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BÁO CÁO
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(Báo cáo trình Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp lần thứ nhất, khóa XVII)

PHẦN THỨ NHẤT
Kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

6 tháng đầu năm 2021

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm tổ chức Đại hội đại biểu 
toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử 
đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và cũng là năm đầu tiên thực hiện 
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, thực hiện các chương 
trình, kế hoạch hành động theo Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp. Ngay từ đầu 
năm UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 22/01/2021 
quán triệt thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ 
và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021. Thực 
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm trong bối cảnh chịu tác 
động nặng nề của 02 đợt dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp trên địa bàn 
tỉnh, nhưng với nỗ lực phấn đấu hoàn thành “mục tiêu kép” vừa phòng, chống 
dịch bệnh, bảo vệ sức khoẻ nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 
trong trạng thái bình thường mới, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được 
nhiều kết quả tích cực và quan trọng, tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh ước tăng 
3,9% so với 6 tháng đầu năm 20201. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Quốc hội 
và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, bảo đảm an toàn phòng chống 
dịch, đúng luật, với tỷ lệ cử tri đi bầu cao và thực sự là ngày hội của toàn dân. 
Kết quả cụ thể như sau:

I. CÔNG TÁC PHÒNG, CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19
Dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn tỉnh từ ngày 27/01/2021 và có 

những diễn biến rất phức tạp, khó lường; đặc biệt đợt dịch lần thứ 3 là khủng 

1- Theo thông báo số liệu GRDP ước tính 6 tháng đầu năm của Tổng cục Thống kê tại văn bản 
số 746/TCTK-TKQG ngày 30/5/2021.
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hoảng y tế lớn nhất chưa xảy ra trên địa bàn tỉnh cũng như trong toàn quốc, chưa 
dập dịch dứt điểm lại tiếp tục hứng chịu đợt bùng phát dịch lần thứ 4, đã gây 
nhiều khó khăn nghiêm trọng cho ngành y tế và phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh. Nhưng với sự nỗ lực cố gắng, quyết tâm cao, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ 
đạo của cấp ủy và chính quyền các cấp, sự vào cuộc mạnh mẽ của cả hệ thống 
chính trị, đặc biệt là sự đồng thuận cao của nhân dân và cộng đồng doanh 
nghiệp, tỉnh ta đã đẩy lùi và hạn chế mức thấp nhất ảnh hưởng của 02 đợt dịch 
bệnh, đến nay đã cơ bản kiểm soát tốt dịch bệnh.

1. Tình hình dịch bệnh
Từ ngày 01/01/2021 đến hết ngày 22/6/2021, toàn tỉnh ghi nhận 778 trường 

hợp dương tính với Covid-19.
Đến thời điểm hiện tại về cơ bản dịch bệnh đã được kiểm soát tốt, không có 

sự lây lan và lây nhiễm trong cộng đồng.
2. Công tác chỉ đạo, kiểm soát, giám sát dịch và thông tin tuyên truyền
Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, Ban Chỉ đạo Quốc gia, Bộ Y tế, Tỉnh ủy, 

UBND tỉnh và Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 tỉnh đã ban hành nhiều 
văn bản chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện cấp bách các nhiệm vụ phòng, 
chống dịch bệnh Covid-19. 

Thực hiện nghiêm túc việc phong tỏa, giãn cách xã hội và truy vết điều tra 
dịch tễ, tổ chức cách ly y tế kịp thời2. Tăng cường kiểm tra, giám sát và xử phạt 
nghiêm các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống dịch. Thành lập và duy 
trì có hiệu quả hoạt động Tổ Covid cộng đồng, Tổ an toàn Covid.

Công tác thông tin tuyên truyền được các cấp ủy đảng và chính quyền triển 
khai quy mô, bài bản, với nhiều nội dung và hình thức phong phú, phù hợp với 
từng giai đoạn của dịch bệnh.

3. Công tác điều trị, xét nghiệm và tiêm chủng vắc xin
Đến hết ngày 31/3/2021 (đợt dịch lần 3), toàn tỉnh ghi nhận 726 ca mắc 

Covid-19 và đã điều trị khỏi cho 100% bệnh nhân. Từ ngày 27/4 (đợt dịch lần 4) 
đến nay, ghi nhận 52 ca mắc, trong đó đến hết ngày 21/6/2021 có 45 bệnh nhân 
đã được điều trị khỏi bệnh. Không có ca bệnh tử vong.

Số trường hợp nghi ngờ được lấy mẫu xét nghiệm là 1.110.088 lượt người. 
Tiêm vắc xin cho 96.539 người3.

II. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CỦA CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
II.1. LĨNH VỰC KINH TẾ

2- Thành lập và triển khai 949 chốt kiểm soát (29 chốt tỉnh, 108 chốt huyện và 812 chốt xã). 
Thời điểm cao nhất đã tổ chức 203 điểm cách ly tập trung (69 khu tuyến huyện và 134 khu tuyến 
xã) và cách ly gần 13.000 người.
3- Trong đó 319 người đã được tiêm đủ 2 mũi.
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1. Nông nghiệp, nông thôn
1.1. Nông, lâm nghiệp, thủy sản:
Hoạt động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh cơ bản đảm bảo, diễn ra 

bình thường. Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng mở 
rộng diện tích cây rau màu có giá trị kinh tế cao, dễ tiêu thụ; tăng cường sử dụng 
giống chất lượng cao, tổ chức sản xuất theo mô hình “cánh đồng lớn” và áp 
dụng sản xuất theo quy trình VietGAP hoặc tương đương. Đẩy mạnh tuyên 
truyền, hướng dẫn thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn 
dịch bệnh.

Sáu tháng đầu năm 2021, sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản có mức tăng 
trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 12.112 tỷ đồng, bằng 61,4% kế hoạch 
năm, tăng 7,3% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, sản xuất cây vụ đông đạt 
3.488 tỷ đồng.

a) Trồng trọt: 
- Lúa chiêm xuân: Tổng diện tích gieo cấy 55.773 ha, đạt 100% kế hoạch; 

đến nay đã thu hoạch xong, năng suất ước đạt 65,5 tạ/ha, cao hơn cùng kỳ năm 
trước (63,1 tạ/ha).

- Rau màu: Tập trung chăm sóc và thu hoạch cây rau màu vụ xuân, với 
tổng diện tích 9.910 ha; năng suất, sản lượng và giá bán tương đương cùng kỳ 
năm trước. Triển khai gieo trồng cây rau màu hè thu theo kế hoạch4.

- Cây vải: Vải quả được mùa, tổng sản lượng ước đạt 55.000 tấn5, tăng 
20,9% so với năm trước. Mặc dù ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19, nhưng vải 
thiều Thanh Hà tiêu thụ tốt, được bán qua nhiều kênh khác nhau6 và giá bán cao 
so với vải quả ở các tỉnh khác.

b) Chăn nuôi - Thủy sản:
Tuy dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm trong nước có diễn biến phức tạp, 

nhưng công tác kiểm soát, giám sát dịch bệnh trên địa bàn tỉnh được thực hiện 
tốt; giám sát phát hiện sớm bệnh Lở mồm long móng gia súc, Tai xanh ở lợn và 
kiểm soát chặt chẽ không để bệnh dịch tả lợn Châu phi tái bùng phát. Tăng 
cường chỉ đạo, hướng dẫn dập dịch cúm gia cầm7 và đến nay đã được công bố 
hết dịch, không phát sinh ổ dịch mới.

4- Đến ngày 03/6/2021 đã gieo trồng được 4.000 ha, đạt 42,1% kế hoạch năm.
5- Vải sớm 30.000 tấn, vải chính vụ 25.000 tấn.
6- Như các chợ đầu mối, siêu thị trong nước, sàn thương mại điện tử (online) và xuất khẩu đi 
các nước Mỹ, Nhật, Úc, EU, Singapore…
Trên các sàn thương mại điện tử, giá bán trên 80.000 đồng/kg.
7- Ngày 08/01/2021 trên địa bàn tỉnh xuất hiện 02 ổ dịch cúm gia cầm H5N6 tại xã Bắc An 
và phường Cộng Hòa, thành phố Chí Linh. Tổng số gia cầm phải tiêu hủy 6.996 con.
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Chăn nuôi trâu, bò và gia cầm phát triển ổn định; chăn nuôi lợn còn gặp khó 
khăn trong việc tái đàn. Ước tổng đàn trâu, bò 21.250 con (giảm 3% so với cùng 
kỳ năm trước); đàn gia cầm 14,04 triệu con (tăng 3,2%); đàn lợn 347.000 con 
(tăng 29,7%).

Nuôi trồng thủy sản ổn định, nhưng tiêu thụ sản phẩm chậm và giá bán giảm8. 
Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 44.797 tấn, tăng 6,5% so với cùng kỳ năm trước.

c) Lâm nghiệp:
Tăng cường quản lý, chăm sóc bảo vệ và phát triển rừng. Kiểm tra và xử lý 

các hành vi về phá rừng, cháy rừng, xâm hại rừng, chuyển đổi, sử dụng đất lâm 
nghiệp sai mục đích và buôn bán, vận chuyển lâm sản trái phép. 

1.2. Xây dựng nông thôn mới: 
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện xây dựng nông thôn mới. Đến nay có 172 xã 

được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới9 (đạt 96,6%); 07 đơn vị cấp huyện về 
đích nông thôn mới10.

