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ĐANG CỌNG SAN VIẸT NAM
Quảng Ninh, ngày 02 tháng 3 năm 2021
'

KẾT LUẬN
CỦA BAN THƯỜNG vụ TỈNH ỦY
về một số giải pháp "giữ vững địa bàn an toàn, ôn định và đà tảng trưởng hai
con số trong trạng thái bình thường mói" năm 2021

Ngày 23/02/2021, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, ủy viên BCH Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Dự hội
nghị có các đồng chí ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, đồng chí Phó Chủ tịch ƯBND
tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành liên quan theo Giấy mời số 101-GM/TƯ, ngày
19/02/2021 của Tỉnh ủy. Sau khi nghe Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh báo cáo và ý kiến
thảo luận tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhắt kêt luận chỉ đạo như sau:
Ban Thường vụ Tỉnh ủy cơ bản thông nhât với các giải pháp bô sung, hoàn thành
Kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) Quý 1/2021 và Kịch bản tăng trưởng kinh tế
(GRDP) năm 2021 tại Báo cáo số 61-BC/BCSĐ, ngày 22/02/2021 của Ban cán sự
đảng ƯBND tỉnh.
1. Để thực hiện thành công "mục tiêu kép" năm 2021, hoàn thành mục tiêu tăng
trưởng GRDP hai con số và tăng thu ngân sách tươns ứng với tăng trưởng kinh tê
trong trạng thái bình thường mới (tổng thu ngân sách đạt 51.000 tỷ đồng) đã đề ra tại
Nghị quvết số 02-NQ/TƯ, ngày 02/12/2020 của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 301/NQHĐND, ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh và Thông báo số 105-TB/TU, ngày
20/01/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; chuẩn bị và tô chức thành công cuộc bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm
an sinh xã hội, an ninh, an toàn đời sống và sức khỏe Nhân dân, điều kiện tiên quyết
là phải giữ vững thành quả phòng chống dịch Covid-19, giữ vững địa bàn an toàn, ổn
định trong trạng thái bình thường mới.
Yêu cầu các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương phải luôn nắm
chác, dự báo sát đúng tình hình, chủ động từ xa, từ sớm, từ cơ sở, triển khai quyết
liệt, đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp kiêm soát và ngăn chặn 04 nguồn lây
nhiễm trên vào địa bàn, thực hiện phương châm "Phòng" hơn "Chống", gồm: (ỉl)
Đối tượng nhập cảnh trái phép; (i2) Đối tượng nhập cảnh họp pháp nhưng không
thực hiện nghiêm túc quy định cách ly, giám sát y tê; (i3) Nguồn bệnh lưu hành
trong cộng đồng, nhất là từ các địa phương đang có ca F0, F1 chưa được truy vết
thâm nhập vào địa bàn tỉnh; (Ỉ4) Một sô hàng hóa được sản xuât hoặc vận chuyên
qua các nước, các vùng có dịch bệnh.
Trong giai đoạn trước mắt, tiếp tục thực hiện các giải pháputhắt chặt bên
ngoài, nới lỏng bên trong một cách có kiếm soát" phù họp với các mức nguy cơ
đối với từng khu vực, địa điêm cụ thể trên địa bàn tỉnh; tuyệt đôi không được lơ là,
chủ quan, mất cảch giác. Khẩn trương xây dựng, hoàn thiện các quy trình phòng,
chống dịch phù họp với biến chủng mới của vi rút SARV-CoV-2 với các yêu cầu
cao hơn về tốc độ ứng phó và sự quyết liệt triệt để theo phương châm "3 trước",
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"4 tại chỗ". Củng cố cơ chế ứng phó với mọi diễn biến của dịch bệnh theo hướng
nâng cao hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương,
phát huy tối đa vai trò chủ lực của lực lượng công an trong truy vêt nhanh, chính
xác, hiệu quả, của lực lượng quân sự trong cách ly tập trung; của lực lượng y tê
trong lấy mẫu, xét nghiệm và điều trị. Siết chặt quản lý toàn tuyến biên giới trên bộ,
trên biển; không để xảy ra nhập cảnh trái phép; đồng thời quản lý chặt chẽ, phù họp
với các cấp độ diễn biến dịch bệnh của các khu vực giáp ranh tỉnh bạn, đặc biệt là
khu vực có F0, Fl; tuyệt đối không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; phát
hiện, xử lý nghiêm minh, kịp thời các trường hợp vi phạm pháp luật. Phát huy cao
độ tính tích cực, chủ động, ý thức tự giác, tự quản, ý thức cộng đồng của Nhân dân,
huy động được sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân trong phòng, chông dịch;
nhất là việc thực hiện nghiêm khuyến cáo 5K của Bộ Y tế, khai báo y tế trung thực,
đeo khẩu trang bắt buộc tại nơi công cộng. Tăng cường kiếm tra, giám sát chặt chẽ
việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch trên địa bàn, đặc biệt tại các cơ sở y
tế, trường học, khu công nghiệp, nhà máy xí nghiệp, chợ, siêu thị, các khu vực
thường xuyên có hoạt động tập trung đông người và kiên quyết xử lý nghiêm minh,
kịp thời mọi trường họp vi phạm.
