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Ket Iun cua Chu tich UBND tinh Vo Van Hung tai Phien hQp toan theA
UBND tinh v tInh hInh kinh t - hi, quôc phông - an ninh 10 tháng
nám 2021 và tham gia kin hoàn chinh các Bão cáo, D an trInh
ky h9p thu' 6, HDND tinh khóa VIII
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Ngày 15/11/202 1, IJBND tinh t chirc h9p phiên toàn th ye tInh hInh
kinh tê - xâ hi 10 tháng näm 2021 và tham gia kiên hoàn chinh các Báo cáo,
Dé an trinh kS' h9p thu 6, HDND tinh khóa VIII. Tham dir Phiên hpp có ChU
tjch, các Phó Chü tjch UBND tinh và các Uy viên UBND tinh; dti din lãnh dao
Ban Tuyên giáo Tinh üy và Van phông Tinh üy; dai din lãnh do Uy ban Mt
trn To quôc Vit Nam tinh, các to chirc chInh trj xâ hi cap tinh và các cci quan
Trung hang trén dja bàn tinh; di din lãnh dao các Ban cüa HDND tinh; lãnh
dto UBND các huyn, thành phô, thj xâ.
Sau khi nghe Sâ K hoach và Du tu, Sâ Tài chinh báo cáo torn tt tInh
hInh KT-XH, thu chi ngân sách 10 tháng và dir báo tInh hInh thirc hin näm
2021; các Co quan ducyc phân cong chuân bi, trInh bay tOrn tat các dê an, báo cáo
trInh tai kS' h9p thir 6 HDND tinh; kiên tham gia cüa các dai biêu và phát biêu
cüa các Phó ChU tjch UBND tinh; Chü tjch UBND tinh VO Van Hung kêt lu.n:
1. V tInh hInh kinh t - xä hi, qu6c phOng - an ninh 10 tháng du nàm
2021 và dr báo kêt qua thirc hin näm 2021:
Trong diu kin tInh hInh gp nhiu khO khãn, nht là ãnh hiRing nng nê
cüa djch bnh Covid-19 nhung vâi sir no hrc phân dâu kiên trI, ben bi và quyêt
tam vu't khó cüa cã h thông chInh tn, cOa các tang l&p nhân dan và cong dông
doanh nghip, chüng ta dã dat duçic nhUng kêt quãkhá toàn din trên tat cã các
linh vijc trong th?c hin "miic tiêu kép".
Tinhvua ixu tiên i muc cao nht cho cong tác phOng chng djch Covid-19
vâi tinh than "chông djch nhu' chóng gic" và "báo ye thc khóe, tInh mclng cia
nhán dan là tren hét, trzthc hêt"; vüa triên khai thrc hin dông b, hiu qua các
giái pháp khäc phiic htu qua thién tai và duy trI, phvc hôi, phát triên kinh té - xä
hi. Nhô vy, nhiêu chi tiêu kinh tê quan tr9ng có muc tang cao hon rat nhiêu so
yâi cüng kS' näm 2020. Dir báo có 2 1/24 chi tiêu kinh tê - xã hi, quôc phông an ninh chü yêu ducic thrc hin hoàn thành, phân lan các chi tiêu trçng tam,
trong do có 6 chi tiêu quan tr9ng vuçlt kê hoach dê ra nhiz: thu ngân sách nba
nu6c trén dja bàn, toonhgr von dâu Ui toàn xã hi,...
do, UBND tinh trân tr9ng cam an sr quan tam chi do
Bat duçic kt
kjp thai cOa ChInh phü, Thu tuOng ChInh phü; sir lAnh dao sâu sat, thu&ng
xuyên và toàn din cüa Tinh üy; s1r giám sat ch.t chê cüa I-IDND tinh; tinh than
qua
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hành dng quyét lit, d,i mâi, sang tao trong chi dao, diu hành cüa UBND tinh.
