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KẾT LUẬN  
CỦA BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ THÀNH PHỐ 

về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021; 

mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 

 

Ngày 03 tháng 12 năm 2021, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XXI 

họp thảo luận, đánh giá tình hình lãnh đạo, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021, phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp năm 2022. Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản tán thành nội dung Báo 

cáo do Ủy ban nhân dân thành phố trình; đồng thời nhấn mạnh một số điểm sau 

đây: 

I. VỀ TÌNH HÌNH NĂM 2021 

1. Triển khai kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 

2021 trong bối cảnh tình hình thế giới, trong nước, trong tỉnh biến động mạnh và 

có nhiều khó khăn, thách thức lớn, nhất là tác động của đại dịch Covid – 19. 

Nhưng với sự lãnh đạo, nỗ lực, quyết tâm cao của các cấp, các ngành và sự ủng hộ 

của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, nên thành phố đã đạt kết quả khá tích cực 

trên các lĩnh vực, đạt và vượt 23/28 chỉ tiêu, nhiệm vụ chủ yếu đề ra. Tăng trưởng 

kinh tế ước đạt 6,03%; thành lập mới 238 doanh nghiệp, hợp tác xã, đạt 105,8% kế 

hoạch. Phát triển nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp đô thị mới, bước đầu có hiệu 

quả góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Thu ngân sách đạt 164% kế hoạch 

tỉnh và 139% kế hoạch thành phố giao. Đặc biệt, hoàn thành Đề án “Xây dựng 

thành phố Hà Tĩnh có quy mô, kết cấu hạ tầng đồng bộ, từng bước hiện đại, thông 

minh, phấn đấu trở thành một trong những đô thị trung tâm vùng Bắc Trung Bộ” 

trình tỉnh thẩm định; được Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Nghị quyết số 

36/2021/NQ-HĐND, ngày 06/11/2021 về cơ chế, chính sách đặc thù tạo nguồn lực 

xây dựng Thành phố; hoàn thành đề xuất Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô 

thị thích ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh” sử dụng vốn ODA với tổng 

mức đầu tư dự kiến hơn 3.251 tỷ đồng. Công tác xã hội hóa huy động nguồn lực 

tiếp tục đạt nhiều kết quả tốt, nhất là trong chỉnh trang đô thị, trồng cây xanh; diện 

mạo đô thị tiếp tục có nhiều khởi sắc; một số việc tồn đọng kéo dài được tập trung 

xử lý có hiệu quả. Tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và 

đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; chỉ số cải cách hành 

chính tiếp tục dẫn đầu toàn tỉnh khối các huyện, thị. Giáo dục đào tạo thành phố 

tiếp tục dẫn đầu tỉnh về giáo dục đại trà cũng như chất lượng học sinh giỏi. An sinh 

xã hội, chăm sóc sức khoẻ nhân dân được đặc biệt quan tâm; công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 được kiểm soát tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 

đảm bảo. 
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2. Tuy vậy, Thành phố chịu tác động, ảnh hưởng lớn do dại dịch Covid-19 và 

còn một số hạn chế, khuyết điểm cần khắc phục. Có 5/28 chỉ tiêu không hoàn 

thành theo kế hoạch năm. Tiến độ thực hiện một số dự án trọng điểm trên địa bàn 

còn chậm; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc, chậm được xử lý 

dứt điểm. Công tác hoàn thiện bản đồ sau cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

chậm tiến độ; việc xử lý lấn chiếm đất công chưa hiệu quả, đồng bộ; lộ trình số hóa 

cơ sở dữ liệu về đất đai còn khó khăn; việc phân loại, thu gom, xử lý rác theo mục 

tiêu chưa đạt yêu cầu. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các địa phương trong xây 

dựng phường đạt chuẩn văn minh đô thị, xây dựng nông thôn mới có phần chững 

lại, nếp sống văn hóa, văn minh đô thị chuyển biến chậm. Công tác quản lý nhà 

nước trên một số lĩnh vực còn hạn chế, như: quản lý đất đai, trật tự đô thị, vệ sinh 

môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm... Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an 

toàn xã hội còn tiềm ẩn có những yếu tố gây mất ổn định.  

