
HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA WET  NAM 
T!NH HA GIANG Bc 1p - T do - Hnh phüc 

So: 46/NQ-HDND Ha Giang, ngày 09 tháng 12 nàm 2020 

NGH QUYET 
V nhim vçi phãt trin kinh t - xa hi, qu6c phông — an ninh nãm 2021 

HQI BONG NIIN DAN TINH HA GIANG 
KHOA XVII - Kt HQP THIEf 16 

Can c&Luç2t T chá'c chInh quythi djaphzro'ng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

('an c& Luç2t Süa dJi, bo sung mQt so' a'iu cña Luç2t TS ch&c chIn/i phü va 
Lu4t To ch&c chInh quyén djaphu-cng ngây 22 tháng 11 nàm 2019; 

('an th Nghj quyê't so' 39/NQ-HDND ngày 09 tháng 12 nátn 2020 cña Hai 
dOng n/ian dan tinh ye thOng qua Ké hogch phát trién kinh té - xd hai  5 nám giai 
docin 2021 - 2025, tinh Ha Giang; 

Trên cci s& xem xét các Báo cáo cüa L'Jy ban n/iOn dOn tin/i, Vin Kilm sOt 
n/iOn dOn tin/i, Tôa an n/iOn dOn tin/i, Cyc Thi han/i an dOn sir tinh; Báo cáo tho'm 
Ira cüa cOc Ban II77 a'dng n/iOn dOn tinh; tham gia cña (5' ban Mçt trn To' quO'c 

Vit Nam tin/i Ha Giang, cOc cc quan hfru quan và j5 kiln thOo luan  cña dQi bilu 

H5i dng n/iOn dOn tinh tgi /c hQp. 

QUYET NGHJ: 

Biu 1. Mijc tiêu tang quát 
Tp trung trMn khai ei thá hóa eae dQt phá, nhim vçt, giài pháp ye phát 

triên kinh té - xã hQi eüa Nghj quyêt Dai hOi Dàng bQ tinh Ian th XVII. Tiêp tve 
tp trung thire hin "mi1e tiêu kép", v&a phông chông djeh bnh hiu qua, bão v 
the khoé nhãn dan, vira tn dyng tot eáe eq hOi,  no Iije piwe hoi và phát triên 
kinh tê - xâ hi. Phãn dâu toe d tang tong san phâm trén dja bàn GRDP 4t 
7,5%. Doi mâi manh me phát triên cáe ngành, 11th c, trçng tam là phát triên 
san xuât nông nghip theo ehui giá trj, phát triên du ljeh thành ngành kinh tê 
rn(ii nhçn, phát triên cac ngành cOng nghip eó lcii the. Gift gin bàn sac van hóa 
cae dan t)c; quan tam phát triên giáo die - dào tao,  nâng eao chat hicxng nguOn 
than lire; dam bão an sinh, phüc lgi xã hOi.  Tiêp c day math  cài each bait 
chIth, xay dimg bQ may hành chInh tinh gçn, hiu qua, huàng tai phvc v'i ngu&i 
dan và doanh nghip. Gift vUng an ninh quOc phông, tr@ tr an toàn xã hOi.  Náng 
eao chat 1ucng boat dng dôi ngoai Phãn dâu hoàn thành the chi tiêu, m1 1c tiêu 
eüa Kê hoach  phát triên kinh té - xã hOi  näm 2021 tao  dà v&ng chac dé thije hin 
tOt Kê hoach phát triên kinh té - xã hOi  5 nam giai don 2021-2025. 

Biu 2. Các cM tiêu chü yh 
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a) Clii lieu kink tl 
(1) Tk d tang t6ng san phm (GRDP giá so sánh) 7,5%. 
(2) Tng san phm (GRDP) binh quân d&u nguäi 33 tri4u dng. 
(3) T6ng vn d&u Pr toân xã hi 12.000 t dông. 
(4) Thu ngãn sách nhà miOc trên dja bàn dat  2.700 t' dMig. 
(5) Thu Wit khách du ljch dat  1,7 tri4u h.rgt ngu&i. 
(6) Gia trj san phm trng trçt thu hoach  bItt quânlha dAt canh tác dat  53 