2. Tận dụng mọi cơ hội an toàn dịch bệnh trong trạng thái bình thường mới tập
trung triển khai có hiệu quả một số nhiệm vụ trọng tâm phát trien kinh tê - xã hội sau:
2.1. Giao Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh, ban thường vụ
các huyện, thị, thành ủy chỉ đạo các cơ quan chức năng tập trung rà soát tông thê, toàn
diện các dự án đầu tư ngoài ngân sách nhà nước đã được cấp có thẩm quyền cho ý
kiến về chủ trương đầu tư, quy hoạch, địa điêm nghiên cứu có sử dụng đât, mặt nước,
dự án đã giao đất, cho thuê đất từ năm 2016 đến năm 2020; nắm chắc tình hình triển
khai, những khó khăn, vướng mắc, nhất là liên quan đến thủ tục hành chính, giải
phóng mặt bằng; làm rõ những dự án chậm tiến độ, chưa triển khai và nguyên nhân
đối với từng trường họp để có lộ trình, kế hoạch đôn đốc, kiêm tra tháo gỡ, găn với
trách nhiệm từng sở, ngành, địa phương; đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án chậm
tiến độ, có sai phạm theo quy định của pháp luật, không để xảy ra tình trạng đầu cơ
giữ đất, mua đi bán lại trục lợi, tìm cách thay đôi quy hoạch đê trì hoãn việc triên khai
không đưa đất vào sử dụng, hoặc sử dụng đất sai mục đích...
2.2. Giao Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh chỉ đạo tiếp tục thực hiện có hiệu quả Kê
hoạch số 12/KH-ƯBND, ngày 15/01/2021 và chịu trách nhiệm chủ động điều chinh
kịch bản tăng trưởng kinh tế (GRDP) theo tình hình thực tế từng tháng, quý, đảm bảo
đông bộ, chặt chẽ với kịch bản thu ngân sách. Trong đó, tập trung vào một sô nội
dung sau:
(1) Khân trương rà soát, tháo gỡ một sô điêm nghẽn, nút thăt:
- Tạo điều kiện tối đa cho người lao động ngoại tỉnh trở lại làm việc đáp ứng đủ
lực lượng lao động cho các doanh nghiệp sau dịp nghỉ Tet Nguyên đán, đặc biệt là lao
động của ngành Than, các doanh nghiệp hoạt động trong các KCN, KKT cũng như
hoạt động của ngành du lịch, dịch vụ để sẵn sàng phục hồi sau dịch theo hướng thực
hiện nghiêm túc, chặt chẽ quy trình khai báo y tế, phân loại, đưa đón, cách ly, lấy
mẫu, xét nghiệm đối với từng trường hợp cán bộ, công nhân, lao động theo chỉ đạo
Thường trực Tỉnh ủy tại thông báo số 122-TB/TƯ, ngày 18/02/2021; đồng thời tiếp
tục thực hiện các giải pháp căn cơ thu hút, phát triển nguồn nhân lực lâu dài.
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- Tập trung cải thiện môi trường đâu tư kinh doanh thực chất và hiệu quả hơn
nữa đảm bảo thông thoáng, minh bạch, thuận lợi; hô trợ, tạo điêu kiện, giải quyêt
nhanh chóng các thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhất là thủ tục đầu
tư về đất đai, quy hoạch, chủ trương đầu tư, bảo vệ môi trường, chuyến đối đât lúa,
đất rừng, xác định giá đất... theo phương châm "làm đủng, làm nhanh, làm tốt" mang
lại sự hài lòng nhất cho người dân và doanh nghiệp; thúc đẩy thu hút đầu tư và sớm
đưa các dự án đi vào hoạt động sản xuât, kinh doanh, phát huy hiệu quả sau đầu tư.
- Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc vê giải phóng mặt băng, bôi thường, tái
đinh cư... đối với từng dự án, nhất là các dự án trọng điêm; chủ động quy hoạch, có kế
hoạch cụ thê, khân trương hoàn thiện các thủ tục liên quan đảm bảo săn sàng nguôn vật
liệu san lấp mặt bằng phục vụ đầu tư, xây dựng các dự án trên địa bàn, nhất là các dự án
giao thông động lực, chiến lược và các dự án trọng điêm (tuyệt đoi không đê bị động,
mất thời gian, không đê xảy ra tham nhũng, tiêu cực, lợi ích nhóm, sân sau... thao túng
về giá vật liệu san lấp). Đồng thòi, Ban cán sự đảng UBND tỉnh cần quyết liệt chi đạo
đồng bộ các sở, ngành, địa phương liên quan phôi họp chặt chẽ với Tập đoàn công
nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam, Tổng công ty Đông Bắc thúc đẩy mạnh mẽ việc
xây dựng, triển khai Đe án tận dụng nguồn đất đá bãi thải mỏ, chất thải rắn công nghiệp
là đất đá thải trong quá trình khai thác, chế biến than làm nguồn vật liệu san lấp các dự
án phát triển hạ tằng, đô thị nhằm giảm áp lực của các bãi thải mỏ, chống sạt lở trong
các khu dân cư, triển khai hiệu quả mô hình kinh tế tuần hoàn. Tiêp tục phát huy tôi đa
vai trò của Ban Chi đạo giải phóng mặt bằng cấp tỉnh và các địa phương do đồng chí Bí
thư cấp ủy làm Trưởng Ban chỉ đạo với sự vào cuộc đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả của cả
hệ thống chính trị tạo được sự đồng thuận cao nhât trong nhân dân.
Giao Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh định kỳ hằng tháng báo cáo Ban Thường vụ
Tỉnh ủy về việc rà soát các thủ tục đầu tư, công tác giải phóng mặt bằng các dự án
trọng điểm theo địa bàn từng địa phương; nêu rõ các công việc đã triển khai, các khó
khăn, vướng mắc, gắn với trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị, địa phương.
(2) Xác định rõ khu vực công nghiệp và xây dựng là trụ cột đảm bảo chỉ tiêu
tăng trưởng kinh tế và thu ngân sách: Ban cán sự đảng ƯBND tỉnh chỉ đạo, phân công
các đồng chí lãnh đạo ƯBND tỉnh, người đứng đầu các sở, ngành, chủ tịch ƯBND các
địa phương làm việc cụ thể với các ngành than, điện, xăng dầu... đế tháo gỡ các khó
khăn, vướng mắc trong sản xuất, kinh doanh; đề ra các các giải pháp nâng cao năng
lưc sản xuất gắn với cam kết cụ thể về sản lượng của từng ngành, lĩnh vực. Phấn đấu
năm 2021 sản lượng than sạch tại địa bàn tỉnh của Tập đoàn TKV đạt 40 triệu tấn,
Tồng Công ty Đông Bắc đạt trên 6 triệu tấn; trong đó tập trung giải pháp tăng tôi đa
sản lượng khai thác than lộ thiên gắn với đẩy nhanh lộ trình đóng cửa mỏ. Đôi với
công nghiệp chế biến, chế tạo cần tập trung đẩy nhanh tiên độ xây dựng các nhà máy
mới, nâng cao năng lực sản xuất, tiêu thụ trong nước và xuất khẩu các sản phâm điện
tử, dệt may, sản phẩm công nghệ cao, dầu ăn, bột mỳ...; lây công nghiệp sạch, công
nghệ cao, công nghiệp điện tử dẫn dắt, định hướng phát triến các KCN, KKT trong
thời gian tới; ưu tiên, tập trung thu hút thêm các dự án đầu tư của Tập đoàn Poxconn.
