
 

 
UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

               

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

BÁO CÁO  

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022, 
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 

(Tài liệu trình kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 

 
Nghệ An, tháng 11/2022 

 

 
 





HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      TỈNH NGHỆ AN                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
      
  Số:         /NQ-HĐND                             Nghệ An, ngày       tháng 12 năm 2022 
   

 

 

 NGHỊ QUYẾT   

Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

KHOÁ XVIII, KỲ HỌP THỨ 11 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Trên cơ sở xem xét các báo cáo của Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân 

dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, các cơ quan của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

cơ quan hữu quan và ý kiến thảo luận của các đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh. 
 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Tán thành với những nội dung đánh giá tình hình thực hiện năm 

2022 và kế hoạch năm 2023 với các chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

được nêu trong các Báo cáo do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, 

Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh trình và các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng 

thời nhấn mạnh một số vấn đề sau đây: 

1. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 

Năm 2022, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều 

khó khăn do tình hình thế giới biến động phức tạp, kinh tế toàn cầu suy giảm; 

giá nguyên, nhiên vật liệu đầu vào tăng cao; bên cạnh đó, dịch bệnh, thiên tai, 

mưa lũ diễn biến phức tạp gây nhiều khó khăn cho sản xuất kinh doanh và đời 

sống nhân dân. Với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền, sự vào cuộc 

đồng bộ của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực của các tầng lớp nhân dân và cộng 

đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội năm 2022 đã đạt được kết quả khá tích cực: 

Dịch Covid-19 được kiểm soát, kinh tế - xã hội phục hồi và phát triển toàn diện 

trên tất cả các ngành, lĩnh vực; tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) ước 

đạt 9,05%; thu ngân sách ước thực hiện 20.350 tỷ đồng, vượt 35,7% dự toán; 

hoạt động đối ngoại, thu hút đầu tư, nhất là đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đạt 

kết quả cao; các lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội được quan tâm 

thực hiện tốt; công tác chỉ đạo điều hành của chính quyền có nhiều đổi mới; cải 

cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh; quốc phòng, an ninh đảm bảo, trật tự, an 

toàn xã hội được giữ vững. 

Tuy vậy, tình hình kinh tế - xã hội còn nhiều khó khăn, thách thức: Dịch 

Covid-19 cùng với các bệnh truyền nhiễm khác còn tiềm ẩn phức tạp; giải ngân 

vốn đầu tư công chậm; môi trường đầu tư, kinh doanh, công tác cải cách hành 

DỰ THẢO 
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chính mặc dù đã được chỉ đạo triển khai quyết liệt nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra 

cần tiếp tục thực hiện hiệu quả hơn nữa trong thời gian tới. 

2. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2023 

2.1. Chỉ tiêu kinh tế 

          - Tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm (GRDP): 9-10%  

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp khoảng 22-23%; Công nghiệp và 

xây dựng khoảng 34-35%; Dịch vụ khoảng 42-43% 

- Thu ngân sách nhà nước: 15.857 tỷ đồng                                         

- Tổng kim ngạch xuất khẩu: 2.870 triệu USD 

- Tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội: 106.000 tỷ đồng       

- GRDP bình quân đầu người: 56-57 triệu đồng 

- Tỷ lệ đô thị hóa: 33% 

2.2. Chỉ tiêu xã hội 

- Mức giảm tỷ suất sinh: 0,2‰                  

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo: 1-1,5% 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 14,6%    

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 75,76%   

- Tạo việc làm mới: 43.000 lao động          

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 69% 

- Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế: 93%  

- Số bác sỹ trên 1 vạn dân: 12,5 bác sỹ    

- Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ: ≥ 90%    

- Số giường bệnh trên 1 vạn dân: 37,36 giường         

- Tỷ lệ làng, bản, khối phố văn hóa: 68,6%   

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa - thể thao đạt chuẩn: 76,3% 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 93%   

- Tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội: 24,9% 

- Xây dựng nông thôn mới trong năm: 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 20 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 05 xã đạt chuẩn nông mới kiểu mẫu; 01 

đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới. 

2.3. Chỉ tiêu môi trường 

- Tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 88% 

- Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch: Đối với đô thị loại 4 trở lên đạt 

75%; đối với đô thị loại 5 đạt 90% 
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- Tỷ lệ che phủ rừng ổn định: 58%                                  

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị đạt 96,5%; 

Tỷ lệ chất thải thu gom được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường đạt 90% 

- Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 100% 

- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 90% 

3. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu 

3.1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình hành động, các nhiệm vụ 

trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 

Tổ chức đánh giá sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tập trung phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và 

các bộ, ngành liên quan hoàn thành tốt công tác tổng kết 10 năm thực hiện Nghị 

quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị theo kế hoạch đề ra; triển khai chương 

trình hành động thực hiện Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về phương hướng, 

nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 ngay 

sau khi được ban hành gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW 

ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc 

phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ. Tổ chức công bố và 

triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 

năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục triển khai thực 

hiện có hiêu quả Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về một số cơ chế, 

chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. 

3.2. Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 gắn với tiếp tục triển khai 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

a) Tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình 

phòng, chống dịch Covid-19 (2022-2023). Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh 

để có phương án ứng phó hiệu quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. 

Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhất là tiêm cho trẻ từ 5 

đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Có giải pháp 

nâng cao năng lực của hệ thống y tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. 

b) Đẩy mạnh triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội: Hoàn thành triển khai các chính sách được ban hành của Chương 

trình trong năm 2023 bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, đúng đối tượng. 

Theo dõi sát tình hình, đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong 

triển khai chương trình. Khẩn trương hoàn thiện các thủ tục đầu tư các dự án 

thuộc chương trình để sớm thực hiện ngay sau khi được cấp có thẩm quyền giao 

kế hoạch vốn. 

3.3. Thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực gắn với đẩy mạnh cơ 

cấu lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh 

tranh  
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a) Phát triển nông nghiệp, nông thôn: Phát triển nền nông nghiệp hiệu 

quả, bền vững theo hướng nông nghiệp hiện đại, xanh, sạch, sinh thái. Tiếp tục 

cơ cấu lại nông nghiệp theo các nhóm sản phẩm chủ lực và vùng sinh thái của 

tỉnh để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công nghệ cao vào 

sản xuất và chế biến; thúc đẩy liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị nhằm nâng cao 

năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng của sản phẩm và năng lực cạnh 

tranh. Tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo mô hình công nghiệp, trang 

trại. Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng tự 

nhiên hiện có và phát triển vùng rừng trồng, nhất là rừng gỗ lớn cung cấp 

nguyên liệu chế biến tập trung; triển khai hiệu quả khu lâm nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An. Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng 

thủy sản theo hướng đầu tư thâm canh, ứng dụng các quy trình kỹ thuật, công 

nghệ, đưa vào sản xuất các loại con giống có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu thị 

trường. Thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn 

mới; phát triển sản phẩm đặc sản địa phương gắn với chỉ dẫn địa lý nhằm thực 

hiện tốt Chương trình chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). 

b) Phát triển công nghiệp: Đẩy mạnh phát triển các ngành sản xuất dựa 

trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, có giá trị gia tăng cao, tiết 

kiệm nguyên liệu, thân thiện với môi trường. Triển khai kịp thời các chính sách 

hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp sản xuất kinh 

doanh. Phát triển các vùng nguyên liệu tập trung đảm bảo đầu vào cho các nhà 

máy (mía, gỗ trồng, chè, cao su, dứa, thực phẩm chăn nuôi bò sữa, thủy sản...). 

Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư đồng bộ hạ tầng các KCN 

trong KKT Đông Nam, các KCN đã quy hoạch; thu hút các chủ đầu tư hạ tầng 

kỹ thuật cụm công nghiệp để tạo mặt bằng hấp dẫn các nhà đầu tư thứ cấp. Chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp VSIP, 

WHA, Hoàng Mai I, Hoàng Mai II, các cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu 

tư. Đẩy nhanh tiến độ một số dự án công nghiệp quy mô lớn đang triển khai đầu 

tư để đưa vào hoạt động trong năm 2023 nhằm tăng năng lực sản xuất mới. 

c) Phát triển thương mại, dịch vụ: Tập trung công tác phát triển thị trường 

trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam; nâng cao tính kết nối giữa sản xuất với thị trường theo chuỗi cung ứng. 

Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, khai thác có 

hiệu quả xu hướng số hóa với sự phát triển của phương thức thanh toán điện tử 

và các công cụ thanh toán không dùng tiền mặt. Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng 

dẫn các doanh nghiệp phát huy lợi thế từ các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới 

để mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, nguồn hàng. Cơ cấu 

lại sản phẩm và thị trường khách du lịch theo hướng bền vững, hiệu quả; từng 

bước khôi phục thị trường khách quốc tế; xây dựng và phát triển thị trường du 

lịch nội địa trở thành thị trường chủ lực. Đẩy mạnh hợp tác liên kết giữa các 

điểm đến, giữa các địa phương, nhất là các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ, thành 

phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh... nhằm kết nối Nghệ An vào chuỗi các sản 

phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thị 

trường, phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại. 
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3.4. Tập trung huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu 

hạ tầng; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, tăng cường quản lý hiệu quả 

thu, chi ngân sách 

a) Tập trung phát triển, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng chiến lược 

đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông chiến lược về cảng biển nước sâu, sân bay 

Vinh, hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, hạ tầng số. Triển khai đồng bộ các 

giải pháp để thúc đẩy mạnh mẽ giải ngân vốn đầu tư công. Nâng cao chất lượng 

công tác lập kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án và đấu thầu; 

triển khai hiệu quả 3 chương trình mục tiêu quốc gia. Tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương trong quản lý đầu tư công. Rà soát để triển khai thực hiện đánh giá giữa 

kỳ kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gắn với điều chỉnh, điều 

chuyển kế hoạch và xử lý vốn dự phòng nguồn ngân sách địa phương.  

b) Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, phấn đấu 

hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất; thực hiện các giải 

pháp cơ cấu lại nguồn thu ngân sách theo hướng bền vững. Tăng cường công tác 

thanh tra, kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế; phát hiện, xử lý nghiêm các trường 

hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế. Quản lý chặt chẽ chi ngân 

sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ. Chủ động cân đối nguồn lực 

đảm bảo đầy đủ các khoản chi thực hiện công tác an sinh xã hội, phòng chống 

dịch bệnh, thiên tai, bão lũ. Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tài sản 

công. 

3.5. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung thu 

hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp 

a) Thực hiện đồng bộ, thực chất các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư, 

kinh doanh theo Đề án đã được phê duyệt, nhất là các giải pháp để cải thiện, 

nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Tiếp tục đổi mới công tác 

xúc tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm với những đối tác, ngành nghề, dự án 

ưu tiên đầu tư phù hợp, đa dạng hóa hình thức thực hiện, tăng cường các hoạt 

động hợp tác, xúc tiến trực tiếp với các đối tác tiềm năng trong và ngoài nước. 

b) Tập trung hỗ trợ và giải quyết các thủ tục đầu tư, các khó khăn vướng 

mắc cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp, nhất là đối với các nhà đầu tư kinh doanh 

hạ tầng chiến lược, các dự án lớn trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành và trình phê 

duyệt Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam. Chỉ đạo các địa phương cấp 

huyện, xã chủ động, phối hợp và tích cực hỗ trợ nhà đầu tư/doanh nghiệp trong 

quá trình bồi thường giải phóng mặt bằng, giám sát chặt chẽ quá trình triển khai 

thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn. 

c) Tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn 

tỉnh tại Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/5/2021; quản lý và sử dụng 

có hiệu quả quỹ phát triển đất tỉnh Nghệ An; thực hiện cơ chế ổn định giá đất 

đối với các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp trong Khu 

kinh tế Đông Nam. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 

14/7/2022 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các 

dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên 
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địa bàn tỉnh Nghệ An và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường 

sự lãnh đạo của Đảng đối với việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa 

bàn tỉnh sau khi được phê duyệt. Thường xuyên cập nhật dữ liệu về dự án đầu tư 

trên hệ thống quản lý dự án đầu tư của tỉnh; đồng thời đôn đốc, theo dõi, kiểm 

tra và báo cáo tình hình triển khai thực hiện dự án theo quy định. 

3.6. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn 

nhân lực gắn với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển khoa học, 

công nghệ 

a) Tập trung triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chiến lược, kế hoạch về 

phát triển bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; đề án đảm bảo chất lượng giáo dục phổ 

thông, tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Chỉ đạo các cơ sở 

giáo dục xây dựng phương án, lộ trình đảm bảo đạt chuẩn, duy trì và nâng chuẩn 

các nội dung tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, yêu cầu phổ cập giáo dục. Triển 

khai khoa học, hiệu quả các mô hình trường học tiên tiến theo xu thế hội nhập 

quốc tế. Hoàn thành và trình phê duyệt đề án sáp nhập trường Cao đẳng sư phạm 

Nghệ An, trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An vào trường Đại học 

Kinh tế Nghệ An và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An.  

b) Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn 

nhân lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 và hội nhập 

quốc tế. Thực hiện có hiệu quả Đề án số 14-ĐA/TU ngày 15/01/2022 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy về “Đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Nâng cao 

năng lực hoạt động công tác tư vấn, giới thiệu việc làm; nhất là nâng cao năng 

lực hoạt động của Trung tâm dịch vụ việc làm để làm cầu nối tư vấn, giới thiệu 

việc làm cho người lao động. Triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát 

triển giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

c) Tập trung ưu tiên, hỗ trợ đầu tư nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa 

học và công nghệ tạo ra các sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường. 

Đổi mới lựa chọn, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở xuất phát 

từ yêu cầu thực tiễn; tập trung phát triển theo chuỗi giá trị sản phẩm, nhất là các 

sản phẩm hàng hóa chủ lực, đặc sản của tỉnh. Thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ địa 

phương, lựa chọn các sản phẩm tiêu biểu để đầu tư xác lập bảo hộ và phát triển 

thương hiệu sản phẩm Nghệ An.  

3.7. Phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao 

đời sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội 

a) Tổ chức và tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất 

nước, của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 14/12/2016 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, gia đình văn hóa 

Nghệ An đáp ứng hội nhập và phát triển. Tiếp tục thực hiện phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, 

đô thị văn minh, triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển gia đình Việt Nam, 

tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam. Triển khai thực 
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hiện các nhiệm vụ tại Đề án thể thao thành tích cao giai đoạn 2021-2025, định 

hướng đến năm 2030. Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân 

thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, đưa phong trào “Chạy Olympic sức khỏe toàn dân” 

trở thành phong trào thường xuyên của người dân.  

b) Chủ động triển khai các biện pháp dự phòng, dự báo, phát hiện sớm, 

khống chế kịp thời, không để dịch bệnh bùng phát, giảm tỷ lệ mắc và tử vong do 

các bệnh truyền nhiễm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng 

dịch vụ khám, chữa bệnh các tuyến, phấn đấu các cơ sở khám, chữa bệnh nâng 

điểm chất lượng theo tiêu chí của Bộ Y tế. Phát triển mô hình bệnh viện vệ tinh 

của các bệnh viện lớn, hạt nhân, chuyên sâu về khám, chữa bệnh. Đảm bảo cung 

ứng đầy đủ thuốc thiết yếu cho nhu cầu khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, 

phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý an 

toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình.  

c) Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt Đề án và Kế hoạch giải quyết việc làm 

cho người lao động trên địa bàn giai đoạn 2021-2025, Chương trình an toàn, vệ 

sinh lao động giai đoạn 2021-2025; đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất lượng công 

tác giáo dục nghề nghiệp; thường xuyên nắm thông tin, kết nối cung - cầu lao 

động trong, ngoài tỉnh và thị trường lao động quốc tế. Mở rộng bao phủ bảo hiểm 

xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là bảo hiểm tự nguyện. Tổ chức thực hiện tốt 

chế độ, chính sách, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo 

hiểm tự nguyện, bảo hiểm y tế.  

d) Tiếp tục thực hiện tốt chính sách và chế độ ưu đãi người có công với 

cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng; các giải pháp giảm 

nghèo bền vững, nhất là các cơ chế, chính sách hỗ trợ giảm nghèo. Tập trung 

triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân tộc; ưu tiên giải quyết những khó khăn, 

bức xúc của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, trước mắt là tập trung cho 

các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh hưởng của thiên tai. 

Chú trọng đảm bảo các hộ gia đình dân tộc thiểu số được sử dụng điện quốc gia, 

dịch vụ phát thanh, truyền hình, viễn thông, tiếp cận công nghệ thông tin phục vụ 

nhu cầu sản xuất, sinh hoạt; thúc đẩy đào tạo nghề, nâng cao hiệu quả và mở rộng 

vốn tín dụng ưu đãi đối với các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh ở vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số. 

3.8. Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả, bền vững tài nguyên 

thiên nhiên; bảo vệ môi trường sống; chủ động ứng phó có hiệu quả với 

biến đổi khí hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai 

a) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng 

sản; tăng tính minh bạch trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, khoáng sản, 

đảm bảo tài nguyên được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát chính sách, pháp 

luật về lĩnh vực tài nguyên môi trường đã ban hành thuộc thẩm quyền để sửa 

đổi, bổ sung, thay thế nhằm tháo gỡ và giải quyết vướng mắc, tạo thuận lợi cho 

các thành phần kinh tế tiếp cận nguồn lực tài nguyên, nâng cao chỉ số tiếp cận 

đất đai. 
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b) Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng 

đất, quyền khai thác khoáng sản nhằm công khai, minh bạch trong việc cấp 

phép. Rà soát xử lý tình trạng dự án chậm triển khai, lãng phí, sử dụng đất sai 

mục đích, vi phạm pháp luật về đất đai; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các 

vi phạm nhằm nâng hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật. Tập trung chỉ đạo, tổ 

chức thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường, nhằm tạo được sự chuyển biến 

mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của người dân về bảo vệ môi trường, 

xây dựng ý thức bảo vệ môi trường trở thành nếp sống, văn hóa trong cộng đồng 

dân cư; tăng cường trách nhiệm bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất; tập 

trung xử lý các cơ sở ô nhiễm môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

c) Chủ động thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, 

giảm nhẹ thiên tai; sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu 

nạn. Tăng cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống lụt bão đảm bảo 

an toàn, phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện, công tác 

vận hành của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết xử lý các vi 

phạm về quản lý đê điều, thủy lợi theo quy định. Thực hiện tốt các quy định về 

quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

3.9. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách 

hành chính; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số 

a) Đẩy mạnh triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU 

của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021-2030. Tiếp tục rà soát, cải cách thủ tục hành chính theo hướng minh bạch, 

cải tiến quy trình, đơn giản hóa, giảm thời gian, chi phí thực hiện, nhất là thủ tục 

hành chính liên quan tới người dân, doanh nghiệp. Khắc phục các tồn tại, hạn 

chế kéo dài trong công tác quản lý nhà nước; nâng cao hiệu lực, hiệu quả tổ 

chức thi hành pháp luật, bảo đảm kỷ luật, kỷ cương; đạo đức công vụ, đề cao 

trách nhiệm của người đứng đầu. 

b) Đôn đốc triển khai thực hiện các đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hành 

chính và đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong các 

cơ quan, đơn vị theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin, khoa học, công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ. Thực hiện có hiệu 

quả việc tuyển dụng, quản lý, sử dụng người làm việc theo vị trí việc làm trong các cơ 

quan, đơn vị. 

c) Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/8/2022 

của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030. Ưu tiên chuyển đổi số trong phát triển chính quyền 

số, đặc biệt là cung cấp dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp như: giáo dục, 

y tế, đầu tư, giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi trường và 

ưu tiên chuyển đối số trong phát triển kinh tế, hướng đến kinh tế số. Đẩy nhanh 

việc số hoá ở các sở, ngành, địa phương để xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung 

của tỉnh, phục vụ cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội. 

3.10. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; thúc 

đẩy hợp tác, liên kết phát triển vùng với các địa phương 
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a) Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm trong Chương trình hoạt 

động đối ngoại năm 2023. Tiếp tục thúc đẩy ngoại giao chính trị với các đối tác; 

đẩy mạnh công tác thông tin đối ngoại, kết hợp ngoại giao văn hóa thông qua 

các kênh thông tin, các hình thức triển khai phong phú, đa dạng nhằm tuyên 

truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người, thế mạnh, tiềm năng, cơ hội 

hợp tác, đầu tư về văn hóa - du lịch của tỉnh đến bạn bè quốc tế, qua đó thúc đẩy 

quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh ngày càng sâu rộng và bền vững. Củng cố, 

nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền, an ninh biên giới vùng biển; phối 

hợp chặt chẽ với các tỉnh của nước CHDCND Lào giáp biên giới trong việc giữ 

vững an ninh biên giới đất liền, xây dựng biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, 

hợp tác và phát triển.  

b) Đẩy mạnh liên kết với các địa phương trong Vùng Bắc Trung Bộ và 

duyên hải Trung Bộ để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị, nhất là 

các địa phương tiểu vùng Bắc Trung Bộ; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, 

đi vào chiều sâu các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các địa phương trong nước 

như: Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng; hợp tác phát 

triển giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh,... Đồng thời, tiếp tục nghiên 

cứu mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương khác trên cơ sở phát huy hiệu 

quả tiềm năng, thế mạnh giữa các địa phương.  

3.11. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; 

tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo 

a) Tập trung chỉ đạo bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự. Tăng cường 

chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh biên giới, miền núi, dân tộc, an 

ninh xã hội, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà 

nước. Bảo vệ an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến 

thăm và làm việc tại địa phương, các sự kiện chính trị, xã hội... Đẩy mạnh đấu 

tranh trấn áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hình sự 

nguy hiểm, tội phạm sử dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan “tín dụng đen”; 

triệt xóa các đường dây, tụ điểm, điểm phức tạp về ma túy, “làm giảm, làm 

sạch” tệ nạn ma túy trên địa bàn. Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 10 năm 

thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) của Bộ Chính trị về “Chiến lược 

bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu 

vực phòng thủ các huyện Kỳ Sơn, Con Cuông, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, thị xã 

Thái Hòa bảo đảm an toàn, hiệu quả. Triển khai tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm chất lượng gắn với thực hiện 

nghiêm Luật dự bị động viên. Tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Lào 

mùa khô 2022-2023. 

b) Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023 có trọng tâm, trọng 

điểm; triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch thanh tra đã phê duyệt và các cuộc 

thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. Nâng cao trách nhiệm của người 

đứng đầu trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kịp thời giải 
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quyết các khiếu nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành “điểm 

nóng”, hạn chế tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự; rà soát, tham 

mưu giải quyết dứt điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Tăng cường 

công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. 

