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Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 

 

Năm 2022 là năm thứ hai Hà Tĩnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và kế hoạch 5 năm 2021-2025; là năm tập trung triển 

khai các Nghị quyết, chính sách giai đoạn 2021-2025 trong bối cảnh gặp nhiều 

khó khăn. Dịch COVID-19 bùng phát mạnh sau Tết Nguyên đán; tác động của 

cuộc xung đột Nga - Ukraine làm giá xăng dầu tăng cao kéo theo giá nguyên 

liệu, hàng hóa cơ bản tăng; dịch bệnh, thời tiết diễn biến khó lường... đã ảnh 

hưởng không nhỏ đến quá trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội. Trong bối 

cảnh đó, Ủy ban nhân dân tỉnh đã bám sát, triển khai kịp thời Nghị quyết số 

01/NQ-CP của Chính phủ, Chương trình công tác trọng tâm của Ban Chấp hành, 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy, chỉ đạo điều hành của Chính phủ; chủ động, linh hoạt, 

lựa chọn nhiệm vụ trọng tâm tập trung chỉ đạo, phù hợp với diễn biến tình hình 

và các vấn đề mới phát sinh. Kết quả về phát triển kinh tế xã hội 6 tháng đầu 

năm 2022 như sau: 

A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

I. VỀ KINH TẾ 

Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm ước đạt 41.220  tỷ 

đồng, tương đương 1,8 tỷ USD. Tăng trưởng kinh tế ước đạt 0,08%
1
; trong đó: 

                                           
1
 Số liệu theo ước tính của Tổng cục Thống kê tại Văn bản số 753/TCTK-TKQG ngày 30/5/2022. Cụ thể: 

(i) Ngành công nghiệp chiếm 34% cơ cấu kinh tế, tăng trưởng âm 11,46%, làm giảm 3,94 điểm % mức tăng 

trưởng chung. Nguyên nhân chính là do Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 gặp sự cố phải ngừng hoạt động Tổ 

máy số 1 từ tháng 9/2021 và Tổ máy số 2 ngừng hoạt động 12 ngày trong tháng 2/2022 để bảo dưỡng dẫn đến 

sản lượng điện 6 tháng đầu năm của nhà máy giảm mạnh so với cùng kỳ (gần 47%). Với tỷ trọng sản xuất của 

nhà máy chiếm khoảng 11% cơ cấu kinh tế, sản lượng điện sản xuất giảm 47% đã làm giảm 4,26 điểm % mức 

tăng trưởng chung. Bên cạnh đó, động lực tăng trưởng chính của nền kinh tế là Formosa trong nửa đầu năm sản 

xuất được 2,67 triệu tấn thép, là kết quả đáng ghi nhận nhưng nếu so với cùng kỳ năm 2021 (thời điểm nhu cầu 

thép thế giới phục hồi, giá thép tăng cao từ 30-40%, Formosa đẩy mạnh sản xuất và đạt gần hết công suất) thì chỉ 

tăng 0,24% do đó chỉ đóng góp 0,47 điểm % vào mức tăng trưởng chung. Trong khi các động lực tăng trưởng 

chính (Formosa, Nhiệt điện Vũng Áng 1) sản xuất sụt giảm hoặc tăng trưởng thấp thì sản xuất công nghiệp vẫn 

chưa có các năng lực mới tăng thêm để đóng góp vào tăng trưởng.   

(ii) Ngành xây dựng theo kế hoạch đầu năm dự kiến tăng trưởng 35,8% nhờ vào hoạt động đầu tư mạnh mẽ của 

một số dự án lớn như: Nhà máy Pin VinES (tổng mức đầu tư dự kiến ban đầu 8.800 tỷ, nay giảm còn 3.800 tỷ), 

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2, Khu đô thị Nam Cầu Phủ, Sân gôn Lộc Hà, khu đô thị và sân gôn Thiên Cầm, 

Khu đô thị và sân gôn Kỳ Nam…). Tuy nhiên, ngoài dự án Pin và Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 có tiến độ 

triển khai tương đối theo dự kiến thì các dự án khác vẫn chưa hoàn thành các thủ tục đầu tư. Bên cạnh đó, các dự 
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khu vực công nghiệp - xây dựng giảm 8,34%, khu vực nông nghiệp tăng 0,22%, 

khu vực dịch vụ tăng 6,97%. Về cơ cấu kinh tế: nông nghiệp chiếm tỷ trọng 

15,97%; công nghiệp - xây dựng 37,10%; dịch vụ 46,93%. 

1. Sản xuất công nghiệp 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp 6 tháng giảm trên 7%. Nguyên 

nhân chủ yếu do Tổ máy số 1 của Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 gặp sự cố 

đang phải ngừng hoạt động từ tháng 9/2021, sản xuất điện giảm gần 36% dẫn 

đến chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm. Đây là nguyên nhân chính 

làm cho ngành công nghiệp 6 tháng dự báo tăng trưởng âm 11,46%, kéo theo 

tăng trưởng kinh tế (GRDP) toàn tỉnh nửa đầu năm ước chỉ đạt 0,08%. 

Kết quả sản xuất một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu so với 6 tháng 

năm 2021 như sau: thép đạt 2,7 triệu tấn, tăng nhẹ so với cùng kỳ; bia đạt gần 32 

triệu lít, tăng 5,61%; sợi đạt 3.400 tấn, tăng 0,56%; điện sản xuất đạt 4.272 triệu 

kWh, giảm 35,79%; điện thương phẩm đạt 640 triệu kWh, tăng 7,73%. Một số 

dự án sản xuất công nghiệp trọng điểm như  Nhà máy sản xuất Pin VinES
2
; Nhà 

máy Nhiệt điện Vũng Áng 2
3
; Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh

4
... được tập 

trung triển khai, đẩy nhanh tiến độ.  

2. Sản xuất nông nghiệp 

Vụ Đông 2021-2022 đạt kết quả cao so với năm trước, tổng diện tích đạt 

13.590 ha (tăng 4%), sản lượng thu hoạch đạt trên 58.330 tấn (tăng 4,7%)
5
. Lúa 

vụ Xuân 2022 đảm bảo về cơ cấu giống, thời vụ sản xuất, tổng diện tích lúa gieo 

cấy đạt 59.813 ha; tuy nhiên cuối vụ thời tiết diễn biến bất thường nên năng suất 

                                                                                                                                    
án đầu tư công tiến độ giải ngân cũng còn khá chậm, tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Với tình hình như vậy, tổng vốn 

đầu tư toàn xã hội 6 tháng đầu năm mặc dù tăng 28% so với cùng kỳ nhưng cũng chỉ mới đạt 34% kế hoạch. Do 

đó, ngành xây dựng chỉ tăng trưởng 6,51%, đóng góp 0,47 điểm % mức tăng trưởng chung. 

(iii) Khu vực nông nghiệp tăng 0,22%, đóng góp 0,03 điểm % mức tăng trưởng chung. Nông nghiệp tăng trưởng 

thấp do giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào cho sản xuất nông nghiệp tăng cao, trong khi thời tiết, thiên tai, sâu 

bệnh diễn biến thất thường, nhất là các đợt rét, mưa lớn xảy ra thời điểm cuối vụ làm giảm năng suất, sản lượng 

lúa và một số cây trồng vụ Xuân. Năng suất lúa đạt gần 56 tạ/ha, mặc dù tương đương các năm 2018-2020 

nhưng vẫn thấp hơn mức 58,82 tạ/ha của năm 2021 (là năm nông nghiệp Hà Tĩnh bội thu nhất từ trước đến nay 

do điều kiện thời tiết thuận lợi). 

(iv) Khu vực dịch vụ cũng chỉ bắt đầu phục hồi từ quý II. Nguyên nhân do quý I số ca nhiễm COVID-19 tăng 

mạnh kể từ sau Tết Nguyên đán, cộng thêm giá cả tăng cao đặc biệt là giá xăng dầu đã ảnh hưởng đến sức mua 

của người tiêu dùng, kinh doanh vận tải, du lịch đều giảm mạnh. Sang quý II, dịch COVID-19 được kiểm soát 

tốt, cũng là bắt đầu bước vào mùa cao điểm của du lịch nên các hoạt động du lịch, dịch vụ từng bước phục hồi 

kéo theo tăng trưởng khu vực 6 tháng đạt 6,97%, đóng góp 2,4 điểm % vào mức tăng trưởng chung. 

(v) Thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm chiếm khoảng 10% cơ cấu kinh tế, tăng trưởng 6 tháng đạt 12,04% chủ 

yếu do Formosa tăng mạnh sản lượng nhập khẩu các mặt hàng trọng điểm có thuế (than, dầu, quặng), đóng góp 

1,11 điểm % vào mức tăng trưởng chung. 
2
 Hiện tại dự án đã hoàn thiện xây dựng và đang trong quá trình lắp đặt máy móc, dự kiến đưa dự án vào vận 

hành, khai thác trong quý IV năm 2022. 
3
 Hiện còn một số thủ tục cuối cùng đang được tập trung hoàn thiện như: thỏa thuận tiếp cận phần đất giao nhau 

với Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1; phương án thuê đất bổ sung để xây dựng đường ống lấy nước làm mát đã 

được HĐND tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 71/NQ-HĐND ngày 29/4/2022, đã bổ sung vào Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2022 của thị xã Kỳ Anh và đang trong quá trình hoàn thiện thủ tục giao đất. 
4
 Hạng mục xây dựng chính của dự án đã cơ bản hoàn thành, dự kiến vận hành khai thác vào tháng 12 năm nay. 

5
 Diện tích ngô đạt 4.726 ha (tăng 4,5% so với cùng kỳ), sản lượng 18.182 tấn (tăng 5,92%); cây khoai lang: diện 

tích 1.545 ha (tăng 5,15%), sản lượng 9.647 tấn (tăng 3,09%); rau các loại: diện tích 4.919 ha (tăng 4,66%), sản 

lượng 30.457 tấn (tăng 4,48%); cây lạc: diện tích 24 ha, sản lượng 44 tấn (tăng 17,33%). 
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bình quân đạt gần 56 tạ/ha (thấp hơn năm 2021, tương đương các năm 2018-

2020)
6
, sản lượng đạt trên 33,4 vạn tấn

7
. Tiếp tục phát triển các mô hình dồn 

điền, xây dựng cánh đồng lớn, đến nay đạt trên 5.879 ha (tăng thêm trên 1.512 

ha)
8
. Cây trồng cạn, rau màu và cây ăn quả phát triển ổn định

9
; một số địa 

phương đã khởi động triển khai các mô hình, chuỗi sản phẩm phát triển nông 

nghiệp hữu cơ, tuần hoàn liên kết với Tập đoàn Quế Lâm
10

.   

Chăn nuôi tiếp tục có bước phát triển, dịch bệnh nguy hiểm cơ bản được 

kiểm soát
11

. Tổng đàn gia súc, gia cầm, hươu tăng so với cùng kỳ năm trước
12

; 

tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt gần 54.00 tấn, tăng 2,7%
13

.  

Trồng, chăm sóc, khoanh nuôi rừng và tổ chức thực hiện “Tết trồng cây” 

đạt kết quả khá so với cùng kỳ năm trước
14

; sản lượng khai thác gỗ rừng nguyên 

liệu đạt trên 170.642 m
3
 (tăng 12%). Công tác phòng cháy chữa cháy rừng, quản 

lý, bảo vệ rừng được quan tâm, tăng cường chỉ đạo
15

. 

Thủy sản duy trì mức tăng trưởng nhẹ so với cùng kỳ năm 2021, tổng sản 

lượng đạt trên 26.147 tấn, tăng 3,45%, trong đó sản lượng khai thác đạt 19.955 

tấn, tăng 3,96%; sản lượng nuôi trồng đạt 6.192 tấn, tăng 1,86%. UBND tỉnh 

ban hành Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 07/01/2022 thực hiện Chiến lược 

phát triển thủy sản đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; tiếp tục triển khai 

thực hiện các giải pháp khắc phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu (EC) về chống 

khai thác hải sản bất hợp pháp (IUU) năm 2022
16

. 

                                           
6
 Vụ Xuân 2018: 56,42 tạ/ha, 2019: 55,69 tạ/ha, 2020: 54,84 tạ/ha, 2021: 58,82 tạ/ha. Sản lượng vụ Xuân 2022 

các tỉnh Bắc Trung Bộ: Nghệ An 67,5 tạ/ha; Thanh Hóa 65 tạ/hạ; Quảng Bình 58,2 tạ/ha; Thừa Thiên Huế 44,3 

tạ/ha; Quảng Trị 43,1 tạ/ha. 
7
 Vụ Xuân 2018: 33,37 vạn tấn, 2019 là 33,1 vạn tấn, 2020: 32,53 vạn tấn, 2021: 34,96 vạn tấn. 