tri4u dông. 
(7) T' trçng chan nuôi trong ngãnh nOng nghi4p dat  31,5%. 
(8) Chi s san xuAt cong nghi4p tang bInh quân 6,8%man 
(9) T6ng giá frj hang hôa xuAt — nhp khAu qua cfra khAu dat  270 tri4u USD. 
(10) Tang müc ban lé hang hóa vâ djch vi tang 10,8%. 
(11)Táng tru&ng tin dyng dat  8,0% 
(12)T'1êdôthihoadat 17%. 
b) C'hitiêuxa ho! 
(13) S xã dat  chuAn nông thôn môi lily ké dat  53 xi 
(14) T' 14 thOn biên gi&i eó di4n dat  tiêu cM nOng thôn mâi dat  85%. 
(i5)T' 14 thOn biên gi&i eó &râng dat  tiêu chI nOng thôn mâi dat  44%. 
(16) T' 14 h nghèo giàm 4,0%. 
(17) T$' 14 lao dng qua dào tao  55,2%. 
(18) T' 14 truâng dat  chuAn que gia 45,3%. 
(19) T' 14 duy tn s s hçc sinh hang ngày dat  98%. 
(20) Duy tn bInh quân 10,5 Mc st/i vn dan. 
(21) BIrth quân có 42 gitrOng b4nhll van  dan. 
(22) T5' 14 tang dan s tçr nhiên 1,38%. 
(23) T 14 fré em duoi 05 tui suy dIrt duàngtheo can nng giãm con 17,7%. 
(24) T 14 tré em dual 01 tu& dirge tiêm dü các Ioai  vAc xin dat  95%. 
(25) T' 14 than, th dthi phS dirge cong nhn lang van hóa dat  63,2%. 
(26) T' 14 gia dInh dirge cong nhn gia dIrt dat  van hóa 71%. 
(27) T5' 14 xä, phuong, thj nt, ca quan dat  tiêu chuAn an toãn v an ninh 

tráttudattrên 95%. 
ç) Chi lieu mOi tnthng 
(28) T5r 14 che phü r&ng 5 8,2%. 
(29) T5 14 dan cii dO thj dirge sir dpng nuâc sach dat 93%. 
(30) T' 14 d cu nOng thOn dirge sü diing nu&c hop v4 sixth dat  88,2%. 
(31) T- 14 thu gom chAt thai rAn sinh hoat  dO dii dat  95%. 

(32) IS'  14th 1 chat thai rAn sixth hoat  do thj dat  77%. 
(Clii tiät theophy lyc ban hành kern thee Nghj quyê't nay) 
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Dieu 3. Nhiçm vy va giai phap tryng tam 
1. Thy'c hin nghiêm the, hien qua edc bifn phdp p/tang ehJng vàgidm 

thiêu thiêt hçi do dcii djch Covid-19. Trong th&i gian cOn djch beth, tiêp tiic 
thvc hin "mvc  tiêu kép"; myt dôi thông lo là, chü quan, mat cânh giác, th?c 
hin hiu qua cOng tác phOng, chOng djch. Hoàn chinh quy trInh phOng chông 
djch; kiêm soát phü hcrp ngu&i nhp cãnh, ngän chn hiu qua nguOn bnh xâm 
thp ttr ben ngoài, bão dam phOng djch tir sam, ttr xa. Dông thai triên thai các 
giâi pháp h?n  chê tOi da tác dQng tiêu crc cüa djch bnh den phát triên kinh té - 
xa hi, däi song nhân dan. Cüng cô tr?ng  thai bInh thu&ng m&i, vüa phvc hôi và 
phát triên kinh tê, vüa san sang phOng chOng djch, dê tao  ccr s& cho phát triên 
kinh té - xã hôi. 

2. Tip trung 41p Quy hoçich link Ha Giang t/ZÔ'i /4' 2021-2030, tJrn n/tin 
den ndm 2050 dam bao hiu qua, khã thi, phU hqp vài diêu kin thvc tiên cüa 
tinh và thông that, dông bO vâi mic tiêu, djnh hixOng cüa chién hrqc phát triên 
kinh tê xä hQi 10 nàm 2021 - 2030 và Ké hoach  phát triên kinh tê xã hOi  5 nàm 
2021 - 2025 cüa cã nuOc. Tang cithng cong tác quy hoach  xay drng, phát triên 
dO thj va tr@ tir xay drng trên dja bàn tinh. Phát triên cac khu 40 thj dam bào 
theo quy hoach,  djnh huâng, dam bào tInh khoa hçc và phát triên ben vCtng. 
Triên thai thisc hien hiu qua DO an quy hoach  chung dO thj Ha Giang, tinh Ha 
Giang den näm 2035 va DO an Diêu chinh Quy hoach chung xay dimg 04 dO thj 
thuOc Cong viOn Dja chat toân cau Cao nguyen 46. DOng Van; tO chüc 1p các 
quy hoach  phân khu, quy hoach chi tiêt can thiêt. 

3. Cc eJu nm kink ti theo hwáng phát triên n/tank, bmn vü'ng; dJi mó'i 
phát triên các ngành, link 9!C 

- V pház' trie2n nông, Mm nghip: DAy math  co cAu 'a  nOng nghip, phát 
triOn kinh te nOng thOn gän vth xây drng nOng thOn m&i; thüc day san xuât nông 
nghip hang hóa, üng dung cOng nghê cao, gän vâi bào quàn, chê biên và tiêu 
thi theo chu& giá trj dOi vói cac san phâm chU lvc, strung elm tith. ChuyOn 
dOi co câu cay trOng, 4t nuOi phü hcxp, thIch 1mg vâi bién dOi kliI Mu, bào dam 
an nthh hrong thvc vttng chäc. Tiêp tvc  triên thai thvc hin DO an Nfra triu COfl 

