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H�I ��NG NHÂN DÂN 
T�NH NAM ��NH 

S�: 57/NQ-H�ND 

C�NG HOÀ XÃ H�I CH� NGH�A VI�T NAM 
��c l�p - T� do - H�nh phúc  

Nam ��nh, ngày 02 tháng 12 n�m 2021 

 

 

NGH� QUY�T  

V� k� ho�ch phát tri�n kinh t� - xã h�i  

t�nh Nam ��nh n�m 2022  

 

H�I ��NG NHÂN DÂN T�NH NAM ��NH  

KHOÁ XIX, K� H�P TH� 4  
 

 C�n c� Lu�t T� ch�c chính quy�n ��a ph��ng ngày 19 tháng 6 n�m 2015; 

 Xét n�i dung Báo cáo tình hình th�c hi�n nhi�m v� kinh t� - xã h�i n�m 
2021 và k� ho�ch phát tri�n kinh t� - xã h�i n�m 2022 c�a �y ban nhân dân  
t�nh trình t�i k� h�p; 

Sau khi nghe Báo cáo th�m tra c�a các Ban H�i ��ng nhân dân t�nh và ý 
ki�n th�o lu�n c�a các ��i bi�u H�i ��ng nhân dân t�i k� h�p.  

QUY�T NGH�: 

 I. �ÁNH GIÁ V� TÌNH HÌNH TH�C HI�N K� HO�CH PHÁT TRI�N 
KINH T� - XÃ H�I N�M 2021 

N�m 2021, th�c hi�n nhi�m v� phát tri�n kinh t� - xã h�i trong b�i c�nh ��i 
d�ch Covid-19 bùng phát tr� l�i, v�i bi�n ch�ng m�i delta có t�c �� lây lan r�t 
nhanh; �ã tác ��ng tr�c ti�p ��n nhi�u m�t c�a ��i s�ng xã h�i; các ho�t ��ng 
kinh t�, v�n hóa, xã h�i b� �nh h��ng l�n. Song, d��i s� lãnh ��o th�ng nh�t c�a 
các c�p �y ��ng, s� ch� ��o linh ho�t, quy�t li�t c�a chính quy�n các c�p, s� 
giám sát c�a H�ND, s� ph�i h�p c�a �y ban M�t tr�n T� qu�c; ho�t ��ng quy�t 
li�t, ch� ��ng c�a các s�, ngành, �oàn th�, cùng s� n� l�c c�a toàn th� nhân dân, 
doanh nghi�p nên tình hình kinh t� - xã h�i c�a t�nh v�n gi� ���c �n ��nh và 
phát tri�n so v�i cùng k�. 

Kinh t� duy trì m�c t�ng tr��ng khá, ch�t l��ng t�ng tr��ng ���c nâng lên; 
11/14 ch� tiêu phát tri�n kinh t� - xã h�i ch� y�u ��t và v��t k� ho�ch �� ra; m�t 
s� ch� tiêu kinh t� t�ng h�n so v�i bình quân chung c� n��c và m�t s� t�nh vùng 
��ng b�ng sông H�ng. Trong �ó: T�ng s�n ph�m GRDP ��c t�ng t� 7,7%-
8,2%; Ch� s� s�n xu�t công nghi�p ��c t�ng 14%; giá tr� hàng xu�t kh�u ��c ��t 
2.600 tri�u USD t�ng 23,1% so v�i n�m 2020; thu ngân sách ��t 6.325 t� ��ng, 
v��t 11% d� toán… T�nh ta �ã c� b�n ki�m soát t�t tình hình d�ch b�nh và chuy�n 
tr�ng thái sang thích �ng an toàn, linh ho�t, ki�m soát hi�u qu� d�ch b�nh Covid-
19 trong tình hình m�i. T�p trung lãnh ��o, ch� ��o chu�n b� t�t các �i�u ki�n t� 
ch�c thành công cu�c b�u c� ��i bi�u Qu�c h�i khóa XV và ��i bi�u H�ND các 



