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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG
KHÓA ….. KỲ HỌP THỨ …
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;
Căn cứ 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;
Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 2015;
Sau khi nghe Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết
của Hội đồng nhân dân tỉnh về kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu
năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6
tháng cuối năm 2021; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh; ý kiến
thảo luận của Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang thống nhất đánh giá tình hình
kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6
tháng cuối năm 2021, với những nội dung chủ yếu sau:
Trong 6 tháng đầu năm được sự chỉ đạo tập trung của Tỉnh ủy, sự giám sát
của HĐND tỉnh, sự điều hành quyết liệt, chủ động, sáng tạo của UBND tỉnh, sự nỗ
lực của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và Nhân dân trong tỉnh, sự hợp tác,
giám sát hiệu quả của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên, vừa phòng
chống đại dịch Covid-19 vừa duy trì phát triển kinh tế, tình hình kinh tế - xã hội
tiếp tục có những chuyển biến tích cực và đạt được những kết quả quan trọng là:
(1) Mặc dù dịch Covid - 19 diễn biến phức tạp, có nguy cơ bùng phát, nhưng
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các ngành, địa phương tích cực, đẩy mạnh sản xuất, từ đó giá trị sản xuất công
nghiệp tăng so cùng kỳ. Công tác phòng, chống dịch Covid - 19 trên địa bàn Tỉnh
cơ bản thuận lợi, đến nay chưa ghi nhận trường hợp nhiễm bệnh.
(2) Vụ lúa đông xuân được mùa, trúng giá, người dân rất phấn khởi. Nông
nghiệp vẫn duy trì được kết quả tăng trưởng khá; năng suất, sản lượng lương thực, rau
màu, cây ăn trái, thủy sản đều tăng từ 3- 5% so với cùng kỳ. Các địa phương nỗ lực
quyết tâm cao trong xây dựng nông thôn mới, số xã nông thôn mới chiếm tỷ lệ
66,67% tổng số xã, tăng 02 xã so với cùng kỳ, số tiêu chí bình quân toàn tỉnh là
16,8 tiêu chí/xã.
(3) Số lượng dự án thu hút đầu tư trong nước tăng cao, gấp hơn 3 lần so với
cùng kỳ; doanh nghiệp phát triển nhanh, quy mô nguồn vốn của doanh nghiệp
tăng dần, cho thấy môi trường kinh doanh tiếp tục được cải thiện; thu ngân sách
đạt khá; đầu tư công tiếp tục được tái cơ cấu. Chỉ số PCI năm 2020 của tỉnh đứng
vị trí thứ 39/63 tỉnh, thành phố trên cả nước, tăng 3 bậc so với năm 2019 và đứng vị
trí thứ 7 so với 13 tỉnh, thành khu vực đồng bằng sông Cửu Long.
(4) Các lĩnh vực lao động, việc làm, an sinh xã hội được đảm bảo. Công tác
bảo vệ môi trường được đặc biệt quan tâm và đạt những kết quả tốt.
(5) Việc chuẩn bị tổ chức cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và bầu cử
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn Tỉnh được
lãnh, chỉ đạo triển khai đúng tiến độ, các bước hiệp thương được thực hiện hiệu
quả, đúng quy định.
(6) Công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19 đạt hiệu quả tích cực,
an ninh chính trị và trật tự xã hội được bảo đảm, số vụ tội phạm và đơn thư khiếu
nại tố cáo giảm so với cùng kỳ; công tác cải cách hành chính và đấu tranh phòng,
chống tham nhũng được chú trọng.
(7) Một số ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ xây dựng Chính quyền
điện tử bước đầu có những kết quả tích cực như Hệ thống quản lý văn bản, Hậu
Giang App, Cổng dịch vụ công trực tuyến..., đồng thời, đã góp phần cải thiện chỉ số
cải cách hành chính của tỉnh.
Bên cạnh những mặt đạt được, tình hình kinh tế - xã hội vẫn còn một số tồn
tại và khó khăn chủ yếu là:
(1) Do ảnh hưởng của dịch Covid -19, tăng trưởng kinh tế chỉ đạt 4,59%,
thấp so với kế hoạch đặt ra là 6,5%, khu vực dịch vụ tăng chậm chỉ đạt 4,52% so
cùng kỳ. Trong sản xuất nông nghiệp kinh tế hộ vẫn chiếm tỷ trọng cao, sản xuất
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hàng hóa quy mô lớn vẫn còn rất hạn chế, quy mô vùng nguyên liệu nhỏ, nên tổ
chức liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi giá trị gặp nhiều khó
khăn. Đời sống của một bộ phận dân cư còn khó khăn.
