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I. KẾT QUẢ LÃNH ĐẠO PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC 

PHÒNG, AN NINH NĂM 2021 

Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, 

Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 

Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, nhân sự lãnh đạo chủ chốt các 

cấp có nhiều thay đổi; bối cảnh đất nước, tỉnh nhà gặp nhiều khó khăn do hậu quả 

thiên tai, dịch bệnh.  

Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương, sự nỗ lực, quyết tâm 

của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, Hà 

Tĩnh tiếp tục đạt được kết quả khá trên các lĩnh vực. Tăng trưởng kinh tế đạt khá; 

thu ngân sách và kim ngạch xuất khẩu đạt kết quả cao nhất từ trước đến nay; giải 

ngân đầu tư công trong nhóm đầu cả nước. Sản xuất công nghiệp phục hồi, tăng 

trưởng khá; sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện. Công tác phòng, chống dịch 

COVID-19 được triển khai quyết liệt, linh hoạt, hiệu quả, đảm bảo an toàn cho 

người dân và tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Huy động hiệu quả 

nguồn lực xã hội hóa trong công tác phòng, chống dịch COVID-19, thực hiện công 

tác an sinh xã hội, hỗ trợ học sinh gặp hoàn cảnh khó khăn đi học đại học. Thu hút 

đầu tư đạt kết quả tích cực, nhiều tập đoàn lớn quan tâm khảo sát, nghiên cứu đầu 

tư trên địa bàn. Tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 thành công tốt đẹp, đảm bảo dân chủ, đúng pháp luật, an 

toàn. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo. Niềm tin của cán bộ, đảng 

viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và hệ thống chính 

trị được nâng lên. 

Tuy vậy, một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội không đạt kế hoạch, trong đó có 

những chỉ tiêu quan trọng như tốc độ tăng trưởng GRDP, tổng vốn đầu tư thực hiện 

toàn xã hội. Chăn nuôi gặp khó khăn do dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Hoạt động 

thương mại, dịch vụ, du lịch bị thiệt hại nặng nề. Chương trình xây dựng nông thôn 

mới, xây dựng đô thị văn minh ở một số địa phương có biểu hiện chững lại. Số 

doanh nghiệp giải thể, tạm ngừng hoạt động tăng. Một số lĩnh vực như văn hóa - 

nghệ thuật, môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm… chưa được quan tâm đúng 

mức. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, môi trường một số nơi chưa chặt chẽ, 

còn để xảy ra sai phạm. Cải cách hành chính một số mặt, lĩnh vực chưa đạt yêu cầu, 
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nhất là giải quyết các thủ tục liên quan đến doanh nghiệp và người dân; giải quyết 

tồn đọng sau sáp nhập xã chưa được quan tâm. Việc đối thoại, tiếp công dân ở một 

số địa phương thực hiện chưa nghiêm, hiệu quả chưa cao. Tình hình an ninh trật tự 

tại cơ sở còn những tiềm ẩn; đời sống một bộ phận người dân gặp khó khăn.  

Những hạn chế nêu trên do nhiều nguyên nhân khách quan nhưng chủ yếu 

do nguyên nhân chủ quan, đó là: Công tác tham mưu, lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ của một số cấp ủy đảng, chính quyền, địa phương chưa thực sự 

quyết liệt, chủ động, sáng tạo; một số tồn tại, vướng mắc kéo dài chưa được tập 

trung giải quyết dứt điểm. Sự phối hợp giữa các sở, ngành, địa phương chưa đạt 

yêu cầu; một số cán bộ, công chức chưa thực hiện nghiêm túc quy định về kỷ luật, 

kỷ cương hành chính, đạo đức công vụ, thiếu trách nhiệm, gây phiền hà cho người 

dân, doanh nghiệp. 

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2022 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả, cụ thể hóa các chủ trương, nghị 

quyết, chỉ thị, quy định, quy chế, kết luận của Trung ương, của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Chủ động đề ra các giải pháp phục hồi kinh 

tế, thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19, bảo vệ 

sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Phát triển kinh tế nông nghiệp theo hướng bền 

vững; tập trung cao chỉ đạo xây dựng nông thôn mới. Phát triển công nghiệp gắn 

kết chặt chẽ với bảo vệ môi trường, thúc đẩy công nghiệp hỗ trợ. Phục hồi, khai 

thác tốt tiềm năng phát triển khu vực du lịch, dịch vụ. Hoàn thiện cơ chế chính 

sách đầu tư; tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư; tập trung công tác giải 

phóng mặt bằng để thu hút các dự án. Đẩy mạnh cải cách hành chính; cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, nâng cao đạo đức công vụ và trách nhiệm của cán bộ, 

công chức gắn với kỷ luật, kỷ cương hành chính. Quan tâm phát triển văn hoá, xã 

hội; ứng dụng khoa học, công nghệ; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống 

Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là quản lý 

tài nguyên, đất đai, môi trường; chủ động phòng, chống thiên tai. Nâng cao chất 

lượng công tác tư pháp, thanh tra, kiểm tra, giải quyết tồn đọng và khiếu nại, tố cáo 

của người dân. Bảo vệ vững chắc chủ quyền, an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã 

hội. Triển khai hiệu quả công tác đối ngoại. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

a) Các chỉ tiêu kinh tế 

(1) Tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP đạt từ 8,5-9%.  

(2) GRDP bình quân đầu người đạt trên 71 triệu đồng. 

(3) Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 39 triệu đồng/năm. 

(4) Giá trị sản xuất trên đơn vị diện tích đạt trên 96 triệu đồng/ha.  

(5) Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt trên 43.000 tỷ đồng. 

(6) Kim ngạch xuất khẩu đạt trên 2 tỷ USD. 

(7) Thu ngân sách trên địa bàn đạt trên 16.300 tỷ đồng, trong đó: thu nội địa 

trên 7.800 tỷ đồng; thu xuất nhập khẩu trên 8.500 tỷ đồng. 
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(8) Thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả. 

(9) Có thêm 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 15 xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao; 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; 01 huyện đạt chuẩn nông thôn mới. 

(10) Tỷ lệ đô thị hóa đạt trên 30,5%. 

b) Các chỉ tiêu văn hóa, xã hội 

(11) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt trên 92%.  

(12) Có 11,2 bác sĩ/1 vạn dân;  

(13) Có 27 giường bệnh/1 vạn dân. 

(14) Tỷ lệ hộ nghèo giảm trên 1-1,5%. 

(15) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 74%;  

(16) Giải quyết việc làm mới trên 22.500 người. 

(17) Tốc độ đổi mới công nghệ đạt trên 23%. 

(18) Tối thiểu 50% thủ tục hành chính có phát sinh hồ sơ được triển khai 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. 

(19) Tối thiểu 50% hồ sơ thủ tục hành chính thuộc danh mục dịch vụ công 

trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được tiếp nhận và thụ lý. 

(20) Trên 92,2% hộ gia đình đạt danh hiệu văn hóa.  

(21) Trên 95,5% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa. 

(22) Trên 65% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa.  

(23) Trên 59,8% xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.  

(24) Trên 61,7% phường, thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị. 

c) Các chỉ tiêu về môi trường 

(25) Tỷ lệ chất thải rắn được phân loại, thu gom, xử lý đạt tiêu chuẩn đạt 88%.  

(26) Tỷ lệ che phủ rừng trên 52%. 

(27) Trên 89,5% dân số đô thị sử dụng nước sạch. 

(28) Tỷ lệ dân số nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%, trong đó 

nước đạt tiêu chuẩn trên 60%. 

d) Các chỉ tiêu về quốc phòng an ninh 

(29) 100% xã, phường, thị trấn đạt cơ sở vững mạnh toàn diện. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2022 

1. Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch 

COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội 

Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống, 

cấp độ của dịch COVID-19. Tranh thủ tối đa sự hỗ trợ của Trung ương về nguồn 

cung vắc-xin, sớm hoàn thành mục tiêu bao phủ vắc-xin theo Chiến lược tổng thể về 

phòng, chống dịch COVID-19 giai đoạn 2021 - 2023. Triển khai kịp thời, hiệu quả 

chủ trương, chính sách của Trung ương về phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Xây 

dựng, triển khai kế hoạch chống dịch phù hợp tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm 

soát, không để dịch lây lan, bùng phát tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, nhất là địa 

bàn Khu Kinh tế Vũng Áng, các khu/cụm công nghiệp. 
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2. Cơ cấu lại nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh phát 

triển sản xuất công nghiệp; phục hồi, phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch 

Chủ động dự báo, thực hiện tốt các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây 

trồng, dịch bệnh trên vật nuôi, kiểm soát tốt dịch bệnh, không để tái phát, lây lan 

diện rộng. Chỉ đạo sản xuất Vụ Xuân, Hè Thu 2022 đảm bảo cả về diện tích, năng 

suất, sản lượng, gắn với triển khai hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/TU, ngày 