CÔNG BÁO T�NH NAM ��NH/S� 24+25/Ngày 15-12-2021 193
 

2 
 

c�p nhi�m k� 2021-2026 ��m b�o dân ch�, �úng lu�t, an toàn và ti�t ki�m; ngày 
b�u c� �ã th�c s� tr� thành ngày h�i c�a toàn dân. Công tác xây d�ng nông thôn 
m�i ti�p t�c ���c quan tâm tri�n khai th�c hi�n theo các tiêu chí nâng cao, ki�u 
m�u, ��n nay t�nh ta �ã có 78/204 (38%) xã, th� tr�n ���c công nh�n ��t chu�n 
nông thôn m�i nâng cao. H� th�ng k�t c�u h� t�ng kinh t�, xã h�i ti�p t�c ���c 
quan tâm ��u t�; nhi�u công trình, d� án quan tr�ng �ã hoàn thành và �ang tri�n 
khai khi hoàn thành s� t�o di�n m�o m�i, ��ng l�c cho phát tri�n kinh t� - xã h�i. 
Quan tâm ch� ��o quy�t li�t công tác xúc ti�n và thu hút ��u t�; thu hút ��u t� 
trong n��c ��t k�t qu� tích c�c, t�ng c� v� s� d� án và s� v�n ��ng ký ��u t�. 
Hi�u l�c, hi�u qu� qu�n lý nhà n��c ���c nâng lên; Công tác c�i cách hành 
chính, xây d�ng chính quy�n �i�n t� ���c t�p trung ch� ��o quy�t li�t. Các l�nh 
v�c v�n hóa, xã h�i có b��c phát tri�n, ngành Giáo d�c ti�p t�c ��t k�t qu� cao, 
��ng th� 2 toàn qu�c v� �i�m trung bình các môn thi t�t nghi�p THPT qu�c gia 
n�m 2021. An sinh xã h�i ���c th�c hi�n t�t, ��m b�o gi�i quy�t k�p th�i, ��y 
�� chính sách cho các ��i t��ng theo quy ��nh. An ninh chính tr� và tr�t t� an 
toàn xã h�i ���c gi� v�ng. T� ch�c thành công di�n t�p khu v�c phòng th� t�nh. 
Công tác ti�p công dân, gi�i quy�t khi�u n�i, t� cáo ti�p t�c ���c quan tâm ch� 
��o quy�t li�t, �úng quy ��nh c�a ��ng, pháp lu�t c�a Nhà n��c. Tr�t t� an toàn 
giao thông ���c tri�n khai tích c�c, giao thông thông su�t, tai n�n giao thông 
gi�m c� 3 tiêu chí so v�i cùng k�. 

M�t s� t�n t�i, h�n ch�: Có 3 ch� tiêu phát tri�n kinh t� không ��t k� ho�ch 
�� ra do tác ��ng, �nh h��ng l�n c�a ��i d�ch Covid-19. Ngu�n thu ngân sách còn 
h�n ch� trong khi ph�i ��m b�o nhi�u nhi�m v� chi phát sinh cho công tác 
phòng ch�ng d�ch và ��m b�o an sinh xã h�i; �i�u hành ngân sách g�p r�t nhi�u 
khó kh�n. M�t s� ��a ph��ng còn lúng túng trong tri�n khai các bi�n pháp 
phòng ch�ng d�ch. Vi�c th�c hi�n các th� t�c hành chính liên quan ��t �ai, ��u 
t� còn ch�m. X� lý vi ph�m v� qu�n lý ��t �ai, �ê �i�u t�i m�t s� ��a ph��ng 
ch�a ��t yêu c�u. Vi�c th�c hi�n k� lu�t, k� c��ng hành chính t�i m�t s� s�, 
ngành, ��a ph��ng có th�i �i�m ch�a nghiêm. Ti�n �� th�c hi�n ��u t� c�a m�t 
s� d� án còn ch�m nh�: Nhà máy �i�n rác t�i xã M� Thành, huy�n M� L�c; Các 
d� án nhà máy n��c s�ch nông thôn; T�nh l� 485B… Tình hình khi�u n�i t� cáo 
m�t s� n�i còn ti�m �n di�n bi�n ph�c t�p. 

Nguyên nhân c�a nh�ng t�n t�i, h�n ch�: 

Nguyên nhân ch� quan: Công tác ch� ��o, �i�u hành, t� ch�c th�c hi�n có 
lúc, có n�i còn b� ��ng, lúng túng nh�t là trong x� lý các tình hu�ng c� th�, ��t 
xu�t. M�t b� ph�n cán b�, công ch�c t�i m�t s� s�, ngành và ��a ph��ng còn 
thi�u trách nhi�m; ��o ��c ngh� nghi�p, n�ng l�c công tác ch�a �áp �ng yêu 
c�u. S� ph�i h�p gi�a các s�, ban, ngành, ��a ph��ng ch�a th�t s� ch�t ch�, hi�u 
qu� ch�a cao nh�t là trong vi�c h� tr� nhà ��u t�, doanh nghi�p th�c hi�n các 
th� t�c ��u t�. Vi ph�m v� ��t �ai, �ê �i�u ch�a ���c phát hi�n, x� lý k�p th�i 
và gi�i quy�t th�u �áo ngay t� c� s�.  
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Nguyên nhân khách quan: Tình hình d�ch b�nh Covid-19 di�n bi�n ph�c 
t�p k� t� khi các t�nh, thành ph� n�i l�ng giãn cách xã h�i; ý th�c tuân th�, ch�p 
hành các bi�n pháp phòng, ch�ng d�ch c�a m�t s� ng��i dân tr� v� t� vùng d�ch 
ch�a t�t; gây khó kh�n cho vi�c ki�m soát d�ch b�nh trên ��a bàn t�nh. Giá m�t 
s� nguyên, nhiên, v�t li�u t�ng cao �ã �nh h��ng tr�c ti�p ��n ho�t ��ng c�a các 
doanh nghi�p s�n xu�t, xây d�ng và gây khó kh�n trong quá trình tri�n khai thi 
công, hoàn thành các d� án ��m b�o �úng ti�n �� theo h�p ��ng. Quy mô n�n 
kinh t� c�a t�nh còn h�n ch�; h�u h�t các doanh nghi�p trên ��a bàn t�nh là các 
doanh nghi�p nh� và v�a, n�ng l�c c�nh tranh th�p. 

