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T TRiNH 
Dir thão Nghj quyt v k hoich phát trin kinh t - xã hii, 

bão dam quc phông - an ninh näm 2021 cüa tinh Quãng Trj 

KInh gCri: Hi dng nhân dan tinh Quãng Trj 

Can cü Lut T chirc ChInh quyn dja phinng ngày 19 thárig 6 nãm 2015; 

Can clr Lut Ban hành van ban quy phm pháp 1ut ngày 22 tháng 6 närn 
2015; 

Can cr Chi thj s 3 1/CT-TTg ngày 29/7/2020 cüa Thu tithng ChInh phü 
ye xây drng Kê hoch phát triên kinh té - xã hi và Dr toán ngân sách nhà nithc 
näm 2021; 

Thirc hin Kê hoch so 3021KH-HDND ngày 26/10/2020 cüa Hi dng 
nhân dan tinh ye to chrc k' hçp thir 19 - HDND tinh khóa VII (ks' hop cuôi nàm 
2020); 

Trên Co s& kt qua thirc hin k hoach phát trin kinh t - xâ hi, quik 
phông - an ninh nám 2020 vâ mic tiêu, nhim vij ké hoch kinh tê - xâ hi 5 
nàm 2020-2025, Uy ban nhân dan tinh trmnh Hi ctông dOng nhân dan tinh ké 
hoch phát triên kinh tê - xä hi, bão dam quôc phông an - ninh nàm 2021 cüa 
tinh Quãng Trj (co dy tháo Nghj quyêt kern theo). 

KInh trInh HDND tinh xem xét, phê chuAn./. 

Nci nhmn: TM. UY BAN NHAN D 
- Nhu trén; CHU TICH 
-TI. HDNDtinh; 
- CT, các PCT UBND tinh; 
- Sr Ké hoach và Dâu tu; 
- Chánh, PVP, CV; 
- LLru: VT, TH(D).

, 
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HQI DONG NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Tir do - Hanh phüc 

S& I2020/NQ-I-IDND Quáng Tn, ngày tháng 12 nám 2020 

 

NGH! QUYET 
V k hoich phát trin kinh t - xa hi, 

bão dam quôc phông - an ninh näm 2021 
DU' THAO 

 

HQI BONG NHAN DAN TINII QUANG TRJ 
KHOA VII, KY HQP TH 19 

Can c&Lu2t T ch&c OiInh quyn djaphzrong ngày 19 tháng 6 nám 2015; 
Can thLut Ban hành van ban quyphgmpháp lut ngày 22 tháng 6 nàm 2015, 
Thyv hin Chi thi s 31/C T-TTg ngày 29/7/2020 cza Thu tut?ng ChInhphü v 

vic xay d,cng ké hogch phát triên kinh tê - xà h5i và dy toán ngán sách nhà nzr&c 
nãm 2021; 

Xét Ta trInh s6/T7'r-UBND ngày tháng 11 nàm 2020 kern Báo cáo so' /BC-
UBND ngày thángll nárn 2020 cia Uy ban nhán dan tinh ye tlnh hInh kinh tê - xi 
hói, quOc phông - an ninh nàm 2020 và ké hogch phát triên kinh tê - xã hôi, háo 
darn quOc phông - an ninh nárn 2021; Báo cáo thárn tra cña các Ban Hi dOng nhán 
dan tinh; j kiên cüa dqi biêu H5i dOng nhán dan tinh tgi kj) hQp. 

QUYET NGHI: 

Diu 1. Thông qua báo cáo dánh giá tInh hInh kinh t - xã hi, quc phông - 
an ninh nàm 2020và kê hoach phát triên kinh tê - xã hi, bão dam quôc phông - an 
ninh näm 2021 cüa U) ban nhãn dan tinh v&i các mic tiêu, chi tiêu, nhim vii chü 
yêu sau: 

