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Thirc hin Chi thj s 18/CT-TTg ngày 13/4/2020 cüa Thu tixóng ChInh 
phU ye xây dirng kê hoch phát triên kinh tê - xã hi 5 näm 2o212Ø25W; thirc 

hin chiiong trInh Ki hop thir 11, khóa III, Hi dông nhân dan tinh tinh nhim 
kS' 2016-2021; Uy ban nhân dan tinh dánh giá tInh hInh th1rc hin kê hoch 
phát triên kinh tê xã hi giai doan  2016-2020 vâ xây dirng Kê hoch phát triên 
kinh tê - xã hi 5 näm giai domn 202 1-2025, cii the nhu' sau: 

Phn thü' nht 
T!NH HINH PHAT TRIEN KINH TE - xA HO! 5 NAM 

GIA! OOAN 2016-2020 

I. BOI CAN!! T!NH H!NH 

K hoch phát trin kinh t - xã hi giai doan 20 16-2020 cUa tinh Dk Nông 
duçic HDND tinh thông qua Nghj quyêt so 22/2015/NQ-F1DNDngày 10/12/2015, 
thrc hin trong bôi cành có nhiêu thi4n igi, kinh tê vi mô cüa dat nuc khäc phiic 
diio'c kho khan, dan on dinh va duy tn tôc do tang tnrmg cao, lam phat duc kiêm 
chê; nên kinh té duçic tái cci cau, thñc day phát triên kinh tê tu nhân, to nhiêu dng 
luc phát triên mOi. Tuy nhien, ben cnh nhttng thun igi, cQng gp phái không It 
nhQng kho khän, thách thüc: do là hi nhp kinh tê quôc tê dt ra nhftng thách thüc 
1in; tInh hmnh Biên Dông càng thang; thiên tai, djch bnh, d.c bit là dai  djch 
Covid-19 diên biên phirc tap; trung uing ban hành nhiêu chü tnnmg, ca chê, chinh 
sách mói thay dôi ti.r duy kinh tê dôi v&i mt so linh virc quan trçng 2 ; nguôn von 
dâu tu trung hn tà trung uang phân bô thâp hn so vâi dir kien:3);  giá các san 
phâm nông nghip chü 1irc cüa tinh giãm sâu kéo dài; các dr an trçng diem dêu 

1 UBND tinh d ban hành Chi thj s 04/CT-UBND ngày 20/5/2020 v vic trin khai xây dmg K hoach phát triên 
kinh th xã hôi 5 näm giai doan 202 1-2025. 
2Dj hirâng phát triên vông Thy Nguyen thich üng vài biên dôi khI hu; DOng cra rfrng hoàn toàn, cam chuyén dôi 
din tIch rthig qua miic dich sü ding khác; Uu lien dau tu chong han,  dau P1 cac cong trInh thüy lçci tr9ng diem kêt hqp 
vài các cong trmnh thày lçii quy mô phü hcp; Không dánh doi môi trithng lay dv an dâu tu; Diêu chinh toàn b h 
thông quy hoach; Day m?nh  cãi thin môi truôiig dâu tir kinh doanh, khuyn khIch khM nghip; Chuyen dôi nén kinh 
té thIch ü'ng viii each mng cong ngh 4.0...và diêu chinh nhiëu ni dung trçng thm trong clii dao  diêu hârth. 
3Kê hoach trung han  cUa ThU tirâng Chinh phU giao näm 2017 giàm so vâi thông báo dr kién näm 2015 d xây dimg 
Nghj quyêt cUa Tith uS', HDND tinh là 21%, riCng ngun v&i NSTW h tr giUm 42% so vói s6 thông báo d kiên; 
den närn 2018, Trung irong rnài giao ma mài các dtr Un NSTW; diêu nay Unh huOrig rt IOn dUn khU nàng cUn dôi, thu 
xUp nguôn von dUu Pr phUt triUn cUa tinh trong giai don 2016-2020. 
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chQm tin d, ãnh hithng dn kjch bàn tang tnthng và chuyn djch ca cu kinh t 
cüa tinh 4 ; cac kho khàn ni tai  cüa nên kinh tê quy mô nhO, dja phizong mien nüi, 
kêt câu h tang yêu,. ..ánh hrnng len mi mitt d&i sOng, nhât là ánh huâng den chi 
phi san xuât kinh doanh cüa doanh nghip và nhà dâu tu. 

II. KET QUA THIIC HIN CAC CHI TIEU C BAN 

Nghj quyt s 22/2015/NQ-HDND ngày 10/12/2015 cüa HDND tinh v 
kê hoach  phát trién kinh tê - xã hi giai doan 2016-2020 de ra 16 nhóm chi tiêu, 
ket qua thirc hin có: 

- 8/16 nhóm chi tiêu vuqt k hoach (thu ngân sách; ha tng giao thông; lao 
dng và vic lam; giám nghèo; y tê; giáo diic; van hóa; nông thôn mâi); chiêm ti 
1é50%; 

- 03/16 nhóm chi tiêu dat  k  hoach  (ha tng cap, thoát nrc, do thj; ha 
tng din; Ti l giám sinh dan sO), chiêm ti l 18,75%; 

- 05/16 chi tieu không dt ké hoach (tôc d tang tnthng kinh t; chuyên 
djch ca cau kinh tê; GRDP bInh quãn dâu ngi.thi; tong von dâu tix toàn xâ hi; 
môi trung), chiêm ti 1 31,25%. 

(Chi ti& nhu Phu luc I, II dInh kèm) 

ifi. TINH HINU PHAT TRIEN KINIH TE - xA HOI 5 NAM 2016 - 2020 
A • A — 1. Toc d9 tang trirong kinh te (GRDP) duy tn on dnh va ben vtrng, 

quy mô nn kinh t ngày càng mi rng và huy dng dirçrc tim nàng vào 
tang tru'&ng; thra Dãk Nông thoát khôi tlnh trng nghèo, chira phát trin 

- Tc d tang tnrâng kinh t bInh quân giai doan  2016 -2020 uóc dat 
7,7%/KR trên 9%, không dat  kê hoach d ra. Nguyen nhân chü yêu do khu 
virc cong nghip tang tru&ng thâp han dir kiên do nhà may luyn nhOm Trân 
Hông Quân chm tiên d. 

- Tc d tang tnrâng GRDP bInh quail giai doan7  (giá so sánh 2010, theo 
h so trung gian mâi và theo dánh giá so lieu cüa lông c11c Thông kê) uóc dat 
6,02% (gân bang vói müc bInh quân chung cüa câ nuôc giai doan  2016-2020 là 
6,8%), quy mô nén kinh te tang 1,34 lan so vói dâu nhim kS':  Tang tnthng bInh 
quân khu virc nOng nghip dat  5,7% (cao han bInh quail chung cüa Ca nuâc 
1,52%) tiep tic là trçi ct tang trithng. Buóc dâu buy dng dugc tiêm näng 
khoáng san bôxIt, alumin vào tang tnthng, quy mô khu virc cOng nghip tang 
1,78 lan, tôc d bInh quân dat  12,22%/nam, dóng vai trô là dng lirc thüc day 
tang trithng cüa nen kith te. GRDP bInh quân dâu ng.thi tang tü 38,65 triu 

"Ci th: Nba may Alumin Nhân Ccr ch.m tin d 01 näm (dr kin nAm 2016, tuy nhiên näm 2017 mOi di vào san 
xuat), dir an luyen NhOm THQ dir kien di vào san xuat näm 2019, tuy nhiên den nay vn cham tien do và mot so diz an 
dãu tir cong khác... (Yêu diem cOa tinh nghèo, quy mô nén kirih tê nhO là phát triM nén kinh tO, chuyen dich  ca câu 
phii thuc rOt nhiOu vào cOc dir an dOu tu lOn...nOn khi gp tn,ic trc, se Onh huâng lan dn k hoch dO ra). 

GiO so sOnh 2010 - theo he so trung gian thri dim xOy drng KH và theo cách dOnh giO cOa tinh. 
6  Trong do: KVI dt 5,7%/KR 5,27%; KV2 dt 13,5%/KR 20,94%; KV3 dt 7,7%/KH 7,15%; Thuê tr1 trçl cOp SP 
dt 7,6%/KR 12,17%. 

Cong b ti COng van s 321/TCTK-TKQG ngày 12/3/2020 cUa T6ng cic triiOng T6ng cic Th6ng kO v vic thông 
bOo kOt qua so 1iu GRDP chInh thiic nam 2018, si b näm 2019 và irâc tinh nam 2020 (CO giai doan 2010-2020). 
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dng nàm 2016 len 49,65 triu dng vào näm 2020, thoát khOi nhóm tinh có thu 
nhp bInh quân dâu ngithi thâp 8 . 

2. Ngành cong nghip có btr&c phát trin khá, tfrng btrrc tr& thãnh 
ngành kinh t dng 1ic cho phát trin và chuyên djch kinh t cüa tinh. 
Bur&c du hInh thành vüng cong nghip tr9ng diem 1uyn Alumin, nhôm 
cüa quic gia 

San xut cong nghip duy trI tc d tang tru&ng cao 9 , da s san phm 
cong nghip chü yêu tang khá'° . Bi.rOc dâu hInh thânh chui cong nghip 
Alumin - luyn nhôm và sau nhôm, dim nhà may Alumin Nhân Co vào hoat 
dng tü cuôi nam 2016, vâi cOng suât 650 ngàn tan aluminlnärn, dat  hiu qua 
cao; Triên khai xây dimg h tang KCN Nhân Co, day nhanh tiôn d Nlhà may 
luyên nhorn Dak Nong'2 . Khai thác vâ phát huy tot các tiêm näng ye cong 
nghip ché biên nông'3 , lam sân', cong nghip nh 5  và cong nghip nAng 
lung 6  tao  ra các san phâm có s1rc canh  tranh cá thj trithng trong và ngoài 
nithc'7 , dóng gop lan cho nâng cao thu nh.p và giài quyêt vic lam. Khu cOng 
nghip Nhân Co 2 dâ duxçc Thu tixâng ChInh phü dOng bo sung vào Quy hoach 
phát triên các khu cong nghip Vit Nam den näm 2020, vâi din tIch 400 ha 8  
dê tiêp tic phát triên cOng nghip sau Nhôm. Báo cáo trung uo'ng tOng két Két 
lun cña B ChInh trj ye Quy hoach, phân vl'ing thäm do, khai thác, chê biên 
qung bô xIt giai doan  tü näm 2007 den 2015, có xét den näm 2025. 

3. Dy mnh tái co' cu ngành nông nghip, nâng cao giá trj trên din 
tIch canh tác, di mó'i phtroiig thfrc san xut, dy mnh frng diing khoa hçc 

8 GRDP blnh quân du nguäi cUa tinh xp tht 3 9/63 tinh thành, xp vào nhOm thu nhp trung binh tMp Ca nuâc. 
9 Tôc dO tang truOng binh quãn GRDP giai do?n 20 16-2020 dat  12,22%. 
10 San phâm din thircmg phâm tang gân 2 lan; san ph.m dá xê tang 3,41 Ian; san phàm thüng, be chia và cc 4t 1iu 
bang nhôm tang 4 ln; van ép tir g tang 3,24 lan; san phAm cao su tang 1,5 lan; san pham gtthng tU, bàn ghe tang gân 
4 lAn, nuàc sinh hoat tang 4 lAn. Hon 10.000 cong nhan lam vic trong nganh CN. 
"Doanh thu näm 2017 cUa dr an là 3.985 t) dông và näm 2018 là 6.379 t' dong, giài quyêt vic lam tIUC tiOp cho 
khoang 1.100 lao dng, gop phân chuyAn djch cc cAu kinh tA, co câu lao dng t?i  dja phirong. 
'2Dir an nhà may din phân nhôm dirçyc khâi cong xây drng t1r thang 02/20 15 tai  Khu Cong nghip Nhân Co và do 
Cong ty TN}IH luyn kim Trân Hông Quân. Dir  kiên  Dir  an së hoàn thành và di vào hot dng trong thôi gian tói vài 
cong suât thiét kê là 450.000 tan san pham/nam (cong suât giai don 1 là 75 .000 tan nhom/nàm). 
13 Thu hOt dâu ti.r them dir  an chA biên ho tiêu cOa Cong ty CP Dy-TM XNK Trân Châu, cong suAt 950 tân/nam; Cong 
ty CP SAM nông nghip cong ngh cao, cong suAt 4.000 tAn/näm.Nhiêu doanh nghip chê biAn cà phé bOt  ducrc hinh 
thành, nâng cao t l ché biên cà phê bOt  trOn  dia  bàn tinh, san hrcing cà phé bOt  giai doan 20 16-2020 iràc dat 6.9 15,0 
tan, vtrçyt 4% kê hoach dé ra và tang 75% so vài giai don 2011:2015. 
'4Nhà may san xuât van dan cOng ngh cao cOa Cong ty c phan van cong ngh cao BiSon, cong suât 60.000m3/näm. 
San phâm bàn, gitrOng tO bang go dat  784 ngàn san phAm, tang 231%. 
'5Nôi bt là nhiêu Co sà san xuAt san phAm cCra nhra lOi thép duçrc hlnh thành dáp (mg nhu cAn thj trir?mg, dan thay the 
4t lieu truyên thông. 
16 Cong nghip san xuât din nang (g6m 14 nhà may thOy din vài cong suAt 349,11 MW và 02 nhà may din mt tr(mi 
vài Cong suât 106,4 MWp. 
17 San hrçmng cà phO nhân xuât khâu hang tOrn cUa tinh khoâng hon 116.000 tAn; cao su mO c6m hang närn dircoc chê 
bién khoang 12.000 tan; san krçing tiêu xuât khâu hang tOrn khoãng 3.267 tan; diOu nhân hang näm ché biên di.rqc 
khoang 3.200 tan và xuãt khàu dmiçic khoàng hon 1.000 tAn; san hrcng van MDF, van dan hang näm san xuãt khoãng 
hon 70.000 rn3/nàm, ngoài ra cOn cO khoáng 30 co sà dàng k chë biên lam san và san xuAt mOc  dan di,ing v(mi quy mO 
hO gia dinh nàm rãi rác trong các khu dan cu, san xuAt giirOng tO, bàn, ghê...phmc vii  nhu câu tai  dja phucing. 
' Tai Cong van sO 1293/TTg-CN Ngày 23/9/2020. Hin tai, Ban Quàn 1 các khu cong nghip dang chO tri,phôi 
1p vOi CáC don vj CO lien quan tham miru UBND tinh la ch9n nhà dAn tii xay dmg và kinh doarih két câu ha 
tang khu cong nghip Nhân Co 2 dUng theo quy djnh pháp 1ut. 
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cong ngh, san xut theo hiring thj tr.rông, thirc hin hiu qua chiro'ng 
trInh mic tiêu quc gia xây dirng nông thôn mói 

Ngành nông nghip tip tic dóng vai trô trçi ct trong nn kinh t ni thih'. 
Vic thirc hin dê an tái ca câu nông nghip gàn vâi xây dirng nông thôn mói buc 
dâu dãco tác dng tIch c1rc, nâng giá trj san xut trén 01 ha dt nông nghip tr 64,7 
triu dông len 71,5 triu dông; tái ca câu trông trQt dat  69.570ha  dat  khoãng 20,8% 
din tIch dat san xuât nông nghip; Quy mô và san krqng nông nghip tang dáng 
kê 20 , hâu bet din tIch và san luqng các cay cong nghip chü hrc cUa tinh tang 
cao 21 , giá mt so san phâm nhix cà phê, tiêu... không on djnh và Co xu hiiâng 
giãm vào nhng näm cuôi giai don,  gay ãnh hu&ng không nhO den thu nh.p và diii 
sOng cüa ngui d. Nng suat các cay trông thng nh? vào vic cái thin chat hiçmg 
giông cay trOng, ca câu cay trông, áp dung tiên b khoa hpc k5 thut vào san xuât 
và triên khai chiiang trmnh ing ding nông nghip cOng ngh cao 22 . 

TInh hInh chän nuOi trong nhiu näm qua có nhüng chuyn bin tIch circ, 
tr quy mô nhO lé sang trang trai  tp trung'23 , thj tru?mg dâu,  ra on djnh do nguñ 
dan lien kêt chän nuôi vâi các cOng ty chän nuôi l&n, mt so 4t nuOi tang manh 
do thirc hin các Dê an, chuang trInh, dir an, chInh sách djnh hixO'ng phát triôn 
cüa tinh phát huy hiu qua 24 . Nuôi trOng và khai thác thüy san gia tAng on djnh 
hang 11am, ngithi dan dA tIch c1rc tn diing them mt nithc tai  các ho thüy din dê 

nuOi cá lng, bè 25 , hInh thãnh và phát triên nhü'ng yang chuyên canh. 

Cong tác phOng, cMng, djch bnh trên cay trng, 4t nuôi duqc thirc hin 
t&, cong tác thu y, kim djch, tiêm phOng, gi& m ducic chñ tr9ng, djch bnh dixçic 
kim soát, ngn chn kjp th?yi các ô djch bing phát, không chê các djch bnh (tã 1cm 
Châu Phi, 1& mom long móng) dam bão cho ngi.thi dan yen tam tái dan chAn nuOi. 

Ci giâi hóa nông nghip cor ban darn bâo yêu cu san xu.t; các ngành 
djch vi nông nghip phát triên rng khp, tôc d tAng tnxO'ng khoáng 6%InAm, 

dóng gop 2,3% giá trj ngành, các sAn phâm nông nghip chU 1%Tc ngAy càng 
khng djnh vj the trên thj trung. Tüng buâc khuyên khIch và nhân rng di.rc 
cAc mO hInh san xuât nOng nghip cOng ngh cao 26 . B mt và kêt câu h tang 

' Tang giá tn gia tang nganh Nông, lam nghip, thu san chim 4 1,58% thng giátrj gia tang cUa tinh. L do: vai trO 
tru cot trong nên kinh t nôi tmh ducic the hiên a noi dung dOng gop a giá fri kmh té then tich dat nông, lam nghiêp Ia 
660 ngan ha, chiêm 89,4% din tIch toàn tinh, so lao (tong trong nganh nông nghip chiOm trên 79,5 % tong so lao 
dng. 
20 N 2020, thng din tIch gieo trông (t?t 326 ngàn ha, tang 65 ngàn ha so vài dâu giai doan, tong san lacing krang 
th%rc dat  440 ngàn tan, tang 39 ngàn tan so vOi dAu giai doan. 
21 Nàm 2020, din tich cà ph tràc dt 131,2 ngan ha, san luqng 306,7 ngàn tan, tang 7,6 ngàn ha, tang 56 ngàn tan so 
vO'i dâu nhim kS';  din tIch ho tiéu iràc dat  32,7 ngàn ha, san lacing 63,2 ngàn tan, tang 4,7 ngàn ha, tAng 29 ngàn tan 
so vài dâu nhim k. 
22 NAng suât bInh quân cay cà phO tAng 1 ta/halnAm va các cay nông san chU 1rc khác hang nAn dêu tAng. 
23 Hin nay so trang trai tp trung trén dja bàn toàn tinh là 141 trang trai. 
24 Tang tnrâng blnh quân giai doan 2016-2020, dan frau (tat 5,783con tang 0.06%/nAn, dan bô dt 34,421 con tang 
5,42%/nAm, (tan lqn dat 208.855 con tAng 13,66%/nAm và gia cam dat  2,636 nghln con tang 9,67%/nAm 
25 Den nay, din tich mt naOc nuôi thus' san 2.006ha, san lacing i.rdc 7.370tAn, tAng 2.970 ta.n so vOi 2015 Va virçrt 
13.3 8% kê hoach (KR 6.500 tan). Trong do: San hrcmg thOy san khai thác uàc tang 282 thn, nuôi trông 2.688 tan so 
vài nAm 2015. 
26  Den nay toàn tinh cO trén 270 ha san xuAt nông nghip cong ngh cao; buàc dâu djnh huàng hinh thành dircyc 05 
vOng san xuât 1rng dmg nông nghip Cong ngh cao và trên 69,5 ngan ha Crng ding mOt  phan cong ngh cao, (tong vai 
trO là tiên dé d nhân rng mô hinh nông nghip cOng ngh cao trong thii gian tài. 
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nông nghip, nông thôn thay dirô rt'27 , dyi sng và thu nhp ngiiêii dan tl'rng 
buâc dixçic cái thin, tiêp tiic triên khai dâu tix các dir an on djnh dan di cu tir 
do 28 . Day manh  các nguôn 1irc xâ hi de thrc hin các chtrang trInh nông thôn 
và chuong trInh miic tiêu quôc gia nông thôn mâi, dat  nhiêu két qua 29 . 

Chiwng trInh xây dirng nông thôn mói dat  nhi&u kt qua quan trong, mi 
xä dat  bInh quân 15 tiéu chI trâ len (vt.rqt NQ dê ra); có 28 xã, 01 dn vj cap 
huyn dat  chuân nông thôn mdi. Din mao  và kêt câu ha tang nông nghip, nông 
thôn thay dôi rô ret, dôi song và thu nhp ngri dan tmg buóc duc cal thin. 

4. Hoit dng thirong mii Va djch vu thrçrc mo rng; xut, nhp khâu 
có btró'c tang trtrô'ng khá; btrrc du khai thác tim nãng du 1ch cüa tinh 

4.1. Hoat dng thuang mai,  djch vij: Chuyn bin tIch circ, ngành ngh 
ngày càng da dang nhu djch vi, du ljch, 4n tãi, bu'u chInh viên thông, ngân 
hang, tin d%lng, bâo hiêm.. .Tông müc km chuyên hang hóa ban lé và doanh thu 
djch v1i giai doan  2016 - 2020 ithc dat  hon 71 ngàn t dOng, dat  hon 96% kê 
hoach dê ra, tôc d tang trung bInh quail dat  6,5%Inäm. Cung câu hang hoá on 
djnh, mt hang phong phü, mang luâi kinh doanh &rçlc ma rng a cã dO thj, 
nông thôn và vüng sâu vüng xa, dáp üng tot nhu câu cüa nhân dan. Giá cã ti.rang 
dôi on djnh, chi so ci tang cao vào thai diem dâu nhim ks', ti'r näm 2017 den 
cuOi nhim kS'  tuong dôi on djnh do hiu qua chInh sách kiêm chê lam  phát, on 
djnh kinh tê vi mô cüa ChInh phü và các giài pháp tang clx&ng quàn l cüa dja 
phixong tao  diêu kin dê thj truang ni tinh phát triên on djnh. Ha tang thixang 
mai có buóc phát triên, gop phân tich crc on djnh thj tnrang, giá Ca và dáp üng 
nhu câu cüa nguai dan (30)  Toàn tinh hin có 46 chq phân bô trên dja bàn các 
huyn, thj xâ, co ban dáp üng nhu câu giao thuong cüa nhân dan. 

4.2. Hoat  dng xut nhp khu tip tiic duçic dy manh,  quy mO và tôc d 
tang trtrâng dat  khá 311. Các m.t hang xuât khâu chü lirc là các loai  nông san the 
manh cüa tinh (cà phé, tiêu) và các san phâm khác nhu: alumin, cao su, van 
MDF, con tinh ché. Môi lien kêt kinh tê, thuong mai, hOi nhp kinh té quôc tê 
cUa tinh dat  duc nhiêu btthc tiên, mt sO san phâm the manh tao duqc thuong 
hiu và thj tru&ng riêng trên truang quOc té, thj truang xuât khâu ngày càng 
dime ma rng, ngoài vic duy tn các thj truang truyên thOng, các doanh nghip 
xuât khâu trên dja bàn tinh dang chU dng tim kiém, mi rng thj trithng mói 32 . 

27 Toàn tinh CO 280 h tMng cong trInh thUy Icii, dtr kin dn ht nm 2020 dam bão cho 80,44% din tich cay trOng CO 
nhu câu tiiài. 
28 Di,r an n djnh dan di cir tir do xA Quãng Tc, Dà k Ngo, huyn Tuy Dic tinh Dk Nông cO tong rnirc dâu tir 182 t' 
dông, mic tiêu cia Dir an là nâng cao dôi song 4t chat, tinh than cho các dOng bào dan tcthiêu sO, thng cuông khôi 
dai doàn kôt dan tc, gop phân gi vung on dinh  an ninh chInh tn, trot tr an toàn xà hi, den nay giài ngân dat  69 t5 
dông. 

Tong nguôn lirc dâu tix vào khu vijc nông thôn là hon 73 ngàn t; trong dso vOn NSNN là 730 t dông, von lông 
ghëp tir các chirong trinh, dr an là 4,6 ngan t' dông, von tin diing là 66,7 ngàn t)) dOng, von doanh ngliip Va cong 
dông dan ci.r là 1,3 ngàn t' dông. 
30 Siêu thi Co.opMart Dak Nông; khu phOc hçip Thi.ro'ng mai va djch viii Tat Thang; trung tam thirong mai  Kiên fXrc 
31 Kim ngch xuât khâu giai doan 2016-2020 dt 5.132 tniu USD, dat  118,77% ké hoch tie ra. Kim ngach  nhp khàu 
gial doan dat 1150 triêu USD dat 173% ke hoach tie ra, nhap khau chu yeu la may moc, thiet bi va nguyen lieu san 
xuât, nhãm dap ang thu câu dâu tr nhà may, trang thiêt bj và ch biCn thành phâm cUa doanh nghip trong tinh. 
32 den nay hang hOa cOa tinh da xut kMu dn 35 quôc gia và vOng lành th trOn th giOi, thiu nhà dàu tir là các tp 
doàn rnràc ngoài den tim hiôu, dt chi nhánh hoat dng trên dja bàn. 
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4.3. Phát trin du ljch là mOt  trong "Ba dt phá" ma Tinh üy tip tic tp 
trung phát triên trong giai doan  2016-2020,  hoat  dng van hóa du ljch dâ có 
nhng khi sac; duc chü tr9ng và dt nhiêu tiên b. Tong luçit khách du ljch cà 
giai doin khoàng 1,7 triu luçit ngrii, dat  87,9% ké hoach d ra 33 ; tng doanh 
thu khoâng 180 t dông, dat  67,3% kê hoach dê ra 34 . Toàn tinh hin có 07 khu, 
diem du ljch dmyc chap thu,n chü trucmg dâu ti.r 35 ; Vic phát hin h thông 
hang dng n1i lüa dài nhât Dông Nam A tai  huyn Krông No và diiçic UNESCO 
cong nhn là Cong viên dja chat toàn câu dâ tao  dim nhn mâi, là tim näng 
cho ngành du ljch cüa tinh trong giai cloan tâi. 