II. CÁC CH� TIÊU PHÁT TRI�N KINH T� - XÃ H�I N�M 2022 

1. M�c tiêu: Thích �ng an toàn, linh ho�t, ki�m soát hi�u qu� d�ch b�nh 
Covid-19, b�o v� t�i �a s�c kh�e, tính m�ng c�a Nhân dân; ��ng th�i tri�n khai 
��ng b�, k�p th�i các gi�i pháp thúc ��y phát tri�n kinh t� - xã h�i; quan tâm h� 
tr�, tháo g� khó kh�n cho doanh nghi�p và ng��i dân �� phát tri�n s�n xu�t, 
kinh doanh. T�p trung xây d�ng nông thôn m�i nâng cao, ki�u m�u; huy ��ng 
m�i ngu�n l�c �� ��y nhanh ti�n �� th�c hi�n các d� án l�n, tr�ng �i�m có s�c 
lan t�a cao nh�m t�o ��ng l�c cho phát tri�n kinh t� - xã h�i. Chú tr�ng phát 
tri�n v�n hóa, xã h�i, nâng cao ��i s�ng v�t ch�t, tinh th�n c�a nhân dân. Qu�n 
lý ch�t ch� ��t �ai, tài nguyên, b�o v� môi tr��ng, ch� ��ng các bi�n pháp 
phòng ch�ng thiên tai, �ng phó hi�u qu� bi�n ��i khí h�u. ��y m�nh xây d�ng 
�ô th� thông minh, chính quy�n �i�n t�, chuy�n ��i s�, c�i cách hành chính, t�o 
môi tr��ng ��u t� kinh doanh thu�n l�i, kh�i thông các ngu�n l�c cho phát 
tri�n. T�ng c��ng k� lu�t, k� c��ng hành chính; phòng ch�ng tham nh�ng, lãng 
phí. C�ng c� qu�c phòng, an ninh, �n ��nh chính tr�, tr�t t� an toàn xã h�i. 

2. Các ch� tiêu kinh t� - xã h�i ch� y�u n�m 2022 

a) Các ch� tiêu kinh t� 

(1) T�ng s�n ph�m GRDP (giá so sánh 2020) t�ng t� 8,5% - 9,5%. 

(2) C� c�u kinh t� (%): 

- Nông, lâm nghi�p và thu� s�n: 17,0 

- Công nghi�p, xây d�ng, d�ch v�:   83,0 

(3) Ch� s� s�n xu�t công nghi�p (IIP) t�ng t� 14,0% tr� lên.  

(4) Giá tr� xu�t kh�u ��t t� 3.000 tri�u USD tr� lên.  

(5) T�ng v�n ��u t� toàn xã h�i t�ng t� 16,5% tr� lên. 

(6) Thu ngân sách nhà n��c trên ��a bàn 6.600 t� ��ng. 

b) Các ch� tiêu xã h�i 

(1) T�o vi�c làm cho kho�ng 32,0 ngàn l��t ng��i. 

(2) T� l� lao ��ng qua �ào t�o t� 75,5% tr� lên.  
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(3) T� l� h� nghèo (chu�n nghèo giai �o�n 2021-2025) gi�m t� 1,0-1,5%. 

(4) T� l� dân s� tham gia b�o hi�m y t� ��t t� 95% tr� lên. 

(5) Công tác xây d�ng nông thôn m�i (NTM): Có thêm 20 xã, th� tr�n tr� 
lên �� �i�u ki�n ��t chu�n NTM nâng cao; 16 xã, th� tr�n tr� lên �� �i�u ki�n 
��t chu�n NTM ki�u m�u.  

c) Các ch� tiêu v� môi tr��ng  

(1) T� l� dân s� nông thôn ���c s� d�ng n��c h�p v� sinh ��t t� 99,98% 
tr� lên (trong �ó ���c s� d�ng n��c s�ch ��t t� 96% tr� lên). 

(2) T� l� ch�t th�i y t� nguy h�i ���c x� lý ��t t� 94,5% tr� lên.   

(3) T� l� ch�t th�i r�n ���c thu gom: T� l� ch�t th�i r�n ���c thu gom � �ô 
th� ��t t� 95,5% tr� lên; � nông thôn ��t t� 89,5% tr� lên. 

