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KET LUAN
Hi ngh UBND tinh phiên thtrô'ng k)' tháng 7 nàm 2022
Ngày 12/7/2022, UBND tinh ti chirc Hi nghj phiên thrnmg kST dánh giá so'
kêt tInh hInh kinh tê - xã hOi và kiêm dim cong tác chi dto, diêu hành 06 tháng
dâu näm, nhim vi tr9ng tarn 06 tháng cui näm 2022. Dông chI Chü tjch UBND
tinh chü trI Hi nghj. Dir Hi nghj có länh dao Doàn Dai biu Quc hi tinh; các
dông chI Ur viên UBND tinh; Giám doe, Thu truO'ng các sO', ban, ngành lien quan;
Chü tjch UBND các huyn, thành ph&
Sau khi nghe các báo cáo và kin thão lun cüa các dti biu tham d? Hi
nghj, thay rnt UBND tinh, dông chI Chü tjch UBND tinh thng nht kt lun:
Trong 06 tháng du näm 2022, kinh t - xã hi và dO'i sng cüa Nhân dan gtp
nhiêu khó khän do diên biên phirc tip cüa djch Covid- 19 và tInh hInh the gii,
nhât là cuOc xung dt Nga - Ukraine, giá cà biên dng nhiêu, giá xàng dâu tang
cao. Duâi sir lãnh dao tp trung, thông nht cüa Ban Chap hành Dàng b tinh, tr1rc
tip và thuO'ng xuyên là ThixO'ng trirc Tinh u5', Ban ThuO'ng vi Tinh us'; dng th?i,
barn sat chi dao cüa ChInh phü, Thu tuó'ng ChInh phü, UBND tinh tip tyc tp
trung di mâi, chü dng, linh hoat trong lânh dao, chi dio, diu hành thirc hin các
nhim vii phát trin kinh t - xà hi, dy nhanh tin d tiêm vc-xin, tang cil&ng
tháo go' khó khãn cho doanh nghip vôi quyêt tarn giCt On djnh và phát trin san
xut trong trng thai "bInh thixO'ng mO'i". Kinh t - xã hi tip tiic tang tru&ng, có
nhiêu khO'i sac, dO'i sOng vt cht là tinh thn cüa nhân dan on djnh, nhiêu rntt
duçc nâng cao; các ngành, các cp trong tinh quyt tarn han, cüng sir dông lông,
üng h cüa Nhân dan và cong dOng doanh nghip trong vic n 1%rc vuçrt qua
nhttng khó khän, thách thüc, duy trI và phát trin san xuât, kinh doanh, gop phân
phát trin kinh tê - xã hi cüa tinh; kêt qua ci the trên các lTnh virc:
- Tng san phrn trên dja bàn (GRDP) 06 tháng d.0 näm tang 3,53% 50 vói
cüng kr näm 2021. San xut cOng nghip tang 4,03% 50 vO'i cüng kS', rntc dü gp
nhiu khó khän do ánh hu&ng cüa dai djch Covid-19 và tác dng cUa cuOc xung
dt Nga - Ukraine.
- San xut nông nghip dam bào khung thO'i vi, tang 1,68% so vói cüng ki,
dat 55% so vO'i k hoach nàm. Phong trào xây dirng nông thOn mói (NTM) ducic
quan tam, them 02 xà dat chun NTM (toàn tinh dà có 119/119 xã dat chuân
NTM, dat t' l 100%); có 07/08 huyn, thành pM duc cong nhn dat chuân
NTM và hoàn thành nhirn vi xây d%rng NTM (them huyn Nho Quan Va thành
pM Ninh BInh).