1. Mc tiêu tng quát: 

Tp trung thrc hin hiu qua milc tiêu vüa phông, chng dch bnh, bão v 
si'rc khôe than dan, vtra phc hôi và phát triên kinh tê-xA hi trên ccr sâ gitr vüng on 
dnh kinh tê vi mô, kiêm soát lam  phát, bâo dam các can dôi lan; thñc day manh  me 
Co CU 1i nên kinh té gän vâi dôi mOi mô hInh tang tnrâng, nâng cao nàng suât, 
chat hxçing, hiu qua, tInh tr chU và s1rc canh  tranh. Chü tr9ng phát triên nguôn nhãn 
lirc chat krçng cao gän vOi phát triên khoa hçc, cong ngh và dôi mOi sang tao;  thirc 
hin tOt các nhim vii phát triên van boa, xã hi, báo dam an sinh xâ hi, dai song 
nhân dan, báo v rnOi tnring, phOng, chông thiên tai, djch bnh Va thIch 1rng vâi 
biên dôi khI hu. Day manh  cái cách thu tVc  hánh chInh, tao  rnôi trithng dâu Pr, kinh 
doanh thông thoáng, nâng cao hiu qua cong tác phOng, chông vi pham pháp Iut, 
tham nhüng, lang phi và giái quyêt khiêu nai,  to cáo; lam tot cong tác thông tin 
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truyn thông, tao  dng thun xà hi. Cüng cquc phông, an ninh; dy mnh các 
hoat dng dôi ngoai và hi nhp quôc té. 

2. Các chi tiêu chü yu 
2.1. Các chi tiêu kinh tl 

- Tc d tang tnr&ng tng san phm trên dja bàn (theo GRDP) dat  6,5-7% so 
viii näm 2020, trong do: nông - lam - ngi.r nghip tang 2,5-3%; cong nghip - xây 
dirng thng 10-1 1%; djch vii tang 6-6,5%; 

- GRDP bInh quân du ngiiYi dat  trên 56,5 triu dng; 
- Tang vn du tir phát trin toàn xa hi dat  22.000 t' dng; 

* - Tng thu ngân sách trên dja bàn 3.450 t dng; trong dO:thu ni dja: 2.970 
t3' dOng;Thu tü hoat dng xuât nhp khâu: 4.80 t' dông; 

- San hrcing lucing thirc có hat 26 van  t.n; 
- Din tIch trng mói và tái canh cay cong nghip dài ngày 230 ha (trong do: 

trOng mói càphê. 150 ha, Cao su: 50 ha, Ho tiêu. 30 ha); 
- Trng mói rmg tp trung: 7.000 ha; 
- Tng san h.rçing thus' san 3 7.000 thn; 

- T' 1 xa dat tiêu chI quc gia v nông thôn mâi là 62,4% (co them 6 xã dat 
chuân nông thôn m6i); 

- Tng mrc ban lé hang hoá và doanh thu djch vii: 36.876 t dng; 
- S doanh nghip thành 1p m6i trên 450 doanh nghip; 
2.2. Các chi tiêu xã hç5i: 
- Giit vüng chu.n ph cp THCS tai  100% xa, phrng, thi trn; t' 1 tnrâng 

&rçlc cong nhn dat  chuân quôc gia dat77%; 

- T' l Lao dng qua dào tao dat 65-70%; trong do: t' 1 dào tao  ngh cO bng 
cap chng chi dt 32%; 

- Tao vic lam mâi cho 11.000 lao dng. 
- T' l ng1xi dan tham gia bâo him y t dat  95%; 
- Mirc giãm t' suit sinh trén 0,3%o; 
- Mirc giám t' 1 h nghèo toàn tinh 1,0-1,5%; 
- T lé tré em duâi 5 tui bj suy dinh duOng theo th can nng/tuM dLrth 

13,5%; 

2.3. Các chi tiêu mOi tru&ng. 
- T' l dche phü rrng 50%; 
- T 1 dan cii nOng thôn &rqc s1r diing nrc hcip v sinh dat  89,62%; 
- T' 1 dan cii thành thj duçic sir ding ni.ràc sach dat 95 %; 
- Ty' 1 thu gom, xir 1 chit thai r.n sinh hoat a do thj dat  95-100%; 
2.4. Các chi tiêu v an ninh, quô'c phOng 

- Cong tác tuyn quãn dat  100% k hoch. 
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II. Nhim vtt, giãi pháp näm 2021 