3.12. Đẩy mạnh thông tin truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác 

dân vận, tạo đồng thuận xã hội  

Chủ động thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, khách quan, đúng đối 

tượng về các hoạt động chính trị - xã hội, phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của 

địa phương. Nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm tra hoạt động báo chí, hoạt động 

quảng cáo xuyên biên giới, hoạt động của các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng 

công nghệ để có giải pháp xử lý kịp thời. Tập trung đấu tranh, phản bác, chỉnh lý 

thông tin sai lệch, thông tin sai sự thật, xuyên tạc…; xử lý nghiêm các vi phạm. 

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ cơ sở, 

phát huy hơn nữa vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức thành 

viên, các tổ chức xã hội, đoàn thể Nhân dân; tăng cường tổ chức đối thoại và 

tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách để tạo sự đồng thuận và phát huy sức 

mạnh của toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2023 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

Hội đồng nhân dân tỉnh giao Uỷ ban nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh, 

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ động tổ 

chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.  

Giao Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban và các đại biểu Hội 

đồng nhân dân tỉnh giám sát thực hiện Nghị quyết này. 

Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội giám sát và động 

viên các tầng lớp nhân dân thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh. 

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi các cấp, các ngành, các tầng lớp nhân dân, 

lực lượng vũ trang tỉnh nhà phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2022, 

nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, đoàn kết, khai thác tốt mọi nguồn lực, vượt 

qua mọi khó khăn, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2023. 

Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVIII, kỳ họp lần thứ 11 

thông qua ngày    tháng 12 năm 2022 và có hiệu lực từ ngày 01 tháng 01 năm 2023./. 

 
Nơi nhận:                                                                                        
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ (để báo cáo); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo);                         

- TT.Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh;  

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Tòa án nhân dân tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh,  

Cục Thi hành án dân sự; 

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 

- HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố; 

- Trung tâm Công báo tỉnh; 

- Website http://dbndnghean.vn; 

- Lưu: VT. 

            CHỦ TỊCH 
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Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Nghệ An, ngày      tháng 11 năm 2022 
 
 

  
 

BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 

và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022   
 

Năm 2022, việc thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội gặp nhiều khó 

khăn: tình hình thế giới biến động phức tạp; kinh tế toàn cầu suy giảm; giá xăng, 

dầu, nguyên vật liệu, các yếu tố đầu vào biến động mạnh; bên cạnh đó, dịch bệnh, 

thiên tai, mưa lũ diễn biến phức tạp, gây nhiều khó khăn cho sản xuất kinh doanh 

và đời sống nhân dân. Trong bối cảnh đó, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, sự giám sát 

của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt, kịp thời, linh hoạt và hiệu quả của 

UBND tỉnh, cùng sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, người dân và doanh nghiệp nên 

tình hình kinh tế - xã hội năm 2022 đã đạt được kết quả khá tích cực, toàn diện trên 

nhiều ngành, lĩnh vực. 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

1. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 và triển khai Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

1.1. Triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch Covid-19 

Trong những tháng đầu năm, đặc biệt thời điểm sau Tết Nguyên đán 2022 tình 

hình dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh diễn biến hết sức phức tạp, số ca nhiễm tăng đột 

biến. UBND tỉnh đã thường xuyên chỉ đạo các sở, ngành, địa phương bám sát tình 

hình, yêu cầu thực tiễn để chủ động có biện pháp phù hợp phòng, chống dịch theo 

phương châm “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”; 

kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ công tác phòng, chống 

dịch; triển khai mô hình trạm y tế lưu động1; đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-

xin2. Từ quý II, tình hình dịch bệnh được kiểm soát tốt, các hoạt động kinh tế - xã 

hội trở lại hoạt động trong trạng thái bình thường mới3, tạo điều kiện cho phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh.  

                                           
1 Tại Công văn số 12/UBND-VX ngày 04/01/2022 của UBND tỉnh về việc triển khai mô hình Trạm Y tế lưu động 

trên địa bàn thành phố Vinh và thị xã Cửa Lò để quản lý, chăm sóc người mắc Covid-19 tại nhà; số 718/UBND-VX 

triển khai mô hình Trạm y tế lưu động trên phạm vi toàn tỉnh để quản lý, chăm sóc bệnh nhân Covid-19 tại nhà. 
2 Đến ngày 21/11/2022, tỷ lệ người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ mũi cơ bản đạt 104,1%, tiêm mũi thứ 3 đạt 99,9%, mũi 

thứ 4 đạt 92,6% (tỷ lệ cả nước 85,4%); tỷ lệ tiêm đủ mũi của trẻ 12-17 tuổi đạt 102%, tiêm ít nhất 1 mũi đạt 104,8%; 

tỷ lệ tiêm ít nhất 1 mũi đối với tiêm trẻ 5-11 tuổi đạt 96,4%. 
3 Bắt đầu từ ngày 08/4/2022. 
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1.2. Thực hiện quyết liệt, đồng bộ Chương trình phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội 

Thực hiện Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 

43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 

153/KH-UBND ngày 04/3/2022; trong đó, giao nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, 

địa phương để triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nội dung chính sách 

theo chỉ đạo của Trung ương. Tiến độ triển khai cụ thể như sau: 

(1) Về các chính sách bảo đảm an sinh xã hội và hỗ trợ việc làm: 

- Hoàn thành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động 

gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ4; 

chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-

TTg của Thủ tướng Chính phủ5. 

- Về chính sách cho vay ưu đãi qua Ngân hàng Chính sách xã hội 

(NHCSXH): Nghệ An đã được NHCSXH Việt Nam giao 03 đợt với chỉ tiêu 05 

chương trình tín dụng, tổng số vốn là 485,4 tỷ đồng. Đến ngày 15/11/2022, Chi 

nhánh NHCSXH tỉnh Nghệ An đã giải ngân 04/5 chương trình tín dụng6 cho 

11.029 khách hàng, số tiền 329,38 tỷ đồng, đạt 98,2% kế hoạch. 

(2) Về chính sách miễn, giảm, gia hạn thời hạn nộp thuế, phí:  

- Tổng số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ bán ra được giảm theo hồ sơ 

khai thuế GTGT kỳ kê khai từ tháng 2 đến tháng 09/2022 khoảng 1.480 tỷ đồng. 

- Giảm 55,3 tỷ đồng thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay theo 

Nghị quyết số 13/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 

- Giảm 177,6 tỷ đồng Lệ phí trước bạ cho 5.520 lượt xe ô tô sản xuất, lắp ráp 

trong nước theo Nghị định số 103/2021/NĐ-CP ngày 26/11/2021 của Chính phủ7. 

- Về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất: Số thuế và tiền thuê đất đề 

nghị gia hạn theo Nghị định số 34/2022/NĐ-CP ngày 28/5/2022 của Chính phủ 

tính đến hết tháng 9/2022 là khoảng 490 tỷ đồng. 

(3) Về chính sách hỗ trợ lãi suất 2% theo Nghị định số 31/2022/NĐ-CP của 

Chính phủ: Đến 15/11/2022, dư nợ được hỗ trợ là 131 tỷ đồng tại 06 Chi nhánh 

ngân hàng thương mại với 12 khách hàng (gồm 08 doanh nghiệp, 01 hợp tác xã, 03 

hộ kinh doanh). 

                                           
4 Toàn tỉnh có 7.469 người sử dụng lao động, 6.580 hộ kinh doanh, 471.852 lượt đối tượng được thụ hưởng chính 

sách; tổng kinh phí thực hiện là 469.860,179 triệu đồng 
5 Tính đến ngày 31/8/2022, Nghệ An đã hoàn thành 100% chính sách hỗ trợ, có 3.012 người lao động làm việc tại 

61 doanh nghiệp ở các Khu công nghiệp, khu kinh tế đủ điều kiện hỗ trợ đã được UBND tỉnh phê duyệt, cấp kinh 

phí hỗ trợ, số tiền 4.344 triệu đồng 
6 Còn Chương trình cho vay vùng đồng bào dân tộc thiếu số & miền núi hiện chưa danh sách phê duyệt đối tượng 

thụ hưởng nên chưa có cơ sở cho vay. 
7 Nghị định số 103/2021/NĐ-CP quy định mức thu lệ phí trước bạ bằng 50% mức thu quy định tại Nghị định số 

20/2019/NĐ-CP ngày 21/02/2019 của Chính phủ; áp dụng từ 01/12/2021 đến hết ngày 31/5/2022. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/thue-phi-le-phi/nghi-dinh-20-2019-nd-cp-sua-doi-nghi-dinh-140-2016-nd-cp-ve-le-phi-truoc-ba-392823.aspx
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(4) Về chính sách chi đầu tư phát triển: Nghệ An được hỗ trợ từ Chương 

trình phục hồi phát triển kinh tế xã hội với tổng kinh phí dự kiến 748 tỷ đồng cho 5 

dự án thuộc 3 lĩnh vực: nông nghiệp, giáo dục nghề nghiệp và y tế. Hiện nay, đã 

hoàn thành phê duyệt chủ trương đầu tư 05 dự án; ban hành quyết định phê duyệt 

đầu tư 02/5 dự án8, 03 dự án lĩnh vực y tế đang tiếp tục hoàn thiện thủ tục phê 

duyệt dự án để triển khai các bước tiếp theo9. 

2. Về tăng trưởng kinh tế và phát triển các ngành, lĩnh vực 

Theo ước tính của Tổng cục Thống kê, tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm 

trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm 2022 ước đạt 9,05%10. Trong đó, khu vực nông, 

lâm, thủy sản ước tăng 4,77%; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 10,68% 

(riêng công nghiệp tăng 10,88%); khu vực dịch vụ ước tăng 10,78%; thuế sản 

phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tăng 3,08%. Cụ thể các ngành, lĩnh vực như sau: 

- Nông nghiệp, nông thôn: Trong bối cảnh đối mặt với nhiều khó khăn do 

dịch bệnh, thời tiết bất thường, đặc biệt là mưa lũ lớn, lũ quét tại các huyện miền 

núi, nhưng khu vực sản xuất nông, lâm, thủy sản vẫn giữ được mức tăng trưởng ổn 

định. Cơ cấu kinh tế nội ngành chuyển dịch đúng hướng: nông nghiệp chiếm 

77,52%, lâm nghiệp chiếm 6,18%, ngư nghiệp chiếm 16,30%. 

Tổng diện tích gieo trồng ước đạt 218.459 ha, bằng 97,28% so với cùng kỳ 

năm 2021; tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 1.211.110 tấn, bằng 

96,82% cùng kỳ. Cơ cấu lại ngành nông nghiệp tiếp tục được đẩy mạnh theo 

hướng chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi nhằm tăng nhanh giá trị thu nhập trên 

đơn vị diện tích; đẩy mạnh áp dụng khoa học, kỹ thuật, công nghệ, đưa các giống 

có năng suất, chất lượng cao vào sản xuất, đáp ứng nhu cầu thị trường11.  

Chăn nuôi tiếp tục phát triển khá, tổng đàn trâu bò ước đạt 789 nghìn con, 

tăng 1,68%; tổng đàn lợn ước đạt 1,1 triệu con; tổng đàn gia cầm ước đạt 32,5 triệu 

con, tăng 16,08% so với cùng kỳ năm 2021. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước 

đạt 282 nghìn tấn, tăng 4,44% so với năm 2021. Triển khai hiệu quả chương trình 

cải tạo, nâng cao chất lượng đàn bò: đến nay, toàn tỉnh có trên 400 nghìn con bò, 

bê lai, chiếm 77% tổng đàn bò của tỉnh; tập trung phát triển chăn nuôi bò sữa theo 

hướng công nghiệp, ứng dụng công nghệ cao. Công tác phòng, chống dịch, bệnh 

                                           
8 Dự án Trường cao đẳng kỹ thuật công nghiệp Việt Nam - Hàn Quốc: Quyết định số 3072/QĐ-UBND ngày 

7/10/2022; Dự án Kè chống sạt lở bảo vệ tuyến đê tả Lam khu vực Yên Xuân, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An: 

Quyết định số 2977/QĐ-UBND ngày 30/9/2022. Hai dự án này đã được Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định 

giao kế hoạch vốn 270 tỷ đồng (2022-2023). 
9 Đối với lĩnh vực y tế, thực hiện các văn bản của Bộ Y tế về việc thông báo kế hoạch vốn và đăng ký danh mục đầu 

tư từ số vốn còn lại thuộc lĩnh vực y tế thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, UBND tỉnh đã có 

Văn bản số 9096/UBND-KT ngày 17/11/2022 đề xuất nhu cầu sử dụng số vốn được bổ sung cho lĩnh vực y tế của 

Chương trình trình Bộ Y tế xem xét, tổng hợp; trong đó, đăng ký bổ sung vốn cho dự án “Đầu tư xây mới, nâng cấp, 

cải tạo 08 Bệnh viện đa khoa, Trung tâm y tế tuyến huyện, tỉnh Nghệ An” (bổ sung 02 hạng mục và tăng tổng mức 

đầu tư dự án thêm 34.050 triệu đồng). 

10 Ước tính tại thời điểm 31/7/2022 theo Công văn số 1149/TCTK-TKQG ngày 02/8/2022, hiện đang tiếp tục rà soát 

đánh giá lại, dự kiến công bố ngày 30/11/2022. 
11 Cơ cấu giống lúa tiếp tục chuyển đổi mạnh: người dân tập trung sản xuất lúa chất lượng, có giá trị cao, dễ tiêu thụ 

(gần 85.000 ha/ tổng diện tích gieo trồng 173.045 ha; chiếm khoảng 49,12%). Năng suất lúa cả năm ước đạt 57,74 

tạ/ha; sản lượng ước đạt 999.098 tấn, đạt 100,82% kế hoạch. 
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cho gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt, nhất là dịch tả lợn châu Phi, viêm da nổi 

cục trên trâu bò.  

Diện tích trồng mới rừng tập trung ước đạt 19.300 ha, tăng 0,24% so với 

cùng kỳ; sản lượng gỗ ước đạt 1,5 triệu m3, tăng 0,21%. Thực hiện tốt công tác bảo 

vệ 964.660 ha rừng hiện có; số vụ cháy rừng trên địa bàn trong năm 2022 giảm 

nhiều so với năm 2021.  

Kịp thời có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc12 trong khai thác 

thuỷ hải sản, đặc biệt trong giai đoạn giá xăng dầu liên tục tăng cao ảnh hưởng đến 

việc ra khơi của bà con ngư dân; tích cực triển khai các giải pháp thúc đẩy hoạt 

động khai thác thủy, hải sản đúng quy định. Tổng sản lượng thuỷ sản ước đạt 

250.000 tấn, tăng 1,63% so với năm 2021; trong đó sản lượng khai thác ước đạt 

187.000 tấn. 

Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM) tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. 

Dự kiến trong năm 2022, có 10 xã đạt chuẩn NTM, 22 xã đạt chuẩn NTM nâng 

cao, 04 xã đạt NTM kiểu mẫu; 02 huyện Đô Lương và Diễn Châu đang gấp rút 

hoàn thiện hồ sơ để trình Trung ương thẩm định huyện đạt chuẩn NTM. Dự kiến 

lũy kế đến cuối năm 2022, toàn tỉnh có 309/411 xã đạt chuẩn NTM, chiếm 75,18% 

tổng số xã; 42 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, chiếm 10,22%; 06 xã đạt NTM kiểu 

mẫu, chiếm 1,46%; số tiêu chí bình quân đạt 16,95 tiêu chí/xã; 09 đơn vị cấp 

huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn NTM. Tiếp tục triển khai có 

hiệu quả Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP), dự kiến trong năm 2022 

hoàn thành công nhận 100 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên; lũy kế đến cuối năm 

2022, có 349 sản phẩm đạt tiêu chuẩn OCOP từ 3 sao trở lên. 

- Sản xuất công nghiệp: UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các sở, ngành, địa 

phương liên quan tổ chức các cuộc làm việc để nắm bắt thông tin, tìm giải pháp 

giải quyết khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp, dự án đầu tư sản xuất công 

nghiệp trên địa bàn13. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) năm 2022 ước tăng 14%; 

trong đó, công nghiệp khai khoáng tăng 19,73%, công nghiệp chế biến, chế tạo 

tăng 11,05%, sản xuất và phân phối điện, khí đốt, nước nóng, hơi nước và điều hòa 

không khí tăng 22%.  

Dự ước cả năm 2022, một số sản phẩm có mức tăng khá so với cùng kỳ năm 

2021 như: than sạch 17 ngàn tấn, tăng 13,33%, khai thác đá xây dựng 5,6 triệu m3, 

tăng 10,13%; xi măng 11 triệu tấn, tăng 25%; linh kiện điện tử 400 triệu sản phẩm, 

tăng 53,85%; điện sản xuất 3.600 triệu KWh, tăng 33,78%… Một số nhà máy đã đi 

vào hoạt động từ đầu năm và có sản phẩm thương mại ổn định như xi măng Tân 

Thắng, may An Hưng, Luxshare ICT Nghệ An... Thực hiện bổ sung quy hoạch 

                                           
12 UBND tỉnh đã tổ chức cuộc họp bàn về giải pháp nâng cao hiệu quả và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong khai 

thác hải sản ngày 30/6/2022; có các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho ngư dân đóng mới tàu cá theo Nghị định số 

67/2014/NĐ-CP, 17/2018/NĐ-CP của Chính phủ... 
13 Như: Đường giao thông vào Nhà máy xi măng Tân Thắng, thủ tục điều chỉnh dự án sản xuất giấy của Công ty CP 

Huy Tuấn, thủ tục thuê đất của Công ty CP Dệt may Hoàng Thị Loan, đường vào Nhà máy may thêu Vietsun Hoàng 

Mai, các nhà máy trong KCN VSIP… 
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thêm 03 cụm công nghiệp14; trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu 

tư 02 dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng khu công nghiệp 

(KCN Thọ Lộc giai đoạn 1, 600 ha; KCN Hoàng Mai II, 343,7 ha). Tỷ lệ lấp đầy 

các khu công nghiệp đến năm 2022 (đến tháng 11/2022) đạt trung bình 62,94%; 

các cụm công nghiệp đang hoạt động đạt 77%. 

- Lĩnh vực dịch vụ: Năm 2022, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo triển khai 

nhiều giải pháp thúc đẩy hoạt động thương mại, xuất khẩu, tổ chức các hoạt động 

hỗ trợ, kết nối tiêu thụ sản phẩm; chỉ đạo triển khai thực hiện nhiều đề án, kế hoạch 

quan trọng để triển khai thực hiện trong giai đoạn 2021-202515. Kịp thời có các 

giải pháp đảm bảo cung ứng và bình ổn thị trường xăng dầu trên địa bàn. Ban hành 

và triển khai thực hiện Kế hoạch số 181/KH-UBND ngày 17/3/2022 về mở cửa lại 

hoạt động du lịch và đón khách du lịch quốc tế trong điều kiện bình thường mới và 

tổ chức thành công các hội nghị kích cầu du lịch trong năm 2022.  

Tổng mức bán lẻ hàng hóa ước đạt 83.000 tỷ đồng, tăng 24,16% so với năm 

2021. Tổng lượt khách du lịch cả năm ước đạt 6,79 triệu lượt, gấp 2,59 lần so với 

năm 2021; trong đó lượt khách lưu trú ước đạt 4,45 triệu lượt, gấp 2,46 lần; doanh 

thu du lịch ước đạt 5.670 tỷ đồng, gấp 4,08 lần so với năm 2021. Khối lượng luân 

chuyển hàng hóa ước đạt 4.200 triệu tấn.km, tăng 7,69%; khối lượng hành khách 

luân chuyển ước đạt 9.700 triệu hành khách.km, tăng 24,12% so với năm 2021. 

Bước đầu thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số; mạng lưới bưu 

chính tiếp tục được mở rộng; hạ tầng viễn thông tiếp tục được phát triển nhằm 

nâng cao chất lượng dịch vụ, phủ sóng đến tận vùng sâu, vùng xa, đáp ứng yêu cầu 

thông tin liên lạc cho 100% các xã.  

Tổng kim ngạch xuất khẩu năm 2022 ước đạt khoảng 2.490 triệu USD, tăng 

2,55% so với năm 2021; trong đó, xuất khẩu hàng hóa ước đạt 2.168,3 triệu USD, 

tăng 2,6% so với năm 202116. Kim ngạch nhập khẩu hàng hóa ước đạt 1.195 triệu 

USD, tăng 20,2% so với năm 2021. Dự kiến đến ngày 31/12/2022, tổng nguồn vốn 

huy động của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 194.767 tỷ đồng, tăng 11% 

so với đầu năm, cao hơn mức cùng kỳ năm 2021 (9,6%); tổng dư nợ của các tổ 

chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 269.998 tỷ đồng, tăng 11,29% so với đầu năm, 

cao hơn mức cùng kỳ năm 2021 (7,3%). 

4. Huy động nguồn lực, quản lý thu, chi ngân sách nhà nước và giải 

ngân vốn đầu tư công 

- Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội năm 2022 ước thực hiện 93.438 tỷ 

                                           
14 Cụm công nghiệp: Thanh Tiên (Huyện Thanh Chương), Nghi Diên, Đô Lăng 2 (Huyện Nghi Lộc). Hiện đang làm 

thủ tục bổ sung CCN Quỳnh Lộc (Thị xã Hoàng Mai). 
15 Như Đề án phát triển xuất khẩu tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, Đề án phát triển hạ tầng thương mại trên địa 

bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, Kế hoạch thực hiện Quyết định số 1163/QĐ-TTg ngày 13/7/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045”… 
16 Nhiều mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá như: Linh kiện điện thoại tăng 27,9% so với năm 2021 ; 

hàng dệt may tăng 12%; dăm gỗ tăng 15,12%; bột đá vôi trắng siêu mịn tăng 14,81%, dây điện và cáp điện tăng 

99,29%; đá ốp lát tăng 22,77%... 



6 

 

đồng, tăng 12,47% so với năm 2021; trong đó, vốn nhà nước ước đạt 16.515 tỷ 

đồng, tăng 7,26%; vốn ngoài nhà nước ước đạt 67.771 tỷ đồng, tăng 6,84%; vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) ước đạt 9.151 tỷ đồng, tăng 115,34%. 

- Thu ngân sách nhà nước năm 2022 ước thực hiện 20.350 tỷ đồng, vượt 

35,7% so với dự toán (vượt 5.353 tỷ đồng), bằng 101,8% so với thực hiện năm 

2021; trong đó, thu nội địa ước đạt 19.000 tỷ đồng, vượt 38,7% so với dự toán, 

tăng 3,6% so với thực hiện năm 2021, thu từ hoạt động xuất nhập khẩu ước đạt 

1.350 tỷ đồng, bằng 103,8% dự toán và bằng 81,7% so với năm 2021. Chi ngân 

sách ước cả năm 2022 đạt 32.543 tỷ đồng, bằng 104,7% dự toán. 

