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BÁO CÁO TÓM TẮT 

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm  

và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021 

(Tài liệu phục vụ kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X) 
 

Kính thưa Chủ tọa kỳ họp; 

Kính thưa các vị Đại biểu Quốc hội, Đại biểu HĐND tỉnh; 

Thưa đồng chí, đồng bào cử tri trong tỉnh! 

Ủy ban nhân dân tỉnh đã gửi đến quý vị đại biểu đầy đủ các báo 

cáo về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, ngân 

sách nhà nước và các lĩnh vực khác có liên quan theo Chương trình kỳ 

họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X. Thay mặt UBND tỉnh, tôi xin báo cáo 

tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2021, như sau: 

I. VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được UBND tỉnh tập trung 

chỉ đạo quyết liệt với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, đến nay 

dịch bệnh được kiểm soát tốt; kiên trì thực hiện 5 nguyên tắc “Phát hiện 

nhanh, truy vết thần tốc, cách ly ngay, khoanh vùng dập dịch khẩn 

trương, điều trị bệnh nhân dương tính có hiệu quả”; phương châm 4 tại 

chổ “lực lượng tại chỗ, chỉ huy tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại 

chỗ"; thông điệp 5K: “khẩu trang, khử khuẩn, khoảng cách, không tập 

trung, khai báo y tế”.  

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh trên cả nước, UBND tỉnh 

đã khẩn trương triển khai kế hoạch tiêm vắc xin trên địa bàn tỉnh đảm 

bảo theo quy định và thực hiện mô hình “5K cộng vắc xin và công nghệ” 

theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.  

Chủ động rà soát, dự báo các tình huống và xây dựng phương án, 

kịch bản tập trung chuẩn bị lực lượng, cơ sở vật chất, sẵn sàng ứng phó 

trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trên diện rộng, bảo đảm phương 

án phản ứng nhanh, kịp thời, hành động đúng; tuyệt đối không lơ là, chủ 

quan, mất cảnh giác, không để mất kiểm soát; nhất là tại các cơ sở y tế, 

cơ sở lưu trú, trường học, nhà máy, xí nghiệp, nhà ga, sân bay, bến tàu, 

bến cảng, bến xe, chợ, siêu thị, trung tâm thương mại,… 
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Đồng thời, xây dựng và triển khai phương án đón người dân Quảng 

Nam từ TP. Hồ Chí Minh có nguyện vọng về quê hương. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

1. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao, kinh tế dần 

phục hồi  

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của tỉnh đạt mức tăng 11,7%, 

đây là mức tăng cao trong bối cảnh chịu tác động tiêu cực của dịch bệnh 

Covid-19 (6 tháng năm 2020 giảm 9,8%), là một trong 9 tỉnh của cả 

nước có tốc độ tăng trưởng trên 2 con số, đứng thứ 5 so với cả nước và 

cao nhất vùng Kinh tế trọng điểm miền Trung về tốc độ tăng trưởng. 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) đạt hơn 30.910 tỷ đồng (giá so 

sánh 2010).  

Quy mô nền kinh tế (giá hiện hành) đạt hơn 51.973 tỷ đồng, đứng 

vị trí thứ 2 sau Đà Nẵng của Vùng kinh tế trọng điểm miền Trung. 

Cơ cấu GRDP 6 tháng đầu năm 2021, khu vực nông, lâm nghiệp 

và thủy sản chiếm tỷ trọng 15,4%; khu vực công nghiệp - xây dựng 

chiếm 34,6%; khu vực dịch vụ chiếm 32%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp 

sản phẩm chiếm 18%. 

Khu vực công nghiệp và xây dựng có sự đột phá, phục hồi mạnh 

mẽ: tốc độ tăng trưởng khu vực công nghiệp và xây dựng ước tính 6 

tháng năm 2021 đạt khá, tăng 33,4% so với cùng kỳ; tăng trưởng mạnh 

ở lĩnh vực công nghiệp, tăng 41,4%.  