II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2022 

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ 

thành phố lần thứ XXI; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2020-2025. 

Bên caṇh những măṭ thuâṇ lơị , thành phố tiếp tục gặp nhiều khó khăn do thiếu quỹ 

đất để phát triển các khu công nghiệp, kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ; hoạt 

động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp gặp rất nhiều khó khăn; tiếp tục tác 

động bất lợi của tình hình dịch bệnh covid-19, thiên tai... Trong bối cảnh đó, đòi 

hỏi chúng ta phải tiếp tục nỗ lực đổi mới, hành động quyết liệt hơn, hiệu quả hơn 

để hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022. 

1. Mục tiêu tổng quát 

Tiếp tục triển khai đồng bộ, hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ 

Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; trọng tâm là xây dựng và phát triển thành phố 

theo Kết luận số 09-KL/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kết luận 

374 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND của 

Hội đồng nhân dân tỉnh. Hỗ trợ phát triển thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công 

nghiệp, nông nghiệp đô thị gắn với dịch vụ du lịch sinh thái. Đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện các dự án quan trọng, chương trình trọng điểm. Tiếp tục sắp xếp, tinh 

gọn bộ máy, biên chế, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên các lĩnh 

vực; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh. Quan 

tâm phát triển văn hoá, xã hội, nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo; chăm lo 

giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần cho Nhân dân. Đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị và 

trật tự an toàn xã hội.  

Chủ đề năm: Tập trung công tác chỉnh trang, phát triển đô thị; tạo bước 

đột phá mạnh mẽ về xây dựng và phát triển văn hóa, giáo dục thành phố. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 có 25 chỉ tiêu chủ yếu về các 

lĩnh vực kinh tế - xã hội, cụ thể: (1) Tăng trưởng kinh tế đạt 11%; (2) Số doanh 

nghiệp, HTX thành lập mới trong năm 338; (3) Thu ngân sách đạt trên 1.000 tỷ 

đồng; (4) Thu nhập bình quân đầu người đạt trên 59 triệu đồng/người/năm; (5) 
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Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 5.240 tỷ đồng; (6) Giá trị sản phẩm thu 

nhập trên 1ha canh tác: 85 triệu đồng/ha; (7) Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y 

tế đạt trên 95%; (8) Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng còn dưới 

7,7%; (9) Tổng số trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia: 39 trường; (10) Tỷ 

lệ hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt trên 97,5%; (11) Tỷ lệ thôn, tổ dân phố đạt 

chuẩn văn hóa 100%; (12) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều giảm từ 0,3 đến 

0,5%; (13) Xây dựng 10 tổ dân phố mẫu; (14) Xây dựng 03 khu dân cư mẫu; (15) 

Xây dựng phường Trần Phú đạt chuẩn văn minh đô thị kiễu mẫu; (16) Tỷ lệ hồ sơ 

thủ tục hành chính được triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt trên 

50%; (17) Tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 có phát sinh hồ sơ 

đạt trên 40%; (18) Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính tiếp nhận và xử lý qua dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3 và 4 đạt trên 45%; (19) Đường giao thông 17km; (20) 

Mương, rãnh thoát nước 12km; (21) Thảm nhựa 100.000m
2
; (22) Xây dựng thêm 5 

tuyến phố văn minh đô thị; (23) Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn 

hóa trên 92%; (24) Tỷ lệ chất thải rắn đô thị được thu gom, vận chuyển, xử lý đạt 

trên 98%; (25) Trồng mới 22.000 cây xanh.  

3. Nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

3.1. Thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch Covid-19, 

vừa phục hồi, phát triển kinh tế xã hội. Chủ động các biện pháp phòng, chống dịch, 

sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống, cấp độ của dịch có thể xảy ra; thực hiện các biện 

pháp nới lỏng phù hợp với diễn biến tình hình theo sự chỉ đạo của tỉnh, tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, người dân kinh doanh hoạt 

động. 

