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Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2019 có yếu tố 

thuận lợi từ kết quả của năm 2018, kinh tế tiếp tục đà tăng trưởng, một số ngành 

lĩnh vực tiếp tục đạt kết quả khá, đặc biệt hoạt động sản xuất ổn định của dự án 

trọng điểm tiếp tục là nhân tố động lực tăng trưởng cho ngành sản xuất công 

nghiệp và nền kinh tế nói chung. Tuy vậy cũng đối mặt với không ít khó khăn, 

kinh tế thế giới tăng trưởng chậm lại, cùng với các yếu tố rủi ro, thách thức gia 

tăng; căng thẳng thương mại Mỹ - Trung diễn biến khó lường; xu hướng gia tăng 

chủ nghĩa bảo hộ sản xuất, bảo hộ mậu dịch cùng những thay đổi về địa chính trị 

tác động tiêu cực đến kinh tế thế giới và ảnh hưởng tới kinh tế Việt Nam; đối với 

tỉnh ta, tăng trưởng ngành kinh tế động lực có xu hướng chậm lại; các dự án trọng 

điểm chậm tiến độ; huy động nguồn lực đầu tư xã hội còn hạn chế; thiên tai mưa 

lũ và dịch bệnh gây thiệt hại lớn.  

Trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn thách thức, đánh giá chung tình hình 

kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2019 vẫn tiếp tục xu hướng tích cực, nhiều chỉ tiêu 

đạt cao hơn cùng kỳ; kết quả đạt được thể hiện nỗ lực, cố gắng trong chỉ đạo 

điều hành của các cấp, ngành, địa phương, của cộng đồng doanh nghiệp và nhân 

dân. Tăng trưởng kinh tế phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch. Tiến độ thu ngân sách 

đạt khá, có khoản thu đến nay đã vượt dự toán. Thực hiện Chương trình MTQG 

xây dựng NTM đạt nhiều kết quả. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi 

trường đầu tư được tập trung chỉ đạo. Phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư 

cho thấy dấu hiệu tích cực. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan tâm 

chỉ đạo; đời sống nhân dân ổn định. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

được giữ vững. Cụ thể trên các lĩnh vực như sau: 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI  

1. Lĩnh vực nông nghiệp 

1.1. Tổng diện tích gieo, cấy lúa (Vụ Xuân, Hè Thu, vụ Mùa) đạt 103.510 

ha/103.607 ha (đạt 99,90% kế hoạch, tăng 711 ha so với cùng kỳ), năng suất đạt 

49,62 tạ/ha, sản lượng đạt 51,37 vạn tấn; năng suất và sản lượng giảm so với 

cùng kỳ năm 2018
1
, nguyên nhân chủ yếu do yếu tố thiên tai thời tiết bất lợi làm 

giảm năng suất, sản lượng vụ Hè Thu
2
. Các loại cây trồng cạn (ngô, rau, đậu các 

                                                 
1
 năm 2018 năng suất 52,07 tạ/ha, sản lượng 53,53 vạn tấn 

2
 Vụ Hè Thu năng suất lúa ước đạt 41,11 tạ/ha (giảm 5,37 tạ/ha so với vụ Hè Thu 2018); nguyên nhân chính do: 

(i) áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn từ ngày 01/9 đến 05/9 gây ngập úng, đổ gãy nhiều diện tích lúa chưa thu hoạch, 
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loại) năng suất và sản lượng cao hơn cùng kỳ
3
. Cây ăn quả tăng cả diện tích và 

sản lượng
4
. Sản xuất vụ Đông chậm tiến độ do ảnh hưởng thời tiết, mưa lũ. 

1.2. Chăn nuôi đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do dịch tả lợn 

Châu Phi trên cả nước đang diễn biến phức tạp, khó lường. Tại tỉnh ta từ tháng 

5/2019 đến nay dịch tả lợn châu Phi đã xảy ra tại 149 xã, phường, thị trấn thuộc 

12 huyện, thành phố (huyện Nghi Xuân chưa phát sinh dịch), tổng số lợn mắc bệnh, 

chết, tiêu hủy là 18.622 con tổng trọng lượng 974 tấn, đã ảnh hướng lớn đến phát 

triển chăn nuôi; đàn lợn  367.795 con, giảm 13% so với cùng kỳ; bò 181.097 con, 

giảm 6,9%; trâu 70.387 con, giảm 8%. Riêng gia cầm phát triển khá mạnh, tổng 

đàn 8.766 ngàn con (tăng 6,9%). Sản lượng thịt hơi xuất chuồng các loại đạt 

81.096  tấn, giảm 5,2% so với cùng kỳ, trong đó thịt lợn giảm 6%.  

1.3. Công tác khoanh nuôi, chăm sóc, bảo vệ rừng được quan tâm chỉ đạo. 

Đã trồng 4.860 ha rừng tập trung (300 ha rừng phòng hộ, 4.560 ha rừng sản 

xuất, đạt 63% kế hoạch); 2,5 triệu cây phân tán (đạt 63% kế hoạch); khai thác gỗ 

rừng trồng 287.811m
3 
(đạt 82% kế hoạch). Từ đầu năm đến nay toàn tỉnh xảy ra 99 

điểm phát lửa
5
; trong đó có 20 điểm gây cháy rừng/9 huyện, diện tích có rừng bị 

ảnh hưởng 462,41ha; diện tích bị cháy không có khả năng phục hồi 302,46 ha
6
. 

Đã xử lý vi phạm hành chính về an toàn PCCCR 16 vụ/16 đối tượng; khởi tố hình sự 

3 vụ cháy rừng, 5 bị can
7
  

1.4. Sản lượng thủy sản 10 tháng ước đạt 44.358 tấn (đạt 91% kế hoạch, 

tăng 13,1% so với cùng kỳ); trong đó: sản lượng khai thác ước đạt 31.035 tấn, 

tăng 13,79%, sản lượng nuôi trồng ước đạt 13.323 tấn, tăng 11,55 % so với cùng 

kỳ (trong đó sản lượng tôm nuôi ước đạt 3.800 tấn). Đã và đang tập trung các 

giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban Châu Âu (EC) về chống khai thác hải 

sản bất hợp pháp (IUU). Tập trung giải quyết, kiến nghị Trung ương hướng dẫn 

xử lý dứt điểm vướng mắc, tồn đọng bồi thường thiệt hại sự cố môi trường biển.  

2. Xây dựng nông thôn mới 

                                                                                                                                                         
trong đó 7.333 ha thiệt hại trên 70%; (ii) một số diện tích đã thu hoạch bị ảnh ưởng mưa lụt không phơi sấy được 

bị hư hỏng; (iii) một phần ảnh hưởng các đợt nắng nóng thời điểm lúa chuẩn bị trổ với diện tích bị ảnh hưởng 

12.400 ha (một số vùng tỷ lệ hạt lép cao như Đức Thọ, bãi ngang Thạch Hà) 
3
 Ngô: tổng diện tích gieo trỉa (có vụ Đông năm trước): 11.599 ha/10.427 ha, đạt 111 % so kế hoạch, tăng 25% 

so với cùng kỳ 2018; năng suất 41.75 tạ/ha, bằng 102 % so kế hoạch, tăng 8,4 % so với cùng kỳ, sản lượng 

48.432 tấn, đạt 111,87% so kế hoạch, tăng 35% so với cùng kỳ. Rau các loại: 10.575 ha /11.596 ha, đạt hơn 91 

% so với kế hoạch, tăng 42,45 % so với cùng kỳ; năng suất đạt 70.78 tạ/ha, đạt 101.38% kế hoạch, bằng 93.96% 

so với cùng kỳ, sản lượng ước 55.967 tấn, đạt 69% so với kế hoạch, bằng 100% so với cùng kỳ. Đậu các loại: 

3.862 ha/6.990 ha KH cả năm, đạt 55.25% KH, tăng 10% so với cùng kỳ; năng suất đạt 8,75tạ/ha, tăng 48% so 

với cùng kỳ, sản lượng 3.381 tấn, đạt 51% KH, tăng 63% so với cùng kỳ. 
4
 Diện tích cây Cam 6856 ha, tăng gần 2% so với cùng kỳ (trong đó diện tích cho sản phẩm 4.095 ha, năng suất 

ước đạt 101,82 tạ/ha, sản lượng ước đạt gần 42.000 tấn); diện tích bưởi các loại đạt 3.291 ha, tăng 3% so với 

cùng kỳ (trong đó diện tích cho sản phẩm 1.863 ha, năng suất bình quân đạt 100 tạ/ha, sản lượng đạt 18.630 tấn). 
5
 Hương Sơn 33 điểm, Kỳ Anh 23 điểm, TX Kỳ Anh 9 điểm, Cẩm Xuyên 7 điểm, Hương Khê 8 điểm, Đức Thọ 