18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập trung, tích tụ ruộng đất để phát 

triển liên kết sản xuất cánh đồng lớn. Tập trung thực hiện Nghị quyết số 04-

NQ/TU, ngày 15/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về lãnh đạo, chỉ đạo 

thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai 

đoạn 2021 - 2025”; phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn, sản phẩm đặc sản 

gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), thu hút các nhà đầu tư trong 

lĩnh vực chế biến nông sản, sản xuất nông nghiệp công nghệ cao. Hỗ trợ nông dân, 

hộ sản xuất, doanh nghiệp đẩy nhanh chuyển đổi số trong nông nghiệp, đầu tư phát 

triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ gắn với đẩy mạnh liên 

doanh, liên kết, giới thiệu, quảng bá và tiêu thụ sản phẩm. 

Tích cực thu hút đầu tư lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ và ngành công nghiệp sau 

thép, khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp theo chiều sâu. Tập trung tháo 

gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn: Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng II, 

Nhà máy sản xuất Cell Pin VINES, Nhà máy Bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh, các dự án 

điện gió, hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp theo quy hoạch tỉnh. Thực 

hiện tốt Đề án đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics 

giai đoạn 2021 - 2025 và các nhiệm vụ xúc tiến thương mại sản phẩm công nghiệp 

nông thôn tiêu biểu. Chú trọng phát triển thương mại điện tử; nâng cao hiệu quả 

quản lý nhà nước về thương mại. Kịp thời xây dựng kế hoạch phục hồi, phát triển 

ngành du lịch thích ứng với tình hình mới, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp hoạt động trong ngành du lịch hoạt động trở lại; thu hút đầu tư các dự 

án du lịch quy mô lớn, tạo chuỗi phát triển du lịch, dịch vụ ven biển; tăng cường tổ 

chức các hoạt động xúc tiến, phát triển du lịch liên vùng. 

3. Quản lý, sử dụng hiệu quả tài chính, ngân sách 

Triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm. Tổ chức điều 

hành ngân sách chặt chẽ và phù hợp với tiến độ thu, tiết kiệm triệt để chi thường 

xuyên. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công; nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định chủ trương đầu 

tư, quyết định đầu tư dự án. Tiếp tục thực hiện tốt các cơ chế, chính sách tín dụng 

ưu đãi hỗ trợ doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19. 

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính; đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy tinh 

gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả 

Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với chuyển đổi số, hiện đại hóa nền hành 

chính. Thực hiện tốt kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Tăng cường các giải 

pháp nâng cao Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự 
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phục vụ hành chính (SIPAS), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh 

(PAPI). 

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy theo các chủ trương, nghị quyết 

của Trung ương, của tỉnh. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý và cán bộ, 

công chức đảm bảo năng lực, phẩm chất, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ. Khơi dậy ý 

thức trách nhiệm, tính chủ động của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong 

thực hiện nhiệm vụ; phân công, phân cấp gắn với giao quyền, trách nhiệm; tiếp tục 

siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ theo Kết luận số 

29-KL/TU ngày 22/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tập trung chỉ đạo quyết 

liệt giải quyết các tồn đọng sau sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã; đánh giá năng 

lực, các điều kiện, tiêu chuẩn phù hợp để thực hiện việc tuyển dụng, điều chuyển, 

bố trí cán bộ dôi dư sau sáp nhập; đảm bảo các chế độ, chính sách đối với cán bộ, 

công chức, viên chức và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã.  

5. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đẩy mạnh thu hút 

đầu tư, phát triển doanh nghiệp, hợp tác xã 

Thực hiện đồng bộ giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, triển 

khai đánh giá hiệu quả hoạt động của các địa phương, đơn vị thông qua Bộ chỉ số 

đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành và các địa phương (DDCI). Tập trung 

công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, bồi thường, tái định cư các dự án 

khởi công mới giai đoạn 2021 - 2025. Hỗ trợ, đồng hành, tháo gỡ vướng mắc, tạo 

thuận lợi cho các nhà đầu tư triển khai dự án; kiên quyết thu hồi các dự án chậm 

tiến độ kéo dài, đặc biệt là các dự án đã được giao đất nhưng không triển khai theo 

cam kết. Xử lý nghiêm cán bộ, công chức nhũng nhiễu, thiếu trách nhiệm trong 

thực thi công vụ, phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

Đổi mới nội dung và hình thức xúc tiến đầu tư phù hợp, linh hoạt trong bối 

cảnh ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19. Huy động nguồn lực, đẩy mạnh xã hội 

hóa đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng các khu, cụm công nghiệp sau khi Quy hoạch 

tỉnh được phê duyệt.  