dai gia sue vôi cac giOng bàn dia chat hxccng cao thu bO yang, 1cm den, gà den; 
khuyOn khIch phát triOn chän nuOi theo huóng hang hóa gàn vol. thj trtx&ng tiOu 
thu, các san phàm chàn nuOi có truy suât nguOn gOc. Tang cu&ng bào v và phát 
triên itng, trçng tam là khoanh nuOi tai sinh r&ng tij nhiOn, bào v và chäm sOc 
rfrng.Dây manh  liOn ket, din giOng tot vào trOng thng. (Jiao dat, giao rung cho 
the to chüc, cá than quãn 1, bao ye dO phát triOn kinh tO vu&n thng; uu liOn 
phat tHen cay thrqc lieu duth tan rfrng. Thrc hien cO hieu qua DO an phát tHen 
cay có müi và DO an cài tao  won  tap  trOn dja bàn tinh Ha Giang giai do?n  202 1-
2025. TiOp 4ic thrc hien Chisang trinh mOi xA mt san phàm (OCOP), tang 
cu?mg truy&n thOng, quãng bá, xay drng thuong hieu và tim kiOm thj truOng cho 
cac san phâm. 

- V cong nghip: T4p trung phát trin san xuAt cOng nghip theo chiu sau; 
xay di,mng các giai pháp tao  dng  lye  dê but pM, tAng trithng dOi vOl. các ngành 
cOng nghip thai khoáng, cong nghip the biOn ché tao,  cong nghip san xuat 



4 

din, phát trin thU cong nghip nông thOu Phát trin các ngành ch& bi&i nông, 
lam san, ducse 1iu... lam cci sâ cho phát triên các san phâm thU lye.  Tiêp ti1c dau 
tu phát tri&i khu kinh tE cüa kháu Thanh ThUy, khu cong nghip BinE Váng và 
cáe eym cOng nghip da duqc quy hoach;  don doe cáo doanh nghip day nhanh 
tiên dO tIme hiên dâu tu, dua cáo dy an di vào oat  dng; kiên quyêt thông báo 
châm dut hoat  dng và thu hôi quyêt djnh chap thun thU truong dau tufgiây 
chfrng nhn dang k9 dãu Pr dôi voi eác dy an hoat  dng kern hiu qua. 

- V thtco'ng mg4 djch vy, du ljch: DM rnOi vá nâng eao hiu qua cong tao 
xUc tin thucmg mai  dé tang cu&ng tinh ket nOi vài cáo doanh nghip lan có mng 
hthi tiêu thu trên din bàn eã nithe. Phát triên thuung mai  di4n tu song haxth vói da 
dng hóa cáo hInh thüe thanh toán din tfr; day m?nh hoat dng cüa san gino djch 
thucmg mai  din tü cUa tinh dê tang cuông kêt nOi gitta nguài san xuât, nguôi 
kinh doanh va nguäi tiêu dUng. Thue hiên ké hoach  p,hat triên kinh té biên mâu, 
gàn vo'i dam báo quOe phông an ninh den näm 2025, tam nhIn den 2030 cUa tinh. 
Khuyên khich phát triên cáo doanh nghip ho$ dng xuât nl4p khâu tren dja bàn 
tinh. ChU trong phát triên dich vi vn tái, thông tin truyên thOng, djeh v ho trçic.. 

Dy mnh phát trin du ljch thành ngàrth kinh tá mifi nhpn g.n vói bão thn 
va phát huy cáo giá trj van hóa cUa dOng bào cáo dan tQe trong tinh, báo ton giá 
tn khao cO và earth quan Cong viên dja chat toàn câu UNESCO Cao nguyen dá 
DOng Van. Nàng cao chat luçrng các Lang van hóa du ljeh, da dng hóa cáo san 
phám du ljch, kêt hcrp chat chë phát tHen du ljch vâi phát triên, quãng bá cáo san 
phârn tiêu biêu cUa tinh. 

-Nghiên cCru và xãy dyng mô hInh phát tri&n kinh t ban dém phU hcrp vâi 
igi the và diêu kiên thuc té cUa tinh. 

4. Tang cu'àng huy ctjing và sfr dyng hiju qua các ngun 4cc; dAy mçsnh 
hoàn thifn h thJng kêt can Jig tAng pityc vypkát triên kink tl- xd hôi 

Tap trung huy dOug cáo nguôn lye d dAu Pr xáy dmg h th6ng kEt dii ha 
tang phtic vii phát tHen kinh tê - xä h0i.  Nàng cao chat lugng và hieu qua trong 
cOng tao quãn 19 dáu tu xáy drng, dac biet lâ chat luccng cong trinh vâ chi phi 
dâu tu dOi vOi cáe cong trInh cO aCt dyng von ngán sach nhà rnrâc. Xir 19 nghiêrn 
minh các to chüc, cá nhán vi phm lam ánh hu&ng den tiên dQ giâi ngãn, chat 
hrçrng cáo cOng tHnh. Tp trung diêu hânh ke hoach  dâu Pr cOng näm 2021. Huy 
dng tOi da cáo nguOn [crc dau Pr tCt ngân sách nhà nuOc, ODA và cáo nguOn von 
khác (bao gOrn ca nguOn von ngoai nhà nuâc) âê dau tu cho các chuccng trinh, 
dy an trçng diem. Day mnh hoàn thien các ha tang cci b thu sau: 