6 điểm, Can Lộc 7 điểm, Vũ Quang 3 điểm, Tx Hồng Lĩnh 1 điểm, Nghi Xuân 1 điểm, Lộc Hà 1 điểm. 
6
Hương Sơn 8 vụ; Kỳ Anh 4 vụ, Can Lộc 02 vụ; các huyện Vũ Quang, Nghi Xuân, Đức Thọ, Cẩm Xuyên, Lộc 

Hà và Thị xã Kỳ Anh mỗi huyện 01 vụ. 
7
 Xuân Hồng - Nghi Xuân 1 vụ/1 bị can; Sơn Trung - Hương Sơn 1 vụ/1 bị can; Sơn Hồng - Hương Sơn 1 vụ/3 

bị can); đã xét xử 01 vụ/1 đối tượng (Sơn Trung - Hương Sơn), xử phạt 24 tháng tù giam  
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Chương trình MTQG xây dựng NTM tiếp tục được tập trung chỉ đạo. Các 

ngành, địa phương bám sát Thông báo kết luận của Ban Chỉ đạo tỉnh để triển 

khai thực hiện nhiệm vụ. Tập trung chỉ đạo sản xuất; nâng cấp, xây dựng cơ sở 

hạ tầng; đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các tiêu chí tại các xã NTM, xã NTM 

nâng cao, NTM kiểu mẫu, huyện NTM, thành phố hoàn thành nhiệm vụ xây 

dựng NTM; xây dựng khu dân cư mẫu và vườn mẫu; tổng kết 10 năm thực hiện 

Chương trình NTM giai đoạn 2010-2020; tích cực triển khai thực hiện Chương 

trình Mỗi xã một sản phẩm, đã đạt được kết quả bước đầu. 

Quyết định công nhận 15 xã đạt chuẩn NTM đợt 1 năm 2019, nâng tổng 

số xã đạt chuẩn NTM lên 173 xã (đạt 75,5% tổng số xã) và 03 xã đạt tiêu chuẩn 

NTM nâng cao. Thị xã Hồng Lĩnh và thành phố Hà Tĩnh có 100% số xã đạt 

chuẩn NTM; huyện Can Lộc đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công 

nhận huyện đạt chuẩn NTM; 9 sản phẩm được công nhận đạt chuẩn OCOP đợt 

1/2019 (8 sản phẩm đạt 3 sao và 1 sản phẩm đạt 4 sao). 

3. Sản xuất công nghiệp; thương mại dịch vụ 

    3.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp 10 tháng tăng 28,1% so với cùng kỳ
8
. 

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục là động lực tăng trưởng chính với 

mức tăng 29,21%; sản xuất thép đạt 4,012 triệu tấn, tăng 26%; bia đạt 51,3 triệu 

lít, tăng 2,8%. Mặc dù Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 vận hành luân phiên Tổ 

máy số 1 và 2 do thiếu nguồn than
9
 nhưng Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa đi 

vào hoạt động từ tháng 7 (sản xuất được 19 triệu Kwh điện) đã góp phần nâng 

sản lượng điện sản xuất đạt 8,38 tỷ kWh, tăng 8,2% so với cùng kỳ. 

3.2. Các lĩnh vực thương mại, dịch vụ du lịch tiếp tục tăng trưởng khá. 

Tổng mức bán lẻ hàng hoá tăng 8,92% so với cùng kỳ và tăng đều ở tất cả các 

nhóm hàng; nhìn chung cung cầu hàng hóa đảm bảo, số lượng và chủng loại, 

đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của các tầng lớp dân cư. Tổ chức thành công Hội 

thảo kết nối đầu tư phát triển du lịch Hà Tĩnh và Lễ khai trương Mùa du lịch 

biển năm 2019 với nhiều hoạt động thu hút du khách. Tổng lượt khách du lịch 

đạt 1.508.000 lượt, tăng 6,8% so với cùng kỳ; trong đó: khách quốc tế đạt 

23.555 lượt, tăng 7,2%; khách nội địa đạt 1.484.445 lượt, tăng 6,9%. 

3.3. Kim ngạch xuất khẩu 10 tháng đạt 694,53 triệu USD, tăng 11,94 % so 

với cùng kỳ, trong đó xuất khẩu thép đạt 537,21 triệu USD; sợi 5,56 triệu USD; 

hàng may mặc 3,93 triệu USD; gạo ước đạt 3,16 triệu USD… Xuất khẩu từ 

Formosa chiếm tỷ trọng 85,77% tổng giá trị xuất khẩu toàn tỉnh. Kim ngạch 

nhập khẩu ước đạt 2.288,84 triệu USD, tăng 15,28% so với cùng kỳ (chủ yếu 

nhập khẩu nguyên liệu đầu vào phục vụ sản xuất của Formosa). 

4. Thu, chi ngân sách, đầu tư công; tín dụng 

                                                 
8
 trong đó công nghiệp khai khoáng tăng 23,57%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 29,21%; sản xuất và phân 

phối điện, khí đốt và điều hòa không khí tăng 8,36%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước 

thải tăng 5,63 lần so với cùng kỳ 
9
 Tháng 3 ngừng vận hành tổ máy số 2 từ 01-20/3; tháng 4 ngừng vận hành tổ máy số 1 từ ngày 11 đến hết tháng 

4; tháng 6 ngừng vận hành tổ máy số 2 từ ngày 7/6 đến 30/6.  
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4.1. Tổng thu ngân sách ước đạt 10.925,6 tỷ đồng (đạt 82,77% dự toán, 

tăng 10,4% so với cùng kỳ); trong đó: thu nội địa ước đạt 5.441 tỷ đồng, đạt 

86,4% dự toán, tăng 10,2% (tiền đất 1.594 tỷ, đạt 114%, thuế phí 3.847 tỷ, đạt 

78,5% dự toán); thu xuất nhập khẩu đạt 5.484,6 tỷ đồng (79,49% dự toán, tăng 

10,61%). Nhìn chung, thu ngân sách nội địa cơ bản đạt tiến độ dự toán, riêng 

thuế xuất nhập khẩu 2 tháng còn lại cuối năm phải thu trên 1.400 tỷ mới có thể 

đạt dự toán giao đầu năm. 

4.2. Chi ngân sách đạt trên 12.274 tỷ đồng, đạt 78,8% dự toán HĐND 

tỉnh; trong đó chi đầu tư phát triển 3.924 tỷ đồng, đạt 95,7% dự toán; chi thường 

xuyên 8.179 tỷ đồng, đạt 73.4% dự toán; chi trả nợ vay đến hạn 66,2 tỷ đồng, 

đạt 87,4% dự toán; chi từ nguồn dự phòng ngân sách 102,6 tỷ đồng, đạt 40,4% 

dự toán; các khoản chi khác theo dự toán về cơ bản đảm bảo giải ngân theo tiến 

độ thực hiện và khả năng cân đối ngân sách. Trong điều kiện thuế, phí và thu 

khác đưa vào cân đối ngân sách chỉ đạt kế hoạch nhưng đã thực hiện sắp xếp bố 

trí hợp lý các nhiệm vụ chi và các giải pháp điều hành linh hoạt nên chi ngân 

sách địa phương cơ bản thực hiện đúng tiến độ theo dự toán đầu năm.  

4.3. Thực hiện vốn đầu tư công: 

- Thực hiện các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Kế 

hoạch và Đầu tư về giao kế hoạch đầu tư công năm 2019, UBND tỉnh đã tổ chức 

phân bổ và thông báo kế hoạch vốn cho các đơn vị, chủ đầu tư triển khai với 

tổng số vốn 6.411,569 tỷ đồng, trong đó: NSTW: 1.672,748 tỷ đồng; vốn cân 

đối NSĐP: 4.218,998 tỷ đồng; vốn trái phiếu Chính phủ: 519,823 tỷ đồng. 

