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S: .Z44 /SKHDT-TH 
V/v báo cáo tng kt 15 näm thirc 
hin Nghj quyêt so 37-NQ/TW 
cña Bô ChInh trj ye "Phát triên 
KT - XH và darn bâo QP - AN 
vüngTrung du và mien n11i Bãc 
Bô den näm 2020". 

Thanh Hóa, ngày 03 tháng 5 nàm 2018 

KInh gi:ri:  

Thuc hiên chi dao cüa UBNID tinh tai Van bàn so 5121/UBND-THKH 
ngày 26/4/20 19 ye vic giao Sâ Kê hoich và Dâu tu chü trI, phôi h9'p vfi các 
dan vj lien quan báo cáo tng két 15 näm thirc hin Nghj quyêt so 37-NQ/TW 
cüa B ChInh trj ye "Phát triên kinh tê - xã hi và dam bão quôc phông - an ninh 
vüng Trung du và mien nüi Bäc B den näm 2020" theo yêu câu cüa Ban kinh tê 
Trung uang tai  Van bàn so 3306-CV/BKTTW ngày 11/4/2019; Si Kê hoch và 
Dâu tu dê nghj Qu ca quan trên ca s chüc näng, nhiêm vi duçc giao, báo cáo 
tong kêt 15 näm thirc hin Nghj quyêt so 37-NQ/TW cüa B Chinh trj theo dê 
cuo'ng, biêu mu tti Van bàn so 3306-CV/BKTTW ngày 11/4/2019 cüa Ban 
kinh tê Trung uang (cac dan vj tâi Van bàn 3306-C V/BK1TW ngày 11/4/2019 trên 
website cüa Sâ Kê hoach và Dâu tu theo dja chi: http://skhdt.thanhhoa.gov.vn/).  

D nghj Qu co quan phi hçip thirc hin và gi:ri báo cáo v Si K hoach 
và Dâu tu chm nhât trong ngày 20/5/2019 (File din tü theo horn thu': 
thskhdt@gmail.com) dê tong hcip, báo cáo Chü tjch UBNID tinh theo quy djnh./. 

Nyi n/imn: 
- Nhr trén; 
- Luu: VT, TH (02). 

Hoàng Van Hung 



Nd nhin: 
- Nhr trên; 
- Chi tjch UBND tinh ( b/c); 
- Van phàng Tbih fiy; 
- Liru: VT, TI-IKE 

(12813.2019) 

Nguyn Oü,c Thjnh 

TL. Cff(J T!CH 
vAN PHONG 
VAN PHONG 

t\y UIJI: Vdfl priony uy Ofl I'4rlan (YdF1 
26/04/2019 16:57:47 

U( BAN NHAN DAN 
TiNH  THANJET  HOA 

S& 5/&1 /LTBND-THXH 
V/v giao tham muu dii thão báo 
cáo thng kt 15 nin th1rc hin 
Ngh quy& s 37-NQ/TW cüa B 
ChInh tij trên lja bàn tinh. 

CQNG HOA xA HQI CHIJ NGHIA VIT NAM 
c 1p - Tij do Hnh phUc 

Thanh Hoá, ngày .2f tháng 4 nãm 20.19 

KmnhgiM: - S& Ké hoach và Du lit; 
-BanDntc. 

Thirc hin chi dao  cUa Thu&ng trrc Tinh üy t.i Cong van so 4171-
CV/VPTU ngày 19/4/20 19 cüa Van phàng TIIIh üy ye vic tham muii tong két 
15 näm thiic hin Nghj quyt so 37-NQ/TW cüa B ChInh trj (gi:ri kern theo). 

Phó ChiX tch Thu?mg triIe UBND tinh Nguyn Dirc Quyn có kin chi 
dao nhu sau: 

Giao S K ho.ch vâ O.0 lit chü tn, ph6i hqp v&i Ban Dan tc va các 
ngành, da phucsng lien quan, tharn rnmi di.r thào báo cáo ci'ia TInhüy tng két 
15 nam thrc hin Ngh quyt s 37-NQ/TW cüa B Chinh tnj ye "phát trin 
kinh t - xã hi và bão dam quOc phông - an ninh vüng trung du và min nüi 
B.c b dn nam 2020" trên dja ban tinh, theo ding dê cuong  kern theo Cong 
vn s 3306-CVLBKTTW ngày 11/4/20 19 cña Ban Kinh t Trung uong; báo 
cáo Chü tjch UBND tinh chm nht vào ngày 31/5/20191. 



T1NB U THAThB BOA BANGQNG AN VIiT NAM 
VAN PRONG 

* Than11 Hoá, ngày 19 tháng 4 nám 2019 
S 4171-CVTVPTU 

V/v thain muu tang kit 15 nãrn thtc hi 
Nghj quyê2' so 3 7-KLITW cza BO ChInh trj 

ND TINITBANHHOA 

CONG vAN DN 
s6    In/i gi'ci: Ban Ctha six dâng UBND tinh Thanh Hóa. 

Nhn dirge Cong vn sê 3306-CV/BKTTW ngày 11/4/2019 ciia Ban Kinh 
te . -1't.: vic th chirc tng kt và báo cáo tmnh hinh thixc hin Nghi 

q	 7-NQ!TW ngày 01/7/2004 cña B ChInh trj v "Phát trin kiith t - xã 
i và bào dam quc phông - an ninh yang trung du và min n(ii B.e B dn 

nàm 2020"; Thithng tri.rc Tinh üy có kiên chi dao  nhir sau: 

Giao Ban Can sir dãng UBND tinh chi do UBND tinh cn cir Cong vn 
s 3306-CV/BKTTW ngày 11/4/2019 cüa Ban Kinh t Trung ucmg và d cwng 
báo cáo giri kern, tham rnmixây dirng báo cáo cña Tinh iXy tng k& 15 nm thxc 
hin Ng14 quyêt s 37-NQ/TW ngày 01/7/2004 cüa B ChInh trj v "Phát trin 
kinh t - xã hi và báo darn que phông - an ninh ving trung du và iuin nái Bc 
B dn nm 2020" lien dja bàn tinh; báo cáo Thithng tnrc Tinh üy tru'ó'c ngày 
15/612019. 