5. Cong tác quy hoich trng btrc di m&i tir duy, thay di h thng 
quy hoich chung theo Lut Quy hoch; tang ctrô'ng quail 1 quy hoich do 
thj, quy ho,ch sfr ding dat, quy hoich khai thác tài nguyen khoáng san 

T chi'rc, sp xp lai  h tMng quy hoach tinh 6 , trin khai cac quy djnh 
mâi ye quy hoch 37 , bâi bó các quy hoach  trái vói ca chê thj tnr?ing, to chüc xây 
drng "Quy hoach tinh thii k' 2020-2030, tam nhIn ctên näm 2050" trInh Thu 
tithng ChInh phü và dã &rçrc phê duyt. Tiêp tic quy hoach chi tiêt tai  thành phô 
Gia NghTa 38  và các do thj trung tam huyn, cu bàn dáp frng yeu câu phát triên dO 
thj trong thirc tin và tüng bisâc khäc phic tInh trng quy hoach kéo dài, chm 
trin khai. To chrc diêu chinh quy hoach sü dung dat den näm 2020 theo phê 
duyt cüa ChInh phu 39 , kiêm soát chat chê vic chuyên dôi miic dIch sir diing dat 
trng lüa, d.t rrng phông h, tO ch(rc rà soát toàn b din tIch dat nhà nuâc quán 
l trén. dja bàn tinh. Ca bàn hoàn thành dieu tra, thäm do, dánh giatrct luçmg ho 
xIt, t chüc diu chinh quy hoach  khoáng san den näm 2020, diêu chinh quy 
hoach ba loai rtmg nh.m khäc phiic tInh trng sai khác gith quy hoach và hin 
trang thrc tê 40 , phê duyt phi.rang an bào v khoáng san chi.ra khai thác. 

Chi tiéu tai Nghj quy& 09/2012/NQ-HDND, ngày 31/5/2012 cUa HDND tinh v diu chinh, b sung quy hoch phát 
trin du ljch giai don 2011 —2015 và djnh huOTig den 2020 de ra 1.934 ngàn hrçit. 
34 chi tiêu ti Nghj quyt 09/2012/NQ-HDND, ngày 31/5/2012 cUa Hi dông nhân dan tinh ye diêu chinh, ho sung quy 
hoch phát trin du ljch giai don 2011 —2015 và djnh huOng den 2020 de ra 267.800 triu dong. 
" Kim du ljch sinh thai van hOa ciim thác Dray Sap - Gia Long, xà Dk Sôr, huyn Krông No; Diem du ljch sinh thai 
thác Trinh NU TT Ea TLing, huyn Cu Jut; Diem du ljch sinh thai so i thác Dak G'lun, xã Quãng Tam, huyn Tuy 
D(ic; Thin vién Trüc Lam Do Nguyen thuc Khu du ljch sinh thai van hOa ljch sCr Nâm Nung, x Nâm N'Jang, 
huyn Dak Song; Tu vin Liu Quán thuc Khu du ljch sinh thai van hOa Ta Dung, xà Dk Som, huyn DakG'Long. 
Dir an nông nghip cong ngh cao va du ljch sinh thai Phuàc Son t?i  huyn Dak R'Lp; Khu du ljch ThiOn Hiéu ye trái 
tim ti Khu du ljch sinh thai vAn hOa 1ch sr Nâm Nung. 
36 th& Tm dàng phé duyt chü tnrang 1p quy hooch phat triên các nganh, lihh virc tir nAm 2016; Rà soát 125 quy 
hoch nganh ITnh vrc dê chân chinh lai  cong tác quy hoch; tam dimg phê duy dôi vâi 12 quy hoch 11th virc nông 
nghip. Rà soat; tham mu'u UBND tinh hug' bO toàn b dôi vOi 32 quy hoch, hug' bO mt phân dôi vOi 16 quy hoch, 
chuyn tiép thrc hin 35 quy hooch ngành lfrih vc theo Diéu 59, Lut Quy hoach. 

TriCn khai thrOng dn Lut Quy hoach và các Ngh djnh, thông tu; Cap tinh chi cO 01 quy hoach duy nhât là Quy 
hoach tinh, trong do tIch hcip, tong hcip tht ca các ni dung quy hoach nganh, 11th wc, dja phunng và các quy hoach 
cUa Trung irong. Là bàn quy hoch d trijc tiep thrc thi trén dja bàn tinh theo tinh than cUa Lut Quy hoach 2017. 
38 Rieng thành phô Gia Nghla, lüy ké dn nay da c055 quy hoach phãn khu chi tit; diu chinh 07 khu quy hoach. 
39 Tai Nghj quyêt 50/NQ-CP, ngày 10/5/2018 v diêu chinh quy hoach si diJng dat den nAm 2020 và kO hoach sü dmg 
dt giai do?n 2016-2020 cOa tinh Dak Nông. 
40 Tai Quyet djnh sO 2195/QD-UBND ngày 28/12/2018 cOa UBND tinh: Theo do, din tIch dat quy hoch lam nghip 
hin nay là 293,5 ngàn ha, giãm gân 26 ngãn ha so quy hoach cUa näm 2013. 



6. Du tir phát trin kt cu h tang và phát trin do thi dtrqc xác 
dnh là mt trong ba dt phá cüa tinh, thrçrc tru tiên du tir và burc du dã 
dit du'çrc hiu qua nht djnh 

6.1. Ht tng giao thông, 4n tâi: 

Kt cu ha tng giao thông dn duçc nâng cap, hoàn thin: Trong giai 
doan ithc nâng cap duc 555 km dithng giao thong 41  nâng t 1 nhira hóa 
diRing toàn tinh len 65%, nhira hóa dithng huyn len 76%(42),  xay dirng 59 câu 
dan sinh. Cong tác xã hi hóa 4n tâi dixçrc day manh,  cac doanh nghip kinh 
doanh 4n tái phát triên Ca ye so luçing phumig tin, khi luçmg 4n tãi tang 
hang näm, c ban dáp irng duçc nhu câu di lai  và 4n chuyên hang hóa cUa nhân 
dân 43 . Vn tãi hang hóa dâ ti'rng bithc dua vào quàn l theo l trInh quy djnh 
cüa ChInh phu 44 . Khôi lucrng 4n tái hành khách và hang hóa bInh quân giai 
doan 2016 - 2020 dêu täng 45 . 

6.2. Ha tng do thj: Du tix chinh trang do thj, thj xA Gia NghTa duc cong 
nhn len thành phô, t' l do thj hóa den 11am 2020 dat  28%, chua dat  ké hoch 
dê ra (KH 30%). Hâu hêt, các cong trInh trij s& lam vic các co quan chInh trj, 
hàrih chInh, 11rc hxçng vU trang và các tni sO lam vic các tO chi'rc chInh trj dâ 
duçc dâu tu hoàn chinh. Các chi tiêu ye thu gom, xir l rae thai, cap nuâc, din 
tIch nhà a dêu dat  khá, ca ban dáp üng các djch vi ye do thj. 

6.3. Ha tang thUy igi: Cong tác du tu mai, süa chfta, nâng cp cong trInh, 
cUng thu dâu tix kiên cô hóa h thông kênh muang luôn dugc chü trçng, nhäm 
nâng cao näng lc phiic vit tixói, dam bâo an toàn cho các cong trInh vào mUa 
mixa lfl và thüy li 46 . H thông thüy lçi dâ gop phân tang nhanh din tIch dat 
san xuât nông nghip, san lixgng lung thçrc và giá trj san xuât nOng nghip. 

6.4. Du tu phát trin h. tang din 47 : thu hut du tu và dua vào vn hành 
01 nhà may thUy din, 02 nhà may din näng krçing mt trài, nâng t' l thôn, 
bon có din 1uâi quôc gia dat 100%(48).  H thông luói din dang duçic cài tao, 

' G6m: 56 kmquc l, 99 km dtrng huyn, 338 du&ng x, thôn, bon; 38 km thrOng do thj. Du ti.r nâng cp dt 
chuân loai IV dOi vài 07 ben xe cap huyn, xây dimg ben xe lien tinh Gia Nghia dat 1°aj III. 
42 Tmnh theo thO'i diem xay drng KR, t l nhira hOa thrOng huyn là 100%; Tuy 4y, theo quyét djnh phan loai mài, 
thi thrmg huyn tang len 152 km (tng cong là 650km) dndn t l thirc té là 76%. ,  

Toân tinh, hiên nay cO 09 ben xe khãch, trong dO CO 07 ben xc duçic dâu tti nâng cap dat  chuen Ioai IV tai  các huyn 
và xay dirng 01 ben xe lien tinh dat  tieu chun loai ifi ti Gia Nghia (chi cOn 01 ben xe tai  Däk Mu chra dat  tiêu chuân 
theo quy djnh cOa B GTVT, hin ti dang dugc trin khai du ttr xây di,mg dir kiOn hoàn thành trong näm 2020). 
Tong sO dan vj kinh doanh vn tãi trn djabàn tinh hintai là 28 dan vj, tang 07 don vj so vth cOng k1' nam 2015; tong 
so tuyen 4n tãi hänh khách cô djnh dang hoat dng là 154 tuyn, tang 44 tuyên so vài nàm 2015. 
44 Hin dà cO 38 doanh nghip, hqp tác xà däng k va thrqc cap giy phép kinh doanh vn tài hang hOa bang xc ô tO 
45 Mc tang blnh quân khoi hrçing vn chuy&i hành khách là 7%; hang hóa là 8%. 
46 Hin toàn tinh cO 280 h thông cong trinh thOy lçri do nganh nOng nghip du ttr quan l, trong dO: cO 239 cong trinh 
ho chi'ra, 25 dp dang, 07 tram born, 09 kênh tiêu, gop phân nâng t I dam bão ngun ni.ràc cho din tIch can tu0i dat 
80,44%. 

tir xây drng 501 trim bin áp, 139 km thrOng day trung áp, 306 km dirOng dày ha áp. 
Den nay, h thông din tinh Dak Nông cO: tong chiCu dài thrOng day 4.746 km và 2062 tram bin áp truyên ta và 

phân phOi. 14 nhà may thOy din vâi cOng suât 349,11 MW, 02 nha may din mt trOi vOi cong sut 106,4 MWp dang 
4n hành cung cap din cho h thông din qu6c gia. 
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nâng cp, m& rng dn vñng sau, vüng xa 49 . Dn nay, trén dja ban tinh Co 100% 
so thôn, buôn có din, 99% so h dan dizçic s1r diing din (dat kê hoach  dê ra). 

6.5. Cci s& h tang djch vii thông tin, truyn thông ngày càng phát trin da 
dng, ca bàn dam bão nhu cau cüa ngithi dan. Các h thông thông tin, co sà dü 
1iu dung chung cüa tinh dan hInh thành tao  nén tang phát triên irng dung cong 
ngh thông tin, tirng buâc xây dirng ChInh quyên din tü, cung cap djch vii cong 
trirc tuyên phçic vii ngithi dan và doanh nghip ngày càng t& han'50 ; lTnh c 
bini chInh chuyén dan tir các djch vi btru chInh truyén thông sang phát triên 
djch vii chuyên phát cho thuang mai  din tt'r, tham gia h trçl các djch vi cOng 
gop phân hin dai  hóa nén hành chInh dja phircing 51 ; mng luâi vin thông phát 
triên rng khap, chat luçing djch vi ngày càng nâng cao, thông tin lien lac  bào 
dam thông suôt tIr do thj den nông thôn, khu vi,rc biên gioi 52 . 

7. Tng vn du tir toàn xã hi, du tir phát trin thuc ngun ngân 
sách nhà nuc tang khá. Thu ngân sách nhà niró'c dt k hoich d ra, da 
ding hóa các ngun vn d thüc dy phát trin kinh t 

7.1. Tong von du tu toân xã hOi  irâc  dat  64 ngàn t' dng/KH 74,2 ngàn 
t' dông, không dat  ke hoach dê ra, tang 7,9% so vói giai doan  2011-2015. Trong 
bôi cánh cã nuóc that ch.t dâu tu công, kiêm chê lam  phát nhixng vi sir ho trq 
cüa trung rnmg, nguôn von dau tu phát triên ngân sách nhà nuàc tang khá, gop 
phân quan tr9ng trong vic dâu tu ha tang kinh té - xâ hi, nçi d9ng xây drng CY 

bàn tüng birâc ducc giái quyêt, dâu tu có trçng tam, trçng diem, dông b, không 
dan trài. lông kê hoach von dâu tir phát triên ngân sách nhà nuâc giai doan 
2016-2020 là 10.020 t$' dông, tang 13,4% so vói giai don 2011-2015. 

7.2. Trong diu kin ngân sách dja phuong cOn khO khan, thu ngân sách 
trén dja bàn chi dáp üng duçc khoâng 37,3% dir toán chi hang näm, chi ngân 
sách dja phuong chü yêu do ngân sách trung uang ho trq. lông thu ngân sách 
nhà nixóc trén dja bàn cà giai doandat 11.530 t' dông, virçit ké hoach dé ra, tang 
1,8 lan so vâi giai doan  truôc. Tong chi ngân sách nhà nithc cà giai don là 
3 0.486 t dông, tang 3,4% so vâi giai doan trirâc. NhIn chung, quy mô thu ngân 

Giai do?n 2016-2019 du tu xây dirng 501 tr?m bMn áp; 139 km duxng day trung áp, 306 km dir&ng day h áp. 
Trong k' d dua vào 4n hành 01 nha may thUy din nhO và 02 nhà may din mt trOi; Tong chiêu dài duing day 
4685km và 2062 tram biên áp truyên tái và phân phôi. 14 nba may thüy din vài cong suât 349,11 MW, 02 nba may 
din mt trOi vâi cong sut 106,4 MWp dang 4n hành cung cap din choh thông din quoc gia. 
50 He thông Yn phOng din tCr va diêu hành (iOffice) tIch hcip chft k so, chUng thu so trien khai dông b 109% CáC 
ca quan tr cap tinh den cp xâ, dam bão k& noi lien thông vài truic lien thông van bàn quOc gia; si'r dmg He thông thu 
din tCr cOa tinh vài 5.899 hp thu din tCr Cong vi,i dé trao dôi thông tin din tCr trén môi tril&ng rnng; Trién khai thig 
dimg chQ k so vài 2.113 chit k so, chüng thu sO phiic Vi Cong tác chuyén môn; ISO din tcr trién khai vào hot dng 
cUa 78 cr quan, dcm vi hành chInh nhà nuàc trên dja bàn tinh; COng djch vii Cong twc  tuyén cUa tinh duçic triên khai 
tp trung cho toän tinh hot dng ti dja chi https://dichvucong.daknong.gov.vn  d cung cp 2.399 dch v'i Cong mite 
1,2,344 dich  v,i cong mitc d 3 và 59 djch viii cong mire d 4. 
' H tang mng bu'u chinh và chuyén phát trén toàn tinh có 118 dim phic vii (trong dO cO 29 bun ciic, 21 thông thu 

cong cong dc lap, 44 dim Bun din Van hOa xà, 3 di l' buu din do Bi.ru din tinh dang 4n hành, quân lb), cOn li 
là dja dirn giao djch cung cap djch vi cUa các doanh nghip khác 
52 Tmnh den thOi diem báo cáo trén toàn tinh cO trén 650.000 thué bao di dng trà flhrirc, 65.000 thué bao di dng trá 
sau, khoáng 5;234 thué bao din thoi cO djnh Va 77.005 thuê bao internet cO djnh (FTI'H), 908 tram BTS. 
53 Bao gOm von ODA và các khoân von vay khác cUa NSDP d du tu. 
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sách ngày càng discic ma rng, tc d tang thu khá cao; quy mô ngân sách lien 
tic tang, chInh sách tài khóa ngày càng &rçic hoàn thin. 

7.3. H thng các th chüc tin dung trên dja bàn duqc cüng c va ma rng 
phát triên mng hrâi hoat  dng, phü khp dja bàn các huyn, thành pM, phiic vi 
ngày càng tot han thu câu cüa nguäi dan và doanh nghip 54 . Trong k' báo cáo, 
trên dja bàn tinh thành 1p mói 03 chi nhánh Ngân hang thircing mai  cap tinh 55  
và 03 Phông giao djch thuc nan hang thirang mai  chi nhánh tinh 56 , nâng cap tü 
07 Phông giao djch Bixu din 57  và nâng cap dan vj quán l dôi vâi 01 Phông 
giao djch thuc Ngân hang Nông nghip và Phát triên nông thôn chi nhánh 
tinh 58 . Lãi suât tai  các tO chüc tin diing trên dja bàn duçic áp dung linh hoat, on 
djnh phü hqp vai diên biên thj tnthng và quy djnh cüa Ngân hang nhà nixâc Via 
Nam. Den cuôi giai dotn: Nguôn von huy dng ithc dat  10.220 t dông, tôc d 
tang tru&ng bInh quân dat  13,33%; Tong dii nçi iiac dat  31.200 t dông, tôc d 
tang tnuâng tin diing bInh quân dat  16,92%, ti l nq xâu di.rói 2% so vâi tong dii 
nq, t' l nay näm trong tam kiêm soát cüa các to chüc tin ding trên dja bàn. Ca 
câu tin d%ing chuyên djch theo hiiàng t.p trung cho vay các lTnh vrc san xuât Va 
lTnh virc uu tiên cüa tinh, chiêm t trQng tir 90-98% tong dii nq, trong do cho 
vay phát triên nOng nghip, nông thôn chiém han 80% tong dii nq, day là nhüng 
nguOn 1irc lan, dOng gop cho sir phát triên kinh té - xA hi. 

8. H tMng doanh nghip có bu'&c phát trin, tang cã v s ltr9'ng và 
vn dãng k. Thu hut du tir dit nhiu kt qua tIch circ 

8.1. Phát trin doanh nghip: Giai doan  2016 - 2020, toàn tinh cO trén 
2.700 doanh nghip däng k thành 1p mai. Vói diêu kin kh&i nghip thun lçii, 
nhât là trong linh vvc  nOng nghip, du ljch, san xuât nông nghip sach,  nông 
nghip sinh thai, cong ngh cao; trong giai doan vüa qua, hoat  dng kinh doanh 
cüa các doanh nghip dà Co nhtrng dóng gop quan trçng vào phát triên kinh tê - 
xâ hi cüa tinh. Doanh nghip khu v1rc ngoài nba nuóc và các h kinh doanh cá 
the dan tra thành dng l%rc kinh tê phát triên chInh cüa tith và CO XU huóng tang 
dan qua tüng näm. Hin nay, tinh tiep ti1c duy trI hoat  dng 08 doanh nghip 
100% von nhà nithc, sau sap xêp dôi mOi, các doanh nghip nba niiâc ti'xng bithc 
on dinh, tap trung vao nhiêm vu quan ly bao ye rung va thuc hiên cac dich vu 
cong Ich. Vê kinh tê tp the, nhieu hçip tác xâ dã phát huy ni hrrc, phân dâu 
viran len, mnh dan  áp diing tiên b khoa hçc k5 thut vào san xuât, dôi mOi và 
nâng cao chat huçing hoat  dng, gop phân quan trçng vao thim vii xây dirng 
nOng thôn mai cüa tinh. 

8.2. Thu hut du tu: Hoat  dng thu hut du ti.r cO bi.râc chuyn biên và dat 
duqc nhüng ket qua tIch circ, gop phân quan trçng thiic day phát triên kinh tê - 

' Tai các dja bàn huyn, thành ph6 cO It nhAt 01 phOng giao djch cUa Ngân hang nông nghip Va 01 phOng giao djch 
cUa Ngân hang chinh sách xà hi. Tai  cãc xà, phiiông déu cO diem giao djch cüa Ngân hang chInh sách xà hi (toàn 
tinh có 1.555 to têt kim và vay von). 

HD Bank, Nam A Bank và Vietcombank. 
56  02 Phông giao dich thuc Vietinbank chi nhánh tinh Va 01 PhOng giao djch thuc BIDV chi rihánh tinh. 
' PGD Biru din nâng cp thành PGD Ngân hang thuOc Ngân hang TMCP Biru din Lien Vit chi nhánh tinh. 

"PGD Dtrc Lap. 
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xã hi 59 . Tinh dã tip cn các nhà tài trq ODA theo hrntng chü dng han, s 
luqng các dir an duçvc 4n dng chU yêu dâu tix vào lTnh v1rc nông nghip, giâm 
ngheo, gop phân vào vic cài t?o,  nâng cap co sâ ha tAng kinh t - xã hi, nâng 
cao näng lirc và xóa dói giárn ngheo 60 . Hoat  dng cüa các dir an NGO ftrang 
dôi on djnh, có hiu qua nhât djnh; 07 dir an FDI tiêp tiic triên khai boat dng 
vói tong vOn dàng k thrc hin là 69,5 triu USD. Trong giai don tinh chap 
thun chü tnrang dâu tix cho 143 dir an ngoài ngân sách vâi tong von dang k 
dâu tu khoàng 29,4 ngàn t dong 61 . 

8.3. Cãi thin môi trix?mg kinh doanh: Tinh dã có nhiu n lirc d cai thin 
thu tic hành chInh, ca chê chInh sách nhixng vn chisa tao  dixqc môi trung dâu 
tu thông thoáng cho các doanh nghip, ctOng th?ii các dja phuang khac cüng có 
sir cãi thin manh  me nén thu hang PCI cüa tinh van a nhóm thâp 62 . Nguyen 
nhân chInh là do mt so coquan nha nithc con chua th1rc sir dông hành cüng 
doanh nghip trong giài quyêt khó khan, vuang mac, chua th?c sir hiêu dáng vô 

nghTa các chi sO thành phân ma doanh nghip dánh giá, dan den vic dua ra 
các giài pháp chi dao,  diêu hành chua sat. Ben canh  do cOn nhftng khO khän ni 
tai cüa tinh và doanh nghip nhu: thj tnthng nhO b, nguôn lirc han  chê, ca sâ ha 
tAng khó khän chua di.rqc dâu tis dOng b, chat krçxng nguôn nhân lrc yêu... cüng 
khiên các doanh nghip dánh giá thâp môi trlx&ng kinh doanh cüa tinh. 

9. Quãn 1, khai thác cO hiu qua, bn vü'ng các ngun tài nguyen 
thiên nhiên và tài nguyen dat, tang ctro'ng ch bin sãu; trin khai quyêt tit 
cong tác bão v và phát trin rirng, bão v môi trtrOng Va chü dng ü'ng phó 
vOi bin di khI hu 

Tüng buâc phát huy duçic tim näng v khoáng sãn 63 , phiic vii cho nhu 
câu san xuât cong nghip, gän lien vai quàn 1 chat chê nguôn khoáng sàn;công 
nghip khai khoáng và chê biên khoáng san dan trâ thành ngành kinh tê müi 
nhon(:64);  nhât là dôi vói chê biên sâu bOxIt 65  và dá bazan °6 . Tong kêt Kê hoach 
437 ye quán 1 và bo tn sir diing trên 63 ngàn ha dat cO nguOn gôc tü dat 
rüng 67 . Triên khai cong tác hoàn thO sau khai thác bOxIt 68 . Day manh  chäm soc 

Trong giai doan 2016-2020, tinh tip Wctrin khai thrc hin trin khai du tu 10 dr an ODA, vài ngun vn 1.384 
t' dong, dâu tu cho các dr an nâng cao ha tang nông nghip nông thôn, giáo diic, y tO, giàm nghOo 
60 jOi khai dâu tir 10 dr an ODA, vài nguon vOn 1.582 dông, dâu ttr cho các dir an nâng cao ha tang nông nghip 
nông thôn, giáo dic, y tO, giãm ngheo. 
61 Dir an ngoài khu cOng nghip: 123 dr an, vOi tng von däng k dâu tir khoâng 16.025 t dOng (Trong do cO 26 du 
an dâ chm dirt hoat ding, vói thng vn dang k dâu tu khoãng 18 t' dong). 
D an trong Ithu cong nghip: 23 dir an, vâi tong von dang k dâu tir khoàng 723 t dOng (Trong do có 04 d'r an dâu 
tir d chain d0t hoat dng, vài tOng vOn dang k dâu tu là 67,3 t)' dOng). 
62 dim s PCI cOa tinh dA tang ttr 48,96 diOm vào nam 2015 iOn 60,50 dim vào näm 2019, clang thCr 62/63 
63 Theo thông kO, toàn tinh dà phat hin ra 20 loai khoang san vài frOn 160 dim mO. 
64 Ng khai thác và chO biOn khoang san tao  vic lam trirc tiép cho trOn 2.000 lao dng vã nhiOu lao dung gian tiOp, 
dOng gop cho ngân sách ngày càng tang: Nam 2016 dOng gop trOn 130 t' d6ng, nàm 2017 clOng gop trOn 194 t' dong, 
nm 2018 dOng gop trOn 300 t dông. 
65 MO BO xit Nhân C thrçcc cap phOp vói din tich 3.074 ha, th&i han  khai thác 30 nàm, vài cong sut 42,484 triu tan 
qung tinh. 
66 Tàng 02 cci sâ san xuât, san krçsng dat  3.890 ngàn m3  tang 278% so vOi nhim k tnràc. 
67Thrc hin KO hoach 437 ye bO tH si dung 63 .057 ha dt: Qua trinh trin khai cO nhiu sai lch v s 1iu, chinh xác 
bàn dO theo ke hoach duqc giao; sau khi rà soát cO 28.522 ha do hO gia dlnh, Ca nhân sü di,ing cn cp giây chthig nhn 
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và phát trin rimg, trng rl'rng vixçYt chi tiêu d ra, dat  8.553 ha/KH 5.000 ha; 
cong tác bão v rrng Co nhiêu chuyên biên tIch circ, giâm dan so viii vi phm, 
ngän chn và xóa các diem nóng ye phá rimg, lan chiêm ctât rung, nâng cao näng 
lirc phOng chông cháy rung. To chi'rc thirc hin dông b và có hiu qua pháp lut 
ye môi truong 69 , t' 1 thu gom chat thai ran ti các khu dông dan cix dat  trên 
80%, trén 90% trang trai  chän nuoi dtt chi tiêu trang trai  hcip v sinh, 4n 
chuyên xü l 100% chat thai nguy hai  và y tê. Xr l các diem nóng ye mOi 
truung, to chüc giám sat chat chê hoat  dng dam báo môi trung cüa nhà may 
Alumin Nhân Ca, dixa vào vn hành h thông x1r l nithc thai t.p trung tai  KCN 
Tam Thäng, tp trung xi:r l 07/16 ca sâ gay ô nhim nghiêm trong 70 . Qua quan 
träc, chat 1ung khOng khI, chat luqng nisc mt trén dja bàn tinh duqc duy trI 
tot. To chüc thirc hin chixang trInh mic tiêu üng phó vâi biên dôi khI Mu và 
tang tn.râng xanh giai doan 2016 - 2020. 

