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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam  

tại Hội nghị triển khai các 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.  

 

 

 Sáng ngày 04 tháng 01 năm 2021, Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị 

triển khai các 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. Tham dự Hội nghị có các đồng chí: 

Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, 

Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Quốc Nam, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Minh Lực, Phó 

Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh (Nguyễn Long 

Biên, Phan Tấn Cảnh, Lê Huyền); lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam 

tỉnh; đại diện lãnh đạo các cơ quan thuộc Tỉnh ủy, các Ban Hội đồng nhân dân 

tỉnh; các Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh; lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Tòa án tỉnh, 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Kho bạc nhà nước tỉnh, Cục Thuế, Ngân hàng Nhà 

nước chi nhánh tỉnh; Cục Thống kê, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ngân hàng Chính sách 

xã hội tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh, Báo 

Ninh Thuận; Chi cục Hải quan Ninh Thuận; Ban Quản lý các Khu công nghiệp 

tỉnh, các Ban Quản lý dự án chuyên ngành thuộc UBND tỉnh; lãnh đạo các Hội, 

đoàn thể cấp tỉnh; Bí thư các huyện ủy, Bí thư thành ủy Phan Rang-Tháp Chàm; 

Thường trực Hội đồng nhân dân; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.  

Sau khi nghe lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tóm tắt các 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; ý kiến của lãnh đạo các địa phương, các Sở ngành liên 

quan; phát biểu chỉ đạo, định hướng của đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Bí thư Tỉnh 

ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế-xã hội, dự toán ngân sách nhà nước, công tác xây dựng 

Đảng và hệ thống chính trị năm 2021. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc 

Nam đã kết luận và chỉ đạo các nội dung sau: 

I.  Đánh giá chung:  

Nhìn lại năm 2020, trong bối cảnh chung của đất nước gặp nhiều khó khăn, 

thách thức, nhất là tác động, ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19 và 

thiên tai, bão lũ, sạt lở đất nghiêm trọng, nhưng đất nước ta đã vượt qua nhiều khó 

khăn, thách thức và đạt được nhiều thành quả rất quan trọng, khá toàn diện trên tất 

cả các lĩnh vực, tạo nhiều dấu ấn nổi bật, vị thế, uy tín tăng cao. Trong bối cảnh đó, 
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tỉnh ta thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong điều kiện khó khăn nhiều 

hơn là thuận lợi, nhất là "khó khăn kép" do tác động  của đại dịch Covid-19, hạn 

hán tiếp tục kéo dài đã ảnh hưởng đến toàn bộ nền kinh tế của tỉnh. Tuy nhiên với 

sự chỉ đạo quyết liệt của Tỉnh ủy, sự chuyển hướng linh hoạt, kịp thời trong điều 

hành của UBND tỉnh đã khai thác có hiệu quả các nhóm ngành đột phá, trụ cột; các 

dự án động lực thay thế được tập trung triển khai, đã thật sự biến các khó khăn, bất 

lợi, thách thức thành cơ hội và lợi thế để phát triển thành động lực phát triển, vị thế 

của tỉnh được nâng lên, tỉnh Ninh Thuận được biết đến nhiều hơn. Tỉnh đã đạt 

14/15 chỉ tiêu được Tỉnh ủy, HĐND tỉnh giao; nhiều chỉ tiêu vượt cao, là năm thứ 

02 thuộc nhóm tỉnh có tốc độ tăng trưởng GRDP cao nhất cả nước (đạt 12,17%). 

Đây cũng là tiền đề quan trọng để tạo đà phát triển kinh tế- xã hội của tỉnh cho 

những năm tới.   

 II. Về một số 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 

Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu triển khai Nghị quyết 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIV, triển khai 

thực hiện Quy hoạch tỉnh, kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021-2025, năm 

tổ chức bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, là năm 

có ý nghĩa quan trọng không những cho năm 2021, mà còn có ý nghĩa tạo tiền đề 

quan trọng, tạo đà và lực cho thực hiện kế hoạch 5 năm 2021-2025.  

Thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội và Dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021 theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 01/01/2021; Nghị  quyết số 01-NQ/TU ngày 07/12/2021 của Tỉnh ủy khóa 

XIV, Nghị quyết số 58/NQ-HĐND ngày 10/12/2021 của HĐND tỉnh; để thực hiện 

thắng lợi, toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021, Chủ tịch UBND tỉnh yêu 

cầu Thủ trưởng các Sở ngành, địa phương quán triệt phương châm hành 

động:“Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển - Tăng tốc - Hiệu quả”, tập 

trung triển khai, quyết tâm thực hiện 31 nhiệm vụ trọng tâm, đột phá các ngành, 

lĩnh vực; 170 nhiệm vụ cụ thể triển khai thực hiện Chương trình hành động của 

Tỉnh ủy về thực hiện Nghị quyết tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV và thực hiện Nghị quyết 

của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế-xã hội năm 2021 đảm 

bảo đạt hiệu quả; trong đó quan tâm, chú trọng thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau 

đây: 

1. Tổ chức quán triệt, triển khai kịp thời các Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII 

của Đảng, Nghị quyết Đại hội tỉnh Đảng bộ lần thứ XIV, Quy hoạch 10 năm và Kế 

hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025 của tỉnh; tổ chức phát động 

phong trào thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII ở 

tất cả các Sở, ban ngành và các huyện, thành phố với các nội dung hết sức cụ thể, 

thiết thực, đúng quy định.  

2. Trên cơ sở Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, các 

Nghị quyết của Tỉnh ủy, của HĐND tỉnh về phát triển kinh tế- xã hội năm 2021 và 
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các nội dung trong Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội và Dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2021 của UBND tỉnh, khẩn trương chỉ đạo xây dựng và triển khai thực 

hiện ngay Kế hoạch của ngành, địa phương mình ngay trong tháng 01/2021; trong 

đó cần chú ý khai thác và phát huy tiềm năng, lợi thế, xác định rõ nhiệm vụ trọng 

tâm, khâu đột phá cụ thể để triển khai có hiệu quả ngay từ những tháng đầu năm, 

quý đầu của năm; phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế 

hoạch năm 2021 đã được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 444/QĐ-UBND ngày 

28/12/2020.  

3. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đạt kết quả một số nhiệm vụ trọng 

tâm, đột phá sau:  

a) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn: Tập trung chỉ đạo thực hiện chủ 

trương cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị, hiệu quả, gắn với 

xây dựng nông thôn mới, trọng tâm là đẩy mạnh nhân rộng các mô hình nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ đặc thù 

của tỉnh có hiệu quả; chuyển đổi cơ cấu cây trồng khoảng 1.500 ha theo hướng 

tăng tỷ trọng cây trồng có giá trị cao, tiết kiệm nước; tạo tiền đề dần hình thành từ 

1- 2 vùng nông nghiệp ứng dụng công nghiệp cao đối với sản phẩm đặc thù. Thu 

hút và tạo mọi điều kiện thuận lợi giúp doanh nghiệp đầu tư dự án nông nghiệp 

ứng dụng công nghệ cao, triển khai nhanh dự án làm hạt nhân để kết nối cung cầu. 

Tập trung nâng cao chất lượng và hiệu quả xây dựng nông thôn mới. 

b) Sở Công thương: Sớm hoàn thành và triển khai có hiệu quả Đề án xây 

dựng Ninh Thuận thành trung tâm năng lượng tái tạo của cả nước; hoàn thành quy 

hoạch điện gió trên biển; tập trung đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các dự án năng 

lượng đã được bổ sung vào Điều chỉnh Quy hoạch điện VII, đồng thời hoàn tất hồ 

sơ kiến nghị Chính phủ bổ sung vùng tiềm năng năng lượng tái tạo vào Quy hoạch 

điện VIII.  

Chủ trì, phối hợp Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu chỉ đạo khởi công dự án 

Trung tâm điện khí LGN Cà Ná giai đoạn 1, công suất 1.500 MW vào quý 

III/2021; phối hợp đẩy nhanh tiến độ dự án thủy điện tích năng Bác Ái gắn với đầu 

tư đồng bộ hạ tầng lưới điện truyền tải. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện các 

cơ chế, chính sách của Hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với các nước, 

nhất là Hiệp định tự do EUFTA với Liên minh Châu Âu để mở rộng thị trường 

xuất khẩu. 

c) Sở Xây dựng: Khẩn trương hoàn thành, trình phê duyệt và triển khai có 

hiệu quả Đề án xây dựng, phát triển thành phố Phan Rang- Tháp Chàm thành đô thị 

thông minh; Đề án phát triển kinh tế đô thị. Phối hợp các địa phương và Ban Quản 

lý dự án xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp đầu tư nâng cấp các thị trấn 

và phát triển một số đô thị mới; quan tâm nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách. 