(2) Việc thu hút vốn đầu tư của các doanh nghiệp nước ngoài còn hạn chế,
cơ sở hạ tầng các khu, cụm công nghiệp chưa đồng bộ, gây khó khăn cho việc
triển khai dự án của nhà đầu tư. Hạ tầng Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ
cao còn yếu kém, nên khó kêu gọi đầu tư.
(3) Chất lượng dịch vụ chưa được cải thiện nhiều, nhất là dịch vụ lưu trú ăn
uống, vận tải, logistics và cơ sở hạ tầng thông tin; tình trạng buôn lậu, sản xuất,
buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng còn phức tạp.
(4) Công tác giải phóng mặt bằng đối với một số dự án trọng điểm trên địa
bàn Tỉnh còn nhiều vướng mắc, làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện.
(5) Tình hình trật tự an toàn xã hội, tội phạm trên một số địa bàn diễn biến
phức tạp.
Đạt được những kết quả tích cực, quan trọng, toàn diện nêu trên là nhờ có sự
nỗ lực, cố gắng lớn của cả hệ thống chính trị dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy; sự điều
hành quyết liệt, chủ động, sáng tạo của UBND tỉnh, các ngành, các địa phương; sự
hợp tác, giám sát hiệu quả của HĐND tỉnh, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành
viên, đã góp phần quan trọng vào những chuyển biến tích cực ở các lĩnh vực.
Điều 2. Hội đồng nhân dân tỉnh thống nhất thông qua nhiệm vụ, giải pháp phát
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021, trong đó cần tập
trung một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau:
Trong bối cảnh đại dịch Covid-19 còn phức tạp, đòi hỏi cần tiếp tục có sự
chung sức, đồng lòng của Chính quyền, doanh nghiệp và người dân, sự hỗ trợ, chia
sẻ gánh vác trách nhiệm giữa các đoàn thể trong giai đoạn khó khăn.
Các cấp, các ngành, các địa phương cần tiếp tục chủ động, bình tĩnh, thận
trọng, triển khai kịp thời các giải pháp cấp bách nhằm ứng phó với mọi tình huống,
tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ đạo tại các kết luận của Trung ương,
của tỉnh về đại dịch Covid-19. Đồng thời cần bảo đảm cung cấp đủ các yêu cầu về
lương thực, thực phẩm, thuốc, trang thiết bị y tế và các nhu yếu phẩm thiết yếu cho
người dân. Xử lý nghiêm các trường hợp khai báo dịch không trung thực; né tránh,
trốn cách ly, vi phạm các quy định về phòng, chống dịch; các hành vi lợi dụng tình
hình dịch bệnh để trục lợi; các trường hợp tuyên truyền sai sự thật về dịch Covid19.
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Cùng với việc phòng, chống dịch, cần huy động tối đa các nguồn lực nhằm
thực hiện các giải pháp cụ thể để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ
đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch. Tiếp tục thực hiện các giải pháp đẩy nhanh giải
ngân vốn đầu tư công, tháo gỡ khó khăn cho các dự án chậm giải ngân, đặc biệt là
dự án trọng điểm; vận động người dân ưu tiên dùng hàng trong nước, ủng hộ doanh
nghiệp, hợp tác xã sản xuất, tiêu thụ sản phẩm.
Bên cạnh việc tiếp tục theo dõi chặt chẽ, phân tích, tổng hợp, đánh giá về
tình hình và những ảnh hưởng, tác động của dịch bệnh tới kinh tế tỉnh, tới từng
ngành, từng lĩnh vực, địa phương, khu vực doanh nghiệp, hợp tác xã, người lao
động, các đối tượng xã hội để đưa ra các giải pháp ứng phó hiệu quả và kịp thời;
qua đó nghiên cứu và dự báo những xu thế, cơ hội mới và xác định những động lực
mới cho tăng trưởng, làm cơ sở đẩy nhanh việc cơ cấu lại nền kinh tế trong tình
hình bình thường mới, như nhu cầu phát triển và chuyển đổi số, xây dựng chính
quyền điện tử, nhu cầu về lao động, xu hướng đầu tư, xu hướng tiêu dùng,…
Về trung và dài hạn, cần đẩy nhanh quá trình cơ cấu lại nền kinh tế, sắp xếp,
tổ chức lại và phục hồi, đẩy mạnh các hoạt động sản xuất kinh doanh, bù đắp, giảm
thiểu các thiệt hại, hướng tới xây dựng kinh tế số phát triển bền vững hơn, có sức
chống chịu và khả năng thích ứng với các biến động của bối cảnh bên trong và bên
ngoài của nền kinh tế, nhất là các thách thức do biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch
bệnh. Đồng thời, chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để đón bắt thời cơ, thu hút đầu
tư và các nguồn lực bên ngoài phục vụ sự phát triển của tỉnh.