- Djch v1i tang truàng khá (tang 6% so vói cüng kST), dc bit là: Du ljch duqc
phic Mi math me (s lugt khách du ljch 6 tháng du näm dat gan 1,77 triu lut,
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tang gp 2,0 ln so v&i cüng kS' và dat 70,9% k hoach, doanh thu dat gn 1.036 t
dông, tang 85,4% so vi ci1ng ki nàm trrnc, dat 5 8,7% k hoch nam); xut nhp
khâu tang cao (tong kim ngch xuât khâu 6 tháng dâu nàm i.thc dat 1.830,6 triu
USD, tang 44,3% so vth cüng kST, dat 65,4% ké hoach näm; tng giá trj nhp khu
uc dat 1.756 triéu USD, tang 27,8% sO vol cüng ks', dat 56,6% k hoach nam);
và
4n tãi hành khách tang 16,7%, 4n tài hang hóa tang 14,3% SO vOi càng
doanh thu hoat dng 4n tãi tang 18,1% so vOi cUng kSi.
- Tng thu NSNN trên da bàn uOc thirc hin 6 tháng du 11am 2022 là
10.766,6 t' dông, dat 53,8% dir toán HDND tinh giao, tang 1,1% so vOi cüng kST
näm trithc. Tong chi ngân sách dja phucng dat 8.768,8 t dng, bang 53,8% di,r
toán HDNID tinh giao, tang 28% SO vOi cüng k näm truOc. Các t chüc tin ding
trên dja bàn co bàn dam bão von tin diing cho phát triên san xut và tiêu dung.
- Cong tác cài each hành chinh, tháo g khó khän cho doanh nghip, xüc
tiên dâu tu có nhiêu dôi mOi và dat duçc nhiu kt qua tIch circ. Dà hoàn thành
dánh giá và to chüc thành cOng Hi nghj cong b Chi s dánh giá näng hrc canh
tranh cap sO, ban, ngành và dja phucing (DDCI) thuc tinh Ninh BInh nàm 2021
và rà soát, siira di, b sung B chi s dánh giá DDCI näm 2022 cho phü hçip; t
chOc thành cong Hi nghj giOi thiu tiêm näng, the manh cüa tinh và thu hit dâu
tu tai thành ph Ho ChI Minh, sau Hi nghj dã có nhiu doanh nghip iOn quan
tam, v Ninh Blnh khão sat, tim kim ca hi du tu vào tinh. Trong 06 tháng dAu
näm dã cp mOi cho 11 dr an và diu chinh 17 dir an, tng vn dang k tang
them (gm Ca dang k mOi và diu chinh, b sung) là 4.954,2 t' dông (bang
200% so vOi cà nàm 2021). Chü tjch, các Phó ChU tjch UBND tinh djnh k hAng
tháng (vào thO 5 cüa tuân cuôi thang) gp gO', tiêp xüc, dôi thoai tricc tiêp vOi
doanh nghip d trirc tip nghe phán ánh, kin nghj và xem xét, giài quyêt, tháo
gO' khó khAn, vuó'ng mac, dng thOi cung cap, trao di thông tin, tao sr thông
nht, dng thun trong länh dao, chi dao diu hành vOl quan dim nht quán là
giâi quyêt nhanh, rO, dung pháp 1ut; gop phn tang cuOng, cüng c mOi quan h
gifla chinh quyn các cap vOi nguOi dan, doanh nghip theo phuo'ng châm
"ChInh quyn dng hành, cáu thj, thng nghe, tháo gö' mç5t each thy'c cMt các khó
khán, vuàng mc cho doanh nghip ".
- VAn hoá - xA hi tip tiic phát trin; t chüc t& các hoat dng van hoá - th
thao, sir kiin iOn cüa tinh, nht là k nim 200 näm danh xung Ninh BInh, 30 nAm
tái 1p tinh; Ngành giáo diic và dào tao chü dng trin khai các giãi pháp dông b,
iinh hoat, dam bào cht luçmg, tin d chuong trInh h9c theo k hoach, tO chüc tot
các kS' thi h9c sinh giOi, kr thi tuyn sinh vào lOp 10 THPT và k' thi THPT Quôc
gia nAm 2022, dam bão an toàn, nghiêm tüc, dung quy djnh; Cong tác bão v,
chAm soc süc khôe nhân dan duqc tang ci.rô'ng; Cong tác dam báo an sinh xã hi,
giãm nghèo, h trç, giài quyêt vic lam duc quan tam chi dao.