Đối với lĩnh vực xây dựng (bao gồm cả đầu tư công, đầu tư tư, đầu tư theo hình
thức họp tác công - tư PPP): cần khai thác tối đa dư địa tăng trưởng còn rất lớn đế tạo
đột phá thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và đóng góp vào thu ngân sách nhà nước, nhất là
đối với địa bàn trọng điểm (Hạ Long, Câm Phả, Móng Cái, Uông Bí, Quảng Yên,

Đông Triều, Vân Đồn, Hải Hà...); thúc đẩy phát triến các KKT, KCN thực sự trở '
thành động lực tăng trưởng, có vai trò dẫn dắt thúc đẩy các địa phương khác và khu
vực nông thôn phát triển nhanh, bền vững. Đẩy nhanh tiến độ công tác chuấn bị đầu
tư một số dự án lớn (Dự án khu phức hợp Hạ Long Xanh, Khu phức hợp, nghỉ dưỡng
giải trí cao cắp Vân Đồn...). Đồng thời, tập trung triên khai 143 dự án chuyên tiêp;
trong Quý 11/2021 khởi công 14 dự án nhà ở đã đâu thâu, có chủ đâu tư; trong Quý
11/2021 hoàn thành thủ tục lựa chọn nhà đầu tư đối với 16 dự án nhà ở đã có chủ
trương đầu tư theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công, phát huy kinh nghiệm
trong chỉ đạo, điều hành của năm 2020 gắn với tăng cường kỷ cương, kỷ luật tài chinh
ngân sách và trách nhiệm người đứng đầu; phấn đấu 6 tháng đầu năm giải ngân 50%
kế hoạch vốn đầu năm, đến 30/9/2021 giải ngân 100% kế hoạch năm 2021 theo tiến
độ nguồn vốn. Hoàn thành đúng tiến độ các dự án giao thông quan trọng, có tác động
lan tỏa đã được xác định trong Nghị quyết số 02-NQ/TƯ, ngày 02/12/2020 của Tỉnh
ủỵ và Nghị quyết số 301/NQ-HĐND, ngày 09/12/2020 của HĐM) tỉnh. Trong đó,
cần tập trung nguồn lực cho các công trình, dự án động lực, phấn đấu trong năm 2021
hoàn thành đường cao tốc Vân Đồn - Móng Cái, đường ven biển Hạ Long - cẩm Phả,
cầu Cửa Lục 1, cầu Cửa Lục 3; nút giao Đầm Nhà Mạc, nút giao Hạ Long Xanh và
đường nối từ đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng (Km 6+700) đến đường tỉnh 338
(giai đoạn 1)...
(3) Đối vói khu vực nông nghiệp: Tập trung đẩy mạnh sản xuất nông, lâm
nghiệp và thủy sản, đặc biệt là nghề nuôi biển bền vững theo quy hoạch; rà soát, xử lý
nghiêm các vi phạm có liên quan đến sử dụng vật liệu xốp làm lồng bè nuôi, gây ảnh
hưởng đến môi trường biển, các trường họp lấn chiếm bãi triều, mặt biển, luồng lạch
giao thông thủy. Xây dựng chính sách phát triến lâm nghiệp bền vững theo tinh thần
Nghị quyết số 19-NQ/TU ngày 28/11/2019, trình HĐND tỉnh xem xét trong Kỳ họp
chuyên đề tháng 3/2021, trong đó khuyến khích trồng rừng gỗ lớn, cây bản địa có giá
trị, nhất là tại địa bàn Ba Chẽ, Hạ Long, Binh Liêu...; chuyển diện tích rừng sản xuất
sang rừng phòng hộ, rừng đặc dụng, rừng cảnh quan.
(4) Đối với khu vực dịch vụ và thuế sản phắm: Nhanh chóng xây dựng kịch bản
phục hồi ngành du lịch, dịch vụ của tỉnh, trong đó phải tận dụng mọi cơ hội an toàn
dịch bệnh trong trạng thái binh thường mới, nhất là thời gian còn lại của Quý 1/2021
và các quý tiếp theo đế triển khai quyết liệt, có hiệu quả các giải pháp hỗ trợ kích cầu
du lịch theo Nghị quyết số 316/2020/NQ-HĐND, ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh;
thúc đây liên kết vùng, tập trung phát triến mạnh thị trường trong nước, thực hiện có
hiệu quả các giải pháp kích thích tiêu dùng nội địa, đấy mạnh phong trào "Người
Quảng Ninh ưu tiên sử dụng hàng hóa và dịch vụ được sản xuất và kinh doanh trên
địa bàn", có giải pháp chỉ đạo, điều hành linh hoạt theo từng tháng, từng quý phấn đấu
hoàn thành mục tiêu 10 triệu khách du lịch trong năm 2021, trong đó có gắn trách
nhiệm và giao chỉ tiêu đôi với từng huyện, thị xã, thành phô.
