
HQI BONG NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHA VIT NAM 
TINH HA GIANG Bôc lap - Ttr do - Hnh phñc 

s6: 39/NQ-HDND Ha Giang, ngày 09 tháng 12 nám 2020 

NGHJ QUYET 
Thông qua K hoch phát trin kinh t - xa hi 5 nãm 

giai doan  2021 — 2025 tinh Ha Giang 

HQI BONG NHAN DAN TINH HA GIANG 
KHOA XVII - KV HQP THI5' 16 

Can c&Luat Ta chü'c chInh quyn djaphuvng ngày 19 tháng 6 nám 2015; 

can Luat  Sfra öd bJ sung mØt sJ diu câa Luat  Td c/uk ChInh phth vii 
Luat To ch&c chInh quyén dja pht4rcrng ngày 22 (hang 11 nám 2019; 

Can c& ('hi thj sJ 18/C T-71g ngay 13 tháng 4 nam 2020 cüa Thñ twang 
GhInhphá ye vic xay dyng IcE hoqchphát triên kinh té - xd hç5i 5 nàm 2021-2025; 

Can thNghj quyets 07-Nq/DHngay 17 tháng 10 näm 2020 cña Dgi h5i 
dQi biéu Dáng b5 tinh Ha Giang Mn thñ' XVII, nhiçm k5 2020-2025; 

Xét T& trinh sá 67/ITr-UBND ngày 26 tháng 11 nám 2020 cüa (Jy ban 
nhdn din tinh v viéc thông qua K& hoach phát triJn kinh tE - xd h5i 5 nàm giai 
doan 2021 - 2025, tinh Ha Giang vii Báo cáo thdm tra cüa các Ban I-I5i cldng 
nhdn dan tin/i và j  MEn thiio luqn cüa dqi biJu Hç3i cldng nhdn dan tin/i tgi kj) 
hQp. 

QUYET NGH: 

Biu 1. Myc tiêu tng quilt 

Dam bào trin khai thvc hin tot Nghj quyêt Dai hOi Bang bO tinh lan thu 
XVII. Tp trung khai thác tOi da tiêm nãng, iqi the di dOi vói tüng buóc dâi mOi 
mO hlnh tang tru&ng dva  trén üng ding tiên bO khoa hçc cOng ngh và di mâi 
sang tao,  duy tn tAc dO tAng tru&ng kinh té nhanh, ben vUng; nâng cao näng lye 
canh tranh va khã nàng hOi  th3p, phát tniên toãn din, ben vftng các mat  kinh t 
xã hQi, mOi tru&ng, qu6c phông an nith. Huy dQng và sü dvng  hi4u qua mci 
nguôn tue xã hôi. Trong do: Tp tn.ing phát triên math  v các ngành cOng nghip 
cO lcii the; phát tniên san xut nOng nghip theo chuOi giá trj vOi cac san phâm 
nOng nghip sach, an toàn va dac  thing cüa tinh; phát triên du ljch thành ngàth 
kinh té miii thn; day manh  phát tniên djch vv và kith t bién mu. Xáy dyng kEt 
cãu ha tang kinh th, xä hQi theo huOng dOng bO,  hin  dai.  Nãng cao chAt lizçmg 
ngu6n nhân lye, xay dyng nn van hOa dm dà bàn sAc dan toe, Cung Ung các 
djeh vu y tê, ehAm sOc the khOe cO chat luqng. Tp trung giàm nghèo nhanh và 
ben vUng, cai thien sith kê va không ngirng nâng cao dôi s6ng v3t chAt, tinh thAn 



2 

cüa nhân dan. Tang eu&ng cong tác quàn I tài nguyen mOi tnthng và chü dng 
üng phó vói b14n dôi khI hu, thiên tai. Gift gin biên giOi hôa bItt, h&u nghj, hcip 
tác va phát trién; An ninh chinh trj, trt tr, an toàn x hQi On djnh. Xây dijng Ha 
Giang là tinh phát triên ye du ljth, nOng nahip;  den nãm 2030 là tinh khá trong 
khu virc Trung du và Mien nüi phIa Bäc; den näm 2045 là tinh trung bitt khá cUa 
cà nuOc. 

Din 2. Các chi tiêu chü yu dn nám 2025 

2.1. Clii lieu kinh il 

(1) T& dQ tang tng san phAm (GRDP giá so sánh) bItt quân 8,0%. 

(2) Tong san phm (GRDP) binh quân du ngubi 55 triu dng!nàm. 

(3) Tng vn d&u Hr toãn xâ hOi  cà giai doan:  55.000 t dOng. 

(4) Thu ngân sách nhà nuóc trên dja bàn dat  4.000 t' dng. 

(5) Thu hut khách du ljch dat  3,0 triu luçit nguM. 

(6) Giá trj san phm trng trçt thu hoach bitt quânlha dat canh tác dat  60 
triu dOng. 

(7)13' trçng chàn nuOi trong ngành nOng nghip dat  35%. 

(8) Chi s6 san xuAt cong nghip tang bitt quân 7,2%/nam. 

(9) Tng giá trj hang hóa xuat - thp khk qua tha khAu dat  500 trieu USD. 

(10) T6ng rnüc bàn lê hang hóa và djch vx tAng bitt quán hang nAm 
8,0%/nAm. 

(11) Tang truâng tin ding hang näm dat  8,0%/Mm. 