- Tổng nguồn vốn giải ngân 10 tháng đạt 4.316,838 tỷ đồng, bằng 67,33% 

kế hoạch, trong đó: NSTW: 741 tỷ đồng, đạt 44,31%; vốn cân đối ngân sách địa 

phương: 3.403 tỷ đồng, đạt 80,67%; vốn TPCP: 172 tỷ đồng, đạt 33,15%. Kết 

quả giải ngân 10 tháng đầu năm cho thấy tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và 

công tác quản lý đầu tư xây dựng cơ bản vẫn còn nhiều hạn chế; tỷ lệ giải ngân 

còn thấp, nhiều nguồn vốn giải ngân chưa đạt yêu cầu (vốn nước ngoài ODA giải 

ngân chỉ đạt 13,63% kế hoạch
10

, vốn trái phiếu Chính phủ đạt 33,15% kế hoạch, 

vốn các chương trình mục tiêu quốc gia đạt 52% kế hoạch); số vốn các năm trước 

chưa giải ngân hết phải kéo dài còn chiếm tỷ trọng lớn (năm 2019 là trên 20% kế 

hoạch); công tác giải phóng mặt bằng vẫn còn nhiều vướng mắc, tiến độ chậm, 

chưa đáp ứng yêu cầu tiến độ triển khai các dự án, nhất là công trình, dự án lớn, 

trọng điểm.  

4.4. Các tổ chức tín dụng tích cực huy động vốn tại chỗ, đẩy mạnh tăng 

trưởng dư nợ. Mặt bằng lãi suất ổn định; huy động vốn tăng trưởng tốt, đặc biệt 

là nguồn vốn huy động từ dân cư (tăng trên 14,27%); tổng nguồn vốn huy động 

đạt 55.200 tỷ đồng, tăng 13,8% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho vay 48.000 tỷ 

đồng, tăng 10,95% so với đầu năm, nợ xấu chiếm 1,24% tổng dư nợ; là dấu hiệu 

tích cực tạo điều kiện cho người dân, doanh nghiệp tiếp cận nguồn vay của các 

tổ chức tín dụng để sản xuất kinh doanh và tiêu dùng. Theo báo cáo của NHNN, 

                                                 
10

 Một số dự án mới được bổ sung kế hoạch vốn nước ngoài trong tháng 8 và tháng 9 năm 2019 
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đối với nguồn vốn cho vay các chủ tàu theo Nghị định 67 đến nay nợ quá hạn 

chiếm tỷ trọng khá lớn (chiếm 77% tổng dư nợ, trong đó có 9/11 chủ tàu phát 

sinh nợ xấu) 

5. Phát triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư 

Tiếp tục chú trọng thực hiện các giải pháp, cơ chế chính sách hỗ trợ phát 

triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư. Triển khai các hoạt động thiết thực kỷ 

niệm Ngày Doanh nhân Việt Nam 13-10. Chuẩn bị nội dung tổ chức diễn đàn 

giao lưu và phát động khởi nghiệp năm 2019
11

. Rà soát, đánh giá, phân loại các 

hợp tác xã. Tập trung chỉ đạo, đôn đốc tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, đẩy 

nhanh tiến độ triển khai các dự án, nhất là các dự án trọng điểm đã được Ban 

Thường vụ và Thường trực Tỉnh ủy có ý kiến về chủ trương đầu tư; làm việc với 

các Tập đoàn như Vingroup, FLC, T&T, Nguyễn Hoàng và các nhà đầu tư nước 

ngoài để xúc tiến, đẩy nhanh tiến độ hồ sơ thủ tục triển khai các dự án. Tổ chức 

đoàn của tỉnh nghiên cứu, học tập kinh nghiệm về công tác quản lý và thu hút 

đầu tư vào KKT, KCN tại Quảng Ninh, Lạng Sơn và thành phố Hải Phòng. 

10 tháng thành lập mới 895 doanh nghiệp và các đơn vị trực thuộc, tăng 

8,9% so với cùng kỳ năm 2018; có 336 doanh nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt 

động (tăng 16,7% so cùng kỳ). Quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư 87 dự 

án đầu tư trong nước với tổng vốn đăng ký 3.834 tỷ đồng và 06 dự án đầu tư 

FDI với tổng vốn 12,8 triệu USD; đang tổ chức hoàn thiện hồ sơ công tác đấu 

thầu lựa chọn nhà đầu tư 12 dự án về đô thị, nhà ở
12

. Nhiều nhà đầu tư trong và 

ngoài nước đến khảo sát nghiên cứu, đề xuất thực hiện các dự án về điện năng 

lượng mặt trời, cảng biển; Công ty Viết Hải đề xuất dự án xử lý rác thải sinh 

hoạt sử dụng công nghệ đốt rác và sản xuất điện năng tại Hồng Lĩnh; Công ty 

CP Tập đoàn Hoành Sơn đề xuất đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp và 

nhà máy bia tại Hồng Lĩnh; Công ty Silavon SSP GmbH - Cộng hòa LB Đức đề 

xuất nghiên cứu đầu tư dự án Nhà máy sản xuất thép không gỉ tại KKT Vũng 

Áng ((khoảng 1 tỷ USD)  

Nhìn chung, công tác thu hút đầu tư vào địa bàn 10 tháng năm 2019 tiếp 

tục cho thấy dấu hiệu tích cực, khả quan. Tuy vậy, việc triển khai thực hiện các 

dự án trên địa bàn vẫn còn chậm, nhất là các các dự án lớn
13

, kể cả dự án đã 

                                                 
11

 Tỉnh đoàn Hà Tĩnh đồng chủ trì, phối hợp với Báo Diễn đàn Doanh nghiệp - Phòng Thương mại và Công 

nghiệp Việt Nam 
12

 Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ, xã Thạch Bình, TP Hà Tĩnh (3.687 tỷ đồng); 

dự án Khu dân cư tổ 6, tổ 7, phường Đậu Liêu, thị xã Hồng Lĩnh (317 tỷ); Dự án Khu nhà ở, dịch vụ thương mại 

thị trấn Đức Thọ (1.169 tỷ); Dự án Khu đô thị ven Sông Hội, huyện Cẩm Xuyên giai đoạn 2 (878 tỷ); Dự án Khu 

dân cư đô thị Cánh Buồm, phường Sông Trí, thị xã Kỳ Anh (135 tỷ); Dự án Khu dân đô thị Bắc Phố Châu 1, TT 

Phố Châu (791 tỷ); dự án khu đô thị Bắc phố Châu 2 (374 tỷ); Dự án Khu dân cư tại tổ dân phố Trần Phú, thị 

trấn Thiên Cầm, huyện Cẩm Xuyên (53 tỷ); Khu dân cư tại nút giao thông đường tránh QL1A, xã Cẩm Vịnh 

(555,8 tỷ); dự án hạ tầng khụ dân cư thông Song Long, xã Cương Gián (43,3 tỷ); dự án hạ tầng khu dân cư nông 

thôn xã Xuân Trường (54,8 tỷ); dự án hạ tầng khu dân cư xã Xuân Giang (85 tỷ đồng); Khu thương mại, dịch vụ 

hỗn hợp và Văn phòng làm việc tại thành phố Hà Tĩnh.  
13

 Năm 2019 UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo tăng cường kiểm tra, soát các dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn. 

Từ đầu năm đến nay đã kiểm tra 140 dự án; qua kiểm ra đã chấp dứt hoạt động (thu hồi) 13 dự án (trong đó 10 

dự án đầu tư trong nước; 03 dự án có vốn đầu tư nước ngoài) và đang xem xét, hoàn thiện hồ sơ xử lý thu hồi 07 

dự án. Hiện nay, Sở Kế hoạch và Đầu tư đang phối hợp với các sở, ban, ngành, địa phương tiến hành rà soát tổng 
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được quyết định chủ trương đầu tư và dự án đang trong quá trình hoàn thiện các 

thủ tục để chấp thuận chủ trương. Do đó, cần có các giải pháp mạnh mẽ, quyết 

liệt hơn trong thời gian tới. 

6. Công tác cải các hành chính 

UBND tỉnh đã quyết định công bố thủ tục hành chính 05 đơn vị
14

; ban 

hành Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách hành chính tại các sở, ban, 

ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan Trung ương 

đóng trên địa bàn tỉnh
15

. Duy trì, phục vụ tốt việc tiếp nhận, giải quyết và trả kết 

quả TTHC cho người dân, tổ chức; 10 tháng năm 2019 tiếp nhận 443.480 hồ sơ, 

đã xử lý 435.660 hồ sơ, tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước và đúng hạn đạt 99,46% (cấp 

tỉnh 99,96%, huyện 99,41%), mặc dù tỷ lệ hồ sơ giải quyết cấp huyện đạt cao 

nhưng số hồ sơ quá hạn vẫn khá lớn (2.360 hồ sơ), cần tập trung chỉ đạo rà soát, 

kịp thời xử lý. Tiếp nhận giải quyết 2.233 hồ sơ qua mạng mức độ 3,4; mặc dù 

đang chiếm tỷ lệ thấp (6,37%) nhưng số hồ sơ đăng ký trực tuyến trong tháng 10 

đạt kết quả tích cực, tăng 33% so với tháng 9 (chiếm tỷ lệ 11,7% tổng hồ sơ) 

Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt 03 Đề án (Sắp xếp 

các ĐVHC cấp huyện, cấp xã tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019 - 2021; Thành lập thị 

trấn Lộc Hà; Điều chỉnh, bổ sung biên chế sự nghiệp giáo dục).  