1. Về kinh tế
a) Tập trung thực hiện “nhiệm vụ kép” là vừa phòng chống dịch, vừa phát
triển kinh tế - xã hội. Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là, thiếu trách nhiệm trong
chỉ đạo phòng chống dịch Covid - 19 trong bối cảnh dịch bệnh nguy hiểm này đang
bùng phát, lan rộng ở nhiều quốc gia như hiện nay; có các phương án, giải pháp
phù hợp nhằm ứng phó với mọi tình huống, không để bị động bất ngờ.
Cải thiện môi trường kinh doanh, thu hút đầu tư, giải quyết khó khăn cho
doanh nghiệp. Chủ động giải quyết nhanh các thủ tục liên quan đến các dự án của
nhà đầu tư khi được cấp thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư. Tăng cường
công khai, minh mạch trong giải quyết các công việc cho các nhà đầu tư, tăng
cường công tác chỉ đạo và nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu các sở, ngành
về thực hiện nhiệm vụ của đơn vị trong thực hiện các thủ tục hành chính cho doanh
nghiệp. Tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ số DDCI của Sở, ban ngành và huyện, thị
xã, thành phố.
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b) Vận dụng linh hoạt các cơ chế, chính sách để huy động tối đa các nguồn
vốn thuộc mọi thành phần kinh tế, đẩy nhanh tiến độ sớm đưa các dự án đầu tư vào
hoạt động, nhất là các dự án ở khu, cụm công nghiệp, Khu Nông nghiệp ứng dụng
công nghệ cao, các dự án nhà ở xã hội và thương mại.
c) Thực hiện hiệu quả kế hoạch đầu tư công, các chương trình mục tiêu quốc
gia, chương trình mục tiêu năm 2021, kịp thời hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm
2021.
d) Tiếp tục kêu gọi thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt thu
hút đầu tư vào ngành công nghiệp có lợi thế của địa phương, có công nghệ tiên
tiến, tạo sản phẩm xuất khẩu và sử dụng nhiều lao động. Đẩy mạnh xúc tiến thương
mại.
đ) Hỗ trợ các trung tâm logistics sớm đi vào hoạt động. Kêu gọi đầu tư hình
thành các trung tâm logistics tiềm năng tại khu công nghiệp Tân Phú Thạnh,
huyện Châu Thành A; Cụm công nghiệp Kho tàng bến bãi Tân Tiến, thành phố Vị
Thanh; Trung tâm logistics tại cụm công nghiệp Tân Thành, thành phố Ngã Bảy.
e) Quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách nhà nước. Thực hành tiết kiệm, chống
lãng phí. Tăng cường quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng tài sản công. Tiếp tục
thực hiện chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp sang công ty cổ phần.
2. Về văn hóa - xã hội
a) Tiếp tục triển khai thực hiện triệt để các biện pháp phòng, chống dịch theo
tinh thần Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 năm 2021 của Thủ tướng Chính
phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch COVID-19; tăng cường công
tác thông tin, tuyên truyền khuyến cáo người dân tiếp tục thực hiện tốt thông điệp
5K: “Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tụ tập - Khai báo y tế” của
Bộ Y tế trong phòng, chống dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện các biện pháp kiểm
soát lây nhiễm Covid-19 chặt chẽ trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh. Theo dõi chặt
diễn biến tình hình dịch, đôn đốc công tác phòng, chống dịch, không để gián đoạn,
lơ là, chủ quan, nhất là công tác ngăn ngừa nguy cơ xâm nhập dịch bệnh từ những
người nhập cảnh. Tiếp tục đẩy mạnh các biện pháp đảm bảo an toàn các cơ sở y tế
theo bộ tiêu chí của Bộ Y tế; hoàn thiện các phương án phòng, chống dịch bệnh về
mọi mặt, triển khai tiêm chủng vắc xin Covid-19 trên đia bàn tỉnh.
b) Đẩy mạnh xã hội hóa việc huy động các nguồn lực cho phát triển giáo dục
và đào tạo, tập trung xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia. Tiếp tục điều chỉnh
mạng lưới trường lớp phù hợp với tình hình phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.
