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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

    TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 14/NQ-HĐND                                   Lâm Đồng, ngày 04 tháng 8 năm 2021 

NGHỊ QUYẾT 

Về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển  

kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

KHÓA X KỲ HỌP THỨ 2 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019;  

Xét Tờ trình số 5233/TTr-UBND ngày 23 tháng 7 năm 2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh đề nghị ban hành Nghị quyết về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân 

dân và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối 

năm 2021 

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, tiếp 

tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ và giải pháp nêu tại Điều 3 Nghị quyết số 

206/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng 

về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và các giải pháp sau: 

1. Kiên quyết, kiên trì thực hiện thành công “mục tiêu kép”; tập trung, ưu tiên 

nguồn lực cho phòng, chống dịch Covid-19 trên cơ sở kết hợp linh hoạt, sáng tạo, hài 

hòa, hiệu quả giữa phòng, chống dịch và phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục triển khai 

thực hiện quyết liệt, kịp thời, thực sự có hiệu quả các Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội 

đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, phấn đấu hoàn thành cao 

nhất các chỉ tiêu kinh tế - xã hội đã đề ra.  

Tăng cường công tác chỉ đạo điều hành, nắm chắc tình hình thực tế; yêu cầu 

các sở, ban, ngành, địa phương phải phát huy tinh thần tự lực, tự cường, đổi mới sáng 

tạo, quyết liệt, hiệu quả trong hành động, trong công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19 và phát triển kinh tế - xã hội trong tình hình mới. 

2. Về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19:   

Phát huy vai trò chỉ đạo, điều hành quản lý của chính quyền và huy động sự 

tham gia của nhân dân, doanh nghiệp và cả hệ thống chính trị trong công tác phòng, 

chống dịch bệnh. Điều hành linh hoạt nhưng phải quyết liệt, nhanh chóng với tinh 

thần “chống dịch như chống giặc”; tăng cường ứng dụng công nghệ để giám sát, kiểm 

tra; thực hiện nghiêm phương châm “phòng ngừa tích cực, phát hiện sớm, cách ly 

nhanh, điều trị hiệu quả, xử lý dứt điểm, nhanh chóng ổn định tình hình”. 



CÔNG BÁO LÂM ĐỒNG/Số 37 + 38/Ngày 12 - 8 - 2021 
 

 

 

69 

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, duy trì, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; 

hỗ trợ hiệu quả, thiết thực hơn đối với công nhân, người lao động, người dân, doanh 

nghiệp bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 theo kế hoạch; kiểm soát chặt chẽ và triển 

khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại các khu công 

nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh; kịp thời động viên, biểu dương, khen thưởng các 

cơ quan, đơn vị, địa phương làm tốt; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy định, chủ 

quan, lơ là trong phòng, chống dịch.  

Huy động mọi nguồn lực, khuyến khích xã hội hóa đóng góp vào “Quỹ vắc 

xin” phòng, chống dịch Covid-19; công khai kế hoạch phân bổ và tổ chức tiêm vắc 

xin cho người dân theo quy định. 

3. Lĩnh vực nông nghiệp:  

Tập trung sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa đảm bảo tiến độ; sản xuất rau, củ, quả 

ngắn ngày để phục vụ, hỗ trợ vùng có dịch, các tỉnh, thành phố có dịch. Triển khai các 

giải pháp hỗ trợ nông dân trong sản xuất và cung ứng nông sản, không để chuỗi sản 

xuất bị gián đoạn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Kiểm tra, đảm bảo an toàn hồ 

đập, cầu, cống; thực hiện tốt phương án phòng, chống, khắc phục thiệt hại thiên tai trong 

mùa mưa, bão, giảm thiểu thiệt hại.  

4. Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng:  

Thúc đẩy tăng cường liên kết tạo vững chắc trong chuỗi cung ứng các sản 

phẩm công nghiệp để phục vụ các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục vụ nhu cầu 

tiêu dùng của nhân dân. Theo dõi diễn biến thị trường vật liệu xây dựng, kiểm tra xử lý 

tình trạng tăng giá thép, vật liệu xây dựng, găm hàng tạo sự khan hiếm trong ngắn hạn để 

trục lợi, tăng giá bất hợp lý. Xây dựng kế hoạch phát triển vật liệu xây dựng giai đoạn 

2021-2025 để chủ động nguồn cung, bảo đảm cân đối cung cầu trong lĩnh vực xây dựng. 

5. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ:  

Tập trung các giải pháp thúc đẩy sản xuất kinh doanh, kích cầu tiêu dùng, duy 

trì hoạt động xuất khẩu; kịp thời cung ứng rau, củ, quả cho các tỉnh, thành phố phục 

vụ phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với giá cả hợp lý, hỗ trợ cho khu cách ly, lực 

lượng tuyến đầu trong công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo kế hoạch và 

tình hình thực tế; tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh 

doanh, kết nối mở rộng thị trường trong nước và xuất khẩu.  

Điều hành linh hoạt vận chuyển hành khách, hàng hóa đường bộ, đường hàng 

không phù hợp với diễn biến của dịch bệnh Covid-19. Thực hiện nghiêm các giải pháp 

phòng chống dịch bệnh Covid-19, đảm bảo lưu thông hàng hóa và hành khách từ tỉnh 

Lâm Đồng đi và đến các tỉnh, thành khác.  

6. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng: 

Tập trung rà soát, triển khai thực hiện có hiệu quả các đề án chống thất thu và 

nợ đọng thuế, nhất là trong lĩnh vực khoáng sản, kinh doanh xăng dầu, du lịch, dịch 

vụ, bất động sản,…; tiếp tục rà soát, nuôi dưỡng nguồn thu và thực hiện tốt các biện 

pháp, giải pháp thu, tăng thu ngân sách theo kế hoạch; phấn đấu cả năm 2021, tổng thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh đạt 10.300 tỷ đồng. 
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 Quản lý chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, cân đối 

bố trí đủ nguồn lực cho công tác phòng chống dịch. Chủ động nguồn vốn cho vay, 

phục vụ tốt nhu cầu sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ nhân dân gặp khó khăn do ảnh hưởng 

của dịch bệnh Covid-19. 

7. Lĩnh vực đầu tư phát triển: 

Đẩy nhanh và nâng cao chất lượng công tác chuẩn bị đầu tư, tổ chức lựa chọn 

nhà thầu, sớm khởi công công trình; chủ động tháo gỡ khó khăn vướng mắc, nhất là 

về thủ tục hành chính, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thi công. Phấn đấu giải 

ngân 100% số vốn đầu tư công năm 2021, kể cả vốn năm 2020 kéo dài. Kiên quyết 

khắc phục tình trạng đầu tư dàn trải, manh mún, nhỏ lẻ, kém hiệu quả; kiên quyết xóa 

bỏ cơ chế “xin - cho” và chống tiêu cực, tham nhũng, lợi ích nhóm trong đầu tư công. 

Người đứng đầu các sở, ngành, địa phương, đơn vị phải chịu trách nhiệm trong việc 

đề xuất dự án đầu tư, mua sắm và giải ngân vốn đầu tư công.  

Các Tổ công tác chỉ đạo thực hiện các công trình trọng điểm của tỉnh phải tập 

trung, ưu tiên thời gian để chỉ đạo triển khai thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ theo kế 

hoạch, đặc biệt là các dự án đầu tư chuyển tiếp từ giai đoạn 2016 - 2020 sang giai 

đoạn 2020 - 2025 của tỉnh.   

8. Về phát triển doanh nghiệp và thu hút đầu tư: 

Tập trung hỗ trợ doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, đặc biệt là 

những doanh nghiệp bị ảnh hưởng do Covid-19; nâng cao năng lực sản xuất và hiệu 

quả của kinh tế tập thể và hợp tác xã.  