Vn phông Tinh üy thông báo ki&i chi do cña Thuông tnrc Tinh üy va 
giri kern Cong van s 3306-CVJBKTI'W ngày 11/4/2019 cüa Ban Kinh t Trung 
irong cl'ing D cucmg báo cáo tng k& 15 nàrn thi.xc hin Ng quyt s 37-
NQ/TW ngày 0 1/7/2004 càa B Chinh trj d Ban can sir dâng UBNI) tinh thuc 

hin./. 

Noi nhn: 
- Nhir kInh giri, 
- Thrng trirc Tinh üy (b/c), 
- Liru Vn phàng Tinh us'. 

 

Dào Xuân Yen 



S CV/BKTTW 
WvBáo cáo vè tInh hInh thwc hiên 

Wghj qiiyPt 7TQ,TW cia Bç5 Chinh trj 
PhOG 11LH UY THISNH HO.A  

T SO 
EN Ngy..1J,/. .120 

.chu1ér : uong trinh cong tác cüa BO CbIuhj, Ban BI thu näm 2019 
(Cbuoiig tnnh so 106-CTr/TW ngay 22/12/20 18); Quyet cljnh so 184-QD/TW ngay 
26/03/2019 cüa Ban BI thu ye thành 1p Ban Chi dao  Trung ucmg dê triên khai d 
an "Tong kêt 15 nãm thirc hin Nghj quyêt sO 37-NQ/TW, ngày 01/7/2004 c1ia Bô 
ChInh tij ye pháttriên kinh tê - xã bi và báo dam quOc phông an ninh viing Trung 
dii và mien nñi Bác Bô den nám 2020". 

KInh gi'i: Tththng tnrc Tinh ñy 

BAN CSAP HANH TRUNG JONG BANG CONG SAN V1IT NAM 
BAN KIMI T1 flà Nç5i, ngày,4 tháng 4 nàm 2019 

Thirc hin trách nhim cia cci quan Thutmg 1rrc và chü tn dê an, Ban Kinh th 
Trung uong dã có COng van s 313g-CV/BKTTW, ngày 21/2/2019dê xiii kik cac 
Bi, ngành vá dja phirong lien quan ye dir tháo Kê hoach và cáo Dê cirang Báo cáo. 
Trên co sâ tong bcip kiên tham gia cüa cáo B, ngành và dja phuang, Ban Kinh t 
Trung ucing âã tiOp thu và hoãn thin Kê hoach và cáo dê cirnng Báo cáo. 

Be dam báo chat hrçing, tiên d cüa dé an; Ban Chi dao  dê an và Ban Kinh t 
Trung uong die nghj Thithng 1rIc Tinh ñy các tinh yang Trung Dii và mien nüi Bàc 
bôchido: 

1. To chic triên khai tong kêt tiuh hInh thc hin Ngh quy& 37-NQ/TW trên 
dja bàn vá gui Báo cáo tOng kêt ye Ban Chi dao  Trung uang (qua Ban Kinh th 
Trung ixcing) lrithc ngày 30/6/2019 (theo d. cwcrng Báo cáo dInh kern). 

2. C.p nh.t, diêu chinh, hO sung các ni dung cfia Báo cáo tOng kêt tren ci sä 
két qua cáo cuc hçp Ban CM do, kê ho.ch tOng két và kêt 1un cia Tmng Ban 
Chido. 

3. Phôi hçrp chat che, t.o diêu kin cho các Doân khâo sat do Ban CM dao 
Trung uong thânh 1p tiên hành kháo sat và lam vic ti dja phuang theo Cong van 
die xuât cüa Ban Kinh tê Trung uoTlg và Ban Chi dao  dê an. 

4. Pbôi hcp vri cáo thành viên Ban Chi do, To Biên tp die an trong t chi'rc 
cáo Hi tháo, T9a dam và ho trçi kinh phi cho các chuyên gia, nhà khoa h9c phçuc vçi. 
cho hoàn thiên Báo cáo theo kê hoach và d xuât cüa Ban CM dao và Ban Kinh th 
Trung uorig. 

Chi tiêt xin lien he: Bong chI Ph.m Hông Hái, Phó Vi. tnx&ng Vti. Kinh t 
yang và dija phucmg (Din thoi: 0903.418.891, thu dien tir: Pham Hong 
HaiIBKTTW/DCS/VN@BKTTW hoác phanihai.bkttwgmail.com). 

Nai nhân: =jT TRU'OTrTG BAN ,/ 
- Nnr trén, -I{ TRLTONG BAN I 
- ông chi Trtthng Ban (dê báo cáo), N,

/ 

- Thành viên Ban Chi do (dêbáo cao), (// 
- Thanh vian To Bin tap tai dia phuong (da triên khai, ' 7/  
- Vii Kinh tê vüng và da phirong, 
-Liru Vãnphông Ban.
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M*CIAP HAM-I 1 RUNG U'CNG 
TONG KT NQ37 

\ ' 

- rc 

D CO'NG BAO CÁO 
15 nãm tlurc hin Ngh quyt s 37-NQ/TW, ngày 01/7/2004 

cüa B Chinh trj v phu'crng hu'óng phát trin kinh t - xä hi và bão dam 

quc phông, an ninh vüng Trung du và mien nüi Bc B dn nàm 2020 

(thi'c hin dôi vâi các tz'nh, thành; riêng 02 tinh Thanh Hóa và tinh Ngh An 
, , , p ., 

chi bao cao ye cac huy?nphza Tay) 

