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Th?c hin Chi thj s I 3/CT-UBND ngây 15 tháng 7 näm 2019 cüa Chü tjch 
UBND tinh ye xây drng kC hoach phát triCn kinh tê - xä hi và dr toán n.gãn sách 
nhà nrc näm 2020; can ci'r huàrig dan cüa B Kê hoachvà Dâu tu' ti Cong van 
so 4538/BKHDT-TH ngãy 03/7/2019, Sc Kê hoch và Dâu tu huóng dan các s&, 
ban, ngành cap tinh, UBND các huyn, th xã, thành phô xây dirng Kê hOch phát 
triên kinh tê - xã hi nàm 2020 vâi các ni dung sau: 

Phn thu nht 
TINH HINII KINH TE - xA HO! 6 THANG DAU NAM, 

DV' BAO KHA NANG THVC HIN K HOiCH NAM 2019 

I. NHtNG KET QUA DT DUC 

Näm 2019. tInh hInh th gii, khu vrc tip tic din bin phixc tap, chin 
tranh thirong mti, cong ngh giCta các nrnc l&n ngày càng gia tang. 0 trong 
nu'ó'c, hiên dOi khI hu, thiên tai diên biCn khó 1urng; djch tà 1cm Châu Phi lay 
lan ra din rng... Ngoài nhing khó khàn chung cUa cà nuâc, tinh ta con gp 
nhüng khó khän riêng do tiCn d mt so dir an iOn cOn chm, mt so san phâni 
cong nghip chü irc gp kho khän ye thj truOng tiCu thii, ânh huOng bat lçmi den 
vic thrc hin các mitc tiCu phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh. Trong bôi cãnh 
do, Dãng b, chinh quyên, nhân dan các dan tc trong tinh dã triên khai thirc hin 
dông b, quyêt lit, hiu qua các nhim v11, giãi pháp d ra t11 dâu näm, tp trung 
tháo g khó khän, vuOng mac, t?o  thun liyi cho thcic day san xuât kinh doanh, 
day nhanh tiên d thirc hin các dr an, nCn kinh tê - xã hi 6 tháng dâu nàm cüa 
tinli có bi.rOc phát triên manh;  an ninh chInh trj, trt tix an toân xA hi dicmc bào 
dam. Kêt qua cii the trCn các 1mb vilc nhix sau: 

1.Vêkinhtê 

Tc dt tang tru&ng tng san phm trên dja bàn (GRDP) 6 tháng u'Oc dt 
22,18% (cOng k9 nàrn 2018 tang 8,85%), là rni'rc tang truOng cao nhât tix trtrOc den 
nay Va cao nhât trong cã mrOc; trong do: nông, lam, thiy san tang 1,61%, cong 
nghip - xây drng tang 26,05%, djch vit tàng6,99%, thuê san phâm gap 2,39 lan; 
co câu các nganh kinh tC trong GRDP chuyen djch dung huOng, t' trçng ngành 
nông, lam, thüy san giàm 2,6%; cong nghip - xây dçrng tang 2,47%; djch vi,i giãm 
4,67%; thuê san phâm tang 4,8% so vOi cüng k. 



1.1. San xut nông, lam, thüy san phát trin n djnh và khá toãn din; giá trj 
san xut toàn ngành ithc dat  14.010,6 t' dng, tang 1,88% so vói cüng ks'. San 
1u'ng luo'ng thirc uót dat  922,3 nghIn tan, bang 57,6%kê hoach;  hâu hêt các cay 

trng chInh du có näng suât vut kê hoach1.  Tái co câu ngành n.ông nghip tiêp 
tyc di..rçc dy mnh và dat dixc nhüng kêt qua quan trong2. San luçm.g mIa nguyen 
1iu dat  1,47 t1'iu tan, bang 97,9% ké hoach,  san nguyen 1iu dat  200 nghIn tan, 
vut 16,2% kê hoach. 

Chän nuôi mc dü g.p khó khän do xãy ra djch tá ln Châu Phi, song san 
lugng thjt hth van tang 0,8%, dan gia cam tang 3,5%, sari luqng tnirng tang 3,4%; 
dã hoàn thành tiêm phông dgt I cho gia sac, gia cam, vuat 3% kê hoach. 

Lam nghip tip tVc  phát trin toàn din; giá trj san xut uOc dtt 948,2 t 
dông, tang 8,4% so vi càng k; trông mâi 4.523 ha thng tp trung, tang 7,1% so 
vôi cüng ki,  bang 45,3% kê hoach; không dC xày ra cháy thng. San xuat thüy san 
tang tri.thng khá, giá trj san xuât uóc dat  2.807tS' dông, tang 6,8% SO vói ci.ing ks'; 
san luçng uc dat  89,2 nghIn tan, tAng 6,9%, bang 49,6% kC hoach. 

Chuang trInh MTQG xây dirng nông thôn rnói dat  kt qua tIch crc, có them 
huyn Quâng Xrnrng drrçc Thu tuóng ChInh phü cong nhn dat  chuân nông thôn 
rthi nArn 2018. Den nay, toàn tinh có 02 huyn, 296 xã và 763 thôn, bàn dugc 
cong nhn dat  chuân nông thôn rni, bInh quân toàn tinh dat  16,3 tiCu chI/x, 
tAng 0,3 tiêu chI so vâi cuôi nãm 2018; huyn Dông San dA hoàn thành các tiêu 
chI, dang ch Trung uo'ng thâm djnh; 25 xA dang trInh cap có thâm quyn cong 
nhn dat  chuân nông thôn mói theo quy dnh. 

1.2. San xu.t cOng nghip tang tnrO'ng cao nht trong nhiki nAm gn day; 

giá trj san xuât roc dat  56.534 tT dông, tang 48,7% so vâi cüng kST. Ben canh  dóng 
gop Rrn tir các san phâm mi cüa nhà may l9c hóa dâu Nghi San, các san phâm 
cong righip truyên thông dêu có san hrng tang so vth cüng ks', trong do CO mt 
s san phâm tang khá, nhu: thrng (tang 28,9%), bia (10,2%), thuc lá (46,7%), 
quân áø (16,6%), giày (13,9%). San xuât tiCu thu cong nghip tiêp tiic duc duy tn 
và ph.át triên; nhiêu ngành nghC tiCu thu cong nghip dirçic mi rng san xuât nhu: 
ch biCn san phm t1r hài san, may giang xiên, dQa xuât khâu, dA gop phân giài 
quyt vic lam va nâng cao thu nhp cho ngi.ri lao dng. 

1.3. Các ngàith djch vi tip tiic duy trI tc d tAng truang khá; tng milrc 
ban lé hang hóa và doanh thu djch vii u'óc dtt 53.392 t' dOng, tang 14,5°/s so vi 
cüng ks', bang 51% ké hoach;  chi so giá tiêu dung bInh quân 5 tháng dâu nAm 
tang 2,7% so vâi cürig kS'  (cüng  kS'  tang 3,3%); cOng tác quân 1 thj trung duqc 
tang cuO'ng, dA phát hin và xir 1' 2.011 vii vi pharn, thu np ngân sách nba nucc 
5,4 t' dng. Xu.t khu dat  tôc d tAng tnthng cao; giá trj xuât khâu uóc dat  1,79 
t' USD, tAng 63,9% so v&i eüng kS' (cüng kr  nAm truc tAng 26,4%), bAng 
59,9% k hoach. Giá trj nhp khu ixOc dat  2,74 t USD, gap 2,5 lan cung kS'. 

1  Trong do: lOa i.râc dat  65,3 t!ha, vixt 2%; ngô 47 tIha, vli9t 1,7%; lac  21,8  ta/ha.  vlWt 3,6°/s. 
2  Ton tinh dâ chuyn di duc 2.863 ha dt tr6ng IUa kern hiu qua sang trng các 1oi cay trng cO giá tn kinh M 
cao hen; vüng lOa thâm canh näng suit, chat Iiiqng cao dat  69.640 ha, ngô thârn canh 12.000 ha, mfa thâm canh 
7.000 ha, rau an toàn 2.900 ha, cay an qua 2.960 ha. D xây di,rng 35.6 12 ha mô hInh cánh dong mâu Ian, 36.4 10 ha 
mO hinh lien kCt san xuãt và bao tiêu san phâm theo chuOi gia trj. 
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Hott dng du ljch tip tuc có nhiu khói sc, lugng du khách tang cao; 
ngành du itch  uó'c don 6,34 triu luqt khách, tang 23,2% so vói ciing kS",  bang 
66,8% kê hoach: doanh thu uc dat 8.170 t dông, tang 41,3% so vOi cüng k, 
bang 56.3% kê hoach. 

Djch vçi 4n tãi cc ban dáp irng nhu cu san xu.t vâ cli 'ai cüa nhân dan; 
4n tái uâc dtt 37,6 triu tan hang hóa và 32,2 triu lu'çit khách, so vOi cüng 
tang 37,3% ye hang hóa và 44% ye 1ut khách; xêp d hang bOa qua cáng udc 
dat 13,9 triêu tan, gap 2,7 lan cüng ks'; doanh thu 4n tâi uâc dt 7.700 t dông, 
tAng 7 1,3% so vi cüng kS',  bang 57% kê hoach. DA don tãu hang container quôc 
tê dâu tiên vào câng Nghi Son, ma ra c hi giao thuong hang hóa, dch vj, vn 
tái gifta tinh ta vói khu virc và quôc té; dA ma mói duang bay tir CAng hang 
không Th9 Xuân di Dâ Nng, Can Tho; phát triCn mói dugc 171.600 thuê bao 
din thoai, dat  91,1% kê hoach;  mt d thuê bao din thoai dt 79,7 máy/100 
dan; thuê bao internet dat  34,4 thuC bao/1 00 dan, vuat 10% kC hoach. 

Huy dng vn cüa các t chirc tin ding (không bao gm Ngân hAng phát 
triên) den 30/6/2019 uâc dat  91.000 t' dông, tang 9,6% so vi cuôi nAm 2018; 
tong du nq uOc dt 109.150 t dông, tang 5,4% so vôi dâu nAm. Den ngAy 
3 1/5/2019, có 6.784 luqt doanh nghip cO quan h tin diing vâi ngân hang, tAng 
5% so vai dâu nAm (tung &wng 320 doanh nghip). 

1.4. Thu ngân sách nhà nuâc uâc dat  13.786 t' dng, hAng 52% dir toAn 
nAm vA tAng 89,4% so vâi cUng ks'; trong do: thu ni dja dat  8.3 80,8 t' dông, 
tang 58,8%, thu xuât nhp khâu dat  5.405,6 tST dOng, gap 2,7 lan. Chi ngân sách 
nhA nuac 6 tháng dâu nAm uac dat  14.870 t dOng, bang 49% dçr toán nAm. 

1.5. Cong tAc quAn l nhà nithc v tài nguyen, khoáng sAn và bAo v rnôi 
tru&ng tiêp tiic duçic tAng cung. DA hoAn thAnh phC duyt kC hoach  sü dçing dat 
nArn 2019 cap huyn; thc hin giao dat, cho thuC dat, chuyên dOi mic dich sr 
dimg dat cho 84 ho sG, vâi tOng din tIch 35 ha; cap 01 giay phép thAm dO 
khoáng sAn, 19 giãy phép khai thác, phê duyt 07 báo cáo tham d, khai thác 
khoáng san vA dóng cira 03 mO khoáng sAn. Kiêni tra, xir1 boat  dng khai thác 
khoAng sAn trái phép tai  07 huyn, thj xA, thAnh phô; kiêrn tra Cong tác bAo v 
mOi trung tai  45/90 c sa cO háo cáo danE giA tác dng môi truang và 73 co sà 
sAn xuât, kinh doanh; phát hin và x1r pht 07 don vj vi phm. 