- Công tác chỉ đạo, điều hành triển khai kế hoạch đầu tư công quyết liệt ngay 

từ đầu năm. UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản đôn đốc đẩy mạnh giải ngân 

đầu tư công theo tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; thành lập 

tổ công tác, quyết định phân công nhiệm vụ cho các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh 

theo dõi, chỉ đạo tiến độ các dự án theo từng lĩnh vực; kiểm tra thực tế hiện trường 

24 dự án và làm việc với 12 địa phương và một số chủ đầu tư để đôn đốc giải ngân. 

Triển khai giao cho các ngành, các huyện cam kết tiến độ giải ngân; thực hiện 

thông báo 10 ngày 1 lần; tổ chức hội nghị giao ban xây dựng cơ bản toàn tỉnh và rà 

soát thực hiện 4 đợt điều chỉnh giảm chỉ tiêu các dự án giải ngân chậm để bổ sung 

cho các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. 

Kết quả tính đến ngày 20/11/2022, nguồn vốn đầu tư công tập trung tỉnh 

quản lý đã giải ngân 3.054,305 tỷ đồng, đạt 41,03% tổng kế hoạch. Nếu không tính 

nguồn ngân sách trung ương mới giao bổ sung và nguồn chương trình mục tiêu 

quốc gia, kết quả giải ngân đạt 52,64%, trong đó nguồn ngân sách trung ương đạt 

53,45%. Kế hoạch vốn kéo dài các năm trước sang năm 2022 đã giải ngân đạt 

83,23%. Các công trình trọng điểm được tập trung đẩy nhanh tiến độ như: Đường 

ven biển từ Nghi Sơn (Thanh Hóa) đến Cửa Lò (Nghệ An) đoạn Km7 - Km76; 

Đường Mường Xén - Ta Đo - Khe Kiền, Đường giao thông nối Vinh - Cửa Lò 

(giai đoạn 1); Đường giao thông nối Quốc lộ 7C (Đô Lương) đến đường Hồ Chí 

Minh (Tân Kỳ)... Hạ tầng KKT Đông Nam tiếp tục được quan tâm đầu tư xây dựng 

theo hướng đồng bộ17.  

5. Về công tác quy hoạch, phát triển đô thị và nhà ở 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ngành và địa phương tập trung phối hợp với 

đơn vị tư vấn xây dựng và hoàn thành báo cáo Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 205018. Ngày 14/11/2022, Hội đồng thẩm định quốc 

gia đã thông qua Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050; hiện đang tiếp tục hoàn chỉnh để Hội đồng nhân dân tỉnh thông qua trước khi 

trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

                                           
17 Triển khai đầu tư các tuyến đường giao thông thiết yếu trong khu kinh tế Đông Nam gồm: Tiếp tục thi công 

Đường N2, N5, N5 đoạn 2; các tuyến đường D4 giai đoạn 2, N1, N4; khởi công các dự án: Cầu vượt đường sắt tại 

đường N2; Kênh thoát nước dọc đường N5; Đường N3 nối QL1A vào KCN Hoàng Mai; đang vận hành thử và 

chuyển giao công nghệ đối với dự án Hệ thống xử lý nước thải KCN Đông Hồi. 

18 Nghệ An là tỉnh thứ 10 của cả nước đã hoàn thành công tác thẩm định Quy hoạch tỉnh.  
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Quy hoạch xây dựng đô thị và nông thôn đã cơ bản phủ kín: Tỷ lệ phủ kín 

quy hoạch chung xây dựng đô thị hiện hữu và đô thị chính đạt 100%; tỷ lệ phủ kín 

quy hoạch chung xây dựng các đô thị khác đạt 88,9%19; tỷ lệ phủ kín quy hoạch 

phân khu đạt 72%20. Phê duyệt 03/17 quy hoạch vùng huyện (Nam Đàn, Yên 

Thành, Quỳnh Lưu), hiện đang chỉ đạo lập quy hoạch vùng huyện cho 12 huyện 

(trong đó, có 09 huyện đã phê duyệt nhiệm vụ đang lập quy hoạch, 03 huyện đang 

lập nhiệm vụ). Về cơ bản các đô thị trên địa bàn tỉnh đã được lập quy hoạch tương 

đối hoàn chỉnh, góp phần thu hút đầu tư phát triển đô thị, các khu chức năng và 

quản lý đầu tư xây dựng theo đúng quy định pháp luật. Trình Bộ Xây dựng thẩm 

định Đồ án điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng KKT Đông Nam Nghệ 

An đến năm 2040, dự kiến hoàn thành cuối năm 2022. 

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 360/KH-UBND ngày 08/6/2022 về 

việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 của Bộ Chính 

trị về quy hoạch, xây dựng, quản lý và phát triển bền vững đô thị Việt Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn 2045 trên địa bàn tỉnh; các kế hoạch triển khai thực hiện: 

Quyết định số 241/QĐ-TTg ngày 24/02/2021 của Thủ tướng Chính phủ “Phê duyệt 

kế hoạch phân loại đô thị toàn quốc giai đoạn 2021-2030”; Quyết định số 438/QĐ-

TTg ngày 25/3/2021 của Thủ tướng Chính phủ triển khai Đề án “Phát triển các đô 

thị Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030”. Chương trình 

phát triển đô thị toàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2015-2020 định hướng đến năm 2030 

đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ tại Quyết định số 469/QĐ.UBND-XD 

ngày 31/01/2015, hiện đang tiếp tục triển khai xây dựng sau khi Quy hoạch tỉnh 

được phê duyệt. 

Công tác phát triển nhà ở tiếp tục được quan tâm thực hiện. Năm 2022, diện 

tích sàn nhà ở toàn tỉnh ước đạt 87.589.950 m2 sàn; diện tích nhà ở bình quân toàn 

tỉnh ước đạt 25,3 m2/người, trong đó tại khu vực đô thị là 33,6 m2/người, khu vực 

nông thôn là 23,7 m2/người; tổng diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 2,5 triệu m2 

sàn, tương ứng với khoảng 20.100 căn nhà. Thực hiện tiếp nhận kinh phí tài trợ lập 

quy hoạch chi tiết 08 khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích 

khoảng 560 ha; phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 05 khu đô thị, khu nhà ở với 

tổng diện tích khoảng 118 ha. 

6. Về cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, hỗ trợ và phát triển 

doanh nghiệp 

Các hoạt động xúc tiến đầu tư tiếp tục được đổi mới và có trọng tâm, trọng 

điểm. Tỉnh đã chỉ đạo các ngành, địa phương tích cực đồng hành với các nhà đầu 

tư để tập trung hỗ trợ, tháo gỡ vướng mắc về thủ tục cho các dự án đầu tư xây 

dựng kinh doanh hạ tầng (như các KCN VSIP, WHA, Hoàng Mai I, Thọ Lộc, 

Hoàng Mai II21) và các dự án trọng điểm thu hút đầu tư của tỉnh để đẩy nhanh tiến 

                                           
19 Còn lại các đô thị là thị tứ khu vực miền núi 
20 Thành phố Vinh cơ bản hoàn thành; thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hòa, thị xã Hoàng Mai đang triển khai lập quy 

hoạch các phân khu 
21 Dự án KCN Thọ Lộc giai đoạn 1: Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 8203/BKHĐT-QLKKT ngày 

14/11/2022 trình Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương đầu tư. 

https://sxdnghean.vnptioffice.vn/Vanban/Xem_ChiTiet.aspx?m=423132&a=1&vaitro=0&XLC=-1
https://sxdnghean.vnptioffice.vn/Vanban/Xem_ChiTiet.aspx?m=423132&a=1&vaitro=0&XLC=-1
https://sxdnghean.vnptioffice.vn/Vanban/Xem_ChiTiet.aspx?m=423132&a=1&vaitro=0&XLC=-1
https://sxdnghean.vnptioffice.vn/Vanban/Xem_ChiTiet.aspx?m=423132&a=1&vaitro=0&XLC=-1
https://sxdnghean.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=137465&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://sxdnghean.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=137465&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://sxdnghean.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=137465&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://sxdnghean.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=137465&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://sxdnghean.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=137465&xem=0&QL=xemdi&t=3
https://sxdnghean.vnptioffice.vn/Vanban/XuLyDiCV_ChiTiet.aspx?m=137465&xem=0&QL=xemdi&t=3
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độ thực hiện (như cảng nước sâu Cửa Lò, Juteng, Everwin...). 

Chỉ đạo triển khai thực hiện thực chất có hiệu quả Đề án cải thiện môi 

trường đầu tư kinh doanh, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2021-2025 và Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Nghệ An đến năm 2025 đã 

được phê duyệt. Tiếp tục ưu tiên bố trí vốn để triển khai hoàn thành các công trình 

trọng điểm phục vụ thu hút đầu tư, đồng hành với các nhà đầu tư hạ tầng để kêu 

gọi xúc tiến các nhà đầu tư thứ cấp. Xây dựng Sổ tay hướng dẫn quy trình, thủ tục 

đầu tư trên địa bàn; ban hành Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 18/7/2022 của 

UBND tỉnh về quy chế phối hợp quản lý dự án trên địa bàn; rà soát 271 dự án đầu 

tư có dấu hiệu chậm tiến độ, không triển khai trên địa bàn tỉnh, thành lập Đoàn 

kiểm tra và danh mục dự án kiểm tra trong năm 2022 đối với 139 dự án; trình 

HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 14/7/2022 về tăng cường 

công tác quản lý nhà nước đối với các dự án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử 

dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn tỉnh Nghệ An; phê duyệt Đề án của 

UBND tỉnh và trình Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với việc quản lý dự án đầu tư sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Nghệ 

An. 

Kết quả thu hút đầu tư năm 2022 rất tích cực, tính đến ngày 15/11/2022, trên 

địa bàn toàn tỉnh đã cấp mới cho 92 dự án với tổng số vốn đầu tư đăng ký là 

28.390,9 tỷ đồng; điều chỉnh 98 lượt dự án (trong đó điều chỉnh tổng vốn đầu tư 33 

lượt dự án với tổng vốn đầu tư tăng thêm 13.224 tỷ đồng). Tổng số vốn cấp mới và 

điều chỉnh là 41.614,9 tỷ đồng, tăng 50,91% so với cùng kỳ năm 2021. Đặc biệt, 

trong năm 2022, lần đầu tiên Nghệ An lọt vào nhóm 10 địa phương thu hút đầu tư 

FDI lớn nhất cả nước với tổng vốn cấp mới và điều chỉnh tính đến ngày 

10/11/2022 là 935,22 triệu USD. Trong đó có các dự án sản xuất công nghiệp lớn 

như: Nhà máy chế tạo các sản phẩm điện tử Goerteck 1-2 (điều chỉnh tăng 400 

triệu USD), Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Luxshare - ICT 2 (150 triệu USD), 

Nhà máy Khoa học kỹ thuật Kim loại Tân Việt (125 triệu USD)… Một số dự án 

lớn đã được khởi công xây dựng như: Nhà máy sản xuất linh kiện điện tử Everwin 

Precision Việt Nam, Nhà máy sản xuất linh kiện sản phẩm điện tử và phụ tùng ô tô 

JuTeng; khánh thành nhà máy may Nakano Nhật Bản,.... 

Công tác phát triển doanh nghiệp: Năm 2022 (tính đến ngày 15/11/2022), 

toàn tỉnh đã thành lập mới 2.706 doanh nghiệp, tăng 23,33% so với cùng kỳ năm 

2021 với tổng số vốn điều lệ đăng ký 21.813 tỷ đồng; có 827 doanh nghiệp đăng ký 

hoạt động trở lại, tăng 128 doanh nghiệp so cùng kỳ 2021. 

7. Công tác phát triển văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã hội 

- Giáo dục và đào tạo: Ngành giáo dục đã chủ động, linh hoạt, hoàn thành 

tốt các nhiệm vụ năm học 2021-2022; tổ chức các kỳ thi cấp tỉnh, cấp quốc gia 

đảm bảo nghiêm túc, an toàn, chất lượng; triển khai nhiệm vụ năm học 2022-2023 

đồng bộ, khoa học và đúng kế hoạch. Chất lượng giáo dục toàn diện được khẳng 

                                                                                                                                        
Dự án khu công nghiệp Hoàng Mai II: BQL KKT Đông Nam đã có Công văn số 1638/KKT-KHĐT ngày 

24/11/2022 trình UBND tỉnh về việc giải trình một số nội dung liên quan theo yêu cầu của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.. 



9 

 

định, kết quả thi tốt nghiệp THPT năm 2022, Nghệ An xếp thứ 20, tăng 14 bậc so 

với năm 2021. Tiếp tục giữ vững thành tích chất lượng giáo dục mũi nhọn, thuộc 

tốp 5 địa phương dẫn đầu cả nước về số học sinh giỏi quốc gia, khu vực và quốc 

tế22. Triển khai tốt nhiệm vụ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, dự kiến đến 

hết năm 2022, toàn tỉnh có 1.085 trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỷ lệ 74,72%23; 

chất lượng phổ cập giáo dục tại các địa phương trên địa bàn tiếp tục được nâng 

lên24. Triển khai Chương trình “Sóng và máy tính cho em” theo phát động của Thủ 

tướng Chính phủ, toàn tỉnh đã ủng hộ gần 20 tỷ đồng25, là một trong những tỉnh có 

số lượng huy động lớn nhất trên cả nước26. 

Tập trung triển khai Đề án số 14-ĐA/TU ngày 15/01/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030. Tiếp tục phối hợp tham mưu rà soát, sắp xếp các cơ sở 

giáo dục nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh27. Công tác giáo dục nghề nghiệp có đổi 

mới, đạt kết quả tích cực. Đoàn tham gia Kỳ thi kỹ nghề quốc gia lần thứ XII năm 

2022 đạt kết quả cao28. Phối hợp với Tổng cục GDNN, Bộ Lao động -Thương binh 

và Xã hội tổ chức Hội nghị triển khai Chiến lược phát triển giáo dục nghề nghiệp 

giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2045. Trong 10 tháng năm 2022, toàn 

tỉnh đã tuyển sinh đào tạo cho 57.679 lượt người29, đạt 87% kế hoạch; trong đó, có 

7.425 lao động được hỗ trợ học nghề trình độ sơ cấp, đào tạo dưới 03 tháng (có 

4.015 lao động hưởng chính sách học nghề của 03 Chương trình mục tiêu quốc 

gia). Dự kiến cả năm 2022, số lượng tuyển sinh đạt 96% kế hoạch, góp phần nâng 

tỷ lệ lao động qua đào tạo lên 67,7%. 

- Công tác y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: Ngành y tế đã chỉ đạo các cơ 

sở khám chữa bệnh đổi mới cơ chế phục vụ, lấy bệnh nhân làm trung tâm và ứng 

dụng triệt để công nghệ thông tin, từng bước số hóa các hoạt động khám, chữa 

bệnh để tạo bước “đột phá” trong cải cách hành chính, nâng cao chất lượng dịch 

                                           
22 Năm 2022, Nghệ An có 01 Huy chương vàng Olympic Tin học Châu Á - Thái Bình Dương, 01 học sinh Huy 

chương Bạc Olympic Tin học quốc tế; 01 học sinh đạt Huy chương Đồng Olympic Toán học quốc tế; có 97 học sinh 

đạt giải học sinh giỏi quốc gia (trong đó có 6 giải nhất, 20 giải nhì, 40 giải ba và 31 giải khuyến khích).  
23 Tính đến 31/10/2022, đã đề nghị công nhận mới 34 trường (11 trường MN, 13 trường TH, 8 trường THCS và 2 

trường THPT); công nhận lại và nâng chuẩn 175 trường (52 trường MN, 91 trường TH, 29 trường THCS và 3 

trường THPT); dự kiến đến hết năm 2022, có 1085 trường đang đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ 74,72%). 
24 Đến nay, 21/21 đơn vị đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi; 21/21 đơn vị đạt chuẩn Xoá mù 

chữ mức độ 2; 21/21 đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3; 02 đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục 

THCS mức độ 1, 12 đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục THCS mức độ 2, 07 đơn vị đạt chuẩn Phổ cập giáo dục 

THCS mức độ 3. Nghệ An là tỉnh thứ 25 trong cả nước đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3. 
25 Gồm 110 máy tính, 9.030 điện thoại, 5.500 sim 4G và 125 tài khoản học trực tuyến, 32 Ti vi và 3.047 thiết bị hỗ 

trợ cho việc dạy và học trực tuyến.  
26 Theo thống kê của Bộ Giáo dục và Đào tạo. 
27 Trên địa bàn tỉnh hiện có 55 cơ sở GDNN, giảm 07 cơ sở so với năm 2021 (03 trường Đại học và 04 cơ sở khác 

có tham gia đào tạo nghề nghiệp) gồm: 9 trường cao đẳng, 13 trường trung cấp, 22 trung tâm giáo dục nghề nghiệp, 

11 cơ sở khác có tham gia đào tạo nghề nghiệp. Trong đó, có 03 trường chất lượng cao; 16 trường có các nghề trọng 

điểm theo cấp độ quốc tế, Khu vực ASEAN và quốc gia. Tiếp nhận, thẩm định, cấp giấy chứng nhận đăng ký, đăng 

ký bổ sung hoạt động giáo dục nghề nghiệp cho 13 đơn vị; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động GDNN cho 

7 đơn vị; tham mưu UBND tỉnh đổi tên cho 01 đơn vị (Trung tâm GDNN cơ giới nông nghiệp và PTNT Nghệ An). 
28 Tham gia Kỳ thi Kỹ năng nghề quốc gia có 3/3 thí sinh dự thi đạt giải, gồm: 01 thí sinh đạt giải nhì (huy chương 

bạc) và 02 thí sinh đạt giải khuyến khích (chứng chỉ kỹ năng nghề xuất sắc) 
29 gồm: cao đẳng 3.750 người; trung cấp 8.065 người; sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng 45.864 lượt người. 
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vụ. Tập trung triển khai tiếp tục triển khai thực hiện Đề án khám chữa bệnh từ xa; 

tổ chức các hoạt động giao ban, đào tạo trực tuyến giữa điểm cầu tuyến tỉnh30 với 

các cơ sở khám chữa bệnh trong và ngoài công lập trên địa bàn tỉnh. Chủ động các 

giải pháp phòng, chống hiệu quả các loại dịch bệnh khác (đậu mùa khỉ, sốt xuất 

huyết Dengue…) theo chỉ đạo, hướng dẫn của Bộ Y tế, không để “dịch chồng 

dịch”. Tổ chức đấu thầu tập trung lựa chọn nhà thầu cung ứng thuốc cho các đơn vị 

khám, chữa bệnh năm 2022-2023; kiểm tra công tác đấu thầu mua sắm, quản lý và 

sử dụng trang thiết bị y tế tại các đơn vị. 

Công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, chế biến và kinh 

doanh thực phẩm; thực hiện các quy định của pháp luật về hành nghề y, dược tư 

nhân; khám chữa bệnh, sản xuất, kinh doanh dược, mỹ phẩm, thực phẩm chức 

năng được tăng cường. Tổ chức chiến dịch truyền thông, vận động, lồng ghép cung 

cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản/Kế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh 

đạt nhiều kết quả tốt. Ước đến cuối năm 2022, tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y 

tế đạt 93%; tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ đạt 90%; 12,2 bác sỹ/10.000 dân; 36,54 

giường bệnh/10.000 dân; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng giảm còn 

14,9%...  

- Công tác lao động, việc làm và đảm bảo an sinh xã hội: UBND tỉnh đã 

tích cực chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ tiếp nhận, thẩm định hồ sơ và giải ngân kinh phí 

hỗ trợ cho người lao động kịp thời, đúng đối tượng; hoàn thành các chính sách hỗ 

trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo 

Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ; chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà cho người 

lao động theo Quyết định số 08/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Công tác 

quản lý nhà nước về lao động, việc làm, an toàn lao động tiếp tục được quan tâm 

và thực hiện tốt. Thực hiện thu thập, lưu trữ, tổng hợp thông tin thị trường lao 

động, đẩy mạnh kết nối cung - cầu lao động, các phiên giao dịch việc làm thu hút 

nhiều doanh nghiệp, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, người lao động, học sinh, sinh 

viên tham gia31. Ước cả năm 2022, toàn tỉnh giải quyết việc làm cho trên 45.000 

người, tăng 11,68% so với năm 2021; trong đó, đưa người lao động đi làm việc ở 

nước ngoài theo hợp đồng khoảng 24.500 người, tăng 118,55% so với năm 2021. 

Kịp thời triển khai các biện pháp bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tốt chính 

sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội32; công 

tác phòng, chống tệ nạn xã hội. Chỉ đạo thực hiện tổng rà soát hộ nghèo, hộ cận 

                                           
30 Bệnh viện Hữu nghị đa khoa tỉnh và Bệnh viện Sản - Nhi. 
31 Tổ chức ngày hội kết nối việc làm tại Quế Phong, Nghĩa Đàn; Chương trình kết nối, giới thiệu việc làm trong và 

ngoài nước tại Quỳnh Lưu; chương trình phát triển nghề nghiệp cho học sinh lớp 12 và người lao động đang hưởng 

bảo hiểm thất nghiệp tại Diễn Châu và vùng lân cận. Tổ chức 38 phiên giao dịch việc làm online, 44 phiên giao dịch 

việc làm lưu động, 22 hội thảo chương trình tư vấn việc làm; tư vấn, giới thiệu việc làm tại các xã, thị trấn, các 

bản… Kết quả đã tư vấn nghề và việc làm cho 26.811 người, đạt 80% kế hoạch, trong đó, tư vấn nghề: 8.124 người, 

tư vấn việc làm: 18.687 người.  
32 Chi trả trợ cấp thường xuyên cho 68.030 đối tượng với số tiền chi trả trên 130 tỷ đồng/tháng. 10 tháng đầu năm 

2022, đã tiếp nhận, tham mưu giải quyết chế độ chính sách cho 5.596 trường hợp. Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 

năm 2022, toàn tỉnh có 165.584 người có công và thân nhân người có công với cách mạng được tặng quà, số tiền 

trên 52 tỷ đồng 
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nghèo, hộ có mức sống trung bình tỉnh Nghệ An theo chuẩn nghèo mới33; triển 

khai các chương trình mục tiêu bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới... Công 

tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới luôn được quan tâm chỉ đạo và đạt 

nhiều kết quả quan trọng. Các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 

nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh tích cực chung tay ủng hộ người dân bị thiệt hại 

khắc phục hậu quả do mưa lũ34, hỗ trợ người dân sớm ổn định cuộc sống và phát 

triển sản xuất. 