1- Can cfr thu'c hen Báo cáo 

- Can cir Chuo'ng trInh s 106-CTr/TW, ngày 22/12/2018 v Chuang 

trInh cong tác cüa B ChInh trj, Ban Bi thi.r näm 2019; Quyt diinh s 184-

QD/TW ngày 26/03/2019 cüa Ban Bi thu v vic thành l.p  Ban Chi do tng 

kt 15 nm thirc hin Nghj quy4t cüa B ChInh trj khóa IX v phu'ong hu'ó'-ng 

phát trin kinh th- xã hOi  và bâo dam quc phông, an ninh yang Trung Du a 

min nii Bc Bô dn näm 2020. 
p 'I S 

- Can cu vao Ngh quyet 37-NQ/TW ngay 0 1/7/2004 va Ket 1un 26-

KL/TW ngày 02/8/20 12 cüa BQ ChInh trj; Quyt djnh s 79/2005/QD-TTg 

ngày 15/4/2005 cüa Thfi turng ChInh phü v vic ban hãnh Chucxng trInh 

hành dng cña ChInh phü và Quyt djnh s 1580/QD-TTg ngày 06/9/2014 v 

K hoch hành dng ciia ChInh phfi trin khai thrc hin Kt 1un 26-NQ/TW 

v phát trin kinh th-xã hi và báo darn quéc phông an ninh vuing Trung du 

và min niii Bc Bô dn nãm 2010. 

- Can ci vào vj trI, thrn quan tr9ng và vai trô cña tiling dja phucrng Va 

viling Trung Du và rnin nii B.c B; thirc trng phát trin kinh t - xa hôi các 

tinh trong vng; tirn nãng, thu.n lcii, khó khän thách thirc và djnh hu'ó'ng 

phát trin cho vüng Trung Du và min niii B.c B trong thôi gian tó'i. 

2-Yêucâu: 

- Thôi gian hoàn thin Báo cáo và gi:ri Ban Chi do Trung uong qua 

Ban Kinh tê Trung uong: truóc ngày 30 tháng 06 närn 2019 

- Ni dung Báo cáo: Không qua 60 trang, khô gi.y A4 (Lhoi-ig bao gm 

cac bãi biü)................. 

DANG CONG  SAN VIT NAM 

Ha Ni, ngày 12 tháng 4 nàin 2019 



- D ciro'ng Báo cáo: Ban Chi dao Trung u'ang yu cu các da 
phuo'ng 1p  Báo cáo vói cáo ni dung chfi yu nhu' sau: 

PHAN I 

CONG TAC LANH'DO, cHItDO vA 
TO CHflC TRIEN KRAI NGHJ QUYET 37-NQ/TW 

* S 

i. To chfrc hçc tp, quail trit, tuyên truyên nhàm nâng cao nhân 
thfrc.và trách nhim thirc hixi Nghjquy& ti da phu'ong. 

II. Cong tác the die hóa các ciii tru'ong ciia .Nghj quy& tui dia. 
phu'o!ng. 

1. Nghj quyt, Chiiong trInh, K ho.c.h hành dng cüa cp üy 

2. Ban hành co ch& chInh sách cfia 'HDND, UBND tinh 

PHAN ii 

KET QUA TF{çXC F1]INNGIH QUYET 3 7-NQ/TW 

A- KET QUA 1HXC HIN CAC NH{M VJ vA GIAI PHIAP CT:JA.NGEII 
QTJYET37NQ/TW 

I. Phát triên kinh t 

1. T6ng quan v.phát .triên kinh tl cáa d•ia phu'ong 'giai doan 2004-
2018): 

Quy mô, co cu kinh t (theo ngành, doanh nghip, nguôn lixc nliu van, 
tâi nguyen, lao dng...), tc d tang tru&ng, thu chi ngân sách cña da phuo'ng 
cáC giai dioan 2004 dn ht näm 2008, 2009 d&I ht närn 2013, 2014 d&i nay 
Và.Cà giai. don 15 nãm tr 2004 dn nay 

2.. P1záttriên nông, lain, ngu'.nghip: 

2.1 Tó'ng quan ye' thifcc trclng pha't trie'n iwng, lain ngu' nghip ciia dia 
phuvng giai doin 2004-2018: Quy mô, co cu, thcd tang tnrOng, ngun hic, 
nãng suât lao dng trng lTnh vtrc: trông trçt, chãn nuôi, lam nghiêp, ngii nghip 

2.2 Ke't qua thifcc hin các nhim vzi Ngh/ quyê't 37 d ia 

- Phát huy lcii th d trng và san xuât cay nông.nghip th m?nh,  hInh 
thành và phát trien các vfing chuyén' canh. 

- Phát trin chãn nuôi, thiy san nu.óc ng9t gän. vói thj tru'Ong tiêu thij. 

- Phát trin, chärn soc., bao ye diên tIch nirng, day rnanh trtng rrng mái 
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- Thuc hiên giao dt, giao r1i'ng gãn vái djnh canh, djnh cu; giái quyt 
dat &, dt san xuât. 

3. Fhát triln cong ng/zip 
V , 

3.1 TOng quan ye thcc ti-ngphát triên cOng nghip cza d.iapl'zu'o'ng th' 
2004-nay: Quy rnô, co cu, toe d tang tnxóng, nguôn l?c,  näng suât lao dOng 
trng ngành cong nghip 

3.2 Ke't qua thz!c hin các nhirn v Nghj quyEt 37 d ra 

- Xây ding và phát trin các nhà may thiy din, nhà may nhit din 
ch.y than 

- Khai thác và ch bin hiu qua khoáng san; xây dirng các nhà may san 
xu.t vat lieu xây dmg, hóa ch.t phü hccp vi lthâ. nng tài nguyen 

- Phát trin cOng nghip ch bin dira vào trng nrng nguyen lieu; ch 
bin chè, sfta... 