- VE h tng giao thông:Phi hqp vOi BO Giao thông Vn tái xUc tin triEn 
khai d&u tu xay dyng tuyên du&ng Cao toe nOi Ha Giang vâi duäng cao tOc Ha 
Nôi — Lao Cai. Nãng cap he thông du&ng tinh v&i cáo tuyên duäng huyet mach 
nhis: Du&ng tinh DT 177 Bãc Quang — Xmn Man, thrOng tinh DT 183 Vinh Tuy — 
Yen BInh, &r&ng tinh 178 Yen Binh — COo Pài, duOng tinh DT 176 Yen Minh — 
Mu Due - Mèo Vac,  thrOng tinh DT 176B (Minh Ng9c — Mu Due),  xay dyng 
06 câu thay the thrOng tràn trén tuyén duOng tir Ngce Minh den PhU Linh dé 
dam báo dU diu kien nã.ng len thành Quôe 10 2C kéo dai... Nang cap cáo tuyên 
thrOng huyén, xä dam báo h.ru thông thông suOt. Quan tam d&u Pr ha tang giao 
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thông tai  cac xâ biên gidi theo chu.n nông thôn mdi. 
- V& h thng nàng ltrqng: Vn hânh hieu qua h th6ng thUy then nhô và v&a 

tren dia bàn tinh; phát triên dông bQ h thông eac throng day, các tram  biên ap 
truyên tãi, phan phôi dáp üng cac mvc  tiêu phát triên kinh té xa h0i.  Tp trung rà 
soát, dâu tu cac cong trinh cap then t3i cae xã, thôn biên gidi. 

- V h tAng thông tin: Hoàn thành k& n6i mxig truyk s6 lieu chuyen 
dung trong cac ca quail hành chInh nhà nude dé phve vi két nôi lien thông, 
xuyên suôt 4 cap hành chInh, sfr dvng  co ché ma hóa va cong ngh bào m@ dam 
bão an toàn, an ninh mang. DAu us nâng cap hoan thiOn Trung tam tIch hcrp dft 
lieu cüa tinh. Xây dvng  Trung tam giám sat, diéu hành DO thi thông mitt tinh 
Ha Giang. Trién khai néntàng chia sé tIeh hqp du lieu (LGSP) cüa tilt; Kho d& 
lieu dOng chung vâ h thông dàng nhp mQt Ian (SSO) tao 1p nén tang phi,ic vçi 
viec phát triên frng di,ing djch v ChInb quyên dien tü. 

5. DJi mái each thfrc vd nâng cao chit lwp'ng chu'cng trmnh xây drng 
nông thôn mói: Day manh  tuyén truyén, vn dng nguOi dan phát huy vai trô 
chü the, tIch cue tham gia xay dirng nông thôn mdi. Két hcip thu trucing "Nba 
nude và nhân dan cong lam" voi phumig ehâm "Dan biêt, dan bàn, dan dóng 
gop, dan lam, dan kiém tra, dan huOng lyi" dé thy dmg nông thOn mdi ben 
vftng. Tp trung nâng cao chat luçcng dOi vdi timg tiéu chI; trQng tam là nfing cao 
thu nhap, cài thiOn dOi song cho nguOi dan và thvc hien nghiem tue cOng tác 
giám sat, quàn l2  chat luçxng cae cong trinh giao thông nOng thôn, dam bào chat 
lucxng. H try phát triên san xuât và thy drng cac hilt thüc to chüc san xuât cO 
hieu qua; phãt trién van hoá - xä hQi gàn vdi bâo ye,  nâng cao chat luyng mOi 
truOng; xay drng và cüng cO h thông tO chüc chInh tn. - xä h01  vüng  manh,  báo 
dam an ninh nông thôn. Rà soát diêu kien thic tO, 1sa chçn, xây dimg kO hoach, 
10 trInh va tO ehüc thvc hien cac giãi pháp dO phân dâu dOn näm 2025 cO 01 
huyn dat  chuan nông thôn mdi. 