- Tang cuOng cong tác quàn l du tu, xây dçmg, tài nguyen, khoáng san,
bão v mOi truOng; phông, chng tham nhUng, lang phi, tiêu circ; t.p trung rà soát,
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khc phiic các kt 1un cüa co quan kim tra, thanh tra, kim toán; giãi quy& dn
thix, khiêu nai, to cáo. An ninh chInh trj, trat tir an toàn xà hi dugc giU vüng.
Tuy nhiên, tc d tang trixng GRDP 06 tháng du 11am cüa tinh dat thp,
nhât là san xuât cOng nghip; djch bnh trên dan vt nuôi luôn tim n nguy cci
diên biôn phüc tap, djch tâ 1cm Châu Phi tái phát tr6 'ai• Ben canh do, tInh hInh the
giYi cOn nhiu bin dng khó lu?ing, djch Covid-19 vn din bin phirc tap, tip
tiic tác dng tiêu c1rc den mi mt kinh t - xâ hi và di song cüa nhân dan trong
06 tháng cui näm 2022. D phát huy nhüng k& qua, khc phiic các ton tai, han
ché, vuçYt qua khó khän, thách thüc, quyêt tam phn dâu dat müc cao nhât các mvc
tiêu, chi tiêu kinh tê - xã hi, dc bit là kiên djnh mvc tiêu phân dâu tôc d tang
trithng GRDP (giá SS 2010) nàm 2022 dat mic tiêu de ra là 7,0%, LTBND tinh yêu
cu Thu tru&ng các sO, ban, ngành, Chu tjch UBND các huyn, thành ph tiêp tic
khäc phic khó khän, t.p trung, quyt tam cao trong thirc hin các thim vi duçic
giao, phân d.0 dat müc cao nhât các mic tiêu näm 2021.
1. Các nhim vi tr9ng tam trong 06 tháng duôi nãm
- Tp trung cao cho thc hin dng b các giài pháp thüc dy tang truâng
trên các linh virc theo dung chi dao cüa Tinh u, UBND tinh, trong do phân dâu:
Cong nghip và xây dirng tang ti thiu 5,86%; djch v1T tang trén 8%; nông, lam,
ngix nghip và thu5 san tang tôi thiu 2,2%. Dc bit là tháo g khó khan, ho trg
các nhà may dang hoat dng day math san xut, kinh doanh; các nhà may dang
xây drng thI day nhanh tin d d sm hoàn thành, dua vào san xuât.
- Tip tic tap trung thirc hin t& cong tác phOng chng djch Covid-19, dy
nhanh tin d tiêm vc-xin müi 4 cho nguOi dan tir 18 tui trâ len và tiêm cho tré
em tü 5 den duii 12 tuôi.
- Ttp trung chi dao san xut thing lçii vi Müa näm 2022, m& rng din tIch
lüa chat luçng cao, lüa nêp. Thüc day phát triên san xuât thu5' san, nhât là các loai
có giá tn kinh tê cao. Tp trung, chü dng phông, chOng thiên tai; phOng, chông
djch beth a dan vtt nuOi, không d djch Ta lqn châu Phi bUng phát tra lai•
- Tp trung, nâng cao cht luvng cOng tác quy hoach; hoàn thin, tnInh cp có
thâm quyên Quy hoach tith Ninh BInh thai kSr 202 1-2030, tam nhIn den nAm 2050
theo tin d dã d ra; trien khai 1p diu chinh Quy hoach chung dO thj Ninh BIth
den näm 2030, tam thin dn näm 2050, Quy hoach bão ton và phát huy giá trj di
san van hoá và thien nhien th giâi Qun th danh thing Tràng An dn nam 2030,
tam nhIn dn nam 2050...
