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KHOÁ XVII, KỲ HỌP THỨ 9

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 71/BC-UBND ngày 08 tháng 7 năm 2022 của Ủy ban nhân 
dân tỉnh về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 
và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022; Báo cáo thẩm tra của 
các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và các ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 
nhân dân tỉnh tại kỳ họp.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất đánh giá kết quả thực hiện nhiệm 
vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng 
tâm 6 tháng cuối năm 2022 của tỉnh, với nội dung chủ yếu như sau:

I. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu 
năm 2022

1. Sáu tháng đầu năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đạt được 
nhiều kết quả tích cực và toàn diện. Kết quả cụ thể của ngành, lĩnh vực chủ yếu 
như sau:

(1) Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 11,8% so với cùng kỳ năm trước. 
(2) Giá trị sản xuất một số ngành, lĩnh vực tăng cao so với cùng kỳ: giá trị 

sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,3%; giá trị sản xuất công nghiệp - 
xây dựng tăng 16,9%. Tổng giá trị sản xuất các ngành dịch vụ tăng 8,9%. Giá trị 
hàng hoá xuất khẩu tăng 19,5%.

(3) Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 10.462,693 tỷ đồng, đạt 74% 
dự toán năm, tăng 19% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng chi ngân sách địa phương 
7.153,839 tỷ đồng, đạt 46,1% dự toán năm. 

(4) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 21.391 tỷ đồng, tăng 7% so 
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với cùng kỳ năm 2021. Các hoạt động tư vấn và xúc tiến, kêu gọi đầu tư được đẩy 
mạnh; tổ chức thành công hội nghị gặp mặt các doanh nghiệp Nhật Bản.

(5) Chất lượng giáo dục toàn diện được giữ vững, kết quả thi học sinh giỏi 
quốc gia xếp thứ 3 toàn quốc. Công tác văn hóa, thể thao đạt được một số kết quả 
nổi bật. Tổ chức tốt các lễ hội truyền thống của tỉnh, phát hành Bộ Lịch sử tỉnh Hải 
Dương (từ khởi thủy đến năm 2015); vận động viên tích cực tham gia các giải thi 
đấu trong nước, đặc biệt đạt thành tích cao tại SEA Games 31 (đứng thứ 5 toàn 
quốc với 11 HCV, 7 HCB, 5 HCĐ ở 7 môn thi đấu, phá 2 kỷ lục SEA Games 31 
môn Lặn); đăng cai tổ chức thành công môn Bóng bàn SEA Games 31, đảm bảo an 
toàn, chu đáo, trọng thị. Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được kiểm 
soát  tốt.

(6) Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, chương 
trình giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm cho người lao động. Quan tâm 
chăm lo đời sống gia đình chính sách, người có công với cách mạng, người nghèo, 
cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội... 

(7) Tập trung chỉ đạo quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, đẩy mạnh cải 
cách thủ tục hành chính; đã thành lập Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng của 7 
huyện; thành lập Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

(8) Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, quốc phòng quân sự địa 
phương được bảo đảm.

2. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn một số hạn chế đó là: 
(1) Công tác lập Quy hoạch tỉnh chưa đạt tiến độ so với kế hoạch đề ra. Việc 

triển khai các công trình trọng điểm, công trình theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 
tỉnh lần thứ XVII còn chậm.

(2) Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng của một số dự án còn vướng 
mắc chưa được giải quyết dứt điểm. Tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công 
không đạt yêu cầu đề ra. Huy động các nguồn lực xã hội hóa đầu tư xây dựng kết 
cấu hạ tầng, nhất là đầu tư hệ thống đường giao thông còn hạn chế.

Chưa có giải pháp, hướng dẫn cụ thể nhằm tháo gỡ khó khăn cho các dự án 
sử dụng một phần đất công theo quy định tại Nghị định số 148/2020/NĐ-CP. 

(3) Thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) giảm so với cùng kỳ năm 
2021. Việc đầu tư xây dựng hạ tầng các khu, cụm công nghiệp chưa đạt tiến độ yêu 
cầu. 