TInh trang phá rung, l.n chim dt thng vn din ra phüc tap,  không  dat 
chi tiêu bâo v rmg 71 ; chua có ca chê phü hqp dê nâng cao thu nhp và khuyên 
khIch ngi.r?i nhn khoán quán l bào v rung; vic säpxêp và dôi mâi các cong 
ty nông lam nghip nhà nithc cOn chm tiên d; mt so dir an nông lam nghip, 
tInh trang doanh nghip, chü rfrng và Ca quan chüc näng quãn l chixa ch.t chê, 
gay mat rt'rng, lan chiêm rrng, kéo theo nhiêu diem nóng ye dat dai, an ninh trt 
tr, khiêu nai  khieu kin. Trông mâi thng t.p trung duçic 8.553,8 ha/Kh 5.000 ha, 

dat 171% KH. T' l che phü ri'rng khOng dat  chi tiêu dé ra, chi dat  3 8%/KH trên 
42%. Viêc xir l chat thai ran chua dam bâo v sinh môi trixO'ng 72 , chat luqng 
nuâc ngâm ãnh hixO'ng do nhim chat httu ca. Tinh có nguy ca ành huO'ng 
nghiêmtrpng b&i biên dOi khI hu, nhât là han  han ành hithng tilang dôi nghiêm 
trçng den canh tác nông nghip. 

10. Quy mô giáo diic và dào tio thrçvc m& rng. Di ngü nhà giáo và 
can b quãn 1 giáo diuc phát trin mnh v s hrçrng, nâng cao v cht 
ltrçrng 

Quy mô giáo dc tang manh,  mng hxói ca s giáo dic dixçic ma rng 73 . 
Quan tam thçrc hin dOng b các giài pháp quy hoach h thOng, thành 1p mai, 

quyn scr diing dt. Din tfch dà ké khai, dang k cp giy chüng nh.n drçic 25.479 ha, dt 90%; xét cp chüng nhn 
quyên sü diing dat duccc 20.696 ha, dat 85% din tIch da kê khai, dang k'. 
68 Hoan thô theo dê an Báo cáo dánh giá tác dng môi trirYng dircic B TNMT phé duyt tai  Quyêt djnh so 2144/QD-
BTNMT ngay 06/11/2013, trong do dà trOng keo lai trên 35 ha, nghián cthi chuyn dôi cay trông cO hiu qua kinh té 
cao hon. Den thai dirn 31/5/2019, d khai thác dirçic trén 144,3 ha. 
69  Ban hành Nghj quy& so 10-NQ/TU ngày 13/01/2017 cUa Ban Thuaiig v1i Tinh üy ye thng cirmg cong tác báo v 
môi trumg trên dja bàn tinh Dak Nông giai doan 20 16-2020. 
° Gôm: 07 bnh vin và 07 bâi rác tuyen huyn và 02 co sà ché biën mu cao su r huyn Dak R'lâp; BuOc dâu d xCr 

1 diiqc tlnh trng ô nhim tai  các bnh vin tuyên huyn. 
71  Trong giai doan xãy ra 1.865 vipha rrng trái pháp luât, thiêt hai 729 ha, mc dü giãm ye so vi Va dian tIch r1rng 
thit hai  hang närn, nhung so vOi ke hoach dé ra (Giám 50% ye so vi phá rmg và din tEch thit hai  hang näm) thi chi 
tiêu nay không dat. 
72  Toàn tinh chi cO bâi rác Gia Nghia dat  chun. 

Den het näm hQc 2019-2020, toãn tinh CO 375 co sa giáo dc, vOi 172.88 1 h9c sinh (tang 18.342 hgc sinh so vOi 
nàm h9c 2015-2016). Cu the: Giáo dic main non cO 123 tnrang gôm 92 tnrng cong lap, 31 thrang ngoài cong lap, 

vOi 38.102 tré. Cap tieu h9c cO 131 thrOng gm 130 tnrng cong lap, 01 thrOng ngoài cOng lap, vai 7 1.104 hQc sinh. 
Cap THCS cO 80 tnraiig gôm 78 thrOng cong lap, 02 thrOng ngoài Cong 1p vOi 43.813 h9c sinh. Cap THPT cO 32 
tnrOng gôm 31 trirOng cong 1p, 01 tnrOng ngoài cong 1p vOi 19.170 h9c sinh. Giáo dic thuOng xuyOn cO 01 Trung 



12 

diu chinh và b trI các dim tnthng, cp h9c hqp 1, mng hrâi ca sâ giáo diic 
duçc ma rng. Cong tác dôi mâi quãn 1 giáo diic duçic day manh  và có chuyên 
biên tich circ và duqc the hin rô trong vic xây dirng kê hoch nhà truang, quãn 
1 chat lixçing d.y và hçc, quán l tài chInh, tài san cong. Dã dâu tu xây dmg 
h?àn thin truang THPT Chuyên Nguyen ChI Thanh, tnr&ng Cao däng Cong 
dông (giai doan  1) và bi.râc dâu dáp img nhu câu dào tao  nguôn nhân 1irc chat 
hzçng cao cüa dja phuo'ng. Giáo d1ic thuang xuyên, giáo diic nghê nghip, trung 
tam hçc tp cong  dông duçic quan tam phát trién, ca bàn dáp irng nhu câu hçc 
tp cüa nhân dan. 

DingU nhà giáo và can bO quãn l giáo diic phát trin manh Ca v s 
luçing, chat luçing, trách nhim cao vol nghê. Chat hrcmg giáo diic có nhiêu 
chuyên biên rô net; so luçing hpc sinh dat  giâi trong các k' thi h9c sinh giôi quôc 
gia, t l hçc sinh tot nghip THPT và t' l hçc sinh khá, giOi, dat hanh kiêm tot 
tang hang näm; nhiêu h9c sinh thi dat  giài cao, do vào các trtthng dai  h9c uy tin 
câ nithc. T' l tot nghip THPT hang nãm tang, dat  trung bInh chung cà nithc 
(89,39% näm 2015, den näm 2019 là 92,78%, näm 2020 là 97,93%). Cong tác 
ph c.p giáo diic Trung h9c ca sO, phô cp Tiêu hc dung d tuOi, phô cp Mâm 
non cho tré 5 tui dã hoàn thành và dixçic duy trI ben vftng. Ca sO vt chat, trang 
thiêt bj dy h9c duçic chü tr9ng dâu tu, nhât là 0 vUng khó khän, vüng sâu, vüng 
xa song van con han  chê, chixa dáp 1mg thu câu phát triên elm dja phixang. 

11. Cong tác y t và chäm soc sfrc khôe nhân dan thrqc chü trQng, 
djch vii y t cong tü'ng birórc thrqc nâng cao chat lu'çrng, co' s& hi tng y té 
tip tic dirçrc dâu tir, ti chfrc tItvà hiu qua cong tác phOng chng djch 
bçnh Covid - 19, d!ch  bçnh bich han 

Cong tác khám, chia bnh, chäm sOc sOc khOe cho nhân dan dat  nhiêu kêt 
qua dáng khich 1. Ca sO 4t chat, trang thiêt bj tlrng buOc duqc dâu tu dáp 1mg 
ca bàn thu câu chàm soc sOc khoé elm ngixOi dan. So giuOng bnh bInh quail trên 
van dan  dat  18,5 giuO'ng tang tang 0,7 so vOi nàm 2016 (näm 2016: 17,8 giixOng 
bnhIvan dan). Các Ca sO y tê tuyên tith, huyn buOc duc dâu tu nâng cap, sira 
chUa và xây dimg mOi, hoàn thành vic dâu tu xây dmng mOi hoc nâng,câp, slra 
chüa 100% trung tam y tê cap huyn. Mng luOi y tê casO dugc cling cO và phát 
triên, 100% xã, phumg, thj trân trong tinh có tram  y tê, trong do có 95% duçic 
xây dimng; t l xã dat  chuân quôc gia ye y te xã tang tr 31% len 7 1,8%. 

Du tir và kêu gçi xâ hi bOa mt s h thng trang thi& bj y t hin dai 
dizçic phc vi các k5 thut y khoa mOi 74 , trién khai hiu qua các chuang trInh, 

tam (IDTX - Ngoai ng[t, Tin hQc tinh, 07 Trung tam GDNN-GDTX huyn, vOi 652 hçc viên cp THPT. Tinh co 01 
Trung tam Ho trçi phát triOn giâo di,ic hOa nhp tinh vài 40 h9c sinh, 01 trithng Cao d.ng cong dong. 
' Nhu may phâu thuât noi soi khâp, may bc máu lien tuc, may tan soi laser, may chay than nhân tao he thong 

phâu thut mat Phaco, h thông X-Quang k' thut so, h thông CT Scanner 64 bat cat, may xét nghim dông máu tir 
dng, may cay máu ti,r dng, may do bang xJwng toàn than bang tia X, v.v... Bnh vin da khoa tinh, Trung tam y 
té cac huyn Dak R'Lp, Dâk Song d triên khai các djch vçi kj' thut chuyên sâu rAnr k thuat  diu  j  thông  mach 
vành bang thu6c tiêu sql huyt, phu thut thay khóp, phu thut vi phu, phu thut ni soi, chy then  nhân  tao,  k 
thut k& hqp xtrang hin dai,  k9 thut thay khàp..... 
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d an hcp tác y t (75)•  Tang ci.rng dao tao, thu hñt ngun nhân 1irc, nMt là nhân 
hrc chat 1ung cao; ban hành các chInh sách dc thu thu hut nguôn nhân 1iic cho 
lTnh v1rc y té (76);  t l bác s trên van  dan  dat  8 bác s, tang 1,3 ngi.thi so vth 
näm 2016 (näm 2016: 6,7 bác sr/van dan). 

Kim soát chat chë, ngàn chn kjp thai dch bnh, nht là djch bnh 
Covid- 19, bach  hâu. Các dir an thuc Chizing trInh mi1c tiêu Y tê - Dan so duçic 
thrc hin tot, t 1 trè em duâi 1 tuoi duçic tiêm chüng day dü các loai väc xin 
dat trén 95%; t) l suy dinh throng i tré em di.râi 5 tuôi giãm tir 0,4% den 
0,6%/näm; cOng tác dan so và kê hoach  hoá gia dInh chuyên biên tIch cvc,  müc 
sinh chung cüa toàn tinh dat  2,2 con. Cong tác quãn 1 nhà rnthc ye y,  dmc dixc 
thirc hin cht chê. Cong tác khám chUa bnh bang bâo hiêm y,tê ngày càng 
duçic quan tam, dam báo quyên lçñ cüa ngithi có the báo hiêm y tê. Cong tác an 
toàn v sinh thirc phâm duçic cãi thin, không Co CáC vii ng dc thrc phâm hang 
bat và ti:r vong do ng d thirc phâm. 

12. Cong tác giãi quyt vic lam du'qc chü tr9ng trong diu kiin kinh 
tê con nhiu khó khãn; quy mô Va chat luçrng dan s dáp frng tt cho nhu 
cu lao dng; co' cu lao dng chuyn djch theo htr(rng tIch ctrc; an sinh xã 
hi dtrçrc dam bão, cong tác xóa dói giãm nghèo trin khai có hiu qua 

Giai doan 2016 - 2020, s lao dng duçrc tao  vic lam mOi và vic lam 
tang them là 90.629 krqt ngui 77 , vi.rçit ke hoach  dê ra. Cong tác dào tao  nghê 
ngày càng &rc chü tr9ng ye chat luqng, dOng thai gän v&i m1ic tiêu giâi quyêt 
vic lam cho ngi.thi lao dng sau dào tao78.  T 1 lao dng qua dào tao  tang 
8%/ca giai doan, trung bInh tang 1 ,6%/näm. ChInh sách tin diing uu dâi trong 
giai doan  2016 - 2020 tiêp tiic dón vai trO ngày càng quan trçng trong ho trçi và 
tao vic lam cho ngui lao dng 79 ; Cong tác giái quyêt vic lam cho ngui lao 
dng dâ tIc s1r giüp ngu?ii dan có ci hi tham gia th trung lao dng, da dang 
hóa sinh kê, cái thin diii sOng, giám nghèo ben vtng. 

Chuang trInh miic tiêu quc gia giàm nghèo bn vOng giai don 2016 - 
2020 di.rçic xàc djnh u'u tiên hang du trong chinh sách phát triên kinh té - xâ hi 
cüa tinh. Các chinh sách giàm nghèo chung cüa trung irnng và các chInh sàch 

phat trin Bnh vin da khoa tinh thành Bnh viên v tinh cUa Bnh vin Chçi Ry và cUa BIIh vin 
dan 115; D an thành lap Khoa Lao - Tim mach  ciia Bnh viên da khoa tinh do Bnh vin Lao Khoa Trung irong ho 
trçr chuyin giao k5' thut; Chuang trinh hç'p tác y th gitta S Y té Thành phô HO ChI Minh va Dak Nông, vOi sir ho 
trçr chuyin mon cUa các bnh vin hang dâu, niur: Tir DO, Nhi DOng, Binh Din và Chin throng chinh hlnh. 
76 Nghi quyiit 09/2014/NQ-HDND 09/2014/NQ-HDND quy djnh chinh sách thu hOt, dài ng dôi vài bác sT, ducrc sT 
dai h9c và sau dai  h9c vii côngtác tai  cci quail, don vi y th Cong lap inn dia bàn tinh DakNông giai doan 2015 —2020. 
Trong 5 nam qua dà c di dào tao  theo hinh thirc 226 nguri, thu hOt 33 ngiri (29 bác si da khoa, 01 chuyin khoa 
1, 03 thac s5'). Din tháng 9/2020, so nhân lrc y th do Nha nithc quin l là 2.188 ngir&i. 

Trong dO so lao dQng duçrc tao vic lam mOi và vic lam tang thim trong ni.râc là 90.069 krqt ngtr&i, chum 99,01% 
tong so lao dng dc to vic lam; chia theo nhOm ngành kinh tO nhu sau: Cong nghip và xây di,rng là 24.223 k19t 
ngtrri, chiém 26,89%; Nông lim nghip là 42.859 krçit ngtrri, chum 47,58%; thuong mai  và djch vi là 22.987 Iirçrt 
ngtrOi,chiim 25,53%. SO lao dng di lim vic cO thOi han  nuàc ngoài theo hp dông là 900 lao dng, chum 0,99% 
tong so lao dng dtrçic to viac lam, chO yOu t?i  thj trtthng Nhat  Bin, Dài Loan, Han Quc. 
78 Trong giai do?n 2016-2020 toan tinh tO ch(rc dào tao  nghe cho trim 22 ngàn ngi.r&i, dat  116,95% so vâi kê hoach dii 
ra; cong tác dào tao  ngh viigt i6,95°, so vâi chi tiiu d ra. 
79 Tir nguôn von cho vay Qu5 quOc gia giài quyt viac  lam và ngun ngin sách tinh Oy thác qua Chi nhOnh Ngiin hang 
Chfnh sâch xa hi thth dii cho vay giài quyêt vic lam da cO 7.842 dir an drc duyt vài s tim cho vay 200 t dong. 
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giãm nghèo dc thu cüa tinh v vn tin diing izu dài, h trçl phát trin san xut, y 
tê, giáo dic, xay dirng nhà a, dat a, dat san xut, nithc sinh hoat  tp trung, dAu tu 
c sâ h. tang, nhân rng mô hInh giàm nghèo,... tirng bu&c triên khai Co hiu 
qua, qua do, to Co hi và dng lirc cho nhiêu h nghèo, ngixOri nghèo t',r vixm 
len thoát nghèo ben v&ng, gop phân giâm t' 1 h nghèo hang näm. T 1 h 
nghèo giám 12,2% so vâi näm 2016, dt ti 1 bInh quân 2,44%, vuqt chi tiêu 
Nghj quyêt dé ra (NQ giám 2% trâ 1ên) 80 . 

Cong tác dam báo an sinh xâ hi dã có sir quan tam dc bit cüa các cp, 
cac ngành và dja phuong. Các chInh sách trçl giüp xä hi cüa Nba rnthc duçic 
triôn khai kjp thai, hiu qua; cong tác thu dói, h trçl giáp hat,  tang qua nguai 
khuyêt tat,  trç giüp dOt  xuât,. . .dã kjp th?yi dng viên các gia dInh khó khän, dOi 
tuçlng yêu the trong xã hOi.  Thirc hin tot chInh sách dôi vâi nguai cO cong cüa 
tinh. Phong trào "den on dáp nghTa", "uông nuâc nhâ nguôn" duçic to chi'rc kjp 
th?ñ nhân ngày Thixong binh 1it s và dip  l, Têt hang näm 81 . Cong tác chm 
sóc, báo v tré em và bInh däng giâi duqc quan tam. TS'  1 trê em có hoàn cánh 
dc bit khó khan duqc ho trçi giüp do,; tré em bj tai nan  thuong tIch, bj tü vong 
do dui nuàc và bj xâm hai  giãm dáng ké. Cong tác bInh däng giâi - vi siT tiên 
bO cüa ph%i nU dã d.t duqc nhieu kêt qua tot; t' 1 n tham gia cap üy dàng và bO 
may quân 1 các cap giai don 2016-2020 tang hun so vâi giai doan truOc. Cong 
tác phOng, chng t nan  xã  hOi  di.rçic thithng xuyén chu trçng; vic quân 1 dôi 
tuçmg trén dja bàn, l.p ho so dua dôi tuclng nghin ma tüy cüa tinh vào co s& cai 
nghin b.t buc và ap dicing các bin pháp quãn l sau cai nghin tai  dja phucing 
dam bão yêu câu dat ra. 

13. Mfrc htrng thti van hoá cüa nhân dan ngày càng dirç'c nâng cao, 
phong trào th diic th thao phát trin da dng, sôi nôi 

Cong tác bào tn, phát huy giá trj van hoá truyn thng tip tic di.rqc d.y 
manh 82 , cO 23 ngh nhân thrçic Chü tjch nu&c phong tng danh hiu "Ngh 
nhân uu tü", "Ngh nhân nhân dan"; hoàn thành Dê tài "Nghién cüu, bão ton và 
phát huy giá trj van hóa thô cam cüa các tOc  nguai thiéu so a tinh Däk Nông"; 
cong tác truyên day dánh chiéng, dt thô cam, dan Ca, nhac cii, dan lát, lam cay 
nêu... duc chü trçng và triên khai có hiu qua, thix&ng xuyên to chüc khôi phic 
các l hi truyên thông cüa dông bào dan tOc  thiéu so tai chO trên dja bàn tinh. 
TO chrc thành cong Lê hOi  van bOa thO cam Vit Nam lan thu I näm 2018, lan 
thü' II näm 2020 tai  tinh DAk NOng. Hoat  dng sang tao  van bce, ngh thut dat 
dugc mOt  sO kêt qua tIch c1rC. Hoat  dng van boa quan chung duc chü trpng, 
các chucmg trInh van ngh, tuyên truyên lu:u dng, cO dng tr%rc quan, chiêu 

° CuM nm 2019, tng s6 hO nghèo toàn tinh là 17.128 hO chirn t' i 10,52% trén thng s6 hO toàn tinh (giam 2,99% 
so vOi näm 2018), trong do, t' i h ngheo dông bào den tOc  thiéu sO là 24,15% (giãm 5,99% so voi nm 2018), t' 1 
hO nghèo dông bào dan tOc  thiOu so tai ch6 là 31,59% (giâm 6,98% so vài näm 2018). U'âc thirc hin näm 2020, t' l 
hO nghèo giãm 3,52%. 
81  Các cong trInh ghi cOng lit s trén dja bàn tinh thtrxng xuyên di.rqc chäm sOc, bào v, ton t?o,  nang cap theo quy 
djnh. Các Mc Vit Nam Anh hOng cOn song du duc các c quan, don vj, doanh nghiêp trong và ngoài tinh nhn 
hing dung suot dri . 
2 Xây dimg 01 ho so ducic xép hung di tIch cap QuOc gia (dja diem chién thäng chiOn djch Tây Quàng fXrc) và 01 ho 

so dixcvc xêp hang di tIch cap tinh (dja diOm chiên thäng don Bu Prang). 

'S 
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phim lu'u dng... vói ni dung và hInh thi'rc tuyén truyn da dng, phong phü 
mang tInh thai sir cao, dáp irng vói yêu câu nhim viii chIinh trj, kinh tê, van boa - 
xâhôi. 

Phong trào th thao qun chüng có burc phát trin 83 ; các giãi th thao 
quail chüng ci1ng thi.r?ing xuyên ducc to chi'rc, tao  san chai lành manh  cho mpi 
tang krp nhân dan. Thi dâu the thao dt thành tIch cao và dáng ghi nhan84;  cac 
thiêt ché van hóa, the thao tü tinh den cci s& diiçic quan tam dâu tu xây dimg, cci 
bàn dáp üng dirqc nhu câu sinh hoat van boa, tp 1uyn th thao cho nhân dan. 
Hoat dng xã hi hóa, huy dng các nguôn lirc dâu tu cho van boa, the thao 
duqc chü trQng. Tüng buâc van  dng di.rc nhân dan các dan tc trên dja bàn 
tinh tr giác bão ton các giá trj van hóa, to chrc các 1 hi truyên thông. 

14. B may các cp co ban thrçrc kiin toàn, cãi each hành chInh dtt 
kt qua khá, giãi quyt khiu n1i to cáo thrçrc xir 1 tu'ong di hiu qua 

Cong tác cài cách hành chInh chuyn bin tIch crc trên t.t cã các linh 
virc'85 . H thông the ché khá dOng b, thông nhât; dâ triên khai ca chê mt cüa 
a các ca quan hành chInh nhà nuóc, tao  sir  thuan  igi, lien thOng, dáp 11ng nhu 
câu phiic vi nhân dan. Di ngU can b, cOng chüc tirng buàc &rgc cUng cô kin 
toàn; bàn lTnh chInh trj, phâm chat dao  dirc, nãng hrc, trInh d chuyên mon dugc 
nâng len. LTng diing cong ngh thông tin trong cong tác quan 1 nhà nuâc dugc 
chü trçng; triên khai h thông mt c1ra din tü (iGate) dông b cung cap thông 
tin thu tuc hành chInh tir cap tinh den cap xã. 

Sp xp t chüc b may theo chü trung nht quán cüa Ban Chp hành 
trung ung Dãng, Ban Thithng vi Tinh üy dâ dugc các to chüc, can b, cong 
chüc, viên chüc dông thuan, thông nhât và dat  kêt qua cao 86 . 

Cong tác tip dan, xà 1 khiu nai  t cáo có buóc chuyn bin tIch C1tC; 

Tuy nhiên khiêu nai,  to cáo trong thai gian qua vn din biên phüc tap, mt so 

vu viêc phuc tap chua ducic giai quyêt dut diem, nhiêu vu khiêu nai to cao dông 
ngi.thi, tiêm an nhiêu yeu to bat on, ni dung khiêu nai,  to cáo chü yêu lien quan 
den linh vuc dat dai, bôi thu?ing, các chInh sách h trg. . . khi thu hOi dat. Cong 

83  s ngirci tham gia tp luyn th thao tang 2,7% (=25,7% dan s6) và s6 gia dinh tp luyn th thao tAng 3,5% 
(=16,5% so h gia dinh) so vài dâu giai do?n. 
84  02 Huy chirnng yang côa vv Vu Truông Giang tham gia Giài Vô djch the giói vO cô truyén Vit Nam lan thir I 
nAm 2016 và l.n thcr II, nAm 2018 düng tht'r 10/19 các tinh khu virc mien nüi Va drng thu 5 1/65 tinh, thành, nganh 
trong Ca rnràc vA Huy chirong dong ti giâi Vô djch Taekwondo Dông Narn A, to chUc ti Philippines cUa \TDV Le 
Xuân Tnring. Thành 1p Doàn v dng viên tham gia Dai  hi The diic The thao toán quôc Ian thir V11112018 ti Ha 
NOi. K& qua, dt 01 HCV, 01 HCB và O6HCD, d(xng thCr 10/19 các tinh khu virc mien nüi và dOng th 51/63 tinh, 
thành cà rnthc. 
85  Cãi cách the chê; Cãi cAch TTHC gan vOi thtrc hiên c ch mt ccra, mt cüa lien thông; cái cAch to chuc b may; 
cai cách cong vi, cOng chic;- cài cách TAi chmnh công; hin di hOa nn hAnh chinh - xây dmg Chfnh quyén din tcr 
86  Dôi vài dcin vj hành chfnh: th?c hin sap nhp Sei Ngoai vi vào van phOng UBND tinh, giãm 01 cci quan (th 19 cct 
quan chuyén mon xuOng cOn 18 c0 quan chuyên mOn thuc UBND tinh,); Dôi vOl các dm vi si,r nghip cong lap: giam 
duqc 60 don vi sir nghip, giãm 60 cap truâng; cap phO tam thOi giir nguyen theo quy djnh t0i Nghj quyêt 19-NQ/TW, 
giAm dtrçic so ngiiri lam cong tãc hành chInh niur van thu, thO qu, ke toán... vA dieu chuyn ye vj tn cOng tAc mOi 
phO hcip hoc giãi quyêt thôi vic theo chInh sAch tinh giãn biOn chO và các quy dinh cUa Nhà nirâc hin hanh; DOi vOl 
bO may cOa h thông chInh frj cap xA: sAp xp sAp nhp 171 thOn, th dAn ph6;... 
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tác phèng chng tham nhüng quyt 1it, nhixng vn con mt s mitt h?n ch& khâ 
näng phát hin và xir 1 các hânh vi tham nhflng ti dun vi chua trit d. 

15. Thirc hin tt các chInh sách và doàn kt dan tc, ton giáo theo 
chü trtro'ng nht quán cüa nhà ntr&c, nang cao dô'i sOng vt chat, tinh thn 
cho dng bào dan tc thiêu s, giãi quyt kjp thbi các nhu cu ton giáo cho 
bà con giáo dan 

Thirc hin t& chInh sách dan tc dã gop phn n djnh chInh trj, xâ hi, 
nâng cao d?ii song 4t chat, tinh than cho dông bao dan tc thiu s 87 ; T chüc 
thanh cong Dai hôi dai biêu cac dan tôc thiêu so cap huyên, dai hôi dai biêu cac 
dan toe thiêu so cap tinh lan thi III. Tuy nhiên, nhIn chung di sng cüa dông 
bào dan tc thiêu so cOn khó khan, t 1 h nghèo là dOng bào dan tQc thiêu so 

ti chô cOn cao; tInh hInh an ninh, chInh trj vüng dOng bào dan tc thiêu so van 
diên biên phüc tip, thuing trirc nhiêu yêu to gay mat on djnh. Cong tác ton giáo 
dtrqc quan tam, giâi quyét kjp thai nhu cau ton giáo thuân tüy, to s1r dông 
thun, üng h cüa bà con giáo dan vói các cap chInh quyên 88 . 