8
 Trong đó, huyện Kỳ Anh đạt trên 407,5 ha (tăng thêm 153,57 ha trong vụ Xuân 2022); Can Lộc trên 2.228,6 ha 

(tăng 1.234,7 ha), Cẩm Xuyên hơn 1.857 ha (tăng 365 ha); Thạch Hà trên 1.257 ha, TP. Hà Tĩnh hơn 166,2 ha. 
9
 Cây Ngô xuân: Diện tích gieo trỉa trên 6.082 ha (đạt 105,4% kế hoạch), năng suất bình quân đạt 48 tạ/ha, sản 

lượng trên 29.219 tấn (tăng 8% so với cùng kỳ); rau các loại: Diện tích trên 5.412 ha, sản lượng đạt trên 40.334 

tấn (tăng 3,95%); cây lạc: Diện tích trên 8.826 ha, sản lượng trên 23,070 tấn (bằng 82% cùng kỳ). Diện tích cây 

cam, bưởi hiện đạt trên 12.330 ha, tăng 9,4%. 
10

 Huyện Vũ Quang: trồng lúa hữu cơ DT39, chăn nuôi lợn kết hợp trồng cam hữu cơ; Huyện Cẩm Xuyên: trồng 

rau, ngô, đậu nành hữu cơ... 
11

 Từ đầu năm đến nay, các loại dịch bệnh truyền nhiễm như Viêm da nổi cục trên trâu bò, Cúm gia cầm... không 

xảy ra; dịch tả lợn Châu Phi, Dịch Lở mồm long móng gia súc phát sinh với mức độ cục bộ, nhỏ lẻ, được khoanh 

vùng, khống chế ở diện hẹp. 
12

 Tổng đàn lợn trên 373.660 con (tăng 2,05%), trong đó đàn lợn thịt hơn 293.225 con (tăng 1,8%); đàn bò 

168.150 con (tăng 2,41%), trâu 67.180 con (tăng 0,98% so với cùng kỳ); gia cầm trên 9,47 triệu con (tăng 

1,74%); hươu 38.510 con (tăng 1,2%). 
13

 Trong đó thịt lợn tăng 1,3%, thịt bò tăng 3,4%, gia cầm tăng 1%; trứng gia cầm trên 167 triệu quả, tăng 1,1%. 
14

 Trồng rừng đạt 3.003 ha, tăng 3,3%; Khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng 550,5 ha (đạt 100%); khoán bảo vệ 

rừng 190.910 ha (tăng 20,9%); Chăm sóc rừng 21.260 ha (đạt 100% kế hoạch). Triển khai thực hiện Chỉ thị về tổ 

chức phong trào “Tết trồng cây” nhân dịp Xuân Nhâm Dần năm 2022, toàn tỉnh trồng được hơn 1,1 triệu cây, 

vượt 18% so với kế hoạch. 
15

 Từ đầu năm đến nay, lực lượng kiểm lâm đã phát hiện và xử lý 57 vụ vi phạm; tịch thu 21,794 m
3
 gỗ các loại, 

08 cá thể động vật/12,8kg, 07 tang vật, phương tiện. Thực hiện tu sửa 141,53 km đường băng cản lửa, 26 chòi 

canh lửa, 306 biển tường phòng cháy chữa cháy rừng; tính đến ngày 26/5/2022 toàn tỉnh chưa xảy ra phát lửa, 

cháy rừng. 
16

 Từ đầu năm đến nay, các lực lực lượng chức năng đã tổ chức 03 đợt tuần tra, kiểm soát phương tiện hoạt động 

khai thác thủy sản trên biển,  phát hiện và xử lý 02 trường hợp vi phạm; có 98 tàu và 02 cảng cá được cấp giấy 

chứng nhận an toàn thực phẩm cho các tàu cá theo quy định, 104/104 tàu cá đang hoạt động đã lắp đặt thiết bị 
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3. Chương trình Xây dựng nông thôn mới; Mỗi xã một sản phẩm 

Tập trung triển khai Đề án tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, Nghị quyết số 

04-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các chính sách của HĐND tỉnh 

về phát triển nông nghiệp, nông thôn và xây dựng nông thôn mới. Xây dựng cơ 

chế sử dụng, phân bổ vốn ngân sách thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn 

mới giai đoạn 2022-2025
17

; xây dựng Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2022-

2025. Huyện Hương Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt chuẩn nông 

thôn mới, nâng tổng số 9/13 huyện, thành phố, thị xã đã đạt chuẩn/hoàn thành 

nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; tập trung cao hoàn thiện tiêu chí các xã phấn 

đấu đạt chuẩn trong năm; giao và chấp thuận các tổ chức, đơn vị đỡ đầu, tài trợ 

cho 8 xã và 50 thôn chưa đạt chuẩn nông thôn mới tại huyện Hương Khê. Công 

nhận thêm 4 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 6 xã đạt chuẩn nâng cao, 4 xã đạt 

chuẩn kiểu mẫu; nâng tổng số toàn tỉnh lên 177 xã đạt chuẩn, 50 xã đạt chuẩn 

nâng cao và 7 xã đạt chuẩn kiễu mẫu. Chương trình Mỗi xã một sản phẩm 

(OCOP) tiếp tục được tập trung chỉ đạo theo chiều sâu, nâng cao hơn chất 

lượng
18

; 66 ý tưởng phát triển sản phẩm đủ điều kiện tham gia Chương trình 

OCOP đợt 1 năm 2022; tăng cường xúc tiến thương mại sản phẩm OCOP
19

. 

4. Thương mại, du lịch, dịch vụ 

Kim ngạch xuất nhập khẩu 6 tháng tăng khá so với cùng kỳ năm 2021; 

xuất khẩu đạt hơn 1 tỷ USD, tăng 12,1%; nhập khẩu đạt hơn 2 tỷ USD, tăng 

33,3% (xuất khẩu và nhập khẩu từ Formosa đều chiếm tỷ trọng trên 94%). Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 26/5/2022 về tăng 

cường lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh xuất khẩu gắn với phát triển dịch vụ logistics 

giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. 

Hoạt động du lịch, dịch vụ có bước phục hồi tích cực. So với cùng kỳ năm 

2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa 6 tháng năm 2022 đạt 23.500 tỷ đồng, tăng gần 

10%; có hơn 1 triệu lượt khách tham quan, gấp 3 lần so với cùng kỳ và vượt chỉ 

tiêu kế hoạch cả năm 2022; tổng lượng khách lưu trú đạt gần 142.170 lượt, tăng 

gấp 2,2 lần
20

. Xây dựng kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch Hà Tĩnh; tổ chức 

các hoạt động xúc tiến du lịch biển
21

. Tổ chức Hội chợ sản phẩm OCOP và đặc 

                                                                                                                                    
giám sát hành trình. 
17

 Trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết quy định sử dụng vốn ngân sách Nhà nước thực hiện Chương trình 

nông thôn mới giai đoạn 2022-2025; quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ Ngân sách Trung ương, 

tỉnh và tỷ lệ vốn đối ứng của Ngân sách địa phương thực hiện Chương trình nông thôn mới giai đoạn 2022-2025 
18

 Nhiều sản phẩm mới đạt chuẩn được người tiêu dùng đánh giá cao (Bánh ram Nam Chi (xuất khẩu sang Hàn 

Quốc), Yến sào tinh chế Xứ Nghệ, trầm Hương Tâm Thiên Hương...). Một số cơ sở đạt chuẩn tiếp tục đầu tư mở 

rộng cơ sở, trang thiết bị để hoàn thiện sản phẩm, đề xuất nâng hạng (Nhung Hươu Hiền Ngọc, Mật ong Cường 

Nga, Nhung Hươu Thuận Hà...) 
19

 Tổ chức gian hàng giới thiệu và quảng bá sản phẩm OCOP nhân dịp khai trương mùa du lịch biển năm 2022; 

tham gia xúc tiến thương mại tại Hội chợ OCOP Quảng Ninh, qua hội chợ nhiều cơ sở đã ký được các hợp đồng, 

mở đại lý như: Chẻo Bà Châu, nước mắm Phú Sáng, nước mắm Trung Khang, tinh bột nghệ An Tâm... 
20

 Khách nội địa đạt 138.011 lượt, khách quốc tế đạt 4.158 lượt. Một số địa phương thu hút lượt khách tham 

quan, nghỉ dưỡng với số lượng lớn là: huyện Lộc Hà (300.000 lượt), huyện Cẩm Xuyên (200.000 lượt), thị xã 

Kỳ Anh (197.000 lượt), huyện Can Lộc (175.000 lượt).. 
21

 Khai mạc Lễ hội du lịch biển Hà Tĩnh năm 2022 với chủ đề “Hà Tĩnh - Âm vang biển” tại khu du lịch biển 

Thiên Cầm; đồng tổ chức Hội nghị xúc tiến du lịch 3 tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh “Ba địa phương một 
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sản Hà Tĩnh năm 2022; chuẩn bị các điều kiện tham gia hội chợ Việt Nam Expo 

năm 2022. Tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động kinh doanh xăng dầu; đảm 

bảo nguồn cung xăng dầu trên địa bàn tỉnh, 

Chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Khu du lịch biển cao cấp Wyndham 

Costa tổng mức hơn 950 tỷ đồng
22

. Đẩy nhanh tiến độ, hoàn thiện hồ sơ thủ tục 

sớm đầu tư các dự án du lịch, dịch vụ như Tổ hợp nghỉ dưỡng, sân gôn quốc tế 

Thịnh Lộc
23

; Khu đô thị, thương mại dịch vụ, biệt thự sinh thái Nam Cầu Phủ
24

. 

5. Ngân sách, đầu tư, tín dụng 

Tổng thu ngân sách trên địa bàn 6 tháng đạt 10.918 tỷ đồng, bằng 67% 

dự toán, tăng 36,5% so với cùng kỳ năm trước; trong đó: 

- Thu nội địa đạt 4.873 tỷ đồng, bằng 63% dự toán, tăng 23% so với cùng 

kỳ (thu tiền đất đạt 1.612 tỷ đồng, bằng 90% dự toán, tăng 49% so với cùng kỳ; 

thu từ thuế phí đạt 3.261 tỷ đồng, bằng 54% dự toán, tăng 13% so với cùng kỳ); 

nguồn thu nội địa tăng so với cùng kỳ chủ yếu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư 

nước ngoài, thu tiền sử dụng đất, thuế thu nhập cá nhân, thu từ cấp quyền khai 

thác khoáng sản
25

.  

- Thu xuất nhập khẩu đạt 6.045 tỷ đồng, bằng 72% dự toán, tăng 50,3% 

so với cùng kỳ, chủ yếu do Formosa tiếp tục tăng mạnh sản lượng nhập khẩu các 

mặt hàng trọng điểm có thuế như than, dầu, quặng...  

Chi ngân sách địa phương 6 tháng đạt 8.290 tỷ đồng, bằng 40,7% dự toán 

tỉnh giao, trong đó: chi đầu tư phát triển đạt 3.842 tỷ đồng, bằng 53,8% dự 

                                                                                                                                    
điểm đến, nhiều trải nghiệm” tại Hà Nội 
22

 Dự án của CTCP tập đoàn Onsen Fuji triển khai tại xã Thạch Văn và xã Thạch Trị, huyện Thạch Hà với mục 

tiêu đầu tư xây dựng khu shoptel, dịch vụ kết hợp lưu trú, du lịch nghỉ dưỡng... Hiện tại dự án đang trong quá 

trình hoàn thiện hồ sơ thủ tục, dự kiến đi vào hoạt động vào quý II năm 2025. 
23

 Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt bổ sung và đang lập quy hoạch dự án; quy hoạch xây 

dựng đang được Sở Xây dựng thẩm định điều chỉnh, bổ sung cho phù hợp với định hướng thu hút đầu tư; kế 

hoạch phát triển nhà ở đã được phê duyệt điều chỉnh phù hợp; vấn đề cấp Giấy CNQSDĐ cho các hộ dân đang 

được UBND huyện Lộc Hà triển khai. 
24

 Dự án đang trong quá trình thực hiện bồi thường giải phóng mặt bằng và hỗ trợ tái định cư. Dự án quy mô lớn, 

ảnh hưởng nhiều đối tượng nên cần nhân lực và thời gian triển khai (203 hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp 

và 128 hộ bị thu hồi đất ở thuộc diện bố trí tái định cư và bồi thường bằng đất). 
25

 Thu từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 933 tỷ đồng, tăng 56% (tăng do nguồn thu đột biến từ nhà 

thầu của Dự án Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 và số nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý I của Công 

ty Formosa); thu tiền sử dụng đất đạt 1.612 tỷ đồng, tăng 49% (thu được từ hồ sơ quy hoạch đấu giá thực hiện 

hoàn thành cuối năm năm 2021, số nộp vào đầu năm năm 2022); thuế thu nhập cá nhân đạt 323 tỷ đồng, tăng 

84% (do sự biến động của thị trường mua bán, chuyển nhượng bất động sản trong những tháng đầu năm 2022 

dẫn đến tiền thuế thu nhập cá nhân từ chuyển nhượng bất động sản tăng mạnh); thu từ cấp quyền khai thác 

khoáng sản tăng 178% (do thu tiền cấp quyền 1 lần mỏ đất, cát tại huyện Vũ Quang và mỏ đá tại huyện Kỳ 

Anh). 

Đối với khối huyện, xã: 13/13 đơn vị đã hoàn thành trên 50% dự toán tỉnh giao cả năm, trong đó có 5/13 địa 

phương hoàn thành và vượt dự toán thu tỉnh giao cả năm (Thạch Hà 145%, Vũ Quang 141%, Hương Sơn 126%, 

Nghi Xuân 107%, Hương Khê 100%). Nếu loại trừ tiền sử dụng đất, 13/13 đơn vị đã hoàn thành trên 50% dự 

toán thu thuế, phí cả năm, trong đó 3/13 địa phương đã vượt dự toán giao (Vũ Quang 141%, Huyện Kỳ Anh 

110%, Nghi Xuân 102%). Nếu chỉ xét riêng số thu thuế, phí khối huyện, xã hưởng, hiện nay có 2 địa phương 

vượt dự toán tỉnh giao (Vũ Quang 123%, Huyện Kỳ Anh 103%), các địa phương còn lại đều đạt trên 63% dự 

toán tỉnh giao. 
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toán
26

; chi các nhiệm vụ thường xuyên đạt 4.057 tỷ đồng, bằng 35,4% dự toán
27

. 