2. V thu hut du tir vA phát trin doanh nghip 

MOi truang du tu kinh doanh cUa tinh tip tic duc cAi thin, phan ánh 
qua Chi so nAng 1c canh  tranh cap tinh tang 03 b.c, xêp thir 25 ca nuac; Chi sO 
hiu quA quan trj và hành chInh cOng cap tinh tang 09 bc, xêp thu 11. cA nuó'c. 

Thu hi't dAu tu' trVc  tip  dat  kêt quA tIch circ, dA chp thun chü truong dau 
tu rnOi cho 110 dix an (5 dr an FDI)4; so vOi cüng kST, giAm 6 dir an, nhung sO 
vOn clAng k2 tAng cao, trong do von clang k cOa cAc du an dâu tu true  tiêp trong 

Các khoãn thu tang khá: Thu tr khu vijc FDI (gap 5,53 1n); Tiên cho thuê dit, thuê rnt nuàc (gap 2,06 1.n); Thu 
tiên cap quyn khai thác khoáng san (87%)... 

Trong dã co niOt s dij an cô quy rnO lan niur: Day chuyn 1 xi mang Di Diiong (4.248 t5' dng); TP giáo di,jc 
Quc t ti TP. Thanh HOa (2.500 t' dng); (lay chuyén 3 xi mang Long Son (3.400 t' dong)... 
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nuc dat 13.774 ti dng, tang 49,8% và các du an FDI dat  44,3 triu USD,gâp 
3,1 1n. Dä khOTi cong xây dirng rnt s dçr an 1n, nhu: nhà may san xuât tat vâ 
áo lot cao cp (Yen Djnh); chän nuôi hO süa và chê biên sü'a tp trung quy mô 
cong nghip (Nông Công); nba may xuât khâu giày Kim Vit (Nông Công). Mt 
s dir an dã hoàn thành, di vào boat dng, nhu: Bnh vin Da khoa Quôc tê Hqp 
Lçrc, các dir an may mc trên dja bàn huyn ThQ Xuân, Quâng Xuong. 

Huy dông vn du tu phát trin uóc dat  53 .323 tSi dng, tang 14,4% so vi 
cürig kS',  bang 47% kê hoach. TIrth den ngày 30/6/20 19, giá. tij khOi lugng thirc 
hin các chuoTig trInh, dr an dâu tu cong do tinh quân 1 uc dat  3.653 t' dông, 
bang 47,3% kê hoach  (cao hon so vi cüng kSr 14,5%); giâi ngân dat  4.24 1 t' 
dông, bang 55% kê hoach,  xCp thi 4 toàn quôc ye t' 1 giãi ngân von dâu tu cong 
Va cao nhât kC tr näm 2015 trO' lai  day (näm 2015 dat  40%, näm 2016 dat  51%, 
näm 2017 dat  44%, nãrn 2018 dat  47,4%). 

Cong tác phát triên doanh nghip dtt kt qua tIch circ; dn ngày 3 0/6, cO 
1.292 doanh nghip thành 1p mâi, tAng 1,3% so vi cüng kST, xép thu 7 câ nuc5. 
So doanh nghip tam  nghi kinh doanh quay trâ lai hoat dng tang 81,4% so vi 
cang kST (tang 215 doanh nghip). Tong thu np ngân sách cüa khôi doanh 
nghip uóc dat  9.2 11 t dông, chiCm 66,8% tong thu ngân sách trên dja bàn. 

3.Vêvãnhóa-xã hôi 

3.1. Float dng khoa h9c - cong ngh d thrc hin 171 nhim vçi, trong do 
co 128 nhim vi chuyên tiêp, 43 nhim vi mó'i: nghim thu 12 nhim vçt, cap 
Giây chüng nhn doanh nghip khoa h9c cong ngh cho 01 doanh nghip, nâng 
tong sO doanh righip khoa hpc cong ngh cüa tinh len 24 doanh nghip, dimg 
thu 3 ca nithc6. Dã thanh tra, kiêrn tra 71 co s& san xuât kinh doanh, phát hin vã 
xu phat 03 co sâ vi pharn tiêu chuân do Iuung chat luçrng. 

3.2. Hoat  dng vAn hOa, thông tin tp trung tuyên truyn các nhim vi 
chInh trj, sir kin quan tr9ng, ngày lê lan cüa dat nuóc, cüa tInh. L)A to chic 
thành cOng cac hoat dng k nim 990 nàm Thanh Hóa, tao  sac Ian tOa lOn trong 
toàn xA hi, duçic nhân dan, ban  be, du khách trong nuac, quOc tê dánh giá cao. 
Phong trào the dinc the thao quân chOng dugc duy trI.; t' 1 dan so tQp luyn the 
dnc the thao thuOng xuyên uó'c dat  41%, tang 2% so vOi cüng k. The thao thành 
tIch cao giành 172 huy chuong (43 I-ICY) tai  các giãi dâu quOc gia, quôc tC. 

3.3. Ngành giáo dc và dào tao  dA tp trung chi dao  nâng cao chit lung 
giAo diic toàn din; hoàn thành tot nhiin vi nAm h9c 2018 - 2019 và to chüc k' 
thi THPT quOc gia nAin 2019 an toàn, dung quy chê. Giáo diic rnüi nh9n dat  kêt 
qua cao; có 01 hçc sinh dat  huy chuong dông tai  kST thi Olympic Vt 1 chau A 
và 64 h9c sinh dat  giãi  tai ki thi h9c sinh giOi THPT quôc gia (07 giãi nhât, xêp 
thu 2 cA nuc ye so giAi nhât, sau TP. Ha Ni); có them 33 truèng duc cong 
nhin dat  chun quc gia, nâng t' J trung dat  chun quc gia len 67,6%. 

Sau các tinh, thành: TP. HaNOi,  TP.HO ChI Minh, Bthh Dining, Dà Nng, Dng Nai, TP. Hãi Phông. 
6  Sau TP, Ha Nôi và TP. H Chi Mirth. 
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3.4. Các Ca sâ y t tang cumg üng diing k' thut mói vào cong tác khárn, 
cha bnh cho nhãn dan; dã phê duyt danh mic 85 k thut cho bnh vin tuyên 
duói. COng tác y tê d1r phông &rçlc tang cu&ng, không có djch bnh ion xáy ra. 
Dã to chirc kiêrn tra 486 cci sO ye ye sinh an toàn thirc phâm, xO 15i 20 ca sO vi 
phm. Co 50 xã, thi trân dirçic cong nhn dt tiêu chI quôc gia ye y tê, nâng t' l 
xã dtt tiêu chI quOc gia ye y té len 87,5%. 

3.5. Cong tác dào tao  ngh& giài quy& vic lam, dam hào an sinh xã hi 
thrc quan tam. Dã giãi quyêt vic lam rnOi cho 47.250 lao dng, tang 45% so 
vOi cüng kS',  bang 69,5% kê hoach  (trong do xuât khâu 4.775 lao dng, bang 
47,8% kê hoach); giài quyêt chê d bão hiêm that nghip cho 7.154 nguèi. Các 
chê d, chinh sách vOi nguOi có cOng vói cách rnng duçc th?c hin day dü, kjp 
thOi, dOrig dôi ttrçlng. 

4. Cong tác cal cách hành chInh, sp xp to chti'c b may 

Cong tác câi cách hành chInh, tr9ng tam là sp xp t chOc bO may theo 
tinh than Nghj quyêt so 18-NQ/TW, Nghj quyêt sO 19-NQ/TW cüa Ban Chap 
hành Trung uang Dâng khóa XII và Nghj quyêt so 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 
cüa B ChInh trj duçic tIch circ triên khai thrc hin. UBND tinh dã ban hânh 14 
quyêt djnh cOng bO 97 thu tc hành chInh, bãi bó 42 thu tiic hành chIrih; thçrc 
hin chIrth sách tinh giân biên chê cho 172 ngi.rOi; hoàn thành xây dirng Dé an 
sap xêp cáo dan vj hành chInh cap xã dê trInh HDND tinh thông qua, trong do dir 
kiên giâm 76 don vj hành chInh cap xã; phê duyt chic näng, quyCn han  và ca 
câu to chuc cüa Vin Nông nghip Thanh Hóa; sap nhp, sap xêp lai  Int so 
phông chuyên mon thuc SO Lao dng - Thrnng hinh và Xâ hi; sap xêp, tO 
cht'rc iai  Phông Dan tc và PhOng Y tê thuc UBND cap huyn; thành l.p Trung 
tam Kiêrn soat bnh tit tinh; to chüc lai 27 Trung tam y tC cap huyn; hoàn thành 
thO tiic sap xCp to chüc, b may cüa SO Nông nghip và PTNT, Phông NOng 
nghip - PTNT .hoc Phông kinh te thuc UBND cap huyn và thành 1p Trung 
tam dich yu nOng nghip cap huyn, Van phOng Dãng k dat dai Thanh Hóa. 

5.Vqucphông,anninh 

Các iirc hrng vu trang nm chc tInh hInh tuyn biCn giOi, tren bin và dja 
ban tr9ng diem, chü dng xü 1 các tInh huông, không dé b dng, bat ngO; triCn 
khai thirc hin tot cong tác chuan bj dien tp khu virc phOng thu cap tinh nãm 
2019; hoàn thành kê hoach  tuyCn quân d?'t  1 näm 2019 yói 3.650 quân nhân; to 
cht'rc ra quân huân luyn, tp huãn, bôi di.râng nghip vi ye quôc phOng, an ninh 
cho 12.600 can b, chiCri s5. 

COng an tinh dã th?c hin thành cOng nhiu chuyên an lOn, trit xóa int 
so tO chOc tin diing den hoat  dng vOi quy rnô lien tinh, duOiig day dánh bac 
"nghIn t" trên mng Internet, duOng day mua ban, vn chuyên ma t1iy iOn. 
Trong 6 tháng dãu näm, dã phát hin 923 v11,  1.792 dôi tirng pham ti ye trt tij 
xà hi; 407 vit, 555 dôi tixclng phm ti ma tuy; 244 vii, 287 dôi tuqng phm ti 
ye kinh tê. COng tác phOng, chông cháy nO dugc tang cuOng, không xãy ra cáo 
vç cháy, nO gay hu qua d.c biçt nghiCm tr;ng. 
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Tom 1ii, kê't qua thy'c hin các nnic lieu phát trién kin/i té xà hi 6 thang 
du nàrn 2019 là tu'o'ng dôi tIch cicc, nhiéu chi tiêu chi yCu dâ dçit hoic xáp xi 
dat 50% kC hoach nàrn, là tiCn dC vüng chác dé p/ian dáu hoàn thành và vu'Qt kC 
hoach, m5t so kêt qua nói bt nhu: tOc d tang trzthng GRDP cao nhát th' trithc 
den nay, giá trj san xuát cOng nghip, xuát khâu, thu ngân sách nhà nu'O'c, van 
tái, doanh thu du ljch tang cao so vOi cling k3'; san xuát nOng nghip tiêp tyc 
du'o'c muia, náng suát các logi cay trOng déu tang so vó'i cling kj); hogt dç5ng dOi 
ngogi, xic tiên dáu tu' tiép tyc du'crc chi trQng và dgt kCt qua tich cy'c, vOn dàng 
k dâzi tu' tang cao so vO'i cling k dd tO chi'c thành cOng nh/eu sir kiên lan ye 
van hóa - xâ h5i, nOi bat  là các hoat dóng k) niém 990 nàrn Than/i HOa; giOo dyc 
müi nhgn tiêp tyc duy trI thành tIch cao, viéc sap sap tO chi.'c, bç may theo Nghj 
quyêt sO 18-NQ/TW, Nghj quyét sO 19-NQ/TW cla Ban Châp hành i'rung u'o'ng 
Dáng và Nghi quyêt sO 3 7-NQ/TW cia B5 Chinh trj du'crc trién khai thyc hin 
dOng b5, nghiêm tzc, sang tgo và dgt két qua bzthc dáu quail trQng; an ninh 
chinh tn, tram' lit an toàn xâ lzç3i du'ctc gii'r vfrng, thy'c hin thành cong nhiCu 
chuyên an lan, dáu tranh, triêtphá im5t so vu viéc nOi corn, gay bc xzc trong xâ 
hi, tgo rnOi tru'&ng thun lQ'i cho phát tnién k/nh tê - xâ hç5i. 

