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oètiêm diêm giüa nhiÇm § thgc hiÇn Nghi quyét D4i h0i
Dâng bQ ttnh $n thü XD( và câc Nghi quyét chuyên tIè cüa Tinh uÿ

Neày lol8l2}l8, Ban Châp hành Dang bô tinh tô chüc HQi ngh! (mô rQng)
kiêm iÏiêm giüa nhiÇm § thyc hiÇn Nghi quyifu Dai hôi Dang b9 finh mn tfrt XD( và
câc Nghi quyét chuyên dè cua Tinh uÿ. Sau khi thâo lu4n Dy thâo Bâo câo kiêm
diêm giüa nhiÇm lcy ,à câc ÿ kién phât biêu cüa câc dông chi Uÿ viên Ban Châp
hành Dang bô tinh, Ban Châp hanh Dung bO tinh thông nhât két lufn nhu sau:

I- Drlnh giâ tinh hinh thgc hiÇn:

t- Kû quô itgt itrqc:

Nüa nhiêm § qua, trong bôi canh côn nhièu khô khàn, thâch thüc, song
Dang bQ, chinh q.ryè, và rùân dân hong tinh dâ doan két, nô lgc phân dâu, gianh
nhièu két quâ quan treng, toan diên trên câc lTnh v.uc. Hoan thành r,à hoàn thành
vust ké hopch 14128 chi tiêu mnfr té - xâ hôi chü yéu Nghi quyét D?i hQi Dang bô
tinh lân thû )(D( dè ra, trong tIô, nôi bft nhu: T6c t1ô tàng truong binh quân
II,43Yolnâm, vugt mpc tiêu DAi hôi, cao hon so voi mQt s6 tirür trong ktru v.uc và
binh quân chung cüa câc nuôc; thu ngân sâch vugt mçc tiêu Dei hôi truôc 2 nâm;
kim ngpch xuât khâu tàng m4nh; ty lç dân s6 cô bâo hiêm y té, xày dUng nông thôn
moi vè dich truôc mgc tiêu Dei hôi.

Trong nüa dàu nhiÇm kÿ, dâ tfp trung lânh dpo, chi dpo quyét üÇt triên khai
thuc hiÇn 9 nhiÇm vu treng tâm vè phât trién kinh té - xâ hQi: San xuât nông nghiêp
c6 nhièu chuyên bién trong viÇc img dUng công nghiêp, công nghê hiÇn ilpi vào sân

>nrât, nâng cao giâ tri gia tàrrg; chucmg tinh xây dlmg nông thôn moi tiép tgc dugc
dây manh và dpt nhièu két quà tich cpc. San xuât công nghiÇp, ho4t dQng xuât
khàu dat tôc dô tàng truong manh. Thu hüt dàu tu itat két quâ ti5t, ntrât h câc du an
dàu tu nuôc ngoài. Thuong mpi, dlch vu üép flrc c6 buôc phft niên mfi, t4o dQng

lpc quan tr-ong cho phât triên kinh té và dô thi. Ha tâng kinh té - xâhQi duqc dàu tu
cô trgng tâm, trgng diém, diÇn m4o dô thi, nông thôn cô nhièu ktrôi sâc. Công tac
quy hoqch, quân lÿ quy ho4ch, bâo vÇ tài nguyên, môi trucrng dugc chü trgng. Cérc

linh vuc vàn hoâ - xâ h§i cô nhièu tién bQ, phUc vp tich cgc nhiÇm vU chinh tri và
dâp rmg nhu càu xâ hôi; an sinh xâ hQi dugc ilâm bâo dùi siSng nguùi nhân dân
dugc nâng lên. Qui5c phông an ninh dugc dârn bâo, iÏâp tmg t6t câc nhiÇm 4r chinh

ü cüa tinh.

.. IfiJ ii,r ifl .'



2

wêc tô chûc, fién khai, thçc hiQn 3 trhâu clQt phd, 05 Nghi qtryâ chuyên crè

btrôc clàu iîqt tcêt qua tét: nènsan xuât nông nghiÇp rmg dwrg công nghç cao timg
buôc duo. c hinh thành, dân ttray ilôi têp quan canh tâc theo huong hiÇu quâ fr*; ty
lÇ co giorhoâ, giâ(1san xuâttrên t ha tlât canh t*tZ^ecao. Tÿ lÇ lao dôngtrong
ngng nehiêp giarr rô rçt. Câi câch hanh chinh dugc dây manh, dâp *rg tôt hon yêu

À r a/
câu cüa nguùi dân và doanh nghiÇp.;Nàng l1rc, trâch ntriÇm cua dôi ngü cân b§,
công chüc, viên chüc, nhât là can bô chü ch6t câc câp, câcngành, nguoi itrmg dàu
câp üy dâtg, chinh quyèn, co quan, don vi cô nhièu chuyén bién.

Công tâc xày dUng Dang duo. c chü trgng, ngày cang rrtng mpnh; <tâ tâp
trung lânh dpo, chi d4o, tô chüc triên küai, thgc hiÇn nghiêm tuc, cô hiÇu quâ câc

Nghi quyét Trung uong khoâ )(II. Phuong thüc lânh d4o, chi dgo cüa câp uÿ, chinh
qrryèn c6 nhièu dôi môi, sâu sât co sfl quyét liÇt, kip thài, chri treng dén chât
luqng, hiÇu quâ.

