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NGHỊ QUYẾT
Kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẢI DƯƠNG
KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 12

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;

Xét Báo cáo số 133/BC-UBND ngày 06 tháng 12 năm 2022 của Ủy ban 
nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 
và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Báo cáo thẩm tra của các Ban 
Hội đồng nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh 
tại kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành báo cáo kết quả thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 
năm 2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh, với những nội dung cụ thể như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 
HỘI NĂM 2022

1. Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 trong bối cảnh 
tình hình kinh tế - chính trị thế giới biến động khó lường, phức tạp, nhiều diễn biến 
chưa từng có tiền lệ, đặc biệt cuộc xung đột Nga-Ukraina cùng dịch bệnh Covid-19 
bùng phát, diễn biến phức tạp, để lại những hệ lụy sâu rộng, cả trực tiếp và gián 
tiếp đối với việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Các 
ngành kinh tế chịu nhiều ảnh hưởng bởi yếu tố bên ngoài như đứt gãy trong chuỗi 
cung ứng, lạm phát lan rộng trên toàn cầu... 

Mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức khó lường, nhưng nhờ sự vào cuộc 
của cả hệ thống chính trị và sự nỗ lực của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh 
nghiệp và nhân dân trong tỉnh, tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của 
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tỉnh được một số kết quả đáng ghi nhận; kinh tế có sự phục hồi khá, hầu hết các 
ngành sản xuất, kinh doanh trở lại hoạt động bình thường. 

Dự kiến đạt và vượt 09/16 chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. Tổng sản phẩm trên địa 
bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 9% (kế hoạch năm từ 10% trở lên); thu ngân sách nhà 
nước vượt 30% dự toán năm; thực hiện tốt các chính sách xã hội, bảo đảm an sinh 
xã hội và ổn định đời sống nhân dân; chất lượng giáo dục toàn diện và giáo dục 
mũi nhọn tiếp tục được giữ vững, học sinh giỏi Quốc gia có tiến bộ vượt bậc, đứng 
thứ 5 toàn quốc; tỉnh đã đăng cai, tổ chức thành công môn Bóng bàn SEA Games 
31 tại Hải Dương; hoạt động dịch vụ du lịch phục hồi nhanh; công tác quốc phòng, 
quân sự địa phương được tăng cường; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được 
giữ vững. Phát triển kinh tế nông thôn, xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, 
hiệu quả, bền vững. Ngày 16/3/2022, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 
số 358/QĐ-TTg công nhận tỉnh Hải Dương hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông 
thôn mới.

2. Tuy nhiên, trong năm 2022, tỉnh ta vẫn đối mặt với không ít khó khăn, 
thách thức và hạn chế, yếu kém cơ bản, đó là:

(1) Tổ chức lập Quy hoạch tỉnh còn nhiều bất cập, lúng túng và chậm tiến độ 
so với kế hoạch đề ra; việc rà soát điều chỉnh một số nội dung đề xuất tích hợp vào 
quy hoạch tỉnh còn có những khó khăn, vướng mắc.

(2) Tiến độ triển khai các dự án khởi công mới trong kế hoạch đầu tư công 
trung hạn giai đoạn 2021-2025 còn chậm. Việc cân đối, bố trí các nguồn vốn ngân 
sách đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng cho một số ngành, lĩnh vực còn hạn hẹp. Huy 
động các nguồn lực xã hội hóa, nhất là đầu tư hệ thống đường giao thông còn hạn 
chế.  

Việc tính tiền sử dụng đất đối với các khu dân cư, khu đô thị còn chậm; thủ 
tục pháp lý về triển khai và thực hiện dự án các khu dân cư, khu đô thị còn nhiều 
vướng mắc. 

(3) Thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh chưa đạt mục tiêu đề ra, 
đặc biệt là dự án mới giảm mạnh cả về số dự án và vốn đầu tư. Hoạt động xây 
dựng gặp nhiều khó khăn, tiến độ đầu tư dự án còn chậm. 

(4) Trong tổ chức điều hành, đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt 
nhưng vẫn còn một số dự án vướng mắc về giải phóng mặt bằng chưa được giải 
quyết dứt điểm, giải ngân vốn đầu tư công nguồn ngân sách nhà nước năm 2022 
không đạt yêu cầu đề ra.