II. NHU'NG HN CHE, YEU I(EM VA NGUYEN NHAN 

Ben canh  nhüng kt qua dat du9'c, tInh hInh kinh t - xà hi 6 tháng du 
nàm 2019 con nhng han  chê, yêu kern trén mt so linh vrc, cii th là: 

1. Din tIch gieo trng vi Dông, san lu'gng rnIa không dat  k hoach; djch 
tà lçYn Châu Phi lay lan din rng, ãnh hirO'ng 1n den ngành chän nuôi lo'n; nhiêu 
din tIch ngao nuôi bj chêt tai  huyn Htu Lc và Nga San; xày ra 09 vi tai nan 
tàu cá trên biêri. 

2. Vic thu hñt nhà dâu tu xây dirng ha tang các khu cong nghip, cirn 
cong nghip cOn han  chê, nên nhiêu khu cong nghip, ciith cOng nghip chin có 
ha tang dong bO,  lam han chê khá nãng thu hut các dir an cOng nghip quy mô 
lérn. Vic nãin hat tmnh hmnh, tháo g khó khän, vi.ró'ng mac cho rnt sO dir an 

cong nghip cOn chm7. 

3. Tin d thrc hin mt s d,c an du tu trrc tip, di an có sü' diing dt con 
chm tr, kéo dài, nhât là các dir an dich  vi thiro'ng rnai  trCn dja bàn TP. Thanh 
Hóa8, các di,r an du ljch yen biên tü Nam Sam Son den Quàng Xuong. Cong tác 
chuân bj dâu tu các dir an dâu tu cong khi cOng mó'i, quyêt toán dir an hoàn 
thành con chrn; sO du vOn tarn  rng con cao. Cong tác bôi thung GPMB van 
gap nhiêu vuong mac, tiên do châm, anh huong den tiên do thuc hien cua nhiu 
dr an; vic trien khai kê hoach dâu giá quyên sir dçing dat, dâu thâu dr an có s1r 
dimg dat nãm 2019 cOn chim T' l do thj hóa cOn thâp so vi bInh quân Ca nuôc 
(dat khoâng 23,5%; câ nithc dat  khoâng 3 8%). 

Dr an Juyn can thép Nghi Son chua di vào hoat dtmg (dir kin thang 6 närn 2019) do chrn tr trong GPMB 
phiicvi xây lap h thông cp din dë 4n hânh tht. 
8  Dien hmnh là các dir an thuGng mai,  djch vii yen Quôc l IA, doan tir câu Ba Gian, huyn 1-bang Hóa 
den eâu Nguyt Viên, TP. Thanh Hóa. 
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4. Chi so nàng içrc cnh tranh cüa tinh (PCI) thiêu tInh on dnh; nhiêu chi 
so thành phân näm 2018 có thir hang thâp so vi câ nuâc, nhu: gia nhp thj 
trithng (xêp thir 5 0/63 tinh, thành phô), chi phi thii gian (49/63), chi phi không 
chInh thirc (56i'63), canh  tranh bInh dAng (59/63), tiêp cn dat dai (44/63). 

5. TInh trng khai thác, 4n chuyn, tp k& khoáng san trãi php, không 
phép con xáy ra i mt so dja phu'ang nhimg chua duçic ngän chri, xr 1 kjp 
thii; ô nhiêm môi tru'?ing tai  mt so ca sâ san xuât, các bãi chôn lap chat thai. ran 
cOn din ra, gay büc xüc trong nhân dan. 

6. S doanh nghip n d9ng BHXH khO thu9  tang 3 8,6% so vói cui nàm 
2018. S vii dmnh công, ngrng vic tp the trái pháp 1ut tai  doanh righip tang so 
vói cOng ki'°. Tai nan  giao thông trên dja bàn tinh tang cá 3 tiêu chI so vi cüng 
kSi (tang 21,2% so vii, tang 60,4% so ngthi ch&, tang 31,1% so ngu?i bj 
thuong'1 ). Ti phrn hoat  dng có th chi.'rc, bang nhóm, ti phm ma tüy con din 
biên phirc tap; so vii vi phrn ye trt t1r xã hi, ma tüy tang so vói cüng k. 

Nhüng han  ch, yMi kém nêu trên cO cã nguyen nhân khách quan và chü 
quan, nhimg chü yCu là do cong tác chi dao,  diêu hành cüa mt so ngành, dja 
phuo'ng, don vi thiêu quyêt hêt, chua hiêu qua, môt so nganh da phuong con 
han chê ye näng l'çrc tO chiic thirc hin thim vii; mt so chü truong, co chê, 
chInh sách cüa Trung txang và cüa tInh dà ban hành, nhirng vic triên khai thrc 
hin chua tIch crc, thiêu sang tao,  nén hiu qua chua cao; mt so co quan, don vj 
chua quan tarn dung mirc den cOng tác giáo diic dao  dirc cOng vi, cOn huông 
lông quán l' can b, cong chirc; nang luc, tinh than, thai d, thi'xc trách nhim 
cOa imt b phn can b, cong chtrc, viên chCrc trong thirc thi cong vii chua cao; 
vic chap hành k.S  lu.t, k' cuo'ng hânh chInh O intt so ngành, da phuong, don vj 
và Int b plin can bO,  cong chirc chua nghiêm. 

III. NIIIM VV  VA GIAI PHAP TRONG TAM 6 THANG CUOI NAM 2019 

1. Nhim vi, con 1i 6 tháng cui Ham 2019 

Trên co s kt qua thirc hin nhim vii 6 tháng du nam, d hoàn thành các 
muc tiêu, nhirn viii kC hoach  11am 2019, rthirn v171 cOn lai  cüa mt so chi tiêu cliü 
yêu trong 6 tháng cuôi nãm 2019 nhu sau: 

- Tc d tang tru0ng GRDP 6 tháng cui näm phài dat  18,36% trâ len (k 
hoach cà 11am là 20%), trong do: nông, lam, thüy san tang 3,84% (KH nãin 2,7%); 
cOng ng1iip - xây dimg tang 26,47% (KH näm 26,3%); djch vi tang 13,21% (KI-i 
näm 10,7%); thuê san phâm 16,63% (KI-I riäm 57,6%). 

- San luçing luong thirc dat  677,7 nghIn tn (KH näm 1.600 nghIri thn). 

Kim ngch xut khu dat  1.210 triu USD (KH nãm 3.000 triu USD). 

- Huy dng vn DTPT dat  71.677 t' dng (KB näm 125.000 t' dng). 

COn 269 doanh nghip nq khO thu, vôi só tin n là 41,2 t dÔng, tang 75 doanh nghip va tang 9,8 t' 
dông so vo'i cuOi nãm 2018. 
10  6 tháng dâu näm, toãn tinh xáy ra 04 vi dInh cong ti Cong ty TNHH Yotsuba Dress Vit Nam, KCN 
Lé Mon - TP.Thanh Hóa; Cong ty TNHI-I Luong Thjnh, huyn Tho Xuân; Cong ty ThTHH may Cam 
Hoãng, Iiuyn Cam ThOy và Cong ty TNHH TS Vina, huyn Yen Djnh. 

SO Iiu theo báo cáo cOa Ban An toàn giao thông tinh. 
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- Thu NSNN dit 12.856 t' dng (dçr toán nàm 26.642 t dng). 

- S xã dat  chun nông thôn mdi: 41 xä (KH 01 huyn, 41 xã). 

- S doanh nghip thành 1p mdi: 1.708 DN (KI-I närn 3.000 DN). 

- Giái quyt vic lam cho 20.750 lao dng (KH nãm 68.000 lao dtng). 

2. J)r báo khã näng thic hin các chI tiêu chü yen 

Du báo nhüng tháng cui nam 2019, ben canh  nhirng du hiu tIch circ 
nhu: nhà may Lçc hóa dâu Nghi San hoat dng on djnh; day chuyên 1 nba may 
luyn can thép Nghi San dir kiên có san phâm; dci an nhit din Nghi Son 2 có 
tong müe dâu tu lan dang duçc dâu tu xay dirng; thu hut khách du lcb, xuât 
ithâu tang cao; môi tnrng dâu tu kinh doanh tiêp tic dugc câi thin; an ninh 
chInh tn, tr.t tir an toàn xä hi du'gc bâo darn, tao  môi tru&ng thun li cho phát 
tniên, tinh ta van con rththig khO khän, thách thirc, nhu: djch tâ Ign Châu Phi, 
thiên tai diên biên khó luang; tiên d thirc hin mit so dir an 1ói chm và nhUng 
yêu kern trong ni tai  c1ia nên kinh té chua duçic khàc pliiic. 

Trên ca sa dcr báo nhüng thun lçii, khó khän, thách thüc trong 6 tháng 
cuôi näm va kêt qua dat  du'çc 6 tháng dâu nãrn, khä nãng th?c hin các chi tiêu 
chü yêu nãrn 2019 nhu' sau: 

- Các chi tiêu cOn khó khàn, dôi hOi phãi n 1irc phtn du cao rnOi hoàn 
thành ke hoach, gôm: (1) tôc d tang trtthng GRDP; (2) huy dng vé,n dâu tu 
phát triên; (3) thu ngân sách nhà nithc; (4) thành ip mói doanh nghip. 

- Các chi tiêu cOn lai (23 chi tiu), nu không có bin dng bt thuông sê 
hoàn thành kê hoach dê ra. 

3. Mt s nhim vii, giai pháp trQng tam 6 tháng cui nãm 2019 

D thrc hin thing igi các rniic tiêu, nhirn vi phát trin kinh t - xa hi 
nãm 2019, cüng vâi vic tiêp tiic thrc hin dông b, có hiu qua các giâi pháp dâ 
dê ra trong Nghj quyêt cüa Tinh üy, HDND tlnh, Kê hoach hành dng cüa 
UBND tinh, các cap, cac ngành tp trung thçrc hin tOt các rthirn v1i sau day: 

3.1. ThirOng xuyên theo döi tInh hInh san xuât kinh doaiih; kjp thôi 
tháo go' khó khãn, vtróng mac, tio diêu kiin thun iqi dê day mtnh san xuât 
kinh doanh, phân dan hoàn thãnh chi tiêu tang trithng kinh té cã nám 

- Ttp tnung chi dao  san xuat vi Müa theo khung thai vi; tip tcic day mnh 
th%rc hin tIch tii, tp tnung dat dai, tao  thun 1i cho thu hut cac doanh nghip, hp 
tác xã thrc hin cac dci an san xuât nông nghip tp trung, quy mô ion, cong ngh 
cao. Thirc liin nghiêm Nghj quyêt sO 42/NQ-CP ngãy 18/6/2019 ciia ChInh phO 
v vic trin khai mt so giâi pháp cap bach tnong phOng, chông bnh djch tâ 1 
Châu Phi và chi dao  cüa Chü tjch LTBND tinh tai  CM thj so 09/CT-UBND ngày 
17/6/2019 ye vic tang cithng quân l vn chuyên, giêt mO, ché biên, tiêu th thjt 
gia süc, gia cam tnên dja bàn tinh; khân tnuang h tr nguai chän nuôi bj thit hai 
do bnh djch; day manh  phat tniên gia cam dê thay the thjt lqn, dOng thai Co CO' 
ch h tr d các doanh nghip chän nuôi quy mô ion phát tniên; triên khai tiêm 
phOng dcit 2 cho gia sñc, gia cam theo ke hoach. 
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Day nhanh tin d trng rung; tang ci±ng cong tác háo v, phông chông 
cháy riling. Day rnanh khai thác, nuOi trông thüy san gän v9i phát triên ben vftng; 
tang cung kiCrn tra, giám sat cong tác däng k, däng kiêm, quân i tàu Ca, bâo 
dam an toàn cho ngui và phiwng tin hoat dng trên biCn. Chili dng rà soát các 
phiiong an phông chông 1it bão, han  han; day nhanh tiên d các cong trinh ho 
dp, dê djeu phiic vi phông chông liit bäo. 