2. Sản xuất công nghiệp - xây dựng 
Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - xây dựng ước đạt 130.414 tỷ đồng, đạt 

43,4% kế hoạch năm và tăng 6,8% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, công 
nghiệp có mức tăng trưởng khá, tổng giá trị sản xuất ước đạt 123.948 tỷ đồng, 
bằng 44,3% kế hoạch năm (tăng 8,3%); nhiều sản phẩm quan trọng của tỉnh tăng 
cao so với cùng kỳ năm trước, như xi măng tăng 8,4%, điện sản xuất tăng 
22,2%, sắt thép tăng 20,5%, ô tô tăng gần 2,1 lần.

Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 8,2% so với cùng kỳ năm trước. 
3. Lĩnh vực dịch vụ, giá cả thị trường
Khu vực dịch vụ là nơi phản ánh rõ nét nhất các ảnh hưởng từ dịch bệnh 

Covid-19 do tổng cầu giảm và mất nhiều thời gian hơn để phục hồi do yếu tố 
tâm lý và thay đổi hành vi tiêu dùng. Các lĩnh vực về du lịch, vận tải, lưu trú có 
mức sụt giảm mạnh nhất, chủ yếu do việc hạn chế đi lại, giãn cách xã hội.

Tổng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ ước đạt 19.647 tỷ đồng, bằng 
43,7% kế hoạch năm và giảm 0,7% so với cùng kỳ năm trước. Tổng mức bán lẻ 
hàng hoá và doanh thu dịch vụ 30.431 tỷ đồng, bằng 45,6% kế hoạch năm (tăng 
6,5%). Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) ước tăng 1% so với tháng 12 năm trước và 
giảm 0,3% so với bình quân chung cùng kỳ năm trước.

8- So với cùng kỳ năm trước giảm 5.000-7.000 đồng/kg.
9- Trong đó, có 09 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (năm 2019).
10- Bao gồm các huyện: Cẩm Giàng, Nam Sách, Thanh Miện, Bình Giang, Gia Lộc; thành phố 
Chí Linh và thị xã Kinh Môn.
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Tổng kim ngạch xuất khẩu 4.152 triệu USD, đạt 48,3% kế hoạch năm, tăng 
26,6% so với cùng kỳ năm trước; giá trị hàng hoá nhập khẩu 3.463 triệu USD, 
đạt 49,9% kế hoạch năm (tăng 30,3%).

Đẩy mạnh công tác thông tin, xúc tiến thương mại. Tập trung tháo gỡ khó 
khăn, đẩy mạnh lưu thông hàng hóa; thực hiện có hiệu quả việc hỗ trợ tiêu thụ 
sản phẩm hàng hóa, nhất là hàng nông sản bị ứ đọng bởi dịch Covid-19.

Công tác quản lý thị trường, quản lý giá cả được tăng cường, nhất là trong 
dịp Tết nguyên đán. Tích cực kiểm tra, kiểm soát chống vận chuyển và kinh 
doanh hàng cấm, hàng nhập lậu, gian lận thương mại trên địa bàn tỉnh.

Lĩnh vực du lịch bị dừng hoạt động để thực hiện nhiệm vụ phòng, chống 
dịch Covid-19, không có doanh thu từ du lịch và khách du lịch lưu trú.

4. Tài chính, tín dụng, ngân hàng
4.1. Thu, chi ngân sách nhà nước:
Tập trung rà soát, thực hiện các biện pháp thu các khoản thuế. Tổng thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 8.844 tỷ 786 triệu đồng, bằng 68% dự 
toán năm và tăng 19,7% so với cùng kỳ năm trước; trong đó, thu nội địa 7.580 tỷ 
734 triệu đồng, bằng 68,9% dự toán năm11 (tăng 20%).

Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp cơ cấu lại chi NSNN và tăng cường kỷ 
luật, kỷ cương tài chính - ngân sách. Tổng chi ngân sách địa phương 6.717 tỷ 
760 triệu đồng, đạt 52,3% dự toán năm và giảm 1,8% so với cùng kỳ năm trước.

4.2. Tín dụng - ngân hàng:
Trong giai đoạn giãn cách, cách ly xã hội, đã đảm bảo hoạt động ngân hàng 

liên tục, không bị gián đoạn. Nguồn vốn huy động tiếp tục tăng trưởng, ước 6 
tháng đạt 146.000 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cuối năm 2020 và tăng 14,1% so 
với cùng kỳ năm trước. Dư nợ tín dụng ước đạt 94.500 tỷ đồng, tăng 4,6% so 
với cuối năm 2020 và tăng 15,3% so với cùng kỳ năm trước; tiếp tục tập trung 
vào các ngành nghề, lĩnh vực ưu tiên12 và kiểm soát tín dụng đối với lĩnh vực 
tiềm ẩn rủi ro; chất lượng tín dụng cơ bản bảo đảm. Nợ xấu chiếm 1,15% tổng 
dư nợ.

5. Hoạt động đầu tư phát triển
Tiếp tục quán triệt, tập trung huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực cho đầu tư phát triển. Chủ động nắm bắt và kịp thời tháo gỡ tạo mọi điều 
kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân đẩy nhanh tiến độ 
đầu tư dự án, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh; đẩy mạnh thu hút có 

11- Có 9/16 khoản thu đạt khá so với tiến độ dự toán (trên 50% dự toán năm), trong đó riêng 
thu sử dụng đất vượt 6.5% dự toán năm.
12- Dư nợ cho vay nông nghiệp, nông thôn 41.600 tỷ đồng (tăng 3,0%); xuất khẩu 3.650 tỷ 
đồng (tăng 16,7%); hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 18.800 tỷ đồng (tăng 2,3%); công nghiệp 
hỗ trợ 4.000 tỷ đồng, giảm 4,1% so với cuối năm 2020.



6

chọn lọc các dự án đầu tư trong và ngoài nước. Hoàn thiện các thủ tục đầu tư 04 
dự án hạ tầng khu công nghiệp và tiếp tục triển khai 02 dự án khu công nghiệp 
đã thành lập theo quy định13. 

 Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội 6 tháng ước đạt 19.000 tỷ đồng, 
giảm 10,4% so với cùng kỳ năm trước.

5.1. Tình hình triển khai và thực hiện kế hoạch đầu tư công:
Căn cứ Quyết định số 2185/QĐ-TTg ngày 21/12/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ về việc giao kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2021, 
Nghị quyết số 21/2020/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 của HĐND tỉnh về kế 
hoạch đầu tư công vốn NSĐP năm 2021, UBND tỉnh đã sớm giao chi tiết vốn 
NSĐP (Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 30/12/2020) và vốn NSTW (Quyết 
định số 4097/QĐ-UBND ngày 31/12/2020) cho các địa phương và chủ đầu tư.

Tổng vốn đầu tư công năm 2021 là 4.097 tỷ 299 triệu đồng, bao gồm: vốn 
kế hoạch năm 2021 là 3.663 tỷ 963,1 triệu đồng, vốn năm 2020 kéo dài sang 
năm 2021 là 433 tỷ 336 triệu đồng. Sáu tháng đầu năm đã tập trung hướng dẫn, 
đôn đốc các địa phương, chủ đầu tư hoàn tất các thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện dự án, nghiệm thu khối lượng hoàn thành và giải ngân vốn đầu tư; 
lập kế hoạch và cam kết giải ngân vốn đầu tư công năm 202114; phân bổ 10 tỷ 
đồng (từ nguồn 50 tỷ đồng chưa phân bổ chi tiết đầu năm) cho dự án Xây dựng 
trụ sở Viện kiểm sát nhân dân huyện Thanh Miện (đối ứng vốn trung ương đầu 
tư). Tập trung hướng dẫn, đôn đốc lập, thẩm định và trình duyệt nhiệm vụ chuẩn 
bị đầu tư cho các dự án đầu tư công dự kiến thực hiện trong giai đoạn 2021-
2025. Tăng cường liên kết vùng và triển khai hoàn thiện các thủ tục đầu tư dự án 
giao thông kết nối liên tỉnh15.

Tổng vốn giải ngân 1.495 tỷ 787 triệu đồng, bằng 38,8% kế hoạch vốn 
phân bổ chi tiết, trong đó tỷ lệ giải ngân vốn NSTW nguồn trong nước đạt 
38,9%, vốn NSĐP đạt 40,5%16.

13- Chấp thuận chủ trương đầu tư 04 KCN gồm: KCN An Phát 1, diện tích 180 ha, vốn đầu tư 
đăng ký 1.947 tỷ đồng; KCN Phúc Điền mở rộng, diện tích 214,6 ha, vốn đầu tư đăng ký 
1.802 tỷ đồng; KCN Gia Lộc, diện tích 197,94 ha, vốn đầu tư đăng ký 2.062 tỷ đồng; KCN 
Kim Thành, diện tích 165 ha, vốn đầu tư đăng ký 1.161 tỷ đồng.
Triển khai 02 KCN gồm: KCN Tân Trường mở rộng, diện tích 112,6 ha, vốn đầu tư đăng ký 
769 tỷ đồng; KCN Đại An mở rộng (giai đoạn 2), diện tích 227 ha. 
14- UBND tỉnh đã giao cho Sở Kế hoạch và Đầu tư có văn bản hướng dẫn, đôn đốc các Sở, 
ngành, địa phương và chủ đầu tư triển khai thực hiện (văn bản số 373/SKHĐT-THQH ngày 
08/3/2021). 
15- Xây dựng đường tỉnh 397 kết nối tỉnh Bắc Ninh với QL37 (đầu cầu Bình - cầu Kênh 
Vàng); cầu Đồng Việt và đường dẫn (kết nối với Bắc Giang); cầu bắc qua sông Luộc và 
đường dẫn (kết nối với Thái Bình). 
16- Trong đó, tỷ lệ giải ngân vốn ngân sách cấp tỉnh 31,4% (nếu không tính 118 tỷ đồng vốn 
vay ODA, đạt tỷ lệ 36,5%). Trong đó, nhóm các dự án đã hoàn thành và bàn giao đưa vào sử 
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5.2. Đầu tư trong nước và phát triển doanh nghiệp:
Quyết định chủ trương đầu tư 74 dự án (gồm 45 dự án mới và 29 dự án 

điều chỉnh), với tổng vốn đầu tư 4,1 nghìn tỷ đồng (bằng 70,3% so với cùng kỳ 
năm trước); thu hồi 02 dự án.

Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thành lập mới 750 doanh 
nghiệp17 (bằng 85,1% so với cùng kỳ trước), với tổng vốn đăng ký 6 nghìn tỷ 
đồng. Giải thể 390 doanh nghiệp.

5.3. Đầu tư trực tiếp nước ngoài:
Từ đầu năm đến nay, thu hút vốn đầu tư nước ngoài đạt 248 triệu USD18, 

tăng 5,4% so với cùng kỳ năm trước; trong đó cấp mới 11 dự án với số vốn đăng 
ký 98 triệu USD, điều chỉnh tăng vốn 23 lượt dự án với số vốn tăng thêm 142,5 
triệu USD.

6. Hoạt động khoa học công nghệ, khai thác tài nguyên và bảo vệ môi 
trường

6.1. Phát triển khoa học công nghệ:
Triển khai xây dựng và thực hiện Kế hoạch khoa học và công nghệ năm 2021 

có trọng tâm, trọng điểm, quy trình dân chủ, công khai và sát với tình hình phát 
triển kinh tế - xã hội của tỉnh, với tổng số là 13 đề tài và 01 chương trình (gồm 04 
đề tài, 01 dự án). Tổ chức thẩm định công nghệ 26 dự án đầu tư; cấp 02 Giấy phép 
tiến hành công việc bức xạ, 04 chứng chỉ nhân viên bức xạ.

Tổ chức thực hiện các nội dung năm 2021 của Đề án “Hỗ trợ hệ sinh thái 
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Hải Dương giai đoạn 2019-2025”. Thực hiện 
tốt công tác quản lý nhà nước về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng trên địa bàn 
tỉnh19. Phê duyệt và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao năng suất, chất lượng 
sản phẩm, hàng hoá cho các doanh nghiệp tỉnh Hải Dương giai đoạn 
2021-2030”20; tổ chức thực hiện Chương trình “Ứng dụng khoa học và công 
nghệ phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hoá tập trung, nông nghiệp công nghệ 
cao, nông nghiệp hữu cơ tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021 - 2025”.

Xây dựng và thực hiện kế hoạch sử dụng chung cơ sở hạ tầng công nghệ số 
và truyền thông, nền tảng dùng chung, trong đó tập trung xây dựng phương án 

dụng từ năm 2020 trở về trước (28 dự án) giải ngân rất thấp, mới đạt 56,1% (89,8/159,9 tỷ 
đồng); dự án chuyển tiếp (28 dự án) đạt tỷ lệ 33% (177,3/537,7 tỷ đồng).
17- Luỹ kế đến nay trên địa bàn tỉnh có 16.521 doanh nghiệp.
18 Lũy kế đến nay có 489 dự án đầu tư nước ngoài (đến từ 26 quốc gia và vùng lãnh thổ), với 
tổng vốn 9.184 triệu USD, trong đó vốn đầu tư thực hiện đạt 6.649 triệu USD. Thu hút trên 
200.000 lao động trực tiếp.
19- Tiếp nhận và thẩm định 177 hồ sơ đăng ký kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu; 10 hồ 
sơ công bố hàng hóa phù hợp tiêu chuẩn và 02 hồ sơ công bố hàng hóa phù hợp quy chuẩn kỹ 
thuật. 
20- UBND tỉnh ban hành tại Quyết định số 74/QĐ-UBND ngày 11/01/2021. 
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thúc đẩy sử dụng chung cơ sở hạ tầng viễn thông và việc ngầm hóa mạng cáp 
viễn thông trong các khu đô thị. Tổ chức lập đề xuất chủ trương đầu tư 03 dự 
án21 thuộc Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị thông minh tỉnh Hải 
Dương giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030”.

6.2. Quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường:
Tăng cường quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường; kiểm tra 

giám sát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Đẩy mạnh hướng 
dẫn, đôn đốc giải quyết những khó khăn vướng mắc và thực hiện giao đất, cho 
thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất22.  

Theo dõi kết quả quan trắc môi trường tự động của 43 trạm qua hệ thống 
truyền nhận dữ liệu. Triển khai thống nhất các vị trí lắp đặt trạm quan trắc môi 
trường xung quanh theo nội dung Đề án nâng cao năng lực quan trắc môi trường 
tỉnh Hải Dương.

Tập trung xây dựng và tổ chức thực hiện Đề án “Xử lý rác thải trên địa bàn 
tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025, định hướng 2030”; xây dựng Mạng lưới 
các điểm quan trắc môi trường (nước, không khí) trên địa bàn tỉnh giai đoạn 
2021-2025. Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát công tác thu gom, xử lý 
chất thải có nguy cơ chứa SARS-CoV-2 đảm bảo yêu cầu bảo vệ môi trường và 
an toàn phòng dịch.

7. Công tác quy hoạch và triển khai thực hiện các chương trình, đề án
Tăng cường công tác quản lý, giám sát thực hiện và nâng cao chất lượng 

lập các quy hoạch, dự án đầu tư xây dựng và thực hiện công bố công khai đầy 
đủ, kịp thời thông tin các quy hoạch. Hoàn thiện hồ sơ trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Hải Dương thời kỳ 2021-2030, tầm 
nhìn đến năm 205023; triển khai các thủ tục về xã hội hóa, tài trợ và hỗ trợ nguồn 
lực cho hoạt động quy hoạch theo hình thức nhận tài trợ sản phẩm Quy hoạch 
tỉnh, đồng thời tổ chức lựa chọn đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tỉnh có đầy đủ điều 
kiện, năng lực theo quy định của pháp luật về quy hoạch.

21- Bao gồm: (1) Xây dựng Trung tâm giám sát, điều hành thông minh tỉnh Hải Dương; (2) 
Xây dựng Trung tâm giám sát an ninh không gian mạng (SOC) tỉnh Hải Dương; (3) Xây dựng 
hạ tầng công nghệ thông tin Trung tâm dữ liệu của tỉnh cho Chính quyền điện tử và đô thị 
thông minh.
22- Đã giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo thẩm quyền cho 15 dự án thuê 
đất (diện tích 17,14 ha); chuyển mục đích để đấu giá quyền sử dụng đất 13 điểm dân cư (diện 
tích 13,14 ha); giao đất thu tiền sử dụng đất xây dựng khu đô thị, khu dân cư mới 07 dự án 
(diện tích 62,33 ha); giao đất không thu tiền để thực hiện 05 công trình (diện tích 3,13 ha). 
Quyết định phương án bồi thường, hỗ trợ cho 13 dự án; giải quyết vướng mắc cho 15 dự án.
23- Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt tại Quyết định số 442/QĐ-TTg ngày 25/3/2021.
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Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập, điều chỉnh quy hoạch chung đô thị, quy 
hoạch xây dựng vùng huyện24; lập quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 
2021-2030 và lập quy hoạch chi tiết xây dựng, hoàn thiện thủ tục đầu tư một số 
khu, cụm công nghiệp. Tập trung xây dựng kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm 
2021-2025; hoàn thành lập và thực hiện công bố công khai kế hoạch sử dụng đất 
năm 2021 của cấp huyện.

Tập trung chỉ đạo lập và phê duyệt các Đề án theo Chương trình hành động 
số 02-CTr/TU ngày 09/12/2020 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh.

II. LĨNH VỰC VĂN HOÁ, XÃ HỘI
1. Giáo dục và đào tạo
Hoàn thành nhiệm vụ năm học 2020-2021, cơ bản đạt các chỉ tiêu kế hoạch 

đầu năm học đề ra. Chất lượng phổ cập, xóa mù chữ tiếp tục được duy trì, nâng 
cao. Hoạt động giáo dục toàn diện được giữ vững; chất lượng học sinh giỏi quốc 
gia có tiến bộ vượt bậc, có 81/99 học sinh dự thi đạt giải (tỷ lệ 81,8%)25 và tỉnh 
Hải Dương xếp thứ 5 toàn quốc. Xây dựng các phương án và tổ chức thi tuyển 
sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021-2022 đảm bảo nghiêm túc, đúng quy chế 
và an toàn phòng, chống dịch Covid-19. 

Toàn tỉnh hiện có 636 trường đạt chuẩn quốc gia26. Tích cực triển khai thực 
hiện Đề án ngoại ngữ năm 2020 theo Kế hoạch27.