(12)13' l dO thj Ma dat  30%. 

2.2. Clii lieu xii h19i 

(13) sá xA dat chuAn nOng thôn mói (luy kê) dat  82 xä. 

(14) sá huyn dat  chun nông thôn mâi dat  01 huyn. 

(15)13' 1 thOn biên giOi có din dat  tiêu chI nông thôn mói dat  100%. 

(16)13' 1 thôn biên giói có throng dat  tiêu chI nOng thOn mâi dat  100%. 

(17)13' 1 hQ nghèo giãm bitt quãn hang Mm 4,0%. 

(18) l lao dng qua dào tao 60%. 

(19)13' l tnr?mg dat  chuAn quc gia 60%. 

(20)13' 1 duy tn S' s hgc sinh h&ng ngày dat  98%. 

(21) Duy tn bitt quân 10,5 bác sill van  dan. 

(22) Bitt quãn cO 45 giuông bGnh/1  van dan. 

(23)13' 1 tAng dan s tr nhiên 1,25%. 

(24)13' 1 tré em thrâi 05 tuM suy dinh dixOng theo can ntng giàm con 16%. 
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(25)13' lê tré em duUi 01 tu6i duqc tiêm dU các loai  v.c xin dat  95%. 

(26)13' lê thôn, th dan ph &rqc cong nhan lang van hóa dat  65%. 

(27)13' 1 gia dInh duqc cong nl4n gia dInh dat  van Ma 75%. 

(28) T lê xã, phuäng, thj trn, co quan dat  tiêu chun an toàn v an ninh 
trât hr dat trén 95%. 

2.3. Clii lieu môi Inning 

(29)13' l che pM rung 60%. 

(30) T5' l dan cu do thj duqc sfr dung nu&c sch, hçrp v slit dat  100%. 

(31)13' lê dan cu nông thôn duqc sfr dung nuâc sach, hçxp v sinh 4t 96%. 

(32) T' l thu gom chat thai rAn sith hoat  do thj dat  trén 96%. 

(33) T l xfr l chat thai rAn sith hoat  do thj dat  trén 90% 

Diu 3. Nhim vy vã giãi pháp chü yu 

1. Tri&i khai thvc hin quy&t Iit, d6ng bo,  hieu qua Nghj quy&t Dai  hi  dai 
biêu Dàng bQ tinh ln thu XVII và the nghj quyt cüa Trung trong, cua Tinh v 
kith M - xA hOi  vâ dv toán ngãn sách nhà nuâc. Hoàn thành cOng tác lap, trith 
phé duyt, tO chüc thvc hin hiu qua Quy hoach  tinh th&i k5' 2021-2030. Nâng 
cao khà nAng phân tIch, dánh giá, dv báo ye tInh hInh trong nuâc, trong tith dê 
cM dng chun bj các phuong an, bin pháp üng pho kip  th&i, hieu qua. 

2. Thirc hin nghiêm tüc, hiu qua cac bin pháp phông chMg và giãm 
thiu thit hi do di djch Covid-19 

Tang eu&ng tuyén truyM, nãng cao thüc phông, ch6ng djch, tuyt dti 
khOng lo là, chü quan, m&t cành giác truàc djch beth; kiem soát nguôi thp 
cành, ngãn chn hiu qua nguOn bnh xâm nhp tir ben ngoâi. Tip tiic lânh dao, 
chi dao  quy& 1it vita phvc hi và phát trik kinh t6, vita sAn sang phOng chOng 
djch trong tat eâ các ngàth, 11th vrc và a tai tat ca the co quan, don vj, tO chIrc, 
doath nghip và cØng dAng. 

3. Tip tc d& men mO hInh tAng tru'óng, w cu Ii kinh th theo htr&ng 
phãt trin nhanh và bM vfrng 

3.1. Tip We d6i mói và ci th hóa trén cac 11th vçrc v phuong an phát tri&n, 
tAng nAng suât lao dQng trén nén tang khoa hçc cong ngh, dôi mOi sang tao;  cM 
trong nãng cao hiu qua sü dung v6n dAu hr cong cO trçng thm, trng diem, chOng 
dan trài, barn sat vào các mçic tiêu, dOt  phá ma Nghj quy& Dai hOi dãng bQ tith dã 
dé ra; tAng cuong cong táe quàn 1)2 dçr an sau dâu ut; dOi mâi co the phân bO 
nguOnlrc dâu Ui, iru tiôn thu hUt các nguôn lvc  cUa xA hOi  phát trién các vüng 
kinh tê trong di&m, cac dO thj, các ngành mQi nhçn, các cOng trinh quan trçng, 
thi& you, trong do trçng tarn là kát cu h tang giao thOng. TriOn khai cac giái 
phap co câu lai  ngdn sách nhà nuàc va quén 1)2 nq cOng; khai thac vâ nuOi duäng 
cac ngun thu theo hiRing b&n vOng; diOu bath chi ngân sach dam bào ti& kim, 
hiu qua, theo huOng tiOt kim chi thu&ng xuyOn dO bo trI cho chi dau hr phat 
triOn; tiOp tic dy math  co thu 1a  các t6 chat tin dpng, xir 1)2 ni xu. 
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3.2. Phát trin nông nghip theo chu6i giá tn bn vüng, nâng cao giá trj thu 
hoachlha thy hang näm. Khuyén khIch phát tnién thy oó müi, cái tao  vu&n tp 
nâng cao thu nhp cho ngu&i dan; phát trin chan nuôi theo huóng trang trai  gän 
v&i tang cu?mg cong tao phông, chông djch beth.  Nhan rng cáo mô hInh lien két 
nâng cao giá trj sási phârn. Hmnh thành cáo vüng phát triên nông san hang hoa gn 
vOi cong nghip cM bién. Xây drng thuivng hieu hang hóa, ma rQng thj tnrâng 
Mi vOl mOt  s6 mIt hang nông san chü 1rc cüa tinh (Cam sành, chè Shan tuyêt, 
Mat ong Bac ha, thjt bô yang, lun den, fl den...). Thuc hien tot Chuang trInh môi 
xã mOt  san phAm (OCOP), phAn an den nàrn 2025 dat  tü 05 sánphâm cap quôc 
gia trO len va xay dgng 05 san phm xuât khâu. Phát triên kinh tê w&n r&ng; in 
tiên phát tniên cay duct lieu du&i ten rimg; quãn 19 va sIr dvng  ben v&ng tài 
nguyen nirng. Câi tao  dat oath tác dôi vOl 04 huyen  vOng cao nái dá phIa Bäc. 