III. NHI�M V� VÀ CÁC GI�I PHÁP CH� Y�U 

1. T�p trung th�c hi�n linh ho�t, hi�u qu� m�c tiêu v�a phòng, ch�ng 
d�ch Covid-19, v�a phát tri�n kinh t� - xã h�i 

Tri�n khai hi�u qu� k� ho�ch thích �ng an toàn, linh ho�t, ki�m soát hi�u 
qu� d�ch Covid-19 phù h�p v�i �i�u ki�n, tình hình th�c t� c�a ��a ph��ng, coi 
�ây là nhi�m v� quan tr�ng, c�p bách c�a các c�p, các ngành ngay t� ��u n�m 
2022. Ti�p t�c tuân th� th�c hi�n nghiêm các bi�n pháp phòng, ch�ng d�ch theo 
�úng ch� ��o c�a Chính ph�, Th� t��ng Chính ph�, Ban ch� ��o qu�c gia phòng 
ch�ng Covid-19, các B�, ngành Trung ��ng; ch� ��o c�a T�nh �y, UBND t�nh; 
theo tinh th�n ch� ��ng, bình t�nh, linh ho�t, b�n l�nh trong m�i tình hu�ng c�a 
d�ch b�nh. Ti�p t�c ��y nhanh ti�n �� tiêm v�c xin phòng Covid-19 cho ng��i 
dân, s�m ��t t� l� bao ph� v�c xin cho ng��i dân t� 18 tu�i tr� lên ��t trên 80% 
và tri�n khai k� ho�ch tiêm v�c xin cho tr� em d��i 18 tu�i; nâng cao n�ng l�c 
h� th�ng y t� nh�t là n�ng l�c �i�u tr�, n�ng l�c y t� t�i c� s�. 

T�p trung tri�n khai k� ho�ch h� tr�, tháo g� khó kh�n cho doanh nghi�p 
và ng��i dân b� �nh h��ng b�i d�ch Covid-19, thúc ��y s�n xu�t, kinh doanh 
��m b�o phòng, ch�ng d�ch trong tình hình m�i. 

2. Nâng cao ch�t l��ng công tác quy ho�ch; ��y m�nh xây d�ng, phát 
tri�n h� th�ng k�t c�u h� t�ng kinh t� - xã h�i ��ng b�, hi�n ��i 

Th�c hi�n ��ng b� các gi�i pháp nâng cao ch�t l��ng công tác quy ho�ch 
và qu�n lý th�c hi�n quy ho�ch ph�c v� phát tri�n kinh t� - xã  h�i và thu hút 
��u t�. T�p trung hoàn thành l�p và trình Th� t��ng Chính ph� phê duy�t Quy 
ho�ch t�nh Nam ��nh th�i k� 2021-2030, t�m nhìn ��n n�m 2050; xây d�ng �� 
án thành l�p Khu kinh t� Ninh C�. Phê duy�t và tri�n khai th�c hi�n các quy 
ho�ch: Quy ho�ch phân khu, quy ho�ch chi ti�t theo các quy ho�ch xây d�ng 
chung �ã ���c phê duy�t; Quy ho�ch vùng liên huy�n H�i H�u - Giao Th�y và 
vùng liên huy�n Ngh�a H�ng - Ý Yên ��n n�m 2040, t�m nhìn ��n n�m 2070,… 
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Hoàn thành d� án Khu Trung tâm l� h�i thu�c Khu di tích L�ch s� - V�n 
hóa th�i Tr�n (giai �o�n I); tuy�n ���ng T�nh l� 488C. ��y nhanh ti�n �� th�c 
hi�n các d� án: Xây d�ng tuy�n ���ng b� ven bi�n �o�n qua t�nh Nam ��nh; 
T�nh l� 485B, 488B; B�nh vi�n �a khoa t�nh; nâng c�p h� th�ng công trình 
phòng, ch�ng l�t, bão �ê h�u sông H�ng và �ê t� sông �ào; c�i t�o, nâng c�p 
m�t s� �o�n �ê xung y�u trên tuy�n �ê sông t�nh Nam ��nh; các d� án xây d�ng 
h� t�ng khu �ô th�, khu dân c� t�p trung c�a các huy�n, thành ph�.  

T�p trung hoàn thi�n các th� t�c kh�i công các d� án: Xây d�ng tuy�n 

���ng tr�c phát tri�n n�i vùng kinh t� bi�n t�nh v�i ���ng cao t�c C�u Gi� - 

Ninh Bình (Giai �o�n II); D� án xây d�ng c�u qua sông �ào; ���ng phía Nam 

thành ph� Nam ��nh (�o�n t� ���ng V� H�u L�i ��n Qu�c l� 21B); ph�n ��u 

kh�i công xây d�ng tuy�n ���ng b� m�i Nam ��nh - L�c Qu�n - ���ng b� ven 

bi�n. Ti�p t�c ph�i h�p v�i B� Giao thông v�n t�i tri�n khai th�c hi�n các d� án 

C�m công trình kênh n�i �áy - Ninh C�; kh�i công xây d�ng các c�u: B�n M�i, 

��ng Cao, Ninh C��ng. 