6. Dy man!, cdi each hành chInk, cdi thien môi trSng cgnh tranh; thác 
dy khöi nghip, khuyln khIch phdt triên the thành phn kink îê 

Tip tic dAy mart  cãi each hânh chInh, xây dmg n&n hành chinh hien 4i, 
chuyOn nghip, 1mg dçrng cong ngh thông tin nhärn nâng cao chat luvng  cOng 
vu. TriOn khai thue chat cái each thu flic hành chinh, nãng cao ts'le  tiOp nhn và 
trà kát qua qua djch vu cOng trijc tuyên. Day math sap xOp, tO chüc bO may 
hành chirth nba nude cap tinh, cap huyn dam bào tinh gpn, hieu qua, khAc phic 
tInh trang  chng chéo, trOng lap nhiern v'i. Tang ctthng cong táe truyOn thông, 
phô bin giáo dye  phap lut ye kinh tO, nãng eao nang [crc try giüp pháp l? cho 
các doanh nghiep nhO và vfta trén dja bàn tinh. TiOp we cài thin mnh me mOi 
truOng dAu us kinh doanh, triOn khai thrc Men  các giãi pháp nhàm nãng cao CM 
s nàn 1c cnh trait cap tinh (PCI); Chi sO hieu qua quàn trj và hành chinh 
cOng cap tinh (PAPI); CM sO cài each hành chmnh (PAR Index). 

ThuOng xuyên flp g, trao d6i d& kjp th&i nm b&t, h6 try khó khan cho 
doanh nghiep, HTX; tao  diOu  hen  cho cac doanh nghip, HTX dirge huOng day 
dir, Up th&i các the do iru dai theo quy djnh. KhuyOn khIch chuyOn dOi ho kilt 
doanh ca thà thãnh cac doanh nghip, HTX. Vn hành hieu qua Vu&n irom 
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doanh nghip khOi nghip cüa tinh, th chüc các chuong trmnh, cuc thi v kh&i 
nghip. Chü dng tiêp cn xüc tiên, mM gçi các nhà dâu Ut có näng lije, thuang 
hiêu ion dEn du tu vào tinh. Tao  diu kiênthun lçci dé các nhà dâu Ut iOn triên 
khai thanh cong các dv an. Xây dirng chi tiêt danh mçic các dv an thu hut dâu Ut 

cüa tinE, xac djnh rO vj frI dat và phuang an giài phong tao mat bang  sach.  Nãng 
cao ch.t hxccng cong tác tu van, h trq cac nha d Ut tim hiêu, ip và triên khai 
dv an dâu Ut ngoài ngân sách. 

7. DJi mái cc clu ngân sac/s nhà nwóc; p/sat fri/n tin dyng dê ho frp' c/so 
p/sat triên kink tê - xii h5i 

Tang cu&ng cong tác quãn 1)2 thu ngân sách; phát triEn nguEn thu mang tInE 
ben vQng, chong that thu và xfri)2 nq dçng thuê. Quàn 1)2 chi ngãn sách chat chë, 
hctp 1)2, ti& kirn. Tiêp we ccc câu lai  chi ngàn sách nba rnthc theo hu&ng tang chi 
dâu Ut phát triên. Biêu hãnh chi d tu xây d%rng ccc bàn có trçng tam, trçng 
diem, nâng cao hiu qua nguôn von dâu Ut tü ngân sách nba nuOc. Tiêp tvc  triên 
ki-iai thuc hien cO hiêu qua co ché tv chü cüa các don vj sr nghip cong lap. 

Tang cuOng thçc hin thanh toán không dàng tiEn mat.  Cãi each thu tçic 
hành chinE hen quan den ho trg to chCrc tin dung yà doanh nghip trong iinh e 
thanh toán diên tü.Dây manh  huy dng von; kiêm soát chat chë, dam bão an 
toàn, hiu qua hoat dng cUa h thSng tin dvng.  Tang cuäng khã näng tiêp can 
nguôn von uu dãi cho cac doanh nghip, nEat là cac doanh nghip vfra và nhO, 
phát triên nông nghip, nông thôn. Chü dng, tich clrrc trong triên khai cac gói 
tin dçing vOi Mi suât in dai nhàm kIch thIch phvc hôi kinh tê; day m?.nh  cho vay 
tiêu dung nham h?n  chê "tin ding den" sau dai  djch Covid-19. Ba dng hOa các 
loai hInh djch vçi ngân hang. 

& P/sat fri/n khoa hpc cong ngh; quân lj hieu qud Mi nguyen thiên 
nhiên, tang cuô'ngphbng c/sOng thiên tai, frngphó nfl biên ctOi khIh(iu và Mo 
v mOi trwöng 

Bôi mOi cong tác quân 1)2 hoat  dng nghiên elm khoa hçc cOng ngh; tang 
cuàng frng ding, chuyên giao kêt qua de tài, dv an vao san xuât va dài sOng. TE 
chüc nhân rQng cong ngh cap nuOc không dUng dien (PAT) tai  huyn Mèo 
Vac. U'ng d%mg cong ngh vao cac ngãnh san xuât nh&m nãng cao chAt iucxng và 
khà näng c?nh  tranh cüa hang hOa, san phâm dia  phucxng. TiOp tçic xay dimg, 
phát triên và baa v thucxng hiu eác san phãm dac  trung cüa tinE Ha Giang. 

