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TỜ TRÌNH 

Về việc ban hành Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

 tỉnh Quảng Trị đến năm 2023 

 
 

Kính gửi: Ủy ban nhân dân tỉnh 

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã hoàn thiện 

dự thảo Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 

2023. Sở Kế hoạch và Đầu tư xin báo cáo UBND tỉnh như sau: 

I. CĂN CỨ VÀ QUÁ TRÌNH XÂY DỰNG KẾ HOẠCH  

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5008/UBND-TH ngày 

20/10/2021 v  việc triển khai Nghị quyết số 127/NQ-CP ngày 08/10/2021 của 

Chính phủ v  phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2021 trực tuyến toàn 

quốc với địa phương v  tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng năm 2021; 

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo (lần 1) Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh 

tế xã hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2023; đồng thời lấy ý kiến tham gia của các 

sở, ngành, địa phương tại Công văn số 2748/SKH-TH ngày 03/12/2021. 

Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 31/01/2022 của Chính phủ v  

Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai Nghị quyết số 

43/2022/QH15 của Quốc hội v  chính sách tài khóa, ti n tệ hỗ trợ Chương trình 

và chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Công văn số 

226/SKH-TH ngày 09/02/2022 gửi các sở, ngành, địa phương đ  xuất nhiệm vụ, 

giải pháp thúc đẩy phục hồi kinh tế - xã hội, đồng thời lấy ý kiến tham gia dự 

thảo (lần 2). 

Trên cơ sở tổng hợp ý kiến tham gia của các sở, ngành, địa phương; Sở 

Kế hoạch và Đầu tư đã dự thảo Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội 

tỉnh Quảng Trị đến năm 2023. 

II. VỀ KẾT CẤU VÀ NỘI DUNG CHỦ YẾU 

Gồm 3 phần: 

(I). Quan điểm, mục tiêu 

* Quan điểm 

- Bám sát các quan điểm, chủ trương của Đảng, Nhà nước, gắn chặt chẽ 

với các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025 và hàng năm; Tăng cường sự 

lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quy n các cấp, trách nhiệm người đứng đầu 

các cơ quan, đơn vị, địa phương . 



2 

 
 

- Bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô, các cân đối lớn, đi u hành linh hoạt, 

phối hợp chặt chẽ hài hòa, hiệu quả các chính sách. 

- Xác định rõ đối tượng hỗ trợ, thời gian thực hiện phù hợp; huy động và 

sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội. 

- Hỗ trợ kịp thời, hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm; tập trung  hỗ trợ 

doanh nghiệp, người lao động, hộ gia đình trong các ngành, lĩnh vực chịu ảnh 

hưởng nặng n  bởi dịch COVID-19 và có khả năng phục hồi nhanh chóng. 

- Bảo đảm gắn kết, hài hòa giữa các chính sách, giải pháp thúc đẩy phục 

hồi kinh tế và phòng, chống dịch bệnh COVID-19, phát triển b n vững, bảo 

đảm an toàn xã hội. Bảo đảm công khai, minh bạch, chống tiêu cực, lợi ích 

nhóm, góp phần khơi dậy và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, hệ 

thống chính trị trong tổ chức thực hiện. 

* Mục tiêu 

- Phục hồi, phát triển nhanh hoạt động sản xuất, kinh doanh, thúc đẩy các 

động lực tăng trưởng, phấn đấu đạt mục tiêu tốc độ tăng trưởng GRDP bình 

quân giai đoạn 2021-2025 từ 7,5-8%.  

Tiết giảm chi phí, triển khai hỗ trợ dòng ti n, bảo đảm tính chủ động, tạo 

thuận lợi cho doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế và người dân.  

- Phòng, chống dịch COVID-19 hiệu quả; đảm bảo an sinh xã hội và đời 

sống cho người dân, người lao động, nhất là người nghèo, người yếu thế, đối 

tượng chịu ảnh hưởng nặng n  bởi dịch bệnh; bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật 

tự, an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh. 

(II). Nhiệm vụ, giải pháp: Gồm 6 nhóm nhiệm vụ, giải pháp: 

- Tổ chức triển khai thực hiện kịp thời, toàn diện, hiệu quả Chương trình 

phòng, chống dịch COVID-19;  

- Cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; 

- Hỗ trợ phục hồi doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh; 

- Huy động và triển khai thực hiện có hiệu quả nguồn lực đầu tư toàn xã 

hội; 

- Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, chuyển đổi số, tăng cường 

công tác thông tin, truy n thông;  

- Bảo đảm an sinh xã hội, phát triển đồng bộ văn hóa, xã hội, môi trường. 

(III). Tổ chức thực hiện 

- Tiến độ triển khai và kinh phí thực hiện 

+ Tiến độ thực hiện Kế hoạch: Từ năm 2022 đến hết năm 2023.  

+ Kinh phí thực hiện: từ nguồn ngân sách nhà nước, nguồn kinh phí 

đóng góp, tài trợ của các tổ chức, cá nhân, các nguồn tài chính hợp pháp 

khác theo quy định hiện hành.  
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+ Huy động nguồn lực thực hiện Kế hoạch trên cơ sở tận dụng tối đa các 

nguồn lực sẵn có, các nguồn tăng thu, tiết kiệm chi và các nguồn vốn hợp pháp 

khác. 

- Phân công thực hiện cho các sở, ngành, địa phương. 

Trên cơ sở tiếp thu ý kiến các sở, ngành địa phương; Sở Kế hoạch và Đầu 

tư kính đ  nghị UBND tỉnh ban hành Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã 

hội tỉnh Quảng Trị đến năm 2023 làm cơ sở triển khai thực hiện. 

Dự thảo Kế hoạch phục hồi và phát triển kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị 
đến năm 2023 xin gửi kèm theo. 

Kính trình UBND tỉnh xem xét, quyết định./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Giám đốc Sở; 

- Lưu: VT, TH. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 
 

Trương Chí Trung 
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