý IV
ước đạt 375 triệu USD, dự kiến cả năm 2021 đạt 1.360 triệu USD, bằng với năm
2020.
- Thương mại, du lịch: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng ước tính quý I đạt 17.370 tỷ đồng, tăng 0,06% so cùng kỳ năm trước. Quý II
tăng 1,5%, Quý III tăng 14,1%, Quý IV tăng 9,2%, dự kiến cả năm 2021 tăng
6,7% so với năm 2020.
Doanh thu du lịch ước tính quý I đạt 816 tỷ đồng, giảm 74,8% so cùng kỳ
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năm trước với 210 nghìn lượt khách, giảm 67,3% so với cùng kỳ, trong đó 10
nghìn lượt khách quốc tế (chủ yếu là khách quốc tế ở lại trong nước do dịch
Covid-19 của nhiều tỉnh, thành phố tiếp tục đi du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa)
giảm 97,6% so với cùng kỳ. Quý II tăng 273,6%, Quý III tăng 360,3%, Quý IV
tăng 442,3%, dự kiến cả năm 2021 đạt 9.639 tỷ đồng, tăng 89,5% so với năm
2020.
- Công nghiệp: tác động chủ yếu đến ngành chế biến, chế tạo; sản xuất và
phân phối điện của Khánh Hòa. Giá trị gia tăng ngành công nghiệp ước tính Quý I
tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Quý II tăng 5%, Quý III tăng 5%, Quý IV
tăng 5%, dự kiến cả năm 2021 tăng 5% so với năm 2020.
- Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản: tác động chủ yếu đến nhóm hàng
nông sản, thủy sản là những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu chiếm tỷ trọng
lớn. Nhu cầu tiêu thụ đối với các mặt hàng xuất khẩu sẽ chựng lại do đóng cửa
biên giới và do công tác chống dịch đang được thực hiện nghiêm ngặt nên việc
vận chuyển, giao nhận hàng hóa hết sức khó khăn.
Trên cơ sở dự kiến những tác động trực tiếp và gián tiếp của dịch bệnh
Covid-19 tới các ngành, lĩnh vực của kinh tế, ước tính GRDP năm 2021 tăng
4,9% so với năm trước, trong đó Quý I tăng 1,3%; Quý II tăng 2,6%; Quý III tăng
8,5% và Quý IV tăng 6,5%.
(3) Kịch bản 3: Dịch bệnh Covid-19 chưa được khống chế trong năm
2021
- Xuất khẩu: Ước tính quý I đạt 310 triệu USD, giảm 20,9% so với cùng kỳ
năm trước. Quý II ước đạt 315 triệu USD, Quý III ước đạt 350 triệu USD, Quý IV
ước đạt 325 triệu USD, dự kiến cả năm 2021 đạt 1.300 triệu USD, giảm 4,4% so
với năm 2020.
- Thương mại, du lịch: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu
dùng ước tính quý I đạt 17.370 tỷ đồng, tăng 0,06% so cùng kỳ năm trước. Quý II
tăng 1,5%, Quý III tăng 0,5%, Quý IV tăng 0,7%, dự kiến cả năm 2021 tăng 0,7%
so với năm 2020.
Doanh thu du lịch ước tính quý I đạt 816 tỷ đồng, giảm 74,8% so cùng kỳ
năm trước với 210 nghìn lượt khách, giảm 67,3% so với cùng kỳ, trong đó 10
nghìn lượt khách quốc tế (chủ yếu là khách quốc tế ở lại trong nước do dịch
Covid-19 của nhiều tỉnh, thành phố tiếp tục đi du lịch tại Nha Trang - Khánh Hòa)
giảm 97,6% so với cùng kỳ. Quý II tăng 273,6%, Quý III tăng 42,1%, Quý IV
tăng 51,5%, dự kiến cả năm 2021 đạt 4.132 tỷ đồng, bằng 81,2% so với năm
2020.
- Công nghiệp: tác động chủ yếu đến ngành chế biến, chế tạo; sản xuất và
phân phối điện của Khánh Hòa. Giá trị gia tăng ngành công nghiệp ước tính Quý I
tăng 4,9% so với cùng kỳ năm trước. Quý II tăng 3%, Quý III tăng 3%, Quý IV
tăng 3%, dự kiến cả năm 2021 tăng 3,5% so với năm 2020.
- Ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản: tác động chủ yếu đến nhóm hàng
nông sản, thủy sản là những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu chiếm tỷ trọng
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lớn. Nhu cầu tiêu thụ đối với các mặt hàng xuất khẩu sẽ chựng lại do đóng cửa
biên giới và do công tác chống dịch đang được thực hiện nghiêm ngặt nên việc
vận chuyển, giao nhận hàng hóa hết sức khó khăn.
Trên cơ sở dự kiến những tác động trực tiếp và gián tiếp của dịch bệnh
Covid-19 tới các ngành, lĩnh vực của kinh tế, ước tính GRDP năm 2021 tăng
1,9% so với năm trước, trong đó Quý I tăng 1,3%; Quý II tăng 2,6%; Quý III tăng
0,8% và Quý IV tăng 2,8%.
2. Những ngành, lĩnh vực bị ảnh hưởng gián tiếp
a) Lĩnh vực đầu tư:
Dịch bệnh Covid-19 ảnh hưởng trực tiếp tới nông nghiệp, công nghiệp, xây
dựng, thương mại, dịch vụ, do đó khi khu vực sản xuất bị ảnh hưởng, hoạt động
đầu tư sẽ bị tác động làm giảm đầu tư trong ngắn hạn và dài hạn, đặc biệt là đầu
tư của khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực ngoài nhà nước. Hoạt động
dịch vụ du lịch, các khách sạn giảm mạnh doanh thu, trong đó có một số khách
sạn mới đưa vào hoạt động phải tạm thời dừng hoạt động kinh doanh, vấn đề này
dẫn đến tình hình nợ xấu tăng cao.
Do ảnh hưởng của dịch bệnh, các hoạt động tìm hiểu cơ hội đầu tư của các
nhà đầu tư nói chung có khả năng bị trì hoãn, bao gồm các hoạt động tìm hiểu cơ
hội đầu tư, các hội thảo, các diễn đàn doanh nghiệp, diễn đàn xúc tiến đầu tư …
Nhu cầu tiêu dùng, đặc biệt đối với các mặt hàng không thiết yếu sẽ giảm mạnh,
làm cho sản xuất bị đình trệ, hàng tồn kho lớn. Các nhà đầu tư mới sẽ do dự chưa
đưa ra các quyết định đầu tư ở thời điểm này. Đối với các dự án đã đầu tư, các
nhà đầu tư có khả năng sẽ hoãn lại việc tăng vốn đầu tư.
b) Lĩnh vực thu, chi ngân sách nhà nước
Ngay từ đầu năm, dịch Covid-19 lại bắt đầu xuất hiện và lây lan nhanh
chóng trên cả nước, tác động mạnh đến kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hoà. Khi
dịch bệnh xuất hiện một số tỉnh phải cách ly làm gián đoạn các hoạt động kinh
doanh dịch vụ vận tải hàng không, du lịch, khách sạn, nhà hàng tại địa phương.
Hoạt động sản xuất - kinh doanh phải thu hẹp do gặp khó khăn về thị trường, gián
đoạn nguồn cung nguyên vật liệu đầu vào, đặc biệt là khách du lịch giảm mạnh.
Tình hình kinh tế xã hội của tỉnh Khánh Hòa bị ảnh hưởng không nhỏ đến tình
hình thu ngân sách nhà nước năm 2021 theo dự toán pháp lệnh được giao.
c) Các lĩnh vực xã hội:
(1) Về lao động, việc làm
Nếu tình hình dịch bệnh tiếp tục kéo dài, dự báo thị trường lao động tỉnh
Khánh Hòa sẽ bị ảnh hưởng. Quy mô lao động, đặc biệt lao động trong khu vực
du lịch, dịch vụ, kinh doanh ăn uống sẽ giảm mạnh (Theo thống kê, tỷ lệ lao động
trong ngành dịch vụ, lưu trú, kinh doanh ăn uống trên địa bàn tỉnh hiện nay chiếm
khoảng 45%). Điều này sẽ tạo sức ép cho thị trường lao động khiến tình trạng thất
nghiệp và thiếu việc làm tăng cao, có thể sẽ dẫn đến các vấn đề xã hội khác.