- Văn hóa, thể thao: Các hoạt động văn hóa, xã hội được quan tâm tổ chức 

dưới nhiều hình thức đa dạng, sôi nổi, tạo sự phấn khởi, nâng cao đời sống tinh 

thần nhân dân; tổ chức thành công nhiều sự kiện quan trọng35. Công tác bảo tồn, 

bảo tàng, phát huy giá trị di sản văn hóa được quan tâm, tổ chức tốt việc mở cửa 

đón khách tham quan tại các di tích, bảo tàng gắn với đảm bảo phòng chống dịch. 

Phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa và xây dựng thiết chế 

văn hóa, thể thao ở cơ sở gắn với phong trào nông thôn mới tiếp tục được đẩy 

mạnh, góp phần làm thay đổi diện mạo, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của 

nhân dân. Nhiều thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở được các địa phương tập trung 

đầu tư cải tạo, nâng cấp và xây dựng mới đưa vào hoạt động có hiệu quả, phát huy 

tốt công năng sử dụng, đáp ứng nhu cầu hưởng thu của nhân dân. Ước đến cuối 

năm 2022, tỷ lệ làng, bản, khối phố văn hóa đạt 67,4%; tỷ lệ phường, xã, thị trấn 

có thiết chế văn hoá - thể thao đạt chuẩn 73,5%. Phong trào thể dục thể thao quần 

chúng và thành tích cao tiếp tục đạt được kết quả tích cực tại các giải quy mô cấp 

tỉnh và cấp quốc gia36. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao cấp huyện và 

Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX. 

- Hoạt động khoa học công nghệ: Hoạt động nghiên cứu khoa học và công 

nghệ được tiến hành tập trung, trọng điểm37. Thực hiện nhiều đề tài, dự án nhằm 

phát triển sản phẩm hàng hóa đầu tư theo chuỗi giá trị từ khâu sản xuất đến thị 

trường tiêu thụ; sàng lọc và ưu tiên các dự án ứng dụng và có sản phẩm cụ thể. 

Năm 2022 đã triển khai thực hiện 67 đề tài, dự án cấp tỉnh. Kết quả của các đề tài, 

                                           
33 Thực hiện việc cấp giấy chứng nhận hộ nghèo cho 66.673 hộ và giấy chứng nhận hộ cận nghèo cho 56.289 hộ tại 

các huyện, thành phố, thị xã. Triển khai thực hiện chương trình MTQG giảm nghèo bền vững với tổng nguồn vốn 

thực hiện vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình giai đoạn 2021-2025: 918.868 

triệu đồng.  
34 Theo số liệu của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An, từ 02/10 đến ngày 31/10/2022, toàn tỉnh đã 

tiếp nhận gần 97 tỷ đồng (bằng tiền và hàng hoá) của các đơn vị, cá nhân ủng hộ khắc phục hậu quả thiên tai. 
35 Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Lễ hội Làng Sen năm 2022 gắn với kỷ niệm 132 năm 

ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh; chương trình nghệ thuật “Người mẹ làng Sen”; 120 năm Ngày sinh Tổng Bí thư 

Lê Hồng Phong; 120 năm ngày sinh đồng chí Phan Đăng Lưu; Liên hoan Tuồng và Dân ca kịch toàn quốc năm 

2022; chương trình nghệ thuật “Bản hùng ca bất diệt”, “Bài ca không quên” kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh, 

Liệt sĩ; chương trình nghệ thuật “Truông Bồn - Bản hùng ca huyền thoại” kỷ niệm 54 năm chiến thắng Truông Bồn; 

kỷ niệm 250 ngày sinh, 200 năm ngày mất của Nữ sỹ Hồ Xuân Hương… Tổ chức Cuộc thi đại sứ Văn hóa đọc năm 

2022; Ngày hội văn hóa đọc; cuộc thi tuyên truyền và giới thiệu sách phục vụ lưu động tại 15 điểm; luân chuyển 

sách tại 03 điểm... hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam tại các địa phương. 
36 10 tháng năm 2022, thể thao thành tích cao đạt 297 huy chương; Tham dự SEAgames 31, Nghệ An đóng góp 05 

vận động viên và có 03 vận động viên đạt huy chương; 5 đội bóng đá trẻ vô địch ở các lứa tuổi (U9, U11, U13, U15) 

và đội U17, U19 đạt huy chương đồng giải toàn quốc. 

37 Tiếp tục ưu tiên cho 6 lĩnh vực KH&CN trọng điểm: Lĩnh vực nông nghiệp; Lĩnh vực Khoa học xã hội và nhân 

văn; Lĩnh vực y dược; Lĩnh vực KH&CN phục vụ phát triển kinh tế xã hội các huyện, thị, thành; Lĩnh vực công 

nghệ thông tin; Lĩnh vực môi trường. 
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dự án đã phản ánh được mục tiêu, nội dung và chất lượng các sản phẩm được giao; 

số lượng các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ kỹ thuật được áp dụng và triển khai 

nhân rộng được tăng lên đạt trên 70% ứng dụng và thực tiễn. Bảo tồn, khai thác và 

phát triển đa dạng sinh học, quỹ gen quý hiếm nhằm phát huy giá trị khu dự trữ 

sinh quyển miền Tây Nghệ An, nhất là các loại dược liệu. Triển khai thực hiện tốt 

chương trình 100 sản phẩm có tác động KH&CN, đến nay đã có hơn 70 sản phẩm 

là các cây con đặc sản, đặc thù, cây con chủ lực, có lợi thế cạnh tranh, các sản 

phẩm truyền thống của Nghệ An được hỗ trợ đầu tư nghiên cứu, ứng dụng các tiến 

bộ KH&CN tạo ra các sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường38. Ban 

hành và triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An đến năm 2030 tại Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 6/6/2022; lựa 

chọn các sản phẩm tiêu biểu nhằm thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ địa phương, 

đầu tư xác lập bảo hộ và phát triển thương hiệu sản phẩm Nghệ An. Hướng dẫn 

đăng ký xác lập quyền về sở hữu công nghiệp cho 17 các tổ chức, cá nhân. Công 

tác phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo bước đầu đem lại hiệu 

quả tích cực, gia tăng số lượng các doanh nghiệp khởi nghiệp cũng như các doanh 

nghiệp KHCN. Phát động Cuộc thi tìm kiếm tài năng khởi nghiệp đổi mới sáng tạo 

Nghệ An mở rộng năm 2022 (Techfest Nghệ An open 2022) với chủ đề “Chuyển 

đổi số với khởi nghiệp sáng tạo” nhằm mục đích biến “Khát vọng sông Lam thành 

kỳ tích sông Lam”. Tổ chức thành công Cuộc thi Hackathon Nghệ An năm 2022 

với sự tham gia 14 đội trong và ngoài tỉnh. 

- Bảo hiểm xã hội: Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động tham gia 

bảo hiểm xã hội (BHXH), bảo hiểm y tế (BHYT) để tiến tới bảo hiểm y tế toàn 

dân, bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động. Giải quyết kịp thời, đúng chế độ 

chính sách và các quyền lợi chính đáng của người tham gia bảo hiểm. Ước tính cả 

năm 2022, toàn tỉnh có 3.074.266 người tham gia BHXH, BHYT, BHXH tự 

nguyện, bảo hiểm thất nghiệp. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT ước đạt 92% dân 

số. Số người tham gia BHXH là 405.708 người, tỷ lệ bao phủ đạt 21,7%. Ước toàn 

tỉnh giải quyết cho 212.774 lượt người hưởng chế độ BHXH, tăng 81,4% so với 

năm 2021. 

- Thực hiện chính sách dân tộc: Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả 

các chính sách dân tộc39, đặc biệt là Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển 

kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2025 (Chương trình được thực hiện trên địa bàn: 76 xã khu vực III, 55 xã khu vực 

và 588 thôn đặc biệt khó khăn). Kịp thời tham mưu Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh ban hành 

Chỉ thị, Nghị quyết và các văn bản, kế hoạch triển khai các cơ chế chính sách, 

                                           
38 như: Trà hoa vàng, chè Nghệ An, trà cà gai leo, giảo cổ lam, dây thìa canh, trà gạo thảo dược, nước mắm vạn 

phần, nước mắm Cửa Hội, tôm nõn Diễn Châu, mực Quỳnh Lưu, cá thu nường Cửa Lò, lúa Japonica, gừng Kỳ Sơn, 

rượu Mú Từn, Sâm Puxailaileng, đẳng sâm, Lan Kim tuyến, cây Bảy lá một hoa, Hà thủ ô đỏ, bò H’ Mông, lúa 

AC5, mật ong Tây Hiếu, mật ong Yên Thành, tảo xoán, rau hữu cơ… 
39 Chính sách theo Quyết định số 1989/QĐ-TTg ngày 28/11/2017 của Thủ tướng phủ về phê duyệt đề án “Hỗ trợ 

hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018-2025”, Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg ngày 

06/3/2018 của Thủ tướng Chính phủ về người có uy tín vùng đồng bào dân tộc thiểu số; Tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật, các chế độ chính sách cho đồng bào dân tộc thiểu số tại các địa phương có khả năng xảy ra di cư tự do; 

Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số tỉnh Nghệ An” ... 
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hướng dẫn thực hiện công tác dân tộc và chính sách dân tộc40. Nhìn chung các 

chương trình, đề án, chính sách đã được triển khai kịp thời, công khai minh bạch, 

dân chủ và đúng quy định; đáp ứng được yêu cầu, nguyện vọng của đồng bào dân 

tộc và miền núi. Đời sống vật chất và tinh thần của đồng bào các dân tộc thiểu số 

ngày càng được cải thiện, vùng miền đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi của 

tỉnh từng bước đổi thay theo hướng phát triển toàn diện. 

8. Tình hình thực hiện quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng 

phó với biến đổi khí hậu 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các ngành, các cấp tăng cường quản lý tài nguyên 

và bảo vệ môi trường; rà soát chính sách, pháp luật về lĩnh vực tài nguyên môi 

trường đã ban hành thuộc thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, thay thế nhằm tháo gỡ 

và giải quyết vướng mắc, tạo thuận lợi cho các thành phần kinh tế tiếp cận nguồn 

lực tài nguyên, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai41. Hoàn thành phê duyệt Quy 

hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cho 21 

đơn vị cấp huyện. Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức và 

cá nhân tiếp tục được đẩy mạnh42. Thực hiện kịp thời, đúng quy định pháp luật về 

thẩm định nhu cầu, điều kiện, việc giao thuê đất, cấp giấy chứng nhận trên địa bàn 

tỉnh; xác định giá đất, thẩm định, cấp phép đối với các lĩnh vực đất đai, khoáng 

sản, tài nguyên nước, môi trường.  

Xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn. 

Thực hiện rà soát, kiểm tra hiện trạng, tình hình khai thác, thực hiện các nghĩa vụ 

liên quan (thuê đất, nộp tiền cấp quyền, ký quỹ, báo cáo định kỳ, kiểm kê trữ 

lượng...) của các khu vực mỏ trên địa bàn tỉnh. Xử lý các vấn đề liên quan đến 

vùng nguyên liệu phục vụ các dự án trọng điểm như dự án VSIP, dự án WHA, 

đường cao tốc… Chỉ đạo các ngành, địa phương tập trung thực hiện đồng bộ các 

các giải pháp phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai trong mùa mưa bão và 

trong điều kiện tình hình thời tiết diễn biến phức tạp43.  

9. Công tác cải cách hành chính, quản lý nhà nước 

Công tác cải cách hành chính (CCHC) tiếp tục được UBND tỉnh quan tâm, 

quyết liệt chỉ đạo; UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản chấn chỉnh công tác 

                                           
40 Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 01/8/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 

công tác dân tộc và thực hiện chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2022 - 2026, định hướng đến 

năm 2030; Kế hoạch số 740/KH-UBND ngày 25/10/2022 về thực hiện Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 01/8/2022 của 

Ban Thưởng vụ Tỉnh uỷ; Kế hoạch số 497/KH-BDT ngày 08/7/2022 về việc thực hiện Chiến lược công tác dân tộc 

trên địa bàn tỉnh Nghệ An, giai đoạn 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2045; nhiều nghị quyết, kế hoạch, văn bản 

hướng dẫn triển khai Chương trình MTQG phát triển KTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 

2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn. 
41 Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 02/3/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022-2030 (thay thế Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 

08/12/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ); Quyết định số 24/2022/QĐ-UBND ngày 14/02/2022 quy định về bồi 

thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh (thay thế các Quyết định số: 58/2015/QĐ-

UBND, 39/2018/QĐ-UBND, 40/2018/QĐ-UBND và 74/2017/QĐ-UBND). 
42 10 tháng năm 2022, đã tiếp nhận xử lý 2.710 hồ sơ đất tổ chức; 247.612  hồ sơ đất hộ gia đình, cá nhân  
43 Ban hành các Công điện số 20/CĐ-UBND ngày 25/9/2022 về việc tập trung ứng phó khẩn cấp với bão số 4 năm 

2022; số 25/CĐ-UBND ngày 30/9/2022 về việc tập trung khắc phục hậu quả bão số 4 và chủ động ứng phó thiên tai 

trong thời gian tới 
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tham mưu, chỉ đạo đẩy mạnh CCHC trong năm 202244, chỉ đạo đề cao trách nhiệm 

người đứng đầu trong chỉ đạo công tác CCHC ở cơ quan, đơn vị. Triển khai Quyết 

định số 5165/QĐ-UBND ngày 30/12/2021 của UBND tỉnh về Kế hoạch CCHC 

Nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022; đến nay đã hoàn thành 39/41 nhiệm vụ đề ra tại 

Kế hoạch CCHC nhà nước năm 2022, đạt 95,12% kế hoạch45. Tiếp tục đẩy mạnh 

việc rà soát, cắt giảm thời gian, đơn giản hóa TTHC; UBND tỉnh đã ban hành 21 

quyết định công bố danh mục 511 thủ tục hành chính (TTHC)46; có 8 đơn vị thực hiện 

cắt giảm thời gian giải quyết đối với 812 thủ tục, tổng thời gian được cắt giảm là 

2.117,5 ngày. Việc tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành 

tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh được kiểm soát chặt chẽ qua Cổng 

Dịch vụ công và Hệ thống thông tin Một cửa điện tử tỉnh đảm bảo minh bạch, rõ 

ràng, đa số đúng hẹn. Hiện tại có 18 Sở, ngành chuyên môn thuộc UBND tỉnh và 

03 cơ quan chuyên môn ngành dọc47 đóng trên địa bàn với khoảng 1.300 TTHC 

được tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của tỉnh. Thành lập Đoàn 

kiểm tra liên ngành việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trên địa bàn 

tỉnh; đến nay đã tổ chức kiểm tra 05 đơn vị cấp tỉnh48, 14 đơn vị cấp huyện49 và 

một số đơn vị cấp xã. Tổ chức kiểm tra công tác CCHC tại 14 đơn vị, sau kiểm tra 

đã có thông báo kết luận nêu rõ kết quả đạt được và những tồn tại hạn chế cần khắc 

phục để đơn vị có giải pháp khắc phục. 

Kết quả Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 

2021 của Nghệ An thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố đạt chỉ số cao nhất cả nước; Chỉ 

số cải cách hành chính (Par Index) năm 2021 xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố trực 

thuộc trung ương (tăng 01 bậc so với năm 2020 và là thứ hạng cao nhất từ trước đến 

nay); chỉ số hài lòng về sự phục vụ hành chính (SIPAS) tăng 15 bậc (từ thứ hạng 

48/63 lên thứ hạng 35/63). UBND tỉnh đã chỉ đạo Trung tâm xúc tiến Đầu tư, 

Thương mại và Du lịch phối hợp các sở, ngành liên quan báo cáo, phân tích làm rõ 

các chỉ tiêu thành phần, thông số ảnh hưởng đến chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

tỉnh (PCI); Tổ chức Hội thảo đánh giá chỉ số PCI tỉnh Nghệ An năm 2021 và giải 

pháp nâng cao chỉ số PCI trong thời gian tới; ban hành Văn bản số 7919/UBND-

CN ngày 11/10/2022 chỉ đạo các cấp, ngành triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp nâng cao chỉ số PCI. 

Với chủ đề “tập trung chuyển đổi số trong các cơ quan hành chính nhà nước”, 

UBND tỉnh đã trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/8/2022 

                                           
44 Công văn số 1709/UBND-KSTT ngày 16/3/2022 của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 05/NQ-TU ngày 

14/12/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030; số 

1617/UBND-CN ngày 14/3/2022 và số 5958/UBND-TH ngày 05/8/2022 về tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao 

chất lượng, tiến độ tham mưu giải quyết công việc… 
45 02 nhiệm vụ dự kiến hoàn thành trước ngày 31/12/2022 là: điều tra XHH về CCHC; xây dựng áp dụng phần mềm 

chấm điểm CCHC. 
46 Cấp tỉnh: 421 thủ tục, cấp huyện: 62 thủ tục, cấp xã: 28 thủ tục. 
47 Công an tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh và Công ty Điện lực Nghệ An. 
48 Gồm: Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Văn thư lưu trữ, Ban Thi đua 

khen thưởng - Sở Nội vụ. 
49 Gồm: thành phố Vinh, thị xã Cửa Lò, thị xã Thái Hoà; huyện Nghi Lộc, Quỳnh Lưu, Kỳ Sơn, Tương Dương, Con 

Cuông, Thanh Chương, Nghĩa Đàn, Đô Lương, Quỳ Hợp, Quỳ Châu. 
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của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, 

định hướng đến năm 2030; ban hành Kế hoạch số 586/KH-UBND ngày 22/8/2022 

về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025 và Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 

21/02/2022 tập trung thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về chuyển đổi số trong các cơ 

quan nhà nước tỉnh Nghệ An năm 2022. Đến nay, 100% các sở, ban, ngành, địa 

phương sử dụng chữ ký số và kết nối liên thông văn bản. Triển khai nền tảng tích 

hợp, chia sẻ dữ liệu cấp tỉnh kết nối với cơ sở dữ liệu Quốc gia; 100% văn bản đi 

được gửi dưới dạng điện tử (trừ văn bản mật). Tất cả hệ thống văn bản đi - đến 

được xử lý trên môi trường mạng. Chuẩn bị cho việc tích hợp các dịch vụ dùng 

chung khác vào hệ thống; tích hợp trục liên thông văn bản; hoàn thành thực hiện kết 

nối, tích hợp, chia sẻ dữ liệu với một số hệ thống thông tin của bộ, ngành Trung ương 

thông qua nền tảng kết nối, chia sẻ, tích hợp dữ liệu Quốc gia50. Từng bước thực hiện 

lộ trình chuyển đổi số hướng tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số. 

Đã tập trung triển khai, chỉ đạo thực hiện sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các 

cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, đảm bảo ngày 

càng hoạt động ổn định, hiệu lực, hiệu quả. Chỉ đạo xây dựng phương án tổ chức lại 

các phòng chuyên môn và đơn vị sự nghiệp trực thuộc theo hướng tinh gọn, hoạt động 

hiệu lực, hiệu quả, đảm bảo yêu cầu theo Kế hoạch 682/KH-UBND ngày 

28/11/2020 về việc triển khai thực Nghị định số 107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 

của Chính phủ; Hướng dẫn số 773/HD-UBND ngày 30/12/2020 về việc hướng dẫn 

thực hiện Nghị định số 108/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020 của Chính phủ. Đến nay, 

các Sở, ngành, huyện, thành, thị cơ bản hoàn thành việc sắp xếp các phòng chuyên 

môn đáp ứng các tiêu chí theo quy định của Chính phủ. Năm 2022, UBND tỉnh 

phê duyệt Đề án tinh giản biên chế cho 489 người với tổng kinh phí 75.968 triệu 

đồng. Thực hiện giảm 13 đơn vị do sáp nhập các đơn vị sự nghiệp công lập51. Triển 

khai xây dựng Đề án điều chỉnh địa giới hành chính và mở rộng không gian đô thị 

thành phố Vinh. 

10. Tình hình thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn 

xã hội; hoạt động đối ngoại và công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội: UBND tỉnh đã tăng cường 

chỉ đạo hiệu quả công tác quốc phòng, an ninh; xây dựng thế trận quốc phòng, an 

ninh vững chắc. Bảo vệ tuyệt đối an toàn hơn 80 đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước 

đến thăm và làm việc tại Nghệ An và các sự kiện chính trị xã hội lớn. Tăng cường 

công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm, tội phạm về trật tự xã hội giảm hơn 

21,5% so với cùng kỳ năm 2019; tỷ lệ điều tra làm rõ án hình sự đạt cao (đạt 

90,9%). Phát hiện, bắt giữ 1.200 vụ, 1.622 đối tượng phạm tội về ma túy, thu giữ 

hơn 127 kg ma tuý các loại; làm sạch 35 xã có ma tuý; đặc biệt đã huy động hệ 

thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở làm sạch 27 xã biên giới có ma tuý, được Bộ Công 

an nghiên cứu nhân rộng toàn quốc. Bắt, xử lý 78 vụ, 294 đối tượng phạm tội công 

nghệ cao, làm rõ số tiền lừa đảo chiếm đoạt tài sản và đánh bạc hơn 2.100 tỷ đồng. 

                                           
50 Như: dịch vụ đăng ký lý lịch tư pháp, dịch vụ bưu chính công ích, cơ sở dữ liệu Quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. 
51 Các đơn vị cụ thể đã được báo cáo tại Báo cáo số 803/BC-UBND ngày 18/11/2022 về CCHC tỉnh Nghệ An năm 2022, 

nhiệm vụ, giải pháp năm 2023.  
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Bắt, xử lý hơn 2.297 vụ việc vi phạm về kinh tế, môi trường, thu 06 tấn pháo và các 

tang vật khác, nhất là đấu tranh có hiệu quả với tội phạm về xăng, dầu, tội phạm liên 

quan “tín dụng đen”, tội phạm trục lợi chính sách an sinh xã hội... Chỉ đạo triển khai 

đồng bộ các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng; triển 

khai Đề án số 06/CP của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định 

danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm 

nhìn đến năm 2030. Tổ chức thành công diễn tập khu vực phòng thủ, phòng thủ 

dân sự tỉnh, 05 huyện và diễn tập huy động nhân lực, phương tiện tàu thuyền dân 

sự theo Nghị định số 30/2010/NĐ-CP, 130/2015/NĐ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo 

triển khai tốt công tác phối hợp huy động lực lượng, phương tiện tham gia cứu hộ, 

cứu nạn và giúp dân khắc phục hậu quả do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4. 

- Hoạt động đối ngoại: Được triển khai chủ động, đồng bộ, hiệu quả, toàn 

diện trên cả 3 trụ cột: đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân, 

đạt nhiều kết quả tích cực. Tỉnh đã đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn khách 

nước ngoài; tiếp tục tăng cường hoạt động hợp tác, kết nối với địa phương các 

nước52. Tổ chức nhiều hoạt động nhân kỷ niệm năm đoàn kết Việt Nam - Lào, đặc 

biệt tổ chức thành công Lễ kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt 

Nam - Lào và 45 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào. 