Tập trung thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 08-NQ/TU, ngày 22/11/2021 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đổi mới, phát triển doanh nghiệp; đẩy mạnh 

các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi sản xuất, kinh doanh; tạo môi trường 

đầu tư, kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, ổn định đối với các loại hình doanh 

nghiệp. Ban hành, triển khai thực hiện cơ chế, chính sách phát triển kinh tế tập thể, 

hợp tác xã giai đoạn 2021 - 2025. 

6. Phát triển toàn diện, hài hòa các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo 

đời sống cho Nhân dân, đảm bảo an sinh xã hội 

Nâng cao chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa, gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang và xây dựng văn hóa công sở, văn hóa 

doanh nghiệp; khơi dậy, phát huy khát vọng, giá trị nhân văn, ý thức cộng đồng, 

tương thân, tương ái của con người Hà Tĩnh. Bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa 

truyền thống, đầu tư nâng cấp các thiết chế văn hóa. Đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng 
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hóa nguồn lực đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao; quan tâm cơ sở vật chất, điều kiện 

công tác cho cán bộ hoạt động trong lĩnh vực văn hóa - nghệ thuật. Xây dựng hồ sơ 

trình Tổ chức UNESCO công nhận Danh nhân Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác.  

Tổ chức dạy và học linh hoạt, đảm bảo chất lượng, phù hợp diễn biến dịch 

COVID-19. Quan tâm công tác tư vấn tâm lý học sinh, hạn chế tác động tiêu cực 

do đại dịch. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục; duy trì và phát huy hiệu quả Quỹ hỗ 

trợ học sinh đạt điểm cao, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào đại học. Tiếp tục đổi 

mới chương trình, nâng cao chất lượng đào tạo của Trường Đại học Hà Tĩnh và các 

trường cao đẳng, trung cấp nghề trên địa bàn tỉnh. 

Nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, bảo đảm sức khỏe, an 

toàn cho Nhân dân; ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp, nhất là các dịch 

bệnh nguy hiểm, dịch bệnh mới. Sửa đổi, bổ sung một số chính sách thu hút nguồn 

nhân lực y tế chất lượng cao; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng, phát triển nhân lực 

đáp ứng yêu cầu về y đức và chuyên môn.  

Hỗ trợ sinh kế, đào tạo nghề, tạo việc làm, nâng cao thu nhập, chất lượng 

cuộc sống cho người nghèo, hộ nghèo nhằm đạt mục tiêu cao hơn mức sống tối 

thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều. Đẩy mạnh đào 

tạo, giáo dục nghề nghiệp, kết nối, giới thiệu việc làm cho lao động trên địa bàn, 

nhất là con em Hà Tĩnh trở về từ các địa phương. Tiếp tục huy động nguồn lực 

triển khai hiệu quả chương trình xây dựng nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh 

bão, lũ, nhà ở kiên cố cho người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai. 

7. Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ và đẩy nhanh chuyển đổi số 

Thúc đẩy phát triển khoa học - công nghệ, đổi mới sáng tạo, đặc biệt là công 

nghệ cao, công nghệ sinh học, công nghệ vật liệu mới và năng lượng mới, công 

nghệ thông tin để tạo bứt phá về năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh 

của các sản phẩm, dịch vụ của Hà Tĩnh.  

Triển khai hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tập 

trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 

2030. Phát triển nguồn nhân lực chuyển đổi số, đề ra các chính sách tuyển dụng, 

thu hút đảm bảo số lượng và chất lượng nguồn nhân lực công nghệ thông tin thực 

hiện chuyển đổi số. Vận hành Hệ thống Giám sát và Điều hành thông minh (IOC) 

của tỉnh đảm bảo thông suốt, phát huy hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành. 

8. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển 

đô thị, giao thông, tài nguyên và môi trường 

Tăng cường công tác quản lý quy hoạch; nâng cao chất lượng đô thị hóa và 

phát triển các vùng phụ cận. Xây dựng Đề án thí điểm mô hình đô thị thông minh, 

triển khai hệ thống giám sát và điều hành đô thị thông minh (IOC) tại thành phố 

Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển 

biến về nhận thức, trách nhiệm của người dân, tổ chức trong xây dựng đô thị văn 

minh. Quan tâm phát triển, chỉnh trang các thị trấn, thị tứ. Phối hợp các Ban quản 

lý dự án thuộc Bộ Giao thông Vận tải xúc tiến đầu tư các dự án giao thông trọng 

điểm tuyến qua địa bàn tỉnh. 
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Hoàn thiện, trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 

2021 - 2025; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện đề án Phát triển quỹ đất giai 

đoạn 2021 - 2030. Chấn chỉnh công tác quản lý đất đai, nhất là ở cấp cơ sở, xử lý 

nghiêm vi phạm. Tiếp tục hoàn thiện Đề án thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải 

trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp theo; lựa chọn phương án xây 

dựng nhà máy rác thải sinh hoạt tập trung phù hợp với thực tiễn địa phương. Kiểm 

soát chặt chẽ các dự án có nguồn thải lớn như Dự án Formosa, Nhà máy nhiệt điện 

Vũng Áng 1, Nhà máy bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, các trang trại chăn nuôi tập trung… 

9. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư pháp, thanh tra, 

giải quyết tồn đọng, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực 

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử, thi 

hành án. Chú trọng thanh tra trách nhiệm quản lý nhà nước đối với người đứng đầu 

các sở, ban, ngành và địa phương. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26-CT/TW, ngày 

09/11/2018 của Bộ Chính trị và Hướng dẫn số 04-HD/TW ngày 09/12/2020 của 

Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ 

quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc. 

Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng kéo dài. Tăng 

cường công tác tiếp công dân; giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo ở cơ sở ngay khi 

mới phát sinh. Chỉ đạo thực hiện nghiêm Luật Phòng, chống tham nhũng, Nghị 

định số 130/2020/NĐ-CP ngày 30/10/2020 của Chính phủ quy định về kiểm soát 

tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị. 

Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp 

luật của cán bộ, Nhân dân theo Kết luận số 80-KL/TW, ngày 20/6/2020 của Ban Bí 

thư Trung ương.  

10. Củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, 

hội nhập quốc tế 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường kiểm tra, luyện tập 

các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các tình huống. Phối 

hợp hiệu quả hoạt động giữa lực lượng quân sự, công an, biên phòng; xây dựng thế 

trận quốc phòng toàn gắn với thế trận an ninh Nhân dân dân vững chắc; tiếp tục làm 

tốt công tác xây dựng cơ sở xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện; tăng cường 

tấn công, trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội; nâng cao hiệu quả công tác phòng 

chống ma túy. Chủ động nắm, dự báo tình hình, không để hình thành các tổ chức 

chính trị đối lập, phát sinh các điểm nóng về an ninh trật tự; đảm bảo an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội. 

Phát triển quan hệ hữu nghị với các tỉnh của nước bạn Lào và Hiệp hội các 

tỉnh 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12 

(APOTC). Triển khai các hoạt động đối ngoại, hợp tác quốc tế, đẩy mạnh các hoạt 

động hợp tác với Đại sứ quán các nước tại Việt Nam; tham gia các diễn đàn trực 

tiếp và trực tuyến gặp gỡ các đối tác, nhà đầu tư nhằm quảng bá, kêu gọi đầu tư 

vào địa bàn.  
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IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cấp ủy, tổ chức đảng tổ chức quán triệt, tuyên truyền, tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết. 

2. Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh, Ban cán sự đảng Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo xây dựng chương trình, kế hoạch, giải pháp, cơ chế, chính sách thực 

hiện đồng bộ, đảm bảo thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022. 

3. Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội xây dựng kế 

hoạch tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên, các tầng lớp Nhân dân đẩy 

mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tích cực tham gia giám sát, phản biện xã 

hội, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ của từng địa phương, cơ quan, đơn vị. 

4. Các ban đảng, Ủy ban Kiểm tra, Văn phòng Tỉnh ủy, các đoàn công tác 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy theo dõi, đôn đốc, chỉ đạo, tổng hợp tình hình thực 

hiện Nghị quyết, định kỳ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh. 

Nghị quyết được quán triệt đến chi bộ đảng và tuyên truyền, phổ biến rộng 

rãi trong Nhân dân. 

 

Nơi nhận: 
- Ban Bí thư Trung ương Đảng, 

- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng TW Đảng,  (báo cáo) 

- Đảng ủy Quân khu 4,  

- Các đảng đoàn, ban cán sự đảng, 

- Các ban Đảng, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy, 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh, 

- Các huyện, thành, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, 

- Các đồng chí Tỉnh ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy. 
 

T/M TỈNH ỦY 
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