16. Cong tác di ngoii thrçrc m rng, quail 1 ngtrO'i nu*c ngoài trên 
dla bàn cht chê, an ninh quc phOng in djnh, trt tir, an toàn xã hi du'çrc 
dam bão 

16.1. Hot dng di ngoi chuyn bin tIch crc, chü dng ma rng các 
quan h hqp tác, lien két, dâu tis vâi mt sO tinh, thành trong nuac, vâi mt sO 
djnh ché tài chInh quôc tê, tO chüc phi chInh phü và Di sü quail, lãnh sir quán 
cüa cae nithc. Cong tác dOn tiêp doàn ngoi giao nuOc ngoài dugc to chic chu 
dáo. Giao lu'u hqp tác kinh t - van hoá, thucing mi, du ljch, dâu tu, da phucing 
hoá cáe quan h dOi ngoi vâi các dOi tác khác ducic that ch.t và ngày càng duqc 
m& rng. Triên khai tOt cong tác dOi ngoi và hçip tác quôc tê, tiêp tiic thrc hin 
hiu qua chucmg trInh hqp tác phát trin kinh tê - xä hi vói tinh Mondulkiri, 
vucing quOc Campuchia 89 . 

16.2. An ninh, quc phOng và trt tlr an toàn xã hi: 

Tang cung các bin pháp báo dam an ninh chInh trj. T chi'rc diên tp 
các phuxing an, kê hoach  theo cci chê a the cap, qua do nâng cao cãnh giác, kiêrn 
tra dánh giá khá näng san sang chiên dâu cüa 1irc luvng vii trang, dông thai bo 
sung, hoàn chinh các phuo'ng an, kê hoch sat vói tInhhInh. Chü dng triên khai 
toàn din, dOng b, có hiu qua nhim vii phOng chOng chiên luçic "diên biên 
hOa bInh" va am muu "phi chInh trj hóa Quân di" cüa các the 1irc thu djch; 
COng tác bâo v chInh trj ni b, chInh sách, dan 4n và cOng tác quân chüng 
duçrc chi dao  ch.t chê, có chiêu sâu và dt hiu qua tOt. 

87 Toàn tinh cO 40 dan tc anh em, dan tc thi&i s khoãng 2 14.453 nguii,chim t3' 1 32,17% so vài tng dan s toàn 
tinh. CO 03 dan tc tai chô M'Nong, M, E Dê) khoãng 68.819 ngixii, chiêm 10,32% so vài dan so toàn tinh. 
88 Toàn tinh cO 03 ton giáo chmnh và khoáng 2 17.869 tIn do hot dng ti 150 ca sâ ton giáo. 
89  T chirc 34 doàn/413 1LM ngithi sang thm, chác têt, khám ch0a bnh ti tinh Mondulkiri/Campuchia; to chñt 02 
doàn can b k thut cOa huyn Däk Mu Va Tuy Dic sang h trcl, hixâng d.n nithc bn v k thut trng và chäm soc 
cay ho tiêu, khoai lang; tiên hành t9a dam và k kt biên bàn hi nghj hç tác gilta BO Chi huy Quân six tinh và Tiêu 
khu Quãn sr tinh Mondulldri (04 Ian). 



17 

Tuyn quân hang nàm dat  chi tiêu v s hrçng và dam bào cht hxqng, 
thrc hin tot chInh sách hu phuang quân di. Dâu tu ca sâ h. tang phiic vii cho 
nhim vi quôc phOng an ninh duçic chü tr9ng. Day manh  cong tác dâu tranh 
phOng, chôngcác 1°ai  ti pham; theo do, ti phm duqc kiêm ché và kéo giâm, 
tao chuyên biên tIch crc ye trt tir, an toàn xã hi 90 . Thçrc hin hiu qua quán 1 
hành chInh ye trt t11 an toàn xã hi, nhât là cOng tác näm ngixi, nm h, cong 
tác dam bào trt tsr, an toàn giao thông; kêt qua trt tir an toàn xã hi duçic báo 
dam, trung bInh hang näm, tai nan  giao thông dêu giãm cã ba tiêu chI 91 . 

IV. DANH GIA TONG QUAT VA BA! HQC KIM! NGHIM 

1. Nhfi'ng thành tiru dit thrqc 

- TAng tru&ng kinh t tip tic duy trI tc d n djnh, thu nhp bInh quân 
dâu nguYi ngày càng duçic cai thin. Quy mO cong nghip có bithc phát triên, san 
hrçmg Cong nghip dt khá, khu cim côngnghip duçic ixu tiên dâu tu, t 1 lap 
day kha cao. BO mt nông thôn dan duçic dOi mói nhO vào triên khai chuang trInh 
nông thôn mâi và nông nghip trng diing cOng ngh cao. Phuang thüc san xuât Va 
c cu ngành nông nghip có buâc chuyên biên tIch c1rc, näng suât tAng dan. Hoat 
dng thrnmg mai  tAng trtthng, dáp 1mg tot hn nhu câu da dng cüa nguM dan. 
Kim ngach xuât nhp khâu tAng cao, cac loai hInh djch vii ngày càng da dang, du 
ljch buOc dâu phát huy duçrc the manh  ye cãnh quan, vAn hóa cüa tinh. 

- Cong tác quy hoach  và quail 1' quy hoach  duqc chü tr9ng, dam bào tInh 
thông nhât giüa các quy hoach.  Dâu tu phát triên kêt câu h. tang và phát triên do 
thi duc xac drnh la môt trong ba dot pha cua tmh, di.wc uu tiên dâu tu va buc 
dâu dA dat  dirqc kêt qua, kêt câu ha tang dan duqc dông b, dâu tu phát triên 
tAng khá trong bi canh tht chat du tu cOng. Doanh nghip có buóc phát triên 
v quy mO, tAng cá v s luqng và vn dAng k. Thu h1t dâu tis tang khá, thu hut 
duoc môt so du an ODA và dâu tu tu nhân lón. 

- Quàn l tài nguyen yà bão ye môi tnthng dizc tAng cung và có nhiêu 
tiên b. Giáo diic và dào tao  phát triên ye quy mO va câi thinvê chat luqng. Y 
tê và chAin soc sIre khOe nhân dan duçic chü trng, djch v y té cong trng buic 
duçic nâng cao chat krçing, Co sâ ha tang y tê tiêp tc duçic dâu tu. Cong tác giài 
quyêt vic lam duqc chIt tr9ng trong diêu kin kinh tê cOn nhiêu khó khAn, quy 
mô và chat lucing dan sO duçic cai thin. 

- Cong tác ph bin, giáo diic pháp lu.t duqc trin khai sâu, rng trên dja 
bàn toàn tinh, khOng ngmg dôi mcii ye ni dung, phIt hcip vâj dôi tuqng, dja 
bàn; chIt trçng cong tác phô bién, giáo diic pháp luat  den vItng sâu, vItng xa, 
yItng có nhieu dOng bào dan tc thiêu sO, vüng trpng diem ye yj phm pháp lut. 
Các mt cong tác tu pháp khác dat  chi tiêu, kê hoach dA d ra. 

- Cong tác an sinh xâ hi duqc chIt tr9ng, dam bào, cong tác giãm nghèo 
triên khai hiu qua hon. Mlrc hithng tht vAn hoá elm nhân dan tiêp t%lc nâng cao, 

90  DAu anh it phá 325 bang, nhóm; bt 1.493 d6i ttxng; diu fra lam rO 1.986/2.206 vi, dat  90%, tr9ng an 97%; 
bat, vn dng 475 d& tucing truy na. 
91  Giãm 11,8% so vi; 0,8% so nguOi chét; 12,1% so ngu&i bj thtrang. 
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phong trào th diic th thao có buâc phát trin khá. B may các cp cc ban dizçyc 
kin toàn, sap xêp, cái each hành chinh theo huâng thun lçii, tao  diu kin 
nghip thic day hoat dng san xuât kinh doanh cho ngixäi dan, doanh nghip, 
giâi quyêt khiêu nai  to cáo xir 1 nhanh chóng. Thirc hin tot các chInh sách và 
doàn kêt dan tc, ton giao theo chü trung nhât quán cüa nhà nuóc, nâng cao d&i 
sOng v3t chat, tinh than cho dOng bào dan tc thiéu sO, giái quyêt kjp thai các 
nhu câu ton giáo. Cong tác dôi ngoi m& rng, an ninh quc phóng n djIIh, trt 
t1r, an toàn xâ hi dam bão. 

2. Nhfrng tim tii, hn ch 

- Tc d tang trithng và mt s chi tiêu trên lTnh vrc kinh t chiia dat  chi 
tiêu dê ra. Tong von dâu ti.r toàn xâ hi và nguôn von dâu tu cong chua dáp ng 
ducc yeu câu phát triên. Vic huy dng, sir diing nguOn 1%rc tài nguyen, khoáng 
san, dat dai phiric vii phát triên kinh tê - xã hi hiu qua thâp. Tiên d xây dimg 
mt sO cOng trInh kiên tthc, van hóa mang tInh bieu tuqng chua dat  yêu câu. 
Nàng hrc canh  tranh, näng suât, chat lixqng san xuât cong nghip và nông nghip 
phát trin chi.ra theo chiêu sâu, thiêu ben v&ng. Ti 1 lap day các c11m cong 
nghip thâp; hiu qua hoat  dng cüa các doanh nghip trong các khu, ciim cong 
nghip chua cao. Chat luçing cong tác quy hoach chua bão dam djnh hu&ng cho 
phát triên. Cong tác quán 1 quy hoach, quán I dat dai, khoáng san chua ch.t 
ch, tInh trang phát trin không theo quy hoach; khai thác khoáng san trái phép; 
phá rirng, Ian chiêm dat rimg van diên ra phi.'rc tap. 

- Tang trithng nông nghip chü yêu d1ra vào tang quy mô, ma rng din 
tIch canh tác. Vic üng diing nông nghip cong ngh cao con han  chê. Các tiêm 
näng, igi the ye kinh tê rung chua duqc phát buy. 

- Chua thu hut duçic các dir an du tu quy mô Rm vao các ngành, linh vrc 
igi the, tác dng l&n den sir phát triên kinh té cüa dja phixang, nhu: chê biên sâu 
nông, lam san, ha tang throng mai,  trung tam Logistics. Kinh tê ci:ra khâu chua 
phát triên. Ha tang du ljch thiêu dOng b, quy mô hoat  dng nhO, san pharn thiêu 
dc sac. Näng lc cüa các doanh nghip tu nhân trên dja ban tinh cOn yêu, quy 
mO nhO, cong ngh san xuât chua hin dai.  Vic triên khai các giai pháp cãi thin 
rnOi trithng dâu tu kinh doanh cOn nhiêu vuang mac; chi so näng 1%rc canh  tranh 
cap tinh (PCI) näm trong nhOm cuOi bang xêp hang. 

- Du tu Co sâ 4t cht, nhân lrc cho ngành y t, giáo dc chua dáp 1rng 
yêu cau. Hoat  dng nghiên ciru, rng ding khoa h9c và cOng ngh chua di vào 
chiêu sâu, hiu qua cOn thâp. 

- Van boa chua duçic du tu tuong xüng vói tang trixâng kinh té; môi 
trung van boa có nhftng mat  chua thirc s'r lành manh;  vic bào tOn, phát huy 
giá trj di san van hóa dat  hiu qua chtra cao; hoat  dng the thao thành tIch cao 
chi.ra ben vüng. Vic xü 1 thông tin gia, xau, dc trên môi truO'ng Internet và 
mang xã hi cOn chQtm. COng tác phát ngôn, cung cap thông tin cho báo chI chua 
dirçc quan tam dung müc. Dâu tu cho báo chI, truyên thông, nhât là dâu tu cho 
h thng thông tin co sâ chua dáp 1ng yêu câu thirc tê. 
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- Cong tác dào to ngh và giãi quyt vic lam cho ngithi lao dng chua 
dáp irng dixçic yêu câu dt ra. Ti l ngu&i dan trong d tuôi lao dng tham gia 
bâo hiêm xâ hi con thâp; chua khäc ph%lc ducic tInh trng nçi dóng bâo hiêm xâ 
hi, báohiêm that nghip. Cong tác giàm nghèo chua thirc sir ben vüng; ti 1 h 
nghèo van cOn cao, nhât là vüng dông bào dan tc thiu s& 

- Xây dirng các tim 1irc trong khu vrc phông thu mt s dja phi.rcing 
chua toàn din, nhât là tiêm lirc chInh trj tinh than, xây dirng the trn lông dan; 
quán trit quan diem kinh té gän vói quôc phông, an ninh trong kê hoach phát 
triên kinh tê - xâ hi cUa ngành, dja phrnmg có non thirc hin chua dông b; chat 
krçng chInh trj, trInh d sn sang chiên dâu cüa 1irc luqng dan quân t1r v và dir 
bj dng viên a mt so con quan, don vj, dja phuang chi.ra dáp üng yêu câu. Cong 
tác nàm, di,r báo tmnh hInh có thai diem, có ncri chua tht sir chü dng; phong trào 
toàn dan bâo v an ninh To quôc a mt so noni hiu qua chua cao. 

3. Nguyen nhân chü yu 

3.1. Nguyen nhân khách quan: Dirn xut phát v kinh t - xã hi cüa tinh 
rt thâp; ket câu ha tang chua dông bO;  nên kinh tê cOn mang nng tInh thuân 
nông, quy mô nên kinh tê con nhO và lac  hu so vói mt bang chung cüa cá 
nithc, chat hxqng thâp, tang trithng chü yêu theo chiêu rng, chua ben vng, t' 
l h nghèo cao. Do xuât phát diêmthâp, nguôn lic han  chê nên vic khAc phiic 
các diem yêu cüa tinh ye con s& ha tang, nguôn nhân l%rc, thj tru&ng. . .dê thüc day 
phát trién kinh tê- xâ hi cOn nhiêu khó khän. Nhiêutiêm näng, lithê cüa tinh 
chua duçic phát buy. Yêu kern ye con sa ha tang, nhât là h tang ye giao thông 
kéo dài trong nhiêu näm ánh huâng tiêu ciIc den phát triên kinh tê - xã hi cüa 
tinh, các tuyên tinh 1, các tuyên nôi các vOng dan cu và vüng san xuât dâu tu 
chm, ânh hithng den km thông hang hóa, di laj  cüa nhân dan, dc bit là giãm 
dOng von thu hñt dâu tu vào tinh. 

3.2. Nguyen nhân chü quan: Nhfing han  ch, yu kém trong vic thirc hin 
ke hoch phát triên kinh te -xã hi giai doan  20 16-2020 chü yêu là do nguyen 
nhân chü quan: 

- Cht krçmg ngun nhan lirc cOn thp, chat hrçing lao dng chuxa dáp üng 
nhu câu phát triên. Vic triên khai thrc hin các nhim vi, giái pháp phát triên a 

mt so ngành, dja phuxonng cOn thiêu dông b, chua phát buy bet näng lirc cüa b 
phn can b, cOng chüc, cO lüc, có noni chua theo kjp yêu câu nhim v1i dê ra. 
Vic can dôi tài hrcvói chüc náng, nhirn v1i chua duc quan tam dung müc. 
Nàng lrc chi dao,  diêu hành cUa chInh quyên các cap tuy có nâng len nhung van 
cOn mt so mt han  chê nhât djnh. Các ban chi dao  thirc hin chuang trInh, do 
an boat  dng hiu qua chua cao. 

- Di mói tu duy kinh t chua that  sir toàn din và dng b; hO may hành 
chInh a con s& churn thirc sir gàn bó v9i dan, con chê phôi hçip to chac thirc hin 
thiêu nhjp nhãng, dông bQ nên hiu lirc, hiu qua lânh dao, chi dao, diOu hành 
cOn nhiêu han  chê. H thông con chO chInh sách và giài pháp chua dü manh  dO 
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tth thành dng 1irc thu hütvà si'r diing tt nht các ngun lirc, cá nOi  1rc và ngoi 
1irc vào cong cuc phát triên kinh tê - xâ hi. 

4. Bài h9c kinh nghim 

4.1. Nâng cao tinh thn doàn k&. Gilt vUng kS'  cixang, tuân thu nguyen ttc 
tp trung dan chü, tp the lAnh dao,  cá nhân phii trách. Phát huy tinh thin sang 
tao, dam lam, dam chju trách nhim cüa can b lAnh dao,  nêu cao tinh than trách 
nhim cá nhân trong chi dao  diêu hành. Xây dirng di ngü can bO bão dam dáp 
üng yêu câu cong vic. 

4.2. Vn diing sang tao  djnh huóng cüa trung uung vào tInh hInh cii th 
cüa dja phucing. Tiêp tiic phát huy tiêm näng, igi the so sánh cüa tinh. Tranh thu 
tôi cia sir ho trçr cUa trung i.wng, cüng vói sir phát huy ni 1irc tao  nên sirc manh 
tOng hqp dê thirc hin các miic tiêu nhim vi cüa dja phixng. 

4.3. Vic ban hành các chü trucrng, chInh sách phâi dira vào ngun lire và 
buy dng tot nhât các nguôn lire dê thirc hin, barn sat djnh hithng quy hoach  và 
các miic tiêu cia dé ra. Vic to chüc phâi thirc hin dOng bO,  toàn din, có phân 
cong trách nhim cit the, tang cithng cong tác kiêm tra, giám sat trong qua trInh 
thuc hin. 

4.4. Coi trçng vic kt hcip chat ch gilta tang tnrng kinh t v&i tp trung 
giâi quy& các van dê an sinh xâ hi, cOng tác giâm nghèo, nâng cao di song 
cüa nhân dan; thirc hin tOt chInh sách vci ngithi có cOng, gia dInh chInh sách, 
dông bào vüng sâu, vüng xa, yang dông bào dan tc thiêu so. 

4.5. On djnh an ninh chInh trj và tr,t tu an toàn xä hôi; doàn kt ni b 
trong cã h thông chInh trj tir tinh den c s lam nông cot cho doàn két toàn dan 
và dông thun xã hi dê tao  nên sue manh  tong hçip trong qua trInh phát triên 
kinh tê - xã hi, gilt vCtng quôc phông. 

Phn thu hai 
PHIfNG HU'ONG, NHIM VJ VA GIAI PHAP 

PHAT TRIEN KINII TE - xA HQI 5 NAM 202 1-2025 

Dir báo tInh hInh th giâi và trong nuâc sê tip flic có nhltng din biên cia 
chiêu, dan xen gilta ci hi, thách thüc. Trén the giâi, boa bInh và lien kêt, p1 
thuôc lan nhau van là xu the chü dao, canh tranh chiên h.rqc, xung dt lqi ich tiêp 
tic din ra ngày càng phüc tap,  khó 1ung. Djch bnh Covid-19 Se thay dOi sâu 
sac, toàn din các môi quanh, hInhthic lien ket và tO chüc kinh te - xâ hi tren 
toàn câu. Xu huOng lien két kinh te trong cong dông ASEAN và các quOc gia 
thông qua các hip djnh thuang mai  tçr do the h mói (FTA), Hip djnh DOi tác 
Kinh tê toàn din khu virc (RCEP), Hip djnh tlr do thuong mai  Vit Nam - Lien 
minh Châu Au (EVFTA) tac dng lan den phát triên cüa dat ruróc. TInh hInh 
Biên DOng tiep tic có nhftng bien dng phIrc tap,  ânh huâng den quôc phông, an 
ninh quOc gia. Nuóc ta vn tip tic qua trInh chuyn di, hoân thin the ché kinb 
te thj trithng djnh huóng xã hi chü nghTa, hi nhp quOc té sau rng hen; th%rc 
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hin các cam kt khi tharn gia các hip djnh FTA, sê có nhiu chInh sách, pháp 
1ut duqc Trung i.iong tiêp tiic dieu chinh trong th?ñ gian tOi. Cuc Cách mng 
cong nghip lan thir tu phát triên manh  me  tao  ra Ca thai cci và thách thIrc. 

Si,r hInh thành ngành cong nghip khai thác bô - xIt, 1uyn Alumin - nhOm, 
nông nghip frng diing cOng ngh cao, du ljch dira trên nht1ng lçii the khI hu, 
cãnh quan "Cong viên dja chat toàn câu UNESCO Däk Nông", cüng vOi vj trI là 
diem kêt nOi gifta Tây Nguyen vói vüng kinh tê tr9ng diem phIa Nam và Dông 
Bäc Campuchia se tao  dà phát triên trong nhftng näm tâi. Tuy nhiên, tInh hInh 
nên kinh tê dja phuang có dâu hiu phát triên chm lai,  nhüng  han  chê ni ti 
chua duçrc khac ph%ic, djch Covid- 19 dâ, dang và tiêp tic tác dng den hâu bet 
các llnh vrc kinh té - xã hi cUa tinh; nhât là ánh hu&ng dn tang truông kinh té, 
thu chi ngân sách, dâu tu và thung mai; lam gián doan các chui giá trj san 
xuât quan tr9ng; suy giàm tiêu dung, djch vi và du ljch; dôi hOi vera phâi chü 
dng phông chông djch, dam báo an sinh xâ hi, phüc lçii xã hi, vira phài nhanh 
chóng phiic hOi san xuât, kinh doanh, tái c câu kinh tê,... 

Trong bi cành do, d Dk Nông tip t%ic phát trin toàn din trên các 11th 
v1rc, can phái có sir quan tam, ho trq manh  me tü Trung uong; dOng th?yi, phài 
nhn djnh 'ai  the mth'92  và tim kiêm du dja tang trithng mâi (93)  có sir dt phá 
trong lành dao,  chi  dao,  to chüc thirc hin. 

I. QUAN DIEM PHAT TRIEN 

(1) Kiên djnh duang 1i lânh do cüa Dàng; ban hành c ch& chInh sách 
cUa dja phuang trên co s& näm vüng, barn sat và vn dung sang tao thu truong 
cüa Dâng, chInh sách pháp 14t  cüa Nba nixac, cii the hOaNghj quyêt Dai  hi 
Dâng b tinh lan thi'r XII, 4n diing linh hoat  sat vói th1rc tiên, dam báo hài hoà 
lçii Ich cüa Nhà nuac, nguai dan, doanh nghip, cong dông dan Cu; tao sir dOng 
thun cao trong qua trInh tO chüc th%rc hin. 

(2) Huy dng, khai thác và sü dmg có hiu qua các ngun lc, phát huy 
các nguôn 1rc ben trong, tIch circ thu hut các nguôn 1rc ben ngoài cho qua trInh 
phát trien cüa tinh. Phát triên kinh tê nhanh nhung bào dam dông bO,  ben vüng 
trên tat ca các ngành, llnh vrc, trong do tp trung dâu tu có trçng diem các 
ngành, 11th vrc ma tinh có lçii the phát triên trên Co sâ dam bâo các môi quan h 
giUa tang truâng kinh tê vOi phát triên van hóa - xà hi, bão v mOi tru&ng, bão 
dam quôc phOng an ninh, dôi ngoi. 

djnh 1a1  th mnh cüa tinh: (1) Khoáng san Alumin quy rnô lan; (2) KM hu on hôa; (3) Tim nang dat dai 
nông nghip và qu dat phát trin do thi; (4) tiêm nng v thng; (5) tim näng phát triên nng hrqng tái tao (6) vj frI dja 
l chiên liwc. 
93Nhn djnh dw d!a  tang tru*ng trong nhirn 2020-2025: (1) Luyn Nhôm: Tip tiic pháttrin và dot  kêt qua 
trong cOng nghip 1uyn Nhôm, djnh huOng ché biên sâu nâng cao giá frj khoáng san, chuan bj két câu ha tang dé ma 
rng cong nghip 1uyn nhôm vàsau nhôrn; (2) Ma rng chô biên Alumin: Tiêp tiic kiên ngh Trung irnng cho phép 
ma rng quy mô va cac thành phan kinh tO khai thác Alumin, phát huy hiu qua d dixqc minh chang frong giai don 
thI diem; (3) KiOn nghj phát triOn k& càu h tang giao thông dôi ngoi trQng diem liOn vOng Nam Tây Nguyen và 
DOng Nam B (dLthng cao tôc, di.rang sat qua tinh Däk Nong, dO xuatphucmg an cl6i quyn khai thác mO bô xit lay ha 
tâng là dng Irc thüc day toàn din phát frin K1'XH; (4) Thu hut dâu tir phát triOn do thj trung tOrn, gän liOn vó'i du 
hch nghi duöng fren lm the khi hau va lirong ion qu' dat do thi chia khai 1hác heo quy hoach, (5) Nang cao 'rg 
suat, chat luçcng và giá frj nông san, dâu giã quyOn si'r ding dOt sau hoàn tM alumin dê phát triOn nông nghip 0ng 
di,ing Cong ngh tiOn tiOn. 
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(3) Kiên quyt, hen tn thirc hin xây dirng, chinh dn Dãng, xây drng h 
thông chInh trj trong sach,  vthig  manh,  tinh gçn, hiu qua, tr9ng tam là thrc hin 
Nghj quyêt Trung iiang 4 khóa XI, XII, gän vâi day mnh h9c tp và lam theo tu 
tu&ng, d.o dirc, phong cách Ho ChI Minh. Xác djnh cong tác tu ttrâng là nên 
tang; Cong tác to chrc can b là dng lirc; cong tác kiêm tra, giám sat là khuôn 
phép, xü l k lut Dâng nghiém minh, không có vüng cm. 

(4) Khoi dy manh  me tinh than yêu nuâc, khát vçng phát trin, phát huy 
mci nguôn lirc, tiêm näng trong Nhân dan dê tr& thành dng 1irc ni ti cho qua 
trInh xay dung, phát triên Däk Nông; tang cithng quan h mt thit giüa Nhân 
dan vii Dâng, Nhà nuâc thông qua hoat  dng cüa Mt trn To quOc Vit Nam 
và các tO chCrc chInh trj - xâ hi, nhât là hoat  dng giám sat, phãn bin. 

(5) U'ng diving m?nh  me khoa hc và cong ngh, nhtt là các thành t%ru cüa 
cuc Cách mng cOng nghip lan thir ti..r trong: phát triên kinh tê; quân l xä hi; 
xây drng chInh quyên din tü; phát triên y tê - giáo dvc;  nang cao nAng suât lao 
dng,. . .nhäm thirc hin có hiu qua Chuang trInh chuyên dôi sO quôc gia den 
näm 2025, djnh huâng den näm 2030. 

