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UBND TỈNH HẢI DƯƠNG
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ

Số:         /SKHĐT-THQH
V/v báo cáo tình hình thực hiện

kế hoạch phát triển KTXH quý I và xây 
dựng kịch bản phát triển KTXH năm 2021

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

      Hải Dương, ngày     tháng 3 năm 2021

           Kính gửi: 
- Các Sở, ngành trong tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố và thị xã;
- Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh.

Để chuẩn bị báo cáo UBND tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tình hình thực 
hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I năm 2021 và xây dựng kịch bản 
phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 (theo văn bản số 597/UBND-VP ngày 
24/02/2021 của UBND tỉnh gửi kèm), Sở Kế hoạch và Đầu tư đề nghị các Sở, ban, 
ngành, UBND các huyện, thành phố và thị xã và cơ quan có liên quan (dưới đây 
viết tắt là Sở, ngành, địa phương và đơn vị) như sau:

1. Lập báo cáo đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 
hội quý I và đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm trong quý II năm 2021 của 
sở, ngành, địa phương và đơn vị mình. Trong đó, đề nghị tập trung đánh giá một số 
nội dung trọng tâm sau:

1.1. Đánh giá kết quả triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND tỉnh giao tại 
Kế hoạch số 240/KH-UBND ngày 22/01/2021 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP 
ngày 01/01/2021 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.

1.2. Công tác triển khai, thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 
Covid-19; phân tích, đánh giá các ảnh hưởng trực tiếp của dịch Covid-19 đến phát 
triển của ngành, lĩnh vực và kinh tế - xã hội của tỉnh, của địa phương.

1.3. Đánh giá ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội của quý I so với kế 
hoạch năm 2021 và quý I năm 2020 (có mẫu biểu từ số 01 đến số 05 kèm theo).

1.4. Đánh giá kết quả phân bổ vốn đầu tư công năm 2021 và tình hình thực 
hiện đầu tư, giải ngân vốn đầu tư công quý I năm 2021 (có mẫu biểu số 06 và số 07 
kèm theo).

1.5. Đánh giá việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính, kết quả thực hiện 
các giải pháp nhằm cải thiện môi trưởng đầu tư kinh doanh, chỉ số năng lực cạnh 
tranh cấp tỉnh thuộc phạm vi trách nhiệm của sở, ngành, địa phương và đơn vị. 

1.6. Xác định các khó khăn, vướng mắc trong quý I và phân tích làm rõ các 
nguyên nhân, đặc biệt là nguyên nhân chủ quan; kiến nghị đề xuất với Tỉnh ủy, 
HĐND và UBND tỉnh nếu có.
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1.7. Đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm thực hiện trong quý II năm 
2021 để hoàn thành thắng lợi kế hoạch năm 2021 đã đề ra. Trong đó có đề xuất các 
giải pháp cụ thể về phòng, chống dịch Covid-19 gắn với thực hiện các nhiệm vụ, 
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của ngành, lĩnh vực, địa phương và đơn vị theo 
kế hoạch đã đề ra.

2. Xây dựng kịch bản phát triển kinh tế - xã hội năm 2021:
Căn cứ các nhiệm vụ, chỉ tiêu của kế hoạch năm 2021 đã được HĐND tỉnh 

quyết định tại Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 24/12/2020 và UBND tỉnh giao 
tại Quyết định số 3999/QĐ-UBND ngày 30/12/2020; trên cơ sở đánh giá, ước thực 
hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội quý I, nhiệm vụ và giải pháp triển khai 
thực hiện quý II năm 2021, đề nghị rà soát, đánh giá và dự báo khả năng thực hiện 
các mục tiêu, nhiệm vụ của ngành, lĩnh vực, địa phương và đơn vị trong năm 2021, 
để xây dựng kịch bản và giải pháp thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội 6 tháng 
đầu năm và cả năm 2021 theo nguyên tắc phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt 
mức các chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch năm 2021 đã đề ra (có mẫu biểu từ số 08 
đến số 12 kèm theo); trong đó đặc biệt lưu ý đến các 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.

3. Báo cáo của các Sở, ngành, địa phương và đơn vị đề nghị gửi về Sở Kế 
hoạch và Đầu tư trước ngày 15/3/2021 (đề nghị gửi kèm file dữ liệu qua thư điện 
tử về địa chỉ: phongquyhoachtonghop@gmail.com; bao gồm cả thuyết minh báo 
cáo tóm tắt những nội dung chính). Trong đó, đối với đánh giá kế hoạch đầu tư 
công năm 2021, đề nghị:

3.1. Các Sở, ngành tổng hợp báo cáo các dự án của Sở, ban, ngành làm chủ 
đầu tư và dự án của các đơn vị trực thuộc Sở, ngành làm chủ đầu tư.

3.2. UBND các huyện, thành phố và thị xã tổng hợp báo cáo các dự án của 
UBND cấp huyện, UBND cấp xã làm chủ đầu tư và đơn vị trực thuộc cấp huyện, 
cấp xã làm chủ đầu tư.

Ghi chú: Mẫu biểu báo cáo được đăng tải trên website của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư, địa chỉ http://sokhdt.haiduong.gov.vn.

Đề nghị các Sở, ngành, địa phương và đơn vị tập trung chỉ đạo triển khai thực 
hiện theo nội dung trên và gửi báo cáo đúng hạn để cơ quan tổng hợp, báo cáo 
UBND tỉnh theo quy định./.
Nơi nhận:
- Như k/g;
- UBND tỉnh (để b/c);
- Giám đốc và các PGĐ Sở;
- Phòng TC-KH các huyện, TP và TX;
- Các phòng thuộc Sở;
- Trang website của Sở;
- Lưu VT, THQH.

GIÁM ĐỐC

  Nguyễn Đình Kiêm

mailto:phongquyhoachtonghop@gmail.com
http://sokhdt.haiduong.gov.vn
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DANH SÁCH CÁC ĐƠN VỊ
(Gửi kèm theo công văn số        /SKHĐT-THQH ngày      /3/2021

của Sở Kế hoạch và Đầu tư)

1. Sở Y tế
2. Công an tỉnh
3. Sở Tư pháp
4. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội
5. Sở Tài chính
6. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh Hải Dương
7. Sở Công thương
8. Ban Quản lý các Khu công nghiệp
9. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
10. Sở Giao thông vận tải
11. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
12. Sở Thông tin và Truyền thông
13. Văn phòng UBND tỉnh
14. Sở Xây dựng
15. Sở Tài nguyên và Môi trường
16. Sở Giáo dục và Đào tạo
17. Sở Nội vụ
18. Sở Khoa học và Công nghệ
19. Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh
20. Thanh tra tỉnh
21. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
22. UBND các huyện, thành phố và thị xã
23. Bảo hiểm xã hội tỉnh
24. Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh
25. Cục Thuế tỉnh
26. Chi cục Hải quan Hải Dương
27. Kho bạc Nhà nước tỉnh
28. Đài Phát thanh truyền hình tỉnh và Báo Hải Dương
29. Cục Thống kê tỉnh.
30. Phòng Tài chính - Kế hoạch các huyện, thành phố và thị xã.
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