Công tác vận động, quản lý viện trợ của các tổ chức phi chính phủ nước ngoài 

được thực hiện chặt chẽ, hiệu quả; hiệu quả53. Công tác lãnh sự và bảo công dân 

tiếp tục được thực hiện kịp thời, hiệu quả54. Xây dựng phim giới thiệu Nghệ An 

bằng nhiều thứ tiếng phục vụ công tác đối ngoại của tỉnh ở trong và ngoài nước. 

Công tác đối với người Nghệ An ở nước ngoài tiếp tục được quan tâm: tổ chức 

thành công Lễ Khai mạc trại hè Việt Nam 2022, để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng 

các thanh thiếu niên kiều bào. Công tác quản lý biên giới được triển khai đồng bộ, 

giữ vững sự ổn định trên tuyến biên giới đất liền, biển đảo, đảm bảo quốc phòng, 

an ninh.  

- Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 

nhũng: UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai kế hoạch thanh tra năm 2022 có trọng 

tâm, trọng điểm, tập trung các lĩnh vực nhạy cảm, dễ xảy ra sai phạm mà dư luận 

quan tâm. 10 tháng năm 2022, toàn ngành thanh tra đã triển khai 359 cuộc thanh 

tra hành chính; qua thanh tra phát hiện sai phạm 88.588 triệu đồng và 2.233.178 m2 

đất; kiến nghị thu hồi 61.512 triệu đồng và 1.545.600 m2 đất. Thực hiện 1.121 cuộc 

thanh tra, kiểm tra chuyên ngành; phát hiện tổng số tiền vi phạm và kiến nghị thu về 

ngân sách nhà nước 1.258 triệu đồng; ban hành 2.603 quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính với số tiền xử phạt 12.861 triệu đồng. Thực hiện 95 cuộc thanh tra trách 

nhiệm của Thủ trưởng các cấp, các ngành trong việc thực hiện các quy định của 

                                           
52 Tổ chức thành công các hội nghị trực tuyến với Chính quyền tỉnh Gifu (Nhật Bản), Chính quyền bang 

Haryana (Ấn Độ); thiết lập quan hệ hữu nghị với thành phố Gwangju (Hàn Quốc); ký kết Biên bản ghi nhớ với 

Liên đoàn Sản xuất Singapore về hợp tác đầu tư và thương mại... Tổ chức Hội nghị xúc tiến đầu tư và thương mại 

Nghệ An tại các thành phố Gwangju, Seoul (Hàn Quốc), Hội nghị xúc tiến  đầu tư Đài Loan. 
53 Có 18 dự án, 07 phi dự án đang được triển khai với tổng số vốn cam kết viện trợ là 4,09 triệu USD. 
54 Xử lý 18 trường hợp liên quan đến công tác lãnh sự, 40 trường hợp bảo hộ công dân; đề nghị Cục Xuất nhập cảnh 

- Bộ Công an xem xét cấp thẻ ABTC đối với với 27 doanh nhân/21 doanh nghiệp; giải quyết nhập cảnh cho 232 lượt 

chuyên gia nước ngoài/39 doanh nghiệp vào làm việc tại tỉnh. 
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pháp luật về thanh tra, khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng; qua thanh 

tra, kiến nghị kiểm điểm, rút kinh nghiệm đối với 70 tổ chức và 391 cá nhân có sai 

phạm. Tổ chức tốt việc tiếp công dân và xử lý đơn thư, khiếu nại tố cáo: các cơ 

quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiếp 5.720 lượt công dân; tiếp nhận 8.754 đơn, với 

306 vụ việc khiếu nại, tố cáo phải giải quyết (tăng 5,2% so với cùng kỳ năm 2021); 

giải quyết được 271/306 vụ việc, đạt tỷ lệ 88,6% số vụ việc phát sinh. Qua thanh 

tra, giải quyết khiếu nại, tốc cáo đã chuyển cơ quan điều tra và kiến nghị chuyển cơ 

quan điều tra 06 vụ việc có dấu hiệu sai phạm. 

II. Kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022 

Nghị quyết số 54/NQ-HĐND ngày 09/12/2021 của HĐND tỉnh đã quyết nghị 

28 chỉ tiêu chủ yếu về phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Dự kiến đến hết năm 

2022, có 27/28 chỉ tiêu đạt mục tiêu kế hoạch được HĐND tỉnh giao, 01/28 chỉ tiêu 

không hoàn thành mục tiêu kế hoạch (Chi tiết tại biểu 5 kèm theo). 

III. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Lĩnh vực kinh tế 

- Một số sản phẩm, hàng hóa sản xuất, xuất khẩu chủ yếu năm 2022 dự kiến 

giảm so với năm 2021 như: phân bón, sợi, bao bì, thùng carton…; một số chỉ tiêu 

về nông nghiệp như ngô vụ Đông, trồng mới cao su, mía, lạc... chưa đạt kế hoạch. 

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, nhất là lĩnh vực công 

nghiệp gặp nhiều khó khăn. Cơ cấu thu ngân sách chưa thực sự bền vững, còn phụ 

thuộc nhiều vào nguồn thu từ tiền đất.  

- Tiến độ giải ngân đầu tư công một số nguồn vốn, một số đơn vị huyện, 

ngành vẫn còn chậm và thấp hơn so với cùng kỳ, nhất là nguồn vốn nước ngoài55; 

tiến độ giao kế hoạch vốn các chương trình mục tiêu quốc gia còn chậm. Tình 

trạng số dư tạm ứng kéo dài chưa thu hồi và tình trạng tồn đọng dự án hoàn thành 

chưa quyết toán vẫn còn lớn. 

- Môi trường đầu tư, kinh doanh mặc dù đã có những cải thiện nhất định 

nhưng chưa thực sự bền vững, chưa đáp ứng nhu cầu của nhà đầu tư.  

2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội 

- Thiếu hụt lao động cục bộ một số thời điểm; còn xảy ra một số vụ đình công 

không theo quy định56. Việc rà soát thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động, 

người sử dụng lao động theo Nghị quyết 68/NQ-CP tại một số huyện vẫn còn trùng 

lặp đối tượng57.  

- Nhiều cơ sở y tế còn thiếu bác sĩ và nhân lực chuyên môn có trình độ cao, 

                                           
55 Tính đến 20/11, nguồn vốn nước ngoài mới đạt giải ngân đạt 19,44%, thấp hơn cùng kỳ năm 2021 (31,46%). 
56 Sau Tết, công nhân tại một số nhà máy tại các khu công nghiệp trên địa bàn (như Công ty TNHH EM-Tech Việt 

Nam, Công ty TNHH Viet Glory...) đình công để yêu cầu tăng chế độ lương, phụ cấp và các khoản hỗ trợ khác gây 

gián đoạn sản xuất. 
57 Qua rà soát danh sách được hỗ trợ, phát hiện có 277 đối tượng trùng của 15 huyện, tương ứng 429,5 triệu đồng 

(gồm 75 đối tượng, tương ứng 113 triệu đồng đã thanh toán hỗ trợ; 202 đối tượng, tương ứng 316,5 triệu đồng chưa 

thanh toá). Đến nay, đã hoàn thành việc thu hồi kinh phí trả về cho ngân sách nhà nước. 
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nhất là ở tuyến huyện và các bệnh viện chuyên khoa; chất lượng nguồn nhân lực 

trạm y tế xã còn hạn chế. Xu hướng nhân viên y tế nghỉ việc tại các đơn vị y tế 

công lập ngày càng cao ảnh hưởng đến việc duy trì, ổn định nguồn nhân lực. 

- Tình trạng trẻ em bị tai nạn thương tích, đuối nước; bạo lực, xâm hại trẻ 

em vẫn xảy ra ở một số địa phương58. 

3. Công tác quản lý nhà nước, cải cách hành chính 

- Quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực vẫn còn bất cập, vẫn còn xảy ra tình 

trạng khai thác khoáng sản trái phép, gây ô nhiễm môi trường ở một số địa 

phương; vi phạm quy định trong lĩnh vực đất đai, môi trường và khoáng sản tại 

một số cơ sở sản xuất kinh doanh59. Công tác quản lý nhà nước về đất đai chưa 

toàn diện; tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở một số địa phương 

còn chậm. 

- Công tác cải cách hành chính mặc dù đã được chỉ đạo triển khai quyết liệt 

nhưng chưa đạt yêu cầu đề ra60. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính trong 

một số cơ quan, đơn vị có lúc, có nơi thực hiện chưa tốt. Vẫn còn tình trạng cán bộ 

công chức, viên chức vi phạm đạo đức công vụ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong 

thực thi công vụ bị kỷ luật, một số trường hợp vi phạm pháp luật đã bị khởi tố. 

- Việc cập nhật kết quả giải quyết TTHC trên hệ thống thông tin giải quyết 

TTHC của tỉnh ở một số cơ quan, đơn vị chưa đầy đủ. Việc tiếp nhận, xử lý hồ sơ 

qua dịch vụ công trực tuyến ở một số đơn vị số lượng thấp, nhất là các huyện miền 

núi.  

4. Lĩnh vực nội chính và quốc phòng, an ninh:  

Tội phạm sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, 

tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” còn tiềm ẩn lớn; tội phạm ma tuý, mua bán 

người, mua bán trẻ em ở các huyện miền núi vẫn diễn biến phức tạp61. 

V. NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Nguyên nhân khách quan 

- Tình hình thế giới biến động phức tạp, đặc biệt cuộc xung đột Nga - Ukraina 

kéo dài, dịch Covid-19 bùng phát trên thế giới để lại nhiều hệ lụy sâu rộng; trong 

nước, tình hình thời tiết diễn biến bất thường, nhất là ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 

4, xảy ra lũ lụt tại một số địa phương đã gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản.  

                                           
58 Tính đến ngày  31/10/2022, trên địa bàn tỉnh xảy ra 36 vụ/ 45 em bị tử vong đuối nước trẻ em; 14 trẻ em bị tử 

vong do tai nạn khác (tai nạn giao thông, uống nhầm thuốc, hóc..); 08 trẻ em bị xâm hại: 09 trẻ em bị bạo lực các 

loại (bạo lực học đường, bố ôm con tử tự, tử vong chưa rõ nguyên nhân....) 
59 09 tháng đầu năm, đã ban hành 08 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 08 tổ chức có hoạt động trong 

lĩnh đất đai, môi trường, khoáng sản với số tiền 292,59 triệu đồng; đồng thời xử lý vi phạm về kinh tế với số tiền thu 

hồi 88,4 triệu đồng đã nộp vào ngân sách Nhà nước.  
60 Chỉ số PCI của Nghệ An năm 2021 tụt 12 bậc so với năm 2020, trong đó một số chỉ số thành phần có thứ bậc khá 

thấp so với cả nước. Kết quả công bố xếp hạng chỉ số chuyển đổi số cấp tỉnh Nghệ An năm 2021 đạt thấp (đứng 

55/63 tỉnh, thành; thứ 3 khu vực Bắc Trung Bộ). 

61 Theo số liệu của Công an tỉnh, tính đến 30/8/2022 lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh đã đấu tranh bắt giữ 17 

vụ, 49 đối tượng hoạt động mại dâm, chưa phát hiện các đường dây hoạt động quy mô lớn. 
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- Giá cả nguyên, nhiên vật liệu, cước, phí vận chuyển hàng hóa quốc tế tăng 

mạnh, lạm phát lan rộng trên toàn cầu,… gây áp lực lớn lên hoạt động sản xuất, kinh 

doanh. Giá nguyên vật liệu tăng mạnh ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện và giải ngân 

kế hoạch đầu tư công. 

- Hệ thống văn bản Luật, Nghị định, Thông tư đối với một lĩnh vực quy định 

chưa cụ thể, chưa thật sự đồng bộ, thủ tục phức tạp, chồng chéo gây vướng mắc, 

lúng túng cho doanh nghiệp, người dân và cơ quan quản lý nhà nước trong quá 

trình triển khai. 

 2. Nguyên nhân chủ quan 

- Công tác chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc, nắm bắt thông tin và xử lý một số vấn 

đề phát sinh, nổi cộm có lúc, có nơi thiếu kịp thời. Một số sở, ban, ngành, địa 

phương còn thiếu quyết liệt, linh hoạt; chưa chủ động tìm hướng giải quyết cho 

người dân, doanh nghiệp. Vai trò của người đứng đầu tại một số cơ quan, đơn vị, 

địa phương chưa được phát huy đầy đủ, chỉ đạo chưa sâu sát, cụ thể, thiếu chủ 

động và quyết liệt. 

- Công tác phối hợp giữa các sở, ngành và địa phương có lúc, có nơi vẫn 

chưa thực sự chặt chẽ, quyết liệt, kịp thời, nhất là trong giải quyết các thủ tục về 

đầu tư và công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng.  

- Công tác kiểm tra, đôn đốc, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của một số 

sở, ngành còn thiếu quyết liệt; tinh thần phục vụ, ý thức đạo đức công vụ của một 

bộ phận cán bộ, công chức, viên chức còn hạn chế. 

- Chất lượng chuẩn bị dự án (khảo sát, thiết kế kỹ thuật) chưa được rà soát kỹ 

hoặc đã phê duyệt quá lâu phải điều chỉnh mất nhiều thời gian; một số chủ đầu tư 

chưa tích cực thực hiện các thủ tục thanh toán, quyết toán. Một số Ban quản lý dự án 

đã giải thể, nhà thầu thi công phá sản, sáp nhập, giải thể, thay đổi chủ đầu tư... 

Đánh giá chung: Năm 2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng 

tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh vẫn đạt được những kết quả rất tích cực. Kinh tế 

- xã hội được phục hồi và phát triển toàn diện trên tất cả các ngành, lĩnh vực với 

27/28 chỉ tiêu chủ yếu hoàn thành và vượt kế hoạch đề ra; trong đó, tốc độ tăng 

trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) ước tăng 9,05%; nông lâm ngư 

nghiệp, công nghiệp duy trì mức tăng trưởng tốt; khu vực dịch vụ phục hồi mạnh 

mẽ, kim ngạch xuất khẩu tăng mạnh; thu ngân sách vượt dự toán đề ra; nhiều công 

trình, dự án quan trọng đã đi vào hoạt động và phát huy hiệu quả. Làm tốt công 

tác chăm lo phát triển văn hóa, xã hội, cải thiện đời sống nhân dân, bảo đảm an 

sinh xã hội. Chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội 

được giữ vững. Nhân dân tin tưởng, đồng thuận và ủng hộ. Tuy nhiên, bên cạnh 

những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội cũng gặp không ít khó khăn, hạn 

chế như: Tình hình thiên tai, dịch bệnh, biến động giá cả diễn biến phức tạp đã 

ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống nhân dân; tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công còn chậm; công tác quản lý nhà nước trên một số lĩnh vực còn 

hạn chế, công tác cải cách hành chính chưa đáp ứng yêu cầu.  
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Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2023 

I. BỐI CẢNH 

Năm 2023 là năm giữa nhiệm kỳ, có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh 

thực hiện và phấn đấu hoàn thành các mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội 5 năm 2021-2025 và Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, với những thuận lợi, cơ 

hội và khó khăn, thách thức đan xen, cụ thể: 

1. Thuận lợi 

Sự quyết tâm, nỗ lực vào cuộc của cả hệ thống chính trị; sự chỉ đạo, điều 

hành đúng hướng, quyết liệt, thường xuyên, kịp thời của Chính phủ, Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh, tinh thần đoàn kết, đồng lòng, chung sức của toàn xã hội và 

những kinh nghiệm đã tích lũy được; việc kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 sẽ là 

điều kiện thuận lợi để nền kinh tế tiếp tục phục hồi và phát triển. Ngoài ra, quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 sau khi hoàn thành và trình 

phê duyệt sẽ là công cụ quan trọng trong định hướng, quản lý toàn diện các hoạt 

động phát triển kinh tế - xã hội, phát triển không gian lãnh thổ trên địa bàn tỉnh; là 

cơ sở để tỉnh Nghệ An phát triển nhanh, toàn diện và bền vững. 

2. Khó khăn 

Năm 2023, dự báo tình hình thế giới tiếp tục diễn biến nhanh, phức tạp, khó 

lường cả về chính trị, an ninh, kinh tế, xã hội. Ở trong nước, sức ép lạm phát, tỷ 

giá, lãi suất gia tăng; giá nhiều yếu tố đầu vào, chi phí sản xuất kinh doanh có xu 

hướng tăng; các thị trường xuất, nhập khẩu lớn, truyền thống có thể bị thu hẹp; 

nhiều vấn đề tồn đọng kéo dài và mới phát sinh cần phải tập trung giải quyết… 

Trong khi đó, dịch bệnh, thiên tai, hạn hán, bão lũ tiếp tục diễn biến bất thường, 

ảnh hưởng nặng nề hơn. Trước những bất ổn, rủi ro khó đoán định, năm 2023 dự 

báo kinh tế trong nước nói chung cũng như tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh sẽ 

tiếp tục đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. 

II. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 và các dịch bệnh mới phát sinh gắn với 

tiếp tục triển khai Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Thúc đẩy 

tăng trưởng đi đôi với cơ cấu lại kinh tế, hướng đến chuyển biến thực chất, rõ nét mô 

hình tăng trưởng theo hướng bền vững. Huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát 

triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng chiến lược, trọng điểm; triển khai thực hiện 

hiệu quả 03 chương trình mục tiêu quốc gia. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 

gắn với phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Phát triển đồng bộ các 

lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân và bảo 

đảm công tác an sinh xã hội. Quản lý chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi 

trường, chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai, ứng phó hiệu quả biến đổi 

khí hậu. Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo môi trường 
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đầu tư kinh doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Nâng cao hiệu 

quả công tác đối ngoại, chú trọng các vấn đề phát triển vùng và chủ động liên kết 

vùng, tiểu vùng. Giữ vững ổn định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, đảm bảo 

trật tự và an toàn xã hội. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu kế hoạch năm 2023 

a) Chỉ tiêu kinh tế 

- Tốc độ tăng trưởng giá trị tổng sản phẩm (GRDP): 9-10%  

- Cơ cấu kinh tế: Nông, lâm, ngư nghiệp khoảng 22-23%; Công nghiệp và 

xây dựng khoảng 34-35%; Dịch vụ khoảng 42-43% 

- Thu ngân sách nhà nước: 15.857 tỷ đồng                                         

- Tổng kim ngạch xuất khẩu: 2.870 triệu USD 

- Tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội: 106.000 tỷ đồng       

- GRDP bình quân đầu người: 56-57 triệu đồng 

- Tỷ lệ đô thị hóa: 33% 

b) Chỉ tiêu xã hội 

- Mức giảm tỷ suất sinh: 0,2‰                  

- Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo: 1-1,5% 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 14,6%    

- Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 75,76%   

- Tạo việc làm mới: 43.000 lao động          

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 69% 

- Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế: 93%  

- Số bác sỹ trên 1 vạn dân: 12,5 bác sỹ    

- Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ: ≥ 90%   

- Số giường bệnh trên 1 vạn dân: 37,36 giường         

- Tỷ lệ làng, bản, khối phố văn hóa: 68,6%   

- Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa - thể thao đạt chuẩn: 76,3% 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 93%   

- Tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội: 24,9% 

- Xây dựng nông thôn mới trong năm: 10 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 20 

xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 05 xã đạt chuẩn nông mới kiểu mẫu; 01 

đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới. 

c) Chỉ tiêu môi trường 

- Tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh: 88% 
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- Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch:      

+ Đối với đô thị loại 4 trở lên: 75% 

+ Đối với đô thị loại 5: 90% 

- Tỷ lệ che phủ rừng ổn định: 58%                                      

- Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát sinh tại các đô thị đạt 96,5%; 

Tỷ lệ chất thải thu gom được xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn đáp ứng yêu 

cầu về bảo vệ môi trường đạt 90% 

- Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý nước thải tập 

trung đạt tiêu chuẩn môi trường: 100% 

- Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được xử lý: 90% 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình hành động, các nhiệm vụ 

trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp 

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả hơn nữa các nhiệm vụ, giải pháp đề 

ra trong Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX. Tổ chức đánh giá sơ kết kết quả thực hiện Nghị quyết 

đại hội giữa nhiệm kỳ. Tập trung phối hợp với Ban Kinh tế Trung ương và các bộ, 

ngành liên quan tập trung chuẩn bị và hoàn thành tốt các nội dung tổng kết 10 năm 

thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Bộ Chính trị theo kế hoạch đề ra62; triển 

khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết mới của Bộ Chính trị về 

phương hướng, nhiệm vụ phát triển tỉnh Nghệ An đến năm 2030, tầm nhìn đến 

năm 2045 ngay sau khi được ban hành gắn với triển khai thực hiện Nghị quyết số 

26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế - xã hội và bảo 

đảm quốc phòng, an ninh vùng Bắc Trung Bộ và Duyên hải Trung Bộ. Tổ chức 

công bố và triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Nghệ An thời kỳ 2021-2030, tầm 

nhìn đến năm 2050 sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tiếp tục triển 

khai thực hiện có hiêu quả Nghị quyết số 36/2021/QH15 của Quốc hội về một số 

cơ chế, chính sách đặc thù phát triển tỉnh Nghệ An. 

2. Thực hiện đồng bộ các biện pháp kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; 

triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội  

- Tiếp tục tập trung tổ chức thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình 

phòng, chống dịch Covid-19 (2022-2023) theo Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 

17/3/2022 của Chính phủ và Kế hoạch số 310/KH-UBND ngày 17/5/2022 của 

UBND tỉnh. Theo dõi chặt chẽ tình hình dịch bệnh để có phương án đáp ứng hiệu 

quả với các tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, nhất là đối với các biến chủng mới 

của Covid-19. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng Covid-19, nhất là tiêm 

cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi và tiêm mũi 3, mũi 4 cho người từ 18 tuổi trở lên. Nâng 

cao năng lực điều trị tất cả các tuyến; bảo đảm người mắc Covid-19 được quản lý, 

                                           
62 Dự kiến báo cáo Bộ Chính trị trong tháng 4/2023, Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết mới trong tháng 5/2023. 
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theo dõi, chăm sóc y tế phù hợp, người dân có thể tiếp cận các dịch vụ y tế nhanh 

nhất, sớm nhất, ngay tại cơ sở. Tăng cường giám sát, có các biện pháp đồng bộ giảm 

thiểu ảnh hưởng sau điều trị Covid-19. Có giải pháp nâng cao năng lực của hệ thống y 

tế đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân dân. 