1. T chüc thirc hin kjp thyi, dng bO,  hiu qua các giãi pháp diu hành cüa 
ChInh phü ye tang cu&ng on dlnh  kinh té vi mô, kiêm soát lam  phát.Tp trung thrc 
hin các giãi pháp cho vay tháo go khó khän cho doanh nghip và h dan do ánh 
huô'ng cüa djch COVID -19 và bão, 111; nhât là dôi vói các doanh nghip san xuât 
kinh doanh trong linh virc nông nghip nông thôn, doanh nghip nhô và v1ra, xuât 
khau, cong nghiêp htr 1rng dung cong ngh cao.TIch circ tim các giài pháp thác 
day phát triên san xuât, nuoi duOng và tang nguôn thu cho ngân sách dja phung. 
Tang cu&ng cong tác kiêm tra, thanh tra dôi ti.rng npthué. Khuyén khIch cac 
doanh nghip, to chic, cá nhán thirc hin nghia vii np thuê theo quy dlnh.  Phân dâu 
tOng thu ngân sách trén dja bàn näm 2020 dt 3.540 t dông. 

2. Dy manh  ca cu Iai  nn kinh t g.n v9i di mâi mô hInh tang tru&ng, 
nâng cao nàng suât, chit h.rçing, hiu qua và strc canh  tranh, tang cxng sc ch6ng 
chiu cUa nên kinh t& 

- Khn tnxcing thirc hin có hiu qua phuang an khôi phiic khn cp eq sâ ha 
tAng nông nghip. DAy manh  san xuAt lucing thirc theo htthng nâng cao giá trj hang 
hoá, dam bão an ninh ltrong thirc, hlnh thành các vüng chuyên canh lüa chAt lucmg 
cao gAn v&i xây drng cánh dng Ian; phAn dAu san luçmg luong thirc có hat dat 26 
van tAn.Phát trin chän nuôi theo huâng cong nghip, ban cong nghip, quy mO 
trang trai, gia trai tp trung gn vài an toàn sinh h9c và phông tri'r djch bnh; trin 
khai thirc hin có hiu qua D an "Khoi phiic và phát triên dan 1cm sau bnh Dch tã 
1cm Châu Phi trên dja bàn tinh Quãng Trj giai doan 2021-2025". 

Tip tic trin khai rà soát, chuyn di dAt rtrng phOng h It xung yu sang quy 
hoach phát triên rimg san xuAt;dây mnh vic giao dat, giao thng;khuyên khIch trng 
thng theo tiéu chuân, tiêu chI cüa FSC; khai thác g rrng trng, lam san ngoài g mOt 
each hcip l và bn vtng; trng mâi rung tp trung dat  7.000 ha.Thirc hin tt cac 
chinh sách phát trin thüy san trên dja bàn tinh; tiêp tçic trién khai quyt Iit dong b 
các giài pháp chông khai thác hãi san bAt hçip pháp, không báo cáo và không theo 
qui djnh (IUU); phân dAu nãm 2021, tang san li.rçing thus' san dat  37.000 tan. 

- Tip tiic trin khai thrc hin có hiu qua các Chtxang trInh, d& an tái c cAu 
ngành COng Thung trên dja bàn tinh. DAy manh  thu hUt dAn tu và triên khai thirc 
hin các di,r an dng 1irc tai  các khu kinh tê, khu Cong nghip, eiim cOng nghip.U'u 
tiên tp trung dAu tu xay dmg và phát trin Khu kinh tê Dông Nam Quáng Tr lam 
hat nhân phát trin cong nghip. H trçi nhà dAu tu dAy nhanh tin do cAp phép d 
trin khai thirc hin dir an din gió dà duçic ThU tixông Chinh phUthng nhAt dua vào 
quy hoach din VII. Tip tiic theo dOi dOn doe tiên d dâu tu các dii an nàng 1ug, 
dr an cOng nghip trên dja bàn, nhãt là các dr an khâi cOng dip  chào mung 30 näm 
1p 'a tinh. 
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- Tip tic trin khai các chuung trInh, d an v phát trin thtxcng mi trén ctja 
bàn tinh. Thirc hin có hiu qua các hot dng x1ic tién thuing mi; dy mnh cong 
tác k& ni giao thuang, xut khAu hang boa, phát trin thuong mai  din tir; thirc 
hin lien kêt, hçip tác tim kim thj trung ni dja d tiêu thi cac mt hang th mnh 
cüa tinh; thirc hin tot cuc vn dng "Ngixi Vit Nam uu tiên dUng hang Vit 
Nam". Tang ciiing thu hUt dâu tu các trung tam djch v logistic, các tng kho trên 
tuyen hành kinh té Dông Tây phic vii hru thông hang hóa hai chiêu giüa các nithc 
ASEAN.Mâ rng thj tr'tthng xut khu các hang hoá san xut tai  dja phi.rcing. 