Khu vực dịch vụ chưa có dấu hiệu phục hồi, chịu ảnh hưởng kéo 

dài nhất bởi dịch bệnh Covid-19, giảm 0,5% so với cùng kỳ. Đặc biệt, 

ngành lưu trú với trên 90% cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn tỉnh đóng 

cửa, tạm ngừng hoạt động.  

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt hơn 25,4 

nghìn tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ; 

Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch giảm 51,5% so với 

cùng kỳ, trong đó khách quốc tế giảm 97%; khách nội địa giảm 6,2%. 

Doanh thu dịch vụ lưu trú giảm 73,6% so với cùng kỳ.  

Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng ổn định: khu 

vực nông, lâm nghiệp và thủy sản ước tính tăng 3,25%, trong đó ngành 

lâm nghiệp tăng 5,6%, ngành thủy sản tăng 3,9%. 

Vụ Đông Xuân sản xuất ước đạt 77,34 nghìn ha cây hàng năm, 

bằng 99,4% so với cùng vụ năm trước. Diện tích cây lúa 41.543 ha, 
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năng suất lúa vụ Đông Xuân ước đạt 60,2 tạ/ha, tăng 0,4 tạ/ha; sản 

lượng lúa ước đạt 250 nghìn tấn, tăng 3,45 nghìn tấn. 

Chăn nuôi lợn đang dần phục hồi, đàn lợn tăng 19,4% so với cùng 

kỳ. Tổng sản lượng thủy sản ước 67.280 tấn, đạt 58,25% kế hoạch. 

2. Thu ngân sách tăng cao, khả năng vượt dự toán năm, huy 

động vốn tăng khá 

 Tổng thu ngân sách nhà nước ước 6 tháng năm 2021 là 13.475 tỷ 

đồng, đạt 69,6% dự toán và tăng 61% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội 

địa 10.420 tỷ đồng, đạt 65% dự toán và tăng 65% so với cùng kỳ. Tổng 

chi ngân sách địa phương 9.754 tỷ đồng, đạt 49% dự toán. 

Tổng huy động trên địa bàn đạt 63.475 tỷ đồng, tăng 0,78% so với 

đầu năm và tăng 10,39% so với cùng kỳ. Tổng dư nợ cho vay trên địa 

bàn đạt 78.952 tỷ đồng, tăng 3,25% so với cùng kỳ. 

Tổng kim ngạch hàng hoá xuất nhập khẩu hơn 1,7 tỷ USD, tăng 

57,1% so với cùng kỳ. 

3. Tiếp tục thực hiện hiệu quả 3 nhiệm vụ đột phá chiến lược 

Ưu tiên xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ và phát triển 

đô thị: Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 6 tháng năm 2021 khoảng 14.660 tỷ 

đồng, tăng 5% so với cùng kỳ, trong đó vốn đầu tư công năm 2021 trên 

toàn tỉnh (không bao gồm các dự án do trung ương quản lý) là 7.594 tỷ 

đồng.  

Tính đến hết ngày 15/7/2021, tổng vốn đầu tư công năm 2021 đã 

giải ngân hơn 2.033/7.699 tỷ đồng, đạt 26,4% so với kế hoạch. 

Chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư gắn 

với phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao: Thực hiện chuyển đổi 

số theo lĩnh vực quản lý tại Sở, Ban, ngành và địa phương. Cập nhập 

thông tin và báo cáo số liệu về kinh tế - xã hội đã chuẩn hóa lên hệ 

thống thông tin báo cáo tỉnh (LRIS); thực hiện xử lý số liệu trên hệ 

thống IOC Quảng Nam, Smart Quảng Nam, Egov Quảng Nam để phục 

vụ kịp thời công tác chỉ đạo, điều hành, cải cách hành chính.  