(5) Cơ sở vật chất của nhiều trường chưa đáp ứng được yêu cầu, gây khó 
khăn trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia, đổi mới giáo dục; việc 
tuyển dụng giáo viên tiểu học và giáo viên mầm non không đạt chỉ tiêu đề ra.
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 Ngành y tế gặp nhiều khó khăn nhưng chậm được tháo gỡ. Công tác 
phòng, chống dịch còn xuất hiện tư tưởng chủ quan, lơ là; việc tiêm vắc xin 
phòng Covid-19 chưa đạt chỉ tiêu kế hoạch.

(6) Cải cách hành chính tuy có chuyển biến tích cực, nhưng chưa có sự đột 
phá, nhất là về cải cách thủ tục hành chính, chuyển đổi số, tiếp nhận và giải quyết 
hồ sơ mức độ 3, mức độ 4.

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU CỦA KẾ HOẠCH 
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023

1. Mục tiêu
(1) Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19, 

bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân dân, gắn với thực hiện Chương trình phục hồi 
và phát triển kinh tế - xã hội.

(2) Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển toàn xã 
hội. Quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, dự án quan trọng có sức 
lan tỏa, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội.

(3) Đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tập trung 
vào các ngành có lợi thế, tạo ra giá trị gia tăng cao. Phát triển kinh tế nhanh, bền 
vững, toàn diện và gắn với bảo vệ môi trường; quan tâm phát triển văn hóa và lĩnh 
vực xã hội, nâng cao đời sống nhân dân.

(4) Đẩy mạnh cải cách hành chính, sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giản 
biên chế. Xây dựng củng cố quốc phòng, quân sự địa phương và giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2023
(1) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trên 9%.
(2) Tỷ lệ vốn đầu tư phát triển trên địa bàn so với GRDP đạt 33%.
(3) Thu ngân sách nội địa phấn đấu tăng 10% so với dự toán năm.
(4) Giá trị sản phẩm thu hoạch trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản 

đạt 194 triệu đồng.
(5) Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu đến cuối năm đạt 12,4%. 
(6) Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tăng 15% so với thực hiện 2022.
(7) Tỷ lệ lao động qua đào tạo có chứng chỉ đạt 32,5%.
(8) Tỷ lệ lao động trong độ tuổi có bảo hiểm xã hội đạt 48,6%.
(9) Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 92,6%. 
(10) Tỷ lệ trường học các cấp đạt chuẩn quốc gia: Mầm non 70,4%; Tiểu 

học 94,3%; Trung học cơ sở 88,8%; Trung học phổ thông 67,9%.
(11) Cuối năm 2023 đạt 32 giường bệnh/10.000 dân (không tính trạm y tế 

xã); đạt 9,7 bác sỹ/10.000 dân.
(12) Tỷ lệ làng, khu dân cư văn hóa đạt 93%; Tỷ lệ cơ quan văn hóa đạt 87%.
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(13) Tỷ lệ hộ nghèo còn 1,6% (theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 2021- 2025).
(14) Tỷ lệ các cụm công nghiệp (có chủ đầu tư hạ tầng) có hệ thống xử lý 

nước thải tập trung đạt 100%.
(15) Tỷ lệ các doanh nghiệp được phê duyệt đánh giá tác động môi trường 

đạt 100%.
3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu của các ngành, lĩnh vực
(1) Tập trung chuyển từ chiến lược “mục tiêu kép” thành chiến lược “đa 

mục tiêu”: Vừa phòng chống dịch, vừa phục hồi, phát triển kinh tế, đảm bảo năng 
lực y tế, an sinh xã hội, giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 
phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Ưu tiên đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao, công nghệ tiên tiến; dùng 
chuyển đổi số làm nền tảng và đòn bẩy thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

(2) Tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành kinh tế gắn với thực hiện quy 
hoạch. Xây dựng và thực hiện có hiệu quả cao các giải pháp đồng hành cùng doanh 
nghiệp, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để các doanh nghiệp, cá nhân đẩy nhanh 
tiến độ đầu tư, phục hồi và thúc đẩy phát triển sản xuất, kinh doanh, vận chuyển và 
lưu thông hàng hóa. 