- Mo rng, nâng cao ch.t lu'çrng, hiu qua các khu, ciirn cong nghiêp; 
tiu thii cong nghip vâ các lang nghê 

4. Phát triên djch vy (du ljclz, t/iwo'ng mcii, tài clzmnh- ngân hang, xut 
n1iIp khiu....) 

4.1 Tang quan v thtc trqng phát trié'n djch v cia dja pJmcong ij' 
2004-nay: Quy mô, co cu, the d tang tru&ng, ngun lrc, näng su.t lao dông 
tirng 11nh virc djch vii tr 2004- nay 

4.2 Kit qua thicc hin các nhim vy Nghj quyêt 37 d ra 

- Khai thác và phát trin tirn näng du ljch, các dirn du ljch 

- Xây di.ing và phát trin các khu kinh t cira khâu 

- Phát trin các ngành dlch  vp v.n tái, ngn hang, buu chfnh, vin thông 

- Phát trin h thng chg, trung tam thirong mai. 

- Thirc hin các chInh sách khu kinh t cira kh.u, thuang mai duô'ng biên 

5. KIt qua thrc hin các clumnk sac/u wu diii tl?Ic bit d thu JuL'11 cdc 
ngun v6n dEu tu' và cái thin môi trithng dku 1w kin/i doanh 

6. KIt qua thi'c /zin cdc chwo'ng trInh, du' an nJumn Iliac dy cli uyln 
die/i co CLLL kin/i te; báo v và plzát triên von• rIrng, nâng cao Juiu qua cáa 
doanli ngJzip. 

7. KIt qua triên khai co' chê, c/umnlz sac/a n/thin lZ9 tác, lien kit dé? 
phát Ii u.y tiêiii 17 aug cua vIing, dia plmu'o'ng 

- Các co ch 1in kct, hop tác cüa dja phuong vói các da phug trong ving 



- Kt qua tri&i khai các Ca ch hp tao, lien kt. 

IL Côngtác quy Iro.ch.và qun 1 quy hoch 

1. TIzrc trçzng c5ng.tác quyhoçichcáa âiapJzwong 

- Cáo Quy .hoach phát trin kinh th - xã .hi, ngành lTnh virc diã ba 
hành li:ên quan dn dija phuang: 

- Kt qua trin khai các quy hoch tai  dja phuang 

2. M6i quan Jz trong xây dipig, quàn 1j5 và tinh lien thông trong trin 
khai.cdc quy hoqch giu'a B, ngành và d'.iaphuv'ng.. 

3. MÔI 'quan . h trong quy 1zoxc1z hçz tang giao thông, quy hoçzch ô. 
thj, 'quy hoçich cyrn cong nghip, quy lzoçzclz xfr 1j5 rdc ti djâphwong. 

III. Kt qua pht trin kt cu h thig kiñh -. xã hôi. 

1. V cdc cong trInh giaothOng 

i vói di.thng (du6ng quc 1, duàng cao the....) 

- Nâng c.p cáo tuyn duông st 

Quân 1 và khai thác cáo tuyn thrôiig song, bn cáng du mti 

- Du ti.r và nâng cp.sán bay. 

2. •D6i vó'i ctiu Eu; xây dzpig 'cdc cong trInli tkiy 4i:i 

- Nng cp, tu b các cong trInh thi:iy igi 

- Xây drng cáo cong trInh kè song biên giói 

3. Fhdt trin ming 1uói c4p nu'O'c sçzch, cEp 'diên, viln thBng. 

- Dôi vji phát trin các nhà may cp rnróc sach 

- Di vi ha thng cung cp di.en,  näng hrgng 

- Di vói ha thng buu chInh, vin thông 

4..Du twxây dipig..hçttngy.ti,gido dicvà thiltchlvàn-hóa 

- Di vói ha tng y tê: bnh vin, tram y tê. 

- Di vói h tng giáo dçic: trun.g lóp hgc, cht 1uang giáo due. 

- Di vói h.t.ng cáo thit ch van hóa: nba van hóa, thu' vin,'rap chiu 
phim, nba hat, cOng trmnh 'cOng cong. 

- Di vó'i ha tng 'du.1ch 

'I. FIr-cit triên hç th6ig do tlij,. hO tr[lçii dOn Cu; xfly dipig nOng thOn rnói 

- Quy ho.ch và phát trin h thng do thj 
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- B trI và xy drng cáo cm dan cu phic v cho cáo nhà may thñy 
diiên và cong nghip hóa 

- B trI dn cu các xã d9c biên gió'i di vó'i các tinh biên gió 

- Xây di.mg nOng thOn rnói 

7 Kit qua trién kizal cdc cong trInlz, dr an ci tJz tçzi dja plzu'cing 
twç!c nêu ra trong Nglij quylt 3 7-NQ/TW, Kit lu?in  2 6-KL/TW, Gi uvng 

trInh và KI hoçzch hành it3ng cáa C/iInh phü 

IV. V phát trin vn hóa - xa hi 

1. Phát trin van hóa d nâng cao chit lucing và tao  chuyn bMn rö net 
vvãnhóa: 

2. Phát trin giáo dic, dào tao  và nâng cao cMt lircing ngun nhân 1c 

3. Phát trin y th và nângcao ch.t hrcing chäm soc và báo v s1rc khôe 
nhân dan nht là dOng bào dan tOc  thiki sO. 

4. Cong tao xóa dói, giárn nghèo, giài quyt vic lam và an sinh xã hôi. 

5. Ho.t ding quán 1 nhà nuOt v cong tác tOn giáo, dan tOc. 

V. V khai thác tài nguyen và bão v môi tru'ô'ng 

1. V khai thác tài nguyen 

Tinh hInh tài nguyen, khoáng san cña da phuong 

- Thrc trang cOng tao khai thác tài nguyen, khoáng san tai  dja phuong 

2. Vê báo v môi tnr&ng 

- Cong tác báo v mOi truxng 

- TYng phó vói bin di khI h.0 và phàng chng thien tai 

VI. V du tir phát trin khoa h90, cong ngh 

1. I(t qua phát trin khoa h9c cOng ngh tai  dja phiiang. 

2. Dâu tu Va xây dirng các trung tarn khoa h9c- k thu.t phiic yin  phát 
trin kinh t- xã hOi  vüng,  dta  phuong 

3. COng tao irng dung và chuyn giao khoa h9c cOng ngh tai  da 
phuo'ng 

VII. Vê quOc pbông, an ninh 

1. Kt hQp phát trin kinh t - xã hi vi tang cu'àng quc phOng an ninh 

2. V du tu, xây drng ha tang kinb tê - xã hi, các khu kinh M - quc 
phOng, du6ng vânh dai bien giói 

D 



3. Thuc hin phân giá'i, cn rnôc, quán 1, bo v bin gió'i. 

4. V quãn 1 nba nuc v an nihh quôc gia Va trt tr an toàn x hOi 

VIII; V xây dirng h thôig. chmnh tr, di ngii can b Dãng, chInh 
quyn,Mt trn T quôc và dloàn the các cp 