Tổ chức thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thành công, đảm bảo 

công tác phòng, chống dịch. Hoàn thành sắp xếp các trường Cao đẳng, 

Trung cấp thành Trường Cao đẳng Quảng Nam, thực hiện công tác đào 

tạo các ngành nghề trên các lĩnh vực. 

Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư và khởi nghiệp đổi mới 

sáng tạo: Tổ chức thành công Ngày hội khởi nghiệp sáng tạo tỉnh 

Quảng Nam lần thứ 2 - Techfesh Quảng Nam 2021. Phát triển Hệ sinh 
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thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST) cấp huyện và phát triển mạng lưới 

câu lạc bộ khởi nghiệp sáng tạo. 

Lũy kế số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 666 doanh 

nghiệp với số vốn đăng ký hơn 5.400 tỷ đồng, tăng 4,36% số doanh 

nghiệp đăng ký mới, tăng 8,5% vốn đăng ký mới so với cùng kỳ; cho 

thấy xu hướng phục hồi của nền kinh tế và niềm tin của cộng đồng 

doanh nghiệp đối với những biện pháp chống dịch. 

Cấp mới 4 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 9,69 triệu USD, nâng 

tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh đến nay là 199 dự án 

với tổng vốn đầu tư hơn 5,8 tỷ USD. 

Đã phê duyệt tiếp nhận 12 khoản viện trợ không hoàn lại từ các tổ 

chức phi chính phủ với tổng nguồn vốn hơn 22,4 tỷ đồng. 

4. Phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, chương 

trình nông thôn mới, giảm nghèo đạt được một số kết quả nhất định 

Đến nay, Có 113 xã/194 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt 

tỷ lệ 58%; toàn tỉnh có 1.605 hộ đăng ký thoát nghèo, đạt 80,25% so với 

kế hoạch năm 2021. 

5. Quản lý tài nguyên, môi trường, bồi thường, giải phóng mặt 

bằng, tái định cư được quan tâm và tập trung chỉ đạo thực hiện 

Tổ chức phê duyệt kế hoạch sử dụng đất đất năm 2021, điều chỉnh 

bổ sung danh mục dự án thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất lúa, 

rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2021 cho các địa phương trên địa 

bàn tỉnh. Phê duyệt giá thu tiền sử dụng đất, giá đất tái định cư, giá khởi 

điểm để đấu giá quyền sử dụng đất và giá bồi thường khi Nhà nước thu 

hồi đất. 

Cấp phép thăm dò, khai thác và đóng cửa các dự án mỏ khoáng 

sản. Thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý rác thải, nước thải sinh hoạt; 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện xây dựng dự án Nhà máy xử lý chất thải 

rắn sinh hoạt Bắc Quảng Nam sớm đưa vào hoạt động, đồng thời thu hút 

lựa chọn nhà đầu tư xây dựng các nhà máy xử lý rác theo quy hoạch. 

6. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được 

đảm bảo 

Hoạt động văn hóa chủ yếu tập trung tổ chức thành công các sự 

kiện lớn như: cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, đền 

ơn đáp nghĩa. Hoàn thành tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021 

đảm bảo an toàn, đúng quy định. 
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7. Công tác nội chính, quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đối 

ngoại được tăng cường 

Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Đại biểu Hội đồng 

nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 diễn ra nghiêm túc, an toàn và 

đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch. Tình hình an ninh trật tự trên 

địa bàn tỉnh ổn định, công tác bảo vệ các ngày Lễ được chuẩn bị chu 

đáo, đảm bảo an toàn. 

Quốc phòng, an ninh được củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia 

được giữ vững; tình hình an ninh trên tuyến biên giới, vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và tình hình nội bộ nhân dân ổn định, không xảy ra vụ 

việc bất ngờ, phức tạp. Đặc biệt, đã bố trí các lực lượng bộ đội, biên 

phòng siết chặt, kiểm soát các tuyến biên giới nhằm ngăn chặn người 

nhập cảnh trái phép, tránh lây lan dịch bệnh Covid-19. 