Chi ngân sách cơ bản đáp ứng các nhiệm vụ phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, 

phòng chống dịch COVID-19, đảm bảo an sinh xã hội.  

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội đạt 15.243 tỷ đồng, tăng 33% so 

với cùng kỳ, đạt 35% kế hoạch, trong đó: vốn nhà nước đạt 2.397 tỷ đồng, giảm 

0,63%, đạt 25%; vốn ngoài nhà nước đạt 9.637 tỷ đồng, tăng 16%, đạt 38%; vốn 

đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 2.714 tỷ đồng, tăng gấp 7 lần so với cùng kỳ năm 

2021, đạt 34%. Sau gần 2 năm không thu hút được các dự án đầu tư nước ngoài, 

giải ngân nguồn vốn này tăng mạnh trở lại do Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 2 

bắt đầu triển khai xây dựng từ cuối năm 2021. 

Giải ngân kế hoạch đầu tư công 6 tháng đầu năm đạt hơn 2.600 tỷ đồng, 

bằng 32,6% kế hoạch, cao hơn so với bình quân chung cả nước
28

; trong đó vốn 

Trung ương đầu tư trên địa bàn đạt 145 tỷ đồng, bằng 34,9%; vốn địa phương 

quản lý đạt hơn 2.455 tỷ đồng, bằng 32,5%
29

. Xây dựng Kế hoạch thực hiện 

công tác giám sát và đánh giá đầu tư các dự án đầu tư công; thành lập Tổ công 

tác kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn vướng mắc, đẩy mạnh giải ngân vốn 

đầu tư công trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương khẩn trương hoàn 

thiện thủ tục đầu tư các dự án thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế 

xã hội
30

.  

Hoạt động tín dụng cơ bản ổn định, dư nợ tín dụng tăng trưởng tốt, tỷ lệ 

nợ xấu trong giới hạn cho phép, ở mức thấp. Đến ngày 31/5/2022, dư nợ đạt gần 

79.700 tỷ đồng, tăng 11% so với đầu năm; nợ xấu chiếm 0,74% tổng dư nợ. 

Triển khai kịp thời các chính sách về tài chính, tín dụng ưu đãi, hỗ trợ lãi suất 

nhằm hỗ trợ phục hồi, phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết 11/NQ-CP của 

Chính phủ, với tổng số giảm thuế giá trị gia tăng, thuế trước bạ và hỗ trợ vay 

                                           
26

 Nếu loại trừ số thu hồi dư tạm ứng các năm trước (1.242 tỷ đồng), vốn trung ương đầu tư trên địa bàn (145 tỷ 

đồng) thì chi đầu tư phát triển ngân sách địa phương đạt 2.455 tỷ đồng. 
27

 Ngoài ra, một số nội dung chi như chi thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh đạt 548 tỷ đồng, bằng 59% dự 

toán; chi trả nợ vay đến hạn; bố trí dự phòng ngân sách.. 
28

 Giải ngân bình quân chung cả nước đạt 27,86%. 
29

 Giải ngân 6 tháng đầu năm 2022 đạt thấp chủ yếu do các dự án khởi công mới được bố trí vốn đầu năm mất 

nhiều thời gian triển khai các thủ tục lập, thẩm định và phê duyệt thiết kế - dự toán theo quy định của Luật Xây 

dựng và thời gian này thường mất 6 đến 8 tháng (năm 2022, tỉnh dự kiến khởi công mới 35 dự án/tổng số 72 dự 

án được bố trí kế hoạch vốn). Một số dự án ODA ngoài việc thực hiện theo đúng các quy định của pháp luật 

trong nước còn phải hoàn thiện thêm các hồ sơ thủ tục đầu tư, rút vốn, giải ngân theo cam kết với nhà tài trợ dẫn 

đến mất rất nhiều thời gian, công đoạn. Công tác đền bù giải phóng mặt bằng gặp nhiều khó khăn, vướng mắc do 

nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân giá đất biến động tăng mạnh trong thời gian qua. Ngoài ra, giá cả 

một số vật tư, nhiên, vật liệu liên tục tăng cao, thời tiết không thuận lợi và tình hình dịch COVID-19 phức tạp 

trong quý I ảnh hưởng lớn đến tiến độ thi công các công trình trên địa bàn. Một số địa phương, đơn vị chưa thực 

sự vào cuộc chỉ đạo quyết liệt trong triển khai thực hiện dự án; vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu chưa 

cao, việc hoàn thành thủ tục đầu tư dự án còn chậm, đề xuất nhu cầu phân bổ kế hoạch vốn chưa sát với thực tế 

triển khai. 
30

 Theo Quyết định số 450/QĐ-TTg ngày 20/5/2022 của Thủ tướng Chính phủ, Hà Tĩnh được hỗ trợ 580 tỷ đồng 

từ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội để đầu tư 02 dự án, cụ thể là Đường từ Quốc lộ 12C đi khu 

liên hợp gang thép Formosa Hà Tĩnh (500 tỷ đồng), Kè bảo vệ sông Ngàn Sâu đoạn qua xã Hòa Lạc, huyện Đức 

Thọ (80 tỷ đồng). Đến nay HĐND tỉnh đã có Nghị quyết số 74//NQ-HĐND ngày 23/6/2022 quyết định chủ 

trương đầu tư cho 2 dự án này. Một số dự án xây dựng cơ sở vật chất ngành y tế trên địa bàn tỉnh dự kiến đưa 

vào Chương trình hiện nay Trung ương đang giao rà soát lại. 
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giải quyết việc làm, thực hiện chính sách xã hội... đạt 357 tỷ đồng
31

. 

6. Thu hút đầu tư; phát triển doanh nghiệp, kinh tế tập thể 

Chấp thuận chủ trương đầu tư 10 dự án, trong đó 09 dự án đầu tư trong 

nước với tổng vốn hơn 2.600 tỷ đồng, 01 dự án đầu tư nước ngoài với tổng vốn 

3 triệu USD. Kêu gọi một số nhà đầu tư lớn vào khảo sát, tìm kiếm cơ hội đầu tư 

trên địa bàn tỉnh như: Vingroup đề xuất dự án Đầu tư xây dựng và kinh doanh 

kết cấu hạ tầng khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng
32

, khảo sát đầu tư dự án 

Khu đô thị Vinhomes Kỳ Anh tại phường Kỳ Trinh; Công ty cổ phần Crystal 

Bay đề xuất dự án Công viên Trung tâm và Khu đô thị Lam Hồng Garden Park 

City tại thành phố Hà Tĩnh; Công ty Cổ phần Tập đoàn Mặt trời (Sun Group), 

Công ty cổ phần Tập đoàn Ecopark khảo sát, nghiên cứu đầu tư các dự án đô thị 

sinh thái và các dịch vụ du lịch, vui chơi giải trí; Tập đoàn Quế Lâm nghiên cứu, 

hợp tác đầu tư, phát triển các mô hình nông nghiệp hữu cơ.  

Triển khai Nghị quyết số 08-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp. Tình hình phát 

triển doanh nghiệp, thu hút đầu tư có những tín hiệu tích cực. Thành lập mới gần 

700 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 5.180 tỷ đồng (tăng 25% về số lượng, 

33% về số vốn); 254 doanh nghiệp hoạt động trở lại (tăng 23%). Các doanh 

nghiệp lớn như Formosa Hà Tĩnh, Xăng dầu Hà Tĩnh, Điện lực dầu khí Hà Tĩnh, 

Bia Sài Gòn - Hà Tĩnh, Xăng dầu dầu khí Vũng Áng... tiếp tục đóng góp lớn vào 

thu ngân sách 6 tháng đầu năm. Thu ngân sách từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa 

chiếm khoảng 25% trong tổng thu từ doanh nghiệp và 10% tổng thu nội địa. 

Phê duyệt Đề án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh đến 

năm 2025; chỉ đạo triển khai chính sách hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác 

xã theo Nghị quyết số 56/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh. 6 

tháng đầu năm, thành lập mới 7 hợp tác xã, giải thể 17 hợp tác xã; lũy kế đến 

nay toàn tỉnh có 987 hợp tác xã, 3.850 tổ hợp tác. 

7. Công tác quy hoạch, xây dựng, giao thông, tài nguyên môi trường 

Hoàn thành lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050, đã trình Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt. Triển khai lập điều 

chỉnh các quy hoạch quan trọng đáp ứng yêu cầu phát triển các đô thị trung tâm, 

vùng động lực như quy hoạch chung thành phố Hà Tĩnh, thị xã Kỳ Anh, Khu 

kinh tế Vũng Áng, Khu kinh tế Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo. Điều chỉnh Chương 

trình phát triển đô thị tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2030 phù hợp quy định và thực tiễn, 

đáp ứng yêu cầu thu hút đầu tư, phát triển đô thị. Triển khai các Quyết định của 

Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn 

đô thị văn minh. Tỷ lệ đô thị hóa đến nay đạt khoảng 29,8%; tỷ lệ dân cư được 

                                           
31

 Giảm gần 112 tỷ đồng thuế giá trị gia tăng cho 932 doanh nghiệp, cơ sở kinh doanh và 148 hộ cá nhân kinh 

doanh, 155 tỷ đồng lệ phí trước bạ đối với xe ô tô; hỗ trợ gần 90 tỷ đồng cho vay giải quyết việc làm, thực hiện 

chính sách nhà ở xã hội, học sinh - sinh viên mua máy tính, cho vay giáo dục mầm non. 
32

 Đã nộp hồ sơ đề xuất tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đang giao các ngành, địa phương soát xét để có 

ý kiến thẩm định. 
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sử dụng nước sạch ở đô thị đạt gần 84%; tỷ lệ khu đô thị có hệ thống xử lý nước 

thải đạt tiêu chuẩn quy định hơn 22%; tỷ lệ thu gom xử lý rác thải đô thị đạt 

khoảng 85%. 

Nghiên cứu lập quy hoạch chi tiết phát triển vùng đất, vùng nước cảng 

biển Hà Tĩnh; điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết cảng biển Vũng Áng - Sơn 

Dương. Quyết liệt chỉ đạo, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc thực hiện 

công tác kiểm đếm, cắm mốc giải phóng mặt bằng
33

, tái định cư
34

 để triển khai 

Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua Hà Tĩnh, đảm bảo hoàn thành bàn 

giao 70% diện tích mặt bằng của các gói thầu xây lắp khởi công trước ngày 

20/11/2022; đã rà soát xác định đủ khối lượng các mỏ vật liệu, bãi đổ thải đảm 

bảo theo yêu cầu của Bộ Giao thông vận tải. 

Phân bổ chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất cấp huyện giai đoạn 2021-2030, 

phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 cho 02 huyện Hương Sơn 

và Lộc Hà (các địa phương còn lại đang trong quá trình thẩm định) và kế hoạch 

sử dụng đất năm 2022 cho 13 huyện, thành phố, thị xã; tập trung triển khai Dự 

án xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; ban hành Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 18/11/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tập trung, tích tụ ruộng đất gắn với xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. Triển khai thực hiện 

nhiệm vụ “Khoanh định điều chỉnh, bổ sung các khu vực cấm và tạm thời cấm 

hoạt động khoáng sản”; đôn đốc các đơn vị đã hết hạn Giấy phép khai thác thực 

hiện đóng cửa mỏ theo đúng quy định. Hoàn thiện Đề án thu gom, vận chuyển 

và xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 và những năm tiếp 

theo; triển khai Dự án hợp phần I tăng cường năng lực quan trắc và cảnh báo 

môi trường biển và Dự án tăng cường năng lực quan trắc môi trường và nâng 

cấp hệ thống nhận, truyền, quản lý dữ liệu quan trắc tự động trên địa bàn tỉnh. 