3. Nâng cao ch�t l��ng t�ng tr��ng, s�c c�nh tranh c�a n�n kinh t� 

3.1. Phát tri�n Nông nghi�p, nông thôn 

Tri�n khai th�c hi�n có hi�u qu� K� ho�ch c� c�u l�i ngành nông nghi�p 

giai �o�n 2021-2025 theo Quy�t ��nh s� 255/Q�-TTg ngày 25/02/2021 c�a Th� 

t��ng Chính ph�. T�p trung phát tri�n nông nghi�p hàng hóa theo h��ng hi�n 

��i, �ng d�ng công ngh� cao, nâng cao giá tr� gia t�ng và phát tri�n b�n v�ng. 

Khuy�n khích phát tri�n nông nghi�p h�u c�, nông nghi�p công ngh� cao, thích 

�ng v�i bi�n ��i khí h�u. ��y m�nh ��i m�i các hình th�c s�n xu�t nông 

nghi�p, g�n s�n xu�t v�i ch� bi�n và tiêu th� nông s�n, hàng hóa theo chu�i giá 

tr�. T�ng c��ng h�p tác qu�c t� trong l�nh v�c s�n xu�t nông nghi�p.  

T�p trung tri�n khai th�c hi�n, hoàn thành nhi�m v� n�m 2022 v� xây d�ng 

NTM nâng cao, ki�u m�u giai �o�n 2021-2025; trong �ó quy�t ��nh công nh�n 

t� 60 xã, th� tr�n tr� lên ��t chu�n NTM nâng cao; 08 xã, th� tr�n tr� lên ��t 

chu�n NTM ki�u m�u; t�p trung xây d�ng, hoàn thi�n các tiêu chí cho 20 xã, th� 

tr�n tr� lên ��t chu�n NTM nâng cao, 16 xã, th� tr�n ��t chu�n NTM ki�u m�u. 

Tích c�c tri�n khai ��ng b� Ch��ng trình m�i xã m�t s�n ph�m OCOP g�n v�i 

xây d�ng th��ng hi�u �� khai thác t�i �a ti�m n�ng, l�i th� các s�n ph�m ��c 

tr�ng c�a ��a ph��ng, t�o �i�u ki�n cho vi�c tiêu th� s�n ph�m. Th��ng xuyên 

ki�m tra, �ôn ��c, tháo g� khó kh�n, ��y nhanh ti�n �� th�c hi�n các d� án ��u 

t� c�p n��c s�ch nông thôn theo quy ��nh. 

3.2. Phát tri�n công nghi�p 

T�o �i�u ki�n t�i �a ��m b�o ti�n �� và ph�n ��u kh�i công các d� án l�n 

nh�: Nhà máy gang thép s� 1 Xuân Thi�n Nam ��nh; Nhà máy cán thép Xuân 
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Thi�n Ngh�a H�ng; Nhà máy s�n xu�t c�u ki�n bê tông �úc s�n Xuân Thi�n Nam 

��nh;… �ôn ��c ��y nhanh ti�n �� hoàn thi�n c� s� h� t�ng m�t s� khu, c�m 

công nghi�p �� thu hút các nhà ��u t� th� c�p vào s�n xu�t kinh doanh, t�o ��ng 

l�c thúc ��y phát tri�n kinh t� - xã h�i c�a t�nh, góp ph�n chuy�n d�ch c� c�u lao 

��ng trong khu v�c nông thôn, nh�: KCN d�t may R�ng �ông, KCN M� Thu�n, 

CCN Th�nh Lâm (Giao Th�y), CCN Thanh Côi (V� B�n), CCN Yên B�ng (Ý 

Yên). Hoàn thi�n th� t�c s�m kh�i công xây d�ng m� r�ng KCN B�o Minh (V� 

B�n); KCN Trung Thành (Ý Yên). ��y m�nh xúc ti�n ��u t�, thu hút các nhà 

��u t� th� c�p vào s�n xu�t kinh doanh t�i CCN Yên D��ng (Ý Yên); m� r�ng 

CCN Xuân Ti�n (Xuân Tr��ng). T�p trung hoàn thi�n th� t�c ��u t� các khu, 

c�m công nghi�p theo quy ho�ch. 

 3.3. Phát tri�n th��ng m�i, d�ch v� 

Chú tr�ng nâng cao hi�u qu� ho�t ��ng xúc ti�n th��ng m�i, ��u t�, thông 

tin th� tr��ng, xây d�ng th��ng hi�u hàng hoá, ��y m�nh xu�t kh�u. Khuy�n 

khích, t�o �i�u ki�n thu hút các thành ph�n kinh t� ��u t� phát tri�n kinh doanh 

th��ng m�i, d�ch v� theo h��ng v�n minh, hi�n ��i, nh�t là các doanh nghi�p 

l�n, ch�t l��ng, hi�u qu� cao. T�ng c��ng công tác qu�n lý th� tr��ng, ch�ng 

��u c�, buôn l�u, gian l�n th��ng m�i. ��y m�nh xúc ti�n, qu�ng bá, khai thác 

có hi�u qu�, b�n v�ng các lo�i hình và s�n ph�m du l�ch là th� m�nh c�a t�nh 

g�n v�i phát tri�n du l�ch vùng ��ng b�ng sông H�ng. T� ch�c ph�c v� t�t nhu 

c�u v�n chuy�n hàng hóa, �i l�i c�a nhân dân, ��m b�o an toàn, hi�u qu�. 