Tính đến 28/6/2021 (từ ngày 15/12/2020 - 28/6/2021) trên địa bàn 

tỉnh đã xảy ra 90 vụ tại nạn giao thông, chết 64 người, bị thương 59 

người, so với cùng kỳ tăng 05 vụ; giảm 13 người chết; giảm 02 người bị 

thương. 

Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên. Trong 6 tháng 

năm 2021, các cơ quan nhà nước đã tiếp 5.632 lượt/6.227 người, tăng 

6% so với cùng kỳ. Qua công tác tiếp dân, đã tiếp nhận nhiều ý kiến 

phản ánh, kiến nghị của nhân dân, chủ yếu thuộc các lĩnh vực tranh chấp 

đất đai, bồi thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, chế độ chính 

sách, môi trường... 

8. Cải cách hành chính được tập trung thực hiện 

Tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cải cách 

hành chính; qua đó, các thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn 

ngày càng tăng; từ ngày 15/12/2020 đến ngày 15/6/2021: Trung tâm 

phục vụ HCC tỉnh đã tiếp nhận 40.431 hồ sơ và đã giải quyết 31.497 hồ 

sơ, trong đó trước và đúng hạn 31.393 hồ sơ (chiếm 99,7% tổng hồ sơ đã 

giải quyết). 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong 6 tháng năm 2021, kinh tế đã có dấu hiệu hồi phục và tăng 

trưởng tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo:  

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) tăng cao.  

- Tình hình sản xuất nông nghiệp tăng trưởng ổn định, sản xuất công 

nghiệp tăng trưởng khá.  

- Tổng thu ngân sách nhà nước vượt tiến độ, dự báo vượt dự toán cả 

năm.  
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Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của 

tỉnh vẫn còn một số hạn chế như:  

- Diễn biến dịch bệnh Covid-19 còn phức tạp, khó lường, tiềm ẩn 

nhiều rủi ro, ảnh hưởng tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội.  

- Ngành du lịch, dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề của đại dịch Covid-

19, hiện chưa thể phục hồi.  

- Công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc 

làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, nhất là các dự án trọng điểm.  

- Việc hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án khởi công mới năm 2021 

còn chậm; tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công thấp, chưa đạt yêu cầu.  

- Triển khai thực hiện các Đề án, Chương trình theo Nghị quyết Đại 

hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ XXII chưa đảm bảo tiến độ.  

- Các chỉ số về năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), cải cách hành 

chính (PAR INDEX), sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ 

thông tin - truyền thông (ICT INDEX) năm 2020 tụt hạng so với năm 

2019. 

 IV. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI THỰC 

HIỆN TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2021 

 1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính 

phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo hướng thúc đẩy 

các hoạt động kinh tế - xã hội gắn với công tác phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19 lâu dài.  

Tăng cường kiểm soát tình hình dịch, bệnh tại Khu công nghiệp và 

triển khai tiêm vắc xin đảm bảo an toàn, ưu tiên cho các trường hợp 

tuyến đầu chống dịch và công nhân các khu, cụm công nghiệp. 

2. Bám sát tình hình, thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp 

đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ, 

Nghị quyết số 69/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh và các 

chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh; quyết tâm phấn đấu đạt và vượt các 

chỉ tiêu Nghị quyết đề ra. 

 3. Tiếp tục triển khai thực hiện Chương trình hành động Nghị 

quyết Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết 

Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng 

thời, triển khai tốt các Kết luận, Chương trình, Nghị quyết của Tỉnh ủy, 

HĐND tỉnh đã thông qua. 
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Đẩy nhanh tiến độ triển khai lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050; hoàn chỉnh Quy hoạch liên vùng huyện 

phía Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

4. Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, nhất là các dự án 

trọng điểm, dự án khởi công mới năm 2021. Xây dựng phương án phân 

cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi và định mức phân bổ chi thường xuyên 

năm 2022, năm đầu của thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2022-2025. 

5. Thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng; sớm 

sửa đổi, bổ sung chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà 

nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh; rà soát sửa đổi, bổ sung bảng giá đất 

thời kỳ 2020-2024 trên địa bàn tỉnh. Lập quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của 18 huyện, thị xã và 

thành phố. 

6. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, nhất là 

quy hoạch, đô thị, đất đai, tài nguyên, môi trường, khoáng sản,... sớm 

hoàn thành các nhà máy xử lý nước thải tập trung, rác thải sinh hoạt trên 

địa bàn tỉnh.  

Kiểm tra, rà soát và chấn chỉnh các hoạt động đầu tư, đấu thầu lựa 

chọn nhà đầu tư, đấu giá đất sạch thực hiện dự án đầu tư, trình tự thỏa 

thuận chuyển nhượng, góp vốn quyền sử dụng đất để thực hiện dự án 

đầu tư theo quy định hiện hành.  

Rà soát các hoạt động kinh doanh nhà ở, kinh doanh bất động sản 

để tăng cường quản lý thu ngân sách, ổn định tình hình an ninh trật tự 

trên địa bàn. 

7. Triển khai sản xuất nông, lâm, thủy sản theo kế hoạch, nhất là 

đảm bảo nước tưới cho vụ Hè Thu, phòng hạn, chống xâm nhập mặn. 

Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là phòng 

cháy, chữa cháy rừng; phê duyệt đề cương, dự toán kinh phí xây dựng 

quy định khung giá rừng và giá cho thuê rừng trên địa bàn tỉnh. 

Đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi và chủ động công tác ứng 

phó và phòng, chống thiên tai năm 2021; rà soát, kiện toàn Ban Chỉ huy 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của tỉnh và các địa phương. 

8. Thực hiện hiệu quả các biện pháp hỗ trợ người dân gặp khó 

khăn do dịch bệnh Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 

01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg ngày 

07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm kịp thời, đúng đối tượng. 
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Tập trung giải quyết việc làm, giảm nghèo, phát triển nguồn nhân 

lực, hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại người lao động, đẩy mạnh kết nối cung 

cầu lao động. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện; triển khai các nhiệm vụ năm học 2021-2022 theo 

quy định. 

9. Triển khai các thỏa thuận hợp tác với FPT, VNPT,... về chuyển 

đổi số, xây dựng chính quyền số; khai thác và vận hành hiệu quả Trung 

tâm điều hành thông minh (IOC) tỉnh, Smart Quảng Nam, Egov Quảng 

Nam để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành.  

Tổ chức Hội nghị trực tuyến lấy ý kiến góp ý, đánh giá của nhân 

dân, cộng đồng doanh nghiệp để cải thiện và nâng cao các chỉ số năng 

lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản trị và hành chính (PAPI), chỉ 

số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số sẵn sàng cho phát triển và 

ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX). 

10. Thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng; duy trì 

và tổ chức tốt công tác tiếp công dân, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị của công dân kịp thời, đúng pháp luật, tăng cường 

công tác giải quyết đơn thư cấp cơ sở; triển khai thực hiện các giải pháp 

nhằm kiềm chế tai nạn giao thông; đảm bảo an ninh chính trị và trật tự 

an toàn xã hội trên địa bàn. 

Tiếp tục thực hiện Đề án kiện toàn các tổ chức hành chính cấp tỉnh, 

cấp huyện thuộc tỉnh và sắp xếp, kiện toàn các đơn vị sự nghiệp công lập 

trên địa bàn tỉnh theo Quyết định số 675/QĐ-UBND ngày 15/3/2021 và 

Quyết định số 1947/QĐ-UBND ngày 13/7/2021 của UBND tỉnh.  

Trên đây là Báo cáo tóm tắt về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng 

đầu năm và một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 

2021. 

Xin cảm ơn quý vị đại biểu, đồng chí, đồng bào. 

 Kính chúc kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa X thành công tốt đẹp. 

 Xin trân trọng cảm ơn./. 

 