Quản lý xây dựng đảm bảo tuân thủ qui định và mỹ quan đô thị; tăng cường chấn 

chỉnh xây dựng vi phạm các qui định. 
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d) Sở Tài nguyên và Môi trường và UBND các huyện, thành phố: Hoàn 

thành, trình phê duyệt và triển khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và 

kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cấp huyện; triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 

tăng thu ngân sách từ nguồn lực đất đai và Kế hoạch đấu giá đất tạo nguồn thu 

ngân sách. Tăng cường quản lý đất rừng, chuyển mục đích sử dụng đất rừng theo 

đúng quy định pháp luật. Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng 

các dự án. Tập trung chỉ đạo giải quyết dứt điểm các khó khăn, vướng mắc công 

tác giải phóng mặt bằng để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án, công trình trọng 

điểm của tỉnh nhằm tạo động lực cho sự phát triển. Thực hiện chính sách bồi 

thường, giải phóng mặt bằng ở mức cao nhất theo quy định, có lợi nhất cho nhân 

dân, tạo sự đồng tình ủng hộ để dự án sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng. 

đ) Sở Tài chính, Cục Thuế, Kho bạc Nhà nước tỉnh: Tham mưu triển khai 

thực hiện có hiệu quả các giải pháp thu ngân sách, nhất là nguồn thu từ đất đai; tập 

trung xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, phấn đấu thu ngân sách năm 2021 vượt kế hoạch 

đề ra.  

e) Sở Kế hoạch và Đầu tư: Khẩn trương xây dựng, trình phê duyệt Quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050; Đề án phát triển vùng kinh 

tế trọng điểm phía Nam, Đề án Phát triển kinh tế biển, Đề án huy động nguồn lực; 

Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực các ngành kinh tế trọng điểm của tỉnh và 

Kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021- 2025. Tham mưu triển khai đồng bộ, 

quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ trong thực hiện Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 

31/8/2018 của Chính phủ và kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 

416/TB-VPCP ngày 29/10/2018 của Văn phòng Chính phủ. Tham mưu triển khai 

thực hiện có hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ giải ngân nguồn vốn đầu tư 

công, phấn đấu giải ngân hết các nguồn vốn trong năm kế hoạch; kịp thời tham 

mưu điều chuyển giảm vốn các dự án giải ngân thấp để bổ sung vốn cho các dự án 

đẩy nhanh tiến độ. 

g) Sở Giao thông vận tải: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

Cảng tổng hợp Cà Ná giai đoạn 1 đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ; triển khai các 

giải pháp đảm bảo an toàn giao thông, giảm trên cả 3 tiêu chí; có các biện pháp 

quyết liệt xóa các điểm đen về giao thông trên địa bàn tỉnh; hoàn thiện kết cấu hạ 

tầng giao thông đường bộ phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.    

h) Sở Giáo dục và Đào tạo: Tập trung tham mưu triển khai đổi mới chương 

trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông và Đề án sáp nhập Trường Cao đẳng sư 

phạm Ninh Thuận vào Phân hiệu Đại học Nông lâm thành phố Hồ Chí Minh tại tỉnh. 

Tổ chức rà soát, sắp xếp mạng lưới trường lớp học, gắn với chuẩn hóa đội ngũ giáo 

viên, nâng cao chất lượng giáo dục các vùng trong tỉnh. 

 i) Sở Y tế: Xác định công tác phòng, chống dịch Covid-19 là nhiệm vụ ưu 

tiên, được quan tâm đặc biệt và đặt lên hàng đầu; Sở Y tế chủ trì, phối hợp các Sở, 

ban, ngành, UBND các huyện, thành phố tiếp tục tăng cường năng lực chủ động 

phòng, chống dịch bệnh bệnh Covid-19; cảnh giác, tuyệt đối không được chủ quan, 
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lơ là, đảm bảo an toàn và hiệu quả; có kịch bản, phương án đối phó với mọi tình 

huống; ngăn chặn triệt để nguy cơ lây nhiễm xâm nhập từ bên ngoài, không để 

dịch Covid-19 xuất hiện ở tỉnh ta. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm 

quy định về phòng, chống dịch, gây lây nhiễm cho cộng đồng; tiếp tục mở rộng 

chương trình hợp tác và nâng cao chất lượng dịch vụ y tế trên địa bàn tỉnh. 

k) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch: Tập trung đầu tư phát triển du lịch trở 

thành ngành kinh tế mũi nhọn, thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển du lịch;  

hoàn thiện hạ tầng phát triển các khu du lịch. Xây dựng, trình phê duyệt Đề án phát 

triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn; tham mưu triển khai có hiệu quả 

chương trình kích cầu du lịch nội địa; đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án du 

lịch trọng điểm. Tham mưu triển khai công tác phục vụ tết Nguyên đán Tân Sửu 

2021 đảm bảo đầm ấm, vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm.  

l) Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ban Dân tộc: Khẩn trương xây dựng, 

trình phê duyệt Đề án Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế- xã hội 

vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; triển khai các Đề án dạy nghề cho lao 

động nông thôn gắn với giải quyết việc làm; xây dựng Chỉ thị triển khai giải pháp 

công tác giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021- 2025 và năm 2021. Tham mưu triển 

khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chính sách người có 

công và các chính sách hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai và đại dịch 

Covid-19 theo đúng quy định. 

m) Sở Khoa học và Công nghệ: Khẩn trương xây dựng hoàn thành Chương 

trình ứng dụng và phát triển khoa học và công nghệ, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo giai 

đoạn 2021- 2025 và năm 2021; thực hiện chuyển giao, ứng dụng và nhân rộng các 

đề tài có tính ứng dụng cao trong sản xuất nông nghiệp và thích ứng với biến đổi khí 

hậu. 

 n) Sở Nội vụ và các cơ quan có liên quan: Phối hợp với Văn phòng UBND 

tỉnh, Sở Tư pháp rà soát, tham mưu UBND tỉnh kiến nghị các Bộ ngành Trung ương 

xem xét, bãi bỏ các thủ tục hành chính không cần thiết để đẩy mạnh cải cách hành 

chính; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra công vụ. Tham mưu triển khai thực 

hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp để nâng cao chỉ số đánh giá cấp Tỉnh, phấn 

đấu các chỉ số PCI, PAR INDEX, PAPI, SIPAS có sự gia tăng bền vững, ổn định lâu 

dài; muốn cải thiện các chỉ số này chúng ta phải hành động quyết liệt, hàng giờ, 

hàng ngày, phải làm toàn diện.  

 Tập trung củng cố bộ máy các cơ quan hành chính nhà nước ở các cấp, nhất 

là các chức danh lãnh đạo đơn vị, địa phương để tiếp nhận, triển khai công việc 

ngay trong đầu năm 2021. Đẩy mạnh hơn nữa tinh thần trách nhiệm của đội ngũ 

cán bộ, công chức, viên chức, nhất là trách nhiệm của người đứng đầu trong thực 

thi công vụ.  

 o) Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của các cơ quan nhà nước, cung cấp dịch vụ công; khẩn trương 

xây dựng kế hoạch về chuyển đổi số; tập trung triển khai ứng dụng mạnh mẽ các 
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thành tựu của cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 trên các lĩnh vực để phục vụ phát 

triển kinh tế-xã hội trong năm 2021 và những năm tiếp theo trên địa bàn tỉnh. 

  

 p) Văn phòng UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan tiếp tục rà soát, tham 

mưu UBND tỉnh kiến nghị các Bộ ngành Trung ương bãi bỏ các thủ tục hành chính 

không cần thiết để đẩy mạnh cải cách hành chính; triển khai thực hiện các giải pháp 

quyết liệt để nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công 

tỉnh trong tiếp nhận, luân chuyển và trả kết quả giải quyết hồ sơ, thủ tục hành 

chính nhanh gọn. 

q) Thanh tra tỉnh, UBND các huyện, thành phố: Tập trung giải quyết dứt 

điểm khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của Nhân dân. Khi giải quyết khiếu nại, 

kiến nghị của nhân dân, nhất là về chế độ, chính sách, quyền lợi; yêu cầu các cấp, 

các ngành phải tự đặt mình vào hoàn cảnh của từng hộ dân để xem xét một cách 

thấu đáo, toàn diện vấn đề và tìm hướng giải quyết thấu tình đạt lý, có tính nhân 

văn, bảo vệ lợi ích chính đáng của người dân; chỉ đạo giải quyết dứt điểm ngay tại 

cơ sở, không để khiếu nại vượt cấp, không để tập trung đông người kéo lên cấp 

trên.   

Các ngành, các cấp phải chủ động, thường xuyên bố trí thời gian tổ chức gặp 

gỡ, đối thoại, tiếp xúc cử tri, tiếp công dân để lắng nghe sâu kỹ và nắm bắt đầy đủ 

tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân, qua đó tìm cách giải quyết đảm bảo có lý, có 

tình, đúng pháp luật, công bằng và phù hợp với tình hình thực tế, không để ảnh 

hưởng đến tình hình an ninh, trật tự tại địa phương. 