3.2. Thường xuyên rà soát, phối hợp các sở ngành triển khai có hiệu quả các 

nhiệm vụ chiến lược phát triển thành phố đặc biệt là tập trung thực hiện các nội 

dung Kết luận số 09-KL/TU ngày 12/4/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kết luận 

374 của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh. Xây dựng khung kế hoạch, triển khai kịp 

thời Nghị quyết số 36/2021/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh về cơ chế 

chính sách huy động nguồn lực xây dựng và phát triển thành phố. Đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện có hiệu quả các cơ chế theo Nghị quyết 15 của HĐND thành phố đã 

ban hành. 

3.3. Tập trung rà soát, phối hợp các sở, ngành, tham mưu Uỷ ban nhân dân 

tỉnh điều chỉnh quy hoạch chung thành phố và vùng phụ cận; hoàn thiện việc lập 

quy hoạch khu vực phía Nam cầu Hộ Độ gắn với cảng Hộ Độ và chợ hải sản; phê 

duyệt quy hoạch phân khu các phường Đại Nài, Hà Huy Tập. Tăng cường huy 

động các nguồn vốn đầu tư trên địa bàn thành phố. Phối hợp hoàn thiện các thủ tục 

nhằm đẩy nhanh tiến độ đề xuất Dự án “Hạ tầng ưu tiên và phát triển đô thị thích 

ứng với biến đổi khí hậu thành phố Hà Tĩnh” từ nguồn vốn vay nước ngoài.  

3.4. Khuyến khích phát triển sản xuất, tiếp cận các cơ chế khuyến công của 

tỉnh và cơ chế hỗ trợ phát triển sản xuất của thành phố. Triển khai thực hiện kịp 

thời các chủ trương, chính sách của Nhà nước cho các đối tượng, doanh nghiệp bị 

ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid 19; ưu tiên tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, 

thúc đẩy phát triển các hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, giải quyết việc làm 

cho người lao động, đẩy mạnh phục hồi và phát triển CN-TTCN, thương mại, dịch 
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vụ trên địa bàn. Tập trung thực hiện Kế hoạch phát triển nông nghiệp đô thị giai 

đoạn 2021 - 2025; đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè Thu, vụ Đông trên cơ sở các chỉ 

tiêu định hướng sản xuất nông nghiệp năm 2022. Tiếp tục triển khai thực hiện các 

mô hình nông nghiệp theo hướng đô thị có hiệu quả và bền vững, phù hợp với định 

hướng quy hoạch phát triển thành phố trong những năm tiếp theo. Tập trung cao 

việc tích tụ ruộng đất để sản xuất hàng hóa phục vụ đô thị. 

3.5. Tập trung chỉ đạo, tăng cường các biện pháp chống thất thu, phấn đấu thu 

ngân sách nhà nước đạt kế hoạch giao. Đảm bảo cân đối thu chi ngân sách, ưu tiên 

chi ngân sách cho đầu tư phát triển, chi an sinh xã hội. Thực hiện tốt các biện pháp 

tiết kiệm chi, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Tập trung triển khai quyết liệt 

các giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, hỗ trợ thị 

trường, giải quyết nợ xấu; kiểm soát chặt chẽ chất lượng tín dụng, ngăn chặn tình 

trạng nợ xấu gia tăng. 

3.6. Tiếp tục nâng cao chất lượng xây dựng phường đạt chuẩn văn minh đô 

thị, văn minh đô thị kiểu mẫu. Xây dựng tuyến đường văn minh đô thị theo kế 

hoạch; chỉnh trang các tuyến đường chính của thành phố. Tuyên truyền, vận động 

và trực tiếp làm việc với các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn để đôn đốc 

xây dựng cơ quan đạt chuẩn văn hóa. 

3.7. Chỉ đạo xã Thạch Hạ, Thạch Bình củng cố và nâng cao các tiêu chí xã 

nông thôn mới kiểu mẫu, nâng cao; xã Đồng Môn củng cố và nâng cao các tiêu chí 

để làm tiền đề xây dựng xã nông thôn mới nâng cao trong những năm tiếp theo. Rà 

soát các tiêu chí, xây dựng lộ trình đưa xã Thạch Trung, Thạch Hưng lên phường. 