2. Y tế 
Tăng cường chỉ đạo phòng chống dịch bệnh và đảm bảo đầy đủ, kịp thời 

thuốc phục vụ công tác phòng chống dịch bệnh. Xây dựng phương án tổ chức 
tiếp nhận khám, chữa bệnh và hoàn thiện bộ tiêu chí an toàn thực phẩm phòng 
chống, chống dịch Covid-19. Triển khai thực hiện tốt các chương trình, đề án 
của ngành, đặc biệt quan tâm Chương trình mục tiêu quốc gia về dân số - kế 
hoạch hóa gia đình, từng bước giảm mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ 
sinh con thứ 3; kế hoạch công tác Dân số trọng tâm giai đoạn 2021-2025 và 
Chiến dịch truyền thông, vận động lồng ghép cung cấp dịch vụ sức khỏe sinh 
sản, kế hoạch hóa gia đình năm 2021.

24- Đến hết tháng 5 đã thẩm định, trình phê duyệt Nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chung đô 
thị, quy hoạch xây dựng vùng huyện: Chí Linh, Kinh Môn, Cẩm Giàng, Nam Sách, Thanh 
Miện, Gia Lộc và Bình Giang.
- Quy hoạch xây dựng vùng huyện chưa phê duyệt (04 huyện: Kim Thành, Thanh Hà, Tứ Kỳ, 
Ninh Giang), dự kiến phê duyệt trước ngày 30/6/2021.
25- 04 giải Nhất, 21 giải Nhì, 28 giải Ba và 28 Khuyến khích.
26- Mầm non 194 trường (đạt tỷ lệ 65,5%); Tiểu học 213 trường (đạt 86,9%); THCS 196 
trường (đạt 77,8%); THPT 33 trường (đạt 60,1%).
27- Đến tháng 5/2021, có 495 trường được trang bị 588 phòng học ngoại ngữ theo quy định, 
bao gồm: 246/246 trường Tiểu học (tỷ lệ đạt 100%); THCS có 199/252 (tỷ lệ đạt 78,9%); 
THPT 40/40 trường (tỷ lệ đạt 100%).
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3. Thông tin truyền thông, văn hoá - thể dục thể thao 
Thường xuyên tuyên truyền, thông tin hướng dẫn và vận động toàn dân 

tham gia phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh các hoạt động thông tin 
truyền thông, tập trung vào việc tuyên truyền, phổ biến các chủ trương của 
Đảng, Nhà nước, của tỉnh, đặc biệt là tuyên truyền, hướng dẫn triển khai đồng 
bộ, kịp thời, hiệu quả chương trình, kế hoạch công tác phục vụ tổ chức Đại hội 
đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và triển khai thực hiện các Chương trình, 
đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-
2025.

Thực hiện tạm dừng các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao để phòng, 
chống dịch Covid-19. Hướng dẫn các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự không 
tổ chức các nghi lễ, hoạt động có tập trung đông người; không tổ chức đón các 
đoàn khách thập phương, thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng chống 
dịch bệnh. Tạm dừng các hoạt động triển lãm, các hoạt động biểu diễn nghệ 
thuật...

4. Giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội
Sáu tháng đầu năm ước giải quyết việc làm mới 14.200 lao động28, đạt 40% 

kế hoạch năm (tăng 37,1% so với cùng kỳ năm trước). Tổ chức 24 phiên giao 
dịch việc làm định kỳ, thu hút sự tham gia của 362 doanh nghiệp và 3.857 người 
lao động, trong đó có 1.466 người nhận được việc làm sau khi phỏng vấn tại sàn 
giao dịch. Thực hiện có hiệu quả chính sách bảo hiểm thất nghiệp29. Triển khai 
các giải pháp phù hợp và kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp, người 
dân, người lao động bị mất việc, thiếu việc làm, giảm sâu thu nhập do đại dịch 
Covid-19; chủ động hướng dẫn doanh nghiệp giải quyết chế độ cho người lao 
động bị ảnh hưởng bởi dịch, bệnh Covid-19. 

Xây dựng kế hoạch triển khai và tổ chức thực hiện tốt chương trình an toàn 
vệ sinh lao động năm 2021. Đẩy mạnh thực hiện đồng bộ các cơ chế, chính sách, 
giải pháp phát triển giáo dục nghề nghiệp và nhân lực có kỹ năng nghề30; Kế 
hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2021.

Quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng người có công với cách 
mạng, người nghèo và đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn 
tỉnh; tiếp nhận, thẩm định hồ sơ giải quyết chế độ, chính sách cho người có công 

28- Trong đó, xuất khẩu lao động 2.576 người.
29- Quyết định hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng cho 3.180 người, với tổng kinh phí 61,28 
tỷ đồng; hỗ trợ học nghề cho 93 người lao động hưởng trợ cấp thất nghiệp. 
30- Ước 6 tháng đầu năm: Tuyển mới 11.375 người (Cao đẳng 1.070 người, trung cấp 659 
người, sơ cấp 6.995 người và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng cho 2.651 người); Công 
nhận tốt nghiệp cho 8.027 người (Cao đẳng 83 người, trung cấp 554 người, sơ cấp 6.231 
người và đào tạo thường xuyên dưới 3 tháng cho 1.159 người). 
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theo quy định. Nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021, đã tiếp nhận và cấp 
phát quà Tết đến tận tay các đối tượng trước Tết31.

Xây dựng và triển khai Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 
giảm nghèo năm 2021 và kế hoạch thực hiện các chương trình, đề án thuộc lĩnh 
vực bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2021. Tăng cường các 
giải pháp đảm bảo thực hiện quyền trẻ em32 và kế hoạch thực hiện Chiến lược 
quốc gia về bình đẳng giới và hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ năm 2021...

III. CÔNG TÁC THANH TRA, TƯ PHÁP VÀ QUỐC PHÒNG - AN 
NINH

1. Triển khai thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 2021 
đã phê duyệt; phối hợp tốt trong việc xử lý tránh chồng chéo trong hoạt động 
thanh tra, kiểm tra và không có tình trạng doanh nghiệp được thanh tra quá 1 
lần/ năm. Đã thực hiện 62 cuộc thanh tra hành chính (54 cuộc theo kế hoạch và 
08 cuộc đột xuất) và 81 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành. Qua thanh tra, 
kiểm tra đã phát hiện vi phạm về kinh tế với số tiền 4 tỷ 255 triệu đồng33. 

Từ đầu năm đến nay, cơ quan hành chính nhà nước các cấp đã tiếp 1.344 
lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; một số vụ việc mới 
phát sinh nhưng không có vụ việc nào nổi cộm, phức tạp. Đã giải quyết 85/186 
vụ việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền, đạt 45,69% (khiếu nại 49/113 vụ 
việc; tố cáo 36/73 vụ việc); số vụ việc còn lại đang trong thời gian giải quyết.

2. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm 
pháp luật được thực hiện kịp thời. Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các văn bản 
pháp luật mới ban hành. 

Công tác quản lý, đăng ký hộ tịch và chứng thực, cấp Phiếu lý lịch tư pháp 
đáp ứng kịp thời yêu cầu của tổ chức, cá nhân. Các tổ chức bổ trợ tư pháp bảo 
đảm duy trì hoạt động phục vụ người dân và doanh nghiệp trong bối cảnh cách 
ly xã hội.

3. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về quốc phòng, quân sự địa 
phương. Xây dựng và duy trì thực hiện nghiêm túc quy định trực sẵn sàng chiến 
đấu, phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển 

31- Chuyển 58.931 suất quà của Chủ tịch nước tới các gia đình liệt sĩ, người có công với cách 
mạng (số tiền 17,813 tỷ đồng); chuyển 60.686 suất quà của Tỉnh ủy, HĐND, UBMTTQ, 
UBND tỉnh tới các gia đình người có công với cách mạng (số tiền 42,48 tỷ đồng); trợ cấp khó 
khăn cho 12 xã, phường, thị trấn với tổng số 8.858 hộ nghèo (mỗi suất quà trị giá 0,3 triệu 
đồng), với tổng số tiền 2,657 tỷ đồng; tổ chức thăm, tặng quà Tết cho trên 1.091 trẻ em có 
hoàn cảnh khó khăn, trẻ em mồ côi, với tổng kinh phí gần 3,3 tỷ đồng...
32- Tính đến tháng 12/2020, toàn tỉnh có 477,116 trẻ em (chiếm 25,1% dân số), bao gồm: có 
252,871 trẻ em nam (chiếm 53%) và 224,245 trẻ em nữ (chiếm 47%).
33- Trong đó, kiến nghị thu hồi 0,305 tỷ đồng, giảm giá trị quyết toán 3,39 tỷ đồng, xử lý khác 
0,56 tỷ đồng; xử phạt vi phạm hành chính 0,48 tỷ đồng. Kiến nghị xử lý kỷ luật 05 cá nhân; 
kiến nghị chuyển cơ quan điều tra 02 vụ việc. 
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chọn, gọi công dân nhập ngũ và hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Xây dựng 
và ban hành kế hoạch tiếp tục thực hiện Đề án “Xây dựng khu vực phòng thủ 
giai đoạn 2021-2025”, kế hoạch diễn tập khu vực phòng thủ nhiệm kỳ 2021-
2025. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.

4. Mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự Đại 
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân sửu 2021, cuộc bầu cử 
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 
Tập trung đấu tranh triệt phá các băng, ổ nhóm tội phạm hình sự nguy hiểm, tội 
phạm có tổ chức, tội phạm sử dụng vũ khí, vật liệu nổ gây án; tội phạm trộm 
cắp, cướp giật... Tội phạm và vi phạm pháp luật về trật tự xã hội phát hiện xảy ra 
295 vụ (giảm 55 vụ = 15,7%); điều tra, làm rõ 265 vụ (đạt 90%). Phát hiện, bắt 
giữa, xử lý 403 vụ, 416 đối tượng phạm tội và vi phạm pháp luật về kinh tế 
(giảm 79 vụ, giảm 90 đối tượng); 524 vụ, 1.127 đối tượng phạm tội và vi phạm 
pháp luật về ma túy (tăng 42 vụ, tăng 134 đối tượng); 643 vụ vi phạm các quy 
định của pháp luật về bảo vệ môi trường (tăng 332 vụ).

Triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, trật 
tự công cộng. Tai nạn giao thông giảm trên cả 3 chỉ tiêu: đã xảy ra 62 vụ, làm 
chết 54 người, bị thương 29 người34. Xử lý 6.187 trường hợp vi phạm giao 
thông, phạt tiền hơn 11,8 tỷ đồng, tước 923 giấy phép lái xe, tạm giữ 220 
phương tiện. Xảy ra 07 vụ cháy (giảm 11 vụ = 61,1%), không có thiệt hại về 
người, thiệt hại tài sản 4,2 tỷ đồng. 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác truy vết phòng, chống dịch Covid-
19, trong đó lực lượng công an là nòng cốt.

IV. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NỘI VỤ
1. Tập trung chỉ đạo thực hiện quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính; nâng cao chất lượng dịch vụ hành chính công; nâng cao đạo đức công vụ, 
chất lượng phục vụ nhân dân trong các cơ quan nhà nước.

2. Thực hiện công tác quản lý cán bộ công chức, viên chức theo quy định. 
Tiếp tục thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị định số 108/2014/NĐ-CP, Nghị 
định số 113/2018/NĐ-CP của Chính phủ bảo đảm quy định. 

Thẩm định sắp xếp tổ chức bộ máy bên trong sở, ban, ngành theo Nghị 
định 107/2020/NĐ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 4781/KH-UBND ngày 
30/12/2020 của UBND tỉnh; việc sắp xếp tổ chức, bộ máy các cơ quan, đơn vị 
được thực hiện theo đúng quy định; thực hiện chính sách tinh giản biên chế đảm bảo 
được tỷ lệ giảm biên chế theo yêu cầu.

Xây dựng và thực hiện Kế hoạch thi tuyển công chức năm 2021 (đã tổ chức 
thi xong vòng 2); Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức 
tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2025; kế hoạch thu hút ưu đãi năm 2021 và triển 
khai thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng năm 2021.

34- Giảm 51 vụ = 45%, giảm 47 người chết = 46,5%, giảm 12 người bị thương = 29%. 



13

3. Triển khai tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV 
và bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong bối cảnh dịch Covid-19 
diễn biến phức tạp, đã đảm bảo quyền bầu cử và bảo đảm an toàn phòng chống 
dịch cho cử tri, tỷ lệ cử tri đi bầu cao, đảm bảo về cơ cấu, thành phần, số lượng 
đại biểu được bầu theo quy định. Kết quả đã bầu ra 09 đại biểu Quốc hội, 63 đại 
biểu Hội đồng nhân dân tỉnh, 407 đại biểu Hội đồng nhân cấp huyện và 5.702 
đại biểu Hội đồng nhân dân cấp xã.

 (Chi tiết về kết quả thực hiện của các ngành, lĩnh vực có Phụ lục số 01 đến 
số 06 kèm theo)

B. HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN
I. HẠN CHẾ, YẾU KÉM
1. Về sản xuất - kinh doanh
1.1. Dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm diễn biến phức tạp, tiềm ẩn 

nhiều nguy cơ bùng phát, ảnh hưởng đến việc đầu tư mở rộng quy mô chăn 
nuôi. 

Việc khắc phục tồn tại hạn chế, hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận nông 
thôn mới của một số địa phương còn chậm.

1.2. Doanh nghiệp trong lĩnh vực du lịch, vận tải phải dừng hoạt động; các 
doanh nghiệp trong lĩnh vực khác về cơ bản duy trì sản xuất nhưng gặp rất nhiều 
khó khăn, sản xuất cầm chừng.

1.3. Thị trường tiêu thụ giảm và hoạt động lưu thông hàng hóa, xuất nhập 
khẩu gặp khó khăn; nhiều đơn hàng phải tạm dừng hoặc hủy bỏ.

2. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường, bảo đảm an toàn 
giao thông và đầu tư phát triển

2.1. Công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất còn chậm, ảnh hưởng 
lớn đến triển khai đầu tư các dự án. Các hành vi mua, bán, vận chuyển, tàng trữ, 
tiêu thụ khoáng sản trái phép chưa được xử lý kịp thời; chấp hành quy định pháp 
luật về tài nguyên nước của một số cơ sở sản xuất kinh doanh chưa nghiêm. Hệ 
thống xử lý nước thải tập trung của các khu công nghiệp chưa xây dựng đồng 
bộ, quy mô xử lý nước thải chưa đạt yêu cầu. 

Việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất 
cho các cơ sở tôn giáo chậm so với kế hoạch.

2.2. Công tác quản lý, xử lý chất thải ở một số địa phương, đơn vị chưa 
chặt chẽ, vẫn xảy ra tình trạng đổ chất thải không đúng quy định, gây ô nhiễm 
môi trường nông thôn.

2.3. Vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ, đường thủy nội địa 
còn khó khăn trong việc xử lý, giải tỏa hoàn trả hiện trạng ban đầu. Công tác 
kiểm tra xử lý vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, hành lang giao thông 
còn hạn chế. 
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2.4. Công tác hoàn thiện các thủ tục đầu tư để lựa chọn nhà thầu xây dựng, 
đẩy nhanh tiến độ thực hiện, nghiệm thu khối lượng hoàn thành, quyết toán và 
giải ngân vốn đầu tư công của một số dự án còn rất chậm. Giá cả một số vật liệu 
thiết yếu tăng cao gây khó khăn cho các nhà thầu xây dựng. 

2.5. Thực hiện nâng cấp đô thị theo lộ trình còn chậm, lúng túng. Chưa 
khắc phục được tình trạng dự án chậm tiến độ, nhà đầu tư chây ỳ không triển 
khai thực hiện hoàn thiện dự án để nghiệm thu, bàn giao theo đúng kế hoạch của 
tỉnh.

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
3.1. Cơ sở vật chất ở nhiều trường học xuống cấp; đồ dùng, trang thiết bị 

dạy học hiện đại còn thiếu. Để bảo đảm yêu cầu phòng, chống dịch, các cơ sở 
giáo dục phải tạm dừng đến trường đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch thực 
hiện năm học.

3.2. Thực hiện công tác chuyên môn cần tập trung đông người bị hạn chế, 
dẫn đến chậm triển khai một số kế hoạch về khám bệnh nghề nghiệp, quan trắc 
môi trường lao động và tập huấn chuyên môn cho doanh nghiệp. Nguy cơ một 
số bệnh trong Chương trình tiêm chủng mở rộng tiếp tục có xu hướng quay trở 
lại (như: Ho gà, Sởi/Rubella, tay chân miệng...).

Tuyến xã chưa đảm bảo 100% xã có bác sĩ làm việc. Ứng dụng công nghệ 
thông tin trong quản lý và khám, chữa bệnh còn gặp nhiều khó khăn.

3.3. Công tác phòng, chống dịch Covid-19:
Ý thức phòng chống dịch của một bộ phận người dân còn lơ là chủ quan, 

không tự giác khai báo y tế, thậm chí khai báo gian dối gây khó khăn cho việc 
truy vết. Hoạt động của Tổ COVID cộng đồng ở một số nơi chưa thật sự hiệu 
quả, vẫn còn trường hợp ho, sốt trong cộng đồng nhiều ngày không được phát 
hiện.

Công tác xét nghiệm SARS-CoV-2 trong giai đoạn đầu khi dịch bùng phát 
còn lúng túng, chưa đáp ứng được yêu cầu thần tốc phòng chống dịch bệnh. Cơ 
sở hạ tầng của các khu cách ly tập trung không đảm bảo cho việc cách ly y tế.

3.4. Phong trào xây dựng gia đình văn hóa, làng, khu dân cư văn hóa ở một 
số địa phương còn hình thức, chất lượng chưa cao. Việc xây dựng các thiết chế 
văn hóa, thể thao từ tỉnh đến cơ sở còn chậm, chưa đáp ứng được yêu cầu.

3.5. Hoạt động đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài gặp khó khăn. Chấp 
hành pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, an toàn, vệ 
sinh lao động… của một số doanh nghiệp, cá nhân chưa nghiêm túc.

4. Lĩnh vực nội vụ, thanh tra, tư pháp, bảo đảm an ninh trật tự
4.1. Quản lý nhà nước về tôn giáo gặp nhiều khó khăn; một số “hiện tượng 

tôn giáo mới” trên địa bàn tỉnh vẫn diễn ra, tiềm ẩn những yếu tố phức tạp. 
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4.2. Công tác tiếp nhận, phân loại và xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo ở một 
số đơn vị có vụ việc còn chưa chính xác, giải quyết chưa đúng quy định; giải 
quyết đơn thư thuộc thẩm quyền, nhất là cấp cơ sở còn chậm, chất lượng chưa 
cao. Công tác đôn đốc, thực hiện kết luận, kiến nghị sau thanh tra còn hạn chế.