II. VỀ VĂN HÓA, XÃ HỘI 

1. Văn hóa, thể thao 

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, tổ chức các hoạt động gắn với 

các sự kiện chính trị, văn hóa, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước. Chương 

trình “Người Hà Tĩnh muôn phương” giới thiệu khán giả cả nước hiểu hơn về 

văn hóa, con người vùng đất “núi Hồng, sông La”
35

, khơi gợi niềm tự hào truyền 

thống văn hóa con người Hà Tĩnh, nhận được sự ủng hộ, đánh giá cao của người 

Hà Tĩnh xa quê. Tổ chức các hoạt động thiết thực, ý nghĩa kỷ niệm 65 năm ngày 

Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh
36

; tổ chức Liên 

hoan hát ru và dân vũ toàn tỉnh năm 2022. Tổ chức Hội thảo khoa học “Một số 

                                           
33

 Đến ngày 30/6/2022, công tác cắm cọc GPMB và bàn giao tại hiện trường cho các địa phương đã hơn 98%. 
34

 Dự kiến cần xây dựng 24 khu tái định cư để di dời gần 700 hộ dân. 
35

 Chương trình nghệ thuật chào năm mới Nhâm Dần 2022 được phát trên 7 kênh của Đài truyền hình Quốc gia 

và một số tỉnh, thành phố 
36

 Lễ kỷ niệm tổ chức ngày 11/6/2022 đã có 3 kênh truyền hình (VTV8, VTC, Truyền hình Nhân dân), 20 Đài 

Phát thanh và truyền hình tỉnh tiếp sóng trực tiếp; 1 Kênh truyền hình Trung ương (Truyền hình Quân đội), 09 

Đài Phát thanh và truyền hình tỉnh ghi phát lại. 
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vấn đề về tiếp nhận và phát huy giá trị di sản Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu 

Trác”; Hội thảo khoa học “Hào khí Cần Vương - Khát vọng Vũ Quang” nhân kỷ 

niệm 175 năm ngày sinh Đình nguyên Tiến sĩ Phan Đình Phùng. Triển khai kế 

hoạch lập hồ sơ trình UNESCO vinh danh Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác là 

Danh nhân văn hóa thế giới. Tổ chức Hội nghị Văn hóa toàn tỉnh sau Hội nghị 

Văn hóa toàn quốc với sự tham gia của hơn 15.000 đại biểu, khẳng định vị trí, 

vai trò, tầm quan trọng của văn hóa, ý chí tự lực, tự cường, khát vọng và truyền 

thống văn hóa, con người Hà Tĩnh. Giành 7 huy chương tại Liên hoan Tuồng và 

Dân ca kịch toàn quốc
37

. 

Hoàn thành tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở, triển khai kế 

hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp huyện và tổ chức thi đấu các giải 

trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần thứ IX. Tham gia 12 giải 

thể thao thành tích cao, đạt 94 huy chương
38

. Hà Tĩnh giành thành tích xuất sắc 

tại SEA Games 31 với 11 vận động viên tham gia đạt 12 huy chương, trong đó 

có 5 huy chương vàng
39

. Tổ chức tốt một số hoạt động chào mừng SEA Games 

31 và kỷ niệm 15 năm thành lập thành phố Hà Tĩnh thu hút đông đảo người 

xem, góp phần quảng bá hình ảnh con người, quê hương Hà Tĩnh
40

. 

2. Giáo dục và đào tạo 

Linh hoạt tổ chức dạy học trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức 

tạp; cơ bản duy trì dạy và học trực tiếp, đảm bảo chương trình, kế hoạch năm 

học 2021-2022; tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 và tốt nghiệp trung học 

phổ thông năm 2022. Chất lượng giáo dục toàn diện ổn định; giáo dục mũi nhọn 

phát triển và đạt kết quả tốt; kết quả phổ cập giáo dục được giữ vững. Xếp thứ 5 

toàn quốc trong kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
41

, có 01 học sinh vào đội tuyển dự 

thi Olympic Hóa học quốc tế; đạt 02 giải Nhì trong cuộc thi khoa học kỹ thuật 

cấp quốc gia dành cho học sinh trung học. Kêu gọi hơn 16 tỷ đồng tiền và hiện 

vật ủng hộ Chương trình sóng và máy tính cho em; 9,2 tỷ đồng ủng hộ Quỹ hỗ 

trợ 137 học sinh đạt điểm cao gặp hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học đại học, 

trung bình mỗi em được cấp từ 80-150 triệu đồng. Trường Đại học Hà Tĩnh tiếp 

tục thực hiện tốt công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học theo kế hoạch; phối hợp 

Trường Đại học Kinh tế quốc dân mở các chuyên ngành đào tạo thạc sĩ
42

 theo 

mô hình kết hợp (blended learning)
43

.  

Trình HĐND tỉnh ban hành các Nghị quyết quy định nội dung, mức chi tổ 

chức các kỳ thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo; nội dung, 

mức chi lựa chọn sách giáo khoa trong cơ sở giáo dục phổ thông; mức chi tập 

                                           
37

 1 huy chương bạc toàn đoàn; 2 huy chương vàng, 3 huy chương bạc, 1 huy chương đồng cá nhân. 
38

 35 huy chương vàng, 27 huy chương bạc, 32 huy chương đồng. 
39

 5 huy chương vàng, 5 huy chương bạc, 2 huy chương đồng. 
40

 trình diễn bay khinh khí cầu với chủ đề “Cuộc dạo chơi của Sao La - Kỳ lân Châu Á” chào mừng SEA Games 

31 và Chương trình hoa đăng khinh khí cầu “Hà Tĩnh đón Sao La về nhà” kết hợp vinh danh các vận động viên, 

huấn luyện viên đạt thành tích cao tại SEA Games 31 
41

 Đạt 74/99 giải: 01 giải Nhất, 25 giải Nhì, 28 giải Ba, 20 giải Khuyến khích. 
42

 Các chuyên ngành quản lý kinh tế và chính sách, quản trị kinh doanh, kinh tế phát triển. 
43

 Mô hình kết hợp giữa dạy và học theo phương thức truyền thống và trực tuyến. 



10 

 

huấn, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục để thực hiện chương 

trình mới, sách giáo khoa mới giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh. 

3. Chăm sóc sức khỏe Nhân dân; phòng, chống dịch Covid-19 

Thực hiện hiệu quả tiêm chủng mở rộng, tỷ lệ tiêm chủng đầy đủ cho trẻ 

dưới 1 tuổi đạt 45,7%. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại các tuyến, từng 

bước mở rộng, triển khai các dịch vụ kỹ thuật mới. Chỉ đạo các bệnh viện xây 

dựng kế hoạch chỉ đạo tuyến, kế hoạch thực hiện Đề án 1816
44

. Triển khai Đề án 

khám chữa bệnh từ xa; các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế, nhất là y 

tế dự phòng, y tế cơ sở để đáp ứng yêu cầu công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe 

bệnh nhân cho tuyến dưới. Tăng cường công tác đảm bảo an toàn vệ sinh thực 

phẩm, tỷ lệ cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực phẩm được kiểm tra chấp 

hành tốt các điều kiện theo quy định đạt 97,21%
45

. 

Tập trung nguồn lực, thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch 

bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là dịch COVID-19. Sau dịp Tết Nguyên đán, số 

lượng ca nhiễm COVID-19 liên tục tăng cao; tuy vậy đến nay tình hình dịch đã 

được kiểm soát. Toàn tỉnh có hơn 52.500 ca mắc, điều trị khỏi hơn 52.000 ca, 52 

ca tử vong
46

. Chủ động trong việc đảm bảo vật tư, sinh phẩm, hóa chất, trang 

thiết bị và năng lực trong điều trị, xét nghiệm COVID-19 trên địa bàn toàn tỉnh. 

Triển khai tiêm vắc xin phòng COVID-19 an toàn, hiệu quả; đến hết ngày 

30/6/2022, đối với người từ 18 tuổi trở lên: tiêm mũi 1 đạt 100%, tiêm đủ 2 mũi 

đạt 98,56%, tiêm mũi nhắc lại lần 1 (mũi 3) đạt 61%; đối với người từ 12 đến 

dưới 18 tuổi: tiêm ít nhất 1 mũi đạt 100%, tiêm đủ 2 mũi đạt 98,55%, tiêm mũi 

nhắc lại (mũi 3) đạt 11,02%; đối với trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi: tiêm ít nhất 1 mũi 

đạt 37,81%; tiêm đủ 2 mũi đạt 8%. 

4. Lao động, việc làm; an sinh xã hội 

Chính sách lao động việc làm, người có công và an sinh xã hội được triển 

khai đồng bộ. Tổng số lao động được giải quyết việc làm trong 6 tháng đạt gần 

12.615 người
47

, bằng 56% kế hoạch, tăng hơn 23% so với cùng kỳ năm 2021. 

Gần 7.000 học sinh, sinh viên tốt nghiệp các cơ sở giáo dục, đào tạo nghề
48

. Ban 

hành Kế hoạch số 168/KH-UBND ngày 11/5/2022 thực hiện chính sách hỗ trợ 

tiền thuê nhà ở cho người lao động trên địa bàn theo Nghị quyết số 11/NQ-CP. 

Trao tặng gần 243.000 suất quà trị giá hơn 88 tỷ đồng cho các đối tượng 

người có công, hộ nghèo, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn và các 

đối tượng bảo trợ xã hội nhân dịp Tết Nguyên đán 2022. Chi trả kịp thời trợ cấp 

ưu đãi hàng tháng cho 40.637 người có công với kinh phí gần 447 tỷ đồng. Tỷ lệ 

lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 20,2% so với lực lượng lao động trong độ 

                                           
44

 Đề án “Cử cán bộ chuyên môn luân phiên từ bệnh viện tuyến trên về hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới nhằm 

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh”. 
45

 Kế hoạch năm là trên 87%. 
46

 Thống kê đến hết ngày 30/6/022. 
47

 Trong đó: Giải quyết việc làm trên địa bàn tỉnh: 3.684 người, đi làm việc ngoại tỉnh: 6.051 người, xuất khẩu 

lao động: 2.880 người. 
48

 Cao đẳng: 44, trung cấp: 3.309, sơ cấp: 2.634,  đào tạo dưới 3 tháng: 974. 
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tuổi; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 91,4%. Chương trình “Mẹ đỡ 

đầu” do Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh phát động đã kết nối, đỡ đầu cho gần 3.500 

trẻ, trong đó gần 350 cháu được đỡ đầu hàng tháng. Đến nay đã xây dựng được 

46 nhà văn hóa cộng đồng kết hợp tránh bão, lũ và gần 3.500 nhà ở kiên cố cho 

người có công, hộ nghèo, hộ bị ảnh hưởng do thiên tai với kinh phí xã hội hóa 

gần 317 tỷ đồng. 

5. Khoa học và công nghệ; thông tin và truyền thông 

Xây dựng Đề án thành lập Trung tâm hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo. 

Tập trung các nhiệm vụ ứng dụng phát triển, đổi mới sáng tạo; phối hợp thực 

hiện 09 dự án cấp Bộ
49

 và triển khai 26 đề tài, dự án cấp tỉnh; một số quy trình, 

công nghệ mới, tiên tiến được nghiên cứu ứng dụng và chuyển giao vào sản 

xuất, góp phần xây dựng và phát triển nông thôn mới ở địa phương
50

. Hướng 

dẫn 110 tổ chức, cá nhân xây dựng hồ sơ đăng ký bảo hộ sở hữu công nghiệp. 

Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền nhiệm vụ chính trị, văn hóa, 

phục hồi phát triển kinh tế xã hội, khai trương mùa du lịch biển, kỷ niệm 65 năm 

Ngày Bác Hồ về thăm Hà Tĩnh và 15 năm ngày thành lập thành phố Hà Tĩnh. 

Phát triển hạ tầng, dịch vụ bưu chính viễn thông đảm bảo phục vụ nhu cầu của 

người dân và doanh nghiệp trên địa bàn; quan tâm phát triển hạ tầng trạm thu 

phát sóng thông tin di động (BTS) tại các vùng sóng yếu và lõm sóng
51

. Tiếp tục 

đôn đốc triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về 

việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu 

chính công ích. Phê duyệt Đề án chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025. Triển khai 

tích hợp hệ thống camera giám sát giao thông, an ninh trật tự, thực hiện rà soát 

và kết nối các cơ sở dữ liệu vào Hệ thống Giám sát và Điều hành thông minh 

(IOC). Xây dựng Đề án đô thị thông minh giai đoạn 2022-2025, định hướng đến 

năm 2030 thành phố Hà Tĩnh và thị xã Kỳ Anh. Tăng cường thanh toán không 

dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế. Xây 

dựng nền tảng tích hợp và chia sẻ dữ liệu LGSP tỉnh Hà Tĩnh. 

III. CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, NỘI CHÍNH, ĐỐI NGOẠI 

1. Cải cách hành chính 

Trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy các nội dung về rà soát, bổ sung quy hoạch 

cán bộ nhiệm kỳ 2021-2026 và xây dựng quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2026-2031 

đối với các chức danh thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý, chủ trương 

về Đề án sắp xếp, kiện toàn cơ cấu tổ chức các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn 

tỉnh. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch tinh giản biên chế giai 

đoạn 2022-2026. Phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức năm 

                                           
49

 08 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi và 01 dự án Hợp tác theo Nghị định thư. 
50

 Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình chăn nuôi bò sinh sản tạo con lai 3 máu; nuôi lươn không bùn 

trong bể xi măng bằng quy trình tuần hoàn nước; quy trình sản xuất một số giống cây trồng có giá trị kinh tế cao 

(lúa thảo dược, lạc đen, ngô tím); công nghệ sản xuất chế biến sản phẩm dinh dưỡng bổ sung cho sức khỏe từ 

nguyên liệu gạo thảo dược... 
51

 Đề xuất triển khai xây dựng trạm BTS tại khu vực Đồn Biên phòng Hương Quang, huyện Vũ Quang; xem xét 

chấp thuận 70 vị trí xây dựng trạm BTS cho các doanh nghiệp. 
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2022; chủ trương tuyển dụng viên chức giáo dục, thực hiện điều chuyển, biệt 

phái giáo viên năm học 2022-2023. 