(4) Việc đấu thầu, mua sắm trang thiết bị, thuốc chữa bệnh, vật tư, sinh 
phẩm y tế còn nhiều vướng mắc; tình trạng bác sĩ và nhân viên y tế bỏ việc, 
chuyển công tác tại các cơ sở y tế công lập đang có xu hướng gia tăng. 

(5) Công tác tiếp nhận và giải quyết khiếu nại, tố cáo ở một số đơn vị, địa 
phương có vụ việc còn chưa đảm bảo đúng quy định. Tình trạng gửi đơn vượt cấp 
vẫn diễn ra. Cải cách hành chính chưa có sự đột phá trong một số lĩnh vực, nhất là 
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cải cách thủ tục hành chính, thực hiện dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 chưa đạt 
yêu cầu đề ra.

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TRONG 6 
THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ sản xuất vụ mùa, vụ đông. Theo 
dõi sát sao diễn biến của thời tiết, dịch bệnh để có biện pháp hỗ trợ, ứng phó kịp 
thời. Thực hiện nghiêm túc công tác thường trực, trực ban phòng chống lụt bão.

2. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu kinh tế, nâng cao chất lượng tăng trưởng 
theo hướng tăng trưởng xanh, chuyển đổi số, đẩy mạnh đổi mới sáng tạo. Huy 
động, quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển. Thực hiện 
liên kết chặt chẽ, hợp tác phát triển với các địa phương trong Vùng đồng bằng 
Sông Hồng, Vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ. 

3. Thực hiện đầy đủ các chính sách, giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp; đẩy 
nhanh tiến độ phục hồi và phát triển sản xuất, kinh doanh trong điều kiện an toàn 
với dịch bệnh. Triển khai đồng bộ các giải pháp tạo đột phá về cải thiện môi 
trường đầu tư kinh doanh. Đẩy mạnh đổi mới trong xúc tiến thương mại, tư vấn và 
xúc tiến thu hút đầu tư. Chủ động phương án tạo mặt bằng sạch, nguồn cung lao 
động và hạ tầng kết nối để thu hút các dự án lớn, nhà đầu tư có tiềm lực, uy tín cao. 
Tiếp tục tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư FDI.

Đẩy mạnh xúc tiến thương mại, phát triển thương mại điện tử; quảng bá sản 
phẩm, ngành hàng, các nhóm hàng chế biến nông sản thực phẩm và sản phẩm công 
nghiệp nông thôn, làng nghề.

4. Đẩy nhanh thủ tục đầu tư các dự án, trong đó cần tập trung vào các dự án 
phát triển hạ tầng giao thông, chỉnh trang và phát triển đô thị mới, các dự án đầu tư 
các khu, cụm công nghiệp. Hoàn thiện các thủ tục đề nghị thành lập khu kinh tế 
chuyên biệt theo Nghị định 35/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ quy 
định về quản lý khu công nghiệp và khu kinh tế.

5. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch đầu tư công năm 2022; đẩy nhanh 
tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Điều chuyển kế hoạch vốn của các dự 
án chậm giải ngân, có khối lượng hoàn thành đạt thấp sang dự án có nhu cầu bổ 
sung vốn, phấn đấu năm 2022 giải ngân hết 100% kế hoạch vốn giao. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện các công trình, dự án trọng 
điểm theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, các công trình trọng 
điểm giao cấp huyện làm chủ đầu tư.

6. Phấn đấu thu ngân sách nội địa tăng trên 10% so với dự toán năm. Tập 
trung các giải pháp chống thất thu ngân sách, siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính. 
Khắc phục những tồn tại, hạn chế, yếu kém, đẩy mạnh thực hành tiết kiệm chống 
lãng phí, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Tăng cường tiết kiệm chi thường 
xuyên để ưu tiên dành nguồn chi đầu tư phát triển và tăng chi cho an sinh xã hội.



4

7. Tập trung hoàn thành và trình thẩm định, phê duyệt quy hoạch tỉnh và các 
quy hoạch có tính chất kỹ thuật, chuyên ngành. Hoàn thành phê duyệt kế hoạch sử 
dụng đất cấp tỉnh 5 năm 2021-2025; phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất 
cấp huyện thời kỳ 2021-2030.

