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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa
tại Hội nghị tổng kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
và triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Ngày 31 tháng 12 năm 2021, tại Hội trường UBND Tỉnh diễn ra Hội nghị tổng
kết thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và triển khai kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Tham dự cuộc họp gồm có: Đồng chí Võ
Ngọc Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Tỉnh, các thành viên
UBND Tỉnh, đại diện lãnh đạo các ngành Tỉnh, chủ tịch UBND huyện, thành
phố (dự điểm cầu cấp tỉnh); đại diện Thường trực Huyện ủy, Thành ủy, Phó
Chủ tịch UBND huyện, thành phố và Thủ trưởng cơ quan chuyên môn cấp
huyện, lãnh đạo UBND cấp xã (dự điểm cầu cấp huyện).
Sau khi nghe ý kiến thảo luận của các đại biểu dự họp, Chủ tịch Uỷ ban nhân
dân tỉnh Phạm Thiện Nghĩa kết luận như sau:
1. Trong năm 2021, Tỉnh thực hiện mục tiêu kép “vừa phòng, chống dịch
vừa phát triển kinh tế - xã hội” đạt được nhiều kết quả quan trọng và đúc kết được
nhiều kinh nghiệm, nhất là trong thời gian thực hiện công tác phòng, chống dịch
Covid-19. Tốc độ tăng trưởng GRDP của tỉnh tăng 2,22%; quy mô kinh tế tiếp
tục gia tăng, ước đạt 90.384 tỷ đồng, tăng 3.847 tỷ đồng so với năm 2020; GRDP
bình quân đầu người ước đạt 56,45 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,36%
(theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 - 2020); thực hiện đạt và vượt 15/22
chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Các định hướng và phương pháp thiết lập môi trường đầu
tư kinh doanh thông thoáng. Hình ảnh địa phương tiếp tục được nâng cao, tạo
nhiều động lực và sự tự tin trong điều hành kinh tế cũng như cải thiện môi trường
đầu tư, kinh doanh. Các mục tiêu lớn, trọng tâm được đảm bảo: lĩnh vực kinh tế
ổn định, cân đối nguồn lực tài chính; các chuỗi cung ứng được duy trì; an sinh xã
hội được thực hiện tốt, trật tự xã hội và an ninh quốc phòng được giữ vững. Hoạt
động cung ứng trong chuỗi ngành hàng chủ lực được duy trì liên tục, tạo điều kiện
cho công tác khôi phục các hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra mạnh mẽ.
2. Từ các đánh giá trên, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Tỉnh yêu cầu các ngành
và địa phương tiếp tục sâu sát, năng động trong chỉ đạo, điều hành, phát huy các
thế mạnh của ngành, địa phương, phấn đấu thực hiện các nhiệm vụ đề ra đạt kết
quả cao nhất. Trong năm 2022, yêu cầu tập trung triển khai, thực hiện tốt các
nhiệm vụ, giải pháp cụ thể sau:
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2.1. Thủ trưởng các Sở, ban, ngành Tỉnh và Chủ tịch UBND huyện, thành
phố xác định rõ trách nhiệm, ý nghĩa của việc cam kết, nghiêm túc thực hiện và
phấn đấu đạt các nội dung cam kết năm 2022. Sớm triển khai các nhiệm vụ, giải
pháp chủ yếu của năm 2022 gắn với nhiệm vụ trọng tâm của từng cơ quan, đơn vị
trên tinh thần quyết tâm cao nhất, nhằm bảo đảm hoàn thành mục tiêu phát triển
kinh tế - xã hội chung của Tỉnh. Kịp thời báo cáo UBND Tỉnh những khó khăn,
vướng mắc trong quý I, để cùng tháo gỡ, vượt qua khó khăn.
2.2. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19, nhất là
vận dụng những bài học kinh nghiệm, cách làm hay nhằm thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 để khôi phục, phát triển kinh tế trong
năm 2022.
2.3. Nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, phát huy sức mạnh của cả hệ thống
chính trị và sự đồng thuận xã hội; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng
đầu trong công tác chỉ đạo, điều hành nhằm hoàn thành nhiệm vụ đề ra, đặc biệt
giữ vững bản lĩnh chính trị, thích ứng linh hoạt trong mọi tình huống, tìm kiếm cơ
hội trong khó khăn, thách thức.