II. MIJC TIEU PHAT TRIEN 

1. Miic tiêu tng quát 

Phát trin kinh t Dk Nông vâi tc d tang trithng nhanh và bn vftng, 
trén cci si khai thác có hiu qua cácnguôn tài nguyen, lçii the cüa tinh và huy 
dng các nguôn l%rc tü ben ngoài. Phát triên nên nông nghip irng ding cong 
ngh cao, ben vrng gän lien vâi chuOi giá trj, nâng cao giá trj gia,  tang; huâng 
den nell nông nghip thIch rng biên dôi khI hu. Tp tnung phát triên theo chiêu 
sâu các ngành cong nghip có lçii the, tüng buóc i'rng diing cong ngh hin di 
hInh thành các san phâm có giá trj gia tang cao, Co strc cnh tranh trên thj 
truOng; Phát triên các loai  hInh djch vi theo huOng tang cu?mg chat luçing, dam 
bão phc vi tot cho thj tnthng, nhât là các loi hInh djch vii du ljch ma tinh có 
li the. Phát triên sir nghip van hoá xâ hi, day manh  cong tác xâ hi boa giáo 
dc dào tao, y tê, van hoá, the dc the thao. Nâng cao chat luçing dôi sOng nhân 
dan di dôi vâi giãm nghèo ben vng, to vic lam, bào darn an sinh xã hi và 
bâo v mOi tru&ng. Giü vftng on djnh chInh tn, bâo dam quOc phOng an ninh và 
trât tu an toàn xâ hi. 

2. Các khâu dt phá: 

(1) Cài thin manh  me mOi trumg du tu kinh doanh, tru6c ht là day 
rnnh cãi cách hành chInh; nâng cao näng lirc canh  tranh, dôi mâi thu hut dâu tu, 
dOng hânh cüng doanh nghip; huy dng, quán l và sir diing có hiu qua mci 
nguOn l%rc cho phát triên. 

(2) Xây dimg k& cu h. tng, tr9ng tam là h. tng giao thông, uu tiên dâu 
tu xây drng, ma rng h tang giao thông tncng diem ni tinh, kêt nôi các diem 
du ljch và h tang trung tam do thj. Thüc day dir an Du?ing cao tOc Tây Nguyen 
- TP HCivi (don tü TP Gia NghTa - TP HCM) sOrn trin khai, hoàn thành dung 
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tin d; kin nghj Trung hang s&m xay dirng dithng st Dk Nông - Chan Thành 
(BInh Phi.râc); ma rng quôc l 28. 

(3) Phát trin ngun than lirc, tr9ng tam là dào tao  và thu hut nguOn nhân 
lrc chat luqng cao trong h thông chInh trj, nhât là can b lath do, quán 1 và 
nguôn nhân 1irc trong các ngành, linh virc là tri ct phát triên kinh tê cüa dja 
phixang. 

3. Muc tiêu cii th: Trén Co si tInh hInh thi.rc hin nhiêm vu kinh t xâ 
hi giai doan  2016 - 2020; Van kin Dai  hi Bang bO tinh lan thu xii. Xây dirng 
các cM tiêu phát triên kinh té - xA hOi  chü yêu giai doan  202 1-2025, gôm 11 
nhóm chi tiêu (so 1iu chi tiêt theo Phii lic III dInh kern). Trong do: 

(1). Tang trixOng kinh t GRDP: BInh quail tü 7,5-8%, trong do: KV I dat 
4,5%; KV II dat  13,36%, Ky III dat  7,55%; Khu virc Thuê trü trçy cap san phâm 
dat 9,74% (dir kiên san phâm chü yêu - Phij lic IV dInh kern). GRDP bInh quân 
dâu ngi.thi den nàm 2025 dat  70 triu dông. 

(2). Tng vin du tix toàn xã hi: tang bInh quân 15%Inàm, ti tr9ng chiêm 
tir 35-40% so vói GRDP. 

(3). Thu, chi ngân sách: Ca giai doan dat  trén 18,4 ngàn tr dng, tc d 
tang thu bInh quân 12%/näm. 

(4). Kt cAu ht tng: Ti l nhira hoá chung disang tinh 73%; Ti l do thi 
boa 33%; ti l h sir diing din 99%, ti l dáp üng cho din tIch có nhu câu tuâi 
85%. 

(5). Lao dng và vic lam: Tng s lao dng duçvc tao  vic lam Ca giai 
doan trên 90 ngàn luqt ngi.rai; Dào tao  nghê cho trén 20 ngàn ngizôi. 14,8% 
nguai lao dng trong dO tuOi lao dng tham gia bâo hiêm xâ hOi. 

(6). Giàm nghèo: Ti l h ngheo mi näm giâm tü 2% tra len, riêng hO 
nghèo dông bào dan tOc  thiêu so tai ch giãm tü 4% tr& len theo chuân nghèo 
2021-2025. 

(7). Y t& Dt 21 givang bnhIvan dan; 8,9 bác s5?/van dan; trén 95% dan 
so tham gia bão hiêm y tê toàn dan. 

(8). Giáo diic: S tru?mg dixçc cong nhn dat  chun quc gia hang nãm là 
10 tnrang trâ lênlnàm. 

(9). Van hóa: 60% xã dat  chun van hóa nOng thôn mói, phu&ng thj trn 
dat tiêu chuân van minh do thj theo tiêu chuân mâi. 

(10). Môi truang: Bào v t& din tIch rrng hin có, d.y manh  cong tác 
trông rung, nâng ti l che phU thng dt trên 40% vào nàm 2025; cã giai doan 
trông mai 5.000 ha rung tp trung; 

(11). Nông thôn mói: Phn du dn näm 2025, có 43 xâ dat  chuân nông 
thôn m&i (trong do cO 12 xä dat  chun nông thôn mài nâng cao), mi xä dat  blnh 
quân 17,2 tiêu chI trâ len. 
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III. NHIM \TIJ, DNH HIJt1NG VA GIAI PHAP CHU YEU PHAT 
TRIEN KINH TE - xA HOI GIAI DOAN 2021 - 2025 

1. Quán trit và trin khai thiyc hin hiu qua Nghj quyt Di hi 
Bang b 1n thfr XII tinh Oak Nông, triên khai các chInh sách cüa trung 
ung sang to, phil hçrp vó'i tlnh hInh cüa d!a  phtrong, nâng cao tinh than 
cng hin, d cao s1r sang tio và trách nhim ella ngtrôi dfrng du 

- Xây dirng các Nghj quy&, Chiwng trInh, K hoach, Chi thj trInh Tinh 
ui', HDND dê ban hành, thirc hin, cu the hóa các miic tiêu, nhim viii Nghj 
quyêt Dai  hi Dãng b tinh lan thá XII, giai don 2021-2025. Trên Co sâ các 
chuong trInh miic tiêu 1&n cüa Di hi Dáng b tinh lan thu XII, UBNID tinh chi 
dao các sô, ban, ngành và dja phi.rong triên khai và ci the boa bang các giâi pháp 
chi tiêt, xây dimg ké hoch triên khai trong cã giai don 202 1-2025 và kê hotch 
theo tüng näm. 

- Thirc hin so kt, tng kt các Nghj quy&, Chuong trInh giai doin 2016-
2020, tü do dê ra phuong hixâng, nhim vii thirc hin tiêp tc trong giai doan 
2021-2025. Trong qua trInh tong kêt,,thäng than nhIn nhn nhftng khuyêt diem 
dê khäc ph1ic, sila cha và thirc hin tOt trong giai don mói. 

- Quán trit và thrc hin hiu qua tt cá các chInh sách cüa trung uong v 
diêu hành kinh tê xä hi vi mô, trên dja bàn tinh. Ap dicing các chInh sách, djnh 
huóng cUa trung uong, phil hqp vâi diêu kin thc tê cüa dja phuong. Ban hành 
các quy djnh cii the ti dja phi.rong dé triên khai các djnh huóng, chi dto cüa 
trung i.rong bão dam khá thi và hiu qua. 

- Nâng cao, d cao và có quy ch v trách nhim cUa ngi.thi dfrng du, thu 
truâng các don vj trong vic th%rc hin các nhim v11 cüa Nghj quyêt Dai hi 
Dãng b tinh lan thi'r XII dê ra. Co bin pháp nâng cao hiu 1irc và hiu qua quãn 
l nhà rnthc trong vic thirc hin các chi ctto cüa trung uong, Tinh u, HDND 
tinh và UBND tinh. 

2. Xây dirng chat lirçrng "Quy hoch tinh thôi k 2021 - 2030, tm 
nhIn 2050" trInh trung lro'ng phê duyt, lam djnh htrvng phát triên trong 
dài hin 

Can cü vào Quy hoach tinh th?yi kS' 2021-2030, t.m nhIn 2050 duqc phê 
duyêt, dê ra drnh huong, muc tiêu chiên luoc, xac drnh cac dông luc, nguôn luc 
phát triên cüa dja phi.rang dê bâo dam cho sir phát triên dOng bi, thông nhât, 
khai thác nguôn hrc tiêt kim, hiu qua, bào dam cho phát triên ben vng.C.p 
nh.t nhüng djnh hung mói cUa trung ucmg, xu hithng mâi cüa phát triên kinh 
té,trong diéu kin hi nh.p sâu vào kinh tê quôc tê dê djnh huàng mô hInh phát 
triên kinh tê xa hi cüa tinh phü hqp vài giai don mâi. Nâng cao chat luqng 
quy hoch si~ ding dat, quy hoach  do thj và quân 1 chit chê, theo huàng phát 
huy loi the ye din mao, dja hInh, thô nhuöng d.c tnrng cüa tinh mien nih Va 
irng phó vói bien dôi khI hu. 
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3. Phn du mfrc tang trir&ng cao trên nn tang dy minh huy dng 
và sfr dijng hiu qua mçi ngun hjc, phát trin nhanh kt cu hi tang d1ng 
b dê tto dng Iy'c phát trin toãn din kinh t xã hi 

- Duy trI tc d tang tnr&ng n djnh cüa các giai doan truâc, It nhât ô mirc 
tang tri.râng khá, cao han bInh quân cüa Ca nuóc (tü 1-2%), trên nn tang buy 
dông, su dung hiêu qua mol nguôn luc Huy dông hiéu qua toan xâ hôi tham gia 
dâu tu, phân dâu tong von dâu tu toàn xä hi dt t' trçng trên 35% - 40%/GRDP. 

- Chü truang chü dng d xuAt, tip cn các chInh sách phát trin kinh t 
mâi cüa Trung uang. Tranh thu các chInh sách, nguôn 1irc cüa trung uang uu 
tiên dac thu ye vüng Tây Nguyen, ye vj trI chiên luçic ye an ninh quôc phOng cüa 
tinh dê 4n dng nguôn lirc dé phát triên kinh tê, dam bào an ninh quOc phOng. 

- Vn dng ngun vn ODA d du tu phát trin k& cu h tang. Lira 
chçn dir an ctâu tix cOng dra trên hiu qua kinh tê xä hi và thii hu&ng cüa so 
dông ngithi dan. Tang cuông diêu tiêt dâu ti.r cOng ti'r ngân sách dja phuang. 
Triên khai dông b, hiu qua các giái pháp ye diêu hành ngân sách nhà nuóc, 
báo dam th1rc hin các nhim vii thu, chi; nâng cao hiu lirc, hiu qua qua diêu 
hành cong tác tài chfnh - tiên t cüa tinh. Tang c.thng cong tác quãn 1 thu, khai 
thác nguôn thu, nhât là các nguôn thu ti'r dat. Quán l' chat chê quy hoach si1 
dicing dat, nhât là dôi vâi qu5 dat dO thj dang quy hotch, qu dat dê thu hut dâu 
tu dir an; xây dirng ca chê dê tinh ti giài phóng m.t bang, tao  danh miic kêu gQi 
dir an dâu tu hap dan dôi vâi cac nhà dâu tu chiên luqc. 

- Khai thác ngun ngoi l%rc ngoài nhà nithc bang cách thu hut các nhà 
dâu tu lan, chiên 1ucc, tiêm l%rc tài chInh manh  vao dâu tu mt so dir an lón, Co 
diêu kin thi4n lçii san có dê triên khai ye h. tang do thj trung tam, ha tang du 
ljch tr9ng diem, ha tang khu cOng nghp, khai thác mO bô xIt. 

- Phát trin kt cu ha tang theo huóng dng b và toàn din, buOc dau 
tiên ha tang giao thông dê lam dng 1irc, di truàc, tao  thüc day phát triên toàn 
din kinh té xâhi; uu tiên ha tang thüy lgi dé phic vii nOng nghip và dan üng 
phó vâi biên dôi khI hu ngày càng gaygät. Eju tiên thu hut dâu tu h tang do 
thj, ,du ljch và djch v,ha tang KCN. Dâu tu ma rng, nâng cap, sa cha các 
tuyen tinh l và rnt so tuyên giao thông quan trçng. Tiêp tiic kiên nghj trung 
uangcho ca chê hoc nguôn von dê dâu tu dir an Duang cao tôc Tây Nguyen - 
Tp Ho ChI Minh; du&ng sat Däk Nông - Chon Thành (BInh Phuóc). 

4.Cãi thin minh me môi trirng dau tir, day minh thu hut dau tir, 
phát triên doanh nghip, kinh t tir nhãn và các thành phan kinh tê 

- Câi thin manh  me môi truang dau tu gn lin yâi câi each hành chInh, 
náng cao hiu qua cOng tác diêu hành, thirc thi chInh sách, cung üng djch vi 
cong. Dê xuât bâi bO các thU tiic hành chInh không can thiêt, trái v&i cci chê thj 
trumg, thay dôi hInh thüc quân l nba nuâc tir "tin kim" qua "hu kiem"; Cái 
cách thU tiic hành chInh dâu tu, giâi quyêt dirt diem các ton tai  vuàng mac và 
day nhanh thai gian thic hin quy trInh dâu tu nhu: dang k dau tir, thuê, bâo 
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him, dt dai, cp phép xây drng, quy hoach, dánh giá ctjnh kS',  d giám sat 
vic giâm thñ gian. 

- Dôi mâi ca bàn phirong thirc xi'ic tiên du tu, tü chiu rng sang trng 
diem, tr9ng tam. ChInh quyên cac cap nghiên ciru cci chê, bô trI nguôn von 
chuân bj dâu tii dê giái phóng mt bang, tao  các diêu kin thun lçri triiâc dôi vâi 
các d1r an m1jc tiêu dé kêu gçi dâu tu, 1Ia ch9n nhà dâu tu chiên krçic phát triên 
các ngành, linh virc tr9ng diem cüa tinh. Co bin pháp kiém soát nàng hrc tài 
chInh dôi vâi các nba dâu tir däng k9 dâu tu vào tinh. Sà dicing nguôn ngân sách 
dê giãi phóng mt bang các vj trI có khà näng thu hut và thun igi cho dâu tu dê 
tao qu dat lan thu hut dâu tu. 

- Di vol khu vrc kinh t ti.r nhân trên dja bàn tinh:(1) Tp trung kêu gçi 
dâu tu, khuyên khIch, h trçl khu vrc kinh tê tu nhân dâu tu phát triêncông 
nghiêp miii nhon la cong nghiêp Alumin - nhôm, sau nhôm, Cong nghiêp chê biên 
các nông san the manh  cüa tinh, phân dâu den näm 2025, cong nghip chê biên 
sâu trO thãnh linh vrc kinh tê dng 1irc cüa dja phucmg;(2) Khuyên khIch, ho trçl 
khu vrc kinh té tu nhân dâu tu vào nông thôn mOi gän chat vOl m1ic tiêu xây dirng 
nông thôn mOi và giãm nghèo ben viing; phát triên nông nghip gàn vOl lçii the ye 
viing khI hu on hoà, phát triên nông nghip irng diing cong ngh cao, nông 
nghip an toàn; quàn 19 bão v và phát triên rirng hiu qua, nâng cao t9 1 che phü 
rmg;(3) Tp trung chi dao  thu hut khu virc kinh tê tu nhân phát triên djch vi dáp 
iirng nhu cu cüa than dan, mO rng thj truOng, day manh  xuât khâu, xây d%rng 
thuong hiu hang hóa the manh,  hoàn thin h thông thuong mai,  phát triên du 
ljch trên nn tang phát buy các igi the tir nhiên cüa dja phucing. 

- D6i vOl khu virc kinh t tp th trên dja bàn tinh: Tip tçic di rnOi,nâng 
cao hiu qua, hInh thüc boat dng, gàn boat dng vOl hiu qua thirc chat dôi vOl 
các mô hInh kinh tê t.p the, khOng rp khuôn theo mô hInh ben ngoài. Djnh 
huOng khuyn khIch kêt nôi giia các hqp tác xã và các doanh nghip, phân,cOng 
và thirc hin rô vai trO trong mOi lien két nay, hcip tác xâ tp trung san xuât san 
phâm dat  chuân, doanh nghip tp trung vào thj truOng và dâu ra. Trong diêu 
kin ciia tinh, tp trung uu tien phát triên mO hInh hqp tác xã, to hgp tác nOng 
nghip hin dai;  coi day là bin pháp dé giài bài toán "dugc müa mat giá", tránh 
biên dng iOn ye giá câ, On djnh thj truOng tiêu thii cho nông san cUa tinh. 
Khuyên khIch kinh tê tu nhân tham gia gop vOn, mua CO phân cüa các doanh 
nghip nhà nuOc cô phân boa. 

- Di vOl khu virc kinh t nhà nuOc, don vj slr nghip cong 1p trên dja 
bàn tinh: Tiêp tiic sap xêp, dOi mOl doanh nghip nhà ni.rOc, các cong ty nông 
lam nghip theo dé an dA dixgc phê duyt và tiên d ChInh phü yêu cau, phát buy 
hiuquà nguOn vOn, nguOn 1%rc ye dat dai, rung, tài nguyen và tài san nba nuOc 
dã dau tu. Kiôn quyôt xü 19 các doanh nghip thua i, thrc hin quán 19 theo co 
che thj truOng. TO chüc lai  b may các don vj sir nghip theo htrOng tinh gçn, 
giám bOt trung gian, sap thp các don vj cO chIrc nãng lien thông. Trao quyên tr 
chü, tir chju trách thirn cho các don vj; dam bão quyn bInh ding cung cap 
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djch vii cong giüa các darn vj sir nghip trong cOng 1p và ngoài nhà nuâc theo 
car chê thj trithng. 

- D& vâi khu vrc kinh t nuâc ngoài (FDI): ChU dng djnh hithng kêu 
gçi dâu tix vào các dr an cong nghip, nông nghip cong ngh cao, näng lung 
tái tao, chuyên giao cOng ngh tiên tiên, các dr an có vOn 1&n, dng 1irc lan tOa, 
kéo theo phát triên nhiéu ngành, linh virc. Hn chê các dir an nông, lam nghip, 
các dr an có ham hxçing cOng ngh thâp, cong ngh lc hu ành hung mOi 
tnthng, din tIch dat dai lan, khu virc tr9ng diem ye an ninh quôc phông. 

5. Dy mnh tái co cu các ngành kinh t; phát trin cong nghip 
Alumin - Nhôm, nãng hrçrng tái tio, ch bin sâu các san phm nông nghip 
chü hrc; nông nghip ü'ng dyng cong ngh cao, bn vüng theo chuôi giá trl 

-Nâng cao chit krqng tang truâng; kt hçxp hiu qua phát trin chiu rng 
vói chiêu sâu, chü tr9ng phát triên chiêu sâu; khai thác có hiu qua các lçii the ye 
khI hu, dat, thng và khoáng san, nhât là khoáng san Bôxit, du ljch sinh thai và 
tang cithng thu hut các nguôn von tü ben ngoài. Ip trung phát triên Cong 
nghip khai khoáng và luyn nhôm, phan dâu trâ thành trung tam cong nghip 
Nhôm quôc gia. Thüc day, ho trçl nhà dâu tu sam dim Nhà may luyn nhOrn vao 
hoat dng; hoàn thành Khu Cong nghip Nhân Car 2 dé thu hut các dir an dâutii 
djch viii ph trq phc vli cho ngành cOng nghip nhOrn, san xuât các san phâm 
sau nhôm. Kiên nghj Trung uarng: ma rng cOng suât Nhà may Alumin Nhân 
Car; nghiên ci.ru, kêu gçi, ma rng dâu ti.r khai thác bO xIt, luyn Alumin, din 
phan nhOm theo quy hotch dâ duçic phê duyt. Phát triên cOng nghip chê biên 
ho trçl cho ngành nOng, lam nghip; nhât là cOng nghip chê biên sâu các san 
phâm the manh  cüa tinh. Phát triên h thông näng krqng tái tao,  nhât là näng 
1ung din gió, din mt tthi; tiêp tiic kién nghj Trung ixarng sam triên khai xây 
dirng tram  biên áp 500kV và di dai thr&ng day 500kV ra ngoài trung tam Thành 
phOGia NghTa. Phát trién nOng nghip 1mg diing cOng ngh cao, ben vüng theo 
chuôi giá tn; phát triên kinh te thng, trOng và ché biên duçrc lieu; tang slrc canh 
tranh, nâng cao giá trj gia tang các san phâm nông nghip chü lirc. 

- Thirc hin thành cong 02 d an nOng nghip (d an Tái car câu ngành 
nông nghip và dê an Vüng nông nghip 1mg diing cong ngh cao). Phát triên 
nông nghip theo huâng sach,  chat luqng và ben vttng, tao  müi dt phá ye nOng 
nghip 1mg diing cOng ngh cao. Day rnanh car giai hóa, hin dai  hóa, üng ditng 
cOng ngh sinh hçc, phát triên san xuât hang hóa ian, có näng suât, chat krçing, 
hiu qua và khà nàng canh  tranh và giá trj kinh te cao. Thlic day chuyên djch car 
câu nông nghip theo hizâng tang t' trçng chän nuôi yà djch vi nOng nghip. 

- Tao môi tnthng va diu kin thun igi d kinh t nOng h tir nguyen lien 
kêt hInh thành các hInh thlrc tO chIme hgp tác hoc hoat  dng theo mO hInh doanh 
nghip. T.p tnung chi dao  th%rc hin có hiu qua cac chInh sách h trq doanh 
nghip dâu tis vào nông nghip, nOng thOn. 

- Dt tr9ng tam phát trin khoa h9c cong ngh vào hiu qua 1mng diing tai 
doanh nghip yà san xuât cIma nguai dan, chIm trçng nghiên clru cac linh virc 
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khoa hçc cong ngh dc tnmg, phU h9p vâi diu kin cüa tinh, trong do t.p 
trung vào các cong ngh san xut nông nghip cOng ngh cao, các cong ngh 
lien quan den ché biên sau nhôm, ...; dôi m6i phtning thirc phân b ngân sách 
cho khoa hc cong ngh, chi dâu tu cho các d an có hiu qua 1rng diing thçrc t 
cao, phiic viii thiêt thirc cho phát triên kinh tê xâ hi, nâng cao däi sng nhân dan 
cüa tinh. 

- Phát trin bn virng theo mô hInh tang tnthng xanh, gn phát trin kinh 
te vâi báo v môi trithng. Bào v tuyt dôi din tIch thng hin co, nâng cao t l 
che phü thng. 

6. Phát trin d!ch  viii dáp frng nhu cu cüa nhãn dan, mOr rng thj 
trir&ng, day minh xut khu, xãy drng thtro'ng hiu hang hóa the minh cüa 
tinh; kho'i dy Va phát trin tim náng phát trin du llch 

- Khai thác và phic viii t& thj trtthng trong tinh, kt hcip vói dy mtnh giao 
hru hang hóa vâi cac tinh dê mi rng thj tnthng, dc bit là các tinh thuc khu 
vrc kinh tê trQng diem phIa Nam, vâi các trung tam do thj lOn nhu thành phô Ho 
ChI Minh. Day mnh các hoit dtng xOc tiên ho trçi thirong mi, tiêp ti1c quãng bá 
và thirc hin chInh sách cIixa hang ye nông thOn, thirc hin cuc 4n dng "ngu?ñ 
Vit Nam uu tiên dung hang VietNam" bâo dam thiêt thirc, hiu qua. Xây dirng 
dê an h trçr doanh nghip phát trien thj tnr&ng và xüc tiên thucing mi. 

- H trq doanh nghip tim kim thj trueing bn vüng, My manh  san xut 
và xuât khâu các mt hang có lçii the canh  tranh, có giá trj gia tang cao; tich c1rc 
phát triên các mt hang có tiêm näng thành nhtng m.t hang xuât khâu chñ lirc, 
theo hixàng nâng cao hiu qua xuât khâu; Xây dimg Kê hoach  diia san phâm 
nOng nghip the mnh và chat krqng cao cüa tinh vào tiêu th ti các siêu thj 
trong nithc. 

- Du tu phát trin các trung tam thucing mi, siêu thj quy mô ion, hin 
dai ti các dja bàn trng diem có dOng dan cu và các khu dO thj m&i. Thu hut 
dâu tu phát trién h thông phân phOi ban buOn, ban lé, siêu thj, trung tam thucing 
mai trên dja bàn tinh, dc bit t?i  các dO thj nhu: Gia NghTa, Kiên Düc, Dàk Mu, 
EaTling... Ho trq dâu tu các siêu thj ti các trung tam do thj iOn cüa tinh; khuyên 
khIch các nhà cung cap hang hoá tiêu dung mO các di i cap i tai  tinh de khàc 
phiic tInh trng mt bang giá cao. Thirc hin tot nhim vii quán i thj truOng 
nhàm tang cuOng kS'  cuang, trt tir thj truOng; ngän chn t buOn lu, gian in 
thuang mi; san xuât và buOn ban hang giâ, hang kern chat iuqng; dam bào hang 
hOa liru thông thông suOt, không dê xay ra tInh trng khan hiêm hang hóa và 
tang giá dt biên. 

- Phát trin djch vi 4n tài có h th6ng vn chuyn, tram drng chân thun 
tin, mO rng dja bàn phic vii den các vcing cO diêu kiin kinh t - x hOi  khó khän. 
MO rng luông tuyen 4n tài den tat ca các tinh thành trong cã niiOc. Khuyên khIch, 
to m9i diêu kin cho các doanh nghip kinh doanh 4n tâi phát trin. 

- Phát trin da dng các 1oi hInh du ijch, tüng buOc kin toàn ci sO h? 
tang, t?o  ra các san pham du ijch mang tInh dc trung riêng cüa tinh D.k Nông, 
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trong do chü tr9ng phát trin san phm du ljch Cong viên dja cht toàn cu 
UNESCO Däk Nông. Day manh  phát triên du ljch sinh thai, vAn hóa kêt hqp du 
ljch tam linh, hOi  nghj, hi tháo, khám phá và các djch v vui chth giái trI dê thu 
hut khách quôc tê và ni cija. Xây dirng co chê quán 1, phi hqp gicra các co 
quan quán ! nhà nuâc vâi các to chüc xã hOi,  doanh nghip, doanh nhân dâu tu 
phát triên kêt câu ha tang. Khuyen khIch phát triên du ljch cong ctông tai  các 
vüng dông bào dan tOe thiêu so, hInh thành mô hInh tfrng ngithi dan, cong dông 
dan cu tham gia boat  dng du ljch. Kêt nOi tong the các danh thng du ljch toàn 
tinh, diem ban hang, két hqp vol khách san  nghi drông dat  chuân de tao  Tour du 
ljch hap dan, quâng bá thu hut du khách. 