Các huyn, xâ dãng k dt chun nOng thôn ini näm 2019 tp trung huy 
dng mç)i nguOn hxc, day nhanh tiên d xây dirng các cOng trInh, darn báo só'rn 
hoàn, thành các tiêu chI; các cap, các rignh theo chilrc nãng, nhim v duçic giao, 
kp thô'i huó'ng dan, h trg các dja phuong hoàn thin ho so, trInh cap có thârn 
quyên thâm djnh, cong nhn theo quy dinh. Chuân bj tot các diêu kin vâ to chilic 
tOng kêt 10 näm thirc hin Chuong trInh MTQG xây drng nOng thôn mdi. 

Các sâ, ban, ngành cp tinh, UBNID cac huyn, thj xã, thành ph theo 
chilrc nàng, nhirn vii cüa mInh, tp trung tháo gô khó khãn, vuâng mac, tao 
thun lçii cho san xuât kinh doanh, dam bâo rniic tiCu tAng trtthng cà nArn 2019 
theo Chi thj so 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 cilia Thu tuó'ng Chinli phü. TAng 
cung dôi thoai, chü dông lam vic vôi các doanh nghip có san luç'ng 6 tháng 
dau nAm dat  thâp so vâi kê hoach dé hO trç, tháo gi khó khAn, vuó'ng mAc cho 
doanh nghip day manh  san xuât, hoàn thành kê hoach cã nAm; dông thai, 
khuyCn khich các doanh nghip có thun l?i ye thj trumg tiêu thçi tiêp tçic tAng 
san iuçing dé bu dAp cho các san phâm khác. Dôi vâi nhórn san phâm cOng 
nghi chili hc (1c dâu, xi mAng, may mac, giày da), có vai trô quyêt djnh den 
thirc hin miic tiCu tAng truling GRDP cilia tinh, phài theo dOi sat tInh hInh san 
xuât cilia doanh nghip, ho trçl, kjp thi giãi quyêt nhüng khó khAn, vtthng mac, 
darn bão doanh nghip hoàn thành ké hoach dê ra. PhOi hçip vri các don v cung 
cap din, nithc dê darn bão nguOn din, nuóc cho san xuât, kinh doanh và tiCu 
dung cilia nhân dan. Tiêp tuc lam vic vi các ttp doàn, tong cong ty dê giao tang 
chi tiêu ké hoach  cho các don vj thành viên hoat  dng trên dja bàn tinh. 

- TAng cuô'ng các hoat  dng xic tin thixong mai, tao diu kin thüc day 
thuong rnai ni dja phát triên. To chilic tuyên truyên, hi.ró'ng dan cac doanh 
nghep tan dung tOi da loi the cac hiêp thnh thuong mai tu do the he moi d ma 
rng thj tri.thng xuât khâu. L.xc luçmg quân 19 thj truing tAng cuOng kiêrn tra, 
kiêm soát th tru&ig; kjp thyi phát hin, xilr i.9 nghiêm các truèng hçip vi p1im. 

Quân 19 tt hoat dng du ljch trên dja ban; chu tr9ng cong tác tuyên 
truyên. quãng bã các khu du ljch biCn, du ljch van hóa nôi tiêng thông qua các 
phuong tin truyên thông, các hoat dng xOc tiên dâu tu; nang cao chat luçmg 
phiic vii theo huóng chuyên nghip, vAn minh, than thin; darn bâo v sinh an 
toàn thirc phâm va bão v mOi tru&ng tai  các khu, diem du ljch; chân chinh và xilr 
19 nghiCrn các hoat  dng chèo kéo, ép gia du khách. Khuyên khich các doanh 
nghip du tix. phét tHen djch vu vn tái cong cong;  vn dng, ho trg các hAng 
hang khOng m& các dithng bay mth qua Câng hang khOng Thç Xuân. 

- Các t chuc tin diing thrc hin t& cac chInh sách tin t, tin dung cüa 
Trung uang trên dja bàn; thrc hin các giâi pháp tang truOng tIn dyng, uu tiên 
tp trung tin diing cho cac linh virc san xuAt; tao  diêu kiEn thun igi cho doanh 
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nghip tip c.n ngun von p1ic vi san xut kinh doanh; dông thi, day mtnh 
phát triên các gói san phâm cho vay tiêu diing phc vi nhân dan. 

3.2. Thi'c hin ding b các giãi pháp cãi thin rninh me môi trtrng 
daui tir kinh doanh; huy dng tôi da các nguôn lirc cho dãu tir phát triên; 
tang ctro'ng quãn L' nhà niró'c ye hot dng dãu tu' cong 

- Các cp, các ngành tip tic thirc hin có hiu qua K. hoach hành dng 
cüa UBND tinh thrc hin Ngh quyêt so 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 cüa ChInh 
phü ye tiêp tiic thirc hin nhung nhirn vii, giâi pháp chü yêu câi thin mOi 
tri.thng kinh doanh, nâng cao näng lirc cnth tranh quOc gia näm 2019 và dinh 
hii&ng diên narn 2020. Sà Kê hoach và Dâu tu khân tnwng dâu rnôi vi B Kê 
hoach vá Dâu tu dê thâm djnh, báo cáo Thu tuâng ChInh phü só'm phé duyt 
nhim vii, lam co S 1p Quy hoch tinh. Thanh Hóa den näm 2030, tm nhIn dn 
nàm 2045. Các huyn, thj xã, thành phô có sO doanh nghip thành I.p rn&i dat 
thâp so vi kê hoach phái tp trung dánh giá tInh hInh, dê ra giâi pháp c11 the, 
thiêt thirc, dam báo hoân thành miic tiêu thành 1p rnói doanh nghip nàm 2019. 

Tiêp tc to chirc các boat  dng xüc tin du tu trong. Va ngoài nuâc theo k 
hoach. Dc bit, chuân bj tot diêu kin và to chi'rc thành cOng H.i ngli xOc tiCn 
dan tLr tinh Thanh i-Ióa nãm 2019; trLróc mat, yCu can các sO', rigành theo chirc 
näng nhim vii duqc giao, barn sat K.ê hoach  s 93/KH-UBND ngày 09/4/2019 
cüa UBND tinh, day rnanh các hot dng xic tiên d.0 tu, dông thO'i chá dng 
lam vic, h trg nhà dâu tu dêhoàn chinh ho so, thi:i ti,ic chip thun chü truong 
dâu tu hoc biên ban ghi nhO' dâu tu dê trao hotc k2  kt tai  Hi nghj. 

Giâi quyt kp thO'i Các phán ánh, kin nghj, d xut cüa doanh nghip; các 
ngành tharn miru, nâng cao chat luçrng, hiu qua các buôi tiêp doanh nghip djnh 
k' hang tháng cüa Chü tch UBND tiiili; tiCp ty.c rà soát, rut ngän thO'i gian giái 
quyêt thu tyc hành chInh dê doanh nghip day math  san xuât kinh doanh, dy 
nhanh tiên d các dir an. SO' Ké hoach  và Dâu tu, Sa Tâi nguyen và MOi trirO'ng, 
Ban Quán l KKT Nghi Soii và các KCN rà soát các d an dã duqc chap thun 
chü truang dâu tu, giao dat, cho thuC dat; tham rnu'u châm düt hoat dng hoc 
thu hôi dat nhüng truO'ng hçip vi phrn pháp lut ye dâu tu, dat dai, môi truO'ng. 

- Dtiy nhanh ti&n d lip,  thâm dnh, phê duyt diu chinh các quy hoach 
xay drng, quy h.och do thi, quy hoach  các khu cong nghip, quy hoach chi tiêt 
các phân khu chO'c näng trong KKT Nghi Son, lam co sO' kCu gui, thu hut dâu tu. 
Trong qua trInh 1p quy hoach, dieu chinh quy hoach,  phái tAng cuO'ng rà soát, 
khAc phic tInh trng chông chéo, bat cp gitta các quy hoach, nhât là giüa quy 
hoach xây dirng, quy hoach sO' diing dat. 

- Các co quan ducc giao nhim vi1 d.0 mi phái phi hçip ch.t che vO'i 
UBND các huyn, thj xã, thành pM d nam ch.c tinh hInh, tiên d triên khai 
thtrc hiên cãc dir an du tu lan, tr9ng diem cüa tinh, kjp thO'i don dOe, tháo gör 
khó khAn, vuâng nic, tao  diêu kin thun lçii cho các nba dâu tu, nba thâu day 
nhanh tin do các dir an, dam bâo hoàn thành các cOng vic theo tiCn d dA dé ra 
tai K hoach s 78/KH-UBND ngày 01/4/2019 cüa UBND tinh. DOn dOc, tháo 
g k.hO khAn, vuàng mac, tao  thun lGi cho nhâ dâu tu, nhà thâu day nhanh tiCn 
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dt thirc hin d trong näm 2019, nàm 2020 hoàn thành ni)t s hrig miic hotc 
hçip phân thuc các dr an lan dang triên khai, nhu: duàng yen biên dotn tiir Sam 
San - Quãng Xuang; Quáng truang biên và triic cãnh quan lê hi TP Sam San; 
duông nôi thành phô Thanh Hóa vói &thng tü Cãng hang không Th9 Xuân di 
KKT Nghi San; các dir an dâu tu h tang trong KKT Nghi San. 

Các chü du tu, các Ban Quàn l dir an chuyên ngành, khuvic, phâi tang 
cuang kiêm tra, don dOc, yêu câu các nhà thâu $p trung nhân lrc, may móc, thiêt 
bj dê day nhanh tiên d thrc hin, giâi ngân các dir an dâu tu cong dä duqc bô trI 
von nãm 2019, phân dâu hoàn thành giãi ngân 100% von dâu tu cOng nàm 2019, 
không dê don von giài ngân vào cuôi nàm hoc kéo dài thai htn giãi ngân sang 
nàm 2020; khân truong hoàn chinh thu tic 1ira chn nhà thâu dê khai cOng các 
du an mai. To chic nghim thu, 1p  phiêu giá thanh toán, hoàn rng theo quy 
djnh; kiên quyêt thu hôi tarn rng dOi vói các d an có sO du üng ian, hoàn 1rng 
chrn và kéo dài. Thixc hin nghiêm ciii dto ye diêu chuyên von ca các dir an có 
tiên dO thirc hin ch.rn, t' 1 giài ngân thâp so vol kê hooch dê bô trI vOn cho các 
d? an có tiên dO th.c liin nhanh nhixng con thiCu von; tang cuOng kiêrn tra cong 
tác dâu thâu, nhât là dâu thâu qua mng, xir l nghiêm các don vi vi phm. 

Tiêp tic du mi vOi các BO,  ngành Trung uang và các nhà tài trg de hoàn 
chinh ho sa, thii tic dâu tu các dir an ODA, tr9ng tam là dir an phát triCn do thj 
dông Juc 1mb Gia va du an cai thien co sa ha tang do thi Ngoc LAc Tap trung 
triCn khai thirc hin kê ho?ch dâu giá quyên sir diing dat, dâu thâu dir an có sü 
diing dat nàm 2019; hoàn chinh và sam phê duyt kê hoch dâu tu các dir an dãu 
tu theo liInh thic dôi tác cOng tu näm 2019. 