Rà soát tổng thể thực hiện các chủ trương, chính sách về lĩnh vực giáo 

dục, y tế theo Thông báo số 938-TB/TU ngày 19/8/2019 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy. Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 164/2019/NQ-HĐND 

ngày 20/8/2019 của HĐND tỉnh về một số chính sách hỗ trợ cán bộ, công chức, 

viên chức, người lao động, người hoạt động không chuyên trách cấp xã trong 

quá trình sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế giai đoạn 2019 - 2021. Tập 

trung chỉ đạo thực hiện chủ trương sắp xếp, điều động, biệt phái giáo viên, tuyển 

dụng lao động hợp đồng tại các trường THPT, lao động hợp đồng kế toán tại các 

trường mầm non, tuyển dụng giáo viên tiểu học còn thiếu so với biên chế được 

giao ở các địa phương
16

 

7. Lĩnh vực văn hóa, xã hội 

 7.1. Tổ chức tốt các hoạt động phục vụ sự kiện chính trị, văn hoá; trùng 

tu, tôn tạo di tích; bảo tồn và phát huy Ví, Giặm Nghệ Tĩnh; trình xếp hạng 4 di 

tích cấp quốc gia
17

 và lập hồ sơ đề nghị công nhận bia Sùng Chỉ (Tùng Lộc – 

                                                                                                                                                         
thể tình hình thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất theo ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 5650 

/UBND-KT1 ngày 23/8/2019.      
14

 Ngành Giáo dục và Đào tạo (cấp xã); ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch (cấp tỉnh); ngành Nông nghiệp và 

PTNT (cấp xã); ngành Kế hoạch và Đầu tư (cấp huyện); ngành Tài nguyên và Môi trường (cấp tỉnh) 
15

 Quyết định số 52/2019/QĐ-UBND của UBND tỉnh 
16

 Tuyển dụng 40 giáo viên THPT để tuyển dụng số lao động hợp đồng tại các trường THPT theo Quyết định số 

2531/QĐ-UBND ngày 28/8/2014 của UBND tỉnh. Tuyển dụng 157 biên chế làm nhiệm vụ nhân viên hỗ trợ phục 

vụ để tuyển dụng số lao động hợp đồng kế toán tại các trường mầm non theo Quyết định số 240/QĐ-UBND 

ngày 18/01/2013 của UBND tỉnh. Tuyển dụng 456 giáo viên tiểu học còn thiếu so với biên chế được giao. Thực 

hiện điều chuyển giáo viên các môn học còn thừa ở bậc học THCS sang bậc học Tiểu họ 
17

 Đền thờ Biện Hoành, xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên; Mộ và nhà thờ Hồ Phi Chấn, xã Thạch Văn, huyện 

Thạch Hà; đền thờ Nguyễn Huy Cự, xã Trường Lộc, huyện Can Lộc và Nhà thờ Nguyễn Bật Lãng, xã Xuân 

Liên, huyện Nghi Xuân 
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Can Lộc) là bảo vật quốc gia; sưu tầm bổ sung hiện vật tại Bảo tàng và các Khu 

di tích; hoàn thành các công trình di tích, văn hóa trọng điểm
18

. Công tác quản lý 

và tổ chức lễ hội chuyển biến tích cực. Chất lượng phong trào xây dựng đời 

sống văn hoá gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tiếp tục được 

nâng cao. Các hoạt động TDTT quần chúng diễn ra sôi nổi rộng khắp; Câu lạc 

bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vô địch giải hạng Nhất Quốc gia - V.League 2 

năm 2019, thăng hạng V.League 2 năm 2020. 

7.2. Tập trung chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 96/2018/NQ-HĐND của 

HĐND tỉnh về phát triển giáo dục mầm non và phổ thông đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo; tuyển dụng giáo viên bậc mầm non, tiểu học; tổ chức kỳ 

thi học sinh giỏi quốc gia năm học 2018-2019, kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT 

năm học 2019-2020, kỳ thi THPT quốc gia năm 2019 an toàn và đúng quy chế; 

tổng kết năm học 2018-2019 và triển khai nhiệm vụ năm học 2019-2020; xây 

dựng kế hoạch đầu tư cơ sở vật chất chuẩn bị triển khai chương trình giáo dục 

phổ thông mới. Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định; giáo dục mũi nhọn đạt 

thành tích xuất sắc, Hà Tĩnh tiếp tục dẫn đầu cả nước về tỷ lệ học sinh đạt giải 

kỳ thi học sinh giỏi quốc gia THPT năm học 2018-2019, đạt kết quả cao tại cuộc 

thi khoa học kỹ thuật học sinh phổ thông toàn quốc
19

. Kết quả phổ cập giáo dục 

mầm non cho trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở được 

củng cố và giữ vững. Tập trung xây dựng các kế hoạch và chuẩn bị các điều kiện 

về cơ sở vật chất, đội ngũ để triển khai Chương trình giáo dục phổ thông mới. 

7.3. Hoạt động khoa học công nghệ tập trung nhiệm vụ ứng dụng phát 

triển, đổi mới sáng tạo. Triển khai 48 nhiệm vụ cấp tỉnh
20

, 7 nhiệm vụ cấp nhà 

nước thuộc Chương trình nông thôn miền núi; nhiều quy trình, công nghệ mới, 

tiên tiến được nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao vào sản xuất, mang lại hiệu 

quả
21

. Chú trọng phát triển thị trường khoa học và công nghệ, tích cực hỗ trợ 

phát triển tài sản trí tuệ sản phẩm hàng hóa chủ lực, xác lập quyền sở hữu trí tuệ, 

truy xuất nguồn gốc, chỉ dẫn địa lý, hỗ trợ đăng ký nhãn hiệu, kiểu dáng công 

nghiệp
22

. Đổi mới sáng tạo được quan tâm, bước đầu khởi dậy niềm sáng tạo 

trong toàn dân phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Các đơn vị sự nghiệp 

tăng cường các hoạt động dịch vụ KH&CN theo cơ chế thị trường
23

. 

7.4. Công tác phòng, chống dịch bệnh được chủ động triển khai từ đầu 
                                                 
18

 Khu lưu niệm Bác Hồ, Quảng trường TP Hà Tĩnh, sân vận động tỉnh, Văn Miếu Hà Tĩnh 
19

 Hà Tĩnh đứng đầu cả nước với tỷ lệ đạt giải quốc gia 88,9%, đứng thứ 3 cả nước về số lượng giải (sau Nghệ 

An và Hà Nội, gồm 88 giải, có 4 giải nhất, 30 giải nhì – so với năm trước tăng 1 giải nhất và 2 giải nhì); đạt 2 

giải ba và 02 giải khuyến khích cuộc thi khoa học kỹ thuật  
20

 25 nhiệm vụ triển khai mới và 13 nhiệm vụ chuyển tiếp. 
21

 như quy trình nuôi xen ghép tôm thẻ chân trắng - cá đối mục trong ao đất; công nghệ nuôi thâm canh tôm càng 

xanh; công nghệ nuôi thương phẩm cá trắm giòn, chép giòn bằng công nghệ lồng nhựa HDPE chi phí thấp; công 

nghệ sản xuất và chế biến lúa gạo theo hướng hữu cơ; công nghệ ương nuôi cua bột và nuôi thương phẩm cua 

xanh; chuyển giao quy trình thụ phấn bổ sung cho cây bưởi Phúc Trạch; công nghệ sản xuất nấm ăn và nấm 

dược liệu bằng dịch thể; công nghệ sản xuất dưa lưới trong nhà màng,... 
22

 đã hướng dẫn hỗ trợ 428 tổ chức, cá nhân đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp, trong đó có 1 hồ sơ đăng ký 

bảo hộ sáng chế (tăng 56 hồ sơ đăng ký sở hữu trí tuệ so với cùng kỳ năm 2018) 
23

 Chuyển Trung tâm nghiên cứu phát triển nấm và tài nguyên sinh vật sang cơ chế tự chủ, tự đảm bảo chi 

thường xuyên 
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năm; đặc biệt là bệnh sởi, thuỷ đậu, tay chân miệng, dịch sốt xuất huyết và các 

bệnh dịch theo mùa; tình hình dịch bệnh cơ bản ổn định
24

. Tổ chức các hoạt 

động hưởng ứng lễ phát động Chương trình sức khỏe Việt Nam. Công tác đảm 

bảo ATTP được tăng cường, nhất là đảm bảo an toàn thực phẩm tại các bếp ăn 

tập thể và các cơ sở kinh doanh thức ăn đường phố. Nâng cao chất lượng công 

tác  KCB cho nhân dân; từng bước mở rộng, triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới 

tại các bệnh viện trong toàn tỉnh. Công tác tiếp nhận chuyển giao kỹ thuật được 

triển khai có hiệu quả
25

, hoạt động chỉ đạo tuyến được quan tâm chú trọng. 