1. Xây .drng, cñng c h thng chInh tr các cap, xây drng chInh quyn 

cci.si vng m.nh 

2. Nâng cao.nãng 1irc, trInh d di ngü can b 

3. ChInh sách, ch dO dào to,bi duong, diu dng, sfr diing, 1uânchuyn 

cánbô 

4. .Di mói, nâng cao cht .lugng hot dOng ciia M.t trn T quc Va tè 

chirc chInh tn.- xa hôi các câp 

B .- DANB GIA CHUNG 

I-. Thânh trutcr ban 

- Dánh.giá vic khc phiic các bmn ch drugc chi ra ti Ngh. quyt.37 và 
Kt 1u.n 26 tai dja phucmg 

- Dánh giá can. cir vào rniic tiêu vâ nhirn v và các chi tiêu cüa Ngh, 
quyt, các Chuong trInh, K hoch bành dng cfia ChInh phi thirc hin Nghj. 
quyt 37-NQ/TW,' Kt 1un 26-KL/TW và các Clurang trInh, k ho.ch hành 
dông ci:ia dja phu'o'ng nhãm thirc hin Ngh. quy& 37- NQ/TW 

II. Tim ti, hn.chyu kéin 

1. Vpháttrinkinht 
2. .Công tác quy hoch và quán 1 quy hoch 
3. Phát tnin kt c.0 h?.  tng kinh t - xã. hOi. 
4. 'V phát trin van hóa, xã hôi. 
5.Vê khai .thác tài rguyên Va bào v môi tru6ng. 
6. Vê phát trin và 1rng diing khoa bce cong nghe. 
7. V co'.ch và chInh sách liên. kêt, h9p tác khai tháctiêrnnang ving, 

djaphuGng 
8. Vé quôc phông an ninh 
9. V xây dmg h thông chInh tr, dOi  ngü can bO Dâng, .chInh quyn, 

Mt trn T quOc 

Ill. Nguyen nhn cüa nhfrng hn ch, timn ti, yu kern 

1. Nguyen nlzân klthclz quun 

2. Nguyen nh.ãn chi quan 

- Vê nhãn thirc 
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- \T co ch, chInh sách 

- V công tác lãnh do, cl-il d?.o  ci:ia cp ñy, chInh quyn dia p1rnong. 

- V cong tác phi hop v6i các BO,  ngành 

- \T phi hcip gita các dja phuo'ng trong vIng 

IV. Bài hQc kinh nghim 

- COng tác tuyn truyn nâng cao nh.n thirc và quyt tam chInh tri 

- Cong tác lãnh do, clii o càa c.p iy các cp 

- COng tác t chirc trin khai th1rc hin 

PRANifi 

QUAN DIEM, M1JC TIEU, NR[M vj vA uiAi PHAP CHIJ YETI CUA 
DIA PHIXONG NHAM PHAT TRIN KINH TE - xA HOT vA BAO DAM 

AN NThR QUOC PHONG DTA PHI5CNG vA VJNG TRUNG DU vA 
MINNtJT BAC BO DEN 2030, TAM NHIN 2045 

I- DU BAO BOI CANR vA THACH TROt 

1. Dir báo tInh hInh 

2. Dim manh,  dim yu cña da phuo'ng, yang 

3. Co' hi, thách thirc dja phuang, vüng 

II- QUAN DIEM, Mr)C TIEU PHAT TRIEN DTA  PIThICiNG 

1. Quandiêm 

- Phát trin clija phu'o'ng 

- Phát trin thng t1i vfing theo quan diem cña dja phuo'ng 

2. Miic tiêu da phiro'ng 

2.1 Mic tiêu ttng qudt 

- EMn näm 2030 

- Trn nhIn 2045 

2. 2 Muc lieu cit they  dEn 2030 

III. NFII1M VU, GIAI PHAP CHJ YEU CUA DJA PHLICNG 

1. Phát triên kinh t, chuyên dch co' câu kinh tê và döi mó'i mô 
hlnh tang tru'óng 

.1. Phát tri.n kinh t, cliuy&i dich co cu kinh tê 
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1.2. Ca cu và mô hInh phát triên công.nghip 

1.3. Ca cfl và mô hInlT phát trin thuang rnai, djch vu 

1.4. Ccrc.0 Va mô hInh. phát tri&i nông ngh'ip, rông thôn 

1.5. Phát trin các khu cong nghip, khu:kinh t cira khu 

1.6. Phát trin các thành phn kinh M và các nguôn 1pc có tInh dãc thu 
nhix rtrng, tài nguyen, tim näng du ljch 

1.8. Thc hin các chinh sách mi dãi c bit d thu hiit các ngun 1c 

xä.hOi 

2. Cong tác quy hotch và quail 15 quy hoch 

2.1. Nâng cao chit lu'9ng cong tác quy hoach và quán 1 quy hoach 

2.2. Rà soát, diiêu chinh các quy hoach theô Lut quy hoach 

2.3. HInh thàrih các tiu vüng trong tinh 

2.4. Lien kt, hcrp tác các dja phuang d phát.huy tirn :näng cáo. dia 
phuang, . vñng 

3...Du tir,phát t-rin kt cu h tng;kinh t - xãh.i 

3.1. Phát trin ttng b kIt cLu Jiz tang 

- Di vri ha tng giao thông.. 