4.3. Hoạt động của một số loại tội phạm còn tiềm ẩn diễn biến phức tạp, 
nhất là tội phạm trộm cắp tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm lợi 
dụng tình hình dịch bệnh để phạm tội.

4.4. Công tác thông tin, tổng hợp, báo cáo của nhiều địa phương, đơn vị 
chưa đầy đủ, kịp thời.

II. NGUYÊN NHÂN CỦA HẠN CHẾ, YẾU KÉM
1. Nguyên nhân khách quan
1.1. Dịch Covid-19 bùng phát và lan rộng trên địa bàn tỉnh đã ảnh hưởng 

tiêu cực, tác động trực tiếp đến tất cả các hoạt động kinh tế - xã hội và đời sống, 
việc làm của nhân dân; một số nhiệm vụ chuyên môn của các ngành, lĩnh vực và 
địa phương chậm được triển khai thực hiện theo kế hoạch đề ra. Doanh nghiệp, 
nhà thầu xây dựng thiếu nhân công do người lao động phải cách ly, giãn cách xã 
hội.

1.2. Nhiều tỉnh áp dụng biện pháp kiểm soát chặt để phòng chống dịch, dẫn 
đến các hoạt động thương mại, dịch vụ, vận tải và xuất nhập khẩu gặp khó 
khăn.

1.3. Một số văn bản hướng dẫn thi hành các Luật mới chậm được ban hành; 
nhiều văn bản pháp luật và văn bản hướng dẫn chưa cụ thể, rõ ràng, còn có 
nhiều cách hiểu khác nhau, gây khó khăn, vướng mắc và lúng túng trong tổ chức 
thực hiện. 

2. Nguyên nhân chủ quan
2.1. Sự phối hợp giữa các Sở, ngành và địa phương trong một số lĩnh vực 

còn chưa chủ động, kịp thời; giải quyết các thủ tục hành chính có nơi, có lúc 
chưa chặt chẽ, hiệu quả chưa cao và thời gian kéo dài so với quy định.

2.2. Một số cơ quan, địa phương chưa kịp thời nắm bắt, chủ động tham 
mưu đề xuất những biện pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc và kiên quyết xử lý 
các vi phạm thuộc lĩnh vực ngành, địa phương quản lý.

2.3. Một số ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm xúc tiến và huy động 
các nguồn vốn đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng thiết yếu theo hướng đồng bộ 
hiện đại, nhất là về lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa chưa được đầu tư thỏa đáng.

2.4. Nhận thức và ý thức trách nhiệm của một số tổ chức, cá nhân còn 
nhiều hạn chế, chưa chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. 

2.5. Lãnh đạo chính quyền một số địa phương, đặc biệt là chính quyền cấp 
cơ sở chưa quan tâm đúng mức tới công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 
tố cáo. Một số cán bộ trực tiếp làm công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu 
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nại, tố cáo chưa đáp ứng được yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm công tác nên 
hiệu quả xử lý công việc còn hạn chế.

2.6. Nhiều sở, ngành, địa phương chưa thực sự quan tâm, chỉ đạo thực hiện 
đầy đủ chế độ thông tin, báo cáo theo quy định của pháp luật.

PHẦN THỨ HAI
Một số nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021

Hiện nay tỉnh Hải Dương đã chủ động kiểm soát tốt được dịch bệnh Covid-
19 và ngăn chặn được sự lây lan trong cộng đồng, nhưng nguy cơ bùng phát 
dịch bệnh vẫn có thể xảy ra. Trên cơ sở ước thực hiện 6 tháng đầu năm và dự 
báo kết quả sản xuất, kinh doanh, phát triển của các ngành, lĩnh vực 6 tháng cuối 
năm 2021 trong điều kiện dịch Covid-19 được khống chế, không có các ổ dịch 
tại các doanh nghiệp, không bị giãn cách xã hội trên diện rộng tại tỉnh, yêu cầu 
các ngành, các cấp tập trung chỉ đạo, quyết liệt thực hiện có hiệu quả những 
nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2021 như sau:

A. VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19
Thực hiện nghiêm các quy định về phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ 

đạo của Bộ Y tế, Tỉnh ủy và UBND tỉnh, bảo đảm an toàn dịch bệnh và không 
để dịch bùng phát xảy ra trên địa bàn tỉnh. Trong đó, tập trung thực hiện:

1. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, đề cao trách nhiệm người đứng đầu trong 
phòng, chống dịch, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác. Khi có nguy 
cơ dịch xảy ra phải ưu tiên cho công tác phòng chống dịch thực hiện phương 
châm 4 tại chỗ, chủ động ứng phó với các cấp độ của dịch theo nguyên tắc: ngăn 
chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng và dập dịch. Không áp dụng giãn cách 
trên phạm vi rộng; các biện pháp phòng, chống dịch cần được tính toán kỹ 
lưỡng, bảo đảm hạn chế tác động tiêu cực đến các hoạt động kinh tế, xã hội và 
đời sống người dân. 

2. Tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh, siết chặt việc thực hiện các biện pháp 
phòng chống dịch tại từng cơ quan, đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp, cơ sở sản 
xuất, nhất là những nơi thường xuyên có tập trung đông người, xử lý nghiêm các 
vi phạm quy định phòng chống dịch.

3. Tăng cường quản lý, giám sát các bệnh nhân nhiễm Covid-19 đã điều trị 
khỏi về cách ly 21 ngày tại nhà. Chính quyền cấp xã phải tăng cường công tác 
truyền thông, giám sát chặt chẽ việc thực hiện cách ly của các đối tượng tại hộ 
gia đình.

4. Tiếp tục củng cố, duy trì và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của 
Tổ Covid-19 cộng đồng, Tổ an toàn Covid trong các cơ quan, đơn vị, doanh 
nghiệp và xác định là biện pháp chiến lược, lâu dài trong phòng chống dịch.
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5. Tập trung nguồn lực để triển khai kế hoạch tiêm chủng vắc xin phòng 
Covid-19 giai đoạn 2021-2022 theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Phấn đấu trong 6 
tháng cuối năm 2021 mua và tiêm vắc xin cho khoảng 01 triệu người dân Hải 
Dương; trong đó ưu tiên cho lực lượng công nhân trong các doanh nghiệp và 
người lao động trong các ngành dịch vụ.

B. NHIỆM VỤ CỦA CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC
I. NHIỆM VỤ CHUNG
1. Tập trung các nguồn lực để thực hiện đầy đủ các nhiệm vụ, giải pháp đã 

đề ra trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước 
năm 2021, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành mượt mức các mục tiêu, nhiệm 
vụ của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 theo các Nghị quyết của 
HĐND tỉnh và Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 22/01/2021 của UBND tỉnh 
(chi tiết có biểu số 07 đến số 10 kèm theo). Trong đó:

- Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2021 tăng từ 8% 
trở lên so với năm 2020 (KH năm tăng 8% trở lên), trong đó 6 tháng cuối năm 
phấn đấu tăng 11,86% so với cùng kỳ năm trước. Cụ thể:

+ Khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,88% (KH năm tăng 
2,48%); phấn đấu 6 tháng cuối năm tăng 2,34%.

+ Công nghiệp - xây dựng tăng 10,77% (KH năm tăng 9,11%); phấn đấu 6 
tháng cuối năm tăng 15,68% (công nghiệp tăng 15,87%, xây dựng tăng 
14,35%).

+ Dịch vụ tăng 4,03% (KH năm tăng 7,76%); phấn đấu 6 tháng cuối năm 
tăng 7,33%.

- Thu ngân sách nội địa cả năm 2021 đạt trên 14.000 tỷ đồng (tăng 27,8%), 
trong đó 6 tháng cuối năm 6.480 tỷ đồng.

 2. Khẩn trương xây dựng hoàn thành và tổ chức thực hiện các chương 
trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

3. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách mạnh mẽ và thực chất hơn nữa thủ tục hành 
chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, thu hút các 
dòng vốn đầu tư, đặc biệt là từ các tập đoàn kinh tế lớn. Tập trung lãnh đạo, chỉ 
đạo xây dựng và thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp để nâng cao chỉ số 
năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), nhất là một số chỉ tiêu thành phần của PCI 
hiện đang ở mức độ thấp35; phấn đấu PCI năm 2021 tăng tối thiểu 5 bậc so với 
năm 2020.

35- (1) Chi phí không chính thức (10%): đứng thứ 62 trong cả nước và thứ 10 trong vùng 
Đồng bằng Sông Hồng; (2) Tính năng động (5%): đứng thứ 63 cả nước và thứ 8 trong vùng; 
(3) Thiết chế pháp lý (5%): đứng thứ 60 cả nước và thứ 10 trong vùng; (4) Chỉ số minh bạch 
và khả năng tiếp cận thông tin (20%): đứng thứ 53 cả nước và thứ 9 trong vùng; (5) Chi phí 
về thời gian (5%): đứng thứ 52 cả nước và thứ 8 trong vùng.
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II. NHIỆM VỤ CỤ THỂ
1. Lĩnh vực kinh tế
1.1. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông nghiệp theo hướng tăng trưởng 

xanh; phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung ứng dụng công nghệ cao, nông 
nghiệp hữu cơ. Tổ chức lựa chọn, tôn vinh quảng bá và xúc tiến thương mại 10 
sản phẩm nông nghiệp tiêu biểu của tỉnh có chất lượng cao, uy tín trên thị 
trường36.