Trình Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/5/2022 về đẩy 

mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính 

quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030. Tiếp tục duy trì 

và cải thiện các chỉ số cấp tỉnh liên quan đến công tác cải cách hành chính; năm 

2021, Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 8 bậc so với năm 2020, 

xếp thứ 8 cả nước và thứ 2 Bắc Trung bộ, là thứ hạng cao nhất đạt được từ trước 

đến nay; Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 7 

cả nước và thứ 3 Bắc Trung bộ; Chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với 

sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước (SIPAS) tăng 6 bậc so với năm 

2020, xếp thứ 5 cả nước và xếp thứ nhất khu vực Bắc Trung bộ; Chỉ số năng lực 

cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Hà Tĩnh thuộc nhóm khá, xếp thứ 27 cả nước và 

thứ 2 Bắc Trung bộ. 

2. Thanh tra, tư pháp 

Thực hiện 166 cuộc thanh tra, kiểm tra; phát hiện sai phạm tại 403 tổ 

chức, cá nhân
52

. Thường xuyên rà soát, đôn đốc giải quyết các vụ việc mới phát 

sinh tại cơ sở, chỉ đạo phát huy vai trò hòa giải, đối thoại với công dân nên tình 

hình đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn không có biến 

động lớn. Tổ chức tiếp 2.212 lượt công dân (2.621 người, 2.034 vụ việc); số 

đoàn đông người được tiếp 27 lượt đoàn/177 người. Các cơ quan hành chính đã 

giải quyết 904/1.173 vụ việc khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị (tỷ lệ 77%). 

Công tác thẩm định, góp ý, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát văn bản quy 

phạm pháp luật được thực hiện nghiêm túc, đạt hiệu quả cao. 6 tháng đầu năm, 

các cấp ban hành 39 văn bản quy phạm pháp luật
53

. Đôn đốc các đơn vị, địa 

phương tiếp tục nâng cao chất lượng chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật. 

Ban hành quy chế phối hợp xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi 

hành pháp luật trên địa bàn tỉnh. Triển khai chứng thực điện tử, kết nối dịch vụ 

công thiết yếu trong lĩnh vực hộ tịch theo Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về 

dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 

2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030” của Thủ tướng Chính phủ. 

3. Quốc phòng, an ninh 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, sẵn sàng lực lượng, 

phương tiện tham gia xử lý các tình huống. Tổ chức Lễ giao nhận quân năm 

2022 tại 13 huyện, thành phố, thị xã với 1.455 tân binh quân sự, công an đảm 

bảo yêu cầu về quân số, thời gian, chất lượng và các quy định phòng chống dịch 

COVID-19. Tổ chức lễ đón, bàn giao, cầu siêu, truy điệu, an táng hài cốt 11 liệt 

sỹ, quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam hy sinh tại Lào. Tổ chức 

                                           
52

 Tổng số sai phạm về kinh tế phát hiện qua thanh tra gần 6,6 tỷ đồng; kiến nghị thu hồi vào ngân sách nhà nước 

hơn 3,2 tỷ đồng; xử lý khác 3,3 tỷ đồng; xử phạt hành chính 334 trường hợp với số tiền 2,5 tỷ đồng. 
53

 HĐND, UBND tỉnh đã ban hành 12 văn bản (trong đó có 04 Nghị quyết, 08 Quyết định), HĐND, UBND cấp 

huyện ban hành 27 văn bản (trong đó có 02 Nghị quyết, 25 Quyết định), cấp xã không ban hành. 
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thành công hội nghị giao ban định kỳ năm 2022 với Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

Bolykhămxay theo biên bản ghi nhớ đã được ký kết đạt kết quả tốt. 

Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh dân tộc, tôn 

giáo được giữ vững, ổn định. Hoàn thành và bàn giao, đưa vào sử dụng 07 trụ sở 

làm việc công an các cụm bản giáp biên giới tại Lào. Ban hành 03 đề án triển 

khai Nghị quyết của HĐND tỉnh về bảo đảm an ninh nông thôn, đô thị; nâng cao 

hiệu quả công tác phòng, chống ma túy và đảm bảo cơ sở vật chất cho công an 

xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2026. Thực hiện Đề án 06 của Thủ 

tướng Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia đảm bảo tiến độ đề ra. Phối hợp Bộ 

Công an tổ chức tốt Hội thi điều lệnh, bắn súng, võ thuật chào mừng kỷ niệm 60 

năm ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát Nhân dân (20/7/1962-20/7/2022).  

4. Hoạt động đối ngoại 

Tiếp tục thắt chặt quan hệ hợp tác hữu nghị với các địa phương của Lào. 

Tổ chức đoàn cấp cao Hà Tĩnh thăm làm việc tại Lào, khởi công Dự án hệ thống 

thủy lợi huyện Nỏng Bốc tỉnh Khăm Muộn và Bệnh xá quân dân y kết hợp tỉnh 

Bolykhămxay. Tổ chức Hội nghị cấp cao, ký kết hợp tác giữa Hà Tĩnh và tỉnh 

Savanakhet tại Hà Tĩnh. Tham gia các diễn đàn trực tiếp và trực tuyến các đối 

tác, nhà đầu tư nước ngoài, Hội nghị gặp gỡ Hàn Quốc 2022... để quảng bá, kêu 

gọi đầu tư. Hoàn thiện và chuẩn bị các thủ tục ký kết thỏa thuận quốc tế nhân 

danh cấp tỉnh và cấp địa phương: UBND tỉnh Hà Tĩnh với Ủy ban chính quyền 

tỉnh Bolykhămxay và tỉnh Khăm Muộn (Lào); huyện Đức Thọ với huyện Thà 

Phà Bạt (tỉnh Bolykhămxay, Lào). Triển khai kịp thời và có hiệu quả công tác 

lãnh sự, bảo hộ công dân, đặc biệt phối hợp Bộ Ngoại giao, Đại sứ quán Việt 

Nam tại Ukraine và các nước lân cận để rà soát và kịp thời hỗ trợ đối với công 

dân Hà Tĩnh có nguyện vọng trở về nước
54

. 

B. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Mặc dù còn nhiều khó khăn, thách thức nhưng trên một số ngành, lĩnh 

vực kinh tế - xã hội có chuyển biến tích cực. Kịp thời cụ thể hóa và triển khai 5 

chương trình trọng điểm, 3 đột phá chiến lược đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng 

bộ tỉnh lần thứ XIX. Dịch COVID-19 được kiểm soát tốt. Các chính sách tài 

chính, tín dụng phục hồi phát triển kinh tế - xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-

CP được triển khai kịp thời. Thu ngân sách đạt cao, khả năng đạt và vượt kế 

hoạch
55

. Kim ngạch xuất nhập khẩu tăng khá.  

                                           
54

 Qua rà soát, có 195 công dân Hà Tĩnh sinh sống, làm việc, học tập tại Ukraine, trong đó 133 người có nguyện 

vọng về nước. 
55

 Lý giải về nguyên nhân tăng trưởng kinh tế 6 tháng đạt thấp nhưng thu ngân sách vẫn duy trì tăng trưởng cao 

so với cùng kỳ năm 2021:  

Thu ngân sách 6 tháng năm nay tăng 3.006 tỷ đồng (tăng 38%) so với cùng kỳ năm 2021, trong đó: 

(i) Thu nội địa tăng hơn 911 tỷ đồng (tăng 23%), đóng góp 12 điểm % vào mức tăng trưởng thu ngân sách. Cụ 

thể: Thu tiền đất tăng 456 tỷ đồng (tăng 39%), đóng góp 5,8 điểm %, mặc dù tăng cao so với cùng kỳ tuy nhiên 

phần tăng thêm lại không được tính vào tăng trưởng kinh tế do không tạo ra giá trị sản xuất. Thu thuế phí tăng 

 



14 

 

Các sản phẩm công nghiệp chủ yếu như thép, sợi, bia, điện thương phẩm 

duy trì sản lượng ổn định. Hoạt động dịch vụ, du lịch có bước phục hồi tích cực. 

Nông nghiệp đạt kết quả khá trong điều kiện gặp nhiều khó khăn; các mô hình 

tập trung ruộng đất, xây dựng cánh đồng lớn tiếp tục được mở rộng. Đề án thí 

điểm xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới được tập trung chỉ đạo, nhất là 

phân công đỡ đầu các xã miền núi khó khăn có nhiều chuyển biến, cách làm 

hay; các sản phẩm OCOP chú trọng hơn chất lượng, ngày càng được người tiêu 

dùng đánh giá cao.  

Doanh nghiệp thành lập mới tăng mạnh. Thu hút đầu tư có nhiều tín hiệu 

tích cực; các doanh nghiệp lớn, nhà đầu tư chiến lược tiếp tục quan tâm nghiên 

cứu đầu tư vào Hà Tĩnh. Tiến độ các dự án trọng điểm được đẩy nhanh; dự án 

đường cao tốc Bắc - Nam được tập trung chỉ đạo quyết liệt. Kết quả cải cách 

hành chính cải thiện đáng kể. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội tiếp tục được quan 

tâm. Đạt thành tích cao tại SEA Games 31. Giáo dục đào tạo đạt kết quả nổi bật. 

Tình hình quốc phòng, an ninh đảm bảo; xử lý kịp thời các vụ án trọng điểm. 

Hoạt động đối ngoại được củng cố. 

II. TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

Tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm đạt thấp; ngành công nghiệp tăng 

trưởng âm; ngành du lịch, dịch vụ đang phục hồi nhưng còn nhiều khó khăn, 

chịu áp lực lớn lạm phát
56

, các cơ sở lưu trú còn thiếu, chất lượng chưa cao. 

Nhiệm vụ xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới thiếu nguồn lực triển khai, có 

thời điểm còn chững lại; kết quả làm đường giao thông theo cơ chế hỗ trợ xi 

măng còn chậm
57

; công nghiệp nông thôn chưa được quan tâm; quy mô các tổ 

chức kinh tế tham gia chương trình OCOP còn nhỏ, năng lực quản trị, kinh 

doanh, liên kết sản xuất yếu. 

Tiến độ giải ngân đầu tư công tuy cao hơn bình quân cả nước nhưng còn 

thấp so với kế hoạch vốn. Thu hút đầu tư chưa đạt yêu cầu
58

. Việc triển khai, 

thực hiện một số dự án gặp vướng mắc do phải chờ Quy hoạch tỉnh đang trình 

phê duyệt và điều chỉnh một số quy hoạch liên quan khác; Trung ương vẫn chưa 

                                                                                                                                    
479 tỷ đồng (tăng 17%), đóng góp 6 điểm %, chủ yếu nhờ đóng góp từ doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

(thuế sản xuất kinh doanh của Formosa tăng 106 tỷ đồng, thuế chuyển nhượng vốn của nhà thầu dự án Nhiệt 

điện Vũng Áng 2 là 156 tỷ đồng) và một số sắc thuế khác như thuế thu nhập cá nhân, thuế thu từ cấp quyền khai 

thác khoáng sản. 

(ii) Thu xuất nhập khẩu tăng 2.106 tỷ đồng (tăng 53%), đóng góp 26,7 điểm % vào mức tăng trưởng thu ngân 

sách, là nguyên nhân chính tạo nên tăng trưởng cao của thu ngân sách 6 tháng năm nay. Đóng góp lớn vào khoản 

thu này chính là thuế từ hoạt động xuất nhập khẩu của Formosa, tăng 2.113 tỷ đồng (tăng 60%), đóng góp 26,8 

điểm %. Sản lượng thép của Formosa ổn định so với cùng kỳ dẫn đến đóng góp không nhiều vào tăng trưởng thu 

nội địa, tuy nhiên việc gia tăng nhập khẩu các mặt hàng trọng điểm có thuế như than, quặng (tăng hơn 33%) để 

phục vụ sản xuất đã giúp thuế xuất nhập khẩu tăng mạnh so với cùng kỳ. 
56

 Chỉ số giá tiêu dùng bình quân các mặt hàng 6 tháng tăng 1,58% so với cùng kỳ năm trước, trong đó khu vực 

thành thị tăng 1,66%, khu vực nông thôn tăng 1,54%. Nhóm ngành văn hóa, giải trí và du lịch tăng 2,12%; nhà ở 

và vật liệu xây dựng tăng 5,96%; giao thông tăng 13,85%. 
57

 Đến ngày 18/5/2022, toàn tỉnh làm được gần 17/310 km đường giao thông (đạt 5,5% kế hoạch); 1,55/82 km 

rãnh thoát nước (đạt 1,9% kế hoạch) từ nguồn xi măng ứng trước; phục hồi mặt đường hơn 13/150 km (đạt 9%). 
58

 từ đầu năm đến nay Khu kinh tế Vũng Áng chỉ chấp thuận được 01 dự án đầu tư, Khu kinh tế cửa khẩu quốc tế 

Cầu Treo và Khu công nghiệp Gia Lách chưa có dự án đầu tư cấp mới 
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có chủ trương về việc chấm dứt dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Số lượng 

doanh nghiệp tạm ngừng, giải thể cao gần gấp đôi so với số hoạt động trở lại
59

; 

tỷ lệ doanh nghiệp phát sinh thuế thấp
60

. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI) năm 2021 giảm 6 bậc so với năm 2020
61

. Một số nhiệm vụ phát triển kinh 

tế số, xã hội số và đô thị thông minh chậm triển khai; tỷ lệ hồ sơ thủ tục sử dụng 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 được tiếp nhận và thụ lý còn thấp
62

. 