- Di vói ha thng drông song và thrô.ng thüy 

- Di vói ha tng thiy 19i, kênh muoi1g phiic vi sn xut nng nghip. 

- Di vó'i ha thng cung cp din 

- D& vi vic phát trin ca s ha tng, mng 1uói thông tin 

- D& vi h tng cung cp nuóc sach,  xi:r 1 rác thai, chit thai 

- D.i vó'i ha tng y M, giáo diic. 

- Dôi vi ha thng các thit chA y j  hóavà h tng du lh 

3.2. Phát tuiln do thi và ho trIdân cw 

- Quy hoach và phát trin h thng dO th. 

- B tn và xây dirng các ciirn dan cu .phuc vi cho các nba may thfiy 
din vâ. cOng nghip hc5a 

- Bô trI dân.ctr các xa dpc biên giâi. 

4.-Vê phát trin van hóa,xã hi 
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4.1. V tao chuyn bin rö net v van boa, báo tn, phát buy cáo giá tn 
di san, hInh thânh van boa vng, h trç cho phát triên du ijch 

4.2. Báo ttn và phát buy van hóa các dan tc nht là diông bào dan tc 
thiu s& 

4.3. Dâu tu', nâng cao chat lu'ong giáo diic, dào tao;  câi thin chat 
llxcYng nguôn nhân liic. 

4.41 Dy mnh cong tác xóa dói, giàm nghèo, giài quyt vic lam 

4.5. Quàn 1' nhà nuc v cOng tác dan tOc,tôn  giáo, 

4.6. Nng cao cht lupng chm soc và báo v sñ'c khóe nhn dn 

5. Cong tác quail khai thác, sü' ding tii nguyen và báo mOi 
trtrô'ng 

5.1. Khai thác và sü' diing hiu qua tài nguyen nht là khoáng san, rfrng 
vàtàinguyênnuic 

5.2. Khai thác và s'Cr ding hiu qua các danh lam thng cânh phiic vi 
cho du lich. 

5.3 Lien kt, hQ'p tác trong bão v mOi tru0'ng, irng phó vO'i bin di khI 

hau, phOng chng thiên tai. 

6. Phát trin khoa lice - cOng ngh, các trung tam khoa lice- k 
thut phiic vi trirc tip phát frin vñng, dja phircrng 

6.1 D.y manh  1mg dimg và chuyn giao khoa h9c k thu.t 

6.2 Du tu, phát trin các trung tam khoa h9c k5 thut gn vOi th 
rnanh và các ngành chü 1rc cüa dija phuang. 

7. Xây di'n g và thi'c hin th cb, chink sách d phát huy tiin 
nàng kinh tê vüng 

7.1 Xác dijnh lçii th dija phu'ang trong tng the vimg 

7.3. Co ch, chInh sách die xut ban hành die phát huy tiêm nàng kinh t 
dija phung trong tng th ving 

7.3 . Các cOng trInh, dir an die xuât die phát tnin kinh t. dija phu'Gng 
nhrn thilic dray kinh t ving 

S. V quc pbông an ninh 

8.1. Tang cung quc phOng an ninh gn vOi phát trin kinh t dna 
phu'on g 

8.2. Dy nnh du tu' phát tnin h tng kinh t - xã hi cáo khu kinh 
tê- quôc phOng 

C) 



8.3. Tang crô'ng quán 1 rihà nu'c.vê an ninh trt tr 

8.4. Kt hgp xây .dirng thtrn an ninh :nhân. dan váinn qUc phOng. 

toân dn 

9. Ye xy .dirng .h thông chInli tr, di ngu, can b. Bang, chinh 
quyn, Mt trn T quc và doàn th.các cp 

9.1. Xây drng, cüng c h thng chInh trt các c.p 
9.2. Nâng cao nng lirc, trInh d dii ngü can b 

9.3. ChInh sách, ch dr dào t?o,  bi duöiig, diu dng, sü diing can b 

9.4. Chinh sách dào tao,  nang cao trInh dO dngbào dan tOc  thiu s& 

9.5. Di mó'i, nang cao ch.t lugng hoat dng cña Mt t4n T quc và 

t chtrc chmnh tn - xãhôi cáo cap 

PHAN iv 
KIEN NGBT vA TO CHUC THJfC HIN 

I- DM vol B. Chinh tn và Ban Bf Thu. 

II- Di vó'i Bang doàn Q.u.ôc hi 

III- Dôi vOl Ran can sir Nng ChInh phil, BO,  ngàih 

IV- Di vol các Ban dãng Frung u'o'ng 

V- Di vOi các da. phtrong. tong vñng 
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PHULUCO1 

Báo cáo tng hçrp các chi tiêu hang nàm cüa da phu'o'ng phic vu 

Tng kt Ngh quyt 37-NQ/TW 

TT Chi tieu 
DVT 2004 2005 2017 2018 Giai doan 

2004-2018 

1 
Tc d tang tng san 
phâm trên da bàn 
(GRDP) 

% 

11 Cong nghip và xây drng 

a Cong nghip — 
b Xdyclyng 

1.2 Thu'ang rni & Dtch vi 

a Thwongmgi — 

b Djchv 

1.3 Nông- lam- thüy san 

a NOng ngh ip 

b Lam nghip 

2 
Tong giá trj san pbm 
(GRDP) trên da bàn 

T' 
dng 

2.1 COng nghip & Xây dung 

a COng nghip 

b Xdy dyng 

2.2 Thuong rn.i & Dich vu 
dong 

a Thzccmgintzi 

b Dichvy 

z.3 1' iNong- lam- tnuy San 
T 

dong 

ii 



TT Chi tiêU 
DYT 2.004 2005 . 2017 "2018: Giai• db'an 

2004-2018' 

a.. Nông nghip ' 

b Lâznnghip' 

3 
Tng'vn du tir toàn xã 

hi . . 

T 
dông 

3 1 
Dâu .tu 'tir ngn sách Trung 
ucing 

3 2 
Dâu Pr tir ngn. sách dia 

phio.ng.. 