- Rà soát, tp trung trin khai, hoàn thành Các thim vi theo Chuang trIth
cOng tác näm 2022 cüa UBNID tinh, dam bào tien dO yêu câu; Xây dimg k hoach
tOng kêt näm 2022 và phuong hix&ng, nhim vii nam 2023 dam bão sat thrc, khâ
thi. Tp trung trien khai các ni dung duçxc HDND tinh thông qua tai KS' h9p thir 7
và rà soát, d xuAt, chu.n bj các nOi dung trInh HDND tinh tai KS' hçp tài.
- Ngành giáo diic xây dimg k hoach phát tnin Giáo dic và Dào tao näm hçc
2022-2023; chun bj, dam bao c s& 4t cht và các diu kin cho näm h9c mai.
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- Tang cu&ng các hoat dng van boa - xâ hi, dam bâo an sinh xã hi, nht là
trong djp cuôi nàm.
- Tip t1lc si& chtt kim soát thu, chi ngân sách. Trin khai quyt 1it, dng
b các giãi pháp quàn 1 thu, day mnh các bin pháp chông tht thu ngân sách,
phân dâu hoàn thành chi tiêu, dr toán thu NSNN trên dja bàn. Cat giàm các khoàn
chi chua thirc s11 can thiêt, thirc hin chi ngân sách dam báo can di vói khà näng
buy dng, tiêt kim, chông lang phi. Xây dirng dir toán thu, chi ngân sách näm
2023 dam bào sat thirc, khà thi. Tp trung rà soát, thrc hin khc phc các tn tai,
khuyêt diem dã duqc chi ra tai các thông báo, k& lun cüa Co quan thanh tra, kim
tra, kim toán.
- Tip tiic dAy manh xüc tin, thu hut dAu tu, nhAt là thu ht các dir an quan
trng, có nghia chiên luçc trong phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh (phát trin
cong nghip, do thj, djch viii du ljch chAt hrçng cao, y t, giáo dic...). Kiêm tra, xr
1 các dir an ngoài ngân sách chm tiên d, si:r dung dat không hiu qua; xir 1
nghiêm các trithng hçip cô tinh kéo dài, không có khà nAng hoàn thành; dng thii,
tháo gc khó khän, tao diu kin sam dim vào boat dng dôi vói các dir an có khã
näng hoàn hoàn thành.
- DAy nhanh tin d GPMB và thi công, giãi ngân các dir an dAu tis cong.
Thuô'ng xuyên rà soát tInh hInh giài ngân von dAu tu công; thirc hin nghiêm các
quy djnh ye giãi ngân von dâu tu cOng, kiên quyêt diêu chuyên von các dir an
chm giãi ngân sang các dir an giâi ngân tot, có khá näng hap thii cao, con nhu câu
vén. KhAn truclng hoàn thin thu tçic các dci an dâu tu cong kéo dài dã dugc thông
nhAt phizong an cAt giâm, dirng trin khai và hoàn thành vic rà soát các dir an cOn
lai; dam báo hoàn thành thu t'çic trong näm 2022.
- Tang cuang cOng tác giãi quyt khiu nai, th cáo; phOng, chng tham
nhQng, tiêu circ và dam báo an ninh chinh trj, trt tci an toàn xâ hi.
2. Mt s nhim viii c1i the
2.1. S VII tip tiic tp trung cho cOng tác phOng, chng djch Covid-19; tip
t11c tiêm vàc-xin cho tré em ti1r 5-12 tuôi và day nhanh tiêm miii thu 4 cho ngithi
dan dii diu kin yêu cAu; chii dng trong mci tInh huông, tuyt dOi khOng chii
quan lo là; quãn i t6t các co si vt chat, 4t tu, trang thiêt b y te trong các co sâ
thu dung, diu tn; tp trung tham muu, t chiic thirc hin vic mua sam trang thiêt
bj, 4t tu y t& thuc chiia bnh và các diu kin nhân lirc, co sa 4t chat,... dam
bào dAy dii, dáp ang nhu câu khám, chiia bnh ciia nhân dan.

2.2. S& KI hoich và Du 1w
- Theo dOi chat chê tInh hInh tang trithng kinh t; chii dng tham muu cho
UBND tinh kjp thai chi dao, quy& tam phân dAu hoàn thành mic tieu phát trien
kinh t - xà hi dã dé ra. Xây dçmg kê hoch 2023 dam bào sat thrc, khâ thi.