7.5. Công tác lao động, việc làm, dạy nghề được tập trung chỉ đạo. Tăng 

cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, mở các hội nghị, phiên giao 

dịch việc làm đến tận xã, phường, thôn, xóm; thực hiện các chương trình hợp tác 

XKLĐ với Hàn Quốc, CHLB Đức; 10 tháng năm 2019 giải quyết việc làm trên 

18.730 người (81,5% kế hoạch), xuất khẩu lao động 6.632 người (78% kế 

hoạch). Công tác đào tạo nghề tiếp tục được quan tâm, các cơ sở dạy nghề đã tổ 

chức đào tạo cho 25.219 lượt người, trong đó tuyển mới dạy nghề 14.886 học 

sinh (79,6% kế hoạch). Thực hiện tốt chính sách ưu đãi người có công, phong 

trào đền ơn đáp nghĩa. Tập trung thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền 

vững; triển khai rà soát, phúc tra tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2018 trên 

toàn tỉnh
26

. An sinh xã hội được bảo đảm; đời sống nhân dân ổn định. 

7.6. Làm tốt công tác thông tin tuyên truyền triển khai các nhiệm vụ kinh 

tế xã hội, xây dựng nông thôn mới, cải cách hành chính, thu hút đầu tư; thông tin 

đối ngoại, thông tin cơ sở. Xử lý kịp thời các vấn đề báo chí phản ánh. Tiếp tục 

đẩy mạnh các hoạt động ứng dụng CNTT vào công tác quản lý, điều hành, thực 

hiện chuẩn hóa sử dụng 01 phần mềm đồng bộ trên địa bàn tỉnh. Chất lượng, hạ 

tầng và dịch vụ bưu chính, viễn thông được đảm bảo, đáp ứng thông tin liên lạc 

trong mọi tình huống. 

8. Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 

 Hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2019 và phương án điều 

chỉnh QHSD đất đến năm 2020 cấp huyện của 13/13 huyện, thị xã, thành phố; 

tập trung chỉ đạo chủ trương giải quyết đất nhà ở trước 18/12/1980, đến nay đã 

đã thực hiện kê khai được 17.706 hồ sơ, trong đó UBND cấp xã, phường, thị 

trấn đã xét duyệt được 8.513 hồ sơ và có quyết định công nhận lại quyền sử 

dụng đất ở cho 1.286 trường hợp. Tăng cường kiểm tra, xử lý khai thác khoáng 

sản trái phép
27

; tổ chức đấu giá thành công 02 mỏ đất, 01 mỏ cát; phê duyệt điều 
                                                 
24

 Tính đến nay có 72 ca có kết quả dương tính sởi; 08 ca có kết quả dương tính ho gà; 65 ca có kết quả dương 

tính sốt xuất huyết đã được điều trị khỏi. 
25

 BVĐK tỉnh tiếp nhận các kỹ thuật như: “Phẫu thuật lõm ngực bẩm sinh” từ BV Việt Đức; “Điều trị U gan 

bằng đốt sóng cao tần” từ BV Trung ương Huế; “Phẫu thuật các khối u đường tiêu hóa” từ BV K Trung ương; 

thực hiện thành công ca cấy máy phá rung tự động trong buồng tim cho bệnh nhân bị rối loạn nhịp thất dưới sự 

hỗ trợ của các bác sĩ Viện Tim mạch quốc gia. BV Cẩm Xuyên tiếp nhận thành công kỹ thuật “Tán sỏi niệu quản 

ngược dòng bằng laze” từ BV E Hà Nội theo đề án BV vệ tinh… BVĐK tỉnh, Bệnh viện Phục hồi chức năng đưa 

vào sử dụng máy đo độ loảng xương toàn thân hiện đại phục vụ hoạt động thăm khám và điều trị. 
26

 Kết quả sau rà soát, phúc tra, tỷ lệ hộ nghèo năm 2018 giảm xuống còn 5,82%; hộ cận nghèo còn 5,91% 
27

 Đã kiểm tra, phát hiện 123 vụ, 153 đối tượng có hành vi khai thác, vận chuyển khoáng sản trái phép, thu giữ 

hơn 862m
3
 đất, cát (đến nay đã xử lý 87 vụ với tổng số tiền trên 250 triệu đồng); kiểm tra công tác đóng cửa mỏ 
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chỉnh bổ sung Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng khoáng sản làm vật liệu 

xây dựng thông thường trên địa bàn tỉnh đến năm 2020. Tập trung công tác kiểm 

tra, thanh tra bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh
28

; hoàn thành 

báo cáo quan trắc và phân tích môi trường mạng lưới theo định kỳ. Tiếp tục 

giám sát chặt chẽ hoạt động của Dự án Formosa; đến nay Công ty Formosa đã 

khắc phục 52/53 lỗi vi phạm, hoàn thành chuyển đổi hệ thống dập cốc ướt sang 

dập cốc khô theo cam kết (30/6/2019), hiện đang vận hành thử nghiệm và chờ 

xác nhận hoàn thành của Bộ Tài nguyên và Môi trường. 

 9. Công tác tư pháp, thanh tra, PCTN, giải quyết tồn đọng 

 9.1. Nâng cao chất lượng xây dựng, thẩm định, tự kiểm tra, kiểm tra văn 

bản QPPL, góp phần hoàn thiện hệ thống văn bản QPPL của tỉnh. Kịp thời rà 

soát , công bố văn bản hết hiệu lực năm 2018; công bố kết quả hệ thống hóa văn 

bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh kỳ 2014 - 2018. Triển khai đồng bộ công tác 

hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý. 

9.2. Thực hiện 436 cuộc thanh tra, kiểm tra 5.824 tổ chức, cá nhân; đã 

phát hiện sai phạm tại 1.684 tổ chức, cá nhân
29

. Thực hiện tốt công tác tiếp công 

dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; trong 10 tháng đầu năm đã tổ chức tiếp 5.512 

lượt người (định kỳ: 1.972; thường xuyên: 3.540), có 68 đoàn đông người, chủ 

yếu là các đoàn phản ánh, kiến nghị liên quan đến đền bù, hỗ trợ sau sự cố môi 

trường biển; đã giải quyết 283/353 vụ việc KNTC, đạt tỷ lệ 80,2%. Công tác 

phòng chống tham nhũng tiếp tục được quan tâm, trong đó chú trọng công tác 

tuyên truyền và thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. 

9.3. Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng; nhất là các 

vụ việc phức tạp, kéo dài, đã có kết luận chỉ đạo, lộ trình và phương án xử lý (vụ 

cấp đất cho các hộ dân phía Nam cầu Bến Thuỷ, mỏ đá Nam Giới, tồn đọng đất 

đai Phú Phong, Bình Sơn - Hương Khê, GPMB hồ Trào Trổ; các vụ việc tồn 

đọng tại KKT Vũng Áng, TX Kỳ Anh theo Thông báo kết luận tại phiên họp thứ 

30 của Thường trực HĐND tỉnh)
30

 

                                                                                                                                                         
tại 21 mỏ, thu hồi 03 giấy phép và  quyết định đóng cửa 15 mỏ tại địa bàn các huyện Nghi Xuân, Can Lộc và 

TX.Hồng Lĩnh 
28

 Kiểm tại 07 cơ sở sản xuất kinh doanh và 11 cơ sở nuôi trồng thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh. Kiểm tra công 

tác vệ sinh môi trường sau lũ lụt tại các huyện Hương Khê, Vũ Quang, Hương Sơn; Kiểm tra các điểm nóng, 

điểm đen, các đề xuất, kiến nghị phản ánh về môi trường liên quan đến rác thải (tại TX.Kỳ Anh, TX.Hồng Lĩnh, 

huyện Kỳ Anh, Đức Thọ, Lộc Hà và Thạch Hà), liên quan sản xuất kinh doanh, chất thải trong chăn nuôi, nguồn 

nước hồ đập v.v (tại các huyện Vũ Quang, Đức Thọ và TP.Hà Tĩnh) 
29

 tổng số sai phạm về kinh tế phát hiện qua thanh tra 40.232,8 triệu đồng, đã kiến nghị thu hồi vào NSNN 

