
 ĐỀ CƢƠNG BÁO CÁO  

DỰ KIẾN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 

(Kèm theo Công văn số        /SKHĐT-TH ngày      /       /2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư) 

TT Nội dung Đơn vị chủ trì đánh giá, báo cáo 

PHẦN I 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 

I Bối cảnh bƣớc vào thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

II 
Đánh giá tổng quát và ƣớc thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021 

 

1 

Căn cứ chức năng nhiệm vụ rà soát báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ, 

các mục tiêu tổng quát, các chỉ tiêu chủ yếu đối với cấp tỉnh tại Nghị quyết số 36/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, đối với cấp 

huyện tại Nghị quyết của HĐND cấp huyện, thị xã, thành phố về kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2021). Kết quả thực hiện 25 chỉ tiêu chủ yếu trên cơ sở thực hiện 6 tháng 

đầu năm ước thực hiện cả năm 2021. 

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

2 

Đánh giá kết quả đạt được và tồn tại, hạn chế theo 9 nhóm nhiệm vụ và giải pháp được 

giao Nghị quyết số 36/NQ-HĐND của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021 

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

3 Tình hình phát triển từng ngành, lĩnh vực  

- Về tăng trưởng kinh tế GRDP  
Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống 

kê tỉnh thực hiện  

- 

Về sản xuất nông lâm nghiệp thủy sản (trong đó phân tích khả năng cạnh tranh, chuyển 

đổi nội bộ ngành và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm chủ yếu, chủ lực…các hình 

chăn nuôi trang trại, tập trung, khép kính, các dự án lớn về đầu tư con giống, thức ăn và 

chế biến sâu các sản phẩm từ nông nghiệp) 

Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn  
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- 

Về sản xuất công nghiệp (trong đó phân tích khả năng cạnh tranh, chuyển đổi nội bộ 

ngành và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm chủ yếu, chủ lực…các sản phẩm mới 

trên địa bàn tỉnh) 

Sở Công thương 

- 

Về dịch vụ, các hoạt động dịch vụ (trong đó phân tích khả năng cạnh tranh, chuyển đổi 

nội bộ ngành và khả năng cạnh tranh của một số sản phẩm chủ yếu, chủ lực…các đề án, 

dự án liên quan đến sàn giao dịch nông sản, thương mại điện tử…) 

Sở Công thương 

 Riêng nội dung  

+ 
Du lịch (Tập trung đánh giá tác động Covid-19 ảnh hưởng đến kết quả hoạt động của 

ngành) 
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch  

+ Vận tải hành khách và hàng hóa, logistics Sở Giao thông Vận tải 

+ Dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông 

+ Dịch vụ tài chính - ngân hàng Ngân hàng nhà nước chi nhánh tỉnh Bình Phước 

4 
Về cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất 

lượng, hiệu quả tính tự chủ và cạnh tranh 
 

 

Thực hiện cơ cấu lại một số lĩnh vực trọng tâm  

- Đầu tư công Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Các tổ chức tín dụng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam – Chi nhánh Bình Phước 

- Doanh nghiệp nhà nước Sở Tài chính, Sở Kế hoạch và Đầu tư 

- Về đổi mới sáng tạo (bao gồm hệ sinh thái đổi mới, hỗ trợ khởi nghiệp, chuyển đổi số và 

ứng dụng khoa học kỹ thuật) 
Sở Khoa học và Công nghệ, Quỹ đầu tư phát triển tỉnh 

- Về phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế tập thể, hợp tác xã, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục thuế tỉnh  

- Về phát triển thị trường trong nước; thúc đẩy, mở rộng đa dạng hóa thị trường xuất, nhập 

khẩu  
Sở Công thương 

5 
Về quy hoạch; xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm; phát triển đô thị, nhà 

ở; phát triển nông thôn xây dựng nông thôn mới 
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Về công tác quy hoạch tỉnh Bình Phước giai đoạn 2020-2030 và tầm nhìn đến năm 2050  Sở Kế hoạch và Đầu tư 

Về xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội trọng điểm   

+ Giao thông Sở Giao thông vận tải 

+ Thông tin, truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông 

+ Năng lượng (điện tái tạo, năng lượng mặt trời) Sở Công Thương 

+ Nông nghiệp (hệ thống hồ đập, thủy lợi) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thông 

+ Thương mại (hệ thống chợ, cửa hàng tiện lơi, siêu thị, sàn giao dịch) Sở Công Thương 

+ Về phát triển đô thị, nhà ở Sở Xây dựng  

+ Về phát triển nông thôn xây dựng nông thôn mới Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

6 

Về thực hiện mục tiêu phát triển nguồn nhân lực và tạo nền tảng phát huy giá trị văn hóa 

và con người Việt Nam trở thành nguồn lực, động lực quan trọng trong phát triển kinh tế - 

xã hội  

 