r) Các Ban quản lý dự án chuyên ngành, Ban Xây dựng năng lực và thực 

hiện các dự án ODA ngành nước: Tập trung tháo gỡ các thủ tục vướng mắc để 

triển khai đầu tư nhanh các khu đô thị, các công trình hạ tầng đồng bộ thiết yếu 

như giao thông, thủy lợi, giáo dục, y tế,... phục vụ cho yêu cầu phát triển. Tập 

trung đẩy nhanh tiến độ thi công dự án vệ sinh môi trường bền vững thành phố 

Phan Rang-Tháp Chàm và các dự án đô thị khác, góp phần hoàn chỉnh hạ tầng đô 

thị thành phố từng bước trở thành đô thị thông minh, xanh- sạch- đẹp. Khẩn trương 

xử lý dứt điểm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, quyết tâm giải ngân hết kế 

hoạch vốn đầu tư công năm 2021. Các chủ đầu tư, nhất là người đứng đầu không 

triển khai giải ngân hết vốn được giao phải chịu trách nhiệm trước Đảng và Nhân 

dân. UBND tỉnh sẽ tổ chức đánh giá kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, 

xác định trách nhiệm cụ thể của các Chủ đầu tư gắn với đánh giá xếp loại công 

chức, viên chức theo quy định.   

s) Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an 

tỉnh: Tiếp tục tập trung làm tốt công tác quốc phòng, quân sự của địa phương năm 

2021; tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian tổ chức Đại hội Đảng toàn 

quốc lần thứ XIII; bầu cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 và bầu cử Quốc hội 

khóa 15; đẩy mạnh các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông trên các tiêu chí.  
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t) Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố: Tập trung ban hành kế hoạch triển 

khai nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách 

năm 2021 của địa phương ngay trong tháng 01/2021, trọng tâm là triển khai xây 

dựng các Chương trình, Đề án triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế- xã 

hội 5 năm 2021-2025 và năm 2021 đã được HĐND thông qua, phù hợp với tình 

hình thực tế của từng địa phương; tổ chức tuyên truyền vận động người dân đồng 

thuận với các chủ trương, chính sách của Trung ương, của tỉnh triển khai thực hiện 

trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai, xây dựng; đẩy nhanh tiến độ 

công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, nhất là các dự án trọng điểm, có quy mô 

lớn, dự án Trung ương đầu tư trên địa bàn. Thực hiệt tốt công tác bảo đảm quốc 

phòng an ninh, nhất là bảo đảm an ninh vùng dự án.   

Trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ, nếu có phát sinh vướng mắc, 

khó khăn mang tính liên ngành, các ngành, địa phương chủ động tham mưu để 

xuất tổ chức một số Hội nghị chuyên đề để giải quyết. 

III. Về một số kiến nghị: Các Sở, ban, ngành, địa phương gửi các kiến nghị 

bằng văn bản đến UBND tỉnh (qua Văn phòng UBND tỉnh) để xem xét, chỉ đạo 

các ngành chức năng liên quan nghiên cứu, tham mưu, đề xuất Ủy ban nhân dân 

tỉnh chỉ đạo giải quyết theo quy định.  

IV. Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu, hoàn thiện Kế hoạch triển khai các 

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, trình UBND tỉnh ban hành ngay sau khi kết 

thúc Hội nghị.  

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, các cấp, các địa phương đồng thuận, cùng 

chung tay, chung sức vào cuộc với quyết tâm cao, tăng cường mối đoàn kết, mạnh 

mẽ đổi mới sáng tạo, thực hiện nghiêm kỷ cương, đẩy mạnh sản xuất kinh doanh 

để phát triển, tăng tốc trong giải quyết công việc đem lại hiệu quả cao nhất cho 

người dân và doanh nghiệp; vượt qua khó khăn thách thức triển khai quyết liệt, 

hiệu quả nhiệm vụ ngay từ đầu năm để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra cho 

năm 2021, tạo động lực cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch 

phát triển kinh tế- xã hội 5 năm 2021- 2025. 

Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh thông báo đến Quý cơ quan, địa phương 

biết và thực hiện./.  

 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (b/c);  

- Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch và các PCT UBND tỉnh;  

- Các thành viên UBND tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc Tỉnh ủy; 

- Các Ban thuộc HĐND tỉnh; 

- Các Văn phòng: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Các cơ quan thuộc UBND tỉnh; 

- Mặt trận và các Đoàn thể cấp tỉnh; 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Hồ Sĩ Sơn 
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- Các Sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh; 

- Các cơ quan TW trên địa bàn tỉnh; 

- Thường trực các Huyện, thành ủy;  

- HĐND, UBND các huyện, thành phố; 

- VPUB: LĐ, các phòng, ban, trung tâm;   

- Lưu: Văn thư, Hào.                                                         
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