D.c bit là s1r the hiên chI quyêt tam, cách lam mdi, tix duy mâi, tao nén khI
the mâi cüa ca h thông chinh trj. Tinh than doãn ket, sir no lijc và quy& tam
cao cüa các cap, các ngành; sr dOng thuan, üng h cüa các tang lrp nhân dan và
dóng gop cüa cong dông doanhnghip. Trântr9ng ghi nhn và dánh giá cao vai
trô cüa Uy ban Mt trn To quôc va doàn the các cap; nhüng tam lông và nghia
cr cao dçp cüa cac to chirc, cá nhân dã tIch circ üng h, dóng gop, chia sé khó
khan vth nhüng ngir&i dan clang gp khó khan trong tinh cling nhu a các tinh,
thành phô phIa Nam trong cuc chiên phông, chông djch bnh Covid- 19 vai tat
cá tInh thi.rcng yêu và nghia dông bào. Däc bit, ghi nhn sir cOng hiên hêt mInh
cüa hrc Iucmg y té, cOng an, quân dôi nai tuyên dâu chông djch.
Nhling két qua dat duqc trongnäm kh&i du cOa K hoach 5 nàm 20212025 có nghia rat quan tr9ng; tao tiên dê, niêm tin, sir khIch 1 và tao diêu kiin
thu.n igi dê tinh nhà tiêp tiic no hrc phân dâu vu'?t qua khó khan, thir thách,
quyêt tam thi7rc hin thäng Icii các miic tiêu, nhim vii dä dé ra.
Tuy nhiên, ben canh nhftng kt qua dä dat diicic, vn cOn rt nhiu khO
khan, thách thüc a chng dung phIa truac; cOn 03 chi tieu có khà näng khOng
dat hoc dat thâp han so von ké hoach dê ra (Din tIch trông moni và tái canh cay
cong nghip dài ngày; Tong mrc ban lé hang hóa và doanhthu djch v1i; So
doanhnghip thành 1p rnii). Mt khác, trong qua trInh phát trién van cOn bc l
mt sO yéu kern, han chê can kjp thoni khäc phiic ngay. Do do, tuyt dôi không
dixgc chü quan, thOa man; ma phãi tiêp t'çic nO h1c, phãn dâu vâi quyêt tam cao
han nüa, hành dng quyêt lit và manh me han nlia.
Nhim
trong nh&ng tháng cOn lai cüa näm 2021 dã ducic báo cáo tai
phiên h9p. Dê nghj các cap, các ngành, dja phuang nghiém tñc triên khai thirc
hin va phân dâu theo phixang châm: DOi vâi các chi tiêu dir báo thrc hin dat
Va
yt ké hoach thI tiêp ti1c nO lirc dat a mirc cao han, vtmg chäc và ben vtrng
han. DOi vâi các chi tiêu dir báo dat thâp, phài tp trung mci nO hrc dê tim cn
rniic tiêu, chi tiêu ké hoach dâ dé ra. Ben canh vic tp trung rà soát, dánh giá 'ai
d có giài pháp phü hçip nhãm phân dâu thirc hin hoàn thành các chi tiéu kinh
té - xã hi näm 2021, can chO trng tp trung tháo g các diem nghën và khäc
phiic nhUng ton tai, yêu kern dã duqc chi ra.
Dc bit, tp trung mci n hrc d dy nhanh tin d thirc hin Va giái ngân
nguôn von dâu tu cong. Day ia nhim vii quan tr9ng hang dâu nhäm thüc day
tang tru&ng dã duçic ChInh phü, Thu tuang ChInh phü và Lãnh dao tinh tp
trung chi do quyêt lit ngay tlr dâu näm. Tuy nhiên, den thôi diem nay, t9 I
giái ngân thâp han nhiéu so vói cling k9 näm 2020, chua clap 1mg yêu câu dé ra.
Vi vy, yêu câu các sâ, ban ngành, các ban quán 19 dir an dâu tir v' các chü dâu
ti.r tp trung chi dao, tO chirc thirc hin d giãi ngân hêt nguôn vOn dâu tix cOng
dã duçic giao trong k hoach nãm 2021. Các chü dâu tu không hoàn thành nhim
vu chiu hoàn toàn trách nhiém trithc lãnh dao tinh.
