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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về
tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2016 – 2020
và kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025
Sau khi xem xét Báo cáo số 204/BC-UBND ngày 30/11/2020 của UBND
tỉnh và qua kết quả giám sát, khảo sát tại một số địa phương, đơn vị, Ban Kinh tế
- Ngân sách HĐND tỉnh kính báo cáo HĐND tỉnh một số nội dung sau:
1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2016 2020
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh thống nhất với đánh giá tình hình phát
triển kinh tế giai đoạn 2016-2020 và có thể khẳng định trong 05 năm qua, kinh
tế của tỉnh tiếp tục tăng trưởng, đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Tổng
sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng bình quân 6,85%/năm1. Quy mô nền kinh tế
ngày càng được mở rộng và dịch chuyển theo hướng tích cực, giảm tỷ trọng
ngành nông nghiệp từ 14,7% xuống còn 11,49%, sản xuất công nghiệp tăng
trưởng cao, vẫn duy trì được tốc độ tăng trưởng bình quân gần 8,54%; dịch vụ,
du lịch ngày càng phát triển. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn thuộc các tỉnh
khá trong cả nước, tốc độ tăng thu nội địa bình quân 10,16%. Thu nhập bình
quân đầu người đến năm 2020 đạt 45,2 triệu đồng/người, tăng gấp đôi so với
năm 2015. Các nhiệm vụ đột phá được tập trung lãnh đạo tổ chức thực hiện
quyết liệt, đạt được những kết quả quan trọng. Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội
phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện đáng kể,
diện mạo cả khu vực thành thị và nông thôn có nhiều khởi sắc, an sinh xã hội
được đảm bảo. Những kết quả đạt được trong 5 năm sẽ tạo tiền đề và động lực
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong những năm đến.
Tuy nhiên, vẫn còn một số chỉ tiêu chưa đạt theo kế hoạch đề ra2. Ngoài
nguyên nhân do chịu tác động nặng nề của dịch bệnh, thiên tai trong năm cuối
của kế hoạch, nền kinh tế còn bộc bộ một số hạn chế như: Tăng trưởng kinh tế
vẫn chủ yếu theo chiều rộng, phụ thuộc khá lớn vào một số doanh nghiệp chủ
lực, năng suất, chất lượng và năng lực cạnh tranh còn thấp; chất lượng tăng
trưởng và hiệu quả đầu tư trên địa bàn tỉnh chưa đảm bảo tính bền vững, chưa
1 Giai đoạn 2016 - 2019, GRDP tăng bình quân là 10,7%/năm (cao hơn so với Nghị quyết Đại hội XXI đề ra 10 - 10,5%);
tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên tốc độ tăng trưởng GRDP năm 2020 bằng 92,8% so với năm 2019 (Theo
số liệu của Cục Thống kê cung cấp ngày 26.11.2020)
2 Tốc độ tăng trưởng GRDP; GRDP bình quân trên đầu người; cơ cấu kinh tế trên GRDP; kim ngạch xuất khẩu, tốc độ tăng
ngân sách; tỷ lệ hộ dân đô thị sử dụng nước sạch; tỷ lệ khu công nghiệp đang hoạt động có hệ thống xử lý chất thải đạt chuẩn
môi trường
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tương xứng với tiềm năng. Môi trường đầu tư được cải thiện nhưng chưa thu hút
được nhiều vốn đầu tư nước ngoài; chưa có thêm dự án chiến lược trọng điểm ở
lĩnh vực công nghiệp. Khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo chưa thật sự trở
thành động lực phát triển. Chất lượng nguồn nhân lực chưa đáp ứng yêu cầu của
nền kinh tế trong quá trình hội nhập ngày càng sâu rộng; sự chuyển dịch lao
động theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa còn chậm; tỷ trọng lao động
nông nghiệp còn chiếm tỷ lệ cao3. Hạ tầng kinh tế - xã hội vẫn còn nhiều khó
khăn, nhất là khu vực miền núi. Tái cơ cấu ngành nông nghiệp chưa rõ nét,
chuyển dịch nội bộ cơ cấu sản xuất nông nghiệp còn chậm, khó khăn trong quá
trình quy hoạch, việc tích tụ đất đai, hợp tác, liên kết, tổ chức lại sản xuất. Thu
hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn hạn chế...