7. Quãn 1 và sfr diing ngun dt dai, tài nguyen, bão v môi trtrô'ng, 
chü ttng frng phó vri bin di khI hu 

- Tip tiic thirc hin chü trumig cüa Dãng, pháp lust cüa Nba nixOc v 
quãn 1' và khai thác, sü diing các nguôn tài nguyen, ctc bit là tài nguyen dat 
dai, khoáng san, tài nguyen thng, tài nguyen nithc. Chu trong cong tác tuyên 
truyên, giáo diic, tao  sr thông nhât trong toàn xâ hi ye nhn thuc và hành dng 
trithc tác dng cüa biên dôi khI hu, thién tai circ doan, suy thoái tài nguyen 
thiên nhien, ô nhim môi trithng gia tAng, dang tr&thành nguy co de dça nghiOrn 
trçng süc khOe, diii sOng nhân dan và sjr phát triên ben vfrng. Khong dánh dôi 
mOi tru?yng lay tAng trithng kinh tê; th%rc hin sang icc, 1ira chn dâu tu phát 
triên dira trên cac tiêu chI ye môi tru?mg; quãn l nghiêm ngt và phát triên din 
tIch thng dâu nguOn, rfrng phông h; xác djnh các din tIch rung bj xâm canh 
trái phép, CO bin pháp dê khuyên khIeh doanh nghip và nguii dan trông mOi 
lal rt'rng. Tiêp tic chi dao  thirc hin cong tác hoàn thô sau khai thác bô xIt; 
nghiên cfru xây drng các co chê cci ché, chInh sách phü hqp dê thuê dat và ho 
trq diii song cho các dôi ti.rcmg cO din tIch dat khai thac bô xIt. 

- Khai thác hiu qua ngun lirc dt dai cho phát trin kinh t - xA hi, 
trong do nâng cao chat luqng, tiên d xay dimg, tInh khà thi cüa quy hoach, kê 
hoach sir dung dat; dam bão tInh cOng khai, minh bach,  ben vüng, thông nhât 
giüa quy hoach sir diing dat vOl các quy hoach  khác cO lien quan; vic thu hOi 
dat, bOi thung, ho trq, tái djnh cix dê thrc hin các dr an phát triên kirih té - xâ 
hi phü hqp vâi Co chê thj trtthng, bào dam hài bOa lçii Ich cUa Nha nuOc, nguOi 
cO dat bj thu hOi và nha dau tu, giàm thiêu khieu kin lien quan den thu hOi dat; 
thirc hin nghiêm cac quy djnh ye thu hôi dat dOi vOi cac dii an triên khai chm 
tiên dO,  sü diing dat sai miic dIch, vi pham pháp 1ut ye dat dai. 

- Chü dng xay dimg chiscmg trInh, k hoach  hành dng Chin luqc ye irng 
pho yOi biên dôi khi hu; Chién hxgc quOc gia ye phOng, chOng thiên tai. Han  che 
tOi da các nganh, lTnh virc san xuât, kinh doanh, các dir an phát triên kinh tê sü 
d%lng lang phI, khai thác khOng hiu qua tai nguyen thiên nhiên, phát thai nhiêu 
chat o nhiêm, khI nha kInh, bUy hoai cãnh quan, sinh thai, gay 0 nhiem mOi 
trl.rng, gia tAng rüi ro thien tai, nhât là vüng dau nguOn nuOc, khu dan Cu. 

8. Nâng cao chat hrçrng giáo dye dào tao, ngun nhân lirc; phát triên 
con ngtrb'i, chAm soc sfrc khöe nhân dan 
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- Trik khai th%rc hin di mâi toàn din và dng b giáo diic và dào tao,  phát 
triên các ca s& dào tao  a các cap; uu tiên dâu tu phát triên giáo diic và dào tao  a các 
vüng dc bit khó khàn, vüng dan tc thiêu sO, biên gi&i, vüng sau, vüng xa và các 
dôi tuçing chimnh sách. Duy tn két qua và nâng cao chat luqng phô cp giáo dçic tiêu 
hçc dung d tuôi và phô c.p giáo dijc trung h9c ca sa. Phát trin dông b h thông 
giáo di1c và dào tao  theo hu&ng tang cithng dâu tu Ca sâ 4t chat di dôi vâi náng 
cao chat hrcing di ngü giáo viên, can b quãn l giao d%ic, bào dam các diêu kin 
co bàn dê thirc hin tot chumg trInh giáo diic phô thông và sách giáo khoa mói, 
th%rc hin giáo diic toàn din, nâng cao chat hrqng dy và hQc. Dam bâo day dü so 
lisçmg can b quãn l, nhà giáo theo tiêu chuan a các cap h9c, ngành hçc. Day 
mnh cong tác xã hi hoá giáo diic. Co dê an ho trq nâng cao ti l hc sinh là con 
em dan tOc  thiêu so, vüng sâu vüng xa theo bce a các cap hçc cao han. Dôi mói 
cong tác quãn l, dy m?nh  cong tác thanh tra, kiêm tra, giám sat, ngan ch.n Va xü 
l nghiêm nMng tiêu circ trong giáo diic và dào tto. 

- Thu hut, nâng cao chit h.rçmg dào tao  ngun nhan 1irc nht là ngun nhân 
hrc chat luqng cao trong h thông chInh trj và nguOn nhân lrc ph1ic vi phát 
triên: lao dng k5 thut tay nghê cao, dOi  ngü nghiên ci'ru khoa hçc chuyên 
sau,... a cac linh virc chU yêu dja phuong dang can. Nâng cao chat luqng dào 
tao nghê trén dja bàn tinh. Day manh  giáo dic nghê nghip, phát triên nguOn 
nhân lrc theo hrang chuyên sâu, hin dai  dápüng vâi yêu câu cüa thj trixang lao 
dng, gän vâi djnh hithng và nhu câu phát triên kinh tê cüa tinh, chü trçng cOng 
tác xuât khâu lao dng, xác djnh day là nhim v11 quan trçng cüa các cap üy, 
chInh quyên dja phixang Va các ngành. 

- Di mai toàn din cong tác quán l nha nuâc v y t. Nâng cao chat 
luqng djch vi,i khám chüa bnh. Dâu tu, nâng cap ca sa ha tang, trang thiêt bj y 
tê, ma rng quy mO giu&ng bnh. Triên khai ma rng Bnh vin Da khoa tinh 
Däk Nông giai doan  2. Phát triên h thông y té ngoài cOng lip; phOi hqp dâu tir 
theo hInh thuc doi tác cong - tu; mô hInh bác s5' gia dInh. Nâng cao hiu qua 
hoat dng b thông y tê d phông, kiém soát djch bnh. U'u tiên các hoat dng 
dir phông gän vâi y tê ca sa, chü phát triên y tê tai  các vüng dàc biêt khó khän, 
vüng sâu, vüng xa, vüng dan tc thiêu so; nâng cao chat 1ung, phong cách và 
thai d cüa can b y tê dé hu&ng tâi sr hài lông cüa nhân dan tnong hoat dng 
cung cap các djch v1i y tê. Di.ia 1rng diing cOng ngh thông tin trong quân 1, 
giám djnh bao hiêm y tê, chân doán, xét nghim, khám chüa bnh và tiên tói lien 
thông dU 1iu tnong khám, chüa bnh giUa các tuyên. Tip tic day manh  hoat 
dng cüa chuang trInh tiém chüng ma rng a tré em. Dy manh  bão ton và phát 
triên dOng y; kêt hçip dOng y vai tây y trong phông bnh, khám, chüa b@ih. 

9. V phát trin van hóa, thông tin, phát thanh truyn hInh, the dtic 
th thao vi khoa h9c cOng ngh 

- Bão tn, phát huy nhtng nhüng giá trj van hóa dan tc bàn dja, cac di 
tich ljch sr gän vâi phát triên du ljch. Tiêp tiic day manh  cOng tác bão ton, kê 
thra và phát buy các giá trj tot dçp cüa van boa dan tc, phat huy manh  me tInh 
da dang, dc dáo cüa bàn sac van boa cüa dông bào cac dan tc trên dja bàn 
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tinh; dng thai, phát buy các giá trj van hóa 4t th, phi 4t th, tang cixng cong 
tác dieu tra, suu tam các giá trj van boa ye sinh boat cong dông, 1 hi, các loai 
hInh van boa dan gian; phát buy di san van hóa gàn vâi phát triên du ljch, nhât là 
du ljch sinh thai; chü trçng vic bâo tOn, ton tao  các di tIch ljch sü - van hóa 
phiic vi1 giáo dçic truyên thông; tiêp tic triên khai thirc hin các dir an, dê an ye 
van hóa, dau tu phiic dimg mOt so bon, buôn van bOa truyên thông tiêu biêu cüa 
dông bào các dan tc bàn dja. 

- Tp trung nâng cao tInh chuyên nghip trong hot dng báo chI, xut 
bàn, thông tin dôi ngoi, dôi mói chat hrçing chInh trj và chat krqng chuyên mon 
cüa các san phâm thông tin. Xây drng mt sO phii truclng, chuyên dê; tang dung 
hrçing, so hrqng phát hành và dôi mth các th báo in. Nâng cao hiu qua hoat 
dng cüa các diémphiic vi Biru chInh; Xây d%rng ha tang thông tin phiic vi tot 
cong tác phOng chông thiên tai, an ninh quOc phOng. Chuyên dôi ha tang truyên 
din, tüng buâc m& rng vüng phü song truyên hInh da dng và phong phü, chat 
lucing cao, phü hqp vói nhu câu và thu nh.p cüa ngithi dan. 

- Tip tc dy math  và nâng cao chit luçmg phong trào "bàn dan rèn 
1uyn than the theo gucing Bác Ho vT dai",  4n dng và thu hut dông dão nhân 
dan tham gia tp 1uyn, gän vic chi dao  phát triên phong trào the diic the thao 
vâi cuc vn dng "Toàn dan doàn kêtxây dirng diii sOng vänhóa" a cci sâ. Bão 
tOn, phát triên các mon the thao cüa dOng bào cac dan tc thiêu sO và phát triên 
bàn s.c van hóa dan tOe  trong các hoat dng th diic the thao. ,Xây dimg 1irc 
krqng tham gia thi dâu tai  các giãi the thao khu vijc và toàn quôc, tang ci.rang 
dâu tu c sa 4t chat the thao hin dai  dáp irng vic to chirc däng cai các giài thi 
dâu the thao cap quOc gia. Tiêp tic day math  xA  hOi  boa và dOi mai co bàn các 
hIth thüc và bin pháp quãn l nba nithc ye 1mb virc the diic the thao. M& rng 
giao hruhqp tác vâi các tinh, thành phô trong cã nuóc ye linh vic the diic the 
thao, that là trong cOng tác huân 1uyn, dào tao  vn dng viên. 

- Thu hat ngun than 1irc khoa h9c, cOng ngh ch.t luçing cao. Thüc day 
thucmg mai  bOa ket qua nghiên cfru img diing và phát triên cOng ngh, tp trung 
nghien cru, chuyên giao các dê an khoa hQc Cong ngh phü hçip vói tInh hInh 
th%rc lien cüa dja phuang, urng diing nOng nghip cong ngh cao, chuyên giao 
cho ngui dan, to hp tác, HTX và doanh nghip dê nâng cao chat luqng, näng 
suât san phâm... Tao  1p th tnthng djch vi khoa h9c cOng ngh, khuyên khIch, 
ho trq doanh nghip nâng cao trInh dO cOng ngh däng k báo hO sâ hUu trI tue, 
tao 1p thuang hiu cho các san phâm cüa dja phtwng. 

- Tn dung trit d cuOc  cách mng cOng nghip 1n thu tu do BO ChInh 
tn và ChIth phü trién khai, phát dng, xây d%mg có hiu qua dir an Chith quyên 
din tü, thrc hin thI diem và xây dirng thành cOng do thj thông minh tinh Dãk 
NOng theo 10 trInh, trong do chü trçng cong cuOc  chuyên dOi sO tai  các cap, các 
ngàth, dja phucyng phic vii cho phát trien kith te - xa hOi, dam bão ye quOc 
phOng - an ninh trên dja bàn tith. 
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10. Bão dam an sinh xã hi, dy mnh cong tác giãm nghèo, thiyc hin 
tt các chinh sách v dan tc, ton giáo, chInh sách cho ngtrô'i có cong và các 
chinh sách an sinh xã hi 

- Trin khai có hiu qua các chrnng trInh, giâi pháp giâm nghèo gop phn 
ho trçY ngizii nghèo, h nghèo vuon len trong cuc song. Tao  diu kin cho ngithi 
nghèo tiêp cn vâi các djch vi xâ hi co bàn (y tê, giáo diic, nhà xâ hi...) bang 
cách da dng boa các nguOn lrc và phuong thüc thirc hin chuong trInh giãm 
nghèo theo hithng phát huy ni lirc. Phát triên các djch viii xä hi co bàn, dáp irng 
nhu câu thiêt yêu cüa ngu?ii nghèo, nguôi cn nghèo. Huy dng tOi da các nguôn 
Iirc dâu Pr cho m11c tiêu giám nghèo. Thirc hin cho vay vOn lam an, dào tto nghê, 
giãi quyét vic lam; thirc hin các chInh sách ixu dài, an sinh xã hi cho ng.thi 
nghèo và có chInh sách khuyên khIch phãn dâu vucm len thoát nghèo. 

- Thirc hin t& các chInh sách dan tc và ton giáo trén dja bàn tinh. Tiêp 
tic to chüc quán trit sâu rng chü trucing cUa Dàng, chInh sách pháp lut cüa 
Nhà nuc ye tin ngung, ton giáo cho di ngü can b các cap, các ngành và 
chirc sac, tIn do các ton giáo. Tang cung hithng dan các ton giáo boat dng 
theo dung chU truclng, chInh sách ton giáo cüa Dâng, Nhà nuâc và Hiên chumg 
giáo hôi; to chüc các kr dai hi, cüng cô ye to chüc giáo hi. Hoàn thin co ché, 
chInh sách v cOng tác tin ngung, ton giáo trén dja bàn tinh. 

- Tang cung xã hi hóa, dy manh  phong trào chäm soc ng11&i cócông 
thông qua các chuong trInh tInh nghia, toàn dan tham gia các hoat dng den on 
dáp nghia nhm huy dng nguôn lirc tü cong dOng, xâ hi cüng Nba nuóc quan 
tam chàm lo dyi sng v.t chat, tinh than ngu&i co cOng. Xây dirng môi tru1ng 
song an toàn, than thin, bInh dang và lành manh  dê thiic hin ngày càng tot hon 
các quyn cüa tré em. Th%rc hin tot các chinh sách ye phii ni, thanh niên. 

- Tip tic thirc hin t& các chuong trInh mvc  tiêu quc gia gop phn giàrn 
nghèo, xây dimg nOng thôn mói trên dja bàn tinh. Triên khai thirc hin tot 
Chuong trInh mlic tiêu quOc gia phát triên kinh té xä hi yang dông bào dan tc 
thiêu so và mien nüi giai doan  2021 - 2030 theo Nghj quyêt so 88/2019/QH14 
duçc Quôc hi khóa XIV thông qua ti kS'  h9p th 8 ngày 18/11/20 19 ye phê 
duyt Dê an tOng the phát triên kinh tê - xâ hi vüng dông bào dan tc thiêu so 
và min nüi giai doan  2021 - 2030. 

11. Tp trung, dy mnh Va hoàn thành các chi tiêu cãi cách hành 
chInh, thrc hin tt cong tác ni chInh, tir pháp 

- Tiêp tçic kin toàn, cüng c t chrc bO may chinh quyn các cp theo 
huàng tinh gun, boat  dng hiu 1irc, hiu qua, tang tinh dan chU và pháp quyên 
trong diêu hành, nàng cao näng 1rc và trách nhim trong vic to chuc thirc hin. 
Day manh  phân cap, phân quyen cho chinh quyên co Sâ gan vth tang cumg 
Cong tác thanh tra, kiêm tra, giám sat, gan quyên han  vói trách nhim duçc giao, 
phát huy dan chü Co si. 

- Thrc hin cái cách hành chInh mt each manh  me và dng b, nhât là 
cài each thu tuc hành chInh trên các lTnh vtic thu hut dâu tu, xay dimg co bàn, 
quãn l dat dai, tài chInh, can bO theo huâng giài quyt cOng viêc thun igi nhât, 
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nhanh nht cho ngi.thi dan và nhà du tu. Tang cuông üng diing cong ngh thông 
tin trong quân 1 nhà nrncc; Câi each các chi so dánh giá, mi näm tang bInh 
quân các chi so pci, PAPI, PAR - Index cüa tinh ti'r 2-3 bc, phân dâu dat  müc 
bInh quân chung cüa cá nuâc. 

- Tang ci.thng cong tác kim tra, giám sat, thanh tra d nâng cao hiu lirc, 
hiu qua cong tác phông, chông tham nhüng, lAnh phi. Xây d%rng cci chê phông 
ngt'ra, ngän chn quan h "lçii Ich nhóm"; chng dc quyn, d.c lçi, khàc phic 
"tu duy nhim k5i". Nâng cao chit lixqng, hiu qua trong cong tác dào tao,  bôi 
dng cho di ngü can b, cong chi'rc, viên chirc tao  si,r chuyên bién ye chat 
luçmg và hiu qua dào tao,  bôi duong dáp i'rng yêu câu th?yi kS'  mâi. Phân dâu 
trong giai dotn 2021-2025 ye cong tác dào tao,  bôi dixong cho dOi  ngü can b, 
cong chirc, viên chüc tinh Däk Nông dat  chuân ye vj tn vic lam và chüc danh 
lAnh dao,  quân 1). 

- Tang cithng cong tác quàn 15' nhâ rnthc di vói hoat dng b trq tupháp. 
Thirc hin hiu qua, dau tu thóa dáng nguôn 1irc cho cong tác xây dimg, to chüc 
thi hành pháp 1ut, phô biên, giáo diic pháp 1ut. Tiêp tic day manh  cài each 
hành chInh tu pháp. 

- cong tác tip cOng dan, giái quyt khiu nai,  t cáo: nm chc tInh hInh 
khiêu nai  dông ngui dê có kê hoach  giài quyêt kjp thai ngay tai  cap co sâ; th'irc 
hin nghiêm tüc vic to chüc dOi thoai v&i cong dan trong qua trInh giài quyêt. 
Dam báo cong tác giãi quyêt khieu nai,  to cáo dung quy djnh pháp lut, han  ché 
tôi da tInh trang dan giái quyêt ton d9ng kéo dài, qua han  và vuçlt cap. Chân 
chinh, nâng cao näng lirc, hiu qua cOng tác quail 15' Nhà nuóc trên tat cá các 
linh virc. Yêu câu phái cOng khai, minh bach,  nhât là dOi vâi cOng tác bôi 
thithng giài phóng mt bang, giái quyêt kjp thai các quyên lqichInh dáng cüa 
nguYi dan có dat thu hoi theo dung quy djnh cüa pháp lust.  Tiép ti1c triên khai 
khac phiic tInh trng yêu kern trong cOng tác quàn 15' và giao dat, giao rirng các 
dir an nông, lam nghip dan den tranh chap, khiêu kin kéo dài, vuçlt cap. 

12. Tang cirông quc phông an ninh, di ngoii 

Quán trit và trin khai có hiu qua du&ng li, chü truang cüa Dâng, 
chInh sách, pháp 1u.t cüa Nhà nuóc ye nhim viii Quôc phông, xây dirng và bão 
v TO quOc trong tInh hInh m&i. Phát huy ni 1irc và süc manh  tong hçp cüa Ca 
he thông chInh trj, khOng ngirng xây d%rng "the trn lông dan", ca s& chInh tr & 
dja phuang vng manh.  Bão v vüng chàc dc 1p  chü quyên, toàn vn länh thô 
cüa TO quôc trén dja bàn tinh, tao  mOi tru&ng hôa bInh, on djnh dê phát triên. 
Diêu chinh, bO sung quy hoach,  xây dirng the trn quân sr trong khu virc phông 
thu cüa tinh theo the trn phông thu chung cüa quân khu. Th%rc hin tot nhim V11 

huân luyn và' diên tp khu vrc phông thü, phông chông cháy thng, thiên tai, 
djch bnh, cái h cüu nan;  nâng cao khã nàng sn sang chiên dâu yà sirc manh 
tong hp cüa 1r hxcing vu trang dja phuang, dáp irng yêu cau, nhim vii. 

chu dng du tranh phông, cMng các loai  ti phm, bão dam an ninh và 
trt tir, an toàn xâ hOi.  Thix&ng xuyên rà soát, bô sung, hoàn thin các phixang 
an, ké hoach phông, chông gay rôi, biêu tInh, bao  loan và khüng bô; xü 15' tot 
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vn d an ninh phi truyn thng, an ninh tiz tuâng; không d hInh thành các t 
chiic chInh trj dôi 1p trên dja bàn tinh. Bão v tuyt di an toàn các miic tiêu, 
các s1r kin chInh trj, van boa, dôi ngoi din ra ti tinh. Dy mnh xây dirng, 
cüng cô the trn an ninh Nhân dan, phong trâo toàn dan báo v an ninh To quôc, 
huy dng süc manh  tong hçp cüa cã h thông chInh trj và toàn dan trong dâu 
tranh phông, chông cO hiu qua cac loai ti phm và vi phm pháp 1ut; chñ 
trçng dau tu xây drng cci s 4t chat, cüng cô 1irc li.rqng cong an co sO', dáp 1mg 
yêu cau, nhim v11 trong tInh hInh mói. Tang cu?mg cong tác tái hôa nhp cong 
dông dOi vOi ngi.thi chap hành xong an phat tü. Báo dam trt t1r an toàn giao 
thông, phân dau kiOm chê, kéo giàm tai nan  giao thông. 100% tin báo, tO giác ye 
ti phm, kiOn nghj kh&i tO duçic tiêp nhn, thii l. 

Thirc hin t& cong tác di ngoi dáng, ngoi giao chInh quyn, di ngoi 
Nhân dan gita tinh Däk Nông và tinh Mondulkiri - Viwng quOc Campuchia. MO' 
rng quan h dôi ngoi quôc tê vâi các rnthc dê thu hut dâu tu, gop phân phát 
triên kinh tê - xâ hi cüa tinh. Tiêp tiic thirc hin vic kêt nôi và liOn kêt vüng 
gila Däk Nông vâi cac vüng kinh tê trng diem trong cá nithc, nhât là vói vüng 
kinh tê tr9ng diem Mien Trung và vüng Tây Nguyen, vüng kinh tê trçng diem 
phIa Nam. Chü trQng mO' rng quan h hqp tác vói các vin nghiOn clru, các 
tru?mg di hçc trOn các linh virrc: khoa hçc và cOng ngh; dào tao  nguOn nhân 
1irc, phát triOn kinh tê - xâ hi và xây drng ket câu ha tang. 

IV. Ti chfrc thiuc hin: Yêu cu các co quan, &in vj Va dja phuo'ng can 
Cu Kê hoch phát triên kinh tê xa hi giai doan 2021-2025 dO xay drng chuang 
trinh, kO hoach  thrc hin các chi tiêu c1i the ma ngành, linh virc mInh dam trách 
trong Ca giai doan  và ti'rng näm. To chlrc thirc hin các thim vii cüa Chrnmg 
trInh hành dng triên khai các nhirn v1, giâi pháp chü yêu phát triên kinh tê xä 
hi giai doan  202 1-2025 (Phii liic so v dInh kern). 

Trên day là báo cáo dánh giá tInh hInh kinh t - xâ hi giai don 20 16-
2020 và kê hoach phát triOn kinh tO - xâ hi giai doan  2021-2025 tinh Däk Nông 
(DInh kern dir thão Nghj quyêt thông qua kê hoach phát triOn kinh tO - xä hi 5 
näm giai doan  20 16-2020). 

KInh trInh Hi dng nhân dan tinh xem xét, quyt djnh./ 

No'inh?In: 
- Nhix trn; 
- Thithng trirc Tinhüy; 
- Thung trijc HDND tinh; 
- Uy ban MTTQ tinh; 
- Dai biêu HDND tinh; 
- Các sâ, ban, nganh; 
- UBND các huyn, thành phô; 
- VP UBND tinh: Lãnh dao  VP, 
cac phOng chuyên môn, CTTDT; 
- Ltru: VT, K1TH. 
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Phylucl 
DANH GIA CAC CHI TIEU KINH TE xA HO! 2016-2020 

(Kern theo Báo cáo S6 6-2-JBc-UBND ngày42/11/2O2O cia UBND tinh £)6kNông) 

1. Tc d tang truâng kinh t bInh quân giai doan 20 16-2020 (gia so sánh 
2010 - h so trung gian KH) uâc dat  7,7%/KH trên 9%, không dat  ké hoach d 
ra, nguyen nhân chü yêu do khu vi,rc cong nghip - xây dimg tang trithng th.p 
han dr kiên, nhà may Alumin Nhân ca chrn tiên d 01 näm, Nhà may luyên 
nhôm Trân Hông Quân dr kien di vào san xuât näm 2019; tuy nhiên den nay vn 
chixa hoàn thành và con nhiêu vuângmäc. Tru&ng hçip, nhà may NhOm dam bão 
tin d theo kê hoach dir kiên tü dâu nhirn kSi thI tôc d bInh quân cüa giai 
doan uóc dat  9,12%IKH 9%, dat  kê hoach dê ra. Dánh giá: Không dtt. 

2. GRDP bInh quân du nguii: Dt 49,65 triu dng/KH 5 näm là 54 triêu 
dng, thâp han KH, nguyen nhân chü yêu là do tang trithng kinh tê không dat ké 
hoach, giá nông san giàm sâu, ành hithng nghiêm trQng den thu nhp cüa ngix?i 
dan. Dánh giá: Không dat. 

3. Chuyn djch ca cu kinh t (giá hin hành) d%r kin näm 2020 là: Nông 
nghip (KV1) chim 39,11%/KH 44,26%; Cong nghip - xây dçrng (KV2) 
chim 18,33%/KH 22,52%; Djch vi (KV3) chiêm 36,22%/KH 27,31%; Thu 
chim 6,33%. Ca cu kinh t chuyn djch theo huàng tIch circ, tuy nhien chua 
thrc cht, do khu virc cong nghip chuyên djch chm hon so vói dr kiên, giá 
nông san chü lirc giám thâp, lam giàm giá trj cüa khu vrc nông nghip nén lam 
tang chuyên djch cho khu vrc phi nông nghip. Dánh giá: KhOng dat. 

4. Tng vn d.0 tir toàn xã hi giai doan 20 16-2020 rc dat  63.798 t' 
dng/K}{ 74.206 t dông, thâp han kê hoach  de ra, nguyen nhân chü yêu do 
ngun ngãn sách trung uang can dôi cho tinh thap hon dr kiên, các d an trçng 
dim chrn tiên d, ch.m giài ngân nguOn vOn dâu tu, ngoài ra tang truâng kinh 
t thâp han dir kiên dan den nguOn von dâu tu trong dan, doanh nghip dat thâp. 
Dánh giá: KhOng dat. 