3.3. Tp trung phát trin du Ijch Ut thãnh ngành kinh M müinhçn. Ca cAu 1a1  
ngành du ljch theo huOng nâng cao chat ltrqng djch vv, phát triên ben vftng dva 
trén cáo giá trj van boa truyén thông, di san van hoa vat  the, phi vat  the, danh lam 
thäng cãnh, dc bi@: COng viên dja chat toàn câu CNI) DOng VAn, rung bac 
thang Hoãng Su PhI... tp n-un?  dan Ut ca sà vat  chat và phát triên da dng cáo 
san phm du ljch. Thvc hien tot cOng tao xUc tiOn quáng bá, mO r9ng cáo hoat 
dØng hqp tao lien kOt trong phát triOn du ljch, dào tao than lijc chat luqng cao. 
Khuyen khIch cáo thAnh phán kinh tO d tu phát triOn h thông h tang du ljch 
dOng bQ, san phãm du ljch phong phü, da d?ng  và chuyên nghip. Bão tOn và phát 
buy hieu qua ben v&ng cáo di sAn thiOn nhiOn, vAn hOa, di tIch ljch sIr, danh lam 
thang cAnh và ban v cành quan, mOitrtr&ng sinh thai. Da dng bOa cáo loai  hlnh 
san phãm du ljch, phát tniOn du ljch gAn vOi nông nghip, du ljch sith thai, du ljch 
nghi duO'ng... GAn kêt san phâm du ljch vOi san phâm nOng nghip sach,  nOng 
nghiêp chat luçing cao. Thirc hien tOt BQ quy tao 1mg xCr vAn minh du ljch. 

- 3.4. Nâng cao chAt hxqng djch vi tài chInh, ngân hang, báo him và djch v'i 
hOtrçx kinh doanh. Phát triOn linh vvc  thucing  m?i  dien tfr gAn vOl thác day phát 
tniOn logistic, truyên thông sO dO ho tnçi quãng bá kOt nOi tiOu thy cáo sAn phâm 
dc trung cüa tinh. Phát tniOn mçtnh h thông phân phi ban buôn, ban lé. Tang 
ci.r&ng phOng chOng buOn lan,  gian  lan  thixcing  mai,  hang giã, hang hóa khOng nO 

A nguon goc xuat xu. 

3.5. TAng cu&ng quãn 19 biOn mau,  gia tAng xuAt, nhp khAu chIth ngach. 
Tp trung huy dng các nguôn vOn d dâu tu và xây d%mg Kim kinh t cfra khâu 
Thanh ThUy thAnh khu kinh té tOng hqp, da ngAnh, da 11th virc, là cfra ngO giao 
thuong quOc tê, dâu mói giao thOng, xuât nhp khâu, xuât nhp cãnh quan trçng; 
tirng bithc hoàn thien ket can ha tang theo huOng dOng ho,  bIrth thAnh các thing 
tam throng mai va to hcip djch vz logistic. TiOp tyc xây drng co sO ha tng 'là 
tAng cu&ng cáo hoçtt dng thuung mai  biOn giOi vOi Trung QuOc tai  cáo kim vvo 
cfra khâu SAm Pun (huyn Mèo Vac),  XIn Mn (huyn XIn MAn), Pho Bang 
(huyn BOng VAn) yà các chci clra khâu, chçi cáo xã biOn giOi. DAy math  cong 
tác dOi ngoai  hai ben biOn giOl dO tao  diOu kien cho viec phát tnin kinh M bien 
man. Duy tn thuc hien nghiOm tüc, hieu qua cáo hip djnh, thOa thuan hqp tác 
trong quân 19 biOn gioi, kiOm soát elm khau. 
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3.6. Duy tn 6n djnh eac ngành cOng nghip khai khoáng, thUy din gân vói 
quãn 1)2 chat chê, han chêtOi da tác dOng o thiôm mOi trutng. Tp trung phát triên 
math cOng nghiêp ehê biên nOng, lam san gàn vói xây dvng  vüng nguyen 1iu; phát 
tniên cOng nghiêp san xuât 4t lieu xây dirng gàn vái gift gin ban sac v5n hoa dan 
tQc; uu tiên phát triên cOng ngh the biOn tinh, san. TiOp tue  dâu Ut, hoàn chinh co 
s& h tang Kim cong nghip Birth Vàng vâ các ciim cOng nghip dã cO quy hoach. 