- 

Về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện 

đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế 

theo Nghị quyết số 29-NQ/TW và kết luận số 51-KL/TW 

Sở Giáo dục và Đào tạo 

- 
Về phát triển giáo dục nghề nghiệp, đào tạo nhân lực chất lượng cao, nhân lực có kỹ năng 

nghề 

Sở Lao động Thương binh và Xã hội 

- 
Phát triển khoa học công nghệ, ứng dụng đề tài khoa học công nghệ vào trong sản xuất 

kinh doanh 

Sở Khoa học và Công nghệ 

7 
Về  thực hiện các mục tiêu về văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ và công bằng xã hội, nâng 

cao đời sống nhân dân 

 

 

- Công tác bảo đảm an sinh xã hội; bảo hiểm thất nghiệp, chăm sóc người có công; nâng 

cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo 

bền vững; tạo việc làm; thực hiện các quyền của trẻ em, phát triển thanh niên, thúc đẩy 

bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Phát triển văn hóa, nghê thuật; thể dục thể thao (gồm quần chúng và thành tích cao) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Phát triển hệ thống bảo hiểm xã hội Bảo hiểm xã hội tỉnh 

- Bảo hiểm y tế; tình trạng già hóa dân số; công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân, đặc 

biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19;  
Sở Y tế 
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- Thông tin, truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông 

 - Thực hiện chính sách dân tộc  Ban Dân tộc tỉnh 

 - Thực hiện chính sách tôn giáo tính ngưỡng Sở Nội vụ 

 
- Phòng, chống tệ nạn xã hội, phòng chống nỗ; an toàn giao thông Sở Lao động Thương binh và Xã hôi; Công an tỉnh; Sở 

Giao thông Vận tải 

8 
Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí 

hậu. 
 

- 
Quản lý, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ môi trường, bảo vệ và 

phát triển rừng. 

Sở Tài nguyên và Môi trường; Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn 

- 

Công tác bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu. Trong đó đề nghị đánh giá 

chi tiết: (i) Hoạt động thu gom, xử lý rác thải rắn sinh hoạt, kiểm soát rác thải nhựa; hoạt 

động số hóa hệ thống thông tin địa lý, ứng dụng công nghệ viễn thám phục vụ quản lý, 

giám sát tài nguyên, môi trường, quan trắc, theo dõi tình hình ô nhiễm các hệ thống sông, 

chất lượng không khí tại các đô thị, diễn biến khí tượng thủy văn... (ii) Ngăn ngừa và xử 

lý các cơ sở gây ô nhiễm môi trường, đặc biệt tình hình khai thác cát sỏi trái phép, xử lý 

cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng, tình hình hạn hán, sạt lở. 

Sở Tài nguyên và Môi trường 

- Phòng, chống thiên tai; tìm kiếm cứu nạn Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Công an tỉnh 

9 

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu kiện toàn cơ cấu tổ chức, 

tinh giản biên chế, đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, thúc đẩy chuyển đổi số trong 

các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội. Trong đó: 

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

- 
Thực hiện cải cách hành chính, sắp xếp và tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả 

quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 
Sở Nội vụ 

- 
Thực hiện xây dựng Chính phủ điện từ, thúc đẩy chuyển đổi số trong các cơ quan đảng, 

nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội 

Sở Thông tin và Truyền thông; các Sở, ban, ngành, UBND 

các huyện, thị xã, thành phố 

- Công tác phòng, chống tham nhũng, giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra tỉnh 

- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí Sở Tài chính 

10 

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện các mục tiêu củng cố quốc phòng, an 

ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối 

ngoại, hội nhập quốc tế, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định và thuận lợi cho phát triển 

đất nước. 

 

- Tình hình thực hiện nhiệm vụ về củng cố quốc phòng, an ninh, bảo vệ chủ quyền quốc gia BCH Quân sự tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh 

- Bảo đảm an ninh chính trị, an toàn không gian mạng quốc gia và trật tự an toàn xã hội Công an tỉnh 
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- Triển khai hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế Sở Ngoại vụ 

- 
Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội gắn với bảo đảm an ninh 

trật tự trên các lĩnh vực, địa bàn trọng điểm 

BCH Quân sự tỉnh; BCH Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công 

an tỉnh 

11 

Thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp để thực hiện mục tiêu duy trì, nâng cao hiệu quả công 

tác phối hợp giữa các cơ quan đảng, nhà nước, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - 

xã hội, tạo đồng thuận xã hội trong thực hiện đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước và ngăn chặn hiệu quả thông tin xấu, độc, kịp thời phản bác các quan điểm, 

tư tưởng sai trái, không để đối tượng thù địch lợi dụng. 