3. Tang cung huy dng, sirdiing cO hiu qua các ngun Iirc du tu cUa nn 
kinh tê.TIch circ thirc hin tái co câu dâu tu cOng. Khuyen khIch, thu hUt, khai thác 
nguôn von xâ hi hóa dê dâu tt.r vào các cOng trInb thiêt yêu, quan tr9ng theo hinh 
thUc dôi tac cong tu (PPP) và tr các nguôn von doanh nghip, nhân dan. Day manh 
thu hUt dau ti.r trirc tiêp ni.râc ngoài vào tinh. Tranh thU sir ho trçi, giUp di cUa Trung 
ucng dê vn dng và triên khai thirc hin các dçr an ODA.Phãn dâu tong von dâu tis 
phát triên toàn xã hi nàm 2021 dat  22.000 t dông. 

4. Tip tiic dAu tir xay drng kt cu ha tng trng bithc dng bO,  khc phiic 
dan các diem nghên trong phát triên kinh tê - xa hi cUa tinh. Hoàn thãnh mOt  sO dir 
an tr9ng diem, dng 1irc, cO sUc Ian tOa, thUc day phát triên kinh tê - xã hi cUa tinh, 
nhât là các cOng trinh giao thông quan tr9ng két nôi các khu kinh tê, khu cong 
nghip, cCra khâu quôc tê Lao Bão, La Lay v9i câng Cira Vit, cãng M5 ThUy và h 
thông giao thông quOc gia; xây drng co sâ ha tang các dO thj trén dja bàn tinh.Huy 
dng mci nguôn lirc dé thirc hin CO hiu qua Chucmg trInh mljc tiêu Quôc gia ye 
xay drng nOng thôn mâi. Phân dâu t' 1 xà dat  tiêu chI quôc gia ye nông thôn mâi là 
62,4%. 

5. Thrc hin cO hiu qua các chircing trInh, d an cãi thin môi tnthng du tu 
kinh doanh, nâng cao näng hrc canh  tranh, phát triên doanh nghip.Hô trg, tao  diêu 
kién dê các nhà dâu tu tO chUc triên khai thirc hin các dir an dUng tiên dO.Djnh  k' 
to chUc Hi ngh dOi thoai gifta UBND tinh vâi doanh nghip, các dOi thoai chuyên 
dê; duy trI có hiéu qua mô hInh cà phê doanh nhân.Khuyên khIch các doanh nghip 
gia tang san xuât do ành hu&ng cUa djch COVID- 19. 

6. Nâng cao chit luçing và sü ding hiu qua ngun nhãn lirc gn v6i dy 
mnh dôi mâi sang tao,  1mg dirng và phát triên m?nh  me khoa hoc, cOng ngh. 

ChU trpng dào tao  ngun nhán lirc cO k nàng, trInh d chuyên mon k thut 
cao, am hiêu pháp 1ut, tang nhanh t 1 lao dng qua dào tao CO bang, chUng chi. 
Tiêp tiic dOi mâi can bàn, toãn din giáo diic và dào tao.Chu  dngto chUc các 
phi.rong an hcc tp trong diêu kin tInh hInh djch bnh COVID-19 dien bien phUc 
tap; tip tic dâu tu co sâ 4t chat phiic vit tot cOng tác day  và hoc, phân dâu kê 
hoach 2021 t' 1 trung dirqc cOng nhn dat  chuân quOc gia dat  77%. 