21.187,9 triệu đồng; xử lý khác 19.044,9 triệu đồng, tiêu hủy tài sản tương đương 8 triệu đồng; xử phạt hành 

chính 1.305 trường hợp với số tiền 6.214,1 triệu đồng; kiến nghị xử lý hành chính 08 cá nhân 
30

 (i) Việc cấp đất các hộ dân cầu Bến Thuỷ giai đoạn năm 1992 - 1994: Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Kết 

luận thanh tra số 152/KL-UBND ngày 27/5/2019, UBND tỉnh ban hành Văn bản số 6298/UBND ngày 23/9/2019 

chỉ đạo hướng dẫn thực hiện Kết luận Thanh tra; hiện huyện Nghi Xuân đang thực hiện các thủ tục để chi trả tiền 

cho các hộ dân theo Kết luận (đang thẩm định để phê duyệt cho 30 hộ chính chủ, còn lại 13 hộ chuyển nhượng 

huyện đang xin ý kiến Sở Tư pháp về tính pháp lý của việc chuyển nhượng, 4 hộ Viện kiểm sát đang tiếp tục rà 

soát); (ii) cấp đất hồ Bình Sơn: UBND tỉnh đã có Kết luận số 351/KL-UBND ngày 09/10/2019; (iii) tồn đọng đất 

đai Phú Phong: UBND tỉnh đã thống nhất về chủ trương phương án xử lý, đang xem xét chỉ đạo các nội dung 

triển khai thực hiện; (iv) vụ mỏ đá núi Nam Giới: UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 
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10. Quốc phòng, an ninh; đối ngoại 

 10.1. Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ; tổ chức tốt giao quân, huấn luyện 

quân sự, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh, diễn tập khu vực phòng thủ 

tại các địa phương, giữ vững chủ quyền an ninh biên giới. Tăng cường lực lượng 

bám nắm địa bàn cơ sở; triển khai hiệu quả nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp 

tội phạm, bảo đảm ANTT trên tuyến biên giới và trong nội địa, tập trung các 

lĩnh vực hình sự, kinh tế, ma túy, tài nguyên, khoáng sản trái phép, hoạt động tín 

dụng đen
31

; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đảm bảo an toàn giao thông
32

. 

Tình hình an ninh các tuyến, địa bàn trọng điểm; an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội được đảm bảo. 

10.2. Các hoạt động đối ngoại được triển khai tích cực, gắn với xúc tiến 

quảng bá đầu tư. Tổ chức Chương trình gặp mặt, kết nối kiều bào Xuân Kỷ Hợi 

2019. Tổ chức thành công Hội nghị cấp cao 9 tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái 

Lan có sử dụng đường 8 và đường 12 lần thứ 22 và các hoạt động bên lề Hội nghị 

tại Hà Tĩnh. Tích cực tham gia các hội nghị, hội thảo quốc tế về hợp tác kinh tế, 

đầu tư
33

. Tiếp đón 82 đoàn với 924 lượt khách quốc tế đến Hà Tĩnh. Chuẩn bị tốt 

nội dung, chương trình hoạt động đối ngoại cho các đoàn công tác của lãnh đạo 

tỉnh đi nước ngoài
34

.  

Những tồn tại, hạn chế: 

     Bên cạnh kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế, tồn tại và khó khăn, 

thách thức:  

(1) Tổng vốn đầu tư xã hội giảm so với cùng kỳ, dự án Nhiệt điện Vũng 

Áng 2 và các dự án trọng điểm khác tiếp tục chậm tiến độ ảnh hưởng lớn đến 

khả năng huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội theo dự kiến kế hoạch.  

(2) Giải ngân vốn đầu tư công còn chậm, một số nguồn đạt thấp như ODA 

(chỉ đạt 13,63% kế hoạch) và TPCP (33,15% kế hoạch); đặc biệt là số vốn thuộc 

kế hoạch năm 2018 chuyển sang năm 2019 theo quy định phải giải ngân xong 

trước 31/12/2019 nhưng mới giải ngân được 771 tỷ đồng (đạt 60% kế hoạch) 

                                                                                                                                                         
02/8/2019 về việc kiểm tra, xác minh nội dung khiếu nại kết luận thanh tra của CT CP XD 1 Hà Tĩnh, dự kiến 

15/11/2019 Thanh tra tỉnh báo cáo UBND tỉnh.... 
31

 Phát hiện, bắt giữ 230 vụ, 51 đối tượng xâm phạm trật tự quản lý kinh tế (tăng 85 vụ so với cùng kỳ); 87 vụ, 

125 đối tượng tàng trữ, vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy (tăng 5 vụ, 24 đối tượng so với cùng kỳ năm 

2018), 169 vụ, 355 đối tượng sử dụng trái phép chất ma túy (tăng 12 vụ, 09 đối tượng so với cùng kỳ), thu giữ 

85kg quả thuốc phiện tươi, 222 banh heroin, gần 1 tấn ma tuý đá, 81.639 viên ma túy tổng hợp, hơn 04kg 

ketamin;  435 vụ, 503 đối tượng vi phạm về môi trường, an toàn VSTP (tăng 31 vụ so với cùng kỳ); khởi tố 17 

vụ, 53 bị can về các tội phạm liên quan đến hoạt động tín dụng đen. 
32

 Trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn toàn tỉnh xảy ra 93 vụ TNGT, làm chết 83 người, bị thương 51 người, 

giảm 05 vụ (-5,1%), giảm 14 người chết (-14%), tăng 03 người bị thương (+6%) so với cùng kỳ năm 2018 
33

Tham gia Hội nghị gặp gỡ Nhật Bản; phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga, Đại sứ quán Liên 

bang Nga tại Việt Nam, Bộ Ngoại giao và các cơ quan liên quan nghiên cứu, tìm hiểu về tỉnh Tula/Liên bang 

Nga tiến tới ký kết hợp tác  
34

 Tham gia cùng đoàn Thủ tướng Chính phủ sang thăm và làm việc tại Cộng hòa Séc, Rumani, Liên bang Nga, 

Nauy, Thụy Điển; thăm làm việc các tỉnh Bolykhămxay, Khăm Muộn, Thủ đô Viêng Chăn, Lào; làm việc và xúc 

tiến đầu tư, quảng bá địa phương tại Hoa Kỳ (theo chương trình của Bộ Ngoại giao)  
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trong đó: NSĐP giải ngân 537 tỷ đồng, đạt 80,6%; NSTW giải ngân 62,8 tỷ 

đồng, đạt 35,89%; vốn TPCP giải ngân 172 tỷ đồng, đạt 39,63%. 

(3) Tổng thu ngân sách đạt khá so với dự toán giao đầu năm, nhưng một 

số khoản thu còn đạt thấp
35

. Hoạt động doanh nghiệp còn khó khăn, số doanh 

nghiệp giải thể và tạm ngừng hoạt động tăng 16,7% so với cùng kỳ, số doanh 

nghiệp có phát sinh thuế chiếm 46,3% số doanh nghiệp hoạt động.  

 (4) Sản xuất công nghiệp vẫn duy trì tăng trưởng khá nhưng mức tăng 

tiếp tục chững lại, giảm dần qua các tháng; sản lượng thép mới đạt 4,013 triệu 

tấn/kế hoạch 5,5 triệu tấn (bình quân mỗi tháng sản xuất được 401,2 nghìn tấn), 

trong khi đó theo kế hoạch từ nay đến cuối năm còn phải sản xuất 1,487 triệu tấn 

(bình quân mỗi tháng phải sản xuất 743,5 nghìn tấn).  

 (5) Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn; năng suất, sản lượng, chất 

lượng lúa thu hoạch, số lượng đàn vật nuôi và sản lượng thịt hơi xuất chuồng 

giảm so với cùng kỳ; dịch tả lợn Châu Phi lây lan nhanh, khó kiểm soát; xảy ra 

các vụ cháy làm thiệt hại nhiều diện tích rừng. 

 (6) Một số vụ việc tồn đọng kéo dài vẫn chưa được xử lý dứt điểm; trong 

đó một số vụ việc tồn đọng, phức tạp cần xin ý kiến Bộ, ngành Trung ương và 

chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ
36

 

  (7) An ninh trật tự tiềm ẩn nguy cơ mất ổn định, nhất là an ninh vùng 

giáo, an ninh nông thôn; TNGT giảm 2 tiêu chí nhưng chưa bền vững. 

Những khó khăn hạn chế trên có nguyên nhân cả khách quan và chủ quan. 