2.4. Căn cứ vào tình hình thực tế để chỉ đạo, điều hành một cách chủ động,
linh hoạt, sáng tạo, quyết liệt, đúng hướng, có trọng tâm, trọng điểm và có hiệu
quả, làm việc nào dứt việc đó. Chủ động cụ thể hóa các Nghị quyết, Kết luận
chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ Tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát
triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và năm 2022 thành các chương trình,
kế hoạch phù hợp với tình hình thực tiễn đơn vị, địa phương.
2.5. Tập trung các giải pháp khôi phục, phát triển kinh tế; đẩy nhanh tiến độ
thực hiện nhiệm vụ lập quy hoạch của ngành và địa phương theo thẩm quyền. Tiếp
tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu công nghiệp, nông nghiệp.
2.6. Cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh và thu hút đầu tư trên các lĩnh
vực; xây dựng bộ máy chính quyền năng động, thân thiện, chú trọng các giải pháp
cắt giảm và đơn giản hóa quy trình thủ tục hành chính; thực hiện tốt chuyển đổi
số, xây dựng chính quyền điện tử tạo động lực nâng cao hiệu quả cải cách hành
chính; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, giảm thời gian, chi phí xã hội
và tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp, người dân.
2.7. Thúc đẩy khôi phục sản xuất, kinh doanh và phát triển doanh nghiệp;
đưa vào vận hành những dự án mới nhằm tạo ra giá trị mới, tạo động lực phát
triển; hỗ trợ các dự án đã cơ bản hoàn thành đi vào hoạt động ổn định, đóng góp
cho tăng trưởng và giải quyết việc làm. Tiếp tục thu hút đầu tư vào lĩnh vực thế
mạnh địa phương; phát triển các ngành công nghiệp tiềm năng.
2.8. Khẩn trương hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án dự kiến khởi công mới
năm 2022 và giai đoạn 2021 - 2025; đặc biệt là các dự án, công trình trọng điểm
(linh hoạt trong công tác chuẩn bị thủ tục hồ sơ; đẩy nhanh công tác bồi thường,
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giải phóng mặt bằng); đề cao trách nhiệm trong thực hiện và có sự giám sát, kiểm
soát tốt tiến độ dự án đầu tư công kịp thời phát hiện, xử lý khó khăn, vướng mắc.
2.9. Tiếp tục thực hiện đổi mới, kiên trì mục tiêu chất lượng giáo dục và đào
tạo, đảm bảo chất lượng giáo dục không bị thụt lùi; nâng cao chất lượng nguồn
nhân lực gắn với chuyển dịch nhanh cơ cấu lao động. Đa dạng hóa các hình thức
đào tạo nghề theo hướng nâng cao chất lượng đáp ứng nhu cầu thị trường lao
động, đẩy mạnh đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài.
2.10. Thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội gắn với đảm bảo
quốc phòng, an ninh trên các lĩnh vực, đấu tranh có hiệu quả với các hoạt động
phá hoại, gây rối không để bị động, bất ngờ. Thực hiện tốt công tác phòng, chống
các loại tội phạm; nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động đối ngoại, hội
nhập quốc tế.
Văn phòng UBND Tỉnh truyền đạt ý kiến kết luận nêu trên đến Quý cơ quan,
đơn vị, địa phương biết, thực hiện./.
Nơi nhận:

- TT/TU; TT/HĐND;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam Tỉnh
- CT và các PCT/UBND Tỉnh;
- CQ chuyên môn và CQ thuộc UBND Tỉnh (t/h);
- Thường trực Huyện ủy, thành ủy;
- UBND huyện, thành phố;
- Ngân hàng NNVN CN Tỉnh; BCH BĐBP Tỉnh;
Cục TK; Cục Thuế; Cục Hải quan;
- Các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh;
- LĐVP/UBND Tỉnh;
- NC/VPUBND Tỉnh;
- Lưu: VT, THVX (Khánh).
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