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KET LUiN
Hi ngh UBND tinh phiên thubng ky tháng 6 näm 2022
Ngày 03/6/2022, UBND tinh t chüc Hi nghj phiên thtthng kST dánh giá tInh
hInh kinh tê - xâ hi tháng 5 và 5 tháng du nàm, nhim v1i tr9ng tam cong tác
tháng 6 nàm 2022. Dng chI Chü tjch UBND tinh chü tn Hi nghj. Dr HOi nghj có
các dng chI Phó Chü tjch UBND tinh; các dng chI Ur viên UBND tinh; Giám
d&, Thu tnthng các ban, ngành lien quan; Chu tjch UBND các huyn, thành ph&
Sau khi nghe các báo cáo và kin thào luan cüa các dai biu tham dir Hi
nghj, thay mt UBND tinh, dng chI Chü tjch UBND tinh thng nhtt kt lun:
Trixc tInh hInh tang truàng Qu I cüa tinh dt thp ('to'c d3 tang GRDP chi
dat 2,62%), kinh t th gi9i và trong nithc tip tiic gp nhiu khó khàn do diên
bin phirc tp cüa xung dt giüa Nga và Ukraine, giá xàng, du tang cao, thiu
nguyen lieu phiic vii san xut và ánh hiRing cUa dai djch Covid- 19 vin con nng
n; trong tháng 5 näm 2022, UBND tinh tip t11c tp trung lãnh dao, chi dao trin
khai thirc hin dng b các giãi pháp nhm dy manh san xut kinh doanh, thüc
dy tang trithng. Do 4y, tc d tang GRDP Qu II dã có sir cãi thin dáng k (dit
4,37%), mt s san phm cong nghip chU 1irc duqc duy trI và nâng cao san 1uçrng
(dtc bit là nhà may Mcnex Vina dã san xu.t 219,1 tniu san phm, dat 93,6% k
hoach cüa näm) nOng nghip phát trin n djnh, du ljch và djch v11 tip t11c phiic
hi math me; ben canh do, van hóa - xã hi tip t11c phát trin, an sinh xã hi duc
dam bão, thirc hin t& các boat dng chInh trj cüa tinh; an ninh chInh trj, trt tir an
toàn xâ hi duqc gitr vüng.
Tuy nhiên, theo thông báo cüa Tng cc Thng ké tc d tang tri.r&ng
GRDP Qu II và 06 tháng du näm 2022 vn dat thp (tc dç3 tang GRDP 06
tháng ddu nám chi dgt 3,53%), xp thu 11/11 tinh, thành ph khu vrc Dng bang
Song Hng. Mt s Co quan, don vj chua tp trung cao trong theo dOi, tháo gi khó
khän, h tnçl thüc dy san xut, kinh doanh cüa doanh nghip; mt s nhim vi
trin khai cOn chm; cong tác phi hcip gita các sâ, ngành, dan vj tnong qua trInh
thirc hiên thim v11 chua cht chê.
Dr báo trong thii gian tth, tInh hInh san xut, kinh doanh tip tiic gp thiu
khó khan; d thüc d.y manh me san xut, kinh doanh, nâng cao tc d tang truâng
kinh t, dam bào hoàn thành các chi tiêu, nhim vii theo k hoach phát trin kinh
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t - xA hi näm 2022, UBND tinh yêu cu các s, ban, ngành, UBND các huyn,
thành phô tp trung cao, n lirc hn nüa trong thirc hin các nhim v1i duqc giao,
dc bit là nhüng nhirn v1i sau day:
1. Nhfrng nhim vi tr9ng tam tháng 6
- Tip tiic thirc hin t& các bin pháp phông, chng djch Covid-19 theo
dung chi dao cüa Trung uong và cüa tinh; chü dng trong mi tInh hung; tip t1ic
tiêm vc-xin cho tré em tü 5 dn dithi 12 tui và trin khai tiêm vc-xin miii 4 cho
nhiing ngix?i dii diu kin.
- Tp trung, quyt lit hn niia trong th%rc hin dng b các giái pháp thiic
d,y tang trithng kinh t toàn din trên các 1mb vi1c theo chi dao ciia UBND tinh tai
Kt 1un s 30/KL-UBND ngày 22/4/2022, dc bit chii tr9ng cong tác ho trçY,
tháo g khó khan, vuOng mac, tao diu kin thun lçñ cho doanh nghip duy trI và