Triên khai thirc hin có hiu qua Nghj quy& s 3112017/NQ-HDNDngày 
14/12/20 17 cUa HDND tinh ye chInh sach h trçc Ung d1ing và nhân rng các két qua 
khoa hçc và cong ngh tren dja bàn tinh giai doan 2017-2025. Day manh  hoat dng 
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khoa h9c cong ngh phic vi çó hiu qua các cht.rcing trInh phát trin kinh t- xà 
hi.Tang cithng h trçl các doanh nghip dOi mâi cOng ngh, üng diing rng rãi 
thãnh tru khoa bce cOng nghê, cOng ngh sinh hçc, cong ngh sau thu ho?ch, các 
tiên b k thut canh tác, câi to dat phiic vii yêu cãu cüa san xuât và dtii song. Tang 
cu&ng cOng tác quãn 1, kiêm tra thrc hin nhim vi khoa hçc cong ngh; theo dôi 
irng ding két qua nghiên c&u vào thirc tin. Htrâng dan, h trq các c s& san xuât 
kinh doanh và các doanh nghip xác lip, bâo v quyên s& h1tu cong nghip theo yeu 
câu; xây drng và phát triên các hoat dng djch v11 khoa hc và cOng ngh, dc bit 
là djch viithOng tin, ti.r van, mOi giâi, dánh giá, thâm djnh và giám djnh cOng ngh. 

7. Phát trin van hóa, xã hi; thiic hin tin bO,  cong bang xa hi, nâng cao 
di sOng nhân dan, bão dam gän kêt hài hàa gifla phát triên kinh té vâi xâ hi 

Tang cr&ng cOng tác quãn l nhà nuóc v các ho?t  dng van hóa và th thao 
theo diing quy djnh. Tiêp tic thirc hin cong tác bão tOn, phát buy giá trj di san van 
boa dan tc. TO chirc tot các giãi the thao trên dja bàn tinh. 

Tip tic thrc hin hiu qua các bin pháp phOng, cMng và giãm thiu thit 
hai tix dai  djch COVID-19 và các djch bnh kháe. Tiêp tiic thrc hin các giái pháp 
nâng cao chat li.rçing khám chüa bnh; day manh  ing diing cong ngh thôn tin 
trong quàn !', khám, cha bnh tai  các bnh vin; tiêp tic trin khai thrc hin tot c 
chê tir chU tai  các bnh vin cOng lip;  tang clIng cOng tác y tê dr phOng. Tiêp tiic 
ma rng doi tiiçing tham gia bão hiêm xâ hi, tmg br6c thirc hin "bk hiêm y té 
toãn dan". Kiém soát tang dan so và giãm mat cAn bang giài tInh khi sinh. 

Dy manh  cong tác giâi quyt vic lam và xut khu lao dng. Ph.n du näm 
2021 tao  vic lam mói cho 11.000 lao dng.Thirc hin dOng b, hiu qua các chê d, 
chInh sách dOi vai gia dInh thuo'ng binh, 1it s5 và ngixai có cOng vai each mng. 
Tiêp tiic phát huy hiu qua Chng trInh miic tiêu quôc gia giãm nghèo ben vüng; 
phân dâu mic giám t l h nghèo dat  l-1,5%.Tiêp tl4c chi trà kinh phi ho tr cho 
các nhóm dOi tuçing ngithi lao dng, nguai si'r dicing lao dQng và ho kinh doanh gp 
khó khãn do dich COVID-19. 

Tip tic quan tAm chäm lo vã trin khai thrc hin tt chü tnrcing cüa Dãng, 
pháp lut cUa Nba nu6c, các Chuang trinh, dê an cüa ChInh phU và chInh sách cüa 
dja phi.rcmg dôi vâi vüng biên giâi, yang dc bit khó kh5n và vOng dOng bào dAn 
tOe thiêu so. Tang ci.rang cOng tác quãn l nha nuóc, tao  diêu kin bào dam cho các 
boat dng tOn giáo phát triên theo dung quy djnh pháp lut. 