- Tp trung hoàn thin Quy hoach tinh, chuAn bj ni dung d UBNID tinh báo
cáo cAp có thAm quyn.
- Tp trung trin khai kim tra, tham muu, d xAt phuong an xii l các dir an
ngoài ngân sách chtm tin d, sii diing dAt không hiu qua theo k hoach.
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- Don dc các ca quan lien quan khtn tri.rcing hoàn thin h sa, thu tiic ct
giãm, dung các dir an kéo dài dä duçic Ban Thung viii Tinh u' thông nhât và day
nhanh tiên d rà soát, xay dirng phuang an xi:r 1 các dir an con lai; dam báo xong
trong näm 2022.
- Don dc dy nhanh hoàn tt thu tiic du tu, giãi ngân vn du tu cOng. Theo
dOi, nm chic tInh hInh thirc hin, giâi ngân vOn dâu tu công; rà soát, tham muu
UBND tinh diêu chuyên vn các dir an chm giái ngân sang các dir an giài ngân
tot, có khã näng hap thii cao, cOn nhu câu von; dam bão thi gian diêu chuyên von
truâc 15/11 h.ng näm; tham muu UBND tinh xir l trách nhim dôi viii các dcm vj
chm giãi ngân, không giãi ngân bet vn dugc b trI ma không kjp thñ báo cáo
diu chuyn sang dan vj khác.
- Tip tçic t.p trung cao trong xüc tin, thu hut du tu, nht là các dir an quan
tr9ng, có nghia chiên luçic, tao dng 1rc thic day phát triên kinh tê - xã hi
nhanh và bn vüng cüa tinh; xây dirng quy trInh, thu tVc, tin d giãi quy& thu tçic
dôi vâi timg lTnh vi1c, dir an cii the d theo dôi, thung xuyên don dOc, hithng dn
thirc hiên.
- Tip tic kim soát nq d9ng XDCB, khc phvc các sai phm, khuyt dim
theo kêt lun cüa cci quan thanh tra, kiêm toán và U ban Kiêm tra Trung ucing
theo dung chi dao cüa UBND tinh.
2.3. Cyc Th6ng kê tinh chü trI, phi hçp vâi S K hoach và Dâu tu', Sâ
Cong Thuang, các s&, ban, ngành lien quan và UBNID các huyn, thành phô tang
ciRing theo dôi s 1iu thng ke v kinh t - xã hi näm 2022 cua tinh, thumg
xuyen kiêm tra, thng tht sO 1iu dam bâo chInh xác, dáng thirc t; kjp thai tham
mu'u, báo cáo UBND tinh chi dao, diu hành de nâng cao hiu qua các bin pháp
phát trien kinh tê, thuc dy tang trung.

2.4. So Tài chmnh
- Tip tiic theo dOi, nm chat tInh hInh, kim soát chtt chê thu, chi ngân sách.
Phôi hçp chtt che vi Ciic Thug tinh tang ci.thng quàn 1 thu, dy manh các biên
pháp chông that thu ngân sách, dánh giá, phân tich các yeu t tác dng dn sO thu,
lien d thu ngân sách c11 th tmg dja bàn, trng khu vrc, t1rng s.c thu; qua d, xác
djnh các nguOn thu cOn tiem nàng, các linh virc, loai thu cOn that thu, kjp thai d
xuât, thirc hin các giài pháp quán 1 hiu qua; phân dâu hoàn thành chi tiêu thu
NSNN tren dja bàn tinh. CAt giãm các khoân chi chua thirc sr can thit, thirc hin
chi ngân sách dam bão can dOi vó'i khâ näng huy dng, tiet kim, chOng lAng phi.
Thuing xuyen rà soát, don dc các dan vj duçc giao dir toán dy nhanh tin d
thuc hiên (nhât la kinh phi thuc hiên nhiêm vu ung dung cOng nghe thOng tin,
chuyen dOi sO, chi sr nghip giáo dic và dào tao), kjp thi báo cáo, d xuât
phixang an diu chinh.