3.3. Dy mnh thtyc hin các bin pháp tang thu ngân sách nhà nu&c, 
phn dãu hoàn thành dr toán thu cã nãm 

Tip t'ic thirc hin có hiu qua Chi thj s 06/CT-TJBNT) ngày 02/5/2019 cüa 
Chñ tjch UBND tinh ye tp trung thrc hin mOt  so giâi pháp dam bào hoàn thành 
vuçit ithc dir toán thu ngân sách nhà nuOc näm 2019 và nhmg nàrn tOi, tr9ng tam 
là các giái pháp tang thu, chOng that thu, nuOi duong nguôn thu, khai thác, mO 
rng nguOn thu tiCm nang; day rnnh tang thu dOi voi các khoàn thu dt thâp trong 
6 tháng dâu närn; kiên quyCt thu hOi các khoàn nci d9ng thuê tü dau thâu dtj an có 
sO dung dat, dau giá quyên sO diing dat và cap quyên khai thác khoáng san. 

Quán 19 chat chë vic sO dirng ngân sách nhà nuOc các cap, darn bào tiêt 
kim, hiu qua, dOng quy djnh; kiên quyêt khOng bO sung các khoàn chi phát 
sinh ngoài dr toán, trü eác truang hçip khân cap do thiên tai, bâo djch bnh. 
Rà soát các khoân chi thuOng xuyên, thirc hin cat giàm, tiCt kim các khoân chi 
chua can thiêt dC bo sung vOn cho dau tu phát triên. 

3.4. Tang ctrô'ng quãn 19 nhà nu'&c di vó'i hot dng khai thác tài nguyen 
khoáng san; bão v môi trtrô'ng; cong tác GPMB dê thrc hin các dij an 

Các cap, các ngành nâng cao tinh thn, trách nhiêrn, dy mnh cOng tác 
ki1rn tra, giám sat hot dng khai thác tài nguyen khoáng san trên dja bàn, kjp thOi 
ngan chin và x019 nghiêm các truang hp khai thác, tp ket, 4n chuyCn khoáng 
san trái phép, nhat là hot dng khai thác cat, sdi lông sOng. 
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Tang cijng kim tra, giám sat cong tác bão v mOi trung ti cácdoanh 
righip, co s san xuât, các khu virc cOng cong,  khu du ijch hiên, kh.0 chôn lap chat 
thai ran, khu tiêu buy 1cm mac djch tã lqn Châu Phi; kjp thai ngàn chn vâ xu 1 
các trthng hçp vi phm. Day rninh cac hot d3ng  kêu gui, thu hiit doanh nghip 
tham gia dâu ttr các cong trInh xr l chat thai theo hInh thirc xã hi hóa. Tiêp tiic 
râ soát, dóng cira các bãi chôn lap chat thai ran không hçip v sinh, gay ô nhiêm 
mOi trilLing. 

Tip tçic thrc iiin t& Kê hoch so 3 l/KI-1-UBND ngây 30/01/2019 cüa 
UBND tinh ye giái phóng mt bang thirc hin các dr an dâu ti.r có sü' diing dat trCn 
dja bàn tinh näm 2019; the dia ph'ng chü d)ng, tIch circ phOi hccp vOi các chU 
dâu tu, doanh nghip dê day nhanh tiên d GPMB, dam bâo hoàn thành 100% yêu 
cau ye tiên d dôi vci cáe dir an dü diêu kin; nhrng dja phuang có kCt qua 
GPMB dat  thâp trong 6 tháng dâu nàm, phãi tp trung dánh giá, xác djnh rô 
nguyen nhândC có giãi pháp khãc phc, phân dâu hoàn thành k hoach GPMB 
due giao; dOng thai, day nhanh tiên d xây dçmg các khu tái djlth cix, tto diu 
kiên thun lçii ye sirth kC cho nguôi dan tái djnh cix tai  ncii a mai. 

3.5. Nâng cao cht ltr9'ng các hot dng van hóa, xã hi; dy rnnh dào 
tio nghê, giãi quyêt vic lam và thiyc hin tt các chInh sách an sinh xã hi 

Day manh cac hoat dOng h tra, ung dung tiên bO khoa hoc k tlmât vao sari 
xuât và clôi sOng, rthât là các lTnh virc nông, lam, thüy san, chäm Soc sirc khöe và 
báo vI rnôi trirang. Thirc hin có hiu qua các giâi pháp phát triên tht tru'cng khoa 
hçc cong ngh; tang cix0ng cong tác quân l nhà nuóc v tiCu chun, do kr0ng, 
chat krqng, an toàn birc x. Va hat nhân. 

Khn trixoilg hoàn chinh các thu tiic d trin khai th?c hin các dij an bão 
tOn, ton tao  va phát huy giá trt các khu di tIch ljch s, van hóa trén dja bàn tinh. 
Tang cixng hot dng xñc tiên, quáng bá du ljch; bâo tn, tOn tao  và phát buy giá 
trjcác di tIch, itch  sü gan vai phát triCn du Itch.  Day  manh  các hot dng th diic 
th thao quân chüng; cüng cô lc luqng dC di bOng dá Thanh Hóa tham d? hrgt 
ye V-League dat  thânh tich tot nhât; chuân bj tot lirc  hrng vn dng viên tham dçr 
các giãi the thao quOc gia và quôc tê. 

Tl-irc hin diig b các giâi pháp nâng cao cht liring giáo diic toàn din, 
giáo dçic dai  trà và giu vüng chat Iuçmg giáo di.rc mQi nh9n. Rà oát, khãc phyc 
hiu qua tInh trng thira, thiCu giáo viên ci;ic b; chuàn bj tOt các diêu kin triên 
khai thi.rc hin rihirn vi;i nãm h9c 2019 - 2020. Day rnarth cong tác xãy di;rng 
truang chuân quôc gia; thi;rc hin sap xêp the truang h9c theo kê hoach; tang 
cirang thanh tra, kiêm tra, kjp thOi phát hin dê chân chinh, xü 1 nghiêm các dan 
vj lm thu du nãm h9c, day  them, h9c them trái quy djnh. 

Tip tUe  thrc hin các giài pháp nâng cao cht lucing khárn chüa bnh; 
tang cuô'ng 1rng di;ing các k5L thut cao vâo chân doán và diêu trj bnh; day nhanh 
ti&i d các dr an diu tu bnh vin, gop phân giàm tInh trng qua tài tai các brih 
viên cong lap, dOrig thai, tao rnoi diêu kiên thuan liii d eac bênh viêri Trung 
uang du tu các ca sa y t trên dja bàn tinh. Chuân bj san sang, day dü các diCu 
kin v thuc men, boa chat, thiet bj và phuang tin dê phông, chông djch bnh, 
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không âê djch ion xây ra. Day manh  kiêm tra, giárn sat v v sinh an toàn thirc 
phâm, kjp thOi phát hin, xir 1 nghiêm các tnrOng hçip vi phtm. 

Tip trung chi clao dy mnh và nâng cao hiu qua cong tác dào to ngh& 
giái quyêt vic lam và xuât khu lao dng. Tang cuOng thanh tra, kiêrn tra vic 
chap hành (long BHXH bat huôc, thirc hin chê d chinh sách, an toàn lao dng 
tii các doanh nghip. Tiêp ttic thçrc hin có hiu qu.à các chirong trInh giàm 
nghèo nharth và hen vu'ng; thrc hin tOt các chinh sách an sinh xã hi, chInh sách 
dôi vOi ngthi co cong dam bào day dü, kjp thOi, dung dôi tugng; nãm bat tInh 
hInh dOi sOng cüa nhân dan dé có phuong an ciru trg kjp thai. 

3.6. Tip tiic nâng cao hiu hyc, hiu qua quãn 1 nhà ntrffc trên các 
linh vtrc; day manh cal each hành chInh; day nhanh tiên d sap xêp các don 
vj hành chinh cap xã, các don vj sy nghip cong 1p trên da  bàn tinh 

Các sO, ban, ngành cp tinh, UBND các huyn, thj xã, thành ph thirc hin 
nghiêm kS'  iut, k cuong hành chInh trong quãn i nhà nuOc trên các 1mb virc; 
tap trung nâng cao hon ntta chat iugng, hiu qua cong tác kiêm tra., giárn sat, gän 
vói x1r l trách nhim cfia tp the, cá nhân, nhât là trách nhim cüa nguOi dung 
dâu co' quan, doii vj không hoàn thành nhirn v11 dugc giao. 

Tang cuOng cong tác kim tra, giárn sat vic t1c hin các nhim vi cüa 
UBNI), Chü tjch UBND tinl giao cho các ngành, dia phuong, don vj, tr9ng tam 
là vic thc hin các két 1un, chi dto cüa làith dao  tinh, cong tác câi cách hành 
chInh, to chirc can b, giâi phóng mt bang, trmnh tir, thu tiic dâu tu và tiên d 
thuc hiên các du an. 

Tip tic thirc hin t& Kt hotch s 102/KH-TU cüa Tinh üy, K hoch s 
165/KI-I4JBND cia UBND tinh ye thirc hin Nghj quyCt sO 1 8-NQ/TW và Ngh 
quyCt sO i 9-NQ/TW cüa Ban Chap hành Trung uong khOa XII, trong do t.p 
trung day nhanh tiên d sap xêp các don vj hành chInh cap xâ trên dja bàn tinh 
theo Dé an dugc HDND tinh thông qua. Các ngành y tê, van hóa, nông nghip, 
giáo diic tiêp tiic rà soát, triCn khai các cong vic can thiêt dê sap nhp các don vi 
s11 nghip thuc 1mb virc quân i cña minh, dam bâo phü hp theo quy djnh và 
tinh hinh thrc tê; gop phân nâng cao hiu 1irc, hiu qua quàn l nhà nuOc. 

Các cap, các ngành theo chuc näng, nhirn v1j duci'c giao, khn truong hoàn 
thành cac chuong, trinh, dC an trmnh UBND, Chü tjch UBND tinh xem xét phê 
duyt trong 6 tháng cuOi nam. Khan truong dánh giá sat, dung tInh hInh kinh t - 
xã hi, dii toán ngân sách nhà nuOc nam 2019 dê xây drng kê hoch phát trin 
kinh tC - xã hi, dr toán ngân sách nhà nuOc nãm 2020 và k ho.ch tai chInh - 
ngân sách rthà nuOc 3 näm 2020 - 2022, dam bào chat 1ung, trInh cap có thãm 
quyên tong hgp, phê duyt theo quy djnh. 

3.7. Cüng c quc phông - an ninli; dam bão an ninh chmnh trl,  trt tir 
an toàn xã hi 

Các lirc lLrgng vu trang nm chc tInh hInh, nhtxt là tuyn biên giOi, trên 
bin, các dja bàn trQng diem v an ninh tr.t tr; chu dng xu 1 các tInh huông, 
giài quyêt 1qp thOi nhrng v1i vic nOi cern, kbông de phát sinh thành diêni nóng; 
cliü drig 1itc lugng, sn sang tham gia phOng, chOng thiên tai, cháy ri.rng kbi cO 
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tInh hung xây ra.. T chüc t& Cong tác din tp khu virc phông thü, diên tp 
phOng chông 1iit bão, tim kiêm c1ru nan. 

Tang cuèng du tranh trn áp, kim ch, không d ti phm gia tang, nh.t 
là ti phm có to chüc, can dci' vào các hoat doug kinh tê, ti pharn ma t1iy, t)i 
phm cong ngh cao. Triên khai Dê an bô trI cOng an chmnh quy darn nhirn các 
chác danh cong an xã trên dja ban tinh. Duy trI 1irc lung dam báo an toàn giao 
thông, xir 1 các "diem den" ye tai nan  giao thông trên toân tinh; ngän ngra, xi:r 
1 nghiêm các phuo'ng tin 4n tài dã hêt niên han siv diing tharn gia giao thông; 
giãi quyCt trit dC tInh trang  phuci'ng tin ch qua khô, qua tài. 