SiEt chat cong tác quân 1)2 dAt dai, quàn 1)2 tài nguyen thiOn nhiên, dac  bi@ 
là Mi nguyen khoáng san, dá, cat sói lam vt 1iu xây drng thông thuäng. Tiêp 
tçic cOng tác xây dimg cci s& dü 1iu dja chinE tai  các xã; hoàn thành 1p  ké 
hoach sfr dmg dat k5' cuôi cap tinE giai do?n  2021-2025;  1p  quy  hoach  sü dpng 
dat các huyên, thành phO thai ks'  2021-2030. Tàng cithng các hoat dQng tuyên 
truyên nüng cao nhn thIre pháp iu@ ye mOi tru&ng và cOng Mc kiêm tra, kiêrn 
soát, thanh tra tInh hInh thvc hin lust bào v mOi tru&ng tai  các ccx sâ san xuât 
kinh doanh. Chü dng thvc hin cO hiu qua the giãi pháp üng phó vài biên dOi 
ithi hu. BO trl di chuyên, xen ghép và On djnh tai  cM các dOi tucxng thuOc vUng 
có nguy ccx cao xay ra thiên tai dam bão phü hcip diêu kin thvc tO. 
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9. KIt hpp hài him gifra mic tiêuphát triln kinh tl và các van dêxd h(ii 
Tip tvc thvc hin hieu qua di mâi can bàn toàn din giáo diic và dào tao. 

Trong do tp trung triên khai tot Chirong trInh giáo dye  phô thông mói, di mói 
phucing pháp, hinh thüc tO chüc day  hpc và dành giá h9c sinh; rà soát, luân 
chuyOn di ngü giáo vien và can bO quàn lyc giáo dye mOt  each hçcp l; eó chInh 
sách thu hUt, dãi ngQ dôi vol giáo viOn và can bØ quàn 1 giOi. Nâng cao chat 
lucing tru&ng hçc nOi  ti-U, bàn trU, dac  bit là thOu kien hçe tsp, slit hot cho các 
em h9c sinh Rà soát thãnh 1p các tru&ng phô thông dan tc nQi trU lieu hçc Va 
THPT tai  các huyn. TIch crc huy dQng hgc sinh dn truäng dO nãng eao t' l 
duy trI si so hçc sinh cac cap hoc. Quan tam dau tir, xây dimg truOng h9c dat 
chuân quôc gia, gop phân nâng cao chat luqng giáo dye toàn dien. Ca câu lai 
hoat dQng cUa tnr&ng Cao ding su pham Ha Giang. 

Phát trin math  giáo dye ngh nghip; áp dpng dâo tao  trijc tuyEn; di mó'i 
hmnh thüc dào tao  theo huàng tang cu&ng liOn kOt gifta cci s& dào tao vol dja chi 
sü dyng lao dng ChU tr9ng tao  mOi tru&ng lam viêc tOt; dOi mói cci the tuyOn 
dyng, sU dyng và trong dyng nhán tài. Tap  trung giãi quyOt lao dng vic lam 
cho 17.000 nguäi. 

G&n kát chat ehe, hài boa giUa phát ti-Mn kinh tá vol phát trMn van hóa và 
thyc hiên tiOn bO cong bang xã hoi. TiOp tyc thrc hien tOt các chInh sách in dãi 
ngir&i có công, bao trci xä hQi; phát triOn h thông an sixth xä hi hiu qua, ben 
v&ng, bâo v nhóm yOu the trong xa hOi. TriOn khai hiu qua Chucing trinh i-nyc 
tiOu quôc gia giàm ngheo ben vQng và Chuang trInh phát triên kinh tO - xã hQi 
vUng dng bào dan tc thiOu sO và mien nUi giai doan  2021 - 2030. Nâng cao 
sdc khoO cho nguài dan; tiOp tyc lam tOt cong tác y tO dir phOng, khám chUa 
beth; dy  math  lien kEt vol the b4th vien l&n cã ntthc dê triOn khai hIth thüc 
khám chüa benh  tir xa. ChU tr9ng phát triOn y tO & các huyn, xa biOn giâi; m& 
rng mng luói mO hInh bác s gia dinh. 

PháttrMn toan dien, dng bô các lilt vrc van hóa, xa hi; tang cu&ng cOng 
tác bão ton, ton tao  và phãt huy các giá trj van hoá dan tôc. Lam tot cong tác 
quàng bá birth ânh thiOn nhiOn và con ngu&i Ha Giang. Lam tot cong tác dan tOe, 
ton giáo, chat sOc nguôi cao tuOi, trO em và phat triOn thO dye, the thao; giàm 
thiu tê nn xã hQi. 