Đổi mới tư duy, nhận thức trong công tác thu hút đầu tư, ưu tiên những nhà đầu 

tư chiến lược, có tiềm lực, kinh nghiệm triển khai dự án. Đặc biệt, trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid-19 còn rất phức tạp, cần ưu tiên thu hút những dự án đầu tư ứng dụng 

công nghệ cao, hỗ trợ mạnh mẽ quá trình chuyển đổi số của tỉnh; từ đó vừa đẩy mạnh 

cải cách hành chính, vừa đẩy mạnh giao thương, kết nối, giảm thiểu chi phí, thời gian 

đi lại. Có giải pháp phù hợp, tăng cường kết nối, hỗ trợ các doanh nghiệp lớn có nhu 

cầu đầu tư trên địa bàn tỉnh để thu hút mạnh nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách theo 

quy định của pháp luật nhằm tạo động lực mới cho phát triển.  

9. Về công tác quy hoạch:  

Đẩy nhanh tiến độ, nâng cao chất lượng, hiệu quả của công tác lập, thẩm định 

quy hoạch, đây là yếu tố quan trọng, có ảnh hưởng lớn và lâu dài đến phát triển kinh 

tế của tỉnh, đời sống của nhân dân, xây dựng kết cấu hạ tầng và hiệu quả thu hút đầu 

tư. Tập trung triển khai thực hiện lập và điều chỉnh những quy hoạch lớn đảm bảo chất 

lượng và tiến độ như: Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050, Quy hoạch 

sử dụng đất tỉnh Lâm Đồng thời kỳ 2021-2030, điều chỉnh Quy hoạch chung thành 

phố Đà Lạt và vùng phụ cận.  

10. Các lĩnh vực văn hóa, y tế, giáo dục, an sinh xã hội: 

Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Festival Hoa Đà Lạt lần thứ 9 - 

năm 2021 đảm bảo về tính chất, quy mô phù hợp với diễn biến của tình hình dịch 

bệnh Covid-19. 
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Tập trung theo dõi, nâng cao sức khỏe người dân, tăng cường khám chữa bệnh 

từ xa, chuyển giao kỹ thuật cho tuyến dưới. Nâng cao năng lực của hệ thống y tế dự 

phòng; trang bị đầy đủ thuốc, vắc xin, sinh phẩm, trang thiết bị y tế để chủ động trong 

phòng, chống và điều trị dịch, bệnh. Bảo đảm an ninh y tế, an toàn thực phẩm. 

Chỉ đạo hoàn thành công tác thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2021 đợt 2 

cho các thí sinh thuộc các đối tượng F1, F2 và các thí sinh đang cách ly theo quyết 

định của cấp có thẩm quyền; chuẩn bị tổ chức tốt công tác tuyển sinh đại học, giáo dục 

nghề nghiệp năm 2021; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới, bảo đảm an 

toàn, phù hợp với diễn biến tình hình dịch Covid-19.  

Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ cho nhân dân, người lao động và người sử dụng 

lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với thực 

hiện các chính sách an sinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.  

Xây dựng kế hoạch thực hiện có hiệu quả Chương trình giảm nghèo; Chương 

trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi đã được Quốc hội thông qua.  

11. Về cải cách hành chính: 

Tiếp tục đổi mới phương pháp làm việc, tăng cường ứng dụng công nghệ thông 

tin, tập trung đầu mối, phân định rõ thẩm quyền, chuyển mạnh từ cơ chế “tiền kiểm” 

sang “hậu kiểm”. Tổ chức thực hiện Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số, nền 

kinh tế số và xã hội số.   

12. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 

2022; kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021-2025 và năm 2022; kế hoạch tài chính - 

ngân sách nhà nước 03 năm 2022 - 2024 theo đúng yêu cầu đề ra.  

13. Củng cố quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; 

thực hiện tốt công tác tiếp dân; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo (nhất là các vụ việc 

phức tạp, kéo dài, đông người); tiếp tục triển khai thực hiện quyết liệt, hiệu quả công 

tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; thực hiện quyết liệt và đồng bộ các giải pháp 

để giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông trên cả 03 tiêu chí.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết theo quy định của pháp luật. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khóa X Kỳ họp thứ 2 

thông qua ngày 04 tháng 8 năm 2021 và có hiệu lực từ ngày thông qua./. 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Trần Đức Quận 
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