5. Tng thu ngãn sách nhà nuóc trên da bàn giai doan 2016-2020 uóc dat 
11.530 tr dOng, vuçlt 1.429 tST dông so vâi kê hoach  dê ra, toe d tang bInh quân 
hang näm dat  12%, vugt kê hoach  dê ra. Dánh giá: Vuqt. 

6. Ha tng giao thông: T' l nh%ra hóa dithng toàn tinh dat  65%/KR 64%. 
Dánh giá: Vuqt. 

7. Ha tang cp thoát nuc, do thj: Bào dam ngun nuc cho 80% din tIch 
cay trông có nhu câu tuâi/KH 80%; 90% h dan nông thOn sü dung nuâc hp v 
sinh; 100% h dânthành thj si'r dyng nuâc sach.  Dánh gia: Dat. 

Rieng chi tiêu T l do thj hóa chung toàn tinh hoc dat  28%/KH 30%, 
nguyen nhân do thj trân Dàk Mu và thj trân Kiên Due chua nâng cap do thj nh'tr 
dr kiên. Dánh giá: Không dat. 
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8. Ha tang Cp din: 99% s h si.r ding dinIKH 99%; T l thôn, bon, 
buôn có din h.râi Quôc gia 100%/KR 100%. Dánh giá: Dit. 

9. Dan so bInh quail (theo dOi) dat  trên 640 ngàn ngithi, müc ti l giám 
sinh dat  0,8%; Dánh giá: Dat. 

10. Lao dng, vic lam: S lao dng dirçc tao  vic 1am 9 0.629 1ut 
ngithi/KH 90 ngàn luçit ngi.r?i, dào tao  nghê cho 22.222 ngithi/KB 19 ngàn 
ngui. Dánh giá: Vuqt. 

11. Giàm nghèo: Den näm 2020, l h nghèo cOn 7%; trong do t' lê ho 
nghèo dông bào dan tc thiêu so tai  ch cOn 27%. Dánh giá: Vuqt. 

12. Yt& trên 71% xä dat  chun quc gia v y t& 90% dan s tham gia bão 
hiêm y tê. Dánh giá: Vxqt. 

13. Giáo diic: Cong nhn 71 truOng dat  chun quc gia & các cp hçc/KH 
40 tnrOng; 70% dan so trong d tuôi h9c THPT. Dánh giá: Vuqt. 

14. Phát trin van boa: 40,5% xâ, phixng, thj tr.n dat  tiêu chu.n van boa 
nông thôn mói/KH 20%. Dánh giá: Vi19t 

15. Môitnthng: 

- Ti l che phü thng uóc dat  38%/KR 42%. Nguyen nhân, do cong tác bâo 
v thng không dat  mic tiêu dê ra, dông thai nhiêu din tIch thng bj phá trithc 
näm 2016 nhung các dn vl chü thng trôn tránh trách nhim, ,"giâu so lieu" 
không báo cáo (dc bit là các cong ty lam nghip dã giài the), den nay qua qua 
trInh rà soát, theo dôi rnâi c.p nht so lieu, chênh 1ch 1n so vói thi diem xây 
dmg KR. Cong tác trông rirng g.p nhieu khó khàn do nhiêu din tIch lam 
nghip bj lan chiêm, chua duqc thu hôi. Din tIch rung trOng thay the chi.ra dü 
thyi gian tao  tan, dê tinh d che phü rrng. TInh trng phá thng xáy ra, gay nhiu 
ânh hung. Dánh giá: Không dat. 

- Bào v thng: Hang n.m du dat  so mic tiêu giâm 50% sO vi và s6 din 
tIch bj phá (riêng näm 2017 tAng so vi1, so din tIch bj phá). Dánh giá: Không dat. 

Riêng chi tiêu cong tác trng mói thng tp trung Ca giai doan dat  8.553,8 
hals.000 ha. Dnh giá: Viiqt. 

16. Nông thôn mâi: Lüy k dat  28 xâ/KR 18 xA, môi xA bInh quân 15 tiêu 
chI tr& lên/KH 15 tiêu chI. Dánh giá: Vuçt. 

Nhu 4y: 

- Co 5/16 nhóm chi tiêu không dat. 

- Co 3/16 nhóm chi tiêu dat. 

- Co 8/16 nhóm chi tiêu vuçt/. 



Phu luc II 
TiNH H!NH THçC HIN CHI TIEU KINH TE XA 1101 CIIU YEU GIAI DOiN 2016-2020 

(Kern lheo Báo cáo so' 6 2- /BC- UBND ngày . J) tháng 11 nOm 2020 cOa UBND tinh Do'k NOng) 

rr CIII TIEU 
Dn vi 

tinh 

ICE HOACH GIAI DOAN 2016- 2020 KET QUA THcC HJN 2016 -2020 
DANH CIA 

GHI CHU 
KU 2016 KU 2017 KU 2018 KH 2019 1(112020 KU 2016-2020 TH 2015 TH 2016 TH 2017 TH 2018 TH 2019 UTH 2020 U'H 2016-2020 

(so vó'. KU) 

A CIII lIEU yE KiNH TE 

1 

T.ng sin phm trên dja bin (mb (Giá 
SS2OIO - Theo h656x6yd1rn8 KU 
2016-2020) 

T5' ding 16.195 17.314 19.339 20.826 22.711 15.170 16.244 17.760 19.171 20.672 21.938 

Trth tho hI 
1'o. himx&vdu 

NQCTKtoau*h.o 
cung sip uIc ngfmh SX 

Tron do: 
- Non8, lam nghi8p, thu' san 7.078 7.444 7.850 *iI 8.710 6.994 7.401 7.822 8.288 8.767 9.211 
-COngnhipvixiyd1m8 T9dong 2.635 2.927 3.981 4.470 5.193 2.023 2.219 2.80! 3.141 3.471 3.817 
- Dichvgi T'ç'dng 5.569 5.939 6.355 6.814 7.398 5.241 5.643 6.052 6.580 7.170 7.599 Không dat 
-ThuIlrütrcicdpSP T'?dng 913 1.004 1.153 1.271 1.410 912 981 1.085 1.161 1.264 1.312 
Tic d (On' tru'ggn' % 10960 10691 11170 10769 10905 109,0% 107,08 109,33 107,94 107,83 106,12 107,7% 
Tron dO: 
-Nông, limnhi0p, thu sin % 105,06 105 16 105,45 105,36 105,31 105,27 105.82 105,68 105,97 105,78 105,06 105.7% 
-Cônn i'.vixi d % 13129 11106 13601 11228 11617 120,94 109,68 126,19 112,15 110,51 109,96 113,5% 
- D1chvi % 106,33 106,65 107,01 107,22 108,57 107,15 107.67 107,26 108,72 108,97 105,97 107,7% 
-Thul trlrlrçrcip SP % 115,01 109,98 114,82 110,22 110,95 112.17 107,56 110.64 107,02 108.85 103,84 107,6% 

2 

GI4DP (2i6 hin hinh) T dijn 22.631 24.598 27.864 30.486 33.758 34.971 21.477 22.972 26.241 29.141 30.110 31.793 

dt 

Tron: 06: 
- NOng, urn nghip, lhuç' sin T9 dOug 11.432 12.205 13.066 13.977 14.942 15.91! 10.871 11.615 12.862 13.691 12.739 12.434 
-COngnghipvixiydIrng T' &n_ 3.636 4.106 5.632 6.431 7.603 8.979 2.878 3.141 4.159 4.409 4.963 5.828 
- Dichvi T" dông 6.397 6.971 7.616 8.325 9.218 10.080 6.792 6.997 7.805 9.556 10.526 11.517 - 

-Thuélrlrtr. ci. SP T' dcn 1.166 1.316 1.550 1.753 1.995 x 936 1.219 1.414 1.485 1.881 2.014 

GRDP blob quin du ngu'oi 
Tnçu 
dn' 

38,28 40,69 45,07 48,22 52,20 54 37 38,65 43,38 47,73 48,11 49,65 49,65 

3 

Co c8u TOng gli I gia tOng theo 

nginh kinh t (gii hi(n hinb) 
100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100 100 100 100 100 100 

KbOng Oat TrongdO: 
- NOn limn' I', thu sin % 5051 4962 4689 4585 4426 50,62 50,56 49,02 46,98 42.31 39,11 
- COng nghi8pv6 xiy dirng % 16,07 16,69 20,21 21,09 22,52 13,40 13,67 15,85 15.13 16,48 18.33 
- Dich v % 28.27 2834 2733 2731 27.31 31,62 30,46 29.74 32,79 34.96 36.22 
- Thul IrIs IT. Ca. SP .M *_j1lWkj 591 4.36 5,31 5,39 5.10 6.25 6.33 

TOng sin phm tm dja bàn tinh (Gii 
SS2010 - Theo cich lOch TOng occ 

Thng ha cOng b). 

T' ding 14.314 14.960 16.142 17.182 18.276 19.176 1,28 

• SO bIn can TOng usc 
ThOng 1,1 cong bO ani COng 
vanni l44nrrcrlc-FIZQG 

ngOy 14111/2019 

Tron• dO: 
-NOng, lIon nghiOp thu9 sin 6.032 6.187 6.501 6.812 7.215 7.553 1,22 
-COn n I'. vixi 6 _______ 2.027 2.124 2.614 2.752' 2.903 3.168 1,49 
RzlngCOnnghzip T006ng __________________ 1.143 1.186 1.644 1.793 1.885 2.087 1,76 

-Dichvu T' dOn 5.652 6.027 6.371 6.853 7.306 7.627, 1,27 
-ThuItrfrinçcipSP T"dOng _________ 603 622 655 766 852 828 133 

Ttc di (On' tru'O'n' % 106,29 104,51 107,90 106,45 106,37 104,92 106,02 

106.34 102,57 105,08 104,93 105.37 104,69 104,60 
103.49 104,77 123.10 107,51 107,63 109,11 109,34 - 

- Dich 106,66 106,63 105.71 107,47 107.86 104,40 106,18 
112,43 103,09 105,34 116,99 108,67 97,17 10655 

GRDP 'ii hi'n hinh 23.632 24.536 26.717 27.081 28.787 31.044 
Tron1 JO: ____________________________________________________ -  

11.126 11.058 11.638 10.512 10.462 11.653 
* -COn n hi. vixi dust 2.974 3.198 3.870 4.276 4.916 5.292 

-Dich 8.536 9.260 10.124 11.086 12.066 12.759 
-Thultrlrtr. ci, sP 996 1.020 1.084 .207 1.342 1.341 
GRDP binh quin dau ng.rOi 

Trilu 

dOn" 
38,28 40,69 45,07 48,22 52,20 40,71 41,28 44,17 44,00 46,00 48,48 48,48 KhOng dgt 

t ' 



KE HOACH GIAI 2016-2020 KET QUA THVC  HIEN 2016-2020 

CHI CHU CIII TIEU 

TH 2018 

DANH GIA 
(so vm KU) KH 2016 Ku 2017 KB 2018 1(11 2019 KB 2020 KB 2016-2020 TH 2015 TH 2016 TH 2017 TH 2019 UTH 2020 U'TH 2016-2020 

100 100 
Co cu Tong gii frj gin tOng theo 
nginh kinh t (gii hin hinh) 100 100 100 100 

Không dt 

Chi lieu then d6i 

1.429 Vtrt 

Chi liCu theo dOi 

Vnr9t 

Dt 

09t 

• 't'hno Si bins TOng dnmns 

Inn din nO, nh/n a ram 
2019, din nh/ni dim 

01/04/2019, dOn nO noOns 
I/nh Ii 622.168 ngnth/. 

flat 

Tron thS: 
- Nông, urnn iê. thu' sin 4708 45 07 43 56 3882 I* 

- COng nghi6 • vi xiv d t11 14 49 

- 1)ich vi IP. Yk I1 40 94 I2 MI! 
- Thin trir tr ci • SP 

_________ iW4 NI 4 06 446 JM 

Ton vrn du Inn loin xã hi: 13' dng 10.646 13.333 15.234 16.981 18.011 74.206 9.368 10.700 13.280 15.218 15.100 9.500 63.798 

Xuit - Nhg k1nu: 

Kim ngach xuit khiu hOng hôa liOn dia 
bàn 

Triu1JSD 700 770 800 901 1150 4.321 650 655 1.035 1.122 I.I50 1.000 4.962 

Kim ngch nhp khOu hOng hóa trOrn dia 
bin 

TniuUSD 120 125 130 140 150 665 207,0 125 166 299 340 220 1.l50 

Thu - Chi upOn sach: 

Thungin sichnhimxOctrOndabin Tdông 1.610 1.724 2.013 2.241 2.513 10.101 1.525 1.741 2.060 2.372 2.657 2.700 11.530 

Chi ngin sich dja phtrang 13' dOng 4.614 5.696 6.256 6.966 7.757 - 31.289 5.559 5.289 5.620 5.833 6.519 7.225 30.486 

ThcdtingthuNS 12 12 

TOng mu'c bin 16 hOng boO vi doanh 
thu sUch vu tin dthng trOn din bin 

13/ dng 12.000 13.310 14.641 16.105 17.715 73.771 11.500 11.723 12.275 14.641 14.735 15.944 71.089 

Ha trlg gino thông: 1,39 

-"3'InhtrahOachung % 57 57 59 63,5 64 53-65 53 57,0 59 61,15 63,5 65 53-65 

-"3'lnh1rahóadtthnghuyn % 84 88 92 96 100 80-100 80 84,0 88 92 96 100 80-100 

- - l thrOng tinh dot quy mô 2 IOn xc % 59 42 19 19 19 19 l9 19 

Ha Lng cp, thorit mint, dO thi: 

Ti 10 dip irng cho diOn tich cOy no nhu 
cu sin 

% 71 74 76 78 80 80 68 71 74 76 78 80 80 

Ti 0 hO din nOng thOn sir dung rnxOc 
hçrp vO sinh 

% 86 87 88 89 90 90 85 86,0 87 88 89 90 90 

Ti tO hO din thinh thi sir dung rnrOc such % 90 90 92 95 100 90 9(3 90 92 95 100 

TitithugornricthOidothi % 90 95 95 98 tOO 91 91 95 95 98 100 

T3 105d61hi  IrOn % 20 24 26 28 30 163 22 26 26 27 28 
Ha tang c) din: 

13' l h dlr(rc sir dung thin % 95.0 96 97,0 98,0 98,5 99 95 96 97 97,5 98 99 

13' tO bon, buôn no thin % 99,5 100 100 100 100 100 99 99 99 99 99,5 100 

CIII TIEU VE VAN bA, xA HQJ, 
MOI TRIJcONG 

_____________________________ _______ 

Din S0 (chi tiOu theo doi): 

Dinsotrungbinh Nguin 591.000 643.000 635.000 659.000 646.700 646.700 580.504 594.431 604.892 610.542 625,822 640.351 

Tôcdi tin dinsOchun Iip. 10198 

TacdOtin din sO tnhiOn % 1,10 1,10 1,10 1,10 1,00 1,00 1,00 1,24 1,1 1.1 1,1 1,0 1.00 

Mirc jim omIt 0%o 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,8 0,8 0,8 0.8 0,8 

Lao dOng  vi viic urn: 



TF CHITIEU 
Don vi 

tinh 

KE HO3CH GLAd DOAN 2016-2020 KET QUA THVC  H1N 2016-2020 
DANH GIA 
(So vfl 1(11) 

) 

crncm 

KH 2016 KH 2017 K.H 2018 KH 2019 KH 2020 KH 2016-2020 TH 2015 TH 2016 TH 2017 TH 2018 TH 2019 UTII 2020 1.frH 2016-2020 

2 
Se, lao dông  doqc tao vi(c lIm Ngithi 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 90.000 19.030 18.128 18.271 18.280 18.290 17.660 90.629 

Dio tao tighe Ngizôi 3.800 3.800 3800 3.800 3.800 19.000 5.750 3.994 4.419 3.949 3.960 5.900 22.222 V*r9t 

T I lao doug qua diii tao % 37,0 39 41 42,50 45,0 45 35 37 39 41 42,5 45 45 
T' l thit nghi8p % 10.44% 

3 

Gum nghèo: 

VirgO 
Theo chum da ctuiiu 

tienAm 2016 

T' I h nghuo % Gum tie 2% IrO IOn 19,26 19,26 16,57 13,51 10,52 
Gum trOn 

3,5% 

T' l h ngheo dng b dIn tOc thiCu 
sO lai chO 

% Giimtir4%tr&lin 54,40 53,79 44,45 38,57 31,59 Giim4% 

V t& 
T' 10 dIn s6 tham giabio hiemyt % 73,3 76,8 79,5 80,6 82,1 >82 70 81,30 83 86.0 88,0 90,0 90 

Sc giulingbOnh/van dan (kheug t 
guttliuug tram y ii xl) 

Giuthng 17,7 17,8 18,2 18,5 18,8 18,80 17,0 17,81 17,8 18,2 18,5 18,8 18,8 

So bic s9/van dlii Bic s 6,5 7,3 7,5 7,7 8,0 8,00 6,3 6,70 7,3 7,5 7,7 8,0 8 

T'lxldattieuchi qucgiavuytC % 35,0 38,0 47,9 59,2 71,8 71,8 31,0 47,80 50,7 56,3 66,2 70,0 >71 

T l suy dunh duiang cia Ire cm duthi 
tuOi 

20,7 19,7 19,0 18,5 18,0 18 21,0 21,6 21,0 20,6 20,1 19,6 19,6 

T I him chug mO rng cho ted em % >90 >90 >=90 >=90 >=90 >90 94,0 97,10 96,4 96,3 93,6 > 95 > 95 

S 

Gilo duc: 

Virgt 
- T' 10 dIn s trong dli tuOi hc Trung 
hçmc phem thông di hc 

66,0 67 68 69 70 65,0 66,2 67,5 68,21 69,02 70,14 70,14 
_________ 

SO tnthng dgh chum quOc gia hing nOun 8 8 8 8 8 40 14 10 12 13 16 20 71 

6 

VIn hóa: 

Virqt 
T'lOiadinhvinhOa % 76 77 78 79 81) 74,47 73,97 77,76 80,93 84,69 81,20 81,20 

T lOxd, phunlung, thj tim vOn him % 16 17 18 19 20 16.9 28,16 29,58 35,21 50,70 40,54 40,54 

T to thou, bin, buOn yIn hOa % 61 62 63 64 63 68,7 71,37 75,79 82,12 85,17 83,20 83,20 

Te,' 10 cii quan, dim vj vOn him % 86 87 88 89 90 86,39 89,33 89,3 94,31 92,60 95,30 95,30 

7 

MO1 trirO'ng: 
Khôngdgt 

T'IOchephirfrng % 40 40,5 41 41,5 42 42 39,1 38,8 39,42 39,15 37,94 38,0 38,0 

Trông mim rieng tip trung hang nOun ha 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.524,4 2.447,5 2.146 1.630 1.247,3 1.083 8.553,8 

Gum sO vi,u vi diOn tich cling bi phi % Hug nOun guam 50% sO 'itt vi diOn tich rimgbi phi 

Tang 11,3% 
sôv9;tAng 
100% vi 
diOn tich 

Gum 37,1% 
visOvi,u; 

giant 66,1% 
vO diOnu tIch 

Gum 24,38% 
visovi,I; 

gmm 23,55% 
vO din tich 

Gum 24,38% 
viSOvg; 

giant 45,63% 
vO diOn tich 

Gum 5,57% 
visOvi,u;guim 

10,02%vO 
diOn tich 

Gum 2,3% 
visOvi,i; 

giant 10,6% 
vi diOn tich 

Không (It,,t 

Nông thOn mO'i: 

S xl dat chuun nông thôn mlii Xl 4 8 11 14 18 Ii 
4 xl (lOy ki 

xl) 
5 xl (by ké 

10 xl) 
6 xl (buy ki 

16 xl) 
6 (lay ké 22 

xl) 
6 xl (buy ki 

28 xl) 
LOy k 28 xi Vu'gl 

Sitidu chi binh quinrnlii xldttr&lin Tiiu chi 11,03 11,84 13,21 14,50 15,00 15 9,5 11,03 11,84 13,21 14,5 15,00 15 nat 

h':z'i 5' 



Phu luc III 
KE bACH PHAT TRIEN KINH TE - xA 1101 GIAI DON 202 1-2025 

('Kern rheo Báo cáo so' (.../-'1JBC-UBND ngày// 7  tháng II nOrn 2020 cüa UBND tinh Dák NOng) 

TT Cu TIEU 
Don vi 

tinh 
TH 2015 

THUt H1N GIAI DON 2016-2020 KE HOACH GIAI DOAN 2021-2025 

Gill CHI) 

•F112016 TH2017 T112018 TH2019 1.tl'H2020 
urii 2016- 

2020 
KH2021 KH2022 KH2023 JUl2024 KH2025 

- 

K112021-2025 

_ ,_JCHi TIEU YE KINH TE 

'rng san ph'3m trên Ola bàn tinh (Giä 
SS2O1O) 

T5 dng 14.314 14.960 16.142 17.182 18.276 19.176 1,28 20.403 21.892 23.780 25.757 27.800 

îü nàm 202!. 
th6ng nhit theo 

CaChtmhVCong 
1,4 sO Ii,s GRIM' 

cO TOng cuc 
ThOng 1.0 

Irong do: 

- NOng, llm nghi4p, thus' san T dng 6.032 6.187 6.501 6.812 7.215 7.553 1,22 7.904 8.219 8.564 8.944 9.377 

COngnghip vii xly drng T dng 2.027 2.124 2.614 2.752 2.903 3.168 1,49 3.423 3.708 4.465 5190 5.835 

Riengcôngghi3p Tj)ddng 1.143 1.186 1.644 1.793 1.885 2.087 1,76 

Dchvi T'dng 5.652 6.027 6.371 6.853 7.306 7.627 1,27 8.186 8.926 9.593 10.321 11.149 

Thu4 IsO, mci SP T9 dông 603 622 655 766 852 828 33 890 1.039 1.159 1.302 1.440 

rc d thng trirong 104,51 107,90 106,45 106,37 104,92 106,02 106,40 106,64 108,63 108,31 107,93 107,58 
Chi tilu glao 

NQ 

Irong dO: 

NOng, lam nghi6p, thu são % 106,34 102,57 105,08 104,93 105,37 104,69 104,60 104,64 104,37 104,19 104,44 104,84 104,50 - 
Cong nghi8p vã xSy dtmg % 103,49 104,77 123,10 107,51 107,63 109,11 109,34 108,05 110,11 120,39 116,26 112,42 113,36 

: Djchvii % 106,66 106,63 105,71 107,47 107,86 104,40 106,18 107,32 107,36 107,48 107,59 108,02 107,55 

Time trO trçi cip SP % 112,43 103,09 105,34 116,99 108,67 97,17 106,55 107,48 - 106,83 111,59 112,36 110,55 109,74 

2 

GRDP (gii hin hãnh) T dng 23.632 24.536 26.717 27.081 28.787 31.044 32.767 35.862 39.792 44.000 48.228 

irong dO: 

-Nong,lamng1iip,thusan Tdng 11.126 11.058 11.638 10.512 10.462 11.653 12.407 12.683 13.466 14.241 15.250 - 

-Congnghipvàxaydimg Tdng 2.974 3.198 3.870 4.276 4.916 5.292 5.577 6.358 7979 9.672 11.017 

: Dich Vii T' dcng 8.536 9.260 10.124 11.086 12.066 12.759 13.366 15.163 16.440 17.905 19.520 

- Thus trO trcs cp SP T' dàng 996 1.020 1.084 1.207 1.342 1.341 1.416 1.659 1.907 2.182 2.440 

GRUP binh quàn diu ngtrôi 
Triu 

' 
ding 

40,71 41,28 44,17 44,00 46,00 48,48 48,48 50,38 53,49 58,01 62,69 67,15 70,00 
Chi lieu gao 

NQ 

3 

Co cu Tong giã tn gia tang theo ngành 
kinh t (giá hiCn hãnh) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Trong dO: 

- NOng, urn nghi4p, thus' san % 47,08 45,07 43,56 38,82 36,34 37,54 37,87 35,37 33,84 32,37 3 1,62 - 

- Cong nghiep va xãy dirng % 12,58 13,04 14,49 15,79 17,08 17,05 17,02 17,73 20,05 21,98 22,84 

- Dich vi % 36,12 37,74 37,90 40,94 41,91 41,10 40,79 42,28 41,31 40,69 40,48 

-Thuthrtrqcp SP % 4,21 4,16 4,06 4,46 4,66 4,32 4,32 4,63 4,79 4,96 5,06 

4 

Tong von du tsr toàn xii hôi: 

T6ng s6 vn T dng 9.500 Tang binh quân hen 15%/nazis Chi tilu giao 
NQ 

Chim Ii trong GRDP (gia FIN) 31% Thng vn du tic bàn xO hi)i chMm t1r 35-40% ti trong GRIN - 

Thu - Chi ngln sách: 



TT CHI TIEU 
Don vi 

tinh 
TH 2015 

THI,Jt HflN GIAI DOAN 2016-2020 KE HO3CH GIAI DOAN 202 1-2025 

GHI CHU 

TH2016 TH2017 TH2O1S TH2019 U'1'H2020 
U'TH 2016- 

2020 
KH2021 K}12022 KH2023 KH2024 KH2025 KH2021-2025 

5 Thu ngan shch nha nuàc trgn dja bàn T' d6ng 1.525 1.741 2.060 2.372 2.657 2.700 11.531 Tang binh quan 12%lnam; Ca giai doan dat trén 18.400 ty d6ng 
18.423 

Clii tilu giao 
NQ 

Clii ngan sâch dja phuong T dng 5.559 5.289 5.620 5.833 6.519 7.225 30.486 7.074 7.890 8.245 8.616 9.004 40.829 

6 

Kt cu -Ha tang - - 
Giao thông: 

Tl4nhirahóachung 

- 

% 53 57 59 61,15 63,5 65,0 53-65 66 68 70 72 73 65-73 
Ch tU giao NQ 
(2O212O25 
thay d6i và tang 
kin du&ng 1mb) 

Tlnhrahoa&thnghuy6n % 80 84.0 88 92 96 100 76,00 88 

T 1 dtthng tinh 10 dat quy mô 2 Ian xe % 19 25 30% 35% 45% 55% 19-55 

Do 1!h  nhà 0' 

Tl6dSthjhóa % 16,3 22 26 26 27 28 28 28 28 31 31 33 33 
Chitiêugiao 

NQ 

TilghdanthanhthisrrdungniràcsaCh % 90 90 90 92 95 100 100 100 100 100 100 100 100 

Biith quIn m2 san xáy dirng nha a Unit ten mçt 
ngtxiñ dIn 

m2 
-. 