Theo dõi sát tình hình sản xuất và lưu thông nông sản hàng hóa; kịp thời hỗ 
trợ tiêu thụ sản phẩm, không để xảy ra tình trạng bị ứ đọng cục bộ. Xây dựng và 
thực hiện tốt Kế hoạch sản xuất vụ mùa 2021, vụ Đông 2021-2022. Theo dõi sát 
sao diễn biến của thời tiết, dịch bệnh để có biện pháp hỗ trợ, ứng phó kịp thời.

Chú trọng công tác tưới tiêu, đảm bảo cung cấp đủ nước cho cây trồng sinh 
trưởng và phát triển tốt. Duy trì thường xuyên công tác kiểm tra chuyên ngành 
về chất lượng vật tư nông nghiệp, chất lượng nông sản phẩm và vệ sinh an toàn 
thực phẩm.

Tăng cường kiểm soát chất lượng giống vật nuôi trong quá trình nhập để tái 
đàn; thường xuyên hướng dẫn, khuyến khích tái đàn tại chỗ, tại các cơ sở chăn 
nuôi an toàn sinh học. Tổ chức thực hiện tốt các quy định về phòng, chống dịch 
bệnh động vật và chủ động đập tắt ngay dịch bệnh khi mới phát sinh. 

Nắm bắt tình hình diễn biến của mưa lũ, bão để chủ động phòng tránh, cứu 
hộ, cứu nạn và kịp thời khắc phục hậu quả do lũ, bão gây ra. Tập trung theo dõi 
theo dõi mực nước, chất lượng nước trên hệ thống sông trục để đảm bảo cung 
cấp kịp thời và đầy đủ nước tưới cho sản xuất nông nghiệp và đời sống dân sinh. 
Thực hiện tốt công tác chăm sóc, phát triển và quản lý rừng. Tăng cường công 
tác phòng cháy chữa cháy rừng, hạn chế tối đa do cháy rừng gây ra.

Tập trung tháo gỡ khó khăn, thực hiện đồng bộ các giải pháp để hoàn thành 
các chỉ tiêu của các huyện nông thôn mới và tỉnh đạt tiêu chí nông thôn mới năm 
2021 theo kế hoạch đã đề ra.

1.2. Thường xuyên rà soát, nắm bắt tình hình hoạt động sản xuất kinh 
doanh để kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là khó khăn về bảo đảm 
nguồn nhân lực, sản xuất an toàn trong điều kiện dịch bệnh, nhằm thúc đẩy phát 
triển sản xuất kinh doanh, vận chuyển và lưu thông hàng hóa. Thực hiện kịp 
thời, đầy đủ các cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi 
dịch; tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân 
đẩy nhanh tiến độ đầu tư, phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh. 

Từng bước khôi phục hoạt động của các ngành kinh tế dịch vụ phát triển 
trong trạng thái bình thường mới, nhưng phải an toàn với dịch bệnh Covid-19.

36- Vải, cà rốt, hành, tỏi, rau an toàn, gà đồi Chí Linh, cá nước ngọt, rươi, cáy, gạo nếp cái hoa 
vàng...
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Thực hiện có hiệu quả Chương trình Xúc tiến thương mại và Chương trình 
Phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025. Tập trung xúc tiến thương 
mại các nhóm hàng chế biến nông sản thực phẩm và sản phẩm công nghiệp nông 
thôn, làng nghề. Đẩy mạnh tuyên tuyên truyền thực hiện vận động “Người Việt 
Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Nắm 
sát nhu cầu, hỗ trợ cung cấp thông tin thị trường, dự báo giá cả hàng hóa giúp 
các doanh nghiệp, cá nhân nắm bắt nhanh diễn biến thị trường để điều chỉnh 
hoạt động sản xuất, kinh doanh phù hợp.

1.3. Tăng cường công tác quản lý đầu tư. Quyết liệt xử lý dứt điểm các 
vướng mắc về bồi thường giải phóng mặt bằng và tập trung cho công tác giải 
phóng mặt bằng để triển khai các dự án trọng điểm của tỉnh, các khu công 
nghiệp, cụm công nghiệp, các khu đô thị lớn. Phát huy vai trò của cấp ủy và các 
tổ chức cơ quan, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội, các ngành nội 
chính của cấp huyện tham gia vào công tác giải phóng mặt bằng.

Thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc các chủ đầu tư hoàn thiện các 
thủ tục về đầu tư, lựa chọn nhà thầu, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm nghiệm 
thu khối lượng hoàn thành và giải ngân các nguồn vốn đầu tư nhằm góp phần 
thúc đẩy tăng trưởng kinh tế (đặc biệt là các dự án trọng điểm, dự án lớn và dự 
án hạ tầng giao thông kết nối vùng, kết nối liên tỉnh). Tập trung đẩy nhanh tiến 
độ lập quy hoạch và đầu tư hạ tầng các khu công nghiệp, cụm công nghiệp.

Thực hiện rà soát các nguồn vốn và khả năng cân đối các nguồn vốn, đẩy 
nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình duyệt các thủ tục chuẩn bị đầu tư để lập kế 
hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021-2025 theo đúng quy định của pháp 
luật. Trong đó, tập trung hoàn thiện các thủ tục đầu tư, kế hoạch vốn để năm 
2021 khởi công dự án Đường trục Đông - Tây tỉnh Hải Dương.

Chủ động vào cuộc tháo gỡ khó khăn và xây dựng, thực hiện các giải pháp 
đồng hành cùng doanh nghiệp. Thường xuyên rà soát, đôn đốc xử lý và thực 
hiện rút ngắn ít nhất 50% thời gian giải quyết các thủ tục hành chính về đầu tư 
của một dự án.

Tăng cường các hoạt động tư vấn và xúc tiến, đẩy mạnh kêu gọi đầu tư 
phát triển toàn xã hội; tập trung thu hút các dự án có công nghệ cao, công nghệ 
mới, công nghệ sạch, công nghiệp hỗ trợ, tiết kiệm năng lượng, sản phẩm mới, 
đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn và dự án xây dựng nhà ở công nhân, xây 
dựng nhà máy xử lý rác thải công nghệ cao trên địa bàn tỉnh. Thực hiện có hiệu 
quả các kế hoạch phát triển doanh nghiệp, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp và 
người dân, thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh.

1.4. Thường xuyên rà soát toàn bộ người nộp thuế bị ảnh hưởng giảm thu, 
hoặc tăng thu (nếu có). Theo dõi chặt chẽ diễn biến tình hình sản xuất, kinh 
doanh của người nộp thuế và tổ chức đánh giá, xác định cụ thể mức độ ảnh 
hưởng của dịch Covid-19 gây ra đến từng ngành, lĩnh vực, từng người nộp thuế, 
tổng hợp mức độ ảnh hưởng đến thu ngân sách để dự báo nguồn thu phát sinh 
từng tháng, quý và cả năm trên địa bàn, có các giải pháp đồng bộ, hiệu quả để 
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ứng phó cả trước mắt và lâu dài về chính sách hỗ trợ cho các đối tượng nộp thuế 
vượt qua giai đoạn khó khăn do dịch bệnh, bảo đảm nuôi dưỡng và tạo nguồn 
tăng thu NSNN. Quyết liệt thực hiện các giải pháp thu nợ theo Quy trình quản lý 
thu nợ và Quy trình cưỡng chế nợ thuế. 

Đẩy mạnh thực hiện hình thức đấu giá quyền sử dụng đất để bổ sung cho 
chi đầu tư phát triển.

Điều hành ngân sách một cách linh hoạt, chủ động, cân đối ngân sách đảm 
bảo các khoản chi thiết yếu, mua vắc xin phòng Covid-19 và chi đầu tư phát 
triển đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. 

1.5. Thực hiện tốt công tác điều hòa, lưu thông tiền tệ. Đẩy mạnh chương 
trình kết nối Ngân hàng - Doanh nghiệp; triển khai quyết liệt các giải pháp tháo 
gỡ khó khăn trong quan hệ tín dụng với khách hàng, đặc biệt là khó khăn của 
khách hàng vay vốn bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19. Tập trung tín dụng cho các 
ngành, lĩnh vực ưu tiên, khu vực sản xuất, kinh doanh, dự án, phương án có khả 
năng phục hồi cao, tạo sự lan tỏa; mở rộng tín dụng đi đôi với nâng cao chất 
lượng tín dụng. Kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro, tích 
cực thu hồi, xử lý nợ xấu và hạn chế tối đa nợ xấu mới phát sinh. 

1.6. Thực hiện tốt công tác quản lý khoa học, quản lý công nghệ và sở hữu 
trí tuệ, an toàn bức xạ hạt nhân, quản lý nhà nước về tiêu chuẩn - đo lường - chất 
lượng. Tập trung ưu tiên nghiên cứu ứng dụng các công nghệ cao, công nghệ 
tiên tiến trong các lĩnh vực kinh tế - xã hội37. Hoàn thiện các thủ tục đầu tư, triển 
khai thực hiện 03 dự án của Đề án “Xây dựng Chính quyền điện tử và Đô thị 
thông minh tỉnh Hải Dương giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030”.