(2) Về giáo dục - đào tạo
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Nếu tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tap, kéo dài, phụ huynh
học sinh vẫn chưa an tâm cho con em mình đến trường. Trường hợp học sinh các
cấp học phải nghỉ học tâp trung tại trường, chuyển sang hình thức học trực tuyến,
ngành giáo dục phải có những điều chỉnh và giải pháp hữu hiệu để thực hiện theo
khung kế hoạch thời gian năm học 2020 - 2021, tuy nhiên, vẫn phần nào ảnh
hưởng đến tâm lý của phụ huynh và học sinh, nhất là việc thi cử của các em học
sinh cuối cấp (lớp 9, lớp 12). Ngoài ra, việc học sinh nghỉ học nhiều gây ảnh
hưởng nhiều cho các trường tư thục, dân lập, các trung tâm/cơ sở ngoại ngữ, tin
học trên địa bàn không có nguồn thu, làm ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống của
người lao động.
Việc thực hiện công tác tuyển sinh và đào tạo giáo dục nghề nghiệp phải
phù hợp với công tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 nhưng vẫn đảm bảo kế
hoạch và chương trình đào tạo giáo dục nghề nghiệp trong năm 2021.
(3) Về trật tự an toàn xã hội
Các thế lực thù địch sẽ lợi dụng sự chậm tăng trưởng về kinh tế - xã hội,
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 của Đảng, Nhà nước ta để tuyên
truyền, xuyên tạc, tiến hành các hoạt động chống phá; các đối tượng xấu lợi dụng
mạng xã hội đăng tải, chia sẻ nhiều thông tin sai sự thật về tình hình dịch bệnh
Covid-19, gây hoang mang dư luận, tạo tâm lý bất ổn trong quần chúng nhân dân.
Hoạt động đầu tư vào các dự án kinh tế giảm hoặc tạm dừng, ảnh hưởng
đến chất lượng, tiến độ thực hiện dự án dẫn đến tình trạng tranh chấp, khiếu nại,
khiếu kiện của khách hành đối với nhà đầu tư tăng cao, gây mất tình hình an ninh,
trật tự trên địa bàn. Doanh nghiệp ngừng hoạt động, hoạt động du lịch và dịch vụ
du lịch giảm mạnh, người lao động rơi vào tình trạng thất nghiệp và thiếu việc
làm tăng cao, không có nguồn thu nhập để sinh sống dẫn đến các loại tội phạm về
trật tự xã hội cũng tăng cao, nhất là tội phạm trộm cắp, cướp, cướp giật.
(4) An sinh xã hội và giảm nghèo
Do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 kéo dài, việc huy động các nguồn
lực hỗ trợ cho công tác giảm nghèo có giảm sút, người lao động có nguy cơ mất
việc làm kéo dài, các mô hình hỗ trợ sản xuất không có khả năng nhân rộng ảnh
hưởng đến thu nhập của các hộ gia đình, đặc biệt đối với hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Thực hiện quy định về chuẩn nghèo giai đoạn 2021-2025 và chỉ tiêu mức giảm tỷ
lệ hộ nghèo năm 2021 trong tình hình phòng chống dịch bệnh Covid-19 cần được
chú trọng nguồn lực để phấn đấu hoàn thành cao nhất các nhiệm vụ và đảm bảo
an sinh xã hội bền vững trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa.
III. Kiến nghị nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện mục tiêu tăng
trưởng kinh tế năm 2021
1. Nhiệm vụ, giải pháp chung:
a) Nhận thức đúng tình hình kinh tế - xã hội hiện nay, tuyệt đối không chủ
quan, phải xác định nhiệm vụ phục hồi và phát triển kinh tế là trọng tâm. Đoàn kết
với quyết tâm cao, phối hợp chặt chẽ triển khai các chính sách phục hồi và phát
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triển kinh tế trong ngắn hạn nhanh, mạnh, hiệu quả gắn với xu hướng thay đổi trong
dài hạn.
b) Tập trung cao độ, thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, khẩn trương các giải
pháp đề ra tại các Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ,
các Chương trình, Kế hoạch của UBND tỉnh đã ban hành triển khai thực hiện các
Nghị quyết của Chính phủ, Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ.
c) Triển khai thực hiện ngay các giải pháp kịp thời trong năm 2021 để phục
hồi và phát triển kinh tế; mở rộng không gian phát triển, tìm kiếm thêm động lực
mới cho tăng trưởng kinh tế; đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu lại nền kinh tế, sắp xếp,
tổ chức lại và phục hồi, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, phát triển
bền vững hơn.