Việc xác định giá đất cụ thể các dự án còn lúng túng, vướng mắc. Cơ sở dữ liệu 

địa chính đã triển khai vận hành tại một số địa phương, tuy nhiên số lượng hồ sơ 

tiếp nhận chưa nhiều, chưa vận hành được dữ liệu không gian bản đồ, liên thông 

hồ sơ điện tử với cơ quan thuế còn hạn chế.  

Thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” ở 

một số địa phương chưa có chiều sâu; xây dựng văn hóa doanh nghiệp chưa 

được quan tâm đúng mức. Kêu gọi xã hội hóa để góp phần giữ hạng chuyên 

nghiệp của đội tuyển bóng đá, bóng chuyền còn nhiều khó khăn. Đội ngũ nhà 

giáo còn bất cập về số lượng, cơ cấu, bố trí không đồng đều giữa các địa 

phương, trường học, chưa đáp ứng nhu cầu đến trường của trẻ mầm non; thiếu 

nguồn tuyển giáo viên tiểu học
63

; thiếu giáo viên các môn học mới theo Chương 

trình Giáo dục phổ thông 2018
64

. Chất lượng khám chữa bệnh giữa các bệnh 

viện/trung tâm y tế tuyến huyện vẫn chưa đồng đều, năng lực chuyên môn và 

quản lý tại tuyến cơ sở còn hạn chế; một số bệnh viện đa khoa tuyến huyện gặp 

khó khăn trong tự chủ tài chính
65

; tình trạng thiếu vật tư, hóa chất, sinh phẩm 

phục vụ công tác khám, chữa bệnh. Còn tình trạng nợ đóng BHXH, BHYT, 

BHTN
66

. Công tác quản lý nhà nước về báo chí còn hạn chế; việc phản hồi 

thông tin đăng tải trên báo chí, phối hợp giữa các tổ chức, cá nhân với cơ quan 

quản lý nhà nước về thông tin báo chí chưa kịp thời. 

Tình hình an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội còn nhiều nguy cơ 

gây mất ổn định. Tệ nạn, tội phạm xã hội, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy, 

môi trường, tín dụng đen, công nghệ cao; tình trạng xâm nhập trái phép, buôn 

lậu trên tuyến biên giới còn diễn biến phức tạp. 

III. NGUYÊN NHÂN   

1. Nguyên nhân của kết quả đạt được 

Về khách quan: Nền kinh tế trong nước đã được mở cửa trong trạng thái 

                                           
59

 402 doanh nghiệp tạm ngừng hoặc giải thể trong khi chỉ có 254 doanh nghiệp hoạt động trở lại. 
60

 chỉ chiếm 44% trong tổng số doanh nghiệp đang hoạt động 
61

 Chỉ số PCI năm 2021 của tỉnh đứng thứ 27/63 cả nước, thuộc nhóm khá và xếp thứ 2 Bắc Trung Bộ (Thừa 

Thiên Huế thứ 8, Nghệ An thứ 30, Quảng Trị thứ 41, Thanh Hoá thứ 43, Quảng Bình thứ 57); một số chỉ số 

thành phần thuộc chỉ số PCI Hà Tĩnh 2021 giảm điểm như “đào tạo lao động”, “chính sách hỗ trợ doanh 

nghiệp”, “chi phí thời gian” 
62

 6 tháng đầu năm chỉ đạt 20%. 
63

 Trong 2 năm qua nguồn tuyển chỉ đạt khoảng 50% nhu cầu. 
64

 Khoa học tự nhiên, Khoa học xã hội cấp THCS; Âm nhạc, Mỹ thuật, Kinh tế - Pháp luật cấp THPT. 
65

 Bệnh viện đa khoa Cẩm Xuyên, Hương Khê, Đức Thọ... 
66

 Ảnh hưởng đến gần 2.000 lao động chưa được chốt sổ BHXH để giải quyết các chế độ BHXH và ảnh hưởng 

đến tiền thu vào quỹ BHXH, BHYT. Chủ yếu thuộc lĩnh vực xây dựng do các đơn vị gặp khó khăn trong tìm 

kiếm việc làm, chậm thanh toán với chủ đầu tư 
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bình thường mới, dịch COVID-19 cơ bản được kiểm soát, kinh tế vĩ mô ổn định, 

các cân đối lớn của nền kinh tế được bảo đảm, tạo tiền đề quan trọng để phục 

hồi và phát triển kinh tế xã hội.  

Về chủ quan: Sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự lãnh đạo sát sao, 

kịp thời của Tỉnh ủy; sự ủng hộ, đồng hành của HĐND tỉnh; chỉ đạo, điều hành 

quyết liệt, thống nhất của UBND tỉnh; tiếp tục đổi mới trong chỉ đạo, nhìn nhận 

đúng thực trạng; tạo được sự đồng thuận, tin tưởng của Nhân dân. 

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

Về khách quan: Dịch COVID-19 bùng phát sau Tết Nguyên đán; giá cả 

hàng hóa có nhiều biến động, giá nguyên nhiên vật liệu, vật tư cho sản xuất tăng 

cao, nhất là giá xăng dầu; sự cố dừng sản xuất tổ máy số 1 tại Nhà máy Nhiệt 

điện Vũng Áng 1 đã tác động mạnh đến tăng trưởng kinh tế. Nền kinh tế còn 

phụ thuộc vào hoạt động của Formosa, Nhiệt điện Vũng Áng 1 trong khi các 

động lực tăng trưởng mới chưa thật sự rõ rệt. Giá cả vật tư, nguyên liệu đầu vào 

cho sản xuất nông nghiệp tăng cao, trong khi thời tiết, thiên tai, sâu bệnh diễn 

biến thất thường, nhất là các đợt rét, mưa lớn xảy ra thời điểm cuối vụ làm giảm 

năng suất, sản lượng lúa và một số cây trồng vụ Xuân. Giá vật liệu xây dựng, 

xăng dầu tăng cao làm chậm tiến độ các dự án đầu tư công. Quy định của pháp 

luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, kinh doanh... còn nhiều chồng chéo, bất cập, 

thực hiện gặp khó khăn vướng mắc, nhất là trong việc xác định giá đất, hoàn 

thiện hồ sơ thủ tục triển khai các dự án. Trung ương chậm phân bổ kế hoạch vốn 

đã ảnh hưởng đến tiến độ triển khai một số nội dung, công việc xây dựng nông 

thôn mới năm 2022
67

. 

Về chủ quan: Công tác chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ của một số cơ 

quan, đơn vị, địa phương chưa quyết liệt, chưa nắm chắc tình hình, sợ sai, sợ 

trách nhiệm; còn thiếu kiểm tra, đôn đốc, nắm chắc cơ sở; chưa bám sát Chỉ thị, 

Kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các Nghị quyết của HĐND tỉnh. Người 

đứng đầu một số đơn vị, địa phương chưa thực sự quan tâm chỉ đạo công tác cải 

cách hành chính, cải thiện các chỉ số môi trường đầu tư kinh doanh, ứng dụng 

dịch vụ công trực tuyến, xây dựng nông thôn mới. Việc tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc cho các nhà đầu tư thực hiện dự án còn chậm, thiếu chủ động. Giải 

quyết tồn đọng còn thiếu tập trung, chỉ đạo. Công tác phối hợp giữa các sở, 

ngành, địa phương có lúc chưa hiệu quả; kỷ luật kỷ cương hành chính có nơi, có 

lúc chưa nghiêm. 

 

 

 

 

 

 

                                           
67

 Ngày 22/5/2022 Trung ương mới có Quyết định phân bổ vốn năm 2022 của Chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới. 
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Phần thứ hai 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 

 

Dự báo thời gian tới, tình hình thế giới tiếp tục biến động phức tạp, căng 

thẳng chính trị giữa các nước lớn, xung đột giữa Nga và Ukraine; trong nước,  

giá xăng dầu có xu hướng tăng cao làm tăng chi phí sản xuất, vận chuyển, giá 

thành hàng hóa, dịch vụ, áp lực lớn lạm phát... Đối với tỉnh, 6 tháng cuối năm, 

Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 1 dự kiến khó hoàn thành khắc phục sự cố, trong 

khi Nhà máy Fomosa duy trì sản lượng thép ở mức tương đương cùng kỳ, các 

nhân tố tăng trưởng mới chưa có tác động đáng kể, thiên tai, lũ lụt có thể diễn 

biến phức tạp, cực đoan, dịch bệnh chăn nuôi tiềm ẩn nguy cơ bùng phát, mục 

tiêu tăng trưởng cả năm từ 8,5-9% theo kế hoạch là khó khả thi
68

. Trong sáu 

tháng còn lại của năm, tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành, lĩnh vực còn dư địa 

cho tăng trưởng như nông nghiệp, giải ngân đầu tư công, tháo gỡ vướng mắc 

triển khai các dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm và kiểm soát 

dịch COVID-19 bảo đảm cho sự phục hồi của khu vực dịch vụ. 

Nhiệm vụ đặt ra từ nay cho đến cuối năm là rất nặng nề, đòi hỏi các cấp, 

các ngành phải rà soát, đánh giá toàn diện việc thực hiện mục tiêu, chỉ tiêu 6 

tháng cuối năm và cả năm 2022 để đề ra nhiệm vụ giải pháp phù hợp cho từng 

ngành, lĩnh vực, địa phương; quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt để 

có thể đạt mức cao nhất các mục tiêu năm 2022 đã đề ra. 

Thực hiện hiệu quả, đồng bộ nhiệm vụ, giải pháp đề ra tại Chương trình 

khung nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. Thường xuyên đánh giá, 

kiểm tra tình hình triển khai các nghị quyết, chính sách đã ban hành. Đồng thời, 

tập trung các nhiệm vụ lớn, dài hạn cho cả nhiệm kỳ; tổ chức triển khai Quy 

hoạch tỉnh sau khi được phê duyệt; rà soát, điều chỉnh, bổ sung các quy hoạch 

phát triển theo định hướng Quy hoạch tỉnh; tiếp tục hoàn thiện chính sách giai 

đoạn 2022-2025; triển khai kịp thời Thông báo kết luận số 201/TB-VPCP ngày 

11/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy. Theo đó, tập trung các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây: 

1. Triển khai kịp thời các giải pháp phục hồi phát triển kinh tế, thích 

ứng linh hoạt, an toàn với dịch COVID-19 

                                           
68

 Theo dự báo khi xây dựng kế hoạch năm 2022, Nhà máy nhiệt điện Vũng Áng 1 sẽ được khắc phục trong quý 

I, chậm nhất là quý II của năm 2022, do đó tăng trưởng cả năm 2022 ước đạt 8,5-9% (công nghiệp - xây dựng 

tăng 13% (công nghiệp tăng 8,5%, xây dựng tăng 35,87%); nông nghiệp tăng 2,5%; dịch vụ tăng 5,6-6,8%). 

Trong khi 6 tháng đầu năm tăng trưởng ước chỉ đạt 0,08%, để đạt được mục tiêu cả năm đề ra thì 6 tháng cuối 

năm phải đạt tăng trưởng gần 17%, trong đó riêng công nghiệp tăng trưởng 23%, xây dựng tăng trưởng 60%, 

nông nghiệp tăng trưởng 4,7%, dịch vụ tăng trưởng hơn 3%. Trong bối cảnh Nhiệt điện Vũng Áng 1 không kịp 

khắc phục sự cố, Nhà máy Formosa duy trì sản lượng thép như kế hoạch đề ra thì mức tăng trưởng công nghiệp 

23% trong 6 tháng cuối năm là khó khả thi. Tương tự, ngành nông nghiệp tăng trưởng từ nay đến cuối năm chủ 

yếu nhờ vụ Hè Thu, nếu điều kiện thời tiết thật sự thuận lợi thì mức tăng trưởng cũng chỉ có thể đạt tối đa 

khoảng 4%, rất khó để đạt được 4,7%. Như vậy 6 tháng cuối năm sẽ chỉ tiếp tục kì vọng vào tăng trưởng của 

ngành xây dựng với một số dự án có khối lượng lớn như Nhiệt điện Vũng Áng 2, Nhà máy sản xuất Pin VinES, 

Dự án đường cao tốc Bắc Nam, các dự án đầu tư công...và sự phục hồi mạnh mẽ từ ngành du lịch, dịch vụ. 
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Triển khai hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch COVID-19 theo 

Nghị quyết số 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 của Chính phủ. Tập trung triển khai 

tiêm vắc-xin phòng COVID-19 mũi bổ sung, mũi nhắc lại (mũi 3) cho người từ 

18 tuổi trở lên và mũi 4 cho đối tượng có chỉ định tiêm; hoàn thành tiêm đủ 2 

mũi cho trẻ từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi bảo đảm an toàn, hiệu quả.  

Tiếp tục thực hiện kịp thời, hiệu quả các giải pháp bảo đảm an sinh xã 

hội, hỗ trợ việc làm, hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh, 

cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế xã hội theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 

30/01/2022 của Chính phủ. 