- Đẩy mạnh triển khai hiệu quả Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - 

xã hội: Thời gian còn lại để triển khai Chương trình không nhiều, cần nghiêm túc 

quán triệt đến các cấp, các ngành về tầm quan trọng và ý nghĩa của Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, trên cơ sở đó đẩy mạnh triển khai các chính 

sách đã được ban hành của Chương trình trong năm 2023; đặc biệt là các chính 

sách tín dụng ưu đãi, chính sách hỗ trợ 2% lãi suất đối với các khoản vay của 

doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, bảo đảm kịp thời, công khai, minh bạch, 

đúng đối tượng, tránh trục lợi chính sách. Theo dõi sát tình hình, đề xuất giải pháp 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong triển khai chương trình. Đối với danh mục các 

dự án sử dụng nguồn vốn Chương trình, chỉ đạo các đơn vị liên quan nhanh chóng 

hoàn thiện các thủ tục đầu tư cần thiết để sớm thực hiện ngay sau khi được cấp có 

thẩm quyền giao kế hoạch vốn. 

3. Thúc đẩy tăng trưởng các ngành, lĩnh vực gắn với đẩy mạnh cơ cấu 

lại nền kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh  

- Phát triển nông nghiệp, nông thôn 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 16/6/2022 

của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về phát triển nông nghiệp, nông 

dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045. Phát triển nền nông nghiệp 

hiệu quả, bền vững theo hướng nông nghiệp hiện đại, xanh, sạch, sinh thái, từng 

bước thích ứng với biến đổi khí hậu thông qua việc ứng dụng các quy trình, công 

nghệ mới, thông minh, sử dụng hợp lý, tiết kiệm vật tư đầu vào, sử dụng hiệu quả 

các nguồn tài nguyên. Ổn định sản xuất lương thực với tổng diện tích gieo trồng 

khoảng 226 ngàn ha, sản lượng ổn định khoảng 1,2 triệu tấn; trong đó, bố trí diện 

tích gieo trồng cây lúa khoảng 176 ngàn ha, tăng diện tích lúa chất lượng, có giá trị 

cao, dễ tiêu thụ. Tập trung đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo mô hình công 

nghiệp, trang trại; tạo điều kiện để các doanh nghiệp đầu tư mạnh vào chăn nuôi 

bò, lợn. 

Tiếp tục cơ cấu lại nông nghiệp theo các nhóm sản phẩm chủ lực63 và vùng 

sinh thái của tỉnh để hình thành các vùng sản xuất hàng hóa lớn, ứng dụng công 

nghệ cao vào sản xuất và chế biến; thúc đẩy liên kết, hợp tác theo chuỗi giá trị 

nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, giá trị gia tăng của sản phẩm và 

năng lực cạnh tranh. Quản lý, bảo vệ chặt chẽ diện tích rừng phòng hộ, rừng đặc 

dụng, rừng tự nhiên hiện có và phát triển vùng rừng trồng, nhất là rừng gỗ lớn cung 

cấp nguyên liệu chế biến tập trung; triển khai hiệu quả khu lâm nghiệp ứng dụng 

                                           
63 Đề án phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực của tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021 -2025, tầm nhìn đến năm 

2030 đã xác định 7 nhóm sản phẩm chủ lực gồm: 1. Gạo; 2. Sản phẩm trái cây (Cam, Bưởi, Dứa); 3. Cây nguyên 

liệu phục vụ chế biến (Mía, Chè); 4. Thịt các loại (thịt lợn, thịt gia cầm); 5. Sữa tươi; 6. Gỗ và sản phẩm từ gỗ; 7. 

Tôm, cá.  
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công nghệ cao vùng Bắc Trung Bộ tại Nghệ An. Đẩy mạnh phát triển nuôi trồng 

thủy sản theo hướng đầu tư thâm canh, ứng dụng các quy trình kỹ thuật, công 

nghệ, đưa vào sản xuất các loại con nuôi có giá trị cao, đáp ứng nhu cầu thị 

trường64; cơ cấu lại ngành khai thác hải sản theo hướng giảm dần số tàu thuyền 

khai thác ven bờ, phát triển có kiểm soát các loại tàu thuyền công suất lớn và đẩy 

mạnh hoạt động khai thác xa bờ; tăng cường tuyên truyền ngư dân chấp hành 

nghiêm các quy định đánh bắt trên biển (IUU) nhằm bảo vệ và phát triển nguồn lợi 

thuỷ sản bền vững. Phấn đấu năm 2023, sản lượng thuỷ sản đạt 255 ngàn tấn; duy 

trì ổn định diện tích nuôi trồng thủy sản khoảng 22.000 ha. 

Tiếp tục xây dựng và nhân rộng các mô hình kinh tế có hiệu quả; nhân rộng 

các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Phát triển sản phẩm đặc sản địa 

phương gắn với chỉ dẫn địa lý nhằm thực hiện tốt Chương trình "Mỗi xã một sản 

phẩm” (OCOP). Phấn đấu trong năm 2023: có ít nhất 10 xã đạt chuẩn NTM, đưa 

tổng số xã đạt chuẩn NTM toàn tỉnh lên 319 xã đạt chuẩn (chiếm tỷ lệ 77,62%); 01 

đơn vị cấp huyện đạt chuẩn NTM (huyện Hưng Nguyên), nâng số đơn vị cấp 

huyện hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn NTM lên 10 huyện; 20 xã đạt NTM nâng 

cao và 05 xã đạt NTM kiểu mẫu. 

- Phát triển công nghiệp 

Tập trung thực hiện tốt Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 

23/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phát triển nhanh và bền vững ngành 

công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2021-2030. Đẩy mạnh phát triển các 

ngành sản xuất dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, có giá trị 

gia tăng cao, tiết kiệm nguyên liệu, năng lượng, thân thiện với môi trường; thu hút 

đầu tư các dự án công nghiệp trọng điểm, nhất là các dự án quy mô lớn tạo sự lan 

tỏa. Triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

cho các doanh nghiệp sản xuất kinh doanh. Phát triển các vùng nguyên liệu tập 

trung đảm bảo đầu vào cho các nhà máy (mía, gỗ trồng, chè, cao su, dứa, thực 

phẩm chăn nuôi bò sữa, thủy sản...). Tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực hiện lồng 

ghép hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển cơ sở công nghiệp nông thôn để hỗ 

trợ các doanh nghiệp, cơ sở công nghiệp nông thôn đầu tư phát triển sản xuất kinh 

doanh, nâng cao năng lực sản xuất và cạnh tranh sản phẩm để mở rộng thị trường 

tiêu thụ, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp và công nghiệp nông thôn trên 

địa bàn tỉnh. 

Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng và đầu tư đồng bộ hạ tầng các KCN 

trong KKT Đông Nam, các KCN đã quy hoạch; thu hút các nhà đầu tư hạ tầng kỹ 

thuật cụm công nghiệp để tạo mặt bằng hấp dẫn các nhà đầu tư thứ cấp. Chỉ đạo 

đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật các khu công nghiệp VSIP, WHA, 

Hoàng Mai I, Hoàng Mai II, các cụm công nghiệp để thu hút các nhà đầu tư. Đẩy 

nhanh tiến độ một số dự án công nghiệp quy mô lớn đang triển khai đầu tư để đưa 

vào hoạt động trong năm 2023 nhằm tăng năng lực sản xuất mới như: Dự án cấu 

kiện điện tử của Everwin Precision Việt Nam, Goertek Vina, Nhà máy sản xuất 

                                           
64 Như tôm thẻ chân trắng, nhuyễn thể, các loại cá trên hồ nước lớn. 
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linh kiện điện tử và phụ tùng ô tô Juteng, Dự án sản xuất và gia công các thiết bị 

giày dép Huali, Nhà máy may Nagaco Quỳnh Lưu, Nhà máy sản xuất giày da 

VietFast...  

- Phát triển thương mại, dịch vụ 

Phát triển đa dạng các loại hình dịch vụ có lợi thế và giá trị gia tăng cao. Tập 

trung công tác phát triển thị trường trong nước gắn với cuộc vận động Người Việt 

Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam; khuyến khích tiêu dùng nội địa, nâng cao tính 

kết nối giữa sản xuất với thị trường theo chuỗi cung ứng, tập trung ưu tiên xây 

dựng chuỗi cung ứng hàng nông sản thực phẩm thiết yếu. Tăng cường thực hiện 

hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu, phát triển thương mại 

điện tử trở thành hình thức thương mại chủ đạo, khai thác có hiệu quả xu hướng số 

hóa với sự phát triển của phương thức thanh toán điện tử và các công cụ thanh toán 

mới, không dùng tiền mặt. Chú trọng phát triển hạ tầng thương mại biên giới, khu 

vực nông thôn, miền núi, hải đảo, vùng đồng bào dân tộc thiểu số... Đẩy mạnh 

tuyên truyền, hướng dẫn các doanh nghiệp phát huy lợi thế từ các hiệp định thương 

mại tự do thế hệ mới để mở rộng thị trường xuất, nhập khẩu, đa dạng hóa đối tác, 

nguồn hàng. Đẩy mạnh phát triển, nâng cao chất lượng các dịch vụ tài chính, ngân 

hàng; bưu chính, viễn thông. Tăng cường công tác quản lý, kiểm tra thị trường, 

phòng, chống buôn lậu và gian lận thương mại. 

Cơ cấu lại sản phẩm và thị trường khách du lịch theo hướng bền vững, hiệu 

quả; từng bước khôi phục thị trường khách quốc tế; xây dựng và phát triển thị 

trường du lịch nội địa trở thành thị trường chủ lực; phát triển sản phẩm du lịch, 

dịch vụ mới, làm mới các dòng sản phẩm chủ đạo của du lịch Nghệ An nhằm nâng 

cao khả năng cạnh tranh của điểm đến65; đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản 

phẩm du lịch phù hợp với từng phân khúc thị trường. Tiếp tục đẩy mạnh hợp tác 

liên kết giữa các điểm đến, giữa các địa phương, nhất là các tỉnh khu vực Bắc 

Trung Bộ, thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh... nhằm kết nối Nghệ An vào 

chuỗi các sản phẩm du lịch liên tỉnh, liên vùng. Tăng cường hoạt động truyền 

thông, quảng bá xúc tiến du lịch, đẩy mạnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ 

thông tin trong hoạt động du lịch, khai thác có hiệu quả, bền vững các loại hình và 

sản phẩm du lịch là thế mạnh của tỉnh.  

4. Tập trung huy động các nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ 

tầng; đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường quản lý hiệu quả thu, 

chi ngân sách 

- Triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm các giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn 

đầu tư công. Tiếp tục rà soát, đề xuất các cấp có thẩm quyền hoàn thiện cơ chế, 

chính sách, quy định của pháp luật để nâng cao hiệu quả đầu tư. Nâng cao chất 

lượng công tác lập kế hoạch, chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án và đấu 

thầu. Huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư. Công khai, 

minh bạch thông tin và tăng cường giám sát, đánh giá, kiểm tra, thanh tra trong quá 

                                           
65 Du lịch văn hóa - lịch sử gắn với tâm linh; Du lịch vui chơi giải trí tổng hợp và nghỉ dưỡng biển cao cấp; Du lịch 

nông nghiệp, nông thôn; Du lịch hội nghị, hội thảo (MICE)... 
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trình đầu tư công. Rà soát để triển khai thực hiện đánh giá giữa kỳ kế hoạch đầu tư 

công trung hạn giai đoạn 2021-2025 gắn với điều chỉnh, điều chuyển kế hoạch và 

xử lý vốn dự phòng ngân sách địa phương. Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án 

phát triển kết cấu hạ tầng trọng yếu giai đoạn 2021-2025. Đẩy nhanh tiến độ thi 

công, hoàn thành các dự án trọng điểm có tính kết nối và có sức lan tỏa để phát 

triển kinh tế xã hội. 

- Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, phấn đấu hoàn 

thành vượt mức dự toán thu ngân sách ở mức cao nhất, thực hiện các giải pháp cơ 

cấu lại nguồn thu theo hướng bền vững. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra 

thuế, xử lý nợ đọng thuế; phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp kê khai không 

đúng, không đủ, gian lận thuế. Thường xuyên tổ chức đối thoại với doanh nghiệp, 

tháo gỡ kịp thời những khó khăn vướng mắc trong việc thực hiện chính sách thuế, 

nghĩa vụ nộp thuế. Thực hiện tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; 

quản lý chặt chẽ chi ngân sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả và đúng chế độ. Chủ 

động cân đối nguồn lực đảm bảo đầy đủ các khoản chi thực hiện công tác an sinh 

xã hội, phòng chống dịch bệnh, thiên tai, bão lũ. Kiểm soát chặt chẽ việc quản lý, 

sử dụng tài sản công. 

5. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh; tập trung thu hút 

đầu tư, phát triển doanh nghiệp 

Xây dựng kế hoạch xúc tiến, thu hút đầu tư có trọng tâm, trọng điểm với 

những đối tác, ngành nghề, dự án ưu tiên đầu tư phù hợp. Tiếp tục đổi mới công 

tác xúc tiến đầu tư, đa dạng hóa hình thức thực hiện, tăng cường các hoạt động hợp 

tác, xúc tiến trực tiếp với các đối tác tiềm năng trong và ngoài nước; hệ thống hóa 

cơ sở dữ liệu về xúc tiến đầu tư và chuyên nghiệp hóa các ấn phẩm, tài liệu xúc 

tiến đầu tư để tạo điểm nhấn quảng bá, giới thiệu đến các nhà đầu tư. 

Tập trung hỗ trợ và giải quyết các thủ tục đầu tư, các khó khăn vướng mắc 

đối với 03 nhà đầu tư kinh doanh hạ tầng chiến lược: Công ty TNHH VSIP Nghệ 

An, Công ty cổ phần WHA Nghệ An và Công ty CP Hoàng Thịnh Đạt để hình 

thành các cực tăng trưởng về kinh doanh hạ tầng khu công nghiệp. Đẩy nhanh tiến 

độ xây dựng Đề án mở rộng Khu kinh tế Đông Nam và đổi tên thành Khu kinh tế 

Nghệ An trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Duy trì cơ chế đối thoại thường 

xuyên giữa Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành với các nhà đầu tư, các cuộc giao ban 

với các hiệp hội doanh nghiệp để kịp thời xử lý các khó khăn, vướng mắc trong 

quá trình thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh, tiếp tục củng cố niềm tin của 

các nhà đầu tư đối với môi trường đầu tư kinh doanh của tỉnh, tạo hiệu ứng lan tỏa, 

tác động tích cực tới nhà đầu tư mới. UBND cấp huyện, xã chủ động, phối hợp và 

tích cực hỗ trợ nhà đầu tư/doanh nghiệp trong quá trình bồi thường GPMB; làm tốt 

công tác tuyên truyền, vận động làm thay đổi nhận thức và tư duy cho người dân 

về thu hút đầu tư, tạo sự đồng thuận cao trong công tác đền bù GPMB. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh tại 

Nghị quyết số 05/2021/NQ-HĐND ngày 13/5/2021 của HĐND tỉnh; quản lý và sử 

dụng có hiệu quả quỹ phát triển đất tỉnh Nghệ An; thực hiện cơ chế ổn định giá đất 

đối với các doanh nghiệp đầu tư kinh doanh hạ tầng Khu công nghiệp trong Khu 
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kinh tế Đông Nam. Tiếp tục triển khai Nghị quyết số 31/NQ-HĐND ngày 

14/7/2022 của HĐND tỉnh về tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các dự 

án treo, dự án chậm tiến độ và dự án sử dụng đất không đúng mục đích trên địa bàn 

tỉnh Nghệ An và Nghị quyết của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với việc quản lý dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh 

(sau khi được phê duyệt). Các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác phối hợp 

quản lý dự án đầu tư theo Quyết định số 2156/QĐ-UBND ngày 25/7/2022 của 

UBND tỉnh. Thường xuyên cập nhật dữ liệu về dự án đầu tư trên hệ thống quản lý 

dự án đầu tư của tỉnh; đồng thời đôn đốc, theo dõi, kiểm tra và báo cáo tình hình 

triển khai thực hiện dự án theo quy định. 

6. Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn 

nhân lực gắn với thúc đẩy đổi mới sáng tạo, ứng dụng và phát triển khoa học, 

công nghệ 

- Tập trung triển khai nghiêm túc các nghị quyết, chiến lược, kế hoạch về 

phát triển bền vững, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giáo dục vùng đồng 

bào dân tộc thiểu số và miền núi; đề án đảm bảo chất lượng giáo dục phổ thông, 

tạo đột phá trong đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục. Chỉ đạo các cơ sở giáo dục 

xây dựng phương án, lộ trình đảm bảo đạt chuẩn, duy trì và nâng chuẩn các nội 

dung tiêu chí trường đạt chuẩn quốc gia, yêu cầu phổ cập giáo dục; tổ chức kiểm 

tra, công nhận mới, công nhận lại và nâng chuẩn thêm được tối thiểu 207 trường để 

hoàn thành chỉ tiêu năm 2023 có 1.100 trường đang đạt chuẩn quốc gia (tỷ lệ đạt 

75,76%). Triển khai khoa học, hiệu quả các mô hình trường học tiên tiến theo xu 

thế hội nhập quốc tế; tiếp tục thí điểm xây dựng 14 trường trung học trọng điểm, 

chất lượng cao trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2019-2023; tổ chức sơ kết đề 

xuất tiếp tục nhân rộng mô hình. Xây dựng mô hình trường PTDT bán trú kiểu mới 

ở Tiểu học và THCS; thí điểm trường PTDT bán trú THPT. Hoàn thành trung tâm 

điều hành giáo dục thông minh (IOC); thúc đẩy hình thức trực tuyến trong các hoạt 

động giáo dục, nhất là trong quản lý, điều hành, dạy học, kiểm tra đánh giá, công 

khai đảm bảo cá nhân hóa; triển khai mô hình dạy học ngoại ngữ trực tuyến theo 

tiêu chuẩn quốc tế. Hoàn thành và trình phê duyệt Đề án sáp nhập trường Cao đẳng 

sư phạm Nghệ An, trường Cao đẳng văn hóa nghệ thuật Nghệ An vào trường Đại 

học Kinh tế Nghệ An và đổi tên thành Trường Đại học Nghệ An.  

- Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân 

lực chất lượng cao để đáp ứng yêu cầu của cuộc cách mạng 4.0 và hội nhập quốc 

tế. Thực hiện có hiệu quả Đề án số 14-ĐA/TU ngày 15/01/2022 của Ban Thường 

vụ Tỉnh ủy về “Đào tạo, phát triển nhân lực có kỹ năng nghề trên địa bàn tỉnh 

Nghệ An giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”. Nâng cao năng lực 

hoạt động công tác tư vấn, giới thiệu việc làm; nhất là nâng cao năng lực hoạt động 

của Trung tâm dịch vụ việc làm để làm cầu nối tư vấn, giới thiệu việc làm cho 

người lao động. Triển khai thực hiện hiệu quả Chiến lược phát triển giáo dục nghề 

nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045. 

- Tập trung ưu tiên, hỗ trợ đầu tư nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học và 

công nghệ tạo ra các sản phẩm hàng hóa có sức cạnh tranh trên thị trường. Đổi mới 
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lựa chọn, xác định nhiệm vụ khoa học và công nghệ trên cơ sở xuất phát từ thực tiễn 

và giải quyết được các yêu cầu bức thiết của thực tiễn phát triển; tập trung phát 

triển theo chuỗi giá trị sản phẩm, nhất là các sản phẩm hàng hóa chủ lực, đặc sản của 

tỉnh. Nâng cao hiệu quả đầu tư cho khoa học và công nghệ, từng bước xã hội hóa đầu 

tư cho khoa học và công nghệ. Thúc đẩy phát triển tài sản trí tuệ địa phương, lựa 

chọn các sản phẩm tiêu biểu để đầu tư xác lập bảo hộ và phát triển thương hiệu sản 

phẩm Nghệ An. Nghiên cứu để xây dựng một số sản phẩm chủ lực mang thương 

hiệu quốc gia của Nghệ An. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ sinh học để tạo ra các 

công nghệ, sản phẩm thân thiện với môi trường, phục vụ mục tiêu sản xuất sạch. Hỗ 

trợ thương mại hóa sản phẩm KH&CN và các hoạt động xúc tiến thị trường, tìm 

kiếm, môi giới, mua, bán công nghệ. Tổ chức các hoạt động điểm kết nối cung cầu, 

hội chợ công nghệ thiết bị nhằm giới thiệu các công nghệ thiết bị mới cho doanh 

nghiệp, nhu cầu công nghệ của doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động của 

Sàn giao dịch công nghệ và thiết bị Nghệ An; kết nối với các sàn giao dịch công 

nghệ trong nước và khu vực. Tổ chức tốt giải thưởng sáng tạo khoa học và công 

nghệ và cuộc thi khởi nghiệp đổi mới sáng tạo.  

7. Phát triển văn hóa, xã hội; thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, nâng cao đời 

sống nhân dân, bảo đảm an sinh xã hội 

- Tổ chức và tuyên truyền các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất 

nước, của tỉnh. Đẩy mạnh thực hiện chương trình hành động của Tỉnh ủy và kế hoạch 

của UBND tỉnh về triển khai Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung 

ương khóa XI về phát triển văn hóa con người Việt Nam và Nghị quyết số 05-NQ/TU 

ngày 14/12/2016 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng con người văn hóa, 

gia đình văn hóa Nghệ An đáp ứng hội nhập và phát triển. Tiếp tục thực hiện phong 

trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với phong trào xây dựng 

nông thôn mới, đô thị văn minh, triển khai có hiệu quả chiến lược phát triển gia đình 

Việt Nam, tuyên truyền giáo dục đạo đức, lối sống trong gia đình Việt Nam. Phấn 

đấu cuối năm 2023, có 76,3% số xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa - thể thao 

đạt chuẩn; 68,6% số làng bản, khối phố được công nhận đạt danh hiệu văn hóa. Đẩy 

mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, 

đưa phong trào “Chạy Olympic sức khỏe toàn dân” trở thành phong trào thường niên 

và hàng ngày của người dân. Triển khai thực hiện các nhiệm vụ tại Đề án thể thao 

thành tích cao giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Phấn đấu đến cuối 

năm 2023, có 25% số hộ gia đình được công nhận gia đình thể thao; có 35,8% số 

người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên.  

- Chủ động triển khai các biện pháp dự phòng, dự báo, phát hiện sớm, khống 

chế kịp thời dịch bệnh, không để dịch bệnh bùng phát, giảm tỷ lệ mắc và tử vong 

do các bệnh truyền nhiễm. Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng 

dịch vụ khám, chữa bệnh các tuyến. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng bệnh 

viện, phấn đấu các cơ sở khám, chữa bệnh nâng điểm chất lượng theo tiêu chí của 

Bộ Y tế. Phát triển mô hình bệnh viện vệ tinh của các bệnh viện lớn, hạt nhân, 

chuyên sâu về khám, chữa bệnh. Đảm bảo cung ứng đầy đủ thuốc thiết yếu cho 

nhu cầu khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. 