- Theo döi, don dc My nhanh tin d trin khai Mu giá quyn sir dung Mt,
nht là các khu Mt theo Phuang an tao ngun 1irc Mu tu ngan sách tinh giai doan
202 1-2025 dA duqc Ban Thithng vi Tinh u' thng nht.
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- Xây dimg dir toán thu, chi NSNN nàm 2023 trên dja bàn tinh dam bão sat
thirc, kha thi.
- Theo chüc näng, nhim v11 duçc giao, tip t1ic tp trung kim soát ng d9ng
XDCB cap huyn, cap xã và khãc phc các sai phm, khuyêt dim theo kt 1u.n
cüa Co quan thanh tra, kiêm tra, kiêm toán theo dung chi dao cüa UBND tinh.
2.5. Sö'Nông nghip và Phát trin nông thôn
- Tp trung phông, chng djch bnh trên dan 4t nuôi, nht là djch Ta 1cm
châu Phi; kiêm tra, giám sat các don vj trong thirc hin các chInh sách h trçi,
không dê tr11c li chInh sách. Hithng dan, don dôc các dcin vj day manh san xut
vit Müa dam bào khung thôi vii. Tiêp tiic nghiên c1ru, thay dôi co cu, tang cithng
san xuât các san phâm nông nghip giá trj cao, nâng cao thu nhp cho ngu?ri dan.
- Trin khai thirc hin ngay các Nghj quyt cüa HDND tinh thuc linh virc
nông nghip, nông thôn, xây drng nông thôn mi dã ducic thông qua tai KS' h9p
thu 7, dam bão sóm di vào cuc sOng.
- Tp trung cao cong tác phông, chng thiên tai và phông, chng cháy rmg.
2.6. So' Cong Thu'o'ng, Ban Qudn lj các kl,u cong nghip tinh theo chüc
näng, nhim vi duçc giao, tiêp tgic tp trung thcc hin các giài pháp thüc dy tang
trithng theo dung chi dao cüa UBND tinh; tang cuông h trcl, dao diu kin thun
lqi trong san xuât, kinh doanh cho các doanh nghip. Tang ci.thng cOng tác quân
nghiêm các tril?mg hçp
giá câ các mtt hang thiêt yêu, xir
thj trithng, quãn
gian ln thuong mai, buôn lu, hang giâ, hang nhái, hang kern chit krcmg; dng
thii, nàm chäc tInh hInh, kjp thi thirc hin các bin pháp On djnh thj truô'ng, dam
bão hang hoá phiic vii san xuât, tiêu dUng và di song Nhân nhân.
2.7. So' Du ljch tip tiic tp trung phiic hM và phát trin hott dng du ljch;
chU dng phôi hçip, lam vic vâi Ciic Thông kê tinh trong vic thông kê các hoat
dng djch vi du ljch, nht là djch vçi nhà hang, khách san và km trU, dam bâo sat
thirc. Tp trung day nhanh tiên d hoàn thin các thu tiic dê triên khai giãi phóng
mt bang cac h dan thôn Ich Du trong pham vi dr an Xây drng CSHT Khu
cong viên van hoá Tràng An; dng thi, trin khai các buóc l.p Quy hoach báo
tn và phát huy gia trj Di san Van boa và Thiên nhiên the gii Quân the danh
thäng Tràng An den näm 2030, tam nhIn den nAm 2050.
2.8. So' Giáo dic và Dào 4z0 chi dao quàn chltt chê n np, kS' cuong, thirc
hin nghiêm tUc quy ch chuyên môn, nâng cao chat luqng giáo diic toàn din; xây
dirng k hoach phát trin Giao diic và Dào tao nàm h9c 2022-2023; chU dng
chun bj, dam bào Co s& vt chat và các diêu kin tO chUc khai giàng näm h9c
2022-2023 và ngày toàn dan dua tré dn triRmg.