phát trin, dy manh san xut. Tiirng ngành, linh vijc, dja phrnmg khn truang xây
drng chrning trInh, k hoach thiic dy phát trin trong 06 tháng cui nàm, dam bào
khâ thi, hiu qua.
- Tp trung cong tác phông, chng thiên tai, tim kim ciru nan; thung
xuyên kim tra, có bin pháp dam bào an toàn cho các tuyn dê, h, dip.
- KhAn trumg hoàn thin các ni dung trInh J(i hQp thu 7, HDNID tinh khóa
XV, dam bão tin d và ch.t h.rçmg theo yêu cu; d.y nhanh tin d hoàn thin
Quy hoch tinh thii k' 202 1-2030, tm nhIn dn näm 2050.
- Tang cung cong tác quãn 1 hot dng xây dirng trong Qun th danh
th.ng Tràng An, tp trung kim tra, xii l nghiêm minh, diit dim các tri.thng hçip
xây dimg trái quy djnh.
- Ttp trung thirc hin các thu tiic du giá quyn sii diing dt theo k hoach,
nht là các khu vllc theo phung an tao ngun içrc cho ngân sách tinh du tu giai
doan 202 1-2025 dä duçic Ban Thuing v1i Tinh u' nht trI. Kim soát chi ngân
sách; rà soát, c.t giàm ti da các khoân chi khOng thirc s1r cn thit.
- Tip tiic thirc hin các giài pháp thu hut du tu theo tiing ngành, linh virc,
dam bão phii hçp, hiu qua. Xây dimg k hoach và trin khai thirc hin kim tra
các dir an du tu ngoài ngân sách dir kin hoàn thành trong 11am 2022; tng hqp,
dánh giá tinh hInh thu hut du tu trong 10 nàm qua.
- Tp trung cao cho vic tháo gc khó khàn, d.y nhanh tin do thuc hiên
cong tác giãi phóng mt bang và trin khai th?c hin, giâi ngân các dir an du tu
công, nh.t là các d an trQng tam, có nghma lien k& viing, ma rng không gian,
tao du dja và dng 1irc thiic dy phát trin kinh t truiic mt và mang tm chin
luçic lâu dài. Tip tiic kim soát chtt chè nçi dung XDCB ii ca 03 cp ngân sách.
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- Chun bj t chirc thành cong k' thi tuyn sinh vào ló'p 10 THPT näm h9c
2022-2023 và kST thi tot nghip THPT närn 2022. Thirc hin kjp thôi ché d chInh
sách dôi vài ngui có công, ngui nghèo, ngui có hoàn cánh khó khn và h trq
tuyên dçing và dào tao lao dng cho các doanh nghip; chun bj các diu kin tO chüc
các boat dng kr nim 75 nm ngày Thucmg binh Lit s (27/7/1947 - 27/7/2022).
- Tip tiic tp trung cài cách hành chInh, nh,t là thu tic hành chInh, dy
nhanh tiên d thirc hin các dir an üng diing cong ngh thông tin, chuyn di sc.
Dc bit là tip t11c th%rc hin yeu cu, quan dim "truy dIn cling, giái quylt tr&t
co quan chü trI tham muu phài nghiên ciru thng th, báo cáo dy dñ các vn
dê lien quan, tham mini phái rô can cü pháp 1, quan dim, trách nhim cüa các cG
quan có lien quan; co quan phi hcip phãi tIch crc nghiên ciru và tham gia dóng gop
kin dy du, rO quan dim, chInh kin di vói các vn d& ni dung thuc chüc
näng, nhim v11, phm vi, thm quyn, 11th vrc phii trách cüa mInh, dam báo cci
quan chU trI tham mini có dñ c s& tham mini, báo cáo theo quy djnh.
- Tip tc tQp trung kh.c phiic các sai phm, lthuyt dim dã duçic chi ra tai
các k& lun cüa c quan thanh tra, kim toán, U ban Kim tra Trung uclng; rà
soát k& qua thirc hin khc phc các sai pham trong cOng tác tuyn dung cOng
chirc, vién chi'rc, b thim can b theo yêu cu cüa Ban BI thu Trung uang Dãng.
- Tp trung giãi quyt khiu nai, t cáo; dam bâo quc phông, an ninh.
2. Nhim viii cii th cüa mt s6 sO', ban, ngành, don vi