10. Tang cSii; thanh Ira, kilm Ira; dày mçznh phbng, chông Iham 
nhIing, thrc hành fiêt kim, chJng lang phi và giái quyêt khilu nqi, 16 cáo 

Tp trung thvc hiOn cO hieu qua, hoàn thành chucing trInh, kE hoach thanh 
tra nat 2021, trong dO tang cu&ng trách nhim cong tác quãn 1)2 nha nu&c eác 
cap, cae ngành trOn the linh vije quán 1)2; nOi  dung thanh tra tp trung vào các 
lilt we nhy cam, dO xày ra sai ph?m nhu: d P.r xây dmg ccx bàn, quàn 1)2 và 
sir dyng dat dai, tai ehInh - ngân sách, quãn 1)2 tâi nguyen, bào ye mOi trutng, 
dam bão an toàn thre phâm. . .Nang cao chat lucxng thâm djnh sau thành tra; tang 
euO-ng, dOn d&, kiêm ti-a viêc thue hin kOt 1un, M&n nghj, quyOt dnh xir 1)2 sau 
thanh tra. 

Th chUe tat cOng tac tip cOng dan thuäng xuyOn, djrth kS';  kjp th&i giãi 
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quyk the tranh chp, dan thu khi&i nai, tã cao, tránh d& thn d9ng, kéo dài. Tang 
cu&ng cOng tác quàn 1 nhà nuàe ye phông, chông tham nhung; dày rnanh  phOi 
hop giUa cac ccx quan ehüc nàng dé k4p thai phát hien, xü 1 các hành vi tham 
nhfing qua hoat dQng thanh tra, giài quyêt don thu khiêu nai, tO cáo. 

11. Tang cwo'ng quJc phbng - an ninh va cong tác d6i ngozi phyc vy 
phát triên kinh tê - xii hç3i 

Cüng c, thng eu&ng quc phOng, an ninh; nâng cao hieu qua hoat  dng di 
ngo?i, chü dng hei  nhp quôc tê, tao  rnôi tnthng boa bitt và diêu kien thi4n 
loi cho phát triOn. Tap trung xây dirng nén quôe phông toân dânvà an ninh nhan 
dan, trçng tam là xay dirng khu virc phèng thu v&ng chae. TiOp We thrc hien 
phong trào Toân dan báo e  an ninh to quOc. Kiêm the gia tang tØi phm, tao 
chuyk biên rO ret  ye  trat  tr xà hoi, xây drng xä hQi an toAn, lath math,  bão 
dam trt tr, an toàn giao thong, phOng chông cháy nO. Bão dam, bào ye an toàn 
phpc vv Dai hei Bang toàn quôc lan thu1r XIII. Lam tot cong tác giao nhn quãn 
va cong tác rà phá born miii, vt lieu no trOn dja bàn. 

GAn kt chat chë aM ngoi vói quSc phOng, an ninh và phiic vy phát triên 
kirth tO - xã hei.  Dim quan h vOi cac doi tác di vào chiOu san, hieu qua, ben 
vitng. Chü dng thüc day va lam sâu sac ban nCta quan h vOi cac dja phuong 
nuóc lang giOng, ASEAN, cac dôi tác chiOn hrqc. TiOp tvc  phát huy vai trô cüa 
ngoai giao van boa, ngoai giao nhan dan; quâng bá hInh ã.nh van baa, ljeh sü, 
bàn s&c dan tee,  thiOn nhien, san phãm thinng hieu Ha Giang, dàc biet là hmnh 
ành Cong viOn dja chat toàn thu UNESCO Cao nguyen cia Bong Van vói ban  be 
quOe tO. 

12. Trik khai các nhiernw dam bào cuQc bAu eü dai  bi&i Quóc hei  và di 
biêu HQi dOng nhân dan các cap nhiem k5i 202 1-2026 dat  kOt qua cao. 

13. Dy mqnh thông tin fruyn thông, 4w ding thuân cac trongxd hôi 
Tp trung thông tin tuyOn truyn v throng l&, chinh sách cUa Bang, pháp h4t 

cua Nha nuac va cac su kiOn ion, dac biOt la Dai hOi dat biOu toan quOc lan thu Xffl 
cUa Bang, bâu cü QuOc hei, Hei d&ig than dan các cap. Thrc hien tot DO an dOi 
mdi cOng tác tmyOn thông, trong do chü trçng thüc day hinh thüc truyOn thông so. 
Nâng eao hieu qua cong tác dan van, thvc hien tOt nguyen the dan chU ccx sO, phát 
buy ban nüa vai trO cUa Mt trn TO quOc Viet Nam, các to chüe chInh Ui - xã hØi, 
doàn the than dan, gOp phân tao  dOng thu$n xã hOi,  cUng cO khOi dai  doàn kOt toãn 
dan tQc, th?c hien thang ii các rntc tiOu, nhiem vi dé ra. 

Diu 4. TO chüc thtrc hin 
1.HidãngnhandantinhgiaoUybannhandantinh;Toaannhandan.Vin 

kiOm sat than dan; các ccx quan, don vi lien quan theo chüc nàng, nhiem vii ducxc 
giao tO ehüc triên khai thve hien ea hieu qua Nghi quyêt Hei  dOng than dan tinh 

2. ThuOng trrc HOi  d6ng than dan; các Ban HOi  dng nhân dan; the T D?i 
biu HQi dOng nhán dan tinh giám sat viec thve hien Nghj quyOt nay. 