2. Nhiệm vụ, giải pháp cấp bách năm 2021
2.1 Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống đại dịch Covid-19:
Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong phòng, chống dịch,
không để dịch bệnh lây lan thứ phát ra cộng đồng.
2.2 Thực hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách theo quy định
Chính phủ để hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, người lao động vượt qua khó khăn
của đại dịch Covid-19, nhất là về an sinh xã hội; tài chính, cơ cấu lại nợ, khoanh
nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi vay, cho vay ưu đãi hỗ trợ đối với các ngành, lĩnh vực
chịu thiệt hại nặng nề của dịch Covid-19; thực hiện gia hạn thời hạn nộp thuế và
tiền thuê đất; thực hiện chính sách miễn, giảm một số nghĩa vụ thuế đối với các
ngành, lĩnh vực chịu thiệt hại nặng nề của dịch Covid-19.
2.3 Phát huy mạnh mẽ dư địa tăng trưởng trong từng ngành, lĩnh vực, địa
phương, từng dự án lớn:
Phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội của tỉnh năm 2021 (tốc độ tăng GRDP năm 2021 tăng 7,4% so với năm 2020),
tập trung thực hiện như sau:
a) Đối với khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản: Tiếp tục đẩy mạnh sản
xuất nông lâm ngư nghiệp; kiểm soát tốt dịch bệnh; nâng cao hiệu quả sản xuất
ngành nông, lâm nghiệp và thủy sản là yếu tố quan trọng, bảo đảm sự ổn định xã
hội. Tìm kiếm mở rộng thị trường tiêu thụ nông sản, thủy hải sản để tăng hiệu quả
sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng và khai thác thủy hải sản.
b) Đối với sản xuất công nghiệp:
- Nắm thông tin về các khó khăn, vướng mắc của từng nhóm ngành, lĩnh
vực, từng doanh nghiệp để kịp thời hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản
xuất kinh doanh;
- Tạo mọi điều kiện thuận lợi để nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện các
dự án hiện có sớm hoàn thành, đưa vào hoạt động góp phần phát triển kinh tế - xã
hội địa phương như hạ tầng các khu, cụm công nghiệp (CCN Sông Cầu, Diên
Thọ, Trảng É,...), Nhà máy Nhiệt điện Vân Phong 1, các dự án điện mặt trời;
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- Thu hút các doanh nghiệp đầu tư, sản xuất kinh doanh, góp phần giải
quyết việc làm và tạo nguồn thu mới, như các nhà máy sản xuất tại CCN Trảng É,
CCN Diên Phú-VCN, KCN Ninh Thủy, kêu gọi đầu tư hạ tầng CCN Ninh Xuân,
Tân Lập.
c) Đối với các ngành dịch vụ, du lịch:
- Tiếp tục xây dựng và triển khai Chương trình kích cầu du lịch nội địa;
kích cầu tiêu dùng nội địa; đẩy mạnh xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ
giao dịch thanh toán điện tử; tìm kiếm thị trường mới để đảm bảo đầu ra cho sản
xuất, kinh doanh. Tăng cường truyền thông Khánh Hòa là điểm đến an toàn;
thông tin các sản phẩm dịch vụ mới, chất lượng cao, giá cả cạnh tranh, thu hút
khách du lịch đến với Khánh Hòa
- Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, tăng cường hỗ trợ doanh
nghiệp quảng bá trực tiếp các sản phẩm đến người tiêu dùng của các thị trường
nước ngoài, đặc biệt là các nước mà Việt Nam đã ký kết hiệp định thương mại tự
do. Đẩy mạnh công tác phát triển thị trường trong nước gắn với Cuôc vận động
Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. Tăng cường công tác quản lý các
hoạt động thương mại điện tử, tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp tham
gia quảng bá thương hiệu, giới thiệu sản phẩm, mua bán hàng hóa thông qua Sàn
giao dịch thương mại điện tử tỉnh Khánh Hòa.
d) Về thu hút đầu tư FDI: Triển khai các hoạt động xúc tiến đầu tư nhằm
thu hút những dự án chất lượng, quy mô vốn lớn, công nghệ cao, đổi mới sáng tạo
và có sự lan tỏa. Rà soát, chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn
nhân lực để tiếp nhận dự án khi có nhà đầu tư phù hợp. Tăng cường ứng dụng
công nghệ thông tin trong quảng bá thông tin, xúc tiến thu hút đầu tư.
