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UBND TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số: 2456/SKHĐT-THQH
V/v đánh giá thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2022

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thừa Thiên Huế, ngày 30 tháng 7 năm 2021

Kính gửi:
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn;
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã và thành phố Huế;
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 6664/UBNDXDCB, ngày 28/7/2021 về việc đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Sở Kế
hoạch và Đầu tư kính đề nghị các cơ quan, đơn vị tổ chức đánh giá tình hình thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, dự kiến kế hoạch phát triển
kinh tế - xã hội năm 2022 với những nội dung sau:
1. Đề cương và yêu cầu báo cáo kinh tế - xã hội:
Phần I – Đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KTXH năm 2021
- Tình hình thực hiện các chỉ tiêu theo Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày
01/01/2021 đã được phân công, trong đó: đánh giá mức độ hoàn thành so với kế
hoạch năm; phân tích nguyên nhân tăng, giảm so cùng kỳ, khả năng đạt kế hoạch.
- Đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ nổi bật; nêu rõ tồn tại, hạn chế;
nêu nguyên nhân của tồn tại; đề xuất (nếu có).
- Đánh giá tình hình thực hiện cơ cấu lại của ngành, lĩnh vực (phân tích
khả năng cạnh tranh, chuyển dịch nội ngành, cạnh tranh của một số sản phẩm
chủ yếu, chủ lực,…).
- Đánh giá tác động của dịch Covid-19, các biện pháp, chính sách ứng
phó; riêng đối với ngành nông nghiệp, báo cáo đánh giá thêm về các vấn đề liên
quan phòng chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm;
- Tình hình thực hiện các đột phá chiến lược của ngành, lĩnh vực:
+ Hoàn thiện thế chế, cơ chế thị trường định hướng XHCN;
+ Phát triển một số thị trường (tiền tệ, bảo hiểm, bất động sản, khoa học
công nghệ, lao động);
+ Đổi mới giáo dục, đào tạo; phát triển nguồn nhân lực.
- Tình hình thực hiện các cân đối lớn của nền kinh tế (tiền tệ, tín dụng và
lạm phát; thu, chi ngân sách nhà nước; quản lý nợ công; xuất, nhập khẩu; năng
lượng, đặc biệt là điện; bảo đảm an ninh lương thực).
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Riêng đối với chỉ tiêu đóng góp của các yếu tố vốn, lao động, TFP vào
tăng trưởng chung của tỉnh kính đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ báo cáo;
về các chỉ tiêu về kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến các chỉ tiêu về phát triển
kinh tế - xã hội năm 2022 kính đề nghị Cục thống kê phối hợp với các Sở, ban,
ngành thu thập số liệu, đảm bảo cung cấp đầy đủ, chính xác, kịp thời có sự
thống nhất về số liệu giữa Trung ương và địa phương.
Phần II – Kế hoạch phát triển ngành, lĩnh vực năm 2022 bao gồm:
- Bối cảnh xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Bao
gồm nhận định, phân tích những cơ hội, thuận lợi, thách thức, rủi ro của bối
cảnh trong nước, khu vực quốc tế tác động đến việc xây dựng và thực hiện các
mục tiêu phát triển kinh tế xã hội.
- Xây dựng các chỉ tiêu.
- Một số cân đối lớn (tiền tệ, tín dụng và lạm phát; thu, chi ngân sách nhà
nước; quản lý nợ công; xuất, nhập khẩu; năng lượng, đặc biệt là điện; bảo đảm
an ninh lương thực).
- Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu và đề xuất giải pháp (có tính đến tác
động của dịch Covid-19).
2. Báo cáo tình hình thực hiện các chương trình trọng điểm năm 2021
và kế hoạch năm 2022:
Đối với các Sở, ngành, địa phương được phân công chủ trì tổ chức thực
hiện các chương trình trọng điểm, đề nghị có báo cáo riêng, cụ thể như sau:
(1) Chương trình phát triển đô thị (bao gồm Chương trình di dời dân
cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế): đề nghị Sở Xây dựng
chủ trì báo cáo Chương trình phát triển đô thị; UBND thành phố Huế chủ trì báo
cáo Chương trình di dời dân cư, giải phóng mặt bằng khu vực 1 Kinh thành Huế.
(2) Chương trình phát triển hạ tầng kinh tế - kỹ thuật và phát triển công
nghiệp: đề nghị Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế, công nghiệp tỉnh, các
Sở, ban, ngành và các địa phương báo cáo nội dung phát triển hạ tầng kinh tế kỹ thuật; Sở Công Thương chủ trì báo cáo nội dung phát triển công nghiệp.
(3) Chương trình trọng điểm phát triển văn hóa, du lịch - dịch vụ: đề
nghị Sở Văn hóa và Thể thao chủ trì báo cáo nội dung phát triển văn hoá; Sở Du
lịch chủ trì báo cáo nội dung phát triển du lịch - dịch vụ.
(4) Chương trình cải cách hành chính gắn liền với phát triển chính
quyền điện tử, dịch vụ đô thị thông minh: đề nghị Sở Nội vụ chủ trì báo cáo;
riêng đối với đề án chuyển đổi số và đề án dịch vụ đô thị thông minh đề nghị Sở
Thông tin và Truyền thông chủ trì báo cáo.
(5) Chương trình phát triển nguồn nhân lực, nhất là nguồn nhân lực
chất lượng cao: đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội chủ trì báo cáo;
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riêng đối với công tác đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới đề nghị Sở Nội vụ chủ trì báo cáo.
(6) Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền
vững và phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số: đề nghị Sở
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì báo cáo đối với Chương trình mục
tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới; Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
chủ trì báo cáo đối với Chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo bền
vững; Ban Dân tộc tỉnh chủ trì đối với nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội vùng
đồng bào dân tộc thiểu số.
3. Báo cáo các Chương trình mục tiêu quốc gia:
- Các Sở, ban ngành và UBND các huyện, thị xã báo cáo tình hình thực
hiện và ước thực hiện cả năm 2021.
- Xây dựng kế hoạch năm 2022.
4. Về hình thức và thời gian báo cáo
Đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị gửi báo cáo về Sở Kế hoạch và
Đầu tư trước ngày 06/8/2021 để tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh theo đúng tiến độ
(ngoài báo cáo chính thức bằng văn bản, đề nghị rà soát, cập nhập biểu số liệu
kinh tế - xã hội phân theo đơn vị theo đường link https://bit.ly/3gDbice).
Nội dung các văn bản liên quan được đăng tải trên Trang Thông tin điện tử
của Sở Kế hoạch và Đầu tư theo địa chỉ: http://skhdt.thuathienhue.gov.vn (tại
chuyên mục Thông tin Điều hành).
Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng cảm ơn sự hợp tác của Quý cơ quan,
đơn vị, địa phương./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Lưu: VT, THQH.

KT. GIÁM ĐỐC
PHÓ GIÁM ĐỐC

Phan Quốc Sơn