4. Cãi thin mnh me môi trutng du ttr kinh doanh; khuyn khich 
phát trin cac thãnh phAn kinh t 

4.1. Cài thinmanh me môi truàng dAu tu kinh doanh; tao  môi tnràng 
thuQn lqi và bitt dang phát tri& các thành phân kinh t. Phát buy hieu qua sr 
tham gia cüa cae Hip hôi doanh nhiêp dOi vâi eáe chü tn.rang, chIth sách phát 
triOn kinh tC - xã hQi etia tith. Phân dau nâng bc xp hang  chi s PCI tfr be 
trung blnh iOn bc khá. 

4.2. TMp tue ca du lai, s&p xp, d6i mâi, c phàn Ma và thoái vn thà 
nixàc tai doanh nghip nhà nithe va doanh nghip có vOn nhà nuâc; chuyn di 
eác don vj sij nghip dü diOu kien thành công.ty cô phân. Thñc day phát triOn, 
nâng cao hiu qua boat  dQng cüa kinh tO tp the, hcxp tác xâ gàn vOi phat huy vai 
trô lam chü, tang cu&ng iqi Ich cüa thàth viOn. Tao  diOu kiGn thun igi do kinh 
tO liz nhân phat triOn nhanh, ben vUng, da dng câ ye quy mO, eht luvng;  h6 trçi 
math me doanh nghip vüa và nhô; ho tnçi chuyOn dOi ho san xuât, kinh doath 
thành doanh nghip. Day math  các  hoat  dQng hO trçi khài nghip. 

5. Huy dng vã sfr dyng hiu qua cac ngun lyc du hr 

Ethy m?nh  thu hut t& da nauàn lye dutu, da d?ng  hóa the hIth tithe huy 
dng và sir dung nguOn lye, nhât là các nguôn lye dâu Hz ngoài tha nuàe. Day 
thanh tiOn dt) thyc hin the dy an dâ duve cap chit trizong dâu Ut, giy chirng 
nhin dâu Ut; kiOn quyêt thu hOi cáe dy an d&u Ut kern hiu qua, ath hutng xâu 
dOn mOi trutng S Ut cita tinh. Huy dQng các ngun xâ hOi  hóa, các nhà cthu Hz 
trong và ngoài nithc, kêu gi nguAn vn ODA. Rà soát, chuân bj các diu kin 
can thiOt dO san sang don then cáe dong von dâu Ut djch chuyOn, t3p trung liming 
vào cac tp doàn da quOc gia iOn, cOng ngh cao, hin dai,  than thien môi truông. 

6. Thrc hin dOt  phá chin Iu'çvc v xãy dyng kM an h tang giao 
thong; phat trien do th1 va xay dyng nong thon moi 

6.1. D& xut vOi ChInh pM, cac BO,  ngãnh Trun uong uu tiOn nguOn lye 
sam triOn khai S Ut xay dyng tuyOn duàng cao tOe ket nOi tir Cira khau quOc to 
Thath ThUy — Ha Giang vài du&ng cao tOe Ha NOi  — Lao Cai. Rà soát, xác djnh 
thir ty tnt tiOn dAu tu va day nhanh tMn dQ hoàn thàth các cOng trIth quan trçng, 
cap thiOt tnOn dla  bàn tinh; uu tiên Mu Ut nâng cap các tuyOn du&ng giao thông 
trçng diOm k& nOi liOn tinh, liOn huyn, nhât là du&ng ra các cira khau, throng 
dOn the khu, diOm du ljch, dOn vitng san xuât hang hOa $p trung cita tinh. Nâng 
cap các tuyOn thräng tinh, du?mg den trung tam các xâ; tiOp tvc  d Ut, diOu 
chith phuung thirc h6 trçc xay dyng the tuyOn thr&ng liOn thOn, xóm theo 
phtrang tithe Nba ntrOc và than an cüng lam. 

6.2. Tang cu&ng cOng tác quan 1)2, thyc hin tOt các quy hoach  và phát triOn 
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do thj. DAy manh  vic lap, trin khai các quy hoach  xây  dvng  dam báo chat 
hxqng; tQp trung thvc hin Chucing trInh phát triên do thj; t.ru tiên xay dijng các 
cOng trinh quan trçng nhu: Quàng trubng, cOng viên, nghia trang, các khu vui 
chcii, giái trI, khu dO thj mói, kim lien hqp th thao; ehinh trang, cai tao, nâng 
cap the dutng phô chInh theo tiCu chuân thrOng do thj; hInh thành các trçzc cay 
xanh trên các tuy6n chInh. Phân dâu trén 90% the trvc  phô ehInh dO thj dat  tiêu 
chuAn tuyn ph van minh; phát triêri thânh phô Ha Giang theo huàng ma, hoàn 
thin tiêu chI dO thj loai  III, den näm 2025 ccx bàn dat  tiêu chi dO thj loai II; din 
thj trAn Vj Xuyén, huyn Vi Xuyén va thj trAn Yen Minh, huyn Yen Minh len 
do thj loai  IV; thi trAn Vi@ Lam, huyn Vi XuyOn va xã Wing An, huyn Bäe 
Quang IOn do thj loai V. 