Chât lugng, hiÇu lgc, hiÇu quâ ho4t tÏQng cüa [DND, UBND dugc nâng lên.
Ho4t ttông cüa Mët trên Tô quôc và câc ttoan tfrê nnan dân c6 nhièu chuyên bién
tich cçc, trmg buôc dôi môi, da dang hoâcâchinh thüc tuyên tnryèn, vfln dQng.

2- Tàn @i, hgn ché chû yéu và nguyên nhân

2.1- Nhfrng tàn @i, hgn ché chû yëu:
* Yè mnh dqo, chî tlqo thqc hiên nhiêm w phdt trién kinh té - xd hpi:

Trong lffi d4o, chi d4o rién khai thuc hiên cac nghi quyêt chuyên dè, nhiçm vp
phât fiên kinh té, môt si5 chuong finh, dè ân trqng tâm két quâ chua d4t mgc tiêu dè

ra, tién dQ cèn châm so voi yêu càu.

- MAt sô chi tiêu chü yéu vè phât triên tinh té - xâ hôi côn d4t thâp, khô hoan

thành mpc tiêu Nghi quyét E?i hôi dè ra @hiin dàu cao nhiit thi ilén ndm 2020 càn

4 chi tiêu dw hién së không dqt) nhu tàng truong binh quân vè nông, lâm nghiÇp,

thuÿ san; sô bâc sÿ, sô giuèrng bÇnh/l0.000 dân; ty lê h0 nghèo giâm/nàm,...

- Sô luqng câc dU rân thu hrit itàu tu thuQc nganh công nehiÇp hô trg, ché

bién, ché t4o sü dpng công nghÇ cao, thiét b! tiên tién, hiên dpi, c6 thuong hiÇu côn

it, d{c biêt 1à công nehiÇp ché bién, ché tao.

- Tién dô dàu tu xây dUng ha àg, thu hrit dàu tu vào mQt sti khu công
nghiêp; tién dQ ctàu tu câc dich r1r hô trg phât triên doanh nehiêp (nhà ô công
nhân, chuyên gia, logisttcs...) châm; tién ifq thgc hiÇn dU an cüa mQt sti doanh

nehiêp cèn châm so vôi cam két. HiÇu quâ san xuât kinh doanh cùa mQt sô ag ,ln
dàu tu chua cao, müc ilông g6p ngân sâch thâp.

- fét quâ thgc hiÇn câc chuong ûành, dè ân cu thê hoâ phât ffiên nông
nghiêp cèn h4n ctré. fién dQ thgc hiên itè ân phât triên chàn nuôi bô sûra chua dat so

voi mgc tiêu và chi tiêu hang nàm câ vè tông dan và san lugng süa; chi tiêu dan bô
ttri1 chât luçmg cao, dàn dê chua det ké ho4ch; viÇc triên ktrai mô hinh san xuât nông
san spch làm vê tinh liên két san xuât, tiêu thp san phâm chêm so voi yêu càu; viÇc
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tmg dung câclirénbô kûoa hqc kÿ thuât công nghê cao, công nghê moi vào sân xrLit
nông nghiêp côn r,ât har, .h.â; chua cô liên tét cfruôi chft chë, dëc biêt yéu ô khâu
ché bién, tiêu thu san phâm. ViÇc riên khai, cs thê hoâ Quy ho4ch phât niên nông
nghiÇp tinh vào quy ho4ch chi tiét vung huyên, xâ chfm.

Tàng truông thuong mpi, dlch vg côn chua tuong xrîng voi tièm nfog, chua
tpo dugc chuyên bién rô nét trong chuyên dlch co câu kinh té chung cüa tinh. Cric
dU rân trqng tÏiêm dê thUc hiÇn mlrc tiêu dua Hà Nam trô thanh trung tâm dich W
chât luqng cao câp vung vè y té, giâo {rc tién dô châm, nhièu kh6 khàn nây sinh.

- Công tac giëi phông m[t bàng, thi công, giai ngân mQt sô dU ân chfm; ng
dqng xây dpg co ban côn lon; giâi quyét vân Aè ô nhiêm môi truèrng, nhât là ô
nhiêm ltru v.uc sông Nhuê - sông Dây, khu v.uc Tây Dây, môi ûuong nông thôn,
khu, cgm công nghiêp và lang nghè.... côà chua hiÇu quâ.

Chât tuçmg ho4t ilQng m9t sô linh vgc vân h6a - xâ hQi cèn h4n ché. Nguy
co mât vÇ sinh an toàn thgc phâm côn cao. Công trâc phân luàng hgc sinh sau tôt
nehiêp THCS chuyên bién chêm. Chât luqng dào tpo nghè chua tTâp tmg dugc nhu
càu. MQt sti doarh nghiÇp chua thuc hiên ttày dü câc quy ttinh vè bâo hiêm y té,
bâo hiêm tfrât nghiçp cho nguùi lao itÇng.