2.1. S Y tl tip t%ic ttp trung, chü dng tham mini cho UBND tinh trong
cOng tác phông, chng djch Covid-19, th chüc tiêm vc-xin cho tré em t1r 5 dn
duói 12 tui và trin khai tiêm vc-xin müi 4 cho nhttng nguYi dü diu kin.

2.2. So' KI hoach và Dtu 1w
- Kh.n trwng hoàn thin Quy hoach tinh thai k' 202 1-2030, tm thin dn
nàm 2050, kjp thñ hoàn thàth và báo cáo UBND tith d báo cáo Ban Thuing vi
Tinh üy trong tháng 6/2022.
- Tp trung trin khai và don dc các s, ban, ngành, dja phuang thirc hin
các giài pháp thuic dy tang trtthng kith t toàn din trên các 11th virc theo chi dao
cUa UBND tinh tai K& 1un s 30/KL-UBND ngày 22/4/2022 và các van bàn khác
lien quan. Theo döi sat tIth hInh hoat dng cüa doath nghip, tháo gi kjp thôi các
vuOng m.c, thüc d.y phát trin ngành cong nghip; tp trung, quyt 1it hurng
dan, don dc dy nhath tin d thirc hin các dir an dang trin khai, sóm hoàn
thành và dixa vào san xut, kith doath, nht là các dir an dóng vai trô dng lirc
tang trithng. Don dc dy nhanh tin d thrc hin và giâi ngân các dir an dâu tu
cong. Chü trI, phi hcip vói Ciic Thng kê tinh thuing xuyên phân tIch dir báo tInh
hInh và xu huàng phát trin kinh t, chü dng rà soát các du dja cüa tüng, ngành,
linh virc, tir do dánh giá, phân tIch mt cách thirc chit cht luqng tang trithng, có
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nhüng giâi pháp cii th, dng b d tang cithng, nâng cao nàng 1rc san xut, kinh
doanh, gop phn nâng cao tang truóng nhüng tháng cui 11am 2022.
- Tip tiic tham miiu cho UBND tinh &,i mOi each thirc thu hut du tu theo
hu&ng thrc cht, hiu qua, tang cung g.p g, xüc tin di vâi các nhà du tu ló'n
theo tüng ngành, 1mb virc.
- Xây dirng dir kin k hoch, báo cáo UBND tinh xem xét, cho kin d
triên khai to chüc thçrc hin kim tra các dr an dàu tu ngoài ngân sách dr kin
hoàn thành trong näm 2022. Co bin pháp x1r l phü hqp d vira dam bão tInh
nghiêm minh cüa pháp lu.t, dng thi tháo g khó khän, tto diu kin theo quy
djnh cüa pháp 1ut d các doanh nghip dy nhanh tin d thirc hin, srm hoàn
thành, dua dir an vào hoat dng, khai thác, phát huy hiu qua du tii và dóng gop
cho phát trin cüa tinh.
- Tang cung hithng dan, don dc hoàn thin thu ti1c, tháo gO' khó khän và
dy nhanh tin d thi cOng, giài ngân các dir an du tiz công, kim soát nq d9ng
XDCB, kh.c phiic các sai phtm, khuyt dim theo k& lun cüa cci quan thanh tra,
kim toán và Ur ban Kim tra Trung ung theo chi do cUa UBND tinh ti K&
1un s 321KL-UBND ngày 12/5/2022.
- Tp trung xây dirng phtnng an xi:r 1 các dir an du tu cOng mt s dir an
kéo dài con iai theo Kt 1u.n s 24/KL-UBND ngày 13/4/2022 cUa UBND tinh.
2.3. Cic Th6ng kê tinh phi hçip chat ch, trao di, cung c.p s 1iu du vào
vi Sâ K hoach và Du tu trong qua trInh theo dOi, tng hgp tInh hInh kinh t xã hi. T chüc râ soát, khào sat, dánh giá v tInh hInh san xdt, kinh doanh trên
các lTnh vrc, dam báo dung näng Fçrc cüa các doanh nghip, nht là các doanh
nghip san xut san phm chü lirc, tao ra giá trj san xut lO'n, chim t' trng cao
trong cci cu kinh t cUa tinh; c.p nht danh m1ic san phm cOng nghip mâi d
tInh toán cho 6 tháng cui nàm dam bào sat thirc.