Đẩy mạnh công tác phát triển y dược cổ truyền, kết hợp y học cổ truyền với y học 
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hiện đại trong phòng bệnh, khám, chữa bệnh, phục hồi chức năng, chăm sóc sức 

khỏe. Tăng cường kiểm tra công tác quản lý an toàn thực phẩm; nâng cao chất 

lượng dịch vụ kế hoạch hóa gia đình. Phấn đấu năm 2023, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 

suy dinh dưỡng giảm còn 14,6%; 12,5 bác sỹ/vạn dân; 37,36 giường bệnh/vạn dân; 

tiêm chủng đầy đủ cho trẻ em đạt 95% trở lên; tỷ lệ xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về 

y tế đạt 93%. 

- Chỉ đạo thực hiện tốt Đề án và Kế hoạch giải quyết việc làm cho người lao 

động trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025, Chương trình an toàn, vệ 

sinh lao động tỉnh Nghệ An giai đoạn 2021-2025; đổi mới, nâng cao hiệu quả, chất 

lượng công tác giáo dục nghề nghiệp; thường xuyên nắm thông tin, kết nối cung - 

cầu lao động trong, ngoài tỉnh và thị trường lao động quốc tế; phấn đấu năm 2023, 

tạo việc làm mới cho 43.000 người lao động; trong đó, giải quyết việc làm trong nước 

là 28.500 người, đưa người đi làm việc ở nước ngoài là 14.500 người. Mở rộng bao 

phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, nhất là bảo hiểm tự nguyện. Tổ chức 

thực hiện tốt chế độ, chính sách BHXH, BHTN, BHYT; nhất là các chế độ, chính 

sách có hiệu lực thi hành từ năm 2023, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia 

BHXH, BHTN, BHYT. Phấn đấu năm 2023, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y 

tế: 93%; tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội: 24,9%. 

- Tiếp tục chỉ đạo tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách, đề án, chương 

trình, kế hoạch về công tác bảo trợ xã hội và giảm nghèo, công tác trẻ em và bình 

đẳng giới trên địa bàn tỉnh năm 2023. Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo các giải pháp 

giảm nghèo bền vững, nhất là tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các cơ chế, chính sách 

hỗ trợ giảm nghèo đối với hộ nghèo. Phấn đấu mức giảm tỷ lệ hộ nghèo năm 2023 

từ 1-1,5% theo mục tiêu đã xác định. Phấn đấu 100% xã, phường, thị trấn làm tốt 

công tác thương binh, liệt sỹ, người có công với cách mạng; 100% hộ gia đình 

chính sách người có công có mức sống bằng hoặc cao hơn mức sống trung bình của 

dân cư địa phương nơi cư trú; vận động thu trên 16,5 tỷ đồng quỹ đền ơn đáp nghĩa.  

- Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả công tác dân tộc, đặc biệt là Chương 

trình MTQG phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi 

giai đoạn 2021-2025. Quan tâm huy động các nguồn lực đầu tư phát triển kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, vùng biên giới đất 

liền của tỉnh. Ưu tiên đầu tư xóa đói, giảm nghèo, phát triển nhanh kinh tế - xã hội, 

giải quyết những khó khăn, bức xúc của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi, 

trước mắt là tập trung cho các vùng đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng bị ảnh 

hưởng của thiên tai. Chú trọng đảm bảo các hộ gia đình dân tộc thiểu số được sử dụng 

điện quốc gia, dịch vụ phát thanh, truyền hình, viễn thông, tiếp cận công nghệ thông 

tin phục vụ nhu cầu sản xuất, sinh hoạt; thúc đẩy đào tạo nghề, nâng cao hiệu quả và 

mở rộng vốn tín dụng ưu đãi đối với các dự án phát triển sản xuất, kinh doanh ở vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số. 

8. Quản lý, khai thác, sử dụng có hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên 

nhiên; bảo vệ môi trường sống; chủ động ứng phó có hiệu quả với biến đổi khí 

hậu, phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản; 
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tăng tính minh bạch trong công tác quản lý và sử dụng đất đai, khoáng sản, đảm 

bảo tài nguyên được sử dụng tiết kiệm, hiệu quả. Rà soát chính sách, pháp luật về 

lĩnh vực tài nguyên môi trường đã ban hành thuộc thẩm quyền để sửa đổi, bổ sung, 

thay thế nhằm tháo gỡ và giải quyết vướng mắc, tạo thuận lợi cho các thành phần 

kinh tế tiếp cận nguồn lực tài nguyên, nâng cao chỉ số tiếp cận đất đai. 

Đẩy mạnh và thực hiện có hiệu quả công tác đấu giá quyền sử dụng đất, 

quyền khai thác khoáng sản nhằm công khai, minh bạch trong việc cấp phép. Rà 

soát xử lý tình trạng dự án chậm triển khai, lãng phí, sử dụng đất sai mục đích, vi 

phạm pháp luật về đất đai; kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các vi phạm nhằm 

nâng hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật. Tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt 

công tác bảo vệ môi trường, nhằm tạo được sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận 

thức và hành động của người dân về bảo vệ môi trường, xây dựng ý thức bảo vệ 

môi trường trở thành nếp sống, văn hóa trong cộng đồng dân cư; tăng cường trách 

nhiệm bảo vệ môi trường của các cơ sở sản xuất; tập trung xử lý các cơ sở ô nhiễm 

môi trường, ô nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

Chủ động thực hiện có hiệu quả công tác ứng phó với biến đổi khí hậu, giảm 

nhẹ thiên tai; sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. Tăng 

cường kiểm tra việc thực hiện công tác phòng, chống lụt bão đảm bảo an toàn, 

phương án ứng phó tình huống khẩn cấp đập, hồ chứa thủy điện, công tác vận hành 

của các nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh. Kiên quyết xử lý các vi phạm về quản 

lý đê điều, thủy lợi theo quy định. Thực hiện tốt các quy định về quản lý, bảo vệ, 

phát triển rừng, bảo tồn thiên nhiên và đa dạng sinh học. 

9. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; đẩy mạnh cải cách 

hành chính; thúc đẩy chuyển đổi số, phát triển kinh tế số và xã hội số 

- Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh về đẩy mạnh cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2030. Tiếp 

tục rà soát, cải cách TTHC theo hướng minh bạch, cải tiến quy trình, đơn giản hóa, giảm 

thời gian, chi phí thực hiện, nhất là TTHC liên quan tới người dân, doanh nghiệp. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, 

bộ phận một cửa cấp huyện, cấp xã. Nghiên cứu thực hiện mô hình trung tâm phục 

vụ hành chính công cấp huyện trên cơ sở nâng cấp bộ phận một cửa hiện địa cấp 

huyện. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ, đề cao 

trách nhiệm của người đứng đầu. 

Đôn đốc triển khai thực hiện các đề án sắp xếp, tổ chức lại các tổ chức hành chính 

và đơn vị sự nghiệp công lập. Hoàn thiện cơ cấu tổ chức bộ máy bên trong từng đơn vị 

theo hướng tinh gọn, giảm mạnh đầu mối, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, khoa 

học, công nghệ nâng cao chất lượng dịch vụ. Thực hiện có hiệu quả việc tuyển dụng, 

quản lý, sử dụng người làm việc theo vị trí việc làm trong các cơ quan, đơn vị. 

- Tập trung triển khai hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 05/8/2022 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 586/KH-UBND ngày 22/8/2022 của UBND tỉnh 

về chuyển đổi số tỉnh Nghệ An đến năm 2025. Ưu tiên chuyển đổi số trong phát 

triển chính quyền số, đặc biệt là cung cấp dịch vụ phục vụ người dân, doanh nghiệp 
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như: giáo dục, y tế, đầu tư, giao thông, nông nghiệp, công nghiệp, tài nguyên và môi 

trường và ưu tiên chuyển đối số trong phát triển kinh tế, hướng đến kinh tế số. Đẩy 

nhanh việc số hoá ở các sở, ngành, địa phương để xây dựng cơ sở dữ liệu dùng 

chung của tỉnh, phục vụ cải cách hành chính, phát triển kinh tế - xã hội. 

10. Nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại và hội nhập quốc tế; thúc đẩy 

hợp tác, liên kết phát triển vùng với các địa phương 

- Triển khai hiệu quả Chương trình hoạt động đối ngoại năm 2023, trong đó 

tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm66. Tiếp tục thúc đẩy ngoại giao 

chính trị với các đối tác đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả, tạo khuôn khổ ổn 

định, tin cậy; nhất là các đối tác truyền thống, các đối tác lớn của tỉnh. Đẩy mạnh 

công tác thông tin đối ngoại, kết hợp ngoại giao văn hóa thông qua các kênh thông 

tin, các hình thức triển khai phong phú, đa dạng, ứng dụng công nghệ thông tin 

nhằm tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu hình ảnh, con người, lịch sử, bản sắc văn 

hóa dân tộc, thế mạnh, tiềm năng, cơ hội hợp tác, đầu tư về văn hóa - du lịch của 

tỉnh đến bạn bè quốc tế, qua đó thúc đẩy quá trình hội nhập quốc tế của tỉnh ngày 

càng sâu rộng và bền vững. Củng cố, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ chủ quyền, 

an ninh biên giới vùng biển; phối hợp chặt chẽ với các tỉnh của nước CHDCND 

Lào giáp biên giới trong việc giữ vững an ninh biên giới đất liền, xây dựng biên 

giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Thực hiện nghiêm túc việc 

quản lý nhà nước trong các lĩnh vực đoàn ra đoàn vào, hội nghị hội thảo quốc tế, 

ký kết thỏa thuận quốc tế, công tác người Việt Nam ở nước ngoài... 

- Đẩy mạnh liên kết với các địa phương trong Vùng Bắc Trung Bộ và duyên 

hải Trung Bộ để triển khai thực hiện hiệu quả chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết số 26-NQ/TW ngày 03/11/2022 của Bộ Chính trị, nhất là các địa 

phương tiểu vùng Bắc Trung Bộ; tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả, đi vào 

chiều sâu các thỏa thuận hợp tác đã ký kết với các địa phương trong nước như: 

Thành phố Hồ Chí Minh67, thành phố Hà Nội, tỉnh Lâm Đồng; hợp tác phát triển 

giữa 3 tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An - Hà Tĩnh,... Đồng thời, tiếp tục nghiên cứu mở 

rộng quan hệ hợp tác với các địa phương khác trên cơ sở phát huy hiệu quả tiềm 

năng, thế mạnh giữa các địa phương.  

11. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

- Tập trung chỉ đạo bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự. Tăng cường chỉ 

đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an ninh biên giới, miền núi, dân tộc, an ninh xã 

                                           
66 Tổ chức Hội đàm cấp cao giữa tỉnh Nghệ An và tỉnh Xiêng Khoảng, Hủa Phăn (Lào), tỉnh Gifu (Nhật Bản); tổ 

chức và tham dự các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam với Nhật Bản (làm việc 

với Đại sứ quán Nhật Bản, Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA), Tổ chức Xúc tiến Mậu dịch Nhật Bản (JETRO) 

và các doanh nghiệp Nhật Bản để thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại, du lịch; tổ chức Tuần văn hóa Việt - Nhật...); 

tổ chức các hoạt động ngoại giao kinh tế thông qua các hội nghị, hội thảo thu hút đầu tư, xúc tiến thương mại và du 

lịch với các đối tác: Nhật Bản, Hàn Quốc, Hồng Kông, Đài Loan; Ấn Độ, Hoa Kỳ, Ca-na-đa, các nước Châu Âu, 

Thái Lan, Singapore...; tham dự các hoạt động ngoại giao kinh tế, ngoại giao văn hóa nhân kỷ niệm năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao giữa Việt Nam và các nước (Úc, Pháp, Canada, Hà Lan, Anh, Bỉ, Italia, Phần Lan). 

67 Năm 2023, dự kiến tổ chức sơ kết chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội giữa thành phố Hồ Chí Minh và 

các tỉnh khu vực Bắc Trung Bộ tại tỉnh Nghệ An và ký kết triển khai chương trình hợp tác giai đoạn mới. 
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hội, an ninh nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh thông tin, bảo vệ bí mật nhà nước. Bảo 

vệ an toàn các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khách quốc tế đến thăm và làm việc 

tại địa phương, các sự kiện chính trị, xã hội... Đẩy mạnh đấu tranh trấn áp các loại 

tội phạm và vi phạm pháp luật, nhất là tội phạm hình sự nguy hiểm, tội phạm sử 

dụng công nghệ cao, tội phạm liên quan “tín dụng đen”; triệt xóa các đường dây, tụ 

điểm, điểm phức tạp về ma túy, “làm giảm, làm sạch” tệ nạn ma túy trên địa bàn. 

Tham mưu Tỉnh ủy tổ chức tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 8 

(khóa XI) của Bộ Chính trị về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. 

Chỉ đạo chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ các huyện Kỳ Sơn, Con 

Cuông, Nghĩa Đàn, Diễn Châu, thị xã Thái Hòa bảo đảm an toàn, hiệu quả. Triển 

khai tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2023 đạt 100% chỉ tiêu, bảo đảm 

chất lượng gắn với thực hiện nghiêm Luật dự bị động viên. Tổ chức tìm kiếm, quy 

tập hài cốt liệt sỹ tại Lào mùa khô 2022-2023. 

- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch thanh tra năm 2023 có trọng tâm, trọng điểm, 

tập trung vào các lĩnh vực nhạy cảm theo hướng dẫn của Thanh tra Chính phủ và 

tình hình của địa phương; triển khai thực hiện hiệu quả kế hoạch thanh tra đã được 

các cấp, các ngành phê duyệt và các cuộc thanh tra đột xuất khi có dấu hiệu vi phạm. 

Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền địa phương, đơn vị 

trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Kịp thời giải quyết các khiếu 

nại, tố cáo ngay từ khi mới phát sinh, không để tạo thành “điểm nóng”, hạn chế tụ 

tập đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự; rà soát, tham mưu giải quyết dứt 

điểm các vụ việc tồn đọng, phức tạp, kéo dài. Tiếp tục triển khai thi hành Luật 

phòng, chống tham nhũng năm 2018 và các Nghị định hướng dẫn thi hành; thực 

hiện đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, phát hiện và xử lý tham nhũng; nâng cao 

nhận thức, phát huy vai trò của xã hội trong công tác phòng, chống tham nhũng. 

12. Đẩy mạnh thông tin truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân 

vận, tạo đồng thuận xã hội 

Chủ động thông tin chính xác, kịp thời, toàn diện, khách quan, đúng đối 

tượng về các hoạt động chính trị - xã hội, phản ánh tình hình kinh tế - xã hội của 

địa phương. Nâng cao hiệu quả giám sát, kiểm tra hoạt động báo chí, hoạt động 

quảng cáo xuyên biên giới, hoạt động của các nền tảng mạng xã hội, ứng dụng 

công nghệ để có giải pháp xử lý kịp thời. Tập trung đấu tranh, phản bác, chỉnh lý 

thông tin sai lệch, thông tin sai sự thật, xuyên tạc…; xử lý nghiêm các vi phạm. 

Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt nguyên tắc dân chủ cơ sở, phát 

huy hơn nữa vai trò của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức 

thành viên, các tổ chức xã hội, đoàn thể Nhân dân; tăng cường tổ chức đối thoại và 

tiếp nhận các ý kiến phản biện chính sách để tạo sự đồng thuận và phát huy sức 

mạnh của toàn xã hội, phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2023./. 

                                         ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH NGHỆ AN 

 



Kế hoạch

Thực hiện 

10 tháng đầu 

năm 

Ước thực hiện 

cả năm 

ƯTH năm 2022 

so với năm 2021 

(%)

1 Tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) % 6,2 8,5-9,5 9,05 9-10

2 Quy mô GRDP theo giá so sánh Tỷ đồng        89.991,6             97.665              98.136 109,05            106.967 109,00

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Tỷ đồng 19.514                     20.301              20.445 104,77              21.365                 104,50 

- Công nghiệp - xây dựng Tỷ đồng 29.061                     33.424              32.165 110,68              36.186                 112,50 

Trong đó: Công nghiệp Tỷ đồng 16.522                    19.692              18.320 110,88              20.976                 114,50 

- Dịch vụ Tỷ đồng 36.802                     38.888              40.769 110,78              44.520                 109,20 

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp Tỷ đồng 4.614                         5.052                4.756 103,08                4.897                 102,95 

3 Quy mô GRDP theo giá hiện hành Tỷ đồng 155.425                 171.251            174.044          194.645   

Trong đó:

- Nông, lâm nghiệp, thuỷ sản Tỷ đồng 38.192                     40.316              39.536            44.247   

- Công nghiệp - xây dựng Tỷ đồng 45.824                     54.139              52.681            60.167   

- Dịch vụ Tỷ đồng 63.513                     68.051              73.431            81.081   

- Thuế sản phẩm trừ trợ cấp Tỷ đồng 7.895                         8.745                8.396              9.150   

4 GRDP bình quân đầu người Triệu đồng 45,582  50-51 50,8 56-57

5 Cơ cấu kinh tế

- Nông, lâm nghiệp và thủy sản % 24,57 23-24 22,7 22-23

- Công nghiệp - xây dựng % 33,04 33-34 33,8 34-35

- Dịch vụ % 42,39 42-43 43,5 42-43

6 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội Tỷ đồng           83.082           96.000                93.439 112,47            106.000 113,44

7 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 19.992 14.997 17.779 20.350 101,79 15.857 77,92

Trong đó:

- Thu nội địa Tỷ đồng 18.340 13.697 16.615 19.000 103,60 14.586 76,77

- Thu thuế xuất, nhập khẩu Tỷ đồng 1.652 1.300 1.163 1.350 81,70 1.250 92,59

* Chi ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 27.653 31.060 24.114 32.543 117,68 33.162 101,90

Trong đó:

- Chi đầu tư phát triển Tỷ đồng 9.539 9.689 7.500 10.739 112,58 9.221 85,86

- Chi thường xuyên Tỷ đồng 18.108 20.839 16.224 21.272 117,47 23.366,13 109,85

8 Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng 66.848 74.000 70.954 83.000 124,16 85.000 102,41

9 Tổng kim ngạch xuất khẩu Triệu USD             2.428             2.350              2.134                2.490   102,55              2.870   115,26

Trong đó: Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Triệu USD             2.113             2.000              1.838                2.168   102,60              2.500   115,31

10 Tỷ lệ đô thị hóa % 32,4 33 33 101,85 33 100

TT Chỉ tiêu Đơn vị

BIỂU 1

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Kế hoạch 

năm 2023

So sánh KH 

2023/ƯTH năm 

2022 (%)

Thực hiện 

năm 2021

Năm 2022



Kế hoạch
Thực hiện 10 

tháng đầu năm 

Ước thực 

hiện cả năm 

ƯTH năm 

2022 so với 

năm 2021 

(%)

I CÔNG NGHIỆP

Một số sản phẩm chủ yếu

* CN khai khoáng

Thiếc tinh luyện Tấn                 150                150                    112                135             90,00                 135           100,00   

Than sạch 1000 tấn                   15                  17                      14                  17           113,33                   17           100,00   

Khai thác đá xây dựng 1000 m3              5.085             5.300                 4.191             5.600           110,13              5.800           103,57   

Bột đá trắng 1000 tấn                 950             1.200                    507                900             94,74              1.200           133,33   

* CN chế biến

Thủy sản chế biến Tấn              9.500             9.800                 8.330             9.800           103,16              9.800           100,00   

Chè búp khô Tấn            15.000           17.000               14.160           17.000           113,33            17.000           100,00   

Bia các loại (lon, chai) Triệu lít          135.000         165.000             116.800         165.000           122,22          170.000           103,03   

Đường kính Tấn          123.000         130.000               75.787         130.000           105,69          130.000           100,00   

Dầu thực phẩm Lít            34.000           34.000               28.330           34.000           100,00            34.000           100,00   

Sữa chế biến 1000 lít          310.000         325.000             238.963         325.000           104,84          325.000           100,00   

Thức ăn gia súc tổng hợp Tấn          200.000         220.000             122.118         170.000             85,00          200.000           117,65   

Tinh bột sắn Tấn            65.000           65.000               54.160           65.000           100,00            65.000           100,00   

Nước mắm 1000 lít          135.000         150.000             125.000         150.000           111,11          150.000           100,00   

Cá đóng hộp Tấn            25.000           32.000               26.600           32.000           128,00            40.000           125,00   

* CN dệt may, hàng tiêu dùng

Quần áo may sẵn 1000 SP            70.000           85.000               69.139           85.000           121,43          100.000           117,65   

Sản phẩm may khác 1000 SP            17.000           20.000                 6.288           20.000           117,65            25.000           125,00   

Giày, dép da (quy đổi) 1000 đôi              1.500             5.000                 4.170             5.000           333,33            10.000           200,00   

Sợi các loại Tấn            14.300           17.000                 9.597           15.000           104,90            17.000           113,33   

Bao bì Nghìn bao            75.000           80.000               46.881           62.000             82,67            75.000           120,97   

Gỗ MDF + ghép thanh m3          200.000         250.000             152.000         200.000           100,00          250.000           125,00   

Dăm gỗ Tấn          480.000         650.000             176.399         500.000           104,17          650.000           130,00   

Viên nén sinh khối Tấn          230.000         300.000             250.000         300.000           130,43          300.000           100,00   

Bánh kẹo các loại Tấn            38.000           42.000               33.000           42.000           110,53            42.000           100,00   

* Vật liệu xây dựng

Xi măng Nghìn tấn              8.800             9.000                 8.757           11.000           125,00            12.000           109,09   

Gạch nung quy chuẩn Triệu viên                 760                760                    630                760           100,00                 760           100,00   

Gạch ốp lát Granit 1000 m2              3.200             4.000                 3.100             4.000           125,00              5.000           125,00   

BIỂU 2

PHÁT TRIỂN NGÀNH, LĨNH VỰC KINH TẾ CHỦ YẾU

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Kế hoạch 

năm 2023

Thực hiện 

năm 2021

Năm 2022
So sánh KH 

2023/ƯTH 

năm 2022 

(%)
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Ước thực 

hiện cả năm 

ƯTH năm 

2022 so với 

năm 2021 

(%)

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Kế hoạch 

năm 2023
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2023/ƯTH 

năm 2022 

(%)

Sơn các loại Tấn            10.000           10.000                 8.300           10.000           100,00            10.000           100,00   

Kính cường lực m2          120.000         120.000             100.000         120.000           100,00          120.000           100,00   