Quyết liệt thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, tái định cư. 
Tăng cường kiểm tra, giám sát việc triển khai thực hiện các dự án và xử lý nghiêm 
tình trạng sử dụng đất sai mục đích, chậm đưa vào sử dụng. Kịp thời tháo gỡ khó 
khăn, vướng mắc cho các dự án có đất công nằm xen kẹp theo quy định tại Nghị 
định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số 
Nghị định quy định chi tiết thi hành Luật Đất đai. 

8. Duy trì và nâng cao chất lượng hoạt động lĩnh vực giáo dục - đào tạo, y tế. 
Thực hiện hiệu quả Đề án “Xây dựng, bổ sung phòng học thiếu tại các cơ sở giáo 
dục trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025”, Đề án nâng cao chất lượng trường đạt 
chuẩn quốc gia. Hướng dẫn, chỉ đạo các cơ sở giáo dục đào tạo chuẩn bị tốt các 
điều kiện cho năm học mới và tổ chức các hoạt động giáo dục năm học 2022-2023. 

9. Tăng cường hướng dẫn và triển khai thực hiện các biện pháp chăm sóc, 
bảo vệ sức khỏe nhân dân. Chủ động phòng chống dịch COVID-19 và thực hiện 
tiêm phòng theo kế hoạch. Rà soát, đánh giá cơ sở vật chất, thiết bị, cơ chế thu hút 
bác sĩ, dược sĩ, nhân viên y tế trong hệ thống cơ sở y tế công lập để có giải pháp 
phù hợp. Tập trung tháo gỡ khó khăn trong công tác đấu thầu mua sắm vật tư, thiết 
bị y tế, thuốc, sinh phẩm và hóa chất tiêu hao để duy trì tốt hoạt động khám chữa 
bệnh tại các cơ sở y tế. 

10. Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra theo kế hoạch năm 
2022. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy 
mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực ở các cấp, các ngành, cơ quan, 
đơn vị. 

11. Tiếp tục củng cố quốc phòng quân sự địa phương và giữ vững an ninh 
chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Chỉ đạo tổ chức thành công thực hành diễn tập khu vực phòng thủ và diễn 
tập bảo đảm tác chiến khu vực phòng thủ năm 2022. Chuẩn bị tốt các điều kiện 
trong công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023. 

Tiếp tục triển khai lực lượng, biện pháp đấu tranh, trấn áp tội phạm theo các 
chương trình, kế hoạch đã đề ra. Triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 06 của 
Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử 
phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030. 

12. Tập trung tháo gỡ các điểm nghẽn, rào cản, vướng mắc về thủ tục hành 
chính làm cản trở hoạt động sản xuất, kinh doanh. Tiếp tục triển khai việc sắp xếp 
tinh gọn tổ chức bộ máy cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập, thực hiện 
thi tuyển công chức các cơ quan hành chính nhà nước và tuyển dụng viên chức trong 
các đơn vị sự nghiệp công lập ngành giáo dục và đào tạo theo đúng quy định.
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Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh tán thành với Báo cáo của UBND tỉnh về 
tình hình sử dụng kinh phí cho công tác phòng chống dịch, hỗ trợ người dân bị ảnh 
hưởng bởi đại dịch COVID-19 năm 2020, 2021 và ghi nhận sự cố gắng nỗ lực, 
đoàn kết, tinh thần trách nhiệm, quyết tâm cao của UBND tỉnh, các cấp, các ngành, 
cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh đã triển khai thực hiện kịp thời 
nhiều chủ trương, biện pháp, chính sách, chế độ, huy động và sử dụng nguồn lực 
theo phương châm “4 tại chỗ” góp phần kiểm soát tốt và đẩy lùi dịch bệnh đảm 
bảo sức khoẻ và tính mạng nhân dân, ổn định sản xuất và thúc đẩy sự phục hồi, 
phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.

Điều 3. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Điều 4. 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 9 thông qua ngày 12 tháng 7 năm 2022./.

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

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Thăng
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