3.4. Qu�n lý, s� d�ng hi�u qu� ��t �ai, tài nguyên; t�ng c��ng b�o v� 

môi tr��ng; ch� ��ng phòng, ch�ng thiên tai, thích �ng v�i bi�n ��i khí h�u 

Qu�n lý ch�t ch� và khai thác có hi�u qu� các lo�i tài nguyên, khoáng s�n, 

nh�t là ��t �ai và khoáng s�n cát. Ti�p t�c ch� ��o th�c hi�n nghiêm K�t lu�n s� 

43-KL/TU c�a T�nh �y v� t�ng c��ng công tác qu�n lý ��t �ai; x� lý nghiêm các 

t� ch�c, cá nhân vi ph�m theo quy ��nh. S�m hoàn thành xây d�ng K� ho�ch s� 

d�ng ��t c�p t�nh giai �o�n 2021-2025; ti�p t�c xây d�ng, hoàn thành, khai thác 

hi�u qu� c� s� d� li�u ��t �ai. Th�c hi�n nghiêm �ánh giá tác ��ng môi tr��ng; 

ki�m tra, giám sát ch�t ch� vi�c th�c hi�n các yêu c�u v� b�o v� môi tr��ng ��i 

v�i các d� án ��u t� trên ��a bàn t�nh theo �úng quy ��nh c�a pháp lu�t. Th��ng 

xuyên ki�m tra, �ôn ��c, tháo g� khó kh�n, ��y nhanh ti�n �� th�c hi�n các d� 

án ��u t� c�p n��c s�ch nông thôn theo quy ��nh.  

3.5. T�o môi tr��ng ��u t� kinh doanh thu�n l�i, ��y m�nh ho�t ��ng 

xúc ti�n, thu hút ��u t� 

T�p trung tri�n khai th�c hi�n K� ho�ch s� 79/KH-UBND ngày 16/7/2021 

c�a UBND t�nh v� ��y m�nh c�i cách hành chính, nâng cao n�ng l�c c�nh tranh, 

xúc ti�n và thu hút ��u t� giai �o�n 2021-2025; Ch��ng trình H� tr� phát tri�n 
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kinh t� t�p th�, h�p tác xã giai �o�n 2021-2025; K� ho�ch h� tr� doanh nghi�p 

nh� và v�a trên ��a bàn t�nh n�m 2022. ��y m�nh ho�t ��ng xúc ti�n, thu hút 

��u t�, t�o �i�u ki�n thu�n l�i nh�t cho doanh nghi�p v� tìm hi�u, ��u t� vào 

t�nh; �u tiên thu hút các d� án có v�n l�n, công ngh� cao, thân thi�n v�i môi 

tr��ng, các d� án trong l�nh v�c xây d�ng k�t c�u h� t�ng công nghi�p, th��ng 

m�i, giáo d�c �ào t�o, y t�,…  

3.6. T�ng c��ng qu�n lý thu, chi ngân sách 

Th�c hi�n t�t nhi�m v� thu ngân sách nhà n��c n�m 2022, ph�n ��u hoàn 
thành v��t m�c d� toán thu ngân sách � m�c cao nh�t. T�ng c��ng công tác 
thanh tra, ki�m tra thu�, x� lý n� ��ng thu�; phát hi�n, x� lý nghiêm các tr��ng 
h�p kê khai không �úng, không ��, gian l�n thu�. Các c�p, các ngành �i�u hành 
chi ngân sách theo d� toán ���c duy�t và các quy ��nh c�a Nhà n��c. Th�c hi�n 
nghiêm các quy ��nh pháp lu�t v� qu�n lý ��u t� xây d�ng c� b�n; th��ng 
xuyên �ôn ��c ��y nhanh ti�n �� gi�i ngân v�n ��u t� công ��m b�o hoàn  thành 
k� ho�ch c�a n�m 2022. Th�c hi�n t�t ch��ng trình th�c hành ti�t ki�m, 
ch�ng lãng phí; qu�n lý ch�t ch� chi ngân sách ��m b�o ti�t ki�m, hi�u qu� 
và �úng ch� ��. Ch� ��ng cân ��i ngu�n l�c ��m b�o ��y �� các kho�n chi 
cho con ng��i, an sinh xã h�i và công tác phòng ch�ng thiên tai, bão l�, 
phòng ch�ng d�ch b�nh. Ki�m soát ch�t ch� vi�c qu�n lý, s� d�ng tài s�n công; 
qu�n lý tài chính theo quy ��nh.  