6.3. Tip tue  trin khai hiu quàChucxng trInh muc  tiOu quc gia xây dirng 
nOng thôn mâi theo hi.râng di vao chiOu sâu, hiu qua, ben vUng; duy trl và nâng 
cao chAt luqng di vói tOng tiOu chi da dat  dirge. Tp trung vao the ni dung ccx 
bàn: Quy hoach; phát triOn ccx sà ha tang; ho trq phát triOn san xuAt vàxây drng 
cáe hinh thurc to chirc san xuât có hiu qua; phát triOn van hoá - xã hOi  gàn vâi báo 
4, nâng cao chat lucxng môi tru&ng; xây dijng va cüng cô h thông tO chfrc chinh 

- xã hôi v[tng manh, bâo dam an ninh nOng thOn. Tang cuOng cong the giám 
sat, quàn l' chat lugng cac cOng trinh giao thông nOng thOn, dAm bão chat luccng. 

7. Tap trung phát trin nguàn nhãn Içrc; (My mnh üng dijng vã 
chuyn giao khoa hçc, cong ngh 

7.1. D& mUi can bAn, toAn din giáo due  và dào tao  gân vói náng cao chAt 
luqng nguOn than lire, dáp Crng yOu câu cüa xa hOi  và hi nhp quOc tO; dOi mói 
phuong pháp dy va hQc, khuyEn khIch tinh than tr bce, näng lye  Ut duy vâ vn 
diving sAng tao  cüa hçc sinh; day manh  khuyOn lic, khuyen tai, xây dyng xã hOi  hgc 
tip; tiOp tçic sap xOp lai  mng luoi the tnxàng vâ ccx sâ giAo due  theo huOng tinhgçn; 
nãng cao chat luçxng TiOng Vi@ cho tré Sm non vA bce sinh tiOu hyc; nfing cap ccx 
sà 4t chat; triOn khai thye hin hiu qua Chucing tdnh giAo due  phO thông m&i. 

7.2. Rà soAt, dAnh giá chAt higng va phan ba1  ngun nhãn lye cüa tinh; xác 
dirt nhu cau than lye cv the dOi vâi tOng ngAnh, lTnh c va xây drng chiOn 
luoc, kê hoach bi duOiig, dào tao,  thu hut phü hcxp *6 tOng thorn d& tucxng; xây 
dtrng kO hoach phát triOn nguOn than lyc tay nghO cao; tao  ccx ch do thyc hin 
dào tao  nghO theo yOu can, tiOu chI cüa doanh nghip; tang cu&ng cOng tác djnh 
huOng nghO nghip, Ut van hc nghê, giói thiu vic lAm eho ngu&i lao dQng. PhAt 
triên mang  krài ccx sâ giao due  nghO nghip theo hutng xa hOi  hoa, dau tu ccx sO 
vt chat trang thiOt bj dOng b, hin dai  theo huàng tryng tam, tryng dim. 

7.3. Tp trung nghiOn curu khoa hyc, cM tin k thu3t, ap dçing khoa hyc, 
cOng nahe  mâi vAo sAn xuat dO tang nAng suãt lao dng va gia tang giá trj cUa 
sAn pham. Thyc hin ccx chO dt hAng, khoán kinh phi theo ket quA dau ra va 
cOng khai, minh bach  chi phi, két qua nghiOn ccru. DOi mOi cOng tác Ut vAn cOng 
ng cüa mOt  sO ngành sAn xuat nham nang cao chAt h.rçmg va kM nang earth 
tranh cUa hAng hóa, sAn phãm dja phi.rcxng. Tang cutng cOng tác bAo hQ quyOn 
sO Mu trI tu vA xfr 1 nghiOm cAc hArt vi vi pham. 

8. PhAt trin van hóa, xa hi, y t vA thi•rc hin tin b, cOng bng xa 
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A A A A hyi va nang cao doi song cua nhan dan 
8.1. Dy mnh xã hi hóa cae hoat dông van hóa, xa hQi; chü trçng bâo tn vâ 

phát huy giá fri di san v5n hóa dan tôc; darn bão thvc hin tot, dy dü the churih sách 
ye dan toe, ton giáo va bão dam tr do tin nguOng, tOn giáo; trién khai the nhim vçi 
phe vi tái dánh ia tu each mng luói cOng viên dja chat toãn cAu Mn thu III cUa 
Cong vién dja chat toàn cku UNESCO Cao nguyôn da DOng Van; tip tic dy m?nh 
th?c hin phong trâo "Toàn dan doàn kát xay d%rng däi song van hoa" và hong trâo 
"Than dan tham gia rén luyn than the theo guang Bk H vi dai".  Phát triên th& dv; 
the thao cho mçü ngu&i va the thao thãnh tIch cao, chuyên nghip. 