Về khách quan, kinh tế cả nước đang còn nhiều thách thức; thiên tai thời tiết, 

dịch bệnh trong chăn chăn nuôi diễn biến phức tạp, khó lường; quy định của 

pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng... còn nhiều chồng chéo, bất cập, gây khó 

khăn, vướng mắc trong việc hoàn thiện hồ sơ thủ tục triển khai các dự án
37

; căng 

thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc tác động ảnh hưởng trực tiếp, bất lợi 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Formosa
38

. Về nguyên nhân chủ quan: 

công tác bồi thường giải phóng mặt bằng và xử lý các khó khăn mắc trong thực 

                                                 
35

 thu từ doanh nghiệp trong nước, khu vực kinh tế ngoài quốc doanh, thuế bảo vệ môi trường, xổ số kiến thiết 
36

 Như: (1) xử lý, khắc phục các tồn tại, sai phạm về việc cho thuê sai thẩm quyền mặt nước biển đối với Tập 

đoàn Formosa tại KKT Vũng Áng, (2) xem xét cho dừng dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, (3) giao khu vực 

biển cho các tổ chức, cá nhân, (4) chuyển đổi mục đích sử dụng đất lúa trong địa bàn Khu kinh tế, (5) giới thiệu 

vị trí và cấp giấy phép nhận chìm cho các tổ chức, cá nhân; (6) các vụ việc khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh 

liên quan đến bồi thường, hỗ trợ do sự cố môi trường biển; (7) GPMB hồ Rào Trổ thuộc dự án Hệ thống cấp 

nước cho Khu kinh tế Vũng Áng 
37

 Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 phải thực hiện nhiều thủ tục như xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi 

trường về việc cho thuê mặt nước biển (do Luật Đất đai chưa quy định cụ thể); đàm phán ký kết hợp đồng BOT, 

hợp đồng mua bán điện và bảo lãnh Chính phủ... mất nhiều thời gian. Dự án khu đô thị Nam Cầu Phủ gặp khó 

khăn trong việc xác định giá trị nộp ngân sách tối thiếu M3 (do chưa có quy định, hướng dẫn cụ thể việc xác 

định m3). Dự án khu đô thị sinh thái, du lịch, vui chơi giải trí Đảo Xuân Giang 2 và vùng ven Sông Lam phải 

chờ điều chỉnh quy hoạch phòng chống lũ chi tiết các tuyến sông có đê (lưu vực Sông Lam). Các dự án khác của 

Tập đoàn FLC, Nguyễn Hoàng, Vingoroup... phải điều chỉnh quy hoạch xây dựng, quy hoạch sử dụng đất... 
38

 Chiến tranh thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã đẩy giá nhập khẩu nguyên liệu quặng tăng, trong khi giá 

thép giảm mạnh nên Formosa phải cắt giảm sản lượng sản xuất, dẫn đến sản lượng thép và kim ngạch xuất nhập 

khẩu chưa đạt kế hoạch đề ra; sản phẩm thép của Formosa nằm trong danh mục có khả năng bị điều tra phòng vệ 

thương mại 



12 

hiện các dự án còn chậm, chưa đạt yêu cầu, nhất là các dự án trọng điểm, làm 

ảnh hưởng đến tiến độ triển khai các dự án, tiến độ giải ngân và tốc độ tăng 

trưởng kinh tế; vai trò trách nhiệm của người đứng đầu, sự phối kết hợp một số 

ngành, địa phương còn hạn chế, chưa bám sát cơ sở, chưa chủ động tham mưu, 

chỉ đạo thiếu quyết liệt, còn đùn đẩy, né tránh nhiệm vụ, trách nhiệm. 

 II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 02 THÁNG CUỐI NĂM 

 Tình hình chung  kinh tế - xã hội 10 tháng năm 2019 vẫn cho thấy tín hiệu 

khả quan để hoàn thành các mục tiêu nhiệm vụ đề ra từ đầu năm. Tuy vậy, với 

những tồn tại, hạn chế nêu trên, nhiệm vụ 02 tháng còn lại còn nặng nề, đòi hỏi 

các cấp, các ngành tiếp tục nỗ lực, quyết liệt hơn, không chủ quan trong chỉ đạo 

điều hành. Tập trung cao cho sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM, phòng 

chống thiên tai, công tác GPMB, đẩy nhanh tiến độ công trình dự án, giải ngân 

vốn đầu tư, tháo gỡ khó khăn trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh 

nghiệp, thu ngân sách, bảo đảm cung ứng lưu thông hàng hóa, đẩy mạnh xúc 

tiến thương mại, tăng cường quản lý thị trường cuối năm, bảo đảm an sinh xã 

hội, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Các ngành, địa phương ngoài việc tiếp tục tổ chức thực hiện đồng bộ các 

nhiệm vụ giải pháp đã đề ra trong 6 tháng cuối năm theo Nghị quyết Tỉnh uỷ, 

Nghị quyết HĐND tỉnh, thời gian tới tập trung các nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các nhiệm vụ còn lại theo Chương trình 

số 11/CTr-UBND ngày 15/01/2019 của UBND tỉnh triển khai kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2019. Rà soát thực hiện các thông báo kết luận chỉ 

đạo, kiểm tra giám sát của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, 

các Ban của HĐND tỉnh, kết luận thông báo tại các buổi làm việc giữa lãnh đạo 

tỉnh với lãnh đạo Chính phủ và các bộ, ngành Trung ương. Tích cực, chủ động 

chuẩn bị các nội dung, đề án trình kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh (cuối năm) theo Kế 

hoạch số 659/KH-HĐND ngày 24/10/2019 của HĐND tỉnh. 

2. Tập trung chỉ đạo, bổ cứu sản xuất vụ Đông đảm bảo hoàn thành kế 

hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện triển khai đề án sản xuất vụ Xuân 2020. Tiếp 

tục tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ công tác phòng chống dịch tả lợn Châu 

Phi, hạn chế thấp nhất thiệt hại theo Công điện số 1848-CĐ/TU ngày 

24/10/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ động triển khai có hiệu quả các 

phương án phòng ngừa, ứng phó, đảm bảo an toàn hồ chứa, phòng chống thiên tai. 

Quán triệt đầy đủ và thực hiện tốt các nhiệm vụ theo kết luận của Bí thư 

Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo tỉnh, phát động thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh, 

hưởng ứng thi đua của Chủ tịch UB MTTQ tỉnh tại Hội nghị tổng kết 10 năm 

thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM giai đoạn 2010-2020. Tiếp tục 

tập trung cao thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM, Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm; đẩy nhanh tiến độ để sớm hoàn thành các tiêu chí, nhất là đối 

với nhóm xã đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông 

thôn mới kiểu mẫu và đưa huyện Nghi Xuân đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, điển 

hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch. 
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3. Về cải cách hành chính; cải thiện môi trường kinh doanh: 

Tiếp tục tập trung chỉ đạo triển khai Kết luận của Tỉnh uỷ, Nghị quyết của 

HĐND tỉnh về thực hiện Đề án sáp nhập xã, thực hiện tốt chính sách giải quyết 

chế độ sau sắp xếp; rà soát chủ trương chính sách y tế, giáo dục; tuyển dụng, 

điều động, sắp xếp lại đội ngũ giáo viên các cấp; tổ chức tuyển dụng công chức 

và thi chuyên viên chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2019; chỉ đạo đề án thành lập thị trấn 

Lộc Hà. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng 

nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, xử lý nghiêm CBCC vi 

phạm Chỉ thị 35 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chú trọng xây dựng văn hóa công 

sở. Triển khai xác định chỉ số CCHC năm 2019 tại các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 

UBND cấp huyện, UBND cấp xã và các cơ quan trung ương đóng trên địa bàn 

tỉnh; khảo sát sự hài lòng của tổ chức, cá nhân đối với sự phục vụ của các cơ 

quan hành chính nhà nước năm 2019. 

Thực hiện nghiêm túc Kết luận số 145-KL/TU ngày 30/8/2019 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về định hướng hoạt động của các khu kinh tế và tiến độ thực 

hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Các ngành liên quan và địa phương tiếp 

tục vào cuộc quyết liệt, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác bồi thường, 

GPMB, bàn giao đất cho nhà đầu tư để triển khai dự án. Phối hợp giải quyết kịp 

thời kiến nghị đề xuất của các nhà đầu tư, hồ sơ thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến 

độ triển khai các dự án đầu tư trọng điểm của Tập đoàn T&T, FLC, VinGroup, 

Nguyễn Hoàng, Crystal Bay, dự án Nhiệt điện Vũng Áng 2. Thực hiện nghiêm 

Chỉ thị số 20/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chấn chỉnh hoạt động thanh 

tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp; bảo đảm hoạt động thanh tra kiểm tra không 

ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là trong 

những tháng cuối năm.  