- ThUc hiÇn câi câch hành chinh, nfrât U thü {rc hành chinh cô mflt côn chua
ttip ung yêu càu nhiêm vg trong tinh hinh moi; môt siS chi tiêu, mgc tiêu vè câi
câch hanh chinh côn chua d4t yêu càu. Chât lugng tIQi ngû can bQ, tinh chuyên
nehiêp trong thUc thi công vp côn c6 m{t hæ ché.

* Ldnh itqo, chî ilqo công tdc xôy drng Dà.ng, xây dçng hQ thiSng chinh tri:

- Công tac tuyên truyèn, giâo {rc, vQn tÏQng can bQ, ttang viên và nhân dân;
nâm UÉt du lufln xâ h§i cô lüc, cô viÇc chua ki.p thoi. Công téc tông két ttrgc tiên,
nghiên cuu lÿ luân trên câc lTnh v.uc côn han ché. Viêc tlinh huong du luân xâ hôi
truôc rùüng vân dè phric tpp, büc xüc, môi phât sinh cô lüc chua kip thùi; dâu

hanh, phan bâc quan diêm sai tnii cüa câc thé luc thù dich c6 viÇc chua chü dQng.

Thtrc hiÇn sâp *rp tô chüc bQ mây, xây dpg Dè ân vi ti viêc làm câc câp tién
d§, két qua côn chua ttâp tmg yêu càu. ViÇc thuc hiên luân chuyên cân bô, chât
lugng quy hopch cân bô cô mf,t côn han ché. Công tric dào tao, bài duông can bô
c6 truong hçp chua gân voi yêu càu, nhiêm w dang dâm nhân; quy hoach, bô
nhiêm ctin bç và gioi thiêu can bô img cü c6 truùng hqp côn chua tlâm bâo tiêu
chuân theo quy dinh. Nàng luc lânh d4o, süc chién d.âu cüa mQt sô tô chrîc co sô

ttang và mQt bô phân dang viên côn yéu; chât lugng sinh ho4t côn h4n ch§ công tac

phât ûiên dang viên ô itia ban nông thôn, phât triên dang viên, tô chrlc dang ffong
doanh nghiêp côn gflp nhièu kû6 kààn

- Công tic kiêm ûra, glâm sât, kÿ luAt dang tét qua c6 m{t côn h4n ché, hiÇu qua

chna cao. Lântr d4o, chi dao kiém u:a, giétmsât ô mQt sti câp üy, tô chric dang cô nQi

dung côn dàur üâi, hiÇu quâ chua cao, chua sât v<vi yêu càu nhiÇm vu và tinh hinh
thUc té cùa dia phuong, don vi. Viêc kiêm üa, giâm sât dôi voi tô chüc tTang và itang
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üên, nfrât n nguoi dung Càu câp uÿ, co quan, don vi, crin bQ diÇn câp üy quan 1ÿ côn
chua rùièu. ViÇc dôn iÏ6c thgc hiÇn két luan sau kiêm tra; khÉc phuc nhüng tèn tpi,
hæ ché dâ chi ra sau kiêm tra, giâmsât côn han ché.

- Công tac dân vân cua chinh quyèn, viÇc thgc hiÇn quy cné aan chü ô co sô
chât luqng, hiÇu quâ côn han ché; ntr'ât U công tac ph6i hçp tong giâi quyét câc vg
viÇc phric tep, nhtug vân Aè Uric xüc cüa nhân dân c6 lüc thiéuikip tlrü, c6 noi
chua chflt chë. Hopt ttông cüa MTTQ và câc doàur thê chinh tri xâ h§i côn chua c6

nhièu dôi moi; giâm sât và phan biÇn xâ hôi hiêu quâ côn chua rô nét. Công tâc
tuyên tuyèn, tâp hçp doan viên, hQi viên tich cgc tham gia thgc hiÇn câc nhiêm vU

clrinh fi, câcphong tào thi dua cùa doàn, hQi, itia phuong két quâ côn hgr ché.

* Ldnh iîqo, chï clqo công tdc quéc phàng, an ninh, nQi chinh:

- Công tac nâm tinh hinh an ninh chinh tri, trât t.u an toan xâ hqi cô lüc, c6
noi côn chua kip thoi; chi dpo giâi quyét môt sô vg viÇc, vu an tham nhüng côn
chua quyét liÇt, hiÇu quâ chua cao, xü 1ÿ môt siS vU viÇc phüc tap liên quan dén an

ninh nông thôn, an ninh tôn giâo c6 lüc, cô viÇc côn chua sâu, chua tip thü. Công
tac phông ngtra, dâu tranh voi môt sô lo4i tgi pham c6 m[t côn h4n ché. Viêc thuc
hiÇn câc quy dinh cüa phâp lu4t vè bâo vÇ bi m4t nhà nuôc t4i mQt siS eia phuong,

,, , r r l r r.^ r rr l r m l r r r .A
mÇt sô sô, ban, nganh chua nghiêm tuc, chua tÏâm bâo. nnh hinh tgi ph4m, trât ttr
an toàm giao thông, trât t.u công công và tê n4n xâ h§i cô thùi diêm cèn diên bién
phüc tap.