8.2. Trin khai dng b cac giài pháp an sinh xa hQi; quan tam cong táe gia 
dlnh, eham soc và phát huy vai trô nguti cao tuOi; thvc hin hiu qua các chInh 
sách thUc day bInh dang giói và vi sij tiên bo cUa ph nU; náng cao hiu qua cOng 
tác trcl giüp xà hOi. Thvc hin cac chInh sách, giâi pháp d6ng bo dat mvc tiêu 
giám nghèo ben vüng, han  ch tái nghèo; triên khai chuong trInh xOa nhà t?m  cho 
ngithi nghêo. Tp trung thijc hin cO hiu qua Nghj quy& s6 88/20 19/QH14 cüa 
QuOc hi và Nghj quyOt so 121NQ-CP eüa ChInh phü v& D& an tong the phát trin 
kinh tO - xa hQi vüng dông bâo dan tc thiOu sO và miOn nUi giai doan 2021 - 
2030. Thuc hin tOt chInh sách vie lam, Mo hiOm that nghip. H trq phat triM 
san xuât, tao  vic lam, hçc ngh vâ dua lao dng di lam vic a nuâc ngoài. TAng 
cu&ng quãn l, kiOm soát chat chè lao dØng trái phép qua biOn giài. 

8.3. Nâng cao chit Iucing khám, chüa bnh và y due cüa thu bQ y tá atM cá 
the tuyên. KhuyOn khIch xã hQi hOa, kOu gçi du tu cac bnh vien, cac eq so y 
bAng nhiOu nguOn vOn. PhattriOn h thôngy tê dv phOng, chü dng phông cMng 
djch bnh. Xây dijng và triOn khai co ehO tv thU d6i vói eáe dan vj sir nghip 
cong Isp. TiOp tic eUng cO va hoàn thiGn h thông y tO, dc bit là h thông y 
eq sO, vUng sâu, yang xa. ChU trçng cong the dan so, kO hoach hOa gia dinh, 
ehAm sOc và bào ye sue khóe bà mc, tré em, cài thien tInh trang  mat can bang 
gió'i tInh khi sinh. TiOp twe  &y  manh thve hien bão hiOm y tO toàn dan. 

9. TAng cutng quãn 12, khai thác và s& dyng IIiu qua, bn vU'ng tãi 
nguyen; chü trQng bão v môi tnro'ng; chü dQng frng phO hiu qua hiM di 
khi hu và phông, chng khc phyc h4u qua thiOn tai 

TAng eu&ng cOng táe quãn l tài nguyen, khai tháe, sfr dung tiM kiem, hcxp 
12, cO hieu qua và bM vUng. Xây dijng và hãnh co sä dft lieu dja ehInh toãn 
tinh. Nâng cao chat lucing 1p quy hoach, kO hoaeh  sU dung dat, phát triOn qu 
dat bào dam gAn kM dOng bQ các quy hoaeh cO liOn quart. SiOt chat cOng táe 
quart 11 dat dai, quàn I tài nguyen thiên nhiOn, dc biet là tài nguyen khoáng 
san, dá, eat soi lam 4t lieu xây drng thông thutng. TAng cubng phOng ngüa, 
kim soát, ngAn chn và xfr 11 nghiOm hành vi gay 0 nhim mOi tru&ng. Hoân 
thânh mng luOi tram  quan trAc mOi truOng ti dng, liOn tve;  nang eao chat 
luqng dv báo, eành báo thiOn tai, biM di khI hu; chU dng thvc hien ding bO, 
có hi4u qua cOng tác phông, chóng thiOn tai, cmg phO vOi bin dM khI hu va 
khAc phvc h@u  qua thiOn tai. 

10. DAy mnli vã nâng cao hiu lçrc, hieu qua quãn 12 nhà ntr&c; dAy 
mnh phông, chöng tham nhUng, thyc hAnh tiM kim, ch6ng lang phi vA 
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giãi quyt khi&i ni, t cáo 

10.1. Tp trung xây thjng chInh quyn gAn dan, vl dan, phxe vv, dáp frn 
tat thAt cae yeu cAu hqp pháp, chInh dáng eüa nhãn dan, doanh nghip va to 
chfrc. TiEp tue rà soát, sfra dôi, ba sung, bãi bó thu tic hành chInh không phü 
hqp; My manh cung cAp djch vv cong trçrc tuyên; phân dâu den nãm 2025 t' 1 
djch vii cong trvc  tuyên mire c1 4 dt 80%. Thvc hin cOng khai, minh bach, rat 
ngn th&i gian thrc hin thu We hãnh chInh dôi vài tirng ngãnh, 11th vre. Nãng 
cao chAt luqng trong to ehirc thçre hiGn và chap hànb pháp 14t. Tao dt phá ye 
chuyn di s6 bão dam gn kêt chat ehe gifta irng dyng cOng ngh thông tin, 
phát trin ehInh quyn diên tfr, do thj thông minh vài cài each hành chInh. 

10.2. Tip tvc  kiên toàn M chfrc bo may cáe ca quan nhà nuOc các cAp theo 
huâng tinh gçn, hi4u 1?c,  hiu qua. Day manh  tinh giãn biên chê, câi each quãn 
19 bién ch theo vi trI viec lam, chire danh và chire vii länh dao.  DOi mâi cOng 
tác tuyên drng, cho nghi viee, quy hoach,  d  bat,  bO nhim can bO,  cOng chirc 
dam bào dung pháp 1ut, dan ehü, cOng bAng, cOng khai, minh bach.  Xây drng 
dOi ngO can bO,  cOng chirc, viên ehire có phâm chat dao  dire t&, có dü näng 1?c 
và k nAng tham muu, giãi quyt cOng viec; dê cao trách nhi@m, dao  due cong 
vu, k5' 1ut, k9 cuang trong chi dao  và thije thi cOng vy. Tiêp tçie nâng cao xêp 
hang eUa tinh dôi vâi chi sO cãi cách hành ehIth (PAR INDEX), chi sO hiu qua 
quãn trj va hành chInh cong cap tinh (PAPI). Nâng cao Mng lye  quãn 19 và tráeh 
nhim giài trmnh eUa eáe cAp, các ngành; ph6i hçrp vOi vai trô giám sat, phàn bin 
elm Mat  trn TO quc Via Nam, các tO chüc chInh trj - xã hOi  trong qua trInh 
xây drng, triên khai thye hien chInh sách. 