8. Quan 1, khai thác, sr dung hiu qua, bn vüng tài nguyen thiên nhiên; bão 
v môi truang sOng; chO dng üng phó cO hiu qua vói biên dOi khI hu, phOng, 
chOng và giâm nh thiên tai. Tiép tVc  rà soát, kiêm tra, kjp thai xü l nghiém các 
trix0ng hçip vi pham pháp lut ye mOi truang.Tiep t'ic triên khai thirc hin dong bQ, 
cO hiu qua các giãi pháp nhäm day nhanb tién dO giãi phong mt bang thirc hin 
các dr an dâu tu có 51r dung dAt trên dja bàn tinh. 

9. Kiên quyt di mOi, sp xp t chirc bO may tinh gun, hiu hrc, hiu qua; 
tinh giân biên chê gän vâi c cAu lai dOi ngü cOng chirc, viên chirc; nâng cao chat 
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luqng và hiu qua hot dng cUa các dan vj si1 nghip cong 1p.Phát trin ChInh phü 
din ttr theo tinh than Nghj quyêt so 36aINQ-CP ngày 14/10/2015 cüa ChInh 
phü.Dây mnh CCHC gän lien vôi 1rng dmg cong ngh thông tin và áp ding h 
thông quãn 1 chat hxqng theo quy djnh. Triên khai dông b, quyêt 1it các giãi pháp 
phOng chông tham nhflng, lang phi. Nâng cao hiu qua cong tác tiêp cong dan, giái 
quyêt khiêu ni, to cáo.Nghiem tüc to chirc thirc hin các quyêt djnh giài quyêt 
khiêu ni, quyêt djnh xü l tO cáo dâ có hiu 1irc pháp lut. 

10. Tip tic thirc hin các giái pháp cüng c, tang clx&ng quc phông, an ninh 
trong tInh hInh mth.Chi dao  xay dung hxc luçng b di thr?mg trrc, dan quân tr v, 
dix bi dông viên theo quy drnh Dam bao an ninh, trât tix Dai hôi dai biêu toan quôc 
lan XIII cüa Dâng, Bâu ci'r QuOc hi khóa XV và Hi dông nhân dan các cap nhim 
k5' 2021 - 2026. Tiêp tilc chi dao  lam tot cOng tác näm tInh hInh, chü dng phát hin, 
dáu tranh phông chông am mixu, hoat dng chong phá cüa các the hrc thu djch, phán 
dng. Dâu tranh ngän chn các t nan  xâ hi; thc hin dông b và hQu hiu các giãi 
pháp ngän chn tInh trng mua ban, sir dung trái phép chat ma tliy; giãm thiêu tai 
nan giao thong, tang cithng Cong tác phOng, chông cháy no. 

11. Tip t1c quán trit chü tnrang di ngoi cüa Dãng và Nba nl.r&c; thu dtng 
day manh  triên khai, thirc hin cong tác dôi ngoi. Tang cu&ng cong tác phôi hqp và 
thông tin gita dja phrnng và B Ngoi giao. TIch ctrc vn dng các dir an và vin 
trg phi dr an mâi vvi tOng giá trj cam kêt dir u&c là 1 0triu USD. 

Diu 2. 

1. Giao Uy ban nhân dan tinh t chirc thrc hin Nghj quyk 

2. Thu&ng tnrc Hi dng nhân dan tinh, các Ban cüa HOi  dng nhân dan, các 
to dai  biêu Hi dông nhãn dan, di biêu Hi clOng nhãn dan tinh phôi hgp vâi Uy 
ban Mt trn To quOc Vit Nam tinh và các to chrc chInh trj xã hi giám sat thrc 
hin Nghj quyet. 

Nghj quyt nay dã dirçic Hi dng nhan dan tinh Quang Trj Khóa VII, KS'  hçp 
thr 19 thông qua ngày tháng 12 nàm 2020 và có hiu 1irc k ttr ngày tháng 12 
näm 2020./. 

Nai nhân: 
- VPQH, VPCP, VPCTN; 
- TVTU, TI' HDND, UBND, UBMTTQVN tinh; 
- Doàn dai biêu QH tinh; 
- VKSND,TAND, THADS tinh; 
- VP: TU, HDND tinh, UBND tinh; 
- TT HDND, UBND các huyn, TX, TP; 
- Các So, ban, ngành cap tinh; 
- DB HDND tinh, IT Cong báo tinh; 
-LLruVT. 

CHU TICH 

Nguyn Bang Quang 
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