- MOt s6 tét lufln thanh tra chrre di sâu tàm rô trâch nhiÇm 9ùa tfp thê, câ
nhân vi phpm; kién nghi viÇc süa Aôi nfrrmg bât c4p cüa co ché ch(nh sâch trong
m§t sô finh vyc côn h4n ché, chü yéu tâp trung vào xü Iÿ kinh é. Tinh hinh htriéu
n3i, t6 câo trên ttia ban tinh tièm an aiên bién phüc t4p, nhât Ë ô nhûmg ifia phuong
c6 nhièu du an phai thu trài Aât.

2.2- Ngttyên nhân cüa nhûng tàn tgi hgn ché:

- Nguyên nhân khdch quan:

+ Kinh té tfré giôi và tong nuôc, giâ cà hang hôa c6 nhièu bién dqng; thôi
tiét, dich bÇnh diên bién phric tpp, kh6 luong.

+ Nguèn v6n ngân srich nhà nuôc hô tq æu tu phat fiên con han ché, tong ktri
rüru câu v6n cua tinh dê phuc w cô-rrg tac GPMB, dàu tu ha tâng khung, hô tg co ch,i

chinh srich cua tinh fât lon. Mgt sô chü truong, chinh sâch cüa tinh dang tô chric
triên khai thgc hiÇn tà nhüng vân dè môi, chua cô quy dinh, huong dân cr,r thê cüa

T.,org uong.

+ Câcquy dinh chinh sâch, phâp luât tên câc linh v.uc cüa ttoi sông kinh té - xâ

hQi thuong >«ryên thay clôi, c6 nQi dung chua ttông bq, thiéu qr thé, chua phù hçrp voi
thlrc té, gây kh6 lûàn cho tô chüc thyc hiên, rùu chinh sâch, phâp luet cua Nhà nuôc
,è Aât dai, fn dung; môt s6 vàn bân, quy dinh nganh dgc cüa câc bQ, nganh Trung
uong vè công tâctô chüc can bô.
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+ Do ttëc diêm tu nhiên vè Aât dai, thô nhuô"ng cüa tinh nhu diÇn tich dât
nông nehiêp nhô lé, manh mrin; tlièu kiên ttrô ntruOng không thuân lgi, nguàn
nuôc câc dông sông anh huong lon bôi ô nhiêm trong khu v.uc, nhât là tù Hà
NQi, nên khô khàn trong t4o vùng san xuât nông nghiÇp tap trung dü lôn dê t4o
khôi tuqng san phâm hang hoâ lon, ôn dinh, cô chât lugng cao, ânh huong dén
viÇc thu hüt câc doanh nhiçp dàu tu lon vè liên két chuôi, san xuât, ctré bién;
dflc iüêm dla tâng yéu gây kh6 khàn trong thu hût doanh nghiÇp công nehiêp
ché tpo c6 dQ chinh xâc cao,...

+ Tinh toân câc chi tiêu phât triên kinh té - xâ hôi gôc cüa tinh chiu tâc
dông tù viÇc công bô câc chi tiêu tù Tông cuc Thông kê nên c6 sai sô và phài
thUc hiên itièu chinh chi tiêu.

+ Công trlc lânh dao, chi dao cua câc câp uÿ tlang c6 lüc, cô viÇc chua fteng
tâm, quyét HÇt Lânh dpo, chi clpo qurln tiêt, tô chric thgc hiÇn Nghi quyét, chü
trrong, két luan cüa Tinh uÿ, Ban Thucrng vU Tinh üy, Thuôrng @c Tirù üy cüa
mQt sô câp uÿ, ô mQt s6 Aia phuong, dcrn v! côn chua sât sao, quyét tiÇt; thgc hiÇn
chuong tinh hành dqng cüa Tinh uÿ thgc hiÇn câc Nghi quÉt Trung uong khoâ
)(II, thgc hiÇn câc khâu itqt phâ dugc xâc dinh t4r Nghi quyet Dai hôi Dang bô tinh
mn tfli XIX két quâ chua rô nét, côn n§i dung chua dâm bâo tién dô. Công tâc chi
d4o, <üèu hanh cüa câc câp, câc ngà,nh, chinh quyèn co sô côn c6 m{t h4n ché,
chua thgc sg hiÇu quâ. '1'!" : - '

+ ViÇc thgc hiÇn quy ctré tam viÇc cüa câp uÿ, tô chüc tlang c6 nQi d*g,
cô thoi diêm côn h4n ctré. Cho chü tnrong, tham mrru cho chü tnrong thgc hiÇn
mQt sô dU â:n, công trinh tÇng iliêm c6 m{t côn h4n ché, chua ctàm bào ctung thârn
quyèn theo quy dinh.

Trong lânh ct4o, chi d4o thUc hiên nhiêm v-u phât tiên kinh té, viÇc dôn iÏ6c,
kiêm tra thgc hiÇn m§t sô aU ân l&1, trqng diêm cô lûc, c6 viÇc chua sâu sât, quyét
liÇt; trong quâ trinh thgc hiÇn thu hüt dàu tu, do khuyén khfch doanh nghiÇp nên
mQt sô quy üinh, thü qrc dàu tu chua dâm bâo itày dü, chua quan tâm dung müc
dén viÇc thâm dinh nàng lyc cüa nhà dàu tu.

