
ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẢI DƯƠNG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:            /UBND-VP Hải Dương, ngày          tháng  02  năm 2021
V/v triển khai thực hiện kế 
hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội năm 2021 và phòng, 
chống dịch Covid-19

      Kính gửi:
- Các Sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, thành phố, thị xã.

Ngày 22 tháng 01 năm 2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 240/KH-
UBND về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 
của Chỉnh phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh 
tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; trước diễn biến phức tạp 
của dịch Covid – 19, để phấn đấu thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2021 đã được Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đề ra, UBND 
tỉnh yêu cầu các Sở, ngành, địa phương cần nghiêm túc, tập trung triển khai các 
nhiệm vụ, công việc sau đây:

1. Về nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid – 19 
Nghiêm túc triển khai thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày 28 tháng 01 

năm 2021 của Chinh phủ về một số biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid 
- 19,  Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 15 tháng 02 năm 2021 của Ban Thường vụ Tỉnh 
ủy về việc thực hiện các biện cấp bách phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn 
tỉnh sau Tết Nguyên đán Tân Sửu, Thông báo số 95-TB/TU ngày 22 tháng 02 
năm 2021 của Tỉnh ủy về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống đẩy 
lùi dịch bệnh Covid-19, đồng thời triển khai các nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã 
hội và các văn bản chỉ đạo, điều hành khác của Chính phủ, Bộ, ngành và Tỉnh 
ủy, UBND tỉnh liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid -19.

Tiếp tục tinh thần “chống dịch như chống giặc”, kiên định thực hiện 
nguyên tắc phòng, chống: Ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch 
thần tốc; đồng thời, thực hiện tốt công tác điều trị, hạn chế thấp nhất người tử 
vong; khắc phục ngay những hạn chế, khó khăn buộc lộ trong quá trình tổ chức 
phòng, chống dịch.

Các địa phương cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy 
đảng, chính quyền, người đứng đầu địa phương, đơn vị trong công tác phòng, 
chống dịch và chịu trách nhiệm về công tác này trên địa bàn quản lý.

2. Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội
2.1. Tập trung nguồn lực hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ và kế hoạch đề 

ra trong năm 2021; phấn đấu thực hiện tốt mục tiêu “Phòng, chống dịch hiệu quả; 
đảm bảo mục tiêu phát triển kinh tế; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội”. 



2.2. Các Sở, ngành, địa phương:
- Tích cực đẩy mạnh cải các mạnh mẽ, thực chất hơn nữa thủ tục hành 

chính, tạo môi trường đầu tư kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, tận dụng thời 
cơ thu hút các dòng vốn đầu tư, đặc biệt là từ các tập đoàn kinh tế lớn cho phù 
hợp với diễn biến của dịch Covid - 19. 

- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao nghiêm túc tổ chức triển khai thực 
hiện Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 22 tháng 01 năm 2021 của UBND tỉnh 
về việc thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01 tháng 01 năm 2021 của 
Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - 
xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 theo đúng tiến độ đề ra; trong 
đó, cần tập trung hoàn thành dự thảo các chương trình, đề án, kế hoạch, báo cáo 
cấp có thẩm quyền trong tháng 02 năm 2021.

2.3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành có liên quan tham mưu cho UBND 

tỉnh xây dựng kịch bản và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội 6 tháng 
đầu năm và cả năm 2021; trong đó đặc biệt lưu ý đến giải pháp nguồn lực và 
biện pháp tháo gỡ khó khăn trong sản xuất kinh doanh, hỗ trợ doanh nghiệp, 
người dân, người lao động bị ảnh hưởng nặng nề bởi dịch Covid – 19 (hoàn 
thành trong tháng 3 năm 2021).

- Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-
2030, tầm nhìn đến năm 2050 làm cơ sở trình, duyệt theo đúng quy định. Căn cứ 
Nhiệm vụ quy hoạch tỉnh được cấp có thẩm quyền phê duyệt có trách nhiệm 
tham mưu cho UBND tỉnh ban hành kế hoạch tổ chức triển khai lập Quy hoạch 
tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó phân công nhiệm vụ 
cụ thể cho từng Sở, ngành, địa phương nhằm hoàn thành hồ sơ quy hoạch tỉnh 
trong tháng 10 năm 2021 để trình duyệt theo quy định của pháp luật.

Yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố, thị xã nghiêm 
túc tổ chức triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:                                                             
- Như trên;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Các Sở, ngành;
- UBND các huyện, TP, TX;
- Lãnh đạo VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, CV. Việt Cường (12b).

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Văn Hơn
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