Phn thu hai 
KI?J HOACII PHAT TRIEN KINH T'E xA HQI NAM 2020 

I. BOI CANH CHUNG 

Sau hon 30 näm di môi, th và lirc dt nuó'c ta da lón, manh hon trên 
trtroTlg quOc tê; kinh tê v mô on djnh, lam  phát dugc kiCm soát; các co chê, chInh 
sach lien quan den cài cách hành chInh, câi thin mOi tru1ng dâu tu kinh doanh, 
phát triên doanh nghip duçic Chinh phü, Thili tu'ó'ng ChInh phü dtc bit quan tarn, 
chi dao  quyêt 1it; nuOc ta ngày càng tharn gia sâu vâ thirc chat hon vâo các hip 
djnh thuang rnai Ui do - FTA, tao  môi trithng thun igi cho san xuât kinh doanh 
phát triên. Tuy nhiên, nàm 2020 tInh hInh the gii, khu v1rc duc d báo tiêp tçic 
diên biêri phic tap,  khó 1ung; co: hOi thun 19'i và kho khãn thách thüc dan xen; 
vâi quy mô con nhO, d m cüa nCn kinh tê iOn, tInh hInh kinh tC xä hi nuOc ta 
nãrn 2020 sê chju nhiêu tác dng tr tInh hmnh khu vrc, quOc tC. 

Trong bi cánh do, ben canh  nhng thun 1i co bàn cüa tinh, nhu: Nhà may 
L9c hóa dâu Nghi Son hoat  dng On djnh tir dâu nàrn 2019, tiCp tiic dóng gop quan 
tr9ng trong phát triên kinh tê - xâ hi cOa tinh näm 2020; kCt câu ha tang duçi'c dâu 
tu theo huOng dông b, tInh kêt nOi cao; k ciiong hành chInh tfrng bithc di vào 
nen nêp,... vn con nhUng khó khàn, thách thCrc do nãng lrc canh  tranh cilia nên 
kinh tê con yêu, tái co can mt sO ngành, lTnh virc cOn chm; các hip djnh FTA 
có hiu lirc, tao  ra nhiêu co hi nhung ngixgc lai  các doanh nghip trong tinh phái 
dOi mit. vOi sir canh  tranh rat iOn tü các san phãm, hang hóa nhp khu; so luçmg 
doanh nghiêp ion nhung hau hêt la doanh nghiCp nho, tiên do thuc hiên môt so du 
an iOn, tr9ng diem con chm; biên dOi khI hu, thiên tai, djch bnh diên biên khó 
luOng,... là nhthg yêu to tác dng bat 1j  den thirc hin các clii tiêu, m1ic tiêu phát 
triên kinh t.ê - xã hôi cña tinh nam 2020. 

II. M1JC TIEU vA CAC CHI TIEU CHU YEU CUA K HO4CH NAM 2020 

1. Mtic tiêu chung 

Tip tic dy nhanh qua trInh co diu 'a nn kinh t mt each dng b, toàn 
din gän vOi phát triên ben vtrng; tp trung tháo g kho khãn, vuOng mac, t?o  môi 
truOng thông thoáng, thun igi cho dâu tLr, san xuât kinh doanh, dâu tu' xay dimg; 
day manh  phát triên doanh nghip, nârig cao chat luqng hoat dng xüc tiên dâu Ui; 
huy dng tôi da và sr ditng có hiu qua các nguOn von cho dâu tu' phát triCn, phân 
du tc d tang tnrOng tong san phâm trên dja bàn (GRDP) t1r 15,5% trO len. Nâng 
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cao cht luçing các hoat  dng van hóa - xà hi, cãi thin di sng cüa nhân dan; thüc 
day irng dçing tiCn b khoa h9c cong ngh, tao  dng  1?c  mâi cho phát triên; tang 
cung quân I tâi nguyen và bào v mOi tnthng, chü dung 1rng phó vói biên dôi khI 
hu; tp trung xay drng b may tinh g9rl, hoat dng hiu lirc hiu qua; bào darn 
quOc phOng - an ninh, gi vrng an ninh chInh trj, trt tr an toàn xà hi trên da bàn. 

2. Mt s chi tiêu chü yu 
2.1. ye kinh t 
- Tc d tang trithng tng san phm hen dja bàn (GRDP) dat  15,5% tth ten, 

trong do nông, lam, thüy san tang 2,7% tr& len; cong nghip - xây dçmg tang 
19,8% tth len (cong nghip tang 22,8%; xây dipig tang 13,9% trâ len); djch vii 
tang 10,6% tth len; thuC san phâm tang 25,9% trâ len. 

- GRDP bInh quân d.0 ngithi dat  3.000 USD tr len. 

- San luqng krong th'rc giü mirc 1,55 triu tn. 

- Tng giá trj xu.t khu dat  3.200 triu USD. 

- Tng huy dçng von dâU tu phát trin dat  khoâng 157.000 t dng. 

- Thu NSNN nàrn 2020 tang thi thiu 12% so vi uâc th1rc hin 11am 2019. 

Them 01 huyn, 30 xà dat  chuân nông thôn mó'i. 

-. S doanh nghip thành 1p mcci dat  3.000 doanh nghip tth len. 
- T lê do thi hóa dat 35%. 

2.2. Vxãhôi 
Tc d tang dan s dui 0,65%. 

- TS' 1 lao dng nông nghip trong tng lao dng xA hi giãm con 35%. 

- Giãi quy& vic lam cho 69.000 lao dng (trong dO, xut khu lao dung 
10.000 ngui). 

- Tr l lao dng duc dào tao dat tr 70% trâ len; trong do, cO bang cap, 
chirng chi 27,6%. 

- Giárn t' 1 ht nghèo theo tiêu chI mi tr 2,5% tr len. 

- T$' lê xã, phithng, thj. trn dat  tiêu chI quc gia ye y tê dat  84,3%. 

S giuing bnhIl van  dan  dat  31,2 giu'ng. 

- S bác sWi van dan dat 10 bác s. 

- T 1 trung h9c dat  chun quôc gia dat  7 1,6%. 

- T' l dan so tham gia bão him y t dat  90%. 

- TS'  l xã, phuOng, thj trn, Co quan dat  tiêu chI kiki mu theo lài day  cüa 
Chü tich Ho Chi Mirth dat 10%. 

2.3. V môi trithng 
- TSr l che phñ nirng dat  53,03%. 

- T5' l dan s6 do thj duqc dUng nuàc sach  dt 95%. 

- TSr  l dan s nông thôn dl.r?c dUng nu,Oc h9p v sinh dat  95%. 

- 80% chat thai nguy hai  duc thu gorn, xU 1 dat  tiCu chun. 

- 100% chit thai y tê duqc thu gorn, xU 1 dat  tieu chu.n. 
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2.4. V an ninh trill 1w 
- 70% xA, phuôig, thj trn dat  tiêu chun an toân ye an ninh trt 

3. iEjnh hu'ó'ng phát trin các ngành và linh virc chü yu 

3.1. Vcphát triên các ngành kinh i 

- Tip tçtc chi dao  thirc hin quyt Iit, hiu qua các d an tái co câu kinh M 
gän vôi chuyên dôi mo hInh tang trung, dê an tái ca câu ngành nông nghip, dC 
an tái ca cau và phát triên các ngânh djch vii; các Nghj quyCt ccia Ban Chap hành 
Trung wing Dáng, Quôc hi, Chmnh phil và Kê hoach  hânh th)ng cta UBND tinh 
ye các nhim vii, giâi pháp day manh  phát triên kinh té theo hu'&ig tang cung 
il'ng diing khoa h9c vá cong ngh tien tiên dê nâng cao nàng suât lao dng, silc 
canh tranh cüa nên kinh té; day rnanh  chuyCn djch Co CU ngành và cci câu viing 
kinh tê theo huóng tang nhanh t trçng khu vrc cong nghip, xây dung và djch vi, 
giãm dan t trçng khu virc nông, lam nghip và thüy san, dông thi, phát huy, khai 
thác duçic tiêm nàng, li the cüa tinh, hInh thành rô net hon các vilng kinh tê dng 
1irc vâ 5 tri ct phát triên kinh tê cüa tinh. 

- Triên khai dng b, liiu qua các giài pháp cci câu lai nông nghip gtri vri 
dOi mó'i mô hInh tang trithng và xây dirng nOng thôn mOi. DOi mi các hInh thilc 
to chüc san xuât nOng, lam nghip, thüy san; phát triên san xuât theo chuii giá trj 
tü san xuât, chê biên den tiCu thii, xuât khâu phil hçip vói diêu kin cüa t1rng dja 
phuong, vilng, mien, san phâm, ngành hang và nhu câu thj trii&ng. Trin khai thirc 
hin có hiu qua Nghj quyêt so 13-NQ/TU ngày 11/01/2019 ciLIa Ban Chap hành 
Dáng b tinh và Quyét djnh so 819/QD-UBND ngày 07/3/20 19 ciLia JBND tinh ye 
Chuong iinh hanh dông thuc hiên Nghi quyt so 13/NQ-TU ye tich tu, tap trung 
dat dai dê phát triên nOng nghip quy mô lan, cOng nghip cao den nãm 2020, 
djnh hrnng den näm 2030; day inanh chuyên djch co câu cay trông, yât nuôi theo 
huóng nâng cao giá trj gia tang yà phát triên ben vhig. Nghiên ciLru, chuyên giao 
vã iLrng dung khoa h9c cong ngh; cuira cong ngh mOi vào san xuât gän vâi iLmng 
dyng co giói boa trong tat ca các khâu cüa chuôi giá trj san xuât nông nghip. 
Nâng cao hiu qua cong tác quán l v simth an toàn thirc phârn nông san, thüy san; 
chat hrçing vt tu nông nghip, nOng san. Quán h", khai thác lam nghip và thüy 
san theo huâng ben vüng. Triên khai hiu qua các chInh sách thu hOt doanh 
nghiêp dâu tir vào nOng nghip, nông thOn, d4c bit là Co chê, chinh sách khuyên 
khIch doanh nghip dâu tu yào nOng nghip, nOng thOn theo Nghj djnh sO 
57/2018/ND-CP ngày 17/4/20 18 ciLIa ChInh phiLi. 

- Thuang xuyerl theo dOi, h? trçi, giái quy& nhO'ng khó khän, vudng mac., 
tao diêu kin thun li cho san xuât kinh doanh phát triên; nâng cao chat lung 
thông tin, dir báo thj truông; thirc hin hiu qua giãi pháp ma rng, da dng hóa thj 
trueing xuát kh.u. Dy nhanh tin dQ thrc hin các dii an cOng righip, nh.t là cãc 
dir an di,r kin hoãn thành trong nàm 2020 d nâng cao näng lrc san xuât cong 
nghip ciLia tinh. Day rnarih thu hOt các dir an dâu tu phát triên các san phâm cong 
nghip rnai co ham luçmg cong ngh cao nhu: San phâm sau l9c hóa dâu, 0 tO, 
khf, thit b diên, 1mb kin yà thiêt bj din tcr, tin h9c...; thu hilt a miLrc d hcip 1' 
các ngành cOng nghip giái quyêt nhiêu lao dng nhu: May mac, giây da a khu vrc 

16 



nông thôn, rnin n11i d giái quyêt vic lam, gn vi chuyn dch cc c&i kinh t, ca 
câu lao dng cüa tinh. Khuyén khIch, kêu gi các doanh nghip dâu tukinh doanh 
kêt câu ha tang KCN, CCN và két câu ha tang thuoTig rnai. Thrc hin tot các chInh 
sách khuyên khIch phát triên cong nghip, tiêu thu cong nghip trén da bàn tirih. 