+ Nàng lpc tô chûc, thçc hiÇn, tâch nhiêm cüa m§t sô nguùi tilmg tlâu câp uÿ,
chinh quyèn, Hnh tt+o mQt sô dia phuong, don vi côn cô mflt hæ rhti, chua itâp rmg
yêu càu ntriÇm vç tong tinh hinh moi. MQt sô nguùi tltmg dâu côn chua sât viÇc,

thiéu quyét Hêt, chua chü dQng, tinh hopt üong lânh d4o, chi tl4o thlrc hiÇn ntriêm vU

dugc grao, ntrât n eôi voi câc nhiÇm vg, chü üuong moi, ktrô. Môt sô tOn tai, hæ ché

trên m§t sô tint vçc dâ dugc chi ra, rut kinh nghiÇm song chua duo. c tap tnmg lântr

dgo, chi d4o, thlrc hiÇn ctic giâi phâp ktrâc phpc, g,ai quÉ mQt câch hiÇu qua.

+ Công tâc tham mrru cho câp uÿ trong lânh d4o, chi dpo kiêm tra, so, tông
két thgc hiÇn câc nghi quyét chuyên dè, câc chü truong, két lu§n cria câp uÿ;
tham muu giüp câp uÿ quyét dirù, xü lÿ, giài quyét nhthrg kùô kùàn, wôrng mÉc

nây sinh frong lânh d4o, chi ct4o thuc hiên m§t sti vân Aè moi vè phât triên kinh té -



6

xâ hQi cüa m§t si5 câp uÿ, ban, sô, ngà,nh côn thiéu chü tlQng, chua kip thoi, chât
lugng tham muu côn h4n ché, hiçu quâ chua cao.

+ Công trâc ph6i hçp gfia cérc câp,câc nganlr, dla phuong, ctic don vi tong fién
ldlai, tô chüc thçc hiÇn môt sô nhiÇm w côn chua ki.p thü, chua ch{t chë, linh hoat
hiÇu quà; con tinh tr.ang chua phân dinh rô üÉch nhiÇm ftong thlrc hiÇn mqt sô nhiêm
vu quan lÿ nhà nuôc grüa câp vu câp,câp voi dla phuong, don vi. I(ét qua thgc hiÇn

câi crâch hanh chinh, ntrât U vè ttli tuc hanh chinh côn chua dâp rmg yêu càu nhiêm
vU d4t ra; mQt sti chi tiêu, mgc tiêu vè câi câch hành chinh tlpt thâp.

+ Tô chüc bQ mây cüa hÇ thông chirù ti ,âr, côn công kèrù, chric nàng nhiêm
vp ô mQt s6 co quan, don vi côn chàng chéo, ho4t dQng kém hiÇu lUc, hiêu quâ. Trinh
dQ, nàng lyc, tâch nhiÇm cua mQt bô phân ctân bQ, công chûc, viên chric chua iÏâp

À r .^
rmg yeu cau nmçm w.

+ Công t,âc dg bâo c6 m{t chua sât tinh hinh, môt si5 chi tiêu n}riÇm vg clflt ra
thiéu dièu kiÇn dam bâo c6 tinh khâ thi, chua dU tinh dU bâo dugc yéu tô tac dQng

dén thgc hiÇn chi tiêu, mçc tiêu do khâch quan. CU ttré nhu viÇc xây dUng mgc tiêu
phât triên kinh té - xâ hÇi dga trên s6 uôc do Cgc th6ng kê tinh chua sât voi sti tiêu
do Tông cuc Thông kê công b6 nên aân Aén sai sii.

II- Phuong huti,ng, mgc tiêu, nhiÇm vg giâi phâp trgng tâm tùr nay cho
tlén hét nhiÇm I$ 2015-2020

1- Vè phuong hwông

Tiép tUc quan triÇt phuong hucrng tlâ dugc xâc ttinh trong Nghi quyét Opi
hQi Dang bq tinh tan Urtr XIX, trong tlô, t4p tnmg lânh d4o, chi tTao triên khai thlrc
hiÇn c6 hiÇu quâ 3 khâu ttQt phâ và câc nhiêm vu treng tâm Nghi quyét Dang bQ

tinh lân mn tfni )(tX dâ xâc clinh.
I

2- Vê mqtc tiêu
* Mttc tiêu cilung

Phân dâu ctat và vugt câc mpc tiêu chü yéu theo Nghi quyét Dai hôi Dang bQ

tinh lân thü )(IX xâc dinh (theo sô tiçu gi5c và phuong phâp tinh khi xây dpg
Nshi quyéO.

* MUc tiêu cu thë:

Dièu chinh 07128 chi tiêu kinh té - xâ h9i so vôi sii tiçu t?r Nghi quyét Oai
hgi Eang bO tinh lân thü XD( ctén nâmz}z}t.

(1)- GRDP binh quûn ilàu nguü itén nüm 2020:65,4 triÇu tÏànÿnguoi/nàm
(tuong tluong 83,85 triêu cîàng/nguài/ndm theo cdch tinh thü cliêm xay dwg NShi
quyû vü chî tA ga üng 4,6%ilndm).