Triên khai đồng bộ các giải pháp chống thất thu ngân sách, khai thác nguồn thu
mới đế bù đắp giảm thu ở lĩnh vực du lịch, dịch vụ; quyết tâm hoàn thành dự toán
năm 2021 đôi với các khoản thu thuê, phí, thu khác; có giải pháp hiệu lực, hiệu quả
tăng tỷ lệ nộp thuê bảo vệ môi trường đôi với sử dụng, tiêu thụ xăng dâu của ngành
Than và các doanh nghiệp tại Quảng Ninh.
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(5) Tiếp tục rà soát, tăng cường phân cấp, ủy quyền tối đa cho các địa phương
đối với việc khởi công các dự án đầu tư công, trong lĩnh vực quy hoạch, quản lý thực
hiện quy hoạch... gắn với cơ chế hậu kiểm, tăng cường công tác kiềm tra, giám sát,
thanh tra trách nhiệm giải trình gắn với trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính
quyên địa phương theo đúng quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước nếu để xảy
ra các vi phạm trong đâu tư công, đâu tư dàn trải, kéo dài, phát sinh nợ xây dựng cơ
bản và kém hiệu quả sau đầu tư. Đồng thời, yêu cầu đồng chí bí thư cấp ủy, thủ
trưởng các sở, ban, ngành, chủ tịch UBND các địa phương tiếp tục phát huy tinh thần
trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, dám đương đầu với khó
khăn, thử thách, có sản phâm, băng sản phấm cụ thê.
(6) Đấy mạnh thông tin, truyền thông bảo đảm kịp thời, đầy đủ về tình hình, các
biện pháp phòng chông, ứng phó vói mọi diễn biến của dịch bệnh; các biện pháp tháo
gỡ khó khăn, thúc đây sản xuât, kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội, an toàn đời sống
và sức khỏe của Nhân dân. Đặc biệt, các cấp ủy, chính quyền, cộng đồng doanh nghiệp
và các tầng lóp nhân dân phải tăng cường truyền thông chủ động, tích cực về hinh ảnh
một Quảng Ninh "An toàn, ốn định, phát triển trong trạng thái bình thường mói".
2.3. Giao Văn phòng Tỉnh ủy chủ trì tham mưu xây dựng biểu mẫu báo cáo đinh
kỳ hằng tháng và báo cáo đột xuất khi cần: Đối với các đồng chí Tỉnh ủy viên, thủ
trưởng các sở, ban, ngành của tỉnh, Chủ tịch ƯBND cấp huyện, gửi kết quả công tác
thực hiện trong tháng (trước ngày 25 hằng tháng) về Ban Thường vụ Tỉnh ủy (qua
ƯBKT Tỉnh ủy Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Tổ chức Tỉnh ủy) về các nội dung
trọng tâm triên khai thực hiện theo chức trách phân công, cụ thể: (1) về công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19; (2) Chi đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế;
(3) về nhiệm vụ thu ngân sách; (4) về phát triển văn hóa - xã hội, bảo vệ môi trường,
công tác bảo đảm an sinh xã hội; (5) Công tác bảo đảm quốc phòng, an ninh; (6) về
công tác xây dựng Đảng, hệ thống chinh trị; xây dựng và phát huy khối đại đoàn kết
toàn dân.
Ngoài nhiệm vụ nêu trên, đối với các đồng chí là thủ trưởng các sở, ban, ngành,
Chủ tịch ƯBND cấp huyện, yêu cầu báo cáo thêm kết quả chỉ đạo tháo gỡ những khó
khàn, vướng mắc trong giải quyết các thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng các dự
án trọng điểm trên địa bàn theo chỉ đạo của cấp trên hoặc các kiến nghị của cấp dưới,
doanh nghiệp, tố chức và người dân kiến nghị và do báo chí phản ánh.
Ket quả thực hiện nhiệm vụ nêu trên được xem là một trong những tiêu chí đánh
giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ và bình xét thi đua, khen thưởng, kỷ luật của cấp ủy,
cơ quan, tố chức đảng và ngưòi đứng đầu tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, địa phương
trong năm 202ì.
Nơi ĩihân:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- BCSĐ ƯBND tỉnh, Đàng đoàn HĐND tỉnh,
- Các ban đảng Tỉnh ủy,
- Các huyện, thị, thành ủy và ĐU trực thuộc,
- Các sở, ban, ngành,
MTTQ và các tổ chức CT-XH tỉnh,
- Văn phòng: Tỉnh uỷ; Đoàn ĐBQH,
HĐND, ƯBND tỉnh,
- Lưu: VPTƯ, THI, CVTH.

T/M BAN THƯỜNG vụ
[Ó BÍ THƯ
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