Xây dựng đạt chuẩn thêm 3 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục tuyên 

truyền và vận động các cơ sở đăng ký ý tưởng tham gia Chương trình OCOP. 

3.8. Tổ chức tốt công tác tuyên truyền và các hoạt động VHVN-TDTT gắn 

với các ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của quê hương, đất nước nhằm tạo không 

khí thi đua sôi nổi trong quần chúng nhân dân. Triển khai Nghị quyết của Ban 

Chấp hành Đảng về phát triển giáo dục – đào tạo. Tổ chức triển khai thực hiện có 

hiệu quả kế hoạch xây dựng “Trường học hạnh phúc” trong các trường Mầm non, 

Tiểu học, THCS, tiến tới xây dựng hệ sinh thái trường học thành phố. Nâng cao 

chất lượng khám và điều trị, chăm sóc sức khỏe cho người dân, thực hiện có hiệu 

quả các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế - dân số. Tuyên truyền vận động 

người dân thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện tốt 

chế độ cho các đối tượng chính sách, người nghèo, cận nghèo và đối tượng bảo trợ 

xã hội; xây dựng cơ chế chính sách mới về giảm nghèo, an sinh xã hội. 

3.9. Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, phát huy kết quả hoạt 

động của Trung tâm hành chính công. Tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm 

như: đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong cải cách hành chính nhà nước đặc biệt tập trung chỉ đạo nâng cao tỷ lệ 

giải quyết thủ tục hành chính theo dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4.  

3.10. Thường xuyên duy trì nghiêm các chế độ sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm 

giữ vững ổn định địa bàn. Tập trung cho nhiệm vụ phòng chống thiên tai - tìm kiếm 

cứu nạn. Nâng cao hiệu quả công tác xây dựng cơ sở xã, phường an toàn làm chủ - 

sẵn sàng chiến đấu; thực hiện tốt quy trình công tác tuyển giao quân năm 2022. Tăng 
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cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, công tác phòng chống cháy 

nổ. Chủ động đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, điều tra xử lý các vụ án xẩy ra 

trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền, nhân rộng mô hình xã hội hóa lắp đặt camera an 

ninh trong các hộ gia đình. Chỉ đạo xây dựng khu dân cư, xã, phường, cơ quan, doanh 

nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự.  

3.11. Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân; rà soát, đôn đốc các phòng, 

ban, đơn vị thực hiện tốt việc xử lý đơn thư kiến nghị của công dân; giải quyết tốt các 

vụ việc khiếu kiện đông người, phức tạp kéo dài; tập trung giải quyết khiếu nại, tố 

cáo mới phát sinh nhằm ổn định tình hình trên địa bàn.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Uỷ ban nhân dân thành phố căn cứ Kết luận này hoàn chỉnh các báo cáo, dự 

thảo kế hoạch trình Hội đồng nhân dân thành phố quyết định; kịp thời phối hợp xử 

lý các vướng mắc, khó khăn trong quá trình thực hiện. 

Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể các cấp xây dựng chương 

trình hành động, khung kế hoạch cụ thể để thực hiện Kết luận này và Nghị quyết 

của Hội đồng nhân dân thành phố về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh năm 2022. Tổ chức phân công nhiệm vụ cụ thể; định kỳ (tuần, tháng, quý...) 

đánh giá tiến độ thực hiện, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn vướng mắc, hoàn thành vượt 

mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ. 

Nơi nhận: 
- TT Tỉnh ủy (để B/c); 

- Đoàn CT của BTV Tỉnh ủy chỉ đạo TP; 

- TT Thành uỷ; TT HĐND TP; 

- Lãnh đạo UBND thành phố; 

- Các ban Đảng, UBKT, VP Thành ủy, 

  TTCT TP; 

- Các phòng, ban, đoàn thể thành phố; 

- Đảng ủy, chi ủy cơ sở; 

- Các đồng chí Thành ủy viên; 

- Lưu. 

T/M BAN CHẤP HÀNH 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 
Dương Tất Thắng 
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