10.3. Thyc hin cht.rang trInh thyc hành tM kiem cháng lang phi và dánh 
giá kêt quàthyc hin. TAng cuâng thanh tra trách nbiem cong tác quàn 19 nba 
nuàc eáe cap, các ngành. Tiêp tue  thye hin nghiêm quy djnh elm Lu@ Phàng, 
chOng tham nhting, that là vice ké khai trung thyc, ehInh xác, day dü tài san, thu 
nhp cüa can b), cOng ehire, viên chire; cv the boa trách nhiêm ngu&i ding d 
ca quan, tO chic, dan vj; phát huy vai trô giám sat elm cci quan dan ci, Mat  trn 
To quôe Vit Nam, các to chic doàn the. Nãng cao hiu lye, hiu qua cüa cong 
tác kiêm Ira, thath tra, diéu tra, truy to, xét xi vâ xi 19 nghiêm, dáng pháp 1ut 
cáchành vi tham nhting, lAng phi. Thyc hin tOt cong tac tiêp dan và giài quyêt 
khiéu nti, tO cáo cüa cOng dan. 

10.4. Ti4p tgc cài cách tu phap; dAy manh  viec th chic thi hãnh phap 1u8t 
nhäm nâng cao hiu lye, hieu qua quàn 19 nhà nuàc; nâng cao chat luqng, hiu 
qua các boat  dng hành ehith Ut pháp, bO trq Ut pháp, thi hãnh an. 

11.Täng cirOng cüng c qu& phông, an ninh; nAng cao hiu qua hot 
ttçng dot ngop, chu dQng hçt nhip quoc te 

11.1. Tp trung gift v&ng n djnh chInh frj - xa hQi, bâo dam quc phông, 
an nith, bao v vftng ehAc chIt quyén lAnh thO, biên giói qu6e gia. Xây dyng 
Quan Mi than dan, COng an than dan each mng, chith quy, tith nhu, ting 
buàc hin dai. K4t hqp chat che gifta thim vti quOc phông, an ninh yài thiêm 
vu phat trin kinh te - xA hOi.  Timg bi.rOc xay dyng th trn quãn sy trong khu 
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vijc phông thu tinh. Xây dmg khu vre biên giài hôa bInh, hüu nghj, hap tác và 
phát triên. Nâng cao hiu qua, boat dOng  cüa khu kinh té quôc phông. Thirc hien 
dông bô các giài pháp bão dam an ninh, trt tsr, an toàn xã hQi. Day math  cong 
tác dâu tranh phông, chông, ngàn chn cac loai tOi pham và t nan  xà  hOi;  bào 
dam trt tr, an toàn va giàm tai nan  giao thông; bào dam cong tác phông, thông 
cháy, no và tim kiôm ciru nan,  cfru hQ. 

11.2. Duy tn va thUc dy hap tác toàn din, di vào chiu sâu, thçrc ch.t, hiu 
qua vâi các dia phuang phia Trung Qu& và các dói tác, dja phuccng nuàc ngoài. 
Tiêp t'ic tIm hiu, kM n6i, m& rQng quan h hap tác vOi dja phucing các nrn9c, các 
tO chile quoe t, t6 chüc phi ehith phU nuOc ngoâi dé buy dng vâ sü dung hiGu 
qua nguôn lye  ben ngoài phie v1 phát trintith, trong do uu tiên phát triên quan 
hG vói vói cae dE,i tác, dia phuccng giàu tiêm nãng, cO lçiri Ich trnmg dOng, the 
math phü hap vài thu e&u phát triên kith t - xa hi cüa tinh. Day math  cáe  hoat 
dØng ngoai giao, xüc tién dAu Ui, vin thl, tIch eye tham gia, tO chic các s',r kin, 
hOi nghj, hQi thào quôe t& quâng bá dja phuong, dào tao  ngun than lye, khoa 
bce k5' thuat;... dé trait thá tói da the ngun lye quôe té. TAng cu&ng cong táe 
thông tin dôi ngoai,  thye hin Mna  ghép cong táe ngoai giao v5n bOa vOi cáe hoat 
dQng chInh trj, ngoi giao kinh té, di ngoai nhân dan thAm quàng bá hInh ành 
van hóa, 1kb sü, bàn sac dan toe, thiên thiên, eác co eh, chIth sách thu hut dàu 
Ui elm tinh Ha Giang vOi eac thà dâu Ui, dOi tác nute ngoài. 