* Hoá chất, phân bón

Phân bón NPK 1000 tấn                   28                  60                      31                  45           160,71                   60           133,33   

* Cơ khí chế tạo

Sản phẩm tôn lợp các loại Tấn          621.000         750.000             650.000         750.000           120,77          750.000           100,00   

Bồn nước các loại SP          162.000         195.000             162.000         195.000           120,37          195.000           100,00   

Linh kiện điện tử Triệu SP                 260                450                    330                400           153,85                 500           125,00   

* CN điện nước

Nước máy 1000 m3              3.050           35.000               27.292           35.000        1.147,54            35.000           100,00   

Điện thương phẩm Triệu KWh              3.440             4.500                 3.612             4.500           130,81              4.500           100,00   

Điện sản xuất Triệu KWh              2.691             3.900                 3.357             3.600           133,78              3.900           108,33   

II NÔNG NGHIỆP, LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

1 Sản phẩm nông nghiệp chủ yếu 

* Cây lương thực

a) Lúa cả năm: 

- Diện tích: Ha 179.376 177.200 173.045 173.045 96,47 173.000 99,97

- Năng suất: Tạ/ha 58,56 55,93 57,74 57,74 98,60 56,00 96,99

- Sản lượng: Tấn 1.043.156 991.000 999.098 999.098 95,78 968.800 96,97

b) Ngô:

- Diện tích: Ha 45.743 50.000 45.414 45.414 99,28 46.240 101,82

- Năng suất: Tạ/ha 46,18 50,16 46,68 46,68 101,08 50,00 107,11

- Sản lượng: Tấn 207.746 250.800 212.012 212.012 102,05 231.200 109,05

c) Sắn nguyên liệu:            

- Diện tích: Ha 10.000 10.000 10.000 10.000 100,00 10.000 100,00

- Năng suất: Tạ/ha 381 381 385 101,05 385 100,00

- Sản lượng: Tấn 381.000 381.000 385.000 101,05 385.000 100,00

d) Lạc:

- Diện tích: Ha 12.226 13.500 11.814 11.814 96,63 12.000 101,58

- Năng suất: Tạ/ha 27,35 29,00 27,36 27,36 100,04 29,00 105,99

- Sản lượng: Tấn 33.438 39.150 32.073 32.073 95,92 34.800 108,50

e) Cây Mía nguyên liệu

- Tổng diện tích Ha 18.805 25.000 22.560 22.560 119,97 24.000 106,38

- Năng suất Tạ/ha 599 720 720 120,17 720 100,00

- Sản lượng: 1000Tấn 1.127 1.625 1.625 144,19 1.625 100,00

2
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* Cây công nghiệp lâu năm và cây ăn quả chủ yếu

a) Cam tập trung

- Tổng diện tích Ha 5.200 5.500 5.100 5.500 105,77 5.200 94,55

- Diện tích cho sản phẩm Ha 3.800 4.000 4.000 4.000 105,26 4.000 100,00

- Năng suất Tạ/ha 170,0 170,0  170,0 100,00 175,0 102,94

- Sản lượng Tấn 64.600 68.000  68.000 105,26 70.000 102,94

b) Cây chanh leo

- Tổng diện tích ha 300 100 254 254 84,67 150 59,06

- Diện tích cho sản phẩm ha 300 100 254 254 84,67 150 59,06

- Năng suất Tạ/ha 220 270 200 90,91 270 135,00

- Sản lượng tấn 6.600 2.700 3.500 5.080 76,97 4.050 79,72

c) Cây dứa

- Diện tích ha 1.499 1.600 1.450 1.600 106,73 1.700 106,25

- Năng suất Tạ/ha 208 200 200 96,13 200 100,00

- Sản lượng tấn 31.190 32.000 28.000 32.000 102,60 34.000 106,25

d) Cây chè công nghiệp

- Tổng diện tích Ha 8.500 9.500 8.318 9.000 105,88 9.500 105,56

- Diện tích kinh doanh Ha 7.300 7.400 7.400 7.400 101,37 7.500 101,35

- Năng suất Tạ/ha 121,9 121,6 122,0 100,08 122,0 100,00

- Sản lượng (chè búp tươi) Tấn 89.000 90.000 85.000 90.000 101,12 91.500 101,67

e) Cây Cao su

- Tổng diện tích Ha 10.000 10.000 9.696 10.000 100,00 10.100 101,00

- Diện tích kinh doanh Ha 7.000 7.000 7.000 7.000 100,00 7.000 100,00

- Năng suất Tạ/ha 12,1 12,2 12,2 100,83 12,3 100,82

- Sản lượng (mủ khô) Tấn 8.000 8.500 7.500 8.500 106,25 8.610 101,29

f) Cây dược liệu lâu năm Ha 1.600 2.000 1.600 2.000 125,00 2.200 110,00

2 Chăn nuôi

- Tổng đàn trâu, bò Con 776.000 781.000 781.488 789.000 101,68 793.000 100,51

+ Tổng đàn trâu Con 270.000 268.000 267.682 268.000 99,26 268.000 100,00

+ Tổng đàn bò Con 508.000 513.000 513.806 520.000 102,36 525.000 100,96

- Tổng đàn lợn 1000 con 1.000.000 1.100.000 950.012 1.100.000 110,00 1.150.000 104,55

- Tổng đàn gia cầm 1000 con 30.000 28.000 31.848 32.500 108,33 34.000 104,62

- Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng Tấn 270.000 282.000 245.000 282.000 104,44 285.000 101,06

- Sản lượng sữa triệu lít 250,0 250,0 250,0 260,0 104,00 260,0 100,00

- Diện tích cây thức ăn chăn nuôi tập trung ha 35.000 43.000 40.000 43.000 122,86 45.000 104,65

3



Kế hoạch
Thực hiện 10 

tháng đầu năm 

Ước thực 

hiện cả năm 

ƯTH năm 

2022 so với 

năm 2021 

(%)

TT Chỉ tiêu Đơn vị
Kế hoạch 

năm 2023

Thực hiện 

năm 2021

Năm 2022
So sánh KH 

2023/ƯTH 

năm 2022 

(%)

3 Lâm nghiệp

- Bảo vệ rừng Ha 964.660 964.660 964.660 964.660 100,00 964.660 100,00

- Khoanh nuôi rừng Ha 76.000 76.000 76.000 76.000 100,00 76.000 100,00

- Chăm sóc rừng Ha 54.000 54.000 54.000 54.000 100,00 54.000 100,00

- Trồng mới rừng tập trung Ha 19.253 18.500 15.381 19.300 100,24 18.500 95,85

- Khai thác gỗ 1000 M3 1.501 1.500 1.232 1.500 99,97 1.505 100,33

- Tỷ lệ che phủ của rừng % 58,0 58,0 58,41 58,0 100,00 58,0 100,00

4 Thủy sản

* Tổng sản lượng  

- Sản lượng khai thác biển Tấn 245.996 250.000 232.262 250.000 101,63 255.000 102,00

- Sản lượng khai thác nội địa Tấn 185.996 187.000 173.691 187.000 100,54 192.000 102,67

- Sản lượng nuôi trồng Tấn 60.000 63.000 58.571 63.000 105,00 63.000 100,00

* Diện tích nuôi trồng

- Diện tích nuôi nước ngọt Ha 20.000 19.000 18.579 20.000 100,00 19.500 97,50

- Diện tích nuôi mặn lợ Ha 2.650 2.500 2.000 2.500 94,34 2.500 100,00

5 Xây dựng nông thôn mới (NTM) (số liệu lũy kế)

- Số xã đạt chuẩn quốc gia về NTM Xã 299 310 299 309 103,34 319 103,24

- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn quốc gia về NTM % 72,75 75,43 72,75 75,18 103,34 77,62 103,24

- Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao Xã 20 42 20 42 210,00 62 147,62

- Số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu Xã 2 6 2 6 300,00 11 183,33

-
Số đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ xây dựng và đạt

chuẩn NTM
Đơn vị

7 9 7 9 128,57 10 111,11

- Tỷ lệ số đơn vị cấp huyện đạt chuẩn quốc gia về NTM % 35,0 45,0 35,0 45,0 128,57 50,0 111,11

III DỊCH VỤ

1 Thương mại

Tổng mức bán lẻ hàng hóa Tỷ đồng            66.848           74.000   70.954         83.000           124,16            85.000           102,41   

2 Xuất nhập khẩu

- Tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Triệu USD              2.113             2.000                 1.838             2.168           102,60              2.500           115,31   

- Mặt hàng xuất khẩu chủ yếu:

Vật liệu xây dựng                 730                550                    394                545             74,68                 585           107,34   

Hàng dệt, may                 411                450                    379                460           112,00                 460           100,00   

Linh kiện điện tử                 336                360                    333                430           128,06                 700           162,79   

Dăm gỗ                 182                165                    258                210           115,12                 190             90,48   

Hàng thủy sản                   75                  80                      59                  40             53,30                   60           150,00   

Bột đá vôi trắng siêu mịn                   65                  75                      63                  75           114,81                   90           120,00   
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Kế hoạch
Thực hiện 10 

tháng đầu năm 

Ước thực 
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Kế hoạch 

năm 2023

Thực hiện 

năm 2021

Năm 2022
So sánh KH 
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(%)

Sắn và sản phẩm từ sắn                   46                  45                      32                  50           108,23                   55           110,00   

Hoa quả chế biến và nước hoa quả                   33                  37                      34                  35           105,07                   37           105,71   

Hạt phụ gia nhựa                   32                  32                      26                  32           101,41                   32           100,00   

Đá ốp lát                   29                  30                      34                  35           122,77                   35           100,00   

Xơ, sợi dệt các loại                   22                  22                      10                  20             90,05                   23           115,00   

Dây điện và cáp điện                   10                  20                      25                  20           199,29                   20           100,00   

Nhóm nhựa thông, tinh dầu thông                   14                  15                      12                  15           106,69                   15           100,00   

Đá vôi trắng                   21                  15                      15                  15             70,02                   10             66,67   

Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng khác                   20                  15                      13                  15             76,26                   15           100,00   

Bao bì các loại                   14                  13                      13                  15           110,71                   15           100,00   

Tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa Triệu USD                 994             1.000                 1.043             1.195           120,22              1.500           125,52   

3 Vận tải

Khối lượng hàng hoá luân chuyển Triệu tấn.km              3.900             4.400                 5.749             6.900           176,92              7.200           104,35   

Khối lượng hành khách  luân chuyển Triệu HK.km              7.815           11.000               10.385           13.680           175,05            14.500           105,99   

Doanh thu vận tải Tỷ đồng            13.100           14.500               11.655           14.012           106,96            14.800           105,62   

4 Du lịch

- Tổng lượt khách du lịch
Nghìn lượt 

người              1.888             3.600                 6.140             6.790           359,64              7.940           116,94   

+ Số lượt khách du lịch nội địa
Nghìn lượt 

người              1.884             3.590                 6.114             6.760           358,89              7.859           116,24   

+ Số lượt khách du lịch quốc tế
Nghìn lượt 

người                     4                  10                      26                  30           684,71                   82           275,34   

- Số lượt khách du lịch lưu trú (kể cả khách quốc tế)
 Triệu lượt 

người              1.289             3.000                 3.950             4.452           345,52              5.240           117,70   

- Doanh thu dịch vụ du lịch Tỷ đồng              1.116             2.700                 5.074             5.670           508,06              7.470           131,75   

5 Ngân hàng

- Tổng nguồn huy động Tỷ đồng 175.467 196.522           190.659   194.767 111,00

- Tổng dư nợ Tỷ đồng 242.614 270.491           267.372   269.998 111,29

6 Thông tin - truyền thông

- Số trạm BTS Trạm              7.820             8.346                 8.850             8.950           112,46              9.100           103,48   

- Số xã có sóng TTDĐ 3G %                 100                100                    100                100           100,00                 100           100,00   

- Số xã có sóng TTDĐ 4G %                   97                  97                      97                  97           100,00                   98           101,03   

+  Số thuê bao internet cố định Thuê bao          407.999         412.106             456.705         462.000           110,42          480.000           106,54   

- Số thuê bao điện thoại/100 dân  Thuê bao                   89                  89                      89                  89           100,00                   90           101,12   

- Số thuê bao internet băng thông rộng/100 dân  Thuê bao                   58                  58                      58                  59           101,72                   60           101,69   
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- Số thuê bao truyền hình trả tiền (internet; cáp)  Thuê bao          207.894         216.250             219.560         227.905           109,63          240.000           105,31   

IV VỀ DOANH NGHIỆP VÀ KINH TẾ TẬP THỂ

1
Số doanh nghiệp hoạt động trong nền kinh tế (không tính

các doanh nghiệp đã giải thể)
Doanh nghiệp

           14.050               14.355           14.500           103,20            14.800           102,07   

2 Kinh tế tập thể

- Tổng số hợp tác xã Hợp tác xã 853 862 858 866 101,52 879 101,50

Trong đó: 

+ Thành lập mới Hợp tác xã 29 29 24 30 103,45 31 103,33

- Tổng số liên hiệp hợp tác xã 
Liên hiệp hợp 

tác xã 2 3 2 2 100,00 3 150,00

- Tổng số tổ hợp tác Tổ hợp tác              3.037             3.050                 3.048             3.055   100,59            3.090   101,15
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ƯTH năm 

2022 so với 

năm 2021 

(%)

I VỀ LAO ĐỘNG

1 Lực lượng lao động từ 15 tuổi trở lên Người 1.620.562 1.650.247 1.633.744 1.650.247 101,83 1.680.451 101,83

2 Lao động từ 15 tuổi trở lên đang làm việc trong nền kinh tế Người 1.590.658 1.596.124 1.595.121 1.596.124 100,34 1.599.145 100,19

3 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 66,4 67,7 67,3 67,7 101,96 69 101,92

4 Trong đó: Tỷ lệ lao động có bằng cấp, chứng chỉ % 26,3 27,4 27,0 27,4 104,18 28,6 104,38

5 Số lao động được tạo việc làm mới Người 40.294 42.900 40.954 45.000 111,68 43.000 95,56

6 Số lao động đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng Người 11.210 13.550 17.500 24.500 218,55 14.500 59,18

7 Tỷ lệ thất nghiệp khu vực thành thị % 2,73 2,7 2,71 2,7 98,90 2,68 99,26

8 Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực nông nghiệp % 46,33 42,83 43,03 42,83 92,45 38,63 90,19

9
Tỷ lệ lực lượng lao động trong độ tuổi tham gia bảo hiểm thất

nghiệp
%

14,70 16,04 15,13 16,04 109,14 17,08 106,49

II VỀ GIẢM NGHÈO

1 Số hộ nghèo Hộ     66.673       55.689       55.689   83,53      45.646                    81,97   

2 Tỷ lệ hộ nghèo % 7,80 6,49 6,49 5,30

3 Giảm tỷ lệ hộ nghèo hàng năm %  1-1,5  1-1,5  1-1,5 

4 Số hộ cận nghèo Hộ     56.289       53.207       53.207   94,52      51.716                    97,20   

5 Tỷ lệ hộ cận nghèo  %         6,59           6,20           6,20            6,00   

6 Số hộ thoát nghèo Hộ     13.701       13.701        13.310                    97,15   

7 Số hộ tái nghèo Hộ       1.362         1.362          1.124                    82,53   

III VỀ Y TẾ

1 Số giường bệnh trên 1 vạn dân Giường 35,72 36,54 36,54 36,54 37,36 102,24

2 Số bác sỹ trên một vạn dân Bác sỹ 10,4 11,6 12,2 12,2 12,5 102,46

3 Tỷ lệ trạm y tế xã/phường có bác sỹ làm việc % 90 90 90 90 ≥ 90

4 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng  % 15,3 14,9 15 14,9 14,6 97,99

5 Tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin %
≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95 ≥ 95

6 Tỷ suất chết của trẻ em dưới 1 tuổi ‰ 3,4 ≤ 8 8 8 ≤ 8

7 Tỷ suất chết của trẻ em dưới 5 tuổi ‰ 8 ≤ 12 13,6 13,6 ≤ 12

8 Số xã, phường đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em xã, phường
367 319 319 - 335Không 

đánh giá

So sánh KH 

2023/ƯTH năm 

2022 (%)

Năm 2022
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Kế hoạch

Thực hiện 

10 tháng 

đầu năm 

Ước thực 
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9
 Tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn xã, phường phù hợp với trẻ 

em 
 % 

79,7 69,4 69,4 - 73

IV VỀ BẢO HIỂM XÃ HỘI - BẢO HIỂM Y TẾ

1 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế % 91 92 90,52 92         101,10   93 101,09

2 Tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo hiểm xã hội % 19,29 20,81 20,5 21,7         112,49   24,9 114,75

V VỀ GIÁO DỤC - ĐÀO TẠO

1 Số trường học (theo từng cấp học) Trường       1.452         1.449           1.449         1.449    99,8        1.437    99,2 

2 Số trường học đạt chuẩn quốc gia (theo từng cấp học) Trường       1.065         1.085           1.068         1.085   101,9        1.100   101,4

3 Tỷ lệ trường học đạt chuẩn quốc gia (theo từng cấp học) % 73,35 74,72 73,55 74,72 101,9 75,76 101,4

4 Tỷ lệ trẻ em đi học mẫu giáo trong độ tuổi % 91,2 92 87,2 92 100,88 93 101,09

5 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS % 96,8 97,6 97,6 97,6 100,83 98,5 100,92

6 Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT % 99,12 99,59 99,59 99,59 100,47 99,7 100,11

VI VỀ VĂN HÓA, THỂ THAO

1 Số di tích được tu bổ  Di tích 25 29 16             64,0   20 125

2 Tỷ lệ làng, bản, khối phố văn hóa % 66,2 67,4 67,4 101,8 68,6 101,8

3
Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn hóa - thể thao đạt 

chuẩn
%

70,6 73,5 73,5 104,1 76,3 103,8

4 Tỷ lệ gia đình thể thao % 24 24,5 24,5 24,5 102,1 25 102,0

5 Tỷ lệ số người tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên % 34,6 35,2 35,2 35,2 101,7 35,8 101,7

Không 

đánh giá
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ƯTH năm 

2022 so với 

năm 2021 

(%)

1 Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch

- Tỷ lệ dân đô thị loại 4 dùng nước sạch %
71 72 71,85 72 100 75 104,17

- Tỷ lệ dân đô thị loại 5 dùng nước sạch %
88,6 89,6 89,2 89,6 100 90 100,45

2 Tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh %
86 87 86,9 87,0 101,16 88 101,15

3
Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý 

nước thải tập trung đạt tiêu chuẩn môi trường
%

66,67 100,00 83,33 100,00 150,0 100 100

4 Tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt tại các đô thị %
96,2 96,5 96,5 96,5 100,3 96,5 100,0

5
Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt tại khu dân cư nông thôn tập

trung được thu gom, xử lý
%

61 70 63 63 103,3 65 103,2

6
Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng được

xử lý
%

76,1 87 76,1 87 114,3 90 103,4

7 Tỷ lệ che phủ rừng %
58 58 58,41 58 100 58,0 100

8 Tỷ lệ chất thải nguy hại được tiêu hủy, xử lý %
94 94,3 94,3 94,3 100,3 97 102,9

- Trong đó: tỷ lệ chất thải y tế được xử lý %
100 100 100 100 100 100 100

Thực hiện 

năm 2021

Năm 2022

Kế hoạch 

năm 2023

BIỂU 4

LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG
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2023/ƯTH năm 

2022 (%)

TT Chỉ tiêu Đơn vị



TT Chỉ tiêu  Đơn vị tính

KH năm 

2022 HĐND 

tỉnh giao

Ước thực 

hiện năm 

2022

Đánh giá

I Chỉ tiêu kinh tế

1 Tốc độ tăng trưởng GRDP % 8,5-9,5 9,05 Đạt

2 Cơ cấu kinh tế Đạt

- Nông, lâm, ngư nghiệp % 23-24 22,7

- Công nghiệp - xây dựng % 33-34 33,8

- Dịch vụ % 42-43 43,5

- Thuế trợ cấp sản phẩm %

3 Thu ngân sách nhà nước                                Tỷ đồng 14.997 20.350 Vượt

4 Tổng kim ngạch xuất khẩu            Triệu USD 2.200 2.490 Vượt

5 Tổng nguồn đầu tư phát triển toàn xã hội    Tỷ đồng           96.000 93.438,9  Không đạt 

6 GRDP bình quân đầu người Triệu đồng 50-51 50,8 Đạt

7 Tỷ lệ đô thị hóa % 33 33 Đạt

II Chỉ tiêu xã hội

1 Mức giảm tỷ lệ sinh            ‰ 0,2 0,6 Vượt

2 Mức giảm tỷ lệ hộ nghèo % 1-1,5 1-1,5 Đạt

3 Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng % 14,9 14,9 Đạt

4 Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia % 74,72 74,72 Đạt

5 Tạo việc làm mới Lao động           41.050 45.000  Vượt 

6 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 67,7 67,7 Đạt

7 Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế % 93 93 Đạt

8 Số bác sỹ/vạn dân Bác sỹ 11,6 12,2 Vượt

9 Tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ           % 90 90 Đạt

10 Số giường bệnh/vạn dân  Giường 36,54 36,54 Đạt

11 Tỷ lệ làng, bản, khối phố văn hóa % 67,4 67,4 Đạt

12
Tỷ lệ xã, phường, thị trấn có thiết chế văn 

hóa - thể thao đạt chuẩn % 73,5 73,5 Đạt

13 Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế % 92 92  Đạt 

14

Tỷ lệ lực lượng lao động tham gia bảo 

hiểm xã hội % 20,09 21,7  Vượt 

15 Xây dựng nông thôn mới trong năm  Đạt 

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới Xã 10 10

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao Xã 22 22

- Số xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu Xã 4 4

-

Số đơn vị cấp huyện hoàn thành nhiệm vụ 

xây dựng và đạt chuẩn nông thôn mới Đơn vị  2 2

III Chỉ tiêu môi trường

1
Tỷ lệ dân số nông thôn dùng nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh % 87 87  Đạt 
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2 Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch     Đạt 

- Đối với đô thị loại 4 trở lên % 72 72

- Đối với đô thị loại 5 % 89,6 89,6

3 Tỷ lệ che phủ rừng ổn định                                     % 58 58  Đạt 

4
Tỷ lệ thu gom chất thải rắn sinh hoạt phát 

sinh tại các đô thị % 96,5 96,5  Đạt 

Trong đó, tỷ lệ xử lý đảm bảo tiêu chuẩn, 

quy chuẩn đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi 

trường % 90 90  Đạt 

5

Tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có 

hệ thống xử lý nước thải tập trung đạt tiêu 

chuẩn môi trường % 100 100 Đạt

6
Tỷ lệ cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng được xử lý % 87 87  Đạt 