2. Tập trung, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu kế hoạch 

năm 2022 

2.1. Sản xuất công nghiệp 

Tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, 

đẩy nhanh tiến độ các dự án, nhất là các dự lớn, trọng điểm như: Nhà máy sản 

xuất Pin VinES, Khu công nghiệp Vinhomes Vũng Áng, Nhà máy Nhiệt điện 

Vũng Áng 2, Nhà máy bia Hà Nội - Nghệ Tĩnh; các dự án năng lượng mới; xúc 

tiến thu hút đầu tư hạ tầng cụm công nghiệp trên địa bàn sau khi Quy hoạch tỉnh 

được phê duyệt. Kịp thời xử lý theo chức năng thẩm quyền, tạo điều kiện thuận 

lợi để sớm khắc phục sự cố, đảm bảo hoạt động Nhà máy Nhiệt điện Vũng Áng 

1 và hoạt động sản xuất kinh doanh Nhà máy thép Formosa Hà Tĩnh. Tiếp tục 

phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các bộ ngành liên quan hoàn 

thiện báo cáo đề xuất dừng (chấm dứt) dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, báo 

cáo Thủ tướng Chính phủ. Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 

18/5/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; trình HĐND tỉnh ban hành 

chính sách về phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp giai đoạn 2022-2025. 

2.2. Sản xuất nông nghiệp 

 Triển khai đồng bộ Đề án sản xuất vụ Hè Thu, Vụ Đông 2022, phấn đấu 

vụ Hè Thu thu hoạch trước ngày 15/9. Tiếp tục tuyên truyền, triển khai quyết 

liệt các cơ chế, chính sách đã ban hành, nhất là đề án tập trung, tích tụ ruộng đất, 

thúc đẩy cơ cấu lại sản xuất, xây dựng cánh đồng lớn; phát triển nông nghiệp 

hữu cơ, trước mắt xây dựng các mô hình, chuỗi sản phẩm lúa gạo, rau màu, cây 

ăn quả, chăn nuôi lợn..., sơ kết đánh giá trước khi triển khai nhân rộng. Tiếp tục 

thúc đẩy, khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và ngành nghề nông 

thôn; đẩy mạnh chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc, xây dựng thương hiệu sản 

phẩm cây ăn quả, xúc tiến quảng bá tại các địa phương lớn. 

Tập trung triển khai kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển chăn nuôi 

đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó chú trọng phát triển vật nuôi 

chủ lực (lợn, bò, gia cầm, hươu) theo chăn nuôi sinh học, an toàn dịch bệnh, bảo 

vệ môi trường sinh thái. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý các hoạt động 

chăn nuôi, nhất là đối với trang trại quy mô lớn và vừa. Chỉ đạo công tác tiêm 
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phòng, giám sát chặt chẽ các loại dịch bệnh nguy hiểm, kịp thời khoanh vùng, tổ 

chức xử lý dứt điểm các ổ dịch phát sinh. 

Đánh giá 5 năm thực hiện Nghị quyết 04-NQ/TU của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phát triển và khai 

thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế rừng và đất lâm nghiệp đến năm 2025. Thực 

hiện đồng bộ, có hiệu quả các phương án phòng cháy chữa cháy rừng; tập trung 

chỉ đạo giải quyết các vụ việc tồn đọng, lấn chiếm đất rừng, điều tra xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm; ban hành khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh. 

Thực hiện hiệu quả Đề án nuôi trồng, khai thác thủy sản 2022, phát triển 

nuôi trồng các đối tượng chủ lực có giá trị kinh tế cao, mở rộng nuôi tôm thâm 

canh, đánh bắt hải sản vùng lộng, vùng khơi. Tiếp tục triển khai các giải pháp 

cấp bách về chống khai thác bất hợp pháp (IUU)
69

.  

Chủ động triển khai đồng bộ các phương án, giải pháp về phòng chống, 

ứng phó với các tình huống khi có thiên tai, bão lũ xảy ra, bảo đảm an toàn các 

công trình, hồ chứa, đẩy nhanh tiến độ các công trình, dự án đảm bảo an toàn 

trước mùa mưa lũ. 

2.3. Chương trình Xây dựng nông thôn mới; Mỗi xã một sản phẩm 

Ban hành các Bộ tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; đánh giá 

lại và xây dựng kế hoạch đáp ứng yêu cầu đạt chuẩn theo tiêu chí mới. Soát xét 

thường xuyên đối với những xã khó khăn còn lại của tỉnh chưa về đích; tập 

trung cao chỉ đạo, hỗ trợ 4 xã chưa đạt chuẩn của huyện Hương Khê phấn đấu 

về đích trong năm 2022; chỉ đạo các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới nâng 

cao, nông thôn mới kiểu mẫu củng cố, nâng cấp các nội dung, tiêu chí theo quy 

định mới, phấn đấu đạt chuẩn theo lộ trình. Tập trung hỗ trợ thực hiện cơ chế xi 

măng làm đường giao thông. 

Đẩy mạnh phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn gắn với sản phẩm 

OCOP; xây dựng một số nhãn hiệu tập thể, có thêm các sản phẩm xuất khẩu; 

tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng, quy trình sản xuất, kết nối đầu ra cho 

nông dân; xây dựng, hoàn thiện hệ thống số hoá Chương trình OCOP. 

2.4. Thương mại, du lịch, dịch vụ 

Chủ động theo dõi, dự báo tình hình thị trường, biến động cung - cầu hàng 

hóa trên địa bàn, nhất là hàng hóa thiết yếu như xăng dầu, vật tư nông nghiệp, y 

tế... Tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu gắn với 

phát triển dịch vụ logistics giai đoạn 2021-2025. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế 

hoạch phát triển thương mại điện tử năm 2022 và giai đoạn 2021-2025; phối hợp 

xây dựng “Gian hàng Việt trực tuyến” quảng bá sản phẩm chủ lực của tỉnh. Xây 

dựng quy chế phối hợp thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu 

dùng trên địa bàn tỉnh. Tăng cường hoạt động tuyên truyền, xúc tiến xuất khẩu, 

tăng năng lực hội nhập kinh tế quốc tế, tận dụng ưu đãi thuế quan trong các Hiệp 
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 Tập trung các nhiệm vụ đánh dấu tàu cá, kẻ vẽ biển số; chứng nhận sản lượng, nguồn gốc thủy sản; tuần tra, 

kiểm tra, xử lý vi phạm khai thác; cấp giấy phép khai thác... 
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định thương mại tự do thế hệ mới (FTAs). 

Triển khai kế hoạch phục hồi và phát triển du lịch năm 2022. Nghiên cứu 

đề án xây dựng mô hình du lịch trải nghiệm nông thôn mới gắn với phát huy các 

giá trị văn hóa địa phương. Khảo sát, nghiên cứu xây dựng mô hình du lịch cộng 

đồng. Nâng cao nghiệp vụ hướng dẫn viên du lịch nội địa và hướng dẫn viên du 

lịch quốc tế. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ thủ tục, sớm đầu tư các dự án 

du lịch quy mô lớn tạo chuỗi phát triển du lịch, dịch vụ dọc ven biển
70

  

2.5. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu - chi ngân sách; đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công 

Tập trung cao nhiệm vụ thu ngân sách; rà soát đánh giá tiến độ và chỉ tiêu 

thu để kịp thời có các giải pháp chỉ đạo thu đồng bộ, hiệu quả, sát tình hình; 

phấn đấu hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách năm 2022. Tổ chức điều 

hành ngân sách chặt chẽ, ưu tiên chi ngân sách cho phòng chống dịch COVID-

19, hỗ trợ phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.  

Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu 

tư công; phát huy vai trò, hiệu quả hoạt động của các Tổ công tác đôn đốc giải 

ngân; thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư, giải phóng mặt bằng, đền bù, tái 

định cư của các dự án khởi công mới, nhất là các dự án sử dụng nguồn vốn 

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội; nâng cao chất lượng thẩm 

định dự án; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc không để chậm trễ, tồn đọng vốn, 

tồn đọng hồ sơ thủ tục dự án đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thi công trước mùa mưa 

bão; chủ động rà soát tiến độ giải ngân từng dự án để kịp thời có phương án xử 

lý cụ thể, kiên quyết điều chuyển vốn từ các dự án không hiệu quả, chậm giải 

ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. 

2.6. Tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh gắn với đẩy mạnh 

xúc tiến đầu tư 

Thực hiện đồng bộ giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh. Tiếp tục rà 

soát để cải cách, đơn giản hóa thủ tục hành chính; tập trung tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, hỗ trợ các nhà đầu tư sớm hoàn thành thủ tục đầu tư các dự án. 

Nghiên cứu thành lập các tổ hỗ trợ nhà đầu tư triển khai dự án quy mô lớn có 

tính chất, quy trình thủ tục phức tạp. Tiếp tục thu hút các dự án đầu tư vào các 

khu/cụm công nghiệp, các lĩnh vực sản xuất công nghiệp, nông nghiệp hữu cơ, 

nông nghiệp sạch, đầu tư nhà ở xã hội, các dự án có tính lan tỏa. Tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát thực hiện các dự án đã chấp thuận chủ trương đầu tư; 

kiên quyết thu hồi những dự án chậm tiến độ, chây ì, không có khả năng triển 

khai theo đúng mục tiêu, quy mô, tiến độ đã được phê duyệt, để lãng phí đất 

đai... theo quy định pháp luật. 

Công bố kết quả khảo sát, đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện 

và các sở ngành (DDCI) năm 2020-2021 và kế hoạch triển khai thực hiện trong 
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 như Khu nghỉ dưỡng Kỳ Ninh, Khu đô thị du lịch Kỳ Nam, Tổ hợp nghỉ dưỡng, sân gôn quốc tế Thịnh Lộc, 

Tổ hợp khu đô thị du lịch sinh thái Thiên Cầm, Khu du lịch biển cao cấp Wyndham Costa... 
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năm 2022; tập trung các giải pháp nhằm cải thiện và khắc phục các chỉ số thành 

phần của Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Rà soát, điều chỉnh, lập mới 

các quy hoạch phát triển ngành, lĩnh vực, xúc tiến đầu tư theo định hướng Quy 

hoạch tỉnh sau khi được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Triển khai hiệu quả 

Nghị quyết về phát triển Khu kinh tế Vũng Áng; đề án đổi mới, phát triển, nâng 

cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo; đề 

án phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai đoạn 2021-2025. Linh hoạt, tạo điều 

kiện hỗ trợ cho doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh tiếp cận thụ hưởng các 

cơ chế, chính sách phục hồi và phát triển kinh tế, nhất là các cơ chế, chính sách 

về vay vốn, hỗ trợ lãi suất. 

2.7. Thực hiện hiệu quả công tác quản lý tài nguyên, môi trường, giao 

thông, xây dựng 

Hoàn thành lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và 

kế hoạch sử dụng đất 5 năm cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, đề án phát triển quỹ 

đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung một số điều 

tại Quyết định số 37/2020/QĐ-UBND ngày 01/12/2020 của UBND tỉnh về việc 

quy định một số nội dung của Luật Đất đai và các văn bản hướng dẫn thuộc 

thẩm quyền của UBND tỉnh; Quyết định số 07/2021/QĐ-UBND ngày 

19/02/2021 về việc uỷ quyền xác định giá đất cụ thể. Ban hành quy định điều 

kiện, tiêu chí, quy mô, tỷ lệ để tách khu đất thành dự án độc lập; quy định giao 

đất, cho thuê đất đối với các thửa đất nhỏ hẹp do Nhà nước quản lý; quy định chi 

tiết một số chỉ tiêu xác định giá đất cụ thể. Ban hành quy chế phối hợp, tiếp tục 

đào tạo cán bộ kỹ thuật để vận hành tốt cơ sở dữ liệu đất đai. 

Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số chính sách bảo vệ môi 

trường giai đoạn 2022-2025; quy định giá cụ thể đối với dịch vụ thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn sinh hoạt; chi phí xử lý và hình thức thu giá dịch 

vụ; quy định quản lý chất thải nhựa. Tập trung triển khai hiệu quả Đề án thu 

gom, vận chuyển, xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2025 

và những năm tiếp theo; xúc tiến đầu tư nâng công suất Nhà máy rác Cẩm Quan. 

Đôn đốc thực hiện việc đóng cửa mỏ, cải tạo phục hồi môi trường tại các mỏ đã 

hết hạn giấy phép khai thác trên địa bàn tỉnh; tăng cường kiểm tra việc chấp 

hành các quy định đối với các tổ chức khai thác khoáng sản. Đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thành Dự án tăng cường năng lực quan trắc và cảnh báo môi trường biển; 

nhiệm vụ “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu 

giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến 2050 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh” và nhiệm vụ 

“Đánh giá khí hậu tỉnh Hà Tĩnh”. 

Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phục 

vụ Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam theo Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 

20/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Đẩy nhanh giải phóng mặt bằng dự án 

nâng cấp Quốc lộ 8 đoạn Km37-Km85 và các dự án giao thông trọng điểm. 

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc các địa phương đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành kế 

hoạch làm đường giao thông, nâng cấp phục hồi mặt đường bê tông năm 2022. 

Tiếp tục triển khai và thực hiện điều chỉnh Chương trình phát triển đô thị 



22 

 

tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2016-2030; nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về chất 

lượng vật liệu xây dựng trong quá trình sản xuất, lưu thông trên thị trường, đặc 

biệt là kiểm soát chặt chẽ vật liệu đầu vào tại các công trình xây dựng; tiếp tục 

tăng cường sử dụng vật liệu xây không nung trong các công trình xây dựng có 

sử dụng nguồn vốn ngân sách Nhà nước. Triển khai thực hiện Quyết định số 

04/2022/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ quy định về xét công nhận đạt 

chuẩn đô thị thông minh; đẩy mạnh tuyên truyền, giáo dục, tạo chuyển biến về 

nhận thức, trách nhiệm của người dân, tổ chức trong xây dựng đô thị văn minh. 