3.3 Dâutunithcngoài 

3.4 Dâututunhâri 

4 Tong thu ngan s,ach 

4.1 Thu nôi diia;(cãn d.i) 

a Linhvuc.CN-XD 

b Linh vuc TM-Dy 

C 
vztc Nông - Lam 

nghz?p ' 

d Thu khác 

4.2 Thu tü xu.t'khu 

4.3 Thu tr nhp khâu.. 

5 Chingânsách . 
dong 

6 
Kim' ngch.'xu.'t- .nh.p 

khâu (EJSD) 

6.1 Tng giá tr xut kh.0 T' 

6 2 
Toe. &5 tãn'g. tnthn.g xut" 
khu 

6.3 . Tng giá trj nhp khu T' 

o.4 
TOe d tang tnrOng rth.p' 
khau 

'% 
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TT Chi tieu 
BVT 2004 2005 . 2017 2018 Giai doan 

~~~~~~~~~ 

Tc dI tang cM s giá tiêu 
dñng (CPI) trên da bàn 

% 

Tng rnü'c ban lê hang 
hóa,djchvi 

T 
dông 

9 

Tng din tIch s khu CN, 
khu ch xut, cim CN, 
khu kinh tê trên dia bàn 

9.1 KhuCN 

So lupig 

Diên tIch 

9.2 KhuChxut 

SO Zu'cing 

Din tIch 

9.3 CimCN 
* 

So lwg 

Din tIch 

9.4 Khukinhtê 

SO luçmg 

Diên tich 

10 
Tong s DN dang hot 
dng, trong do: 

DN 

10.1 LTnhvircCN-XD 

10.2 Linh vçrc TM-lW 

10.3 LTnh vuc N-L-TS 

10.4 Sé trang tr.i nông lam ngu' 

10.5 DoanhnghipFDI 

11 
Khich tlu lich dn dia 
phuro'ng 

11.1 KháchquOct 



TT Chxtieu 
DVT 2004 2005 . 2017 2018 Giai daa•n 

2004-2018 

a Lwçrt khách 

b Chi tLêu TB khách/ln thá,n 

11.2 Kháchtrong nuóc; 

a Lwcitlthách 

b Chi tiêu TB khách/ld'n thàm Triêu 

12 Nôngthônm&i 

12.1 So lugng xa dt chun NTN xã 

12.2. 'I's' lê xã d.t chu:n NTM 

12.3 S huyn d.t chun NTM 

12.4 TST  1 huyn d4 chun NTM % 

13 
T 1 :cht thai ran. thrqc 
thu gom, th 1 

% 

T I din tich che phü 
rirng. 

% 

15 
T 1 h gia dmnh du'çic 

dung ntr&c sch 
% 

16 Vànhóa 

16 1 
Tr 1 :huyn, th xa co nhà 
vn hóa- th thao,thu viên 

% 

162 
• 

T1xãcóhthng..truyên 
thanh 

% 

• 
16 3 

TS' lê dan cu throt xern 
truyn hInh 

17 
Xóa dói, giãm nghèo và 
giaiquyetvic Jam 

• 
17 1 

T I lao, dng tron:g nông 
nghip 

% 

17.1 Tr1hnghèo 

17.2 So luqng lao dng duac Ngu 

14 



• TT Chi tiêu 
DVT 2004 2005 • 2017 2018 Giai aoan 

2004-2018 
giài quyêt vic 1m ô'î 

17 
S5 lu'Q,ng lao dng xua't 
khá'u 

Ngu 
à'i 

18 Yt 

18.1 TS'  1 tré em suy dinh duöiig % 

18.2 Sôtrmytêcóbács5 Tram 

18 3 TS' i xã, phu'mg dat  chun 
quôc gia ye y tê 

% 

18.4 
.' So giuong bnhIvan dan 

GiuO 
ng 

18.5 -. Sobacsi/vandan 
Bác 
sy 

18.6 S ngu'è'i tham gia BFIYT 
Ngu 

18.7 Tui th9 bmnh qun Tu& 

19 Giáo due 

19.1 TS'  1 truing chuân quc gia % 

19 2 
Tb" 1 giáo viên tiu h9c dt 
chun 

% 

19 3 
Tr lê tré em dirói 5 tui dj 
h9c mâu giáo 

% 

19 TSr 1 tru'ông lOp h9c ducic 
kiênchóa 

% 

19.5 
T5' 1 lao dng trong d tui 
ducc dào tao ngh Va 

huóng nghip 

% 

20 Tôngsôthingviên 

20 1 
Tng s to chrc ca sO ãng 
(th' chi b CO S trO 1n) 

T5' 1 tO cbirc co sO' dãng dat 
tiêu chun trong sach,  vll'ng 

% 
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TT Chitiêu 
DVT 2004 2005 . 2017 2018 Giai 

2004-208 
innh hang näm 

21 
S 'Iuçng dcm •vj hân•h 
chmnh qun huyn, th xã 

22 fliêntIchtirnhi&n Km2 

23 QuyinôdânsbInhqun 

16 



PHTJ LTJC 02 

Báo cáo tong h9p các chi tiêu cüa dla  phu'crng phc vi 

Tng kt Nghi qnyêt 37-NQ/TW 

TT 

Don 
v tinh 

Giai doan 
2004 dn 

hêtnm 
2008 

Giai doan 
2009 dn 

hetnäm 
2013 

Tfr 2014 
dn nay 

Toe d tng tong san phin 
trên dia bàn (GRDP) 

% 

1.1 COng nghip và xây dimg 

a Cong nghip 

b Xãy dyng 

1.2 - Thucing rni & Dch v1j 

a Thu'ong mat 

b Dichv 

1.3 Nông- lam- thfiy san 

a NOng nghip 

b Lain nghip 

2 
TOng giá trj san phm 
(GRDP) trên dia bàn 

TST 

2.1 COng nghip & Xây d\rng TS' 

a COng nghip 

b Xdy c4mg 

2.2 Thuo'ng mi & Djch vu 

a Thwong mi 

b Dich vu 

2.3 NOng- lam- thüy san T' 

a NOng nghip 