2. Kế hoạch phát triển kinh tế giai đoạn 2021-2025
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với quan điểm phát
triển, các chỉ tiêu, những định hướng và giải pháp phát triển kinh tế giai đoạn
2021-2025, ngoài ra đề nghị cần quan tâm một số vấn đề sau:
- Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ đột phá. Tiếp tục cải cách
mạnh mẽ thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thật sự thông
thoát, thuận lợi; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết như tiếp tục hoàn
thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng, tạo mặt bằng sạch, nguồn nhân lực chất
lượng cao…nhằm tạo sự đột phá thu hút mạnh mẽ các nguồn vốn đầu tư có chất
lượng, chủ động tận dụng cơ hội của sự dịch chuyển dòng vốn đầu tư quốc tế.
- Tiếp tục chuyển đổi mô hình tăng trưởng trên các lĩnh vực, tăng năng suất
lao động, dựa trên nền tảng khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và nguồn
nhân lực chất lượng cao; thúc đẩy phát triển kinh tế số; phát triển thương mại
hiện đại, thương mại điện tử, thanh toán điện tử, các mô hình kinh doanh mới.
Trong đó, tập trung hệ thống hóa, xây dựng các cơ sở dữ liệu, đề án chuyển đổi
số nhằm chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghệ lần thứ tư.
- Tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao tỷ lệ giá trị gia
tăng nội địa, tạo ra nhiều sản phẩm có thương hiệu quốc gia, có sức cạnh tranh
cao và tham gia sâu hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu; thúc đẩy phát triển mạnh
công nghiệp hỗ trợ.
- Phát triển dịch vụ, du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi nhọn,
đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, mở rộng phát triển các
chuỗi liên kết du lịch trong nước và quốc tế. Xây dựng đề phát án triển du lịch
với cơ chế hỗ trợ phù hợp trong giai đoạn 2021-2025.
- Tập trung phát huy vai trò khoa học công nghệ; đa dạng hóa nguồn vốn
đầu tư triển khai hiệu quả cơ chế, chính sách hỗ trợ phát triển hoạt động khoa
học công nghệ; đổi mới hoạt động nghiên cứu, ứng dụng, chuyển giao, nhân
rộng đề tài khoa học công nghệ phục vụ phát triển kinh tế - xã hội.

3

Lao động trong lĩnh vực nông nghiệp 38,01%, cao hơn so với cả nước (32,2%)
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- Tích tụ đất đai chỉ là một trong tổng thể giải pháp thực hiện các mục tiêu
nhằm đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia
tăng và phát triển bền vững. Do vậy, cần bám sát các chủ trương, chính sách của
Đảng và Nhà nước, phối hợp đồng bộ giữa các sở, ngành nghiên cứu xác định
giá đất nông nghiệp cho từng vùng, từng loại đất nông nghiệp cụ thể, làm cơ sở
cho người bán, người mua, người thuê đất xác định giá giao dịch phù hợp và khả
thi. Trên cơ sở đó, thực hiện dồn đổi quỹ đất thành các vùng tập trung, tạo thuận
lợi doanh nghiệp, chủ trang trại khi thực hiện thủ tục thuê đất, xây dựng cơ sở hạ
tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp. Khuyến khích các gia trại, trang trại, hộ sản
xuất gắn với đổi mới tổ chức sản xuất theo hướng hợp tác, liên kết chặt chẽ
trong chuỗi giá trị từ sản xuất đến tiêu thụ giữa nông dân, hợp tác xã, tổ hợp tác
với doanh nghiệp. Đẩy mạnh phát triển công nghiệp chế biến để nâng cao giá trị
chất lượng, tăng tính cạnh tranh cho nông sản và giảm thiểu rủi ro trong sản
xuất, góp phần chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu sản xuất nông nghiệp trên địa bàn
tỉnh.