3. Quan tâm các lĩnh vực văn hoá - xã hội, thực hiện tốt các chính 

sách an sinh xã hội; tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ, quản lý 

thông tin và truyền thông 

Xây dựng Đề án phát triển văn hoá Hà Tĩnh; triển khai hiệu quả Chỉ thị số 

17-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng văn hóa công sở, văn hóa 

doanh nghiệp; tăng cường đầu tư nguồn lực phát triển văn hóa. Tiếp tục quan 

tâm đời sống tinh thần cho người dân; nâng cao chất lượng các phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, “Xây dựng Nông thôn mới, đô 

thị văn minh”. Bảo tồn phát huy bản sắc văn hóa dân tộc Chứt theo Đề án đã 

được  Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt. Phối hợp Báo Nhân dân tổ 

chức chu đáo, ý nghĩa Lễ Kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ, 54 năm 

Chiến thắng Đồng Lộc. Triển khai lập Quy hoạch quảng cáo ngoài trời đến năm 

2025, định hướng đến năm 2030. Tổ chức Đại hội thể dục thể thao toàn tỉnh lần 

thứ IX. Tiếp tục tập luyện và tham gia thi đấu thành công tại Đại hội thể dục thể 

thao toàn quốc lần thứ IX, giải bóng đá vô địch Quốc gia 2022. Khuyến khích xã 

hội hóa trong lĩnh vực thể dục thể thao. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Chấp hành 

Đảng bộ tỉnh về phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo theo Kết luận 

số 39-KL/TU ngày 28/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai thực 

hiện tốt Chương trình giáo dục phổ thông năm 2018, tăng cường cơ sở vật chất, 

trang thiết bị phục vụ Chương trình; rà soát các điều kiện chuẩn bị cho năm học 

mới; đẩy mạnh xã hội hóa trong giáo dục. Tiếp tục thực hiện rà soát, sắp xếp 

trường, lớp, giáo viên đảm bảo hợp lý về số lượng, cơ cấu giữa các địa phương, 

trường học, cấp học, môn học. Đẩy mạnh công tác tuyển sinh gắn với nâng cao 

chất lượng đào tạo tại Trường Đại học Hà Tĩnh, các cơ sở giáo dục, đào tạo, 

giáo dục nghề nghiệp; đảm bảo chính sách cho đội ngũ nhà giáo. 

Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19. Tiếp 

tục nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân theo Kết 

luận số 38-KL/TU ngày 28/01/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh 

đạo, chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 03/NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh. Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia phòng chống mù lòa 

giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung triển khai hiệu quả 

Đề án khám chữa bệnh từ xa; Đề án xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở 

trong tình hình mới; Đề án bệnh viện vệ tinh tại các bệnh viện/trung tâm y tế 

huyện. Đẩy mạnh hoạt động xã hội hóa y tế, đa dạng hóa các hình thức hợp tác 
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công - tư. Chủ động phương án, giải pháp đảm bảo thuốc, vật tư hoá chất xét 

nghiệm phục vụ công tác khám chữa bệnh. 

Nâng cao tỷ lệ và chất lượng đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người 

lao động. Các địa phương kịp thời đôn đốc, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ 

trợ tiền thuê nhà cho người lao động theo Kế hoạch số 168/KH-UBND của 

UBND tỉnh. Tăng cường huy động xã hội hóa để thực hiện tốt các các chủ 

trương, chính sách đối với người có công với cách mạng và thân nhân; kịp thời 

hoàn thiện Bộ thủ tục hành chính lĩnh vực người có công theo Quyết định số 

108/QĐ-LĐTBXH ngày 15/2/2022 của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội. 

Tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022; tiếp tục triển khai các hoạt 

động đa dạng hóa sinh kế và phát triển mô hình giảm nghèo. Tăng cường trợ 

giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối nhiễu tâm trí 

dựa vào cộng đồng. Tiếp tục huy động nguồn lực hỗ trợ trẻ mồ côi, học sinh gặp 

hoàn cảnh khó khăn; chương trình Sóng và máy tính cho em. Đẩy nhanh tiến độ 

hoàn thành xây dựng nhà văn hóa cộng đồng và nhà ở kiên cố cho các hộ dân 

trước mùa mưa bão; phát huy công năng của các nhà văn hóa cộng đồng. Tăng 

cường thanh tra, kiểm tra đối với các đơn vị có số nợ đọng bảo hiểm lớn, thời 

gian kéo dài. 

Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết về một số chính sách phát triển 

khoa học và công nghệ đến năm 2025 và những năm tiếp theo. Tổng kết 15 năm 

thực hiện Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 06/8/2008 của Ban Chấp hành Trung 

ương Đảng khóa X về xây dựng đội ngũ trí thức trong thời kỳ đẩy mạnh công 

nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng, chuyển 

giao và phát triển công nghệ vào sản xuất. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra về tiêu chuẩn đo lường chất lượng. Chỉ đạo các đơn vị sự nghiệp công lập 

đẩy mạnh hoạt động dịch vụ khoa học và công nghệ để tăng nguồn thu. 

Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về báo chí; phát huy sức mạnh, 

hiệu quả của lực lượng thông tin tuyên truyền. Tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị 

quyết số 05-NQ/TU về hoàn thiện chính quyền điện tử, phát triển chính quyền 

số, đô thị thông minh và kinh tế số giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 

2030; tập trung vào việc phát triển cơ sở dữ liệu của các ngành quan trọng; từng 

bước kết nối liên thông cơ sở dữ liệu các ngành. Hoàn thành nền tảng tích hợp 

và chia sẻ dữ liệu LGSP của tỉnh và mạng truyền số liệu chuyên dùng. Vận hành 

và khai thác hiệu quả Trung tâm điều hành thông minh (IOC); đảm bảo an toàn, 

an ninh thông tin mạng trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục đầu tư hạ tầng viễn thông đáp 

ứng nhu cầu của người dân, doanh nghiệp, chú trọng tập trung phát triển hạ tầng 

tại các vùng lõm sóng, sóng yếu trên địa bàn. Tăng cường vận động, hướng dẫn 

người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, 

để người dân, doanh nghiệp trở thành chủ thể, đóng vai trò quyết định thúc đẩy 

chuyển đổi số. 

4. Nâng cao chất lượng cải cách hành chính, hiệu lực, hiệu quả quản 

lý nhà nước 

Hoàn thiện Đề án để triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 26/5/2022 
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của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu 

quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022 - 2025, định hướng đến 

năm 2030 gắn với Chương trình tổng thể CCHC của tỉnh giai đoạn 2021 - 2030. 

Tiếp tục thực hiện các giải pháp khắc phục, duy trì và cải thiện, nâng cao các chỉ 

số PARINDEX, PAPI, SIPAS, PCI trong năm 2022 và các năm tiếp theo. Triển 

khai hiệu quả Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp huyện và các sở ngành (DDCI). 

Nghiên cứu sửa đổi, bổ sung: Quy chế và Bộ tiêu chí xác định chỉ số cải cách 

hành chính tại các đơn vị, địa phương (Quyết định 3396/QĐ-UBND ngày 

11/10/2021); Quy chế tiếp nhận, xử lý, ban hành và quản lý văn bản điện tử giữa 

các cơ quan nhà nước, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn tỉnh (Quyết định số 

33/2019/QĐ-UBND); đảm bảo thông thoáng hơn nữa về thủ tục hành chính. 

Phân công, phân cấp gắn với giao quyền, ràng buộc trách nhiệm; nêu cao 

ý thức, sự chủ động trong tham mưu của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; 

đồng thời tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công 

vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Kết luận số 29-KL/TU ngày 22/7/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Tổ chức xét tuyển, thi tuyển công chức năm 2022 đảm 

bảo an toàn, nghiêm túc, khách quan và chất lượng; tiếp tục phê duyệt chủ 

trương tuyển dụng viên chức tại các cơ quan, đơn vị, địa phương; tổ chức thanh 

tra, kiểm tra việc tổ chức tuyển dụng viên chức, công chức cấp xã theo đúng quy 

định. Đảm bảo các chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, viên chức và 

những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, cấp thôn. 

Ban hành Kế hoạch tinh giản biên chế sự nghiệp giai đoạn 2022-2026; 

xây dựng Kế hoạch biên chế công chức các cơ quan hành chính, số lượng người 

làm việc các đơn vị sự nghiệp năm 2023. Tổ chức triển khai Đề án sắp xếp, kiện 

toàn các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn tỉnh sau khi được Ban Thường vụ Tỉnh ủy 

thông qua. Tiếp tục tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn đọng sau sáp nhập 

xã; chỉ đạo sắp xếp, sáp nhập thôn, tổ dân phố. Trình HĐND tỉnh ban hành Nghị 

quyết về phát triển thanh niên Hà Tĩnh.  

5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tư pháp, thanh tra, 

giải quyết tồn đọng, khiếu nại tố cáo 

Nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra. Tăng cường kiểm tra, 

giám sát việc quản lý, sử dụng đất các dự án đầu tư được giao đất, cho thuê đất; 

theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện các kết luận, kiến nghị sau thanh tra, 

kiểm toán. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính 

phủ tại buổi làm việc với lãnh đạo tỉnh ngày 12/6/2022; Kết luận số 260-KL/TW 

của Ủy ban Kiểm tra Trung ương về việc giám sát đối với Ban Thường vụ Tỉnh 

ủy Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2015-2020 (giai đoạn 2018-2020). Tập trung giải quyết 

dứt điểm các vụ việc tồn đọng. Tăng cường công tác tiếp công dân; giải quyết 

kịp thời khiếu nại tố cáo ở cơ sở ngay từ khi mới phát sinh. 

Nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ các dự thảo văn bản quy phạm 

pháp luật, đặc biệt là các quy định, chính sách phục vụ trực tiếp cho công tác 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 và phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, bảo 

đảm an sinh xã hội, cơ chế chính sách hỗ trợ lao động và doanh nghiệp theo 
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Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ. Tập trung hỗ trợ pháp lý nhằm tháo gỡ 

khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhất là đối với doanh nghiệp khởi 

nghiệp sáng tạo, doanh nghiệp nhỏ và vừa. 

6. Đảm bảo quốc phòng, an ninh; triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại 

Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tăng cường kiểm tra, 

luyện tập các phương án, sẵn sàng lực lượng, phương tiện tham gia xử lý các 

tình huống. Làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ 

cho huyện Hương Sơn và thị xã Kỳ Anh; diễn tập phòng chống cháy rừng cho 

huyện Can Lộc. Nâng cao hoạt động hiệu quả của Ban Chỉ đạo 35 và “Lực 

lượng 47” trong đấu tranh với các quan điểm sai trái, thù địch, phản động trên 

không gian mạng. Biên soạn “Kỷ yếu tướng lĩnh lực lượng vũ trang Nhân dân 

Việt Nam quê hương Hà Tĩnh giai đoạn 1945-2020”. Phối hợp với Bộ chỉ huy 

Quân sự tỉnh Bolykhămxay tổ chức diễn tập liên hợp ngăn chặn người di cư tự 

do và xuất nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam - Lào; tập huấn nghiệp 

vụ cho lực lượng bảo vệ biên giới tỉnh Bolykhămxay; tổ chức hội đàm thường 

niên với công an và quân sự tỉnh Bolykhămxay và Khăm Muộn của Lào. 

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn 

hiệu quả âm mưu, hoạt động khủng bố, phá hoại, gây rối an ninh trật tự. Tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về dân tộc, tôn giáo; tiếp tục quản lý chặt chẽ 

hoạt động xuất nhập cảnh, đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19. Tiếp 

tục thực hiện có hiệu quả các đợt cao điểm chuyên đề; tấn công, trấn áp các loại 

tội phạm hình sự, triệt phá các ổ nhóm tội phạm có tổ chức; tăng cường đấu 

tranh chống buôn lậu, sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng, các 

loại tội phạm liên quan đến đầu cơ, buôn lậu, lũng đoạn thị trường nhất là đối 

với xăng dầu, vật liệu xây dựng... 

Tiếp tục xúc tiến thiết lập mối quan hệ hữu nghị, hợp tác mới với các tỉnh, 

thành phố của các nước có nhiều điểm tương đồng với tỉnh Hà Tĩnh và có tiềm 

năng, thế mạnh trong việc hợp tác phát triển kinh tế, chuyển giao công nghệ, 

giao lưu văn hóa. Triển khai tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm thiết lập 

quan hệ ngoại giao, 45 năm ký Hiệp ước Hữu nghị và hợp tác Việt Nam - Lào; 

các huyện biên giới quan tâm, hỗ trợ các tỉnh bạn Lào xây dựng các mô hình 

kinh tế có hiệu quả. Tăng cường công tác quản lý người nước ngoài trên địa bàn 

tỉnh, công tác quản lý và tổ chức đoàn ra, đoàn vào; triển khai có hiệu quả công 

tác lãnh sự, biên giới, bảo hộ công dân, thông tin đối ngoại và người Việt Nam ở 

nước ngoài./. 

Nơi nhận: 
- TTr: Tỉnh ủy, HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 

- Uỷ viên UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, TH. 
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