2. V cong tác chun bj các d an, báo cáo:
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Cong tác chun bj các ni dung trInh kS' h9p thir 6 I-IDND tinh khóa VIII
dugc UBNID chi dao thrc hin tü rat sam. Ngay sau k' h9p thir 4 HDND tinh,
ngày 31/8/2021 UBND tinh dã ban hánh Van ban so 3953/UBND-TH chi dao
các sâ, ban ngành can cü Nghj quyêt so 69/NQ-HDND ngày 18/6/2021 cüa
HDND tinh ye vic thông qua ké hoach to chüc các k' h9p thii&ng 1 cüa
HDND tinh näm 2021 và nhu cãu thuc tiên cüa tinh dê xây dmg các báo cáo, dê
an trInh kS' hçp cuôi näm cüa HDND tinh; dông thai, tip tijc ban hành nhiu
van ban chi do, hithng dan, dOn dôc day nhanh tiên d xây dirng các báo cáo,
dê an trInh I-IDND tinh.
D chun bj chu dáo, chit krang, dung quy djnh các ni dung trInh HDND
tinh khoá VIII, UBND tinh dã phân cOng Lãnh do UBND tinh, Van phOng
UBND tinh t.p trung rà soát các báo cao, dé an duçxc các sO, ngânh, dja phuang
gui den và kjp thOi báo cáo ChU tjch UBND tinh ye kêt qua rà soát lan 1.
Trên co sO do, ngày 13/11/2021, UBND tinh dA t chuc phiên h9p vOi các
don vj chü trI dê an, bao cáo dê thâo 1u.n dan chü, cong khai, rà soát lan thir 2
và cho 9 kién cii the dOi vOi tirng báo cáo, dê an; yêu cau các chü dê an, báo cáo
cap nhât, bô sung, hoãn chinh dôi vOi các dê an dü diêu kin trInh Phiên h9p
toàn the UBND tinh ngày 15/11/2021; dOng thOi, dánh giá mt cách khách quan,
thn tr9ng, k5 1uçng và di den quyêt djnh chua trInh ra Phiên toàn the UBND
tinh dôi vOi mt so dê an chiia dü diéu kin, can tiêp tVc nghiên ciru hoàn chinh
dê trInh HDND tinh vào dâu näm 2022.
3. Dánh giá kt qua Cong tác chun bj các dê an, báo cáo:
UBND tinh dánh giá cao sir tIch circ, chü dng cüa các sâ, ban ngành
dugc giao nhim v1i chü trI xây drng các báo cáo, dê an và tinh than trách nhirn
cüa các Ca quan phôi hcip trong vic tham gia 9 kiên hoc thâm djnh ho so. Dôi
vOi các Nghj quyêt thuc nhóm van bàn quy phm pháp 1ut, dã tuân thu và thirc
hin nghiêm tüc quy djnh cüaLut ban hành van bàn quy phm pháp lut tir
trInh t1r, thu tiic den két câu, chat 1iing ni dung Dé an.
Tuy vy, mt s sO, ngành chua chip hành nghiêm tue quy djnh cüa
UBND tinh ye thOi han gOi các báo cáo, dé an den UBND tinh, dan den chm
tr và bj dng trong vic tO chuc rà soát cüng nhu chinh sua ho so, tái 1iu phic
vii Phien h9p toàn the cüa UBND tinh. Yeu câu các don vi duçic giao nhim vi.i
chü trI, thâm djnh nghiêm tue rut kinh nghim. Mt so dé an disqc gui den
UBND tinh nh.rng qua rà soát, xét thây chua bâo dam yêu câu ye tInh pháp 19,
tinh khoa hoc, thirc tin và dc bit là nguOn hrc bão dam th%rc thi chInh sách
nén chua dà diêu kin trInh k9 h9p thu 6 HDND tinh.
4. Vé két qua rà soát:
Can cu Nghj quyt s 69/NQ-I-IDND ngày 18/6/2021 cüa HDND tinh v
vic thông qua kê hoach tO chüc các k' h.p thuOng 1 cCia Hi dOng nhân dan
tinh nam 2021 và Ké hoach so 327/KT-I-HDND ngãy 25/10/2021 cüa HDND
tinh ye to chuc kS' h9p thu 5 HDND tinh khóa VIII, nhim k9 2021-2026;
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UBND tinh dä tp trung chi dao các si, ngành, dja phi.rcing chun bj 14 báo cáo
theo luât dinh vâ 25 dê an.
Di vài 14 báo cáo theo 1ut djnh: sau khi cp nht, b sung, diu chinh
dã dü diêu kin trInh Phiên hçp toàn the UBND tinh dé thông nhât trInh k' hçp
thu 6 - HDND tinh khóa VIII.