4. ��y m�nh c�i cách hành chính, xây d�ng Chính quy�n �i�n t�, �ô th� 
thông minh 

Ti�p t�c th�c hi�n t�t vi�c g�i, nh�n v�n b�n �i�n t� có ký s� trên tr�c liên 
thông v�n b�n qu�c gia. ��y m�nh h�p tr�c tuy�n và ti�p t�c hoàn thi�n, nâng 
cao ch�t l��ng cung c�p d�ch v� công m�c �� 4 trên c�ng d�ch v� công c�a t�nh 
và tr� k�t qu� gi�i quy�t th� t�c hành chính b�n �i�n t� cho công dân nh�m �áp 
�ng yêu c�u v� phòng ch�ng d�ch Covid-19. Tri�n khai các nhi�m v� xây d�ng 
chính quy�n �i�n t�, �� án xây d�ng �ô th� thông minh. Th�c hi�n các nhi�m v� 
theo K� ho�ch c�a UBND t�nh th�c hi�n Ngh� quy�t c�a Ban Ch�p hành ��ng 
b� t�nh v� “Chuy�n ��i s� t�nh Nam ��nh ��n n�m 2025, ��nh h��ng ��n n�m 
2030”. Tri�n khai m�ng truy�n s� li�u chuyên dùng trên ��a bàn t�nh. Tri�n khai 
Ch��ng trình t�ng th� c�i cách hành chính nhà n��c t�nh Nam ��nh giai �o�n 
2021-2030; K� ho�ch c�i cách hành chính t�nh Nam ��nh giai �o�n 2021-2025. 
T�p trung ch� ��o nâng cao Ch� s� n�ng l�c c�nh tranh c�p t�nh, Ch� s� c�i cách 
hành chính, Ch� s� hi�u qu� qu�n tr� và hành chính công c�p t�nh.  

5. Quan tâm phát tri�n các l�nh v�c V�n hóa - Xã h�i 

Ti�p t�c t�p trung xây d�ng môi tr��ng v�n hoá lành m�nh, góp ph�n thúc 
��y phát tri�n kinh t� - xã h�i c�a t�nh. Nâng cao ch�t l��ng Phong trào “Toàn 
dân �oàn k�t xây d�ng ��i s�ng v�n hóa” trong giai �o�n m�i. Chu�n b� t�t l�c 
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l��ng v�n ��ng viên và c� s� v�t ch�t ph�c v� m�t s� môn thi ��u c�a SEA 
Games 31 ���c t� ch�c t�i Nam ��nh. Hoàn thành t�t nhi�m v� n�m h�c 2021-
2022, ��m b�o phù h�p v�i các quy ��nh phòng, ch�ng d�ch Covid-19. Nâng cao 
n�ng l�c h� th�ng y t�, b�o ��m an ninh y t�, nh�t là tuy�n c� s�. Th�c hi�n t�t 
công tác ch�m sóc s�c kh�e, khám ch�a b�nh cho nhân dân; ch� ��ng tri�n khai 
các gi�i pháp phòng, ch�ng d�ch b�nh, không �� x�y ra d�ch b�nh l�n trên ��a 
bàn. Quan tâm th�c hi�n t�t các chính sách ��i v�i ng��i có công và ��m b�o an 
sinh xã h�i. Tri�n khai hi�u qu� chính sách gi�m nghèo, h� tr� các h� nghèo, h� 
c�n nghèo phát tri�n s�n xu�t, t�ng thu nh�p �� thoát nghèo b�n v�ng. Chú tr�ng 
nâng cao ch�t l��ng �ào t�o ngh� �áp �ng nhu c�u th� tr��ng lao ��ng và h�i 
nh�p qu�c t�. Ti�p t�c th�c hi�n các gi�i pháp m� r�ng ��i t��ng tham gia 
BHXH, BHYT �� ti�n t�i BHYT toàn dân, BHXH cho m�i ng��i lao ��ng. ��y 
m�nh công tác nghiên c�u, �ng d�ng, chuy�n giao ti�n b� khoa h�c, công ngh� 
vào s�n xu�t và ��i s�ng.   