3. fly ban Mt trn tO quc Viet Nam tinh Ha Giang, the tO chüc thành viên 
eUa Mt trn giám sat, tuyOn truyên và dOng  viOn eác tang lOp than dan thçrc Mtn 
Nghj quyOt efta HOi  dOng than dan tinh 
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Nghj quyt nay da duge Hi dng than dan tinh khóa XVII, KS'  hcp thu 16 
thông qua có hiu lire thi bath k& tilt ngày 09 tháng 12 nm 2020..!. 

Ncinhin: 
- Uy ban Thithng vij QuOc hQi; 
- VAn phOng Quc hOl; VAn phOng Chinh phü; 
- Ban Cong tác dai  biêu - UBTVQH; 
- Bô Tài chinh; Bo Kê hoach và Dâu tu; 
- flr Tinh üy; J-IDND; UBND; UBMTTQVN tinh; 
- Doàn dai biêu QuOc Mi tinh khóa XIV; 
- Dai biEu HDND tinh khoa XVII; 
- SO, Ban, NgAnh, t6 chrc chinh trj - xä hOi tinh; 
- TTr 1-TDND, UBND các huyn, thanh pM; 
- Báo Ha Giang, Dài PYFH tinh; Cong 1 11ff; 
- TT Cong bao - tin hçc tinh; Vnptiof'fice; 
- Luu: VT; 

TICH 
/7 

Thão Hng Sot 



Phyluc 

cal flrllAt TRILN KINTI TE - xA HQI NAM 2021 
(Kern theo Nghi quyetfrob46/NQHDND  ngèy 09/12/2 020 cua Hoi dong nhdn dan tznh Ha Giang) 

STT Ten clii tiêu Don vj tInh 
Chi tiêu k hoach 

nám 2021 
Ghi chü 

I Cal TIEU KWH TE 

1 T6c d tang thng san pMm (GRDP) bInh quân % 7,5 

2 Ting san phAm (GRDP) bInh quân dAu nguti lriGu dng 33,0 

3 T6ng v6n dAu tu toàn xa hQi T5' ding 12.000 

4 Thu ngân sach nhà nuOc trên dja bàn T9 dbng 2.700 

5 Thu hut kbách du ljch Triu brat nguôi 1,7 

6 
Giá trj san phAm trông trgt thu hoch b'inh 
quânlha dAt canh tác 

Triu dng 53,00 

7 T9 trQng chãn nuôi trong ngành nông nghip % 31,5 

8 
Chi s6 san xu&t Cong nghip tang binh quân hng 
näm 

6,8 

Tang giá tn hang boa xu&t - nhp khAu qua cfra 
khAu 

Triéu USD 270,0 

10 
T'ng mCrc bàn lé hang hOa va djch vi;! tAng binh 
quân h&ng näm 

0% 10,8 

11 Tang truOng tin dung hAng Mm % 8,0 

12 l9lédothihOa % 17,0 

H CHIT1EUXAHQI 

13 S xadgtchuAn nông thôn mdiluyké 53 

14 
19 1 thOu biên gidi cO din dat  tiéu chI nông 
thôn mdi 

% 85,0 

15 
19 1 thôn bién giOi có dumg giao thông dat  tiêu 
cM nOng thOu mdi 

44,0 

16 19 1 ho nghêo giãm binh quân hAng näm % 4,0 

17 19 I Lao dng qua dào tao % 55,2 

18 19 L tn.rong hçc dat  chun qu& gia % 45,3 

19 19 I duy frI s' só hçc sinh hang ngày % 98,0 

20 Binh quãn bác sill van dan Bác si/van dAn 10,5 

21 Binh quAn ghräng bnh/1 van 
GiuOng 

bênh/van dan 
42,0 



22 93' 1 tang dan s6 tij nhiên % 1,38 

23 
T9 lé trô em disâi 5 mM suy dinh duong (theo 
can n.ng) giám cOn 

% 17,7 

24 
13' 1 tré em disoi I mM duccc  tiêm âñ CC 1oi 
väc xin 

95,0 

25 
TS' le thôn, th dan pM thrqc cong nhn lang an 
boa 

63,2 

26 93' le gia dinh thxac cOng nhan gia dInh van hOa % 71,0 

27 
T9 lé xã, phuOng, thitrAn, Ca quan 4t tiêu chuân 
an toàn ye an nmh trat Pr 

04 95,0 

ilT CR1 TIEU MOI TRU'UNG 

28 13' lé che phü rUng 58,2 

29 13' lé dan ax dO thi duçcc sü dting  nuàc sch % 93,0 

30 
'19 lé dan cu nOng thOn duqc sl~ dung ntrOc hgp 
ye sinh 

88,2 

31 93'  l thu gom chAt thai rAn sinh hoat dO th % 95,0 

32 T5' l xü 1' chAt thai rAn sinh boat do thj % 77,0 
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