12. Tang cu'o'ng thông tin truyn thông; to dng thun cao trong xã hi 

Nãng cao chit luqng hoat dQng thông tin truyn thông; $p trung vào cong 
táe tuyén truyn phOng ch6ng djch bênh, quãng ba hIt ãnh thiên nhiên và con 
nguäi Ha Giang, giOi thiu eae san pham dc trung elm tinh, cáe cci ché và chInh 
sách phát triên kith té - xã hOi,  mOi truông dâu tu kith doanh. . D6i mUi cOng 

A P P A P A A tac truyen thong, trong do chu tryng thuc day hith thue truyen thong so de dt 
hiêu qua cao. Thuô'ng xuyên cung cap thông tin kjp th&i dê than dan hiéu rO ye 

tIth hinh và cae chit sáeh elm Dàng, Nhà nithc; tir dO tao 5 dông thun eao 
trong than dan, chung sue, ehung lông thyc hin th&ng igi the rnçie tiêu dA d it 

Diu 4. H,i dng than dan tinh giao cho Uy ban than dan tinh t6 chic 
thyc hiên. 

Nghj quyk nay dä duge HOi  d6ng than dan 11th Ha Giang khOa XVII, K5' 
hçp thU 16 thông qua và cO hiu lye ké tir ngày 09 tháng 12 nüm 2020.1. 

jVifinhâ,,: 
- Uy ban Thu&n; vv Quôc hi; 
- Van phOng Quôc hQi, V5n phOng Chinh phü; 
- Ban Cong tao dai biêu - UBTVQH; 
- Cáo BQ: K hoch vá Du Pr, TM chInh; 
- flr: Tinh üy, HDND; UBND tlnh; UB MTFQVN tinh 
- Doàn DBQI-I khóa XIV tlnh Ha Giang; 
- Dai biu HDND tlnh khóa XVII; 
- Các s&, ban, ngành, tO chüc CT-XH cap tlnh; 
- HDND, UBND cáo huyn, thanh 
- Bao Ha Giang, Dãi PflH tlnh; Cong YFDT flab; 
TI COng báo — Tin hyc tinh; Vnptioffice; 
- Luu: VT; HDND4t 



D4K 

CIII TLEU PHAT TRIEN Kfffi1T4XA'5'iVI  GIA! flO3N 2021-2025 
(Kern So Nghj quy& Sd: 39/NQ-HDjYD slg4yO9fI2/2O üa i dong nhán dá,i tinh FM Giang) 

IC 

STT CM tiéu tinh id hoach gial don 2021-2025 

I CHI TIEU KINH TE 

I T6c dQ tAng t6ng san phAm (GRDP) binh quân 8,0 

2 Thng san phm (GRDP) birth quftn dAu ngubi Tri4u d6ng 55 

3 T6ng vón du tu toAn xA hQi cã nh14m k5' T9 dng 55.000 

4 Thu ngân sAch nhA nutc trén dja bàn T9 dèng 4.000 

5 Thu hUt khAch du llch Tri4u Iucit ngtthi 3,0 

6 
Giá trj san phrn trông trçit thu hoach birth quftn/ha 
dAt canh tác 

Tri4u dóng 60 

7 T9 trng chan nuOi trong ngành nông nghi4p % 35,0 

8 
ChI só san xuát cOng nghi4p tang binh quftn hang 
nAni 

7 2 

9 Ting giA trl hang hoa xut - ithap kh&u qua cCra khAu Tri4u USD 500 

10 
T6ng müc ban lé hang hoa và djch vi,r tang birth .quân 
hângnAm 

8,0 

11 Tang twang tin dvng  hAng nam 8,0 

12 T9l4dôthjhOa 30 

H CHI TIEU xA nQi 

13 só xA dat chuAn nOng thOn mOl (lOy ké) 82 

14 S6 huy4n dt chuAn nOng thOn mOl (lily k) Fluy4n 01 

13' 14 thOn biên giOi cO di4n dat tiêu chi nOng thOn 
mâi 

100 

16 
IS' 14 than biên giâi cO duang giao thông dt tiêu chi 
nOng thOn mOi 

V. 100 

17 T9 14 h nghèo giant binh quân hAng nAm % 4,0 

18 T9141aodQngquadaoto 60 

19 T9 14 trung hçc dat chuAn qu6c gia % 60 

20 1914 duy tn s9 só hçc sinh hAng ngày % 98,0 

21 Blnh quiln bAc si/I van dan BAc si/van dan 11 



,22 Binh quân giubng benh/1  vn dan 
benwnndan 

23 19 I tAng dan s6 tçr nhién 1,25 

24 
>' l ti•O em duOi 5 tu6i sny dinh duthig theo can 

nng giãm con 
16 

25 
19 I tré em dual I tu61 thrqc hem dO các loi vAc 

xln 
95 

26 T9 14 thOn, tó dOn phó thrqc cong nhn lOng vAn bOa 65 

27 'P9 14 gia dlnh duqc cOng nhn gia dInh vAn bOa 75 

28 
1914 xA, phuOng, thj frAn, ca quan 4t tiêu chuAn an 

thAn v an ninh trt tij 
> 95 

III CHI TIEU MO! TRIXUNC 

29 T5' 14 che phO rfrng 60 

30 
1914 dan cu dO thj duqc s& d;ng nuOc sach, hqp v4 
sinh 

100 

31 
19 14 dan cii nong thOn duqc sCr dyng nuOc sach, 

hqp v4 sat 
% 96 

32 1914 thu gom chAt thai ran slit hot dO thj > 96 

33 1914 x 19 chAt thAi rAn sinh ho?t 40 thj % >90 
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