
ỦY BAN NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG TRỊ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:          /UBND-TH  Quảng Trị, ngày       tháng 12 năm 2021 
V/v giải trình, làm rõ một số 

nội dung tại kỳ họp thứ 6 - 

HĐND tỉnh khóa VIII 

 

 

Kính gửi:    Sở Kế hoạch và Đầu tư 

 

Căn cứ Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh và kết quả 

thảo luận Tổ tại kỳ họp thứ 6 - HĐND tỉnh khóa VIII, UBND tỉnh giao Sở Kế 

hoạch và Đầu tư báo cáo giải trình, làm rõ một số nội dung sau đây: 

1. Về khả năng thực hiện đối với chỉ tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên 

địa bàn (GRDP) năm 2022 là 6,5-7% so với năm 2021? Khả năng thực hiện 

quyết tâm tăng trưởng trên 7% so với năm 2021 như đề xuất của một số đại 

biểu. Cơ sở đề xuất chỉ tiêu tổng đầu tư toàn xã hội năm 2022 đạt khoảng 24.000 

tỷ đồng. 

2. Bổ sung giải pháp về Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế theo tinh 

thần Nghị quyết 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của Chính phủ trong kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

3. Kết quả xử lý, thu hồi chủ trương đầu tư đối với các dự án đầu tư chậm 

tiến độ.  

4. Làm rõ sự chệnh lệch giữa số liệu doanh nghiệp trên hệ thống quản lý 

quốc gia với số doanh nghiệp đăng ký thuế trên địa bàn tỉnh. 

5. Tình hình và kết quả thực hiện cổ phần hóa DNNN tỉnh theo lộ trình 

của Chính phủ. 

6. Việc tham mưu ban hành quy định danh mục lĩnh vực và địa bàn ưu đãi 

xã hội hóa; các chính sách khuyến khích xã hội hóa trên địa bàn tỉnh Quảng Trị 

giai đoạn 2022- 2024. 

Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương chuẩn bị báo cáo để trực tiếp giải 

trình tại kỳ họp; gửi UBND tỉnh trước 8h00 ngày 08/12/2021 để tổng hợp; 

Đồng thời gửi qua hộp thư levanuy@quangtri.gov.vn../. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- CVP, các PVP UBND tỉnh; 

- Lưu: VT, THU. 

    TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

  

 

 

 

 

 

  Nguyễn Cảnh Hưng 
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