Chú trọng hội nhập, hợp tác quốc tế trên các lĩnh vực, phục vụ tốt chủ 

trương quảng bá hình ảnh, thu hút đầu tư vào địa bàn tỉnh, thúc đẩy giao lưu hợp 

tác kinh tế và văn hóa. Tổ chức các hoạt động kết nối, hợp tác với Đại sứ quán 

các nước, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam. 

4. Về thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách:  

 Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác thu ngân sách 02 tháng cuối năm, 

phấn đấu sớm hoàn thành và vượt dự toán được giao. Trên cơ sở kết quả thu 10 

tháng năm 2019, rà soát kế hoạch, tiến độ, làm rõ nguyên nhân từng sắc thuế, 

từng lĩnh vực, từng địa bàn còn đạt thấp để sớm có biện pháp khắc phục. Theo 

dõi chặt chẽ, kịp thời và tổ chức thu có hiệu quả đối với các nguồn thu mới, 

quản lý hết đối tượng và mức huy động về thuế, khai thác có hiệu quả các nguồn 

thu, áp dụng các biện pháp thu nợ để giảm thiểu nợ thuế ở mức thấp nhất.  

Quản lý, điều hành chi ngân sách theo dự toán giao đầu năm, bảo đảm 

chặt chẽ, đúng chế độ quy định; tiết kiệm triệt để các khoản chi thường xuyên, 

giảm mạnh kinh phí tổ chức hội nghị, hội thảo, khánh tiết, đi nghiên cứu, khảo 

sát nước ngoài; bố trí kinh phí mua sắm trang thiết bị chặt chẽ, đúng quy định; 



14 

đẩy mạnh việc thực hiện khoán sử dụng xe công. Ưu tiên các nhiệm vụ quan 

trọng, bảo đảm nguồn lực thực hiện các đề án, chính sách của tỉnh. 

 5. Tăng cường chỉ đạo giải ngân vốn đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng:  

Tập trung các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư 

công. Rà soát, xác định nợ đọng xây dựng cơ bản để có phương án xử lý kịp 

thời, đúng quy định. Chủ động rà soát tình hình thực hiện từng dự án, từ đó phân 

nhóm vướng mắc các dự án (thủ tục đầu tư xây dựng, thủ tục đất đai, giải phóng 

mặt bằng, vướng mắc về kế hoạch vốn và thủ tục giải ngân) để kịp thời giải quyết 

và tháo gỡ. Lập danh mục dự án trọng điểm, phân công cụ thể lãnh đạo theo dõi, 

đôn đốc và trực tiếp chỉ đạo xử lý các khó khăn, vướng mắc.  

 Tăng cường quản lý chặt chẽ quy trình đầu tư công, nhất là việc thẩm định 

nguồn vốn và cân đối vốn, quyết định chủ trương đầu tư và quyết định đầu tư dự 

án. Kiểm soát chặt chẽ công tác đấu thầu, khuyến khích áp dụng việc lựa chọn 

nhà thầu thông qua hình thức đấu thầu rộng rãi đối với những gói thầu trong hạn 

mức được chỉ định thầu. Tiếp tục rà soát, chấn chỉnh hoạt động của các đơn vị tư 

vấn, các đơn vị xây lắp trên địa bàn tỉnh; đánh giá, phân loại và công bố rộng rãi 

năng lực hoạt động xây dựng để các chủ đầu tư có cơ sở lựa chọn các nhà thầu có 

đủ năng lực, kinh nghiệm để thực hiện dự án, nhất là các đơn vị tư vấn. Triển khai 

kịp thời việc rà soát, điều chỉnh các văn bản liên quan đến quản lý đầu xây dựng 

cơ bản cho phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh và quy định pháp luật, nhất là 

Luật đầu tư công có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

Về xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021-2025, tiếp tục tập trung 

bố trí vốn để xử lý dứt điểm nợ đọng xây dựng cơ bản, đẩy nhanh tiến độ  hoàn 

thành các dự án dở dang, chuyển tiếp; các dự án khởi công mới (nếu có) tập trung 

vào các dự án chiến lược, tác động lớn tới phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, có 

tính kết nối và lan tỏa rộng, tạo tiền đề để khai thác tối đa các nguồn vốn của các 

thành phần kinh tế khác cùng tham gia đầu tư, phát triển cơ sở hạ tầng đồng bộ. 

Các sở, ngành, địa phương bám sát nguyên tắc, tiêu chí và hướng dẫn của Chính 

phủ, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; rà soát kỹ lưỡng về nhu cầu đầu tư, chỉ đề xuất 

những dự án thực sự cần thiết, hiệu quả, đảm bảo đúng định hướng.  

6. Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Hoàn thành việc xây dựng Đề án Xây dựng 

và phát triển văn hóa, con người Hà Tĩnh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững 

và Đề án phát triển kinh tế du lịch Nông thôn gắn với xây dựng Nông thôn mới; 

tăng cường các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kết nối du lịch các tỉnh Tây Bắc, 

Tây Nam bộ. Tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ I năm học 

2019-2020. Tăng cường công tác phòng chống dịch; thực hiện đồng bộ các giải 

pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa bệnh tại các tuyến; bảo đảm vệ 

sinh an toàn thực phẩm
39

. Tập trung chỉ đạo công tác đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm; thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ đối với người có công; nắm chắc 

                                                 
39

 Các địa phương và cơ quan, lực lượng chức năng thực hiện nghiêm Thông báo số 233/TB-VPCP ngày 

08/7/2019 của Văn phòng Chính phủ kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam tại cuộc họp BCĐ 

liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6392/UBND-VX1 ngày 

26/9/2019 
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tình hình đời sống dân sinh; bảo đảm an sinh xã hội. Tăng cường công tác 

QLNN về báo chí; kịp thời xử lý các vi phạm, phản hồi các vấn đề báo nêu; đảm 

bảo thông tin liên lạc thông suốt trong phòng chống thiên tai, bão lụt; ứng dụng 

đồng bộ CNTT trong tiếp nhận xử lý TTHC và điều hành tác nghiệp. Khẩn 

trương xây dựng, sớm hoàn thiện các chương trình, đề án trình HĐND tỉnh tại 

kỳ họp cuối năm. 

7. Trên cơ sở Thông báo số 90/TB-BTNMT ngày 25/9/2019 của Bộ Tài 

nguyên và Môi trường
40

; tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các tồn tại, vướng mắc 

liên quan đến đất đai và thực hiện trình tự thủ tục về đầu đầu tư, đất đai đối với 

các dự án sử dụng đất, đảm bảo đúng quy định pháp luật hiện hành. Khẩn trương 

hoàn thành việc soát tình hình triển khai các dự án có sử dụng đất và thanh tra, 

kiểm tra tổng thể việc giao đất trái thẩm quyền để xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm theo quy định của pháp luật
41

  

Sớm hoàn chỉnh rà soát, điều chỉnh bổ sung Đề án thu gom, xử lý rác thải 

trên địa bàn toàn tỉnh để làm cơ sở kêu gọi đầu tư xây dựng nhà máy xử lý chất 

thải rắn sinh hoạt với công nghệ hiện đại, đảm bảo vệ sinh môi trường theo lộ 

trình tiến tới tập trung một đầu mối xử lý, đảm bảo lâu dài, bền vững. 

8. Tiếp tục rà soát đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 5 

năm 2016-2020, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 

phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội Đảng các cấp; xây dựng kế hoạch phát triển 

kinh tế - xã hội và đầu tư công năm 2020 trình kỳ họp cuối năm HĐND các cấp. 

Tập trung hoàn thiện báo cáo Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050, sớm gửi xin ý kiến Bộ, ngành Trung ương, phấn đấu trình thẩm định, 

phê duyệt trong năm 2019. 

9. Chủ động nắm chắc tình hình, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao 

thông, nhất là dịp sát tết Nguyên Đán. Tăng cường các biện pháp ngăn chặn, 

phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các vụ việc đưa công dân xuất cảnh trái phép 

ra nước ngoài. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 37-CT/TU ngày 02/10/2019 của 

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường lãnh đạo đối với việc thực hiện kết luận 

thanh tra, kiểm tra và kiến nghị của kiểm toán nhà nước. Tiếp tục tập trung chỉ 

đạo xử lý các vụ việc tồn đọng, phức tạp; giải quyết dứt điểm, đúng quy định 

khiếu nại, tố cáo của công dân./. 

 

                                                                      ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH 
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 về việc thông báo ý kiến của đồng chí Bộ trưởng Trần Hồng Hà tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh 
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 UBND tỉnh đã chỉ đạo tại Văn bản số 5650/UBND-KT1 ngày 23/7/2019, số 6374/UBND-NL2 ngày 25/9/2019 
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