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Tiếp tục cập nhập các văn bản chỉ đạo chuyên môn của Bộ Giáo dục và Đào tạo để
kịp thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện tốt nhiệm vụ dạy học và kiểm tra, đánh giá
cuối năm đảm bảo chất lượng, đúng mục tiêu đã đề ra. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp
trung học phô thông năm 2021, công tác phân luồng học sinh, công tác hướng
nghiệp.
d) Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền về kết quả bầu cử đại biểu Quốc Hội và
Hội đồng Nhân dân 3 cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
đ) Tiếp tục củng cố, nâng chất và phát triển các thiết chế văn hóa, thể thao,
du lịch, thông tin và truyền thông gắn với xây dựng nông thôn mới và phường, thị
trấn văn minh đô thị. Tuyên truyền tuần văn hóa, thể thao và du lịch tỉnh Hậu Giang
năm 2021 và giải Marathon quốc tế “Mekong Delta Marathon” Hậu Giang năm 2021.
Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, nâng cao khả năng khai thác tiềm
năng du lịch của tỉnh. Triển khai dự án xây dựng chính quyền điện tử và đô thị
thông minh.
e) Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao
động. Tập trung mọi giải pháp nâng cao chất lượng giảm nghèo.
f) Thực hiện tốt việc quản lý chất thải rắn trên địa bàn, nhất là rác thải y tế.
Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các dự án nước sạch, trạm xử lý nước thải, nhất là tại
các khu, cụm công nghiệp, khu dân cư. Kiểm soát chặt chẽ các nguồn gây ô nhiễm,
nhất là tại khu vực nông thôn, các làng nghề, khu, cụm công nghiệp, cơ sở sản xuất
có nguy cơ gây ô nhiễm nặng. Chủ động nâng cao khả năng phòng tránh, hạn chế
tác động xấu của thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu, sạt lở,....
3. Về xây dựng hệ thống chính quyền
a) Tập trung cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tiếp tục đơn
giản hóa, cắt giảm thủ tục hành chính, cải thiện chỉ số cải cách hành chính (PAR
INDEX), chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số hiệu quả quản trị và
hành chính công cấp tỉnh (PAPI); chỉ số hài lòng của người dân (SIPAS), tập
trung giải quyết kịp thời các khiếu nại, tố cáo; tổ chức tốt công tác đối thoại; góp
phần giữ vững ổn định chính trị và thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển. Phấn đấu giải
quyết đạt từ 90% trở lên số đơn thuộc thẩm quyền; chú trọng việc tổ chức thi hành
quyết định giải quyết khiếu nại, quyết định xử lý tố cáo đã có hiệu lực pháp luật.
b) Xây dựng bộ máy chính quyền tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, sắp xếp tổ
chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Thực
hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác
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phổ biến, tuyên truyền giáo dục pháp luật. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu
cơ quan; tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện chấn chỉnh, xử lý kịp thời các
thiếu sót, vi phạm trong hoạt động quản lý nhà nước, quản lý kinh tế - xã hội và việc
chấp hành chính sách, pháp luật của các tổ chức, cá nhân, giải quyết kịp thời, đúng
pháp luật các vụ việc khiếu nại, tố cáo và những bức xúc của nhân dân. Tích cực
điều tra làm rõ các phản ánh, tố cáo của nhân dân, kịp thời khen thưởng người có tố
cáo đúng và có biện pháp bảo vệ những người tố cáo.
4. Về quốc phòng, an ninh
- Tăng cường quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh chính trị trật tự an toàn
xã hội; đấu tranh, phòng, chống tội phạm, kiềm chế và kéo giảm tai nạn giao thông;
đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
- Tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện. Tăng cường công tác xây
dựng lực lượng vũ trang trong sạch, vững mạnh, chủ động xử lý các tình huống,
làm thất bại mọi âm mưu chống phá của các thế lực thù địch. Gắn kết phát triển
kinh tế - xã hội với quốc phòng, an ninh.
Điều 3. Hội đồng nhân dân tỉnh giao Ủy ban nhân dân tỉnh phối hợp với Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các tổ chức thành viên, tổ chức triển khai và
vận động quần chúng Nhân dân thực hiện tốt nội dung Nghị quyết này.
Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, Tổ đại biểu
Hội đồng nhân dân và Đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát quá trình thực hiện
Nghị quyết.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Hậu Giang Khóa IX, kỳ họp
thứ 21 thông qua ngày
tháng năm 2021 và có hiệu lực từ ngày tháng năm
2021./.
Nơi nhận:
- UBTVQH, VPQH, VPCP;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- Bộ Tư pháp (Cục Kiểm tra văn bản QPPL);
- TT: TU, HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Các Ban Đảng Tỉnh ủy;
- VP: Tỉnh ủy, Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN và các đoàn thể tỉnh;
- Sở, ban, ngành tỉnh;
- HĐND, UBND, UBMTTQVN cấp huyện;
- Cơ quan Báo, Đài tỉnh;
- Công báo tỉnh;

CHỦ TỊCH
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- Lưu: VT.