b LOn'z nghip 
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TT Chitieu 

Do'n 
vi tInh 

Giai doan 
2004 dn 
hetnam 

2008- 

Gia'i doan 
2009 :dên  

hetnam 
2013. 

Tir 2Oi4 
dn ay. 

C hzy'sán 

3 GDP binh.quanilau n:guD'J 
Triêu/ 
ngitaz 

4 Tông.vndâutirtoànxãbôi Tr 

4 1 
DaU tu tir ngân sác.h Trung 
iong 

4 2 
Du. tu ti'r ngâi sách dja 
phucing 

4.3 Du lit nuó'c ngoài 

4.4 Dututisnhân 

5 Tngthungnsách Tr 

5.1 Thu nôi dia (cfln  d&) 

a Li'nh vcc CN-XD 

b LInh vtc TM-DV 

Linh vyc Nóng- Lam- Ngu' 
nghip 

d Thu khác 

5.2 Thu tr xuât khu T 

5.3 Thu tir nh.p khu T' 

5.4 Tôcdtang(%) 

6 Chi •ngân .ch 

6.1 Giátrj 

6.2 TOG d täng 

7 Kim igeh.xut- nhp khu 

7.1 Xuâtkhâu 

a Giátri Ti" 

b Tóc d' tang )-uo72g 
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TT Chitieu 

Do'n 
vi tInh 

Giai doan 
2004 dn 
hetnam 

2008 

Giai doan 
2009 den 
hetnam 

2013 

Tir 2014 
den nay 

7.2 Nh.p1thu - 

a Giátrj TSr 

b Tôc dç5 tang tru'óng 

8 
Tong müc ban lê hang hóa, 
dichvu 

T5r 

Khu CN, cim CN, khu kinh 
t cü'a khu trên dia bàn 

9.1 KhuCN 

a So Lwcing 

b Dién tIch 

c T)) i l4i eAy 

9.3 CimCN 

a SO luçing 

b Diën tIch 

c l lap ddy 

9.4 Khu kinh tê ci:ra kh.0 

10 
Tong so DN dang hoit dng, 
trong do: 

10.1 Linh vuc CN-XD 

10.2 LTIIh vc TM-Dy 

10.3 LTnhvucN-L-TS 

10.4 So trang tri nông lam ngu 

10.5 Doanh nghipFDI 

10.6 Tôc d tang (%) 

Khách du lich dn dia 

ph uo'n g 

11.1 Kháchquôctê 
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TT ciii tiê 

Bon 
vi tInh 

Giai doan 
2004 ii 
hêtnim 

2008 

Giai. doan 
2009 dn 
hinãrn 

2013 

.Tii 2014 
dnnay 

a Lwtt kh~ch 

b Ghi tiêu TB .khácli/ldn thàrn 

11.2 Kháchtrong nu&c; 

a Lwot khách 

b Chi tiêu.TB jthácWlâ'n thá,n 

12 Nông thôn m&i 

12.1 S xä dat chun NTN' Xâ.. 

T) lé s:xâdzt chuân NTM 

12.2 So huyn d.t chu.n NTM Huyn 

T l& so huyn dtchuá'n.NTM % 

13 
T1êcht thai rn duc thu 
gom,-xüI) 

% 

14 T I din tIch che .pbii rirng 

15 
T 1 h gia dInh du'çc dñng 
ntró'c sach 

16 Vnhóa 

16 1 
T' 1 huyn, th. xã Co nhâvn 
hOa- th thao, thu viên. 

% 

16 2 
TSr. 1 xâ cO h thng truyên 

thanh 

% 

16 3 
T5' lê dan tu .duGc xem truyn 

hInh. 

% 

17 
Xóa dói giam ngkèo v.a giái 

quyêt vic lam 

17 1 - TSr 1 lao dng tiong nông 

nghi'p: 

•% 

17.2 H nghèo 

a 
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TT Clii tiêu 

Do'n 
vj tinh 

Giai doan 
2004 dn 
ht nm 

2008 

Giai doan 
2009 dn 
hêt nãm 

2013 

Tir 2014 
dn nay 

b Tô'c dç5 giárn bInh qudn - 

17 2 
Lao dng thxgc giãi quyt vic 

1m 

a 
So' lwcing lao dç3ng ducic giái 
quyêt vic lain 

Ngui 

b 
73 l th c4.ing lao dç5ng & khu 

vy'c nông thOn 

% 

c Tj l lao dng qua dào tçzo 

d 36 luv'ng lao dng xuã't kMu Ngui 

18 Yt 

18.1 T 1 tré em suy dinh duöng 

18.2 S trm y t có bác s5 Bác s 

18 3 
• 

T' 1 xä, phuàng d.t chu.n 
quôcgiavêytê 

% 

18.4 S giuèng bnh1vn dn 

18.5 SbácsT/van.dân Bács5 

18.6 So ngui tham gia BHYT Nguôi 

18.7 TuOi th9 bInh quân - Tui 

19 Giáodic 

19.1 Tr 1 trithng chun qutc gia 

19 2 TS' 1 giáo viên tiu h9c dt 
chun 

19 3 
• 

1 tré em dudi 5 tuOi di h9c 
rnâugiáo 

% 

• 
T' 1 truing lóp h9c du9c kiên 

chóa 

% 

20 TOng sO dãng viên 

2 



TT Chi tiêu 

Don 
v tInh 

Gi.ai doan 

2004 dn 
htnàim 

2008 

Giaidoan 
20.09 .en 

hêtnäm 

2013. 

Tr Y14. 
dirn:a.y 

20 1 
Tong. SO to chirc ca s dán(tur 

chi bô'ca. si tr& len) 

20.2 
TSr 1 th chirc ca s' dáng t 

tiêu chun trong sach,  vthig 

mnh hang näm • 

21. 
S 1ungon vj hành chInh 

qun huyn, th!xa 

22 Diên tIch tir nhin Km2 
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