TInh uôc d1t dén 2015. Nàm 2016, Tông
chü yéu (GRDP, nàng suât ho tlQng, giâ
do thyc tiên Krâch quan (giâ tri sàn xuât
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(2)- Nüng suét lao iÿ\ng binh quâilnd.m:113 triÇu dànÿnguèi (tuong
tfuong 145,23 triêu dàng/nguài theo cdch tinh thü diêm xcy dung NShi qrryét uA
chi sé gid tdng 4,6%o/nQm)

(3)- TdnS trutng gid tr! sdn xuiit công nghiQp: l3%otnâm (tuong thmng
21,30/6 theo cdch tinh thùi dtëm xay drng NShi quyé\.

(4)- Tdng trutng gid tr! sôn xuét nông, tôm nghiQp, thuÿ sdn: 2,ZYolnàm
(tuong ùtong 3ot6 theo cdch tînh thài dién xay ùtng NShi quyé\.

@- S6 béc sÿ/10.000 dûn dn ndm 2020:10,87 bâc sÿ.

@- Sd Siuttts bQnh/10.000 dôn ün ndm 2020: 33,78 guong bÇnh'.

(7)- Tÿ lê h0 nghèo giûm bùnh quân: 0,59Yolnâm3.

3- Vè nhiQm vqt, gidi phtip chü yéu

Tfp trung lânh d4o, chi dpo, tô chüc thlrc hiÇn quyét [Çt, hiÇu qurâ 4 nh6m
nhiêm vp tro, ng tâm và 4 giài phâp chü yéu fi nay dén nàm 2O2O dâ du-o. c x4c tllnh
tongBâo câo kiêm <Îiêm giüa nhiÇm t r {uc hiÇn Ngh! quyét Dai hôi Dang bQ

tinh lân thû XD(, trong cl6, tfp tnrng mQt sô nhiÇm vU cU thè sau:

- Quân triêt, thgc hiÇn nghiêm tuc quy ctré Um viÇc, câc Ngh! quyét, quy
dinh, chü trrong cüa Dârg, chinh sâch, phâp luft cüa Nhà nuôc. Dây mæh công
tric tuyên üuyèn, v4n tlô.ng, giâo {rc chinh ti, tu tusng cho can bQ, dang viên và
nhân dân; cüng c6, nâng cao nièm tin cr:a nhân dân vào sU lânh dpo cùa dang; tqo
s1r dông thuân cao trong triên kùai, thlrc hiÇn câc nhiÇm vg chinh ti «tè ra.

- T?p tnrng khâc phUc c6 hiêu quà nhiing tôn tai, hen chti trong công tâc lântr
d4o, chi it4o, dièu hành dâ chi ra trong bâo câo kiêm ttiêm gitTa nhiÇm §. Tich
c1rc, chü dông nâng cao chât lugng công tic thap muu cho câp ùy, ntrât n trong
viÇc tô chûc triên kùai thuc hiÇn câc nghi quyét cüa Trung umg, ntrât U câc nghi
quyét Tnmg uong lân ftri 4,5,6,7 (ktroâ XII), câc ngh! quyét chuyên dè cüa Tinh
üy, câc chü truong, két lufn cüa Ban Thuèrng vU Tinh ùy, ThuèrnB tr.uc Tinh üy.

- Vè phdt triên kinh té: Tap trung chi deo thgc hiÇn câc Két lufin cüa Ban
Thuong vu Tinh üy vè két quâ giüa nhiÇm § thUc hiên câc Nghi quyét chuyên dè

cüa Tinh uÿ, trong d6, chü trgng nghiên crnr, bô sung câc co ché, chinh sâch tên
co sô cU thê hoâ, vfln dUng linh hopt câc chü üüong, chinh sâch cüa Dang và Nhà
nuôc vào dièu kiên cu thê cüa tinh.

+ Duy ti tiSc dg tàng ûuong cao cüa ngành công nghiêp, tâp trung thu hüt
dàu tu dê phât triên manh công nghiÇp hô trg, công nghiçp ché bién, ché t4o.

tl§ng và dén n^m )Q)Q,2 benh
s6 bac sy tuong ûrg; bÇnh viÇn
r chua di vào ho4t d§ng nên chi

2 pu Untr Cén nàm 2018, Bênh viÇn BSch Mai, bênh viên viet Dûc sê tli vào hoat
vi§n së hoçt tl§ng vüTS%ocông su6t, tuong ttuong vôi kùoàng 1500 giuùng bÇnh và
Lâo Khoa së c6 200 giuùng bênh; tuy nhiên tên thuc té hiÇn nay câc bÇnh viên dèu
tiêu bâc sÿ, giuùng bênh cùa câc bÇnh viÇn tuyén Tnrng uong không tl4t.

3 Tÿ lÇ giâm nghèo bintr quân/nàm=O,sgydrÂrîtuong duong ry rc hô nghèo dén nâm2020 chi côn 2,84yo
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+ Chü trgng cg thê h6a Quy ho4ch phât triên nông nghiÇp tinh phù hqp vôi
dièu kiên thUc té cüa timg cfa phuon e; dây mAnh thu hüt dàu tu và thgc hiÇn câc

co ché, chinh sâch phât triên chuôi fiên két giâ fi frong tât câc câc linh v.uc nông
nghiÇp: nàng troJ, chàn nuôi, trong ct6, tâp trung cho dg ân Trang @i bô süa cùa

Công ty Vinamillq dU an liên tét chuôi voi tâp itoan Masan, voi VinEco,...