- Phát trik các ngành djch vçi có 19i th& có ham hrçing tn thirc, cong ngh và 
giá trj gia tang cao, nhu: Du lich, dich vu y tê, chäm soc süc khOe, vn tái, câng biên 
- kho bãi, djch vçi dâu khI, hang không, thuang mai  din t1r, viên thông. Tiêp tc 
nâng cao chat luçing hoot dng xüc tiên thucrng nIai và du ljch; tang cu?mg các hoat 
dng kêt nôi cung -. câu tiêu thii các san phâm hang hóa cüa tinh; thirc hin có hiu 
qua cuc vn ding "Ngthi Vit Narn uu tiên dung hang Vit Nam". Ho trq doanh 
nghip, ngui dan nàrn bat và tn diing tôi da các lci the ttr các hip djnh thuo'ng 
mai tir do the h m1i dem lai,  trong do có Hip djnh dôi tác toàn din và tiCn b 
xuyên Thai BInh Dtroi-ig (CPTPP), Hip djnh thuang rnai tij do Vit Nam - EU 
(EVFTA) dê m& rng thj tru?mg, day manh  xuât khâu, bâo v igi Ich chInh dáng 
cüa doanh nghip và ngixii dan; dOng thèi, giârn thiêu tOi da các tác dng bat 1çi 
cua các hip djnh. Tang cuàng kiCm tra, kiêrn soát thj tnr?mg, kp thai phát hin, 
ngän chn và x1r 1 nghiêm các hành vi gian 1n thucing mai. 

- Tip tiic thtic hin dng b các giái pháp cãi thin rnôi tru?rng du tu kinh 
doanh, nãng cao các chi so phân. ánh rnôi trurng dâu tu cüa tinh, tr9ng tam, là 
triên khai thirc hlri có hiu qua Quyêt djnh so 4893/QD-UBNIi ngày 18/12/20 17 
cüa UBND tinh ye chuang trinh hành dng nãng cao Chi sO nàng 1irc canh  tranh 
cap tinh (PCI) tinh Thanh Hóa giai doan 2017 - 2020, tao  sir chuyên biên rO net 
cac chi so thành phân trong Chi sO näng hrc canh  tranh cap tinh có diem sO, thr 
hang thâp. Dan giãn hóa các thñ tyc hành chinh, day mnh ü'ng dung cong ngh 
thông tin, tao  rnôi trumg canh  tranh bInh däng theo ca chC thj truông, tao  diCu 
kiên thuân lcyi nhât cho các nhà dâu tu. 

- Nâng cao cht luçmg, hiu qua hoat dng kinh t di ngoi, xüc tin du Ui, 
h9p tác quôc tê; trong do, tp trung vào các tp doàn kinh té, các tong cong ty lan 
trong vàngoài nuac có uy tin; cac quôc gia dã cO quan h vâi tinh nhu: Nht Bàn, 
Han Quôc, Duc Co - Oet, Dâu môi, phôi hap chat chê vol cac Bô, nganh Trung 
uong, thuOng xuyên c.p nht thông tin tr các nhà clâu Ui, tO chüc tài chInh dê có kC 
hoach tiCp ctn, quâng bá và kCu gi dâu Ui vào Thanh Hóa. Da dang hóa các nguOn 
von cho xây dirng ket câu ha tang, do thj; tr9ng tam là các cong trInh lón, quan 
tr9ng dê tao  suc lan tOa phát triên giUa các ngành, linh virc, các vüng kinh tê. Co 
cäu 1ai  NSNN, giárn dan t' trçng chi thu&ng xuyên, tang tr tr9ng chi dâu tu; tp 
trung nguOn hrc dé day nhanh tiên d thi cong và giãi ngân vOn dâu tu công, sóm 
hoàn thành dua vào sü diing các dr an nhäm nâng cao hiu qua dâu tu. Khan truong 
hoàn thành hO so, thu tyc và các diCu kin can thiet d sam khOi cOng xây dçrng các 
dg an ha tang tr9ng diem cüa tiith giai doan  2019 - 2025, tao  tien dê cho thu hut dâu 
tu và thüc day tang truOng kinh te näm 2020 và giai doan 2021 - 2025. 

- Dy mtnh h trg và phát trin doanh nghip theo tinh thin Nghj quyt s 
3 5/NQ-CP ngày 16/5/2016 cüa ChInh phü và Chi th so 26/CT-TTg ngày 
06/6/2017 cüa Thu tuang ChInh phU ye h trg yà phát triCn doanh nghip den närn 
2020; KCt 1u.n so 55-KL/TU ngày 29/1 1/2016 cüa Ban Chap hành Dãng b tmnh 
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v phát trin doanh righip dn näm 2020, các k hoch cüa UBNT) tinh, Chü tjch 
UBND tinh ye h trg Va phát triên doanh nghip. Tiêp tic thirc hin hiu qua Ngh 
quyêt so 1 0-NQ/TW ngày 03/6/2017 cüa Hi nghj lan thi'r 5 Ban Chap hành Trung 
uong Dàng khóa Xli, Chucmg trInh hành dng cüa ChIrth phü và Kê hoch hành 
dng cüa UBND tiith v phát triên kinh tê tu nhân tr& thành mt dng 1irc quan 
tr9ng cüa nên kinh té th trumg djnh hixrng xã hi chü nghTa. Triêri khai clông b 
các hot dng h trg pháp 1 cho doanh nghip, tto diêu kin dê doanh nghip 
kinh doanh hiu qua, phông chông rñi ro pháp l, tang cung nãng 1irc cnh tranh. 
To chirc tot Kê hoch dào to kh&i s1r doanh nghip và bOi thrOng doanh nhân; duy 
trI kC hoch tiêp doanh nghip djnh k' hang tháng dê kp thri tháo g khó khan, 
vung mac cho doanh nghip, phân dâu nãm 2020 thành l.p rnói khoáng 3.000 
doanh nghip, nâng tong sO doanh nghip toàn tinh dt 20.000 doanh nghip. 
Thirc hin CO phãn hóa, thoái von nhà nrc tai  các doanh nghip nhà nuóc theo 
dung l trInh; day manh  phát triên kinh tC tp the ma nông cot là h trQ, phát triên 
hcip tác xâ theo huóng nâng cao hiu qua, chat iuçing hoat dng. Thirc hin áp 
diing dâu thâu qua mng, dam bâo t$r 1 dâu thâu qua mng theo ding chi dao  cüa 
Thu tu&ng ChInh phü tai  Chi thj sO 47/CT-TTg ngày 21/12/2017, Chü tjch UBND 
tinh tai  Chi thj so 05/CT-UBND ngày 06/4/20 18. 

3.2. V van hóa - xii I,(3i 

- Tp trung thijc hin có hiu qua các chuo'ng trInh khoa h9c và cong ngh 
tr9ng diem cüa tinh, các Chucmg trInh khoa h9c và cOng ngh quc gia; k hoach 
hành dng cüa UIBND tiith thirc hitn khâu dt phá ye riãng cao nàng içlc nghiCn 
ciru, i.ng dung và chuyên giao tién b khoa h9c - k5 thut phic vçi pht triri kinh t 
- xäi hi. Dày manh  các hoat dng nghiên ci.ru, chuyên giao 1mg ding cac tin b 
khoa h9c k thut trong tat ca các linh v1rc theo huóng dt phá và nâng cao nãng 
suât, chat luçing san phâm, hang boa, tao  ra san phâm mcii. Tp trung trin khai 
cac nhiEm vii khoa h9c và cong ngh có khà nAng dt phá và khà náng Ian tóa ln 
trong phát triên kinh té - xä hi cüa tinh, dc bit là linh virc nOng nghip üng 
diing cong ngh cao, nông nghip thông minh; nâng cao ham 1ung khoa h9c Va 
cong righ trong san phâm nOng nghip Co ti l giá trj gia tang cao, có lgi the canh 
tranh cia tinh. Thçrc hin tot chInh sách khuyên khIch phát triên khoa hc và cong 
ngh tru thành dt phá trong phát triCn kinh tC - xa hi tinh Thanh I-Ióa den nam 
2020 và Chuong trInh h trg phát triên doanh nghip khoa h9c và cong ngh và 
khi nghip dOi mi sang tao  tinh Thanh Hóa, giai doan  2017 - 2020. 

T chic thijc hin t& các ni dung cüa Nghj quy& s 29-NQ/TW v dM 
rnó'i can bàn, toàn din giáo dic và dão tao.  Tiêp t%lc duy tn vüng chàc thành tIch ye 
ph cp giáo dçic mâm non, phô cp giáo dic tiêu h9c mirc d 3, phô cp gi áo dic 
trung hyc co si. Nãng cao chat lucmg giáo dc toàn din, giü vUng thàrih tIch giáo 
dic rnüi nhçn dimg trong t6p du cUa Ca nuâc; cly math  sap xëp trithng, lOp hoc; rà 
soát và xir 1 dirt diem tInh trrig thra thiêu giáo viên. Tiêp tiic dôi md cong tác 
quàn. l," giáo diic và dào tao;  thirc hin tot cOng tác giáo dçic hi.rOng nghip và phân 
lung h9c sinh phô thông. Nâng cao chat lugng day  h9c ngoai ng, ung di.ing cOng 
ngh thông tin trong day  h9c; xây ding van hóa h9c duOng, trang bj k' nãng sOng 
cho h9c sinh; xây dçrng môi tru&ig giáo dic lành manh,  dan chñ, ki cuong. Day 
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nianh xA hi boa giáo dc theo chInh sách cüa Trung uang và cüa tinh, huy dng 
nguôn 1irc Lr cá nhan, doanh nghip theo tinh than Nghj quyêt 3 5/NQ-CP cña ChInh 
phü; day nhanh tiên d xay dirng trung chuân quôc gia, nhã cho h9c sinh ni trc 
các tninig phô thông ban trü các huyn mien nüi cao. Tiêp titc thrc hin hiu qua 
chuang trInh dào tao  và sü dimg nguôn nhân 1%rc tinh Thanh Hóa giai doan  2016 - 
2020; tang cumg giáo dic k' näng, tu duy sang tao,  khá näng thIch nghi vth yCu 
câu cuc Cách mn.g cong nghip lan thir tu; rà soát, sap xêp 'a h thông các co s 
giáo d1ic dai  hpc và giáo diic nghê nghip; rnô' rng và nâng cao chat hryng các 
hinh thüc dào tao, gall vOi nhu câu xâ hi và dt hang cüa các doanh nghip, u'u 
tiCn phát trin các ngành, ngh phiic vi tái Co CâU kinh tC cüa tinh. 

- Nâng cao chtt lugng y t các tuyn, dy mmh 1rng dçing cong ngh cao trong 
chân doán và diêu tn bnh, chuyCn giao k5 thut chuyCn sâu cho các bnh viri tuyên 
huyn dC giãin tái cho bnh vin cong 1p tuyên tinh. Tng cung các hoat dng nâng 
cao s'(rc khOe, day rnanh  các hoat dng tarn soát, phát hin sóm bnh tit, tang sir hài 
lông cüa nguôi dan. Hoàn thành thI diem triên khai time hin vic 1p ho so' khárn, 
quán l' sue khOe nguôi dan trCn dja các huyn; dày mnh ü'ng diing cOng ngh thông 
tin trong quân 1 hO so sic khOe din ti~ tai các co sà khám, cima bnh. Nâng cao hiu 
qua cong tác phông, chông djch bnh, bão darn an toàn v sinh thrc phâm; tang cuig 
kiêm tra, thanh tra hoat  dng kinh doanh du?c  phâni chüc näng, quãn 1 phông khám 
tu nhân, phOng chong thuôc giã, xü 1 nghiêm các tnrông hç)'p vi pham. Thirc hin có 
hiu qua DC an thçrc hin co chê tçr chü bnh vin cOng 1p giai doan 2018 - 2020; thüc 
dày xã hi boa, hçp tác Cong tcr trong y tC, dC thn.g cuOrig Co s 4t chat và dáp ü'ng 
cOng tác chärn soc scrc khOe cho nhãn dan; nghiCn ciru xây dirng DC an thành 1p Bnh 
viên Nôi tiêt Lao khoa tinh Thanh Hóa. 