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

 
Trong đó: Công tác thông tin, truyền thông, phòng, chống nạn tin giả Sở Thông tin và Truyền thông; Đài PTTH và Báo Bình 

Phước; Công an tỉnh 

III Nguyên nhân  

1 Các nguyên nhân của thành công, gồm nguyên nhân khách quan và chủ quan Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

2 Các nguyên nhân của hạn chế, gồm nguyên nhân khách quan và chủ quan Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

IV Bài học kinh nghiệm Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

PHẦN II 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 

 

Bối cảnh kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  năm 2022, bao gồm nhận định, phân tích và 

dự báo những cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro của bối cảnh trong nước, khu vực và 

quốc tế tác động đến việc xây dựng và thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

I Mục tiêu tổng quát 
Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố xây 

dựng mục tiêu của đơn vị mình 

II Mục tiêu chủ yếu 

Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đề 

xuất xây dựng hệ thống chỉ tiêu kinh tế - xã hội của ngành, 

lĩnh vực mình phụ trách (theo mẫu đính kèm). 

III Các định hƣớng, nhiệm vụ chủ yếu Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

1 

Tiếp tục hoàn thoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy 

tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 

phát 

Sở Kế hoạch và Đầu tư 

2 
Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng 

suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh, tăng cường sức chống chịu của nền kinh tế 
Sở Kế hoạch và Đầu tư 

3 
Cải thiện môi trường kinh doanh, thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, tham gia hiệu quả vào 

cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị khu vực và toàn cầu 
Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 
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4 

Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển đô thị  

- Đẩy mạnh xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

Trong đó, tập trung vào:  

+  iao thông vận tải, gồm: đường bộ, đường hàng không, đường sắt, cảng biển… Sở Giao thông vận tải 

+ Năng lượng Sở Công Thương 

+ Công nghệ thông tin và truyền thông Sở Thông tin và Truyền thông 

+ Nông nghiệp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

- Phát triển đô thị phù hợp với xu hướng đô thị thông minh, xanh, thân thiện môi 

trường, thích ứng với biến đổi khí hậu, tập trung nâng cao chất lượng đô thị. Tiếp tục xây 

dựng và triển khai Chiến lược phát triển nhà ở quốc gia 

Sở Xây dựng 

- Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn 

5 
Tăng cường huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư của nền kinh tế; phát 

triển kinh tế tập thể, kinh tế tư nhân  
Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

6 

Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới sáng 

tạo, ứng dụng và phát triển mạnh m  khoa học, công nghệ 

Sở Lao động Thương bình và Xã hội, Sở Khoa học và 

Công nghệ, Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Nâng cao chất lượng và sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực; chú trọng đào tạo nguồn nhân 

lực có kĩ năng, trình độ chuyên môn kỹ thuật cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc Cách mạng 

công nghiệp lần thứ tư; nâng cao vai trò, trách nhiệm của doanh nghiệp trong đào tạo. 

Tiếp tục đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, 

hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế.  

Sở Giáo dục và Đào tạo 

- Phát triển mạnh m  khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo nhằm tạo bứt phá nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế 
Sở Khoa học và Công nghệ 

7 

Phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời sống nhân 

dân, bảo đảm gắn kết hài hòa giữa phát triển kinh tế với xã hội 
 

- Tiếp tục xây dựng và phát huy giá trị văn hóa, con người Việt Nam; phát triển thể dục, 

thể thao (bao gồm cả thể thao quần chúng và thể thao thành tích cao)  
Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch 

- Bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân, chất lượng dân số; phòng, chống dịch 

bệnh 
Sở Y tế 

- Chính sách tạo việc làm; đẩy mạnh xóa đói, giảm nghèo; chính sách người có công, 

người cao tuổi, đối tượng yếu thế trong xã hội; chính sách về trẻ em, thanh niên, bình 

đẳng giới. 

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội 

- Phát triển và nâng cao chất lượng báo chí, truyền thông Sở Thông tin và Truyền Thông 



TT Nội dung Đơn vị chủ trì đánh giá, báo cáo 

8 
Chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai; thực hiện mục tiêu phát triển 

bền vững; tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường 
Sở Tài nguyên và Môi trường 

9 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia   

- Thúc đẩy cải cách thủ tục hành chính Sở Nội vụ 

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, chất lượng đội ngũ cán bộ, chấp hành kỷ 

luật, kỷ cương; sắp xếp và tinh gọn bộ máy 
Sở Nội vụ 

- Tiếp tục cải cách tư pháp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động hành chính tư pháp 

và bổ trợ tư pháp 
Sở Tư pháp 

10 Phòng, chống tham nhũng; giải quyết khiếu nại, tố cáo Thanh tra tỉnh 

11 

Củng cố, tăng cường quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì đấu tranh bảo vệ và giữ 

vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn v n lãnh thổ của Tổ quốc; giữ vững an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội 

Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

12 
Tiếp tục triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế, củng cố môi trường 

hòa bình, ổn định và thuận lợi để phát triển đất nước 
Sở Ngoại vụ 
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