6. Nâng cao hi�u l�c, hi�u qu� qu�n lý nhà n��c, t�ng c��ng k� lu�t, 
k� c��ng hành chính  

Nâng cao ch�t l��ng, hi�u qu� ho�t ��ng, ph�c v� c�a các c� quan hành 
chính nhà n��c. Ti�p t�c ��i m�i, nâng cao ch�t l��ng công tác �ào t�o, b�i 
d��ng nh�m xây d�ng ��i ng� cán b�, công ch�c có ph�m ch�t ��o ��c, có 
n�ng l�c, trình �� và tinh th�n trách nhi�m, �áp �ng ���c yêu c�u nhi�m v� 
trong giai �o�n m�i. Ch�p hành nghiêm k� lu�t, k� c��ng hành chính, tuân th� 
quy ch� làm vi�c. Ti�p t�c th�c hi�n các Ngh� quy�t Ban ch�p hành Trung ��ng 
��ng khóa XII: s� 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 c�a  v� m�t s� v�n �� ti�p t�c 
��i m�i, s�p x�p t� ch�c b� máy c�a h� th�ng chính tr� tinh g�n, ho�t ��ng hi�u 
l�c, hi�u qu�; s� 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 v� ti�p t�c ��i m�i h� th�ng t� 
ch�c và qu�n lý, nâng cao ch�t l��ng và hi�u qu� ho�t ��ng c�a các ��n v� s� 
nghi�p công l�p. Hoàn thành xây d�ng �� án m� r�ng ��a gi�i hành chính thành 
ph� Nam ��nh theo quy ��nh; L�p các �� án nâng c�p �ô th�, nh�t là các �ô th� 
thu�c vùng kinh t� ven bi�n. 

Th�c hi�n t�t công tác thi �ua, khen th��ng; phát ��ng các phong trào thi 
�ua th�c hi�n th�ng l�i nhi�m v� phát tri�n kinh t� - xã h�i và phòng ch�ng d�ch 
Covid-19 ngay t� ��u n�m. T�ng c��ng qu�n lý nhà n��c ��i v�i các ho�t ��ng 
tôn giáo, ��m b�o t� do tín ng��ng và tuân th� pháp lu�t.  

7. T�ng c��ng c�ng c� qu�c phòng, an ninh. Nâng cao hi�u qu� công 
tác thanh tra, t� pháp và ��y m�nh phòng ch�ng tham nh�ng 

Tri�n khai quán tri�t, th�c hi�n hi�u qu� các ngh� quy�t, ch� th� c�a Trung 
��ng và c�a t�nh v� công tác qu�c phòng, an ninh. Duy trì nghiêm ch� �� 
th��ng tr�c s�n sàng chi�n ��u. T� ch�c thành công di�n t�p khu v�c phòng th� 
huy�n và các s� n�m 2022. Th�c hi�n t�t nhi�m v� qu�n lý, b�o v� ch� quy�n 
an ninh khu v�c biên gi�i bi�n; s�n sàng �ng phó k�p th�i, x� lý hi�u qu� các s� 
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c� thiên tai và c�u h�, c�u n�n. Hoàn thành ch� tiêu giao quân n�m 2022. Ch� 
��ng ��u tranh ng�n ch�n, làm th�t b�i m�i âm m�u, ho�t ��ng ch�ng phá c�a 
các th� l�c thù ��ch, ph�n ��ng, không �� b� ��ng, b�t ng�. ��m b�o t�t an ninh 
chính tr�, an ninh kinh t�, tr�t t� an toàn xã h�i, an toàn giao thông, phòng, 
ch�ng cháy n� trên ��a bàn. Nâng cao ch�t l��ng, hi�u qu� phong trào “Toàn 
dân b�o v� an ninh T� qu�c”. T�ng c��ng ��u tranh, tr�n áp các lo�i t�i ph�m, 
t� n�n xã h�i, nh�t là t�i ph�m có t� ch�c liên quan ��n “tín d�ng �en”, ma túy, 
c� b�c, m�i dâm,... Nâng cao hi�u qu� công tác phòng, ch�ng tham nh�ng, tiêu 
c�c; th�c hành ti�t ki�m, ch�ng lãng phí. Duy trì n� n�p công tác ti�p công dân, 
�� cao trách nhi�m c�a ng��i ��ng ��u các c�p trong công tác ti�p công dân, x� 
lý, gi�i quy�t ��n khi�u n�i, t� cáo theo quy ��nh.  

IV. T� CH�C TH�C HI�N 

1. UBND t�nh ch� ��o các c�p, các ngành t� ch�c th�c hi�n th�ng l�i Ngh� 
quy�t c�a H�ND t�nh v� nhi�m v� phát tri�n kinh t� - xã h�i n�m 2022. 

2. Th��ng tr�c H�ND, các Ban H�ND, các T� ��i bi�u H�ND và các ��i 
bi�u H�ND t�nh giám sát vi�c th�c hi�n Ngh� quy�t.   

3. U� ban M�t tr�n T� qu�c và các �oàn th� nhân dân tích c�c v�n ��ng các 
t�ng l�p nhân dân h��ng �ng và th�c hi�n t�t Ngh� quy�t. 

H�ND t�nh kêu g�i cán b�, quân và dân trong t�nh �oàn k�t, n� l�c ph�n 
��u, v��t qua khó kh�n, th�c hi�n th�ng l�i nhi�m v� phát tri�n kinh t� - xã h�i 
n�m 2022. 

Ngh� quy�t này �ã ���c H�i ��ng nhân dân t�nh Nam ��nh Khoá XIX, K� 
h�p th� 4 thông qua ngày 02 tháng 12 n�m 2021 và có hi�u l�c t� ngày 02 tháng 
12 n�m 2021./. 

  
 

CH� T�CH 

 

 

 

Lê Qu�c Ch�nh 

 

  

 

 