2.9. So' Lao d3ng, Thwo'ng binh và Xâ Ii3i tip tçic thirc hin t& vic dam
bão an sinh xã hi, giài quy& vic lam và dam bao các chInh sách cho ngui lao
dng; thirc hin tOt cong tac h tr dào tao lao dng cho các doanh nghip. Triên
khai thirc hin ngay các Nghj quyêt cUa HDNT) tinh ye giàm nghèo, hO trq ngui
lao dng dã dugc thông qua tai KS' h9p thu 7, dam bào sm di vào cuc song.
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2.10. So' Tài nguyen ;'à Môi tru'O'ng tip tc tang cithng quân 1 dt dai, tài
nguyen, khoáng san; giãi quyêt kp thai các thu tic v dat dai, tto diu kin dy
nhanh tiên dO thirc hin các dir an dâu tu trên dja bàn tinh (gom cã dir an du tu
cong và dir an ngoài ngân sach); phôi hçip chat chê vói S& K hoach và Du tir
trong qua trInh kiêm tra, xi:r 1 các dir an ngoài ngãn sách triên khai chtm tin dO,
sir diing dat kern hiu qua, dáp irng yêu c.0 cüa UBND tinh.
2.11. So' Thông tin và Truytn thông tip tic tp trung trin khai các nhim
vçi, dir an irng diing cong ngh thông tin, chuyn di sO theo dung chi dao, k
hoach cüa Trung uo'ng và cüa tinh; có giái pháp hrning dn, don dác các Co quan,
don vj lien quan tang cu?mg cong bô thông tin và khà näng truy cap, khai thác trên
các trang thông tin din tir cUa co quan, don v và cüa tinh, phiic vi t& nhu cu
tim hiêu thông tin cUa doanh nghip, nguii dan.
2.12. Cdc Ban Quàn lj dr an xây dy'ng cong trinh chuyên ngành cáa tinh,
c/iü diu tu' các dy' an du tu' cOng trên dja bàn tin/i tp trung rà soát, dy nhanh
tiên d hoàn thin ho so, thu ti1c và thi công, giài ngân các dr an; chju hoàn toàn
trách nhim ye tiên dO thirc hin các dir an và kt qua giãi ngân von du tu cOng
dugc giao; thu&ng xuyên rà soát, kjp thi báo cáo cap có thâm quyên diêu chuyên
von sang don vj khác tri.thc ngày 15/11 hang nàm theo dung quy djnh.
2.13. SO'N3i vi
- Theo dôi, don dc các Sâ, ban, ngành, UBNID các huyn, thành ph tip tiic
thirc hin nghiêm chü d cong tác näm cüa tinh.
- Theo dOi, hu&ng dk, don dôc các sO', ban, ngành, UBND các huyn, thành
phô dánh giá näng 1irc can bO, khà näng hoàn thành cong vic; sap xêp, xü 1,
phân cOng nhirn viii cho can bO các phOng, ban, don vj tr11c thuOc dam bào phü
hçip, nâng cao hiu qua cOng tác. Tham mini phuong an d UBND tinh giãi quyêt
các tri..rO'ng hçp theo thm quyên hoc phôi hçip vói Ban To chüc Tinh u' báo cáo
ThuO'ng trirc Tinh u, Ban Thithng vi Tinh ur sp xp can bO cp sO', ban, ngành
(din Ban ThuO'ng vii Tinh u quãn 1).
2.14. Thanh tra tInh tip titc tp trung cho cong tác thanh tra, phOng, chng
tham nhüng, tiêu c1rc và giãi quyêt don thu, hiêu nai, to cáo trén dja bàn tinh; dOng
thO'i, có bin pháp tip tc tang cuO'ng cOng khai các chi tiêu phOng, chông tham
nhüng, tiêu c%rc.
2.15. COng an tinh, BO Chi huy Quân sir tinh, BO Chi huy BO dOi Biên phOng
tinh theo chirc nang, nhim v11 ducic giao tip tic tp trung dam bão an ninh chInh
trj, trt t1r an toàn xã hOi tren dja bàn tinh.