1.7. Thường xuyên hướng dẫn, đôn đốc các địa phương, chủ đầu tư thực 
hiện các thủ tục về đất đai đảm bảo theo tiến độ đầu tư của dự án. Đẩy nhanh 
việc triển khai, thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng đất; kịp thời giải quyết các 
khó khăn, vướng mắc trong việc giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử 
dụng đất để cho các tổ chức, cá nhân; hoàn thiện hồ sơ cấp Giấy chứng nhận 
quyền sử dụng đất cho các cơ sở tôn giáo trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch. Kiểm 
tra, xử lý nghiêm các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng phí đất 
đai. 

Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật 
về khoáng sản và ngăn chặn, xử lý kịp thời hoạt động khai thác khoáng sản trái 
phép. Đẩy mạnh tổ chức đấu giá quyền khai thác khoáng sản.

Rà soát, kiểm tra các bãi chôn lấp rác thải của các địa phương để có 
phương án xử lý phù hợp. Tiếp tục lắp đặt các trạm quan trắc tự động môi 
trường xung quanh theo phân kỳ đầu tư.

1.8. Tập trung đẩy nhanh tiến độ lập Quy hoạch tỉnh, các quy hoạch có tính 
chất kỹ thuật, chuyên ngành và kế hoạch sử dụng đất theo quy định của pháp 

37- Trong tháng 8/2021, xong Quy hoạch vùng huyện và Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện.
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luật, bảo đảm chất lượng38. Trong đó, nghiên cứu lập quy hoạch 01 vùng công 
nghiệp động lực công nghiệp công nghệ cao và công nghệ hỗ trợ (diện tích 
khoảng 3.000 - 4.000 ha).

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
2.1. Thực hiện tốt các phương án thi tốt nghiệp THPT năm 2021 đảm bảo 

đúng quy định và an toàn phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh thực 
hiện tốt các đề án của ngành giáo dục đã được phê duyệt. Chủ động tháo gỡ khó 
khăn, xử lý bất cập về tình trạng thiếu giáo viên và việc sắp xếp các trường học.

Tổ chức tổng kết năm học 2020-2021; xây dựng kế hoạch và chuẩn bị tốt 
các điều kiện cho năm học mới 2021-2022.

2.2. Chủ động triển khai các hoạt động phòng, chống dịch bệnh. Củng cố và 
hoàn thiện mạng lưới khám chữa bệnh tại các tuyến kết hợp với nâng cao chất 
lượng điều trị để giảm ngày điều trị trung bình, giảm quá tải bệnh viện. Đẩy 
mạnh xã hội hóa, huy động các nguồn lực phát triển hệ thống y tế. Thực hiện lộ 
trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; đẩy mạnh ứng dụng và phát triển công 
nghệ thông tin trong hoạt động y tế. Tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực 
hiện các chế độ, chính sách về y tế, đặc biệt là hành nghề y dược tư nhân, an 
toàn vệ sinh thực phẩm và y tế môi trường.

2.3. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước trên địa bàn về lĩnh vực báo 
chí, đặc biệt công tác quản lý thông tin trên mạng xã hội. Đẩy mạnh thông tin, 
tuyên truyền về tình hình diễn biến và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.

2.4. Lập hồ sơ Di sản văn hóa phi vật thể Lễ hội truyền thống39 đề nghị Bộ 
Văn hóa, Thể thao và Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc 
gia. Lập danh mục di tích đủ điều kiện lập hồ sơ xếp hạng di tích năm 2021. 
Tiếp tục phối hợp với tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang xây dựng Hồ sơ khoa học 
Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử.

Khảo sát hiện trạng, hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ đặt tên, đổi tên đường 
phố và công trình công cộng trên địa bàn tỉnh năm 2021. Thực hiện tốt kế hoạch 
tổ chức các giải thể thao, văn nghệ khi điều kiện cho phép. 

2.5. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật lao động. Quản lý chặt 
chẽ đối với người lao động, người lao động nước ngoài tại các doanh nghiệp, 
đảm bảo công tác an toàn vệ sinh lao động, phòng chống dịch tại nơi làm việc. 
Rà soát, sắp xếp lại hoạt động của các trường đại học, các cơ sở giáo dục nghề 
nghiệp gắn với đẩy mạnh các hoạt động đào tạo nghề, cung cấp nguồn nhân lực 
chất lượng cao, giới thiệu việc làm, tổ chức các sàn giao dịch việc làm, hỗ trợ 

38- Đặc biệt là các vấn đề về bảo quản, chế biến và tiêu thụ nông sản, xây dựng nông thôn 
mới, giải quyết ô nhiễm môi trường, khởi nghiệp gắn với đổi mới sáng tạo, về giống cây, con 
mới có giá trị kinh tế cao.
39- Lễ hội chùa Trông, xã Hưng Long, huyện Ninh Giang và Lễ hội truyền thống đền Cao An 
Phụ, phường An Sinh, thị xã Kinh Môn.
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việc làm cho người lao động mất việc do dịch bệnh Covid-19, hỗ trợ các doanh 
nghiệp trên địa bàn tỉnh tuyển dụng lao động. 

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng 
bảo trợ xã hội và có giải pháp hỗ trợ xây dựng, cải tạo nhà ở cho người có công 
với cách mạng theo quy định; xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 
74 năm ngày Thương binh liệt sĩ bảo đảm trang trọng, ý nghĩa. Đẩy mạnh tuyên 
truyền công tác giảm nghèo, chính sách trợ giúp xã hội đối với các đối tượng 
bảo trợ xã hội. Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, bình 
đẳng giới; thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng, chống tệ nạn xã hội. Xây 
dựng xã, phường, thị trấn lành mạnh năm 2021.

3. Lĩnh vực thanh tra, tư pháp và quốc phòng - an ninh
3.1. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

gắn tiếp công dân với giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kiểm tra, rà soát và tập trung 
giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài còn tồn 
đọng trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt các cuộc thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch 
năm 2021 và kịp thời xử lý chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm tra (nếu 
có); chú trọng nâng cao chất lượng các cuộc thanh tra và việc thực hiện kết luận 
thanh tra.

3.2. Tăng cường công tác tuyên truyền phố biến giáo dục pháp luật, nhất là 
các luật mới ban hành. Kiểm tra, rà soát các văn bản quy phạm pháp luật, thủ tục 
hành chính có liên quan. 

3.3. Duy trì thực hiện nghiêm các quy định trực sẵn sàng chiến đấu. Hoàn 
thành tốt kế hoạch huấn luyện, chiến đấu, diễn tập. Tăng cường khả năng ứng 
cứu trong công tác phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt 
nhiệm vụ giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng, 
tuyển sinh quân sự, xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh toàn diện. Chuẩn bị 
tốt các điều kiện trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022. 
Thực hiện tốt công tác chính sách hậu phương quân đội và các hoạt động đền ơn 
đáp nghĩa, giải quyết các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy định.

3.4. Tập trung giải quyết các điểm mâu thuẫn, khiếu kiện đông người. Đẩy 
mạnh tấn công trấn áp các loại tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn giao thông 
đường bộ, đường sắt và đường thủy. Kiểm soát chặt chẽ người nhập cảnh vào 
tỉnh. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp đưa tin không đúng sự thật. Đẩy 
mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

4. Công tác nội vụ
4.1. Thực hiện quyết liệt đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; siết chặt kỷ 

cương, nâng cao đạo đức công vụ, chất lượng phục vụ nhân dân của cán bộ công 
chức, viên chức và kịp thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm pháp 
luật.

4.2. Tổng hợp kết quả sắp xếp tổ chức bên trong của các sở, ban ngành theo 
Nghị định số 107/2020/NĐ-CP và kết quả sắp xếp các cơ quan chuyên môn 
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thuộc UBND các huyện, thị xã, thành phố theo Nghị định số 108/2020/NĐ-CP 
của Chính phủ. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị định số 
120/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn vị sự 
nghiệp công lập.

4.3. Tập trung xây dựng và ban hành chương trình tổng thể cải cách hành 
chính tỉnh giai đoạn 2021-2030. Thực hiện tốt Kế hoạch tuyển dụng công chức 
trong các cơ quan hành chính nhà nước tỉnh Hải Dương năm 2021; Kế hoạch thi 
tuyển giáo viên ngành Giáo dục và Đào tạo năm 2021. Đôn đốc các cơ quan, 
đơn vị xây dựng Đề án vị trí việc làm, Đề án điều chỉnh vị trí việc làm theo Nghị 
định số 106/2020/NĐ-CP và Nghị định 62/2020/NĐ-CP của Chính phủ. Xây 
dựng Đề án và kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên 
chính; tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp sở và cấp huyện.

4.4. Hướng dẫn tổ chức kỳ họp thứ nhất đối với HĐND cấp huyện và 
HĐND cấp xã nhiệm kỳ 2021-2026.

4.5. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo. 
Chủ động phối hợp, hướng dẫn Ban Trị sự giáo hội phật giáo Việt Nam cấp 
huyện tổ chức Đại hội đại biểu Phật giáo, nhiệm kỳ 2021-2026.

Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 
của tỉnh, UBND tỉnh trân trọng báo cáo HĐND tỉnh./.

Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV. Việt Cường (30b).

T/M ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH

   Nguyễn Dương Thái
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