(i) Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án 
thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và tổ chức đánh giá giữa kỳ thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025, kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và kế hoạch đầu tư công trung hạn. Tổ chức thực hiện 
đồng bộ, hiệu quả Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và 
các quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành ngay sau khi được phê duyệt; 
tăng cường hiệu lực quản lý quy hoạch. Có giải pháp đồng bộ nâng cao tỷ lệ đô thị 
hóa thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.

(ii) Xây dựng ngành nông nghiệp phát triển gắn với xây dựng nông thôn mới 
hiện đại văn minh. Tập trung các giải pháp nhằm thúc đẩy sản xuất nông nghiệp 
bứt phá về giá trị và xây dựng nông thôn mới văn minh hiện đại, tạo nền tảng phát 
triển theo hướng “tăng trưởng xanh, chuyển đổi số”. 

(iii) Thường xuyên theo dõi, kịp thời tháo gỡ, giải quyết dứt điểm những khó 
khăn, vướng mắc, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân đầu tư phát triển sản xuất, 
kinh doanh, đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tập trung thu hút đầu tư phát triển 
công nghiệp hỗ trợ và công nghiệp công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sử 
dụng tiết kiệm năng lượng và tài nguyên đất đai; chuyển dần từ gia công lắp ráp 
sang chế tạo sản phẩm đồng bộ. 

(iv) Nâng cao năng lực thiết kế, thi công xây dựng, quản lý chất lượng công 
trình theo hướng tiên tiến, hiện đại. Tăng cường công tác quản lý thị trường bất 
động sản, quản lý trật tự xây dựng.
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(v) Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình xúc tiến thương mại và 
Chương trình phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2021-2025; đặc biệt là nhóm 
hàng chế biến nông sản thực phẩm và sản phẩm công nghiệp nông thôn, làng nghề, 
các mặt hàng nông sản có sản lượng lớn. Thực hiện hiệu quả Ðề án “Phát triển du lịch 
chất lượng cao tỉnh Hải Dương giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”. 

(3) Tăng cường các hoạt động tư vấn và xúc tiến đẩy mạnh kêu gọi thu hút 
đầu tư phát triển toàn xã hội, thu hút hợp tác đầu tư có chọn lọc, lấy chất lượng 
hiệu quả, công nghệ và bảo vệ môi trường là tiêu chí đánh giá chủ yếu. 

Quyết liệt thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh, duy trì PCI năm 2023 của tỉnh ở top 20 của cả nước. Chủ động gặp 
mặt, đối thoại, tháo gỡ ngay các khó khăn cho doanh nghiệp. 

(4) Thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ cho các đối tượng nộp thuế, 
bảo đảm nuôi dưỡng và tạo nguồn tăng thu ngân sách nhà nước. Điều hành ngân 
sách chủ động; cân đối ngân sách đảm bảo các khoản chi thiết yếu, chi đầu tư phát 
triển tiết kiệm, hiệu quả.

(5) Triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ khó khăn trong quan hệ tín 
dụng với khách hàng. Phấn đấu tăng trưởng huy động vốn từ 7% trở lên so với 
cuối năm 2022; tăng trưởng tín dụng từ 10%; tỷ lệ nợ xấu nội bảng dưới 2% tổng 
dư nợ.

(6) Tập trung chỉ đạo, thực hiện các giải pháp, khắc phục những tồn tại, hạn 
chế, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong triển khai kế hoạch đầu tư công, bảo đảm năm 
2023 giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao của các cấp ngân sách. Kết quả giải 
ngân của từng dự án là căn cứ chủ yếu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ 
năm 2023. 

(8) Tăng cường quản lý nhà nước về lĩnh vực tài nguyên đất đai, khoáng sản 
trên địa bàn tỉnh. Đôn đốc việc triển khai, thực hiện các dự án đầu tư có sử dụng 
đất; tăng cường kiểm tra, xử lý các trường hợp chậm đưa đất vào sử dụng, gây lãng 
phí đất đai. Có giải pháp đầu tư phát triển đô thị đồng bộ, hiện đại; phấn đấu đến 
năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt 45%.