2.16. UBND các h uyn, thành phô
- Tp trung cao trong thijc hin các giài pháp thüc day tang truO'ng theo dung
chi dao cüa UBND tinh. Rà soát, ttp trung thirc hin các nhim vii cOn lai, dam
bào hoàn thành & müc cao nht các chi tiêu, nhim vii phát triên kinh té - xa hOi
näm 2022 cüa dja phuong, nâng cao tang tru&ng cüa tinh.
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- Tip tic tp trung cong tác phông, chng djch Covid- 19 trên dja bàn, nh.t
là vic day nhanh tiên d tiêm vc-xin.
- Tp trung cong tác phông, chng djch bnh trén dan gia sue, gia cam, có
giài pháp kjp thai khOng chê, khOng dé dch Ta lqn Châu Phi büng phát trâ 'aj•
Tang cuô'ng kiêm soát chat chê vic h tr9r tiêu huSl 1cm bj nhim bnh dam bào
diing dôi tuclng, dung quy djnh, tránh trçic lçmi chInh sách.
- Chi dio kiêm soát nq d9ng XDCB trén dija bàn. Tp trung rà soát, hoàn
thiên ho so', thu tue và day nhanh tiên d thi công, giái ngân các d%r an dâu tu cong
do do'n vj duçmc giao quàn l, sü diing vn; chju hoàn toàn trách thim v tin d
giái ngân cüa các dir an duçic giao; yêu câu phài rà soát khâ näng thirc hin, giài
ngân dôi vâi tü'ng dr an và có phuang an diu chuyên ngay nu không giãi ngân
hêt so vOn dà duçic bô trI, kjp th'yi báo cáo UBND tinh (qua Sâ K hoach và Du
tll) die diêu chuyên von truâc ngày 15/11 hang näm theo dung quy djnh.
- Tang cung cong tác quàn 1 dt dai, tài nguyen, khoáng san trên dja bàn;
tp trung kh&c phiic trit d các kin, kin nghj trong kt lun cüa thanh tra,
kim toán và các kin nghj cüa cir tn theo d(ing chi dto cüa UBND tinh.
- Tp trung cao cho cong tác giâi phóng mt bng các dir an trên dja bàn, nht
là các dir an tr9ng tam, có nghia chin lugc trong phát triên kinh tê - xã hi cüa
tinh (nhii: Tuyên duô'ng Dông - Tây giai domn I, du?mng DT482, duàng DT.480 cü
kt ni QL12B vâi QL10 don Yen Mo - Kim So'n, tuyên du?mg b yen biên,...).
- ChU dng xüc tin, thu hut du tu và giài quy& khó khàn cho doanh nghip.
Chü tjch, Phó Chü tjch UBNID cáe huyn, thành phO bô tn ljch tiêp doanh nghip
djnh k' hang tháng (thirc hin ngay tü tháng 8/2022) die gp gc, tiêp xiic, lang
nghe phàn ánh, kin nghj và di thoi, cung cap thông tin, xem xét, giài quyêt,
tháo g khó khän, vung mc kjp thi cho doanh nghip.
Yêu cu Giám d&, Thu trithng các sâ, ban, ngành, Chü tjch UBND cáe
huyn, thành ph thirc hin nghiêm tüc, có hiu qua các nhim vi ducic giao. Van
phông UBND tinh theo dôi, don doe các do'n vj trong qua trInh thirc hin nhim vi,i
trên; thng hçip, báo cáo, tham mu'u UBND tinh, Chü tjch UBND tinh./.&
NcrinhIn:
- Ban Thuèrng vit Tinh üy;
- Thuông trrc I-IDND tinh;
- Doàn Dai biêu Quoc hôi tinh;
- Lãnh dao UBND tinh;
- Các die Uy vién UBND tinh;
- Các sâ, ban, ngành, ctoãn the;
- UBNID các huyn, thành pho;
- Lãnh dao VP UBND tinh;
- Các VP, TTTH-CB;
- Ltiu: VT, VP2.
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