Di vOi 25 d an dã ducic chi dao chun bj, qua qua trInh rà soát, có 16 dê
an dU diêu kin dixa ra thão 1un, lay kiên tham gia ti Phiên hçp toàn the
UBND tinh; trên co sâ do, tp the UBND tinh quyêt djnh bang hInh thüc bO
phiêu biêu quyêt theo da so nhix quy djnh ti khoân 1 Diêu 116 Lut ban hãnh
van bàn quy phirn pháp 1u.t. Két qua, có 16/16 dê an dä duçic tp the UBND
tinh biêu quyêt thông nhât dü diéu kin trInh kS' h9p cuoi näm cüa HDND tinh
(14 dé an dat t' lé 100%; 01 dé an dat t' lê 96% và 01 dê an dt t lê 92%).
Két qua nay the hin sir dng thun và thng nht r.t cao cüa tp th
UBND tinh, dông thui, là mt each lam can diicc duy trI và phát huy hn n1ta
trong thai gian tâi nhäm không ngrng dôi mâi phucing thrc, lê lôi lam vic; gop
phân thirc hin ngày càng tot hcn n1ra nguyen tàc "tp trung dan chü" trong cong
tác chi dao, diêu hành cUa UBND tinh.
5. V kt qua Phiên h9p và nhUng yêu cu dt ra:
- Di vâi Báo cáo tInh hInh kinh t - xâ hi, qu& phOng an ninh nàm
2021 và nhim vv ké hoch näm 2022: Giao Sà Kê hoch và Dâu tu chü trI,
phôi hqp vai Ciic Thông kê, Van phOng UBND tinh và các su, ngành có lien
quan rà soát lai dê bão darn dánh giá sat dung, chân thirc, khách quan nhUng kêt
qua dã dt thrcic; thäng than chi ra nhng ton ti, hn ché; trên cci sO' do rut ra
nh&ng bài h9c kinh nghim can thiêt và bô Ich cho thOri gian tâi. Dôi vâi h
thông các chi tiêu kinh té - xà hi chü yêu cüa Kê hoach nàm 2022: can barn sat
Nghj quyêt Dai hi Dãng b tinh lan thu XVII và Nghj quyêt so 91/2021/NQHDND ngày 16/7/2021 cüa HDND tinh ye phucing hithng, nhim vii phát triên
kinh te - xã hi 5 närn 2021-2025 dê xây drng h thông chi tiêu phü hcp nhàm
ci the hóa và gop phân thirc hin các miic tiêu dã ducic Tinh üy và HDND tinh
dê ra.
- Yêu c.0 các sO', ban ngãnh dugc phân cong chun bj các D an, Báo cáo,
di,r thâo TO' trinh cüa UBND tinh và Nghj quyêt cüa HDND tinh, phôi hcip vO'i
Van phOng UBND tinh nghiêm tüc tiép thu, dé bô sung, hoàn chinh, hoàn thành
toàn b ho sci, thu tic theo diing quy djnh trtrcrc 15h00 ngày 17/11/2021, tong
hcip, rà soát trinh Chu tjch UBND tinh k gui HDND tinh trir&c ngày
20/11/2021.
- Các cci quan chü tn xây drng báo cáo, d an chü dng lien h v&i Van
phOng UBND tinh dê in an tài lieu phuc vu k' hp theo dung thai gian quy djnh.
Trên day là kt lun cüa Chü tjch UBND tinh YO Van Hixng tai Phiên h9p
toàn the UBND tinh ye tInh hInh kinh tê - xã hi, quôe phOng - an ninh 10 tháng
nãm 2021 và tham gia kien hoàn chinh các Báo cáo, Dé an trInh kS' h9p thu 6,
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HDND tinh khóa VIII; UBND tinh Quâng Trj thông báo cho các ci quan, dcm
vi, dja phiicng có lien quan dixçic biêt dê thirc hin./. oNcrinhmn:
- Nhix thành phân tham gia;
- ThuOng trirc Tinh Uy (b/c);
- Thii&ng trrc HDND tinh (b/c);;
- ChÜ tjch, các PCT UBND tinh;
- CVP, các PVP UBND tinh;
-LizuVT,THu.
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