Đẩy nhanh việc tính tiền sử dụng đất của các dự án khu đô thị, khu dân cư 
đã lựa chọn xong nhà đầu tư. Thường xuyên rà soát vướng mắc trong thực hiện 
chính sách gắn với giải quyết dứt điểm các khó khăn trong việc giao đất, cho thuê 
đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Phát huy hơn nữa 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.

Đưa Quỹ phát triển đất vào hoạt động hiệu quả. Đẩy mạnh đấu giá chuyển 
quyền sử dụng đất và đấu giá một số cơ sở nhà đất do nhà nước quản lý. 
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(9) Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện những trường đã đạt chuẩn và 
đẩy mạnh việc xây dựng trường chuẩn mới, các cơ sở giáo dục; đặc biệt quan tâm 
giải quyết tiêu chí khó khăn về cơ sở vật chất cho các trường học.

Phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới cung cấp dịch vụ 
dân số toàn diện. Xây dựng hệ thống thông tin y tế và chuyển đổi số ngành y tế vào 
chăm sóc, khám chữa bệnh.

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

Tổ chức tốt lễ hội mùa Xuân, mùa Thu Côn Sơn - Kiếp Bạc năm 2023. Tiếp 
tục phối hợp với tỉnh Quảng Ninh, Bắc Giang xây dựng và hoàn thiện Hồ sơ khoa 
học Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc 
trình UNESCO vinh danh là di sản thế giới. Xây dựng hồ sơ trình Thủ tướng Chính 
phủ công nhận 01 hiện vật, nhóm hiện vật là bảo vật Quốc gia; lập hồ sơ di sản văn 
hóa phi vật thể đề nghị đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.

Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng toàn diện phong trào “Toàn dân 
đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”. Đẩy mạnh các hoạt động thể dục thể thao 
quần chúng; quan tâm phát triển thể thao thành tích cao. 

(11) Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm. Nâng cao năng 
lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh, pháp luật về lao động.

Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, các đối tượng 
bảo trợ xã hội. Đẩy mạnh công tác giảm nghèo, chính sách trợ giúp xã hội, công 
tác bảo vệ trẻ em và bình đẳng giới. Thực hiện đầy đủ các biện pháp về phòng, 
chống tệ nạn xã hội.

(12) 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. Tập trung giải quyết các vụ việc khiếu 
nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài còn tồn đọng trên địa bàn tỉnh. Nâng cao 
chất lượng các cuộc thanh tra và việc thực hiện kết luận thanh tra.

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

(13) 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 công tác 
chính sách hậu phương quân đội.

Đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức về tình hình, nhiệm vụ 
công tác bảo vệ an ninh trật tự trong tình hình mới, gắn với hướng dẫn đẩy mạnh 
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tập trung đấu tranh quyết liệt, tấn 
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công trấn áp, triệt xóa các băng, nhóm và các loại tội phạm; đảm bảo trật tự an toàn 
giao thông. 

(14) Tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng chính quyền 
điện tử, chính quyền số trong các cơ quan hành chính các cấp; giải quyết thủ tục 
hành chính trên môi trường điện tử theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24 
tháng 6 năm 2022 của Chính phủ.

Thực hiện tốt công tác quản lý, sử dụng biên chế công chức và biên chế viên 
chức. Tiếp tục sắp xếp tổ chức bộ máy trong các cơ quan hành chính và đơn vị sự 
nghiệp công lập. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà 
nước các cấp; xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, nhất là người 
đứng đầu có đủ phẩm chất, năng lực và uy tín đáp ứng yêu cầu phát triển.

Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Điều 3. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, các 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 
việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh Hải Dương khoá XVII, kỳ họp 
thứ 12 thông qua ngày 08 tháng 12 năm 2022./.

Nơi nhận:
- Ủy ban TV Quốc hội;
- Thủ tướng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;         (để báo cáo)
- Ban Công tác Đại biểu;       
- Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các đại biểu HĐND tỉnh;
- VP: Tỉnh ủy, UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành, đoàn thể của tỉnh;
- Lãnh đạo và CV Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- TT HĐND, UBND các huyện, TX, TP;
- Báo Hải Dương, Trang TTĐT Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh;
- Trung tâm CNTT - VP UBND tỉnh;
- Lưu VT.     

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Thị Ngọc Bích
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