2.4. So' Cong Thu'o'ng thirc hin t& chuc nang quân 1 nhà nuâc ye san xuât
cong nghip, thuong mai, phát trin cvm cong nghip; thung xuyén theo dOi,
nm chc tInh hInh san xut, kinh doanh linh vrc cOng nghip, thuang mai, dtc
bit là các nhà may san xut các san phm cong nghip chü lrc cüa tinh; dng
thii, có bin pháp h trçi, giài quy& kjp thai theo thm quyn hoc d xut vâi ci
quan cO thm quyn giài quy&, tháo gO' các khó khän, vu&ng mac, tao diu kin
cho doanh nghip duy trI và nâng cao nang hrc san xut, kinh doanh; tang ci.thng
cOng tác quãn l nhà nuc v ciim cong nghip, thung xuyên rà soát, dánh giá
tInh hInh và chü dng thrc hin các bin pháp phü hcp hoc kjp thii tham muu,
báo cáo UBND tinh chi dao d nâng cao hiu qua thu hut du tu và boat dng cüa
các ciim cOng nghip. Chju trách nhim truc UBND tinh v tInh hInh tang tru&ng
linh vrc cong nghip và thucing mai.
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2.5. Ban Quán if cdc khu cong ng1i4p tinh tip tVc theo dôi thung xuyén,
có bin pháp tháo go' khó khàn, vung mc d các doanh nghip trong khu cong
nghip dam bão duy trI san xut và tang trithng, nht là các nhà may san XUtt san
phâm cong nghip chü lirc và các nhà may dang trin khai, chun bj dim vào san
xuât; tang cung rà soát, dánh giá tInh hInh, hiu qua thu hut du ti..r vào khu cOng
nghip, chU dng nghiên ciru, tham rnuu, báo cáo UBND tinh các giâi pháp phü
hçp dê nâng cao hn nüa hiu qua thu hut d.0 tu vào các khu cOng nghip.
2.6. SO'Nông nghip và Phát trkn nOng I/iOn
Tip tiic tp d.y mtnh san xut nông nghip, dam bào diing tho'i vv; kim
soát, phOng trr t& djch bnh cay trng và 4t nuôi.
-

Tp trung cao cho cong tác phông, chng thiên tai, üng phó v&i các tInE
hung bâo, lii Thuôrng xuyên kim ra, hithng dan, don doe các cor quan có lien
quan dy nhanh tin dO thi công, xir l các cong trInh phOng, chng thiên tai, khori
thông dèng chây dam bâo thoát lU, nht là dê, dsp, ké, cng. Tham mu'u UBND
tinh thành 1p Doàn kim tra lien ngành d kim tra cong tác xây dirng, bão v an
toàn các cong trInh phông, chng thiên tai trên dja bàn tinh, báo cáo UBND tinh
tru&c ngày 25/6/2022.
-

2.7. So'Du ljch
Tip tic tQ.p trung dy mtnh phc hi du ljch, tAng cuo'ng lien kt, các
tour, tuyn..., nh&m khai thác ti da cor hOi, tim nAng, th manh, nâng cao doanh
thu, tang tru?ing ngành du ljch.
-

TAng ci.thng kim tra, theo dOi hoat dng xây dirng trong Qutn th danh
thng Tràng An, x1r l theo th.m quyn hoc d xut vâi co' quan có thm quyn
xi~ l nghiêm theo quy djnh di vth các trumg hçip xây dimg trái pháp lut.
-

2.8. SO' Giáo dyc và Dào 40 tp trung chun bj các diu kin và th chuc t&
các kS' thi tuyn sinh vào lap 10, tt nghip THPT; huàng dan, don dc các don vj
trong nganh th chüc rà soat, chun bj sn sang co s& vt chat phic vi giãng dy
nAm h9c 2022-2023; tip tVc tang cil&ng các bin pháp phông, chng dui nuâc
cho hc sinh, nh.t là trong dip nghi he.
2.9. SO' Lao d3ng, Thwo'ng binh và Xâ h5i tip tic dy manh các hoat dng
h trq doanh nghip (tuyn dung, dào tao lao dng,...) và h trq cong nhân, nguôi
lao dng trén dja ban tinh; chun bj và thirc hin t& các hoat dng k5i nim 75 nAm
ngày Thuong binh Lit si (27/7/1947 27/7/2022).
-