- Thrc hin dy dü, hiu qua các chInh sách an sinh xA hi trên dja bàn tinh, 
nhât là chInh sách uu dai nguOi có cong vi each mng. Thirc hin cO hiu qua các 
chInh sách, chuong trInh, dir an h trç giâm nghèo, dam báo hoàn thành mçlc tiCu 
giàm t' 1 h nghèo dã dC ra. TriCn khai có hiu qua các giài pháp phát triCn thj 
tnrông lao dng; nâng cao hiu qua dào tao  nghC gãn vi giâi quyCt vic lam cho 
riguc'! lao dông ma rOng thi truong xuât khâu lao dông Thuc hiCn tOt chinh sach 
bào hiêrn xâ hçi, bâo hiCm that nghip, hão hiCm y tC, mi rng dOi tuçmg tham gia 
bão hiêm xâ hi; tang cithng cong tác thanh tra, kiCm tra, hithng dan vic thrc hin 
pháp 1ut lao dng, BHXH di dôi vth xü l nghiêm hành vi vi pham pháp lut. Tang 
cuông b v tré em khOi các nguy co bj bao  hrc, xâm hai, tai  nan  thuong tIch; thrc 
hin tot cong tác birth dãng giâi, phOng chOng t nn xâ hi. 

- Nâng cao chit 1ung các hoat  dng phát thanh, truyn hInh, báo chI, xut 
ban; thông tin day dü, kjp thô'i cac chü truong, chInh sách cüa tinh, cáe ngày IC 
ló'n, các s1r kin quan trQng cüa dat nuOc, cüa tinh, d.c bit là hoat  dng tuyCn 
truyCn chào mirng Dai  hi Dãng b các cap nhim ki 2020 -. 2025; xà l nghiêm 
các thông tin xuyCn tac,  sai sir that. Nâng cao vai trô quân l nhà nuóc trong hoat 
ctông van hoa, dàc biêt la cOn tac quan ly ye di san, van hoa, hoat dông nghC thuàt 
biu din, quàng cáo; bao ton, ton tao  và phát huy các giá trj van boa 4t the, phi 
vt the gän vi phát triCn du ljch. Da dng hóa và nâng cao chat luqng san phâin 
du ljch; trin khai thirc hin có hiu qua Chiên luçic xây drng thuong hiu du flch 
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Thanh Hóa den nãm 2025, tarn nhIn dn näm 2030 'à D an phát triCri san phâm 
du ljch müi nh9n cüa Thanh I-Ióa den näm 2025, tam nhin den näm 2030. Day 
rnarth phát triên phong trào the d%lc the thao quân chüng, civan  tam phát triên the 
thao thành tIch cao. 

3.3. Vê tài ngxyên môi tru'ô'ng và á'ngphó vói bin dôi kizI hçiu 

Tang cumg quàn 1 khai thác, s1r ding tài nguyen, khoáng san và báo v 
môi truYng. Tp trung kiCm soát chat chë và khäc phiic ô nhiêrn môi truông, nhât 
là tai  khu, ciirn cong nghip, các lang nghC, lu'u virc song; giàm thiêu phát thai dOi 
vol các doanh nghip, dc bit là các ngành có nguy cG ô nhiCrn rnôi truOng và 
phát thai cao nhu san xuât xi mäng, sat thép, nhit din, hóa chat. Nâng cao chat 
luçng cong tác thârn djnh, kiCrn soát cht chê vic dárth giá tác dng rnOi trixO'ng 
doi v&i các dir an dâu tu; day manh  thu gorn chat thai ran sinh hoat., thirc hin tot 
chInh sách hO trg xir l chat thai ran. sinh hot trén dja bàn tinh. KiCn quyCt xü 1 
các co sO si:r ding lang phi näng lugng, tài nguyen, gay ô nhiêrn rnOi truOng 
nghiêm trQng. Ngãn chn và xir l kjp thai các truOng hçp khai thác, tp két, vn 
chuyên khoáng san trái phép. Tp trung hoàn thin h thông quan tràc, co sO dü 
iiu ye tài nguyen mOi truOng; day rnanh  xã hi hóa hoat  dng bão v môi truOng; 
thic. day phát triCn, sO diing näng luçmg rnó'i, näng ltrçmg sach, näng lu'ng tái tto. 
Chü dng Ong phó vOi biên dôi khi hu, phOng ngOa thiên tai. Nãng cao khá hang 
phông chông và khãc phic hu qua thiCn tai, tim klein cOu nan. 

3.4. V cái cad, hành chmnh, phông cluing tharn nhuñng i'à giái quyt 
khiêu ncii, to cáo 

Tiêp tc dy manh  Chwmg trinh tng th cãi cách hanh chInh Nba nuó'c giai 
doan 2011 2020; thuc hiên tOt nhiêrn vi câi cách thu tc hành chInh, triCn khai Co 
hiu qua co chê rnt cOa, mt cOa lien thông trong giâi quyCt thu ttjc hành chiith; tp 
trung nâng cao hiu qua cung cap djch vii cong trVc  tuyên mOc d 3, 4 cho doanh 
nghip; day minh phát triên ht tang và Ong diing CNTF, tOng buOc xay dirng ChInh 
quyên din tO theo Ngh quyet so 171NQ-CP ngày 07/3/2019 cOa ChInh phO. Tiêp 
tue doi mm, sap xCp to chuc bO may cua he thông Lhinh tn tinh gon, hoat dOng hiêu 
lc hiu qua; dôi mOi h thông tO chOc và quãn l, nâng cao chat luqng vàhiu qua 
hot ding cOa các dn vj sr nghip cong lQp theo tinh than Nghj quyêt sO 18-
NQ/TW và so 19-.NQ/TW. Nâng cao hiu lirc, hiu qua hoat dng cong v11; tO chOc 
thirc hin t& cOng tác thanh tra, kiCm tra cong vi. Tang cuOng các bin pháp phông 
ngOa tiCu circ, tham nhflng trong hoat dng cOng vii theo chi dao  cOa Thu tuOng 
Chinh phO tai  Chi thj sO 1 0/CT-TTg ngày 22/4/2019 và Chu tjch UBND tinh tai  Chi 
thj s 10/CTUBND ngày 26/6/20 19. TO chOc triên khai tliçrc hin tOt cong tác giâi 
quyk khiu nai,  t cáo, các van dC xã hi duçc du lun quan tarn. 

3.5. V qucphbng - an ninh 

Tip tçic cOng c tim hrc quOc phông - an ninh, k& hçp cht chë gitta phát 
trin kinh t, vn hóa, xã hi vOi bâo dam quOc phOng, an ninh. ChO dng nam 
chic tlnh hInh, kjp thOi du tranh ngän chan, phông ngtra lam that b?i,  am muu 
hoat dng cOn các th hrc thO ctjch, khOng dê bj dng, bat ngO trong rnçi tInh 
hung. Tp trung d&u tranh vOi các loai  ti phm, nhât là ti phm có to chOc, ti 
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phm cong ngh cao, can dir vào các hoit dng kinh t, xã hi, tin diing den; tiimg 
buâc ngan chn, day lüi t nan  xã hi. Tang cung các bin pháp phông chông 
chãy nO, báo dam trt t1r an toàn giao thOng, xü 1 các diem den ye tai nan  giao 
thông. Xir 1 kjp thôi, hiu qua các van dê lien quan den ton giáo, dan tc; xuât 
cãnh trái phép ra nuâc ngoài lam thuê. 

Phãn thu' ha 
TO CHUC THVC  HIN 

1. Trên cc! s Chi thj s 13/CT-UBNID ngày 15/7/2019 cüa Chü tjch UBND 
tinh; Cong van sO 453 8TBKHDT-TH ngày 03/7/20 19 cüa B Kê hoach và Dâu tu 
vâ các ni dung hu'óng dan tai van ban nay, các sâ, ban, ngành cap tinh, UBND 
các huyn, thj xã, thành phô tiên hành xây dirng Kê hoach phát triên kinh tC - xa 
hi näm 2020 cüa dcm vj mInh gôm nhU'ng ni dung sau: 

(1). Dánh giá tlnh Iilnh thrc h4n KI hoich phát trhn KT - XII ;iám 2019 

Các si, ban, ngàith, UBND các huyn, thj xã, thành phé dánh giá sat, ding 
thirc chat tInh hInh phát triên kinh tê - xa hOi 6 tháng dâu näm, uâc thirc hin cá 
näm 2019 cüa ngành, dja phiscing, bao gOm: TInh hInh triên khai thrc hin ké 
hoach, cac kêt qua dat duc;c ton tai, han chC va kho khän trong viêc thuc hiên ké 
hoach 6 tháng dâu näm; phân tIch nguyen nhân cüa các ton tai, han  chê; dông thôi, 
uc kêt qua thirc hin cá näm và dé xuât các giâi pháp thirc hin trong nhii'ng 
tháng cuOi näm dê hoàn thành thäng lçi ké hoach phát triên KT - XH nàm 2019. 
Be nghj các sâ, ban, ngành cap tinh báo co tInh hinh thirc hin 6 tháng và ixc 
thirc hin cã nàm 2019 dôi vOi các chi tiêu kinh tê - xã hi dã ducrc FIf)ND tinh 
thông qua ti Nghj quyêt so 116INQ-HDND ngày 13/1.2/2018. 

(2). Xây drng uI hoich phál triên KT - XII nám 2020 

Trén cc; s& kát qua dánh giá tInh hInh th1rc hin K hoach phát trin kinh t-
xà hi nãrn 2019 nêu trên và mic tiêu tong quát, các thim viii chü yêu cüa Kê 
hoach phát triCri kinh tê - xã hi näm 2020; các sâ, ban, ngành cap tinh, UBND 
các huyn, thj xã, thánh phO xây drng miic tiêu phát triên, các chi tiêu chü yCu, 
nhiêm vii va djnh huó'ng phát triên, giai pháp th1rc hin cüa ngánh, dja phuang 
trong näm 2020. 

DM vfvi các chi tiêu xây dirng K hoach phát trin kinh t - xâ hi nàm 2020 
phãi phü hqp vâi h thông chitiêu Ké hoach phát triên kinh tê - xa hi 5 nam 2016 
- 2020 dã duçic HDND các cap quyêt nghj, có phuong pháp tinh toán rö rang, có 
lthá nàng thu thp duqc và phñ hp vâi djIIh huàng phát triCn kinh tê - xã hi 5 
näm 2016-2020 cUa ngành, dja phuang mInh. 

(3). Kern theo ni dung các báo cáo, d nghj các sâ, ban, ngành cp tinh, 
UBND các huyn, thj xã, thành phO tong hçp day dñ các sO 1iu cüa ngành, dja 
phuong theo các biu mu kern theo. 

(Các bié'u mciii nêu trén du'çic dáng tái trên website cia So' KI hoach và Dcu 
tu' tqi d,ia chi: http://skhdt.thanhhoa.gov.vn). 
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2. D nghj các sâ, ban, ngành c.p tinh, UBND các huyn, thj xâ, thành phô 
triên khai xây dimg Kê hotch phát triên kinh tê - xã hi narn 2020 cüa don vj rnInh 
theo dung hu&ig dan; dông thii, phôi hçip chat  chê vói Si Kê hoach và Dâu tu dê kjp 
thai giài quyêt nhu'ng kho khän, vucng niäc phát sinh (nêu co) trong qua trInh thçrc 
hin. Ké hoach  phát triên kinh tê - xã hi näm 2020 cüa các don vj gui ye Sâ Kê 
hotch và Dâu tu bang van bàn (02 bàn) và qua dja chi thu din ti:r: 
tonghop.skhdt@thanhhoa.gov.vn) tru*c ngày 25/7/2019. 

3. Can cü k hoach cüa các don vj, So K hoch vâ Du tu së thng hçip, xay 
dirng Kê hoach phát triên kinh tê - xä hi 2020 cüa tinh, trInh TJBND tinh xern xét, 
báo cáo các B, ngành Trung uang theo quy djnh./. 

No'i n/i cm: 
- Nhtr trén; 
- Chü tjch UBND tinh (dé b/c); 
- Van phông UBND tinh (dê p/h); 
- Si Kê hoach và Dâu tu: Länh do S; các phông 
chuyén mon thuc SO 
- LLru: VT, TH. 

GIAM BOC 
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