đ) Về tín dụng ngân hàng: Để thực hiện mục tiêu duy trì, phục hồi hoạt
động sản xuất kinh doanh, đặc biệt đối với doanh nghiệp nhỏ và siêu nhỏ, các
ngân hàng cần tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho doanh nghiệp được cơ cấu lại
thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi. Vốn tín dụng được tập trung cho lĩnh vực sản xuất
kinh doanh, đặc biệt là các lĩnh vực ưu tiên của Chính phủ.
e) Về giải ngân vốn đầu tư công năm 2021: Tập trung giải ngân vốn đầu tư
công để trở thành kênh kích cầu tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.
Chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong giải
ngân vốn đầu tư công, nhất là vướng mắc về thủ tục đầu tư, giải phóng mặt bằng,
thủ tục nghiệm thu, thanh quyết toán vốn đầu tư. Phát động phong trào thi đua ở
từng cấp, ngành, cơ quan, đơn vị để tập trung đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công
năm 2021.
2.4 Thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện, phát triển nền kinh tế số, đổi mới
sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ:
a) Xây dựng và tham gia triển khai các cơ sở dữ liệu quốc gia; tích hợp các
hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu nền tảng của tỉnh đảm bảo liên thông, chia sẻ
đồng bộ, thống nhất, an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng theo tiến độ của
Chính phủ và các bộ ngành Trung ương triển khai. Triển khai chuyển đổi số trong
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một số cơ quan đảng, chính quyền, MTTQ, tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh.
20% doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh và trên 10% số lượng doanh nghiệp nhỏ
và vừa trên địa bàn tỉnh hoàn thành chuyển dịch lên nền tảng số. Tạo môi trường
thuận lợi nhất để phát triển thanh toán điện tử phổ biến rộng rãi tại Khánh Hòa.
Đưa một số công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có mặt trong
các ngành sản xuất trọng điểm trên địa bàn tỉnh.
b) Thúc đẩy phát triển mạnh thị trường khoa học và công nghệ và hệ
sinh thái khởi nghiệp sáng tạo; phát triển doanh nghiệp khởi nghiệp đổi mới
sáng tạo; hỗ trợ khuyến khích các tổ chức, cá nhân, nhất là doanh nghiệp đầu
tư nghiên cứu, phát triển, chuyển giao công nghệ, ứng dụng tiến bộ khoa học
và công nghệ vào sản xuất, kinh doanh, phục vụ phát triển kinh tế-xã hội tỉnh
Khánh Hòa. Xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình KH&CN phục
vụ phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2021-2025, chú trọng các nhiệm vụ
KH&CN tỉnh có thế mạnh, nghiên cứu ứng dụng phát triển công nghệ đối với
các lĩnh vực nông nghiệp, thủy sản.
2.5 Bảo đảm an sinh xã hội, giải quyết việc làm, đào tạo nguồn nhân lực
phù hợp với tình hình mới:
a) Thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ an sinh xã hội, giải quyết
việc làm, tạo điều kiện cho người lao động sớm quay trở lại thị trường, bảo đảm
đủ lực lượng lao động khi bước vào giai đoạn tăng cường sản xuất.
b) Tập trung hỗ trợ người sử dụng lao động đào tạo, đào tạo lại người lao
động đáp ứng yêu cầu mới; đẩy mạnh kết nối cung, cầu lao động trong nước, gắn
với thị trường lao động quốc tế.
2.6 Rà soát lại kế hoạch thanh tra, kiểm tra để hạn chế, giảm các hoạt động
thanh tra, kiểm tra trong thời kỳ dịch bệnh, không thanh tra ngoài kế hoạch,
chuyển từ phương án tiền kiểm sang hậu kiểm. Đối với những dự án đã thanh tra,
khẩn trương hoàn thành kết luận, tham mưu, đề xuất hướng xử lý theo quy định
của pháp luật.
Trên đây là nội dung báo cáo kịch bản, giải pháp thúc đẩy phát triển kinh tế
- xã hội năm 2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư kính báo cáo./.
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