+ Tpo câc dièu kiÇn thuQn lgi, thâo gô khô khàn, dôn dôc tién ctq câc dg rin
trgng «Iiém cua tinh vè tfruong mpi dich vç, nhât là câc dU an tei Khu Du lich Tam

Chüc, Khu Y æ châtluqng cao,... Rà soât phân § dàu tu dU an Khu D4i hgc Nam
Cao, dâm bâo phât huy hiÇu quâ, phù hçp q.ry ho4ch.

+ Thgc hiÇn itàng bô câc chinh sâch nhàm khai thâc hiÇu quâ nguôn thu tu
câc linh vgc kinh té di dôi voi viÇc tao dièu kiÇn thufln lqi cho câc doanh nghiÇp

d6ng g6p nhièu cho ngân sâch dê nuôi duông nguàn thu. Dén 2020, thu cân dôi
ngân sâch nhà nu6c trên clia ban phân dâu ctpt 8.200-8.500 ty ttàng; dâm bâo mgc

tiêu cân aOi ttru chi ngân sâch.

+ Phât triên dông b9 hÇ thông tét câu ha tâne kinh té xâ hgi. Dây nhanh tôc
d0 dô thi h6a, xây dpg dô thi theo huérng vtu minh, hiÇn dai. Tap trung GPMB,
dây nhanh tiéri dO thi công, giâi ngân câc d1r ân, df,c biçt là dU rân lon, dg rân hoan
üành trong giai do4n dén nàm 2020.

- Vè phdt triiin vdn hôa, xd hôi: Tfp tnrng triên khai thlrc hiÇn dèng bQ câc
giâi phâp xây dyng vàn hôa, con nguoi Hà Nam ttâp rmg câc yêu càu phât triên.
ThUc hiên t6t eông tac phèng,.€hôEg dlch bênh; nâng cao chât lugng, hiÇu quà

công tâc y té dU phông và chàm s6c sric khoè nhfu dân. Giü vüng và nâng cao két
r r Â A .,

qua phô cfp giâo dpc, chât luçmg giâo dgc toan diên

Duy ti thgc hiÇn ti5t câc chinh sâch an sinh xâ hQi, phân dâu hoan thhh
mgc tiêu hô trq vè nna ô cho câc d6i tugng nguoi c6 công, hQ nghèo tu nay dén

nâm 2020. Mô rQng diÇn bao phü bâo hiêm xâ hQi, bào hiêm y té. rnan dâu dén
2020, üÿ lê dân siS trên dla ban tinh tham gia bào hiêm y té itpt frên glYo; tÿ lç h9
nghèo ctén nàm 2O2O côn duôi 2,84Yo.

- Vè cài cdch hành chinh: Tiép tUc chü trgng thUc hiên câ,i câch hanh chinh,
to.ng tâm 1à thü tgc hành chinh, nâng cao chât lugng và tach nhiêm crân bQ, công
chrlc tong thlrc thi nhiÇm vp, công ru nhât là trlch nhiÇm nguoi thmg dàu. TQp tung
thpc hiÇn c6 hiÇu quâ dôi moi, sâp xép tô chüc bô mây tinh go.n, ho4t d§ng c6 hiÇu

lUc, hiêu quâ, nâng cao nàng lyc cqnh tanh cuatinh.

- Vè công tdc quéc phàng, an ntnh; tiép công ün, giài quyû ilon thr, lchtéu

nqt, té cdo: TQp tnrng thyc hiÇn tôt câc nhiêm vU dâm bâo an ninh chinh ti, trât tU,

an toà'n xâ hgi. Kip thùi dâu tranh, ngàn chàn mgi ho4t dông chông phâ cüa dôi
tu$rg phan dông, chông AOi ctrintr ti; têp trung giâi quyét nhüng vU viêc liên quan

dén tôn giâo, tranh châp, khiéu kiÇn. Nâng cao chât fugng công trâc dièu tra, dàrn
bâo itung phâp lupt, dây nhanh tién dô dièu tra câc vg ân du luân xâ hQi quan tâm,
không dê xây ra oan sai, s6t 19t tQi pharn. ThUc hiÇn nghiêm quy tlinh nguùi tltmg
dàu câp üy, chinh quyèn câc câptrgc fiép dôi thoai voi nguoi dân.
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- rrè xE dçng Dàng, xry dqmg hQ thiing chinh tri:
+ Chü tro. ng xây dpg Dang trong s4ch, vüng m4nh; xây ftmg tô chüc bô

mây hÇ thông chinh tri tinh ggn, ho4t tlông hiÇu lyc, hiÇu quâ. Câc câp uÿ tlang,
chinh quyèn, Iânh d4o câc sô, ngà,nh, dla phuong cân tiép tgc Aôi moi phuong thüc
lânh dgo, chi ttao theo huong quyét HÇt, hiÇu qua, bâm sât co sô. Nâng cao trâch
nhiêm cüa nguoi ttung dàu câp uÿ toong theo dôi, dôn dôc, kiêm tra và tô chûc thgc
hiÇn câc nhiêm vg theo lînh v.uc php hâch