Phát triển kinh tế tập thể năng động, hiệu quả, bền vững thực sự là thành
phần quan trọng trong nền kinh tế với nhiều mô hình liên kết, hợp tác trên cơ sở
tôn trọng bản chất, các giá trị và nguyên tắc của kinh tế tập thể, không ngừng
nâng cao thu nhập và chất lượng cuộc sống thành viên, góp phần thực hiện tiến
bộ, công bằng xã hội và thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.
- Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng bền vững, hiệu quả,
tăng tỷ trọng chi đầu tư, giảm tỷ trọng chi thường xuyên; hỗ trợ thực hiện các
mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở chọn lọc cẩn trọng khi ban hành
các chương trình, chính sách đặc thù có tác động đến thu, chi ngân sách nhà
nước, không làm tràn lan, phân tán nguồn lực. Rà soát, đánh giá chặt chẽ để xây
dựng, ban hành quy định phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ và định mức chi thường
xuyên ngân sách các cấp thuộc ngân sách địa phương áp dụng cho giai đoạn
2022-2025 nhằm tăng tính chủ động, đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm, tránh
lãng phí nguồn vốn ngân sách nhà nước. Tiếp tục kiện toàn, sắp sắp một số Quỹ
tài chính ngoài ngân sách nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, đảm bảo phục vụ
các mục tiêu, nhiệm vụ trọng điểm của tỉnh, nhất là Quỹ phát triển đất, Quỹ đầu
tư phát triển.
- Huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư, tiếp tục giảm tỷ lệ nguồn vốn đầu
tư công trong cơ cấu vốn đầu tư toàn xã hội. Tập trung xây dựng kế hoạch đầu
tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 có chất lượng, trên cơ sở phù hợp với kế
hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025, đảm bảo đầu tư tập trụng, trọng
tâm, trọng điểm, ưu tiên những dự án quan trọng, tạo động lực thu hút các nguồn
vốn khác, tạo nguồn thu ngân sách, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy
mạnh việc phân cấp triệt để cho cấp huyện chịu trách nhiệm thẩm định, quyết
định chủ trương, dự án đầu tư đối với công trình, dự án do cấp huyện quản lý
theo nghị quyết của HĐND tỉnh; có giải pháp hữu hiệu nhằm đẩy nhanh tiến độ
giải ngân nguồn vốn đầu tư công.
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- Khẩn trương lập, ban hành quy hoạch tỉnh, các quy hoạch có tính chất kỹ
thuật chuyên ngành theo Luật Quy hoạch; đồng thời tiếp tục xây dựng một số cơ
chế chính sách phù hợp ở một số lĩnh vực nhằm tạo sự đột phá trong phát triển kinh
tế - xã hội. Xây dựng đề án hoàn chỉnh các trung tâm đô thị tỉnh lỵ, huyện lỵ; phát
triển các trung tâm thương mại, dịch vụ, các khu du lịch nghỉ dưỡng, sinh thái cao
cấp; sớm hoàn chỉnh khu đô thị mới Điện Nam – Điện Ngọc, đồng thời hình thành
các khu đô thị tổng hợp, vệ tinh hiện đại, văn minh tạo động lực phát triển.
- Nâng cao năng lực dự báo, cảnh báo thiên tai. Chủ động ứng phó với
biến đổi khí hậu. Bảo đảm an ninh nguồn nước, an toàn hồ đập hiện có; phối
hợp vận hành hiệu quả liên hồ chứa trên lưu vực sông Vu gia - Thu bồn, giảm
thiểu thiệt hại tối đa trong mùa mưa bão. Xử lý tốt các vấn đề gây ô nhiễm môi
trường, nhất là rác thải sinh hoạt, rác thải nhựa, chất thải rắn; kiểm soát, quản
lý chặt chẽ các điểm có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường.
- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản, nâng
cao hiệu quả sử dụng đất; sử dụng hiệu quả, bền vững tài nguyên thiên nhiên,
bảo vệ và phát triển rừng. Đổi mới và quản lý chặt chẽ công tác cấp phép hoạt
động thăm dò và khai thác khoáng sản. Kiểm soát chặt khối lượng khai thác,
việc kê khai sản lượng, nộp thuế từ khai thác khoáng sản nhằm chống thất thu
ngân sách.
Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách về tình hình
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch phát
triển kinh tế giai đoạn 2021-2025. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết
định./.
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