2.10. SO' Tài chInh tip tic tp trung kim soát ch.t chê, ti& kim chi ngân
sách nhà nuâc và kh&c phiic các sai phm, khuyt dim theo kt 1un cüa co quan
thanh tra, kim toán và U ban Kim tra Trung uong theo dung k hoach, chi dao
cüa UBND tinh tai Kt 1utn sO 32/KL-UBND ngày 12/5/2022.
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2.11. Sir Tài nguyen và Môi lru'ông
- Tang cuing huó'ng dan, h trçi các doanh nghip, ngui dan trong vic
th%rc hin các thU tiic hành chInh linh vcc dt dai, bão v môi tru6ng, tto diu kin
day nhanh tin d thirc hin các dix an, sam hoàn thành thra vào khai thác, hoat
dng theo dUng tin dO. Dng th?yi, tip tiic tang clx&ng cong tác quàn 1 v môi
trithng, khai thác khoáng san trén dja bàn tinh.
- Phi hqp ch.t chê vâi Sâ K hoach và Du tu trong qua trInh kim tra các
dir an ngoài ngân sách và khc phiic các sai phm, khuyt dim theo k& 1un cUa
cci quan thanh tra, kim toán và U' ban Kim tra Trung uang theo chi dto cUa
UBND tinh.
2.12. Các Ban Quán lfl dr an du lu'xây dyng chuyên ngành cüa linh và
chü du 1w các dy' an diu 1w cong lrên dja bàn 1mb tp trung hoàn thin thU t1ic
du tu, dy nhanh tin dO thi cong và giài ngân các dir an; thu?mg xuyên rà soát,
dánh giá tInh hInh, giãi quyt kjp thyi theo thm quyn hoc báo cáo co quan có
thm quyn giài quy& các khó khän, vuâng mc d dy nhanh tin dO th%rc hin,
dam bão giái ngân toàn 100% s vn k hotch nàm 2022 dà duqc giao.
2.13. So N)i vi tip tic tp trung hu&ng dan, don dc, thirc hin rà soát kt
qua thirc hin kh&c phiic các sai phm trong cong tác tuyn diing cong chUc, viên
chUc, b thim can bO theo dUng yêu cu cUa Ban BI thu Trung uang Bang và
khc phic các sai phm, khuy& dim theo kt lun U ban Kim tra Trung uang
theo dUng k hoach, chi dao cUa UBND tinh.
2.14. COng an 1mb, B3 (hi buy Quân si' linh, B3 (hi huy B3 d3i Biên
p/thng linh tip tiic tp trung, thirc hin t& cong tác dam bào quc phông và an
ninh, phiic vii cOng tác phát trin kinh t - xã hOi cUa tinh.
2.15. UBND cOc huyn, lhành ph
- Tip t1ic t.p trung thc hin hin t& cOng tác phông, chng djch Covid-19
trên dja bàn; tuyt di không chU quail, lo là và phãi chU dng chun bj sn sang
trong các tInh hung; t chUc tiêm-vc xin theo dUng hithng dn cUa ngành y t.
- Tp trung cao cho cOng tác phông, chng thiên tai, tim kim cUu nn trên
dja bàn; thuang xuyên kim tra, chU dng b trI kinh phi và thirc hin khc phiic
các dim xung yu tai các tuyn dé, dip, kè, cng trên dja bàn, dam bào tuyt di
an toàn trong mUa mua bâo.
- ChU dng và tang cithng phi hcp vai các chU du tu trong cOng tác
GPMB các dr an trén dja bàn; quyt 1it dy nhanh tin dO thrc hin, giâi ngân
vn du tu công, dam bào giài ngân 100% vn k hoch nam 2022 dã duqc Co
quan có thm quyn giao. Quàn l chat chë quy trInh thirc hin các dir an, tuyt
di không d phát sinh nçi d9ng XDCB.
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- Chi do ngành giáo diic cüa dja phirmg râ soát, kjp thai chun bj dy dü
Co sà vt ch.t và các diu kin khác d phiic vi näm hc 2022-2023.
- Tang cuäng cuing cong tác quãn 1 hot dng xây dimg trong Qun th
danh thng Trâng An; trong do: UBND huyn Hoa Lu xây dirng k hotch và thirc
hin ngay vic kim tra, xi:r 1 nghiêm theo quy djnh các hoit dng xây dimg trái
pháp 1ut trong khu Qun th, djnh k' báo cáo UBND tinh (qua Van phOng
UBND tinh) v tin d, k& qua thirc hin truâc 161100 các ngày thir Tu hang tun.
- UBND thành ph Ninh BInh, UBND thành ph Tam Dip tp trung, khn
tnrcrng thirc hin vic khc phc các sai phm, khuy& dim theo k& 1un U ban
Kim tra Trung uong theo dung k hoch, chi dao cüa UBND tinh.
Yêu cu Giám dc, Thu trtthng các s6, ban, ngành, Chu tjch UBND các
huyn, thành ph thirc hin nghiêm tüc, có hiu qua các nhim vit duc giao. Van
phOng UBND tinh theo dOi, don dc các don vj trong qua trInh thirc hin nhim vii
trên; tng hçp, tham mini, báo cáo Lânh dao UBND tinh./. .
No'i nhmn:
- Thtthng trirc Tinh üy;
- Thithng true HDND tinh;
- Lãnh dao UBND tinh;
- Các die Uy vién UBND tinh;
- Các si, ban, nganh, doàn th&
- UBND các huyn, thành phô;
- LAnh dao VP UBND tinh;
-CácVP,TT;
- Luu: VT, VP2.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU TICH

VV_VP2_KLHN5/2022

Phm Quang NgQc