+ Oây mæh thgc hiÇn cô hiÇu quâ Chi thi 05 và Ngh[ quyét Trung uong 4
khoâ )üI vè xây dpg, chinh dtin Eang; tfch cgc clâu tranh phèng chting nhting
biêu hiên suy thoâi vè tu tu&rg, chinh tri, deo dric lôi sông, tu diên bién, lu chuyên
hoâ. Tô chrlc triên khai thuc hiên tôt câc chuong tinh, ké hoach vè công tâc kiêm
ta, gitim sât; kip thài bô sung và triên khai c6 hiÇu quâ câc cu§c kiêm tra, giâm sât
phât sinh theo yêu càu nhiÇm vu. Tiép qrc dây m4nh thuc hiên Quy ché dân chü ô
co sô, tpo dièu kiên dê can bQ, darrg viên và nhân dân phât huy quyèn làm chü.

+ Chü trQng Aôi mOi và nâng cao chât tuqng hopt dQng cüa EIEIID; ntug
cao hiÇu lgc, hiÇu quâ hopt <Iông cüa UBND câc càp trong chi d4o, diêu hantU tô
chüc thgc hiÇn ntriêm W dâm bâo kgng tâm, trggg dfêm, brim sât thgc tiên, giâi
quyét ki.p thoi, hiÇu quâ câc nhiÇm vu. Kip thùi thê;né froa câc quy tllnh cua phâp
luft dâm bâo phù hçrp vôi diêu kiÇn cüa tinh, dâp rmg câc yêu câu xây dpg phât
tiên cüa tinh.

+,Tâp trung dôi moi.nQi dungrphucmg thric ho4t dông cùa MTTQ yà câc
doan thé nhân dân; cüng cô và ghât huy vai trô têp hçp, vQn.dQng iloan két toan
dân, tàng cuèmg môi quan hÇ gàn b6 giüa D*rg, chinh quyên và nhân dân; tâp
tnrng huong vê co sô.

m- Tô chrfrc thr;c hiÇn

l- Câc huyÇn, thfuh uÿ, dang uÿ ü:tlc thuqc tap tung lânh tl4o, chi dpo làm tôt
công tric tuyên truyèn ''rè tét quâ giüa nhiêm kÿ thuc hiÇn Nghi quÉ Dai hôi Dang
b0 tinh lân thû )ilX và nghi quyét d?i hÔi dang bô câc câp; phuong huông, nhiêm

W, grâi phâp trpng tâm dén hét nam 2O2O nhàm nâng cao nhfin thüc và phât huy süc
m4nh cüa câ hÇ thông chinh fi rong thWc hiÇn nhiÇm vg phât triên kinh té - xâ hôi.

2- Ban crân sp tlang UBND tinh chi d4o UBND tinh bâm sât phuong huong,
mpc tiêu, nhiÇm vu, giâi phâp dâ dè ra dê cp thê h6a vào ké ho4ch phât fièn kinh
té - xâ hôi hàng nàm tu nay dén 2020; tfp trung chi ctao câc nganh, dla phuong,
tlon v! tô chüc thUc hiên d4t müc cao nhât câc chi tiêu, nhiÇm W dugc giao.

3- Câc câp uÿ, tung dàng chi üy viên, can bQ chü chiSt câc sô, ban nganh,
doan thê nêu cao tinh thtu, trâch nhiÇm, chü dQng chi d4o xây dpg ké ho4ch thgc
hiÇn câc mgc tiêu, nhiçm vr1 theo lO trinh thoi gian cp thê thang, quÿ, nàm tu nay
dén nàm 2020; t4p trung vào câc chi tiêu dg thâp, nhüTrg ktrâu yéu dâ chi ra trong
bâo câo kiêm diêm giüa nhiÇm kÿ, phân dâu vuqt lô6 khàn, thâch thric, hoan thanh
tôt nhât câc mpc tiêu, nhiÇm w Nghi quyét DAi hQi E*g bO tinh lân thü )(IX.
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4- Ban Tuyên giâo Tinh üy ilua nQi dung Két luan này vào Thông
và chï ttpo tô chrlc quan triÇt hqc tfp trong sinh ho4t dang dinh kÿ ô tât
bQ tong toan Dang b9.

Ban Can qr Dang UBND tinh, Vàn phông Tintr uÿ thuong ruyên theo dôi, kiêm
ta, dôn dôc viÇc thUc hiên fét Uan này, dinh § bâo câo két qua voi Ban Thuùng vg
Tinh ùy./.

bâo nQi bQ

câ câc chi

Noi nhên:
- Ban B( thuTrung uong Dâng;'t tta rt
- vàn phông Tnurg ffi ffi'rj {aa bdo cdo)

- Câc dlc Tinh üy viên;
- Câc sô, ban, nganh, ttoanttrê tintu
- Câc huyÇn, thàrù üy, tlâng uÿ tqrc thuôc TU,
Ban cân sg dâ,ng, Dâng Doàn,
- Vànphông Tinh üy:
+LDVP,
+PhôngTônghçp,
+LtnrVT.
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