20 20,8 21,7 22,4 23,3 24 24 25 25,5 26 26,4 27,2 27,2 

TilthugomrIcthhidôthi % 91 91 95 95 98 100 100 100 100 100 100 100 100 

Xaydmgnhatinhngh1a,nhãngirmcôcôngtir 
qu ctn an dIp nghTa 

Nhi 11 20 15 11 7 5 58,00 10 12 14 15 10 61 

Clfp d4n: 

T 16 hO ducrc sfr dung diOn % 95 96 97 97,5 98 99 99 99 99 99 99 
Clii tiêu giao 

NQ 

T9l6bon,buôncóclrin % 99 99 99 99 99,5 100 100 100 100 100 100 

NOng nghip, thOy itli: 

Ti 16 dam bIo nuâc turn cho di6n tich cn tirOi % 68 71 74 76 78 80 Tang 12% 81 82 83 84 85 Tang 5% 
Clii lieu giao 

NQ 

Ti 16 hO dIn nông thôn sir dung rnr1c hp vg 
sinh 

85 86 87 88 89 90 Tang 5% 91 92 93 94 95 Tang 5% 

7 

Thirong mai, dich vg, XNK (theo doi): 

T6ng mOc ban IC hang hoI Va doanli thu djch 
vii tilu dOng trCn dja bàn 

Td6ng 11.500 11.723 12.275 14.641 14.735 15.944 69.318 17.716 19.488 21.241 23.153 25.932 107.530 

Doanh thu vI S6 kliách du ljch tang binh quart 
hàngnlm 

Tang 20%/uam 

KirnnggchxutkhutrCndiaban Tri6uUSD 650 655 1.035 1.122 1.150 1.000 4.962 1.170 1258 1271 1236 1273 620R 

KimngachnhâpkhutrCndiabIn Tn6uUSD 207 125 166 299 340 220 1.150 220 225 250 260 270 1.225 

8 

Nông nghip (theo dli): - 
Gia Ui sIn xut birth quan trin/Ol ha dt nông 
ngh16p 

Tn4ud8ng 78,39 81,63 85,14 71,5 72,59 76,21 79,83 83,45 87,07 90,69 94,31 87,07 

Di6n tich nông nghi6p ang dung cong ngh6 tiCn 
t16n (CNC) 

ha 186 225 245 268 271 239 315,6 335,05 354,51 373,97 393,42 354,51 

CIng nghip (theo dli): 



3 

TF CHtTIEU 
Dunv 

tinh 
TH2015 

THI,J'C H!N GIA! DO3N 2016-2020 ICE HOACH GIAI DOAN 2021-2025 

TH 2016 TI! 2017 TI! 2018 TH 2019 IrrH 2020 
U'TH 2016- 

2020 
KM 2021 KM 2022 KM 2023 KH 2024 KM 2025 KH 2021-2025 

GHICHU 

• 

10 

Chis6sanxutcônnghipI1P 108 105,5 176,8 109 104,4 109 

Cãi thin môi tnrong du tir, kinh doanh, 
TTHC (thco döi): 
Chi S6 PCI 48,96 53,63 56,12 58,16 Tang tr 1-2 b8c/nãm 

Chi s6 PAP! 35,89 34,57 44,59 TBC TBC TBT TBC TBC TBC TBC TBC TBC 

Chis6PARIndex 82,41 68,14 72.81 71,03 NhómB NhómB Nh6mB NhómB NhómB Nh6mB NhómH NhómR NhömB 

B 
CHI TIEU yE VAN HOA, xA HQI, MO! 
TRUNG _____ 

Lao dng vâ vic lam: 

Chi tiêu giao 
NQ 

S6Iaod8ngdtrqctaovi8clim Nguai 19.030 18.128 18.271 18.280 18.290 17.660 90.629 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 90.000 

tDào tao ngh Ngiroi 5.750 3.994 4.419 3.949 3.960 5.900 22.222 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 

TiI4nguaidlntrongdtu6i1aodngthamgla 
BHXH 

% 7,91 8,72 8,9 9,09 9,35 9,57 9,57 10,5 11,2 12 13 14,8 14,8 

T9I4Iaoc1 ngquadaotao % 35 37 39 41 42.5 45 45 47,5 50 52,5 55 57,5 57,5 

12 

Gum ngheo: 

TyI4hngIiêo % 19,26 19,20 16,57 13,51 10,52 
Giâm tr6n Giâmtr2%trâI6n/n8m 

- 
Chitièugiao 

NQ (Theo 
chUafl nghèo 
2021-2025) 

T 14 hO nghao d6n8 bâo d tOc thiu s6 ta' 
ch6 

54,40 53,79 44,45 38,57 3 1,59 Giám 4% Giãm ti 4% trà lln/naxn 

13 

8n s6 

Dans6truagbinh Ngiwi 580.504 594.431 604.892 61.542 625.822 640.351 655.217 670.428 685.992 701.917 718.212 

T6c tang d8n s6 chung % 2,8 2,4 

Phndudatmücsinh(s6co&01 phi,iniltrong 
dO tu81 sinh do) 

2,71 2,70 2,69 2,68 2,62 2,62 2,56 2,50 2,44 2,38 2,3 2,3 

14 

Y t: 

s6 giu&ng b4nh/van dan (không tinh ghthng 

tramytxa) 
Givang 17 17,81 17,8 18,2 18,5 18,8 18,8 19,4 19,8 20,2 20,6 21 21 

Chitiêugiao 
NQ s6 bác sIvan dIn BIc s 6,3 6,7 7,3 7,5 7,7 8 8 8,1 8,3 8,5 8,7 8,9 8,9 

TI4dIns6thamgiabaohiêmyt % 70 81,30 83 86 88 90 90 91 92 93 94 95 95-98 

T 14 trO soy dinh dLrang th thAp cal cOa tre 
em dual 5 tu61 

32,9 32,4 31,7 * 30,7 30,70 30,4 29,9 29,4 28,9 <28,4 <28,4 

TyI4tiImchüngmàrngchotrOem % 94 97,10 96,4 96,3 93,6 295 295 295 295 295 295 295 295 

15 
Gilo duc: 

S6tnthngdatchunqu8cgiahIngnam Tnxmg 14 10 12 13 16 20 71 10 10 10 10 10 50 
Chitieugiao 

NQ 

16 

VInhóa: 

T 14 xã dt chuAn nông thon mói; phtthng, thj 
trnvInminhdôthj 

% 16,9 28,16 29,58 35,21 50,70 40,54 '10,54 52 53 55 57 60 60 Chi ti6u giao 
NQ 

T 14 gia dlnh van hóa % 74,47 73,97 77,76 80,93 84,69 81,20 81,20 85 85,5 86 86,5 87 87 

T 14 thôn, bon, buôn van hóa % 68,7 71,37 75,79 82,12 85,17 83,20 83,20 85 85,5 86 86,5 88 88 

T 14 cu quan, don vi van hóa % 86,39 89,33 89,30 94,31 92,6 95,30 95,30 92,5 93 93,5 94 94,5 94,5 

Mo! trtrcrng: 
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TI' CIII TIEU 
Don vi 

tinh 
TH 2015 

THU'C H1N GIAI DOAN 2016-2020 ICE HOACH GIAI DON 2021-2025 

GHI CHU 

TH 2016 TH 2017 TH 2018 TH 2019 U'TH 2020 
U1'H 2016- 

2020 
KH 2021 JUl 2022 JUl 2023 XII 2024 KH 2025 1(11 2021-2025 

17 

T9 l che phil rimg % 39,1 38,8 39,42 39,15 37,94 38 38 38 38,5 39,00 39,5 40 40 Clii lieu giao 
NQ Trngmoirirngtptrunghangnam ha 1.524,4 2.447,5 2.146 1.630 1.247,3 1.083 8.553,80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

Giams6vivàdintichrilngbjpha % 

Tang 
11,3%v 
svi;tIng 
I00%v 
di8n tich 

Giãm 
37,1%v 

si,vi;giim 
66,1%v 
din tich 

Giâin 
24,38%v 
scvv;giam 
23,55%v 

din tich 

Giãin 
24,38%v 
svu;giam 
45,63%v 
din tich 

Giãm 5,57% 
vesovU, 

giàm 10,02% 
vdintich 

Gum 2,3% 
vesovil, 

giam 10,6% 
vdintich 

Môin8mm50%vsvivàdintichrilngbipha 

T9 1 xfr 19 cMt thai rAn thông thithng % 50 55 60 65 70 72 72 73 75 77 82 85 85 

T9 I xil 19 chAt thai rAn y tA, dc hai 45 50 60 70 80 80 80 80 83 84 85 90 90 

18 

Nông thôn môi: 

Si xã t chuAn nông thôn mm Xe 
4x8(luy 
kA 5 xl) 

5x8(ltiykA 
10 xl) 

6xa(1Oyk 
16 xl) 

6x8(lOyltA 
22 xl) 

6x8(IOykA 
28x8) 

LOy kA 28 xã 
3xã(1Oyk31 

xl) 
3x8(IOykA 

34 xl) 
3x8(lOykA 

38 xl) 
3x8(IOykA 

41 xl) 
3x8(lOykA 

43 xl) 
Lily kA 43 xl 

Chitieugiao 
NQ Trong do: s xO dqi chudn NTM ndng can 0 0 0 0 0 0 0 2 xl 

3x1(IuykA5 
xl) 

3xl(lOyk8 
xl) 

4x1(IOyIrA 
12 xl) 

LOykA 12 xl 

S6tiCuchibinhqulnmoixldatlràlCn TiCuchi 9,50 11,03 11,84 13,21 14,50 15,00 15,00 15,50 16,00 16,40 16,80 17,20 17,20 



Phi he IV 
UC SAN LIJ NG CAC SAN PHAM CHU YEU GIAI DOAN 2021 - 2025 

(Kern theo Báo cáo so 6  7-l-/BC-UBND ngày4 tháng 11 närn 2020 cáa UBND tinh Dk Non 

STT Ten san phàm 
KEHOACH 

DVT 
Näm 2020 Nãm 2021 Näm 2022 Näm 2023 Nãm 2024 Näm 2025 

I San phãm Nông nghip 
I Liia Tn 71.213 72.631 74.211 75.671 77.374 7920(3 
2 Ngô Tan 351.548 352.978 353.859 353.464 354.836 354.711 
3 Khoai lang (thai) Tn 87.999 95.695 98.219 100.706 103.213 105.734 
4 Sn Tn 166.445 168.402 169.201 171.598 173.032 174.990 
5 Dâu các loai Tan 10.895 11.800 12.189 12.473 12.907 13.358 
6 Diêu Tn 19.355 21.097 21.862 22.034 22.245 22.848' 
7 H tiêu Tn 63.160 69.605 78.089 86.549 94.708 103.892 
8 Cao su T.n 40.230 39.934 40.800 42.135 42.787 43.432 
9 Ca phê Tn 306.7 12 32 1.067 332.262 344.7 19 3 57.780 370.850 
10 Sâuriêng Tan 19.818 22.004 23.328 24.816 27.316 29.587 
11 Ba Tan 18.992 24.945 31.353 37,948 44.905 52.061 
12 S hrç'ng Trâu Con 5.783 6.676 6.752 6.827 6.893 6.913 
13 S h.rqng Bô Con 34.420 34.821 35.904 37.198 38.069 38.787 
14 ShrçmgDê Con 30.645 28.990 29.621 30.182 30.891 31.520 
15 SluçmgLçm Con 208.855 232.330 250.578 273.635 295.949 320.316 

16 So luçmg gia c.m (gà, vit, ngan,...) Con 2.636,799 2.725.576 2.793.627 2.875.675 2.967.928 3.037.543 

17 Thjttrâuhaixuâtchuông thn 612 635 640 647 652 653 

18 Thjtbôhoixutchung tn 1.765 1.796 1.842 1.878 1.915 1.946 

19 Tht 1cm hai xut chung tAn 32.788 36.474 39.338 42.958 46.461 50.287 

20 Thjt gia cam hai xut chuông tan 4.797 4.907 5.045 5.166 5.287 5.375 

21 San lucmg Ca tAn 6.420 7.020 7.670 8.380 9.170 10.030 

II San phm Cong nghip 

I Dá xây ding các loi 1.000 m3  1.300 1.300 1.326 1.366 1.420 1,442 

2 Dáxé 1.000m3  740 790 806 826 833 863 

3 Ch btAn du (du phng, du nành) Tn 5.390 5.400 5.454 5.481 5.508 5.519 

4 Ch bin hat dtAu Tn 4.660 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 

5 Gxê m3  9.000 9.500 10.100 10.350 10.600 11.300 

6 Vánéptrgô 1.000m3  120 130 140 150 160 168 
7 KhI CO2  Tn 4.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 

8 Cncôngnghip Tn 10.000 10.500 11.100 11.800 12.500 13.300 

9 Gchxâydrng triuviên 113 119 131 144 158 174 
10 San phAm Alumil giai don 1 1.000 tAn 650 650 650 650 650 650 
11 San phâm Alumil giai don 2 1.000 tan - - - 50 325 
12 Thàng,bchtab.ngnhôm 1.000cái 110 120 135 143 152 160 
13 Dinthu'angphâm triu Kwh 660 712 812 1.770 2.310 3.132 
14 Diên san xut triêu Kwh 1.700 1.82.5 2.113 2.401 2.889 3.177 

15 Nixóc sinh hot 1.000 m3/ngd 14 14,70 15,44 16,21 17,02 17,87 
16 Ché bin cà phê bt Tn 1.700 1.800 1.890 1.970 2.150 2.350 
17 ChbtAncàphênhan 1.000tAn 280 295 310 320 328 340 
18 Bàn, gh, giung, tü bang g6 1.000 sp 140 IL.8 151 152 152 152 
19 Tinh bôt s&n T.n 30.000 32.000 34.200 36.000 36.500 36.500 
20 Ché bin cao su Tn 12.500 13.200 13.530 14.200 15.100 15.900 
21 Sànphmnhôm 1.000tAn - - - 75 120 150 



Phu hic II 
TINH HINH THV'C 1HN CHI TIEU KINH TE XA HQI CHU YEU GIAI DOi.N 2016-2020 

(Kern iheo Báo cáo s 7'Z_ i'BC- UBND ngày '2J' lháng II nãm 2020 cáa UBND tinh Dák Nong) 

TI CIII TJEU Don vj 
tinh 

KE HO.CH GIAI DOAN 2016- 2020 KET QUA THVC  HIN 2016 -2020 
DANH GIA 

Gil! CH(J 
KH 2016 KH 2017 Ku 2018 1(112019 1(112020 Ku 2016-2020 TEl 2015 TH 2016 TH 2017 TEl 2018 TH 2019 UTH 2020 U'FH 2016-2020 

(so vdi 1(11) 

A CIJI TIEU yE KJNH TE _____________ 

TOng IOn phm trIo dja bàn tinh (Gil 
SS2OIO -Theo h s xSy 11mg KU 
2016-2020) 

T5 dcng 16.195 17.314 19.339 20.826 22.711 15.170 16.244 17.760 19.171 20.672 21.938 
Tnh thco h6s5 tmng 
°°' damxuvdcnt 

NQCTKuthtoanthno 
cong nIp cOc ngOoh SX 

Tron: do: 
- NSng, lOm nghip, thun/ sIn T', lông 7.078 7.444 7.850 8.27! 8.710 6.994 7.401 7.822 8.288 8.767 9.211 
- COng nghi(p vS xSy drng T" dng 2.635 2.927 3.981 4.470 5.193 2.023 2.219 2.801 3.141 3.471 3.817 
- Dich T' dcn 5.569 5.939 6.355 6.814 7.398 5.241 5.643 6.052 6.580 7.170 7.599 dat 
-ThuOlthtrciclpSP T"dông 913 1.004 1.153 1271 1.410 912 981 1.085 1.161 1.264 1.312 
Ticdt8n' trithn' % 10960 10691 11170 10769 10905 109 0% 107,08 109,33 107,94 107,83 106,12 107 7% 
Trong dO 
- Nông, urn nghi6p, thu sIn % 105,06 105,16 105,45 105,36 105,31 105.27 ___________ 105.82 105,68 105,97 105.78 105,06 105,7% 
- Con. n_ i'. vS xl d % 131 29 11106 13601 11228 116 17 12094 10968 126 19 112 15 11051 10996 1135% - 
-Djchvgi % 106,33 106,65 107,01 10722 10857 107,15 107,67 10726 108,72 10897 10597 107,7% 

107,6% -ThuOthrtrcrcpSP % 115,01 109.98 114.82 110.22 110,95 112,17 107,56 110.64 10702 108,85 10384 

2 

GRDP (gil hin hOnh) T dng 22.631 24.598 27.864 30.486 33.758 34.971 21.477 22.972 26.241 29.141 30.110 31.793 

Kh0n,dOt 

Tron dO: 
- NOng, Sm nghi(p, thuc' sIn T'? lông 11.432 12.205 13.066 13.977 14.942 15.911 10.87! 11.615 12.862 13.69! 12.739 12.434 
-COngnghipvSxSydrng T';'clong 3.636 4.106 5.632 6431 7.603 8.979 2.878 3.141 4.159 4.409 4.963 5.828 ______________ 
-Dichvii T'dIng 6.397 6.971 7.616 8.325 9.218 10.080 6.792 6.997 7.805 9.556 10.526 11.517 
-ThuOtriztr. c. SP T' dn 1.166 1.316 1.550 1.753 1.995 x 936 1.219 1.414 1.485 1.88! 2.014 

GRDP binh quOn du ngirai 
Triu 
di,n' 

38,28 40,69 45,07 48,22 52,20 54 37 38,65 43,38 47,73 48,11 49,65 49,65 

3 

Cx cu TOng gil tn  gia tOng limo 
ngOnh kinh t (gil h11n hOnh) 

_________ 100,00 100,00 100,00 100,00 100,110 100 100 100 100 100 100 _______________ 

Không dat Tron 00: _______________ 
- NOng, lIm nghip, thu' sIn % 505! 4962 4689 4585 4426 5062 5056 4902 4698 4231 39 II 
- Cong nghip vS xSy drng % 16,07 16.69 20,21 21,09 22,52 13,40 13,67 15,85 15,13 16.48 18,33 ______________ 
-Dchv % 2827 2834 2733 2731 27.31 3162 30,46 2974 3279 3496 3622 
- ThuO trfr IT. cI. SP 5 91 ! 5,3! 5.39 LI 6.25 i*8 

TOng sin phm IrOn 11a  bàn tinh (Gil 
SS2OIO - Theo cIch huh Tong cc 
Thng hO cOng b). 

Ty dng __________________________ 14.314 14.960 16.142 17.182 18.276 19.176 1,28 

• SI coo TOng ccc 
ThIng kl cOng bl tOi Cong 
nOn sO I448rrCTK-TKQc1 

ngOy 14/11/2019 

Trong dO: 
-NOn lSmn hi'. thu sIn __________________ 6.032 6.187 6.501 6.812 1Ii 7.553 122 

.L1fl *.l .t1I8I 3.168 0 
__________ NDI 1.186 LIEi WL1 1.885 A'1VA4 

WNI 1II•1 ___________ 
-ThuS txcr IT. cl. SP .1181 "V.P-i 4*1 1114 :84.1 828 
ToclitOn' 10629 10790 10645 lIrk 10492 10602 

10634 102,57 10508 104.93 105,37 10469 10460 
10349 10477 123.10 10751 10763 10911 10934 

-Dch % 10666 10663 II8WiI(IVkj 10786 10440 10618 
-ThuStrirtrçcipSP % 112,43 103,09 !0534 116,99 108.67 97,17 10655 
GRDP 'iS hi'n hOnh TO dn' 23.632 24.536 26.717 27.081 28.787 31.044 
Tron: dO: 

IUPK.Ip,M:I 11.638 (ILIP 10.462 11.653 
* -COn n hi',vSxS dtm L•iiJip 3.870 -WiI p4 

- Dich 8.536 9.260 isiv• 11.086 Prnrtii 12.759 -lliuStrCrtr. cI. Sp 31IlII)JII 1.084 1.207 1.342 1.341 
GRDP binh qucmn du ngu'Oi TriOu 

dno 38,28 40,69 45,07 48,22 52,20 40,71 41,28 44,17 44,00 46,00 48,48 48,48 Không dat 



Yr Clii TIEU 
Don vi 

tinh 

KE bACH CIA! DOAN 2016-2020 RET QUA THVC  lIEN 2016-2020 
DANH CIA 

CIII Cl-lU 
KH 2016 RH 2017 RH 2018 RH 2019 RH 2020 1(11 2016-2020 TH 2015 Tb 2016 TH 2017 TH 2018 TH 2019 UTH 2020 U'TH 2016-2020 

(so vOi RH) 

* 

Co ciu Tong gi trj gia ting thco 
nginh kinh t (gii hin limb) 

100 100 100 100 100 100 

Tiongdd: 
NOon. urn nghi8p thu' sOn % 47,08 45,07 43,56 38,82 36,34 37,54 

COng nghiOp vi xiv dtrng 12,58 13,04 14,49 15,79 17,08 17.05 

-Dichvu % 36,12 37,74 37,90 40.94 41,91 41,10 

- Thug trfr trçl cOp SP % 4,21 4,16 4,06 4,46 4,66 4,32 

4 TOng vin du Inc loan xi hi: T' dsng 10.646 13.333 15.234 16.981 18.011 74.206 9.368 10.700 13.280 15.218 15.100 9.500 63.798 KhOng dot 

X'it- Nhp khiu: 

Chi lieu theo dOl 
K:rn ngach xut khu hOng hóa IrOn dja 
bàn 

Tu USD 700 770 800 901 1.150 4.32! 650 655 1.035 1.122 1.150 1.000 4.962 

Ktm ngach rth9p khOu hang hóa trOn dja TriuUSD 120 125 130 140 150 
bsO _____________________________ 

665 207,0 125 166 299 340 220 1.150 

6 

Thu - Chi ogOn sich: 

Vu'qt Thu ngOn sOh nhi rncOc trOn dja bàn T' dng 1.610 1.724 2.013 2.241 2.513 10.101 1.525 1.741 2.060 2.372 2.657 2.700 11.530 1.429 

Ciii ngiin sich dia phuong T' dng 4.614 5.696 6.256 6.966 7.757 31.289 5.559 5.289 5.620 5.833 6.519 7.225 30.486 

mc dO tOng thu NS 12 12 

Tng muc bin Ia hang boO vi doanh 
thu ,I1ch vu tiC.. dung trin djo bin 

T' dng 12.000 13.310 14.641 16.105 17.715 73.771 11.500 11.723 12.275 14.641 14.735 15.944 71.089 Clii tiCu lheo dOi 

8 

H0 tOng giao thông: 1,39 

VuQ't 
-TlOnhtrahOachung % 57 57 59 63,5 64 53-65 53 57.0 59 61,15 63,5 65 53-65 

- lnhgahOa dtthnghnvdn % 114 88 92 96 100 80.100 80 84,0 88 92 96 100 80-100 

- 10 dtthng tiolt dt quy mO 2 un xc % 59 42 19 19 19 19 19 19 

Ha tOng cOp, thoit nuthc, dO thj: 

Dot 
Ti 10 dip cho diOn tich cOy có nhu 
cOutithi 

% 71 74 76 78 80 80 68 71 74 76 78 80 80 

Ti 0 hO dOn nông thOn sir dung nixon 
hçp vO sinh 

% 86 87 88 89 90 90 85 86,0 87 88 89 90 90 

Ti 10 h0 din thinli thi sir dting nithc sgch % 90 90 92 95 100 90 9') 90 92 95 100 

Tildthugornr,icthiidOthi % 90 95 95 98 100 9! 91 95 95 98 100 

Tv 10 dO thi hOn % 20 24 26 28 30 16,3 22 26 26 27 28 
___________ - 

hi tano cOp din: 

D0t 10 Tv IC hO dirçcc sir dong diOn % 95,0 96 97,0 98,0 98,5 99 95 96 97 97,5 98 99 

Ty lObon, bisOn có diOn % 99,5 100 100 100 100 100 99 9) 99 99 99,5 100 

B 
CIII TIEU yE VAN bA, xA 119!, 
MOITRU'(8NG 

Din sO (chi tilu thco diii): 

Dinsotrungbinh Ngtthi 591.000 643.000 635.000 659.000 646.700 646.700 580.504 594.43! 604.892 610.542 625.822 640.351 

Thno ii Iiu TOng d6o 
Ira dir iO nhd a n3,n 
2019.dinthrndOm 

01104120 I 9. din 0 loin 
mini 622168 ngnOn 

TOn dO tOng dOn sO chung 102,27 101,98 

TocdOtingdOn sO trnhiOn % 1,10 1,10 1,10 1,10 1,00 1.00 1,00 1,24 1,1 1.! .1 1,0 1,00 

 Mirc snlu gum 0%o 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,80 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 Dat 

Lao dOng  vii viOc urn: 



yr CIII TIEU 
1)on v 

Iinh 

KE HO3CH GIA! DON 2016-2020 KET QUA THVC HIN 2016-2020 
DANH GIA 
(So vói 1(1-1) 

Gill CHU 

1(112016 1(112017 1(142018 1(112019 KH 2020 1(112016-2020 TI! 2015 TI! 2016 TI! 2017 TH 2018 TI! 2019 UT]! 2020 U'FH 2016-2020 

2 
So lao d6n0 dtiqc tao vi(c urn Nguäi 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 90.000 19.030 18.128 18.27 1 18.280 18.290 17.660 90.629 

Vuqt Diotaongh Ngirhi 3.800 3.800 3.800 3.800 3.800 19.000 5.750 3.994 4.419 3.949 3.960 5.900 22.222 

T l lao dng qua din tao % 37,0 39 41 42,50 45.0 45 35 37 39 41 42,5 45 45 
T'? II thit nghiip % 10,44% 

3 

Gum nghio: 

Virqt 
Theo chum da chiiu 

tO nini 2016 

T l h nghio % Gum tO 2% trd IOn 19,26 19,26 16,57 13,51 10,52 
Gum triln 

35% 

T l h9 nghio d6ng bio din t,c thtiu 
so 18i chO 

Guimtcr4%tralln 54,40 53,79 44,45 38,57 31,59 Giim4% 

' 

V (: 

Virqt 

T ldin s6 tham giabio hi6my tO % 73,3 76,8 79,5 80,6 82,1 >82 70 81,30 83 86.0 88.0 90,0 90 

S6gtimngbnhJvandin(khingtinh 
gisring 1r9m y  t6 xi) 

Gitring 17,7 17,8 18,2 18,5 18,8 18,80 17,0 17,81 17,8 18,2 18,5 18,8 18,8 

s6 bin s9/van din Bic s 6,5 7,3 7,5 7,7 8,0 8,00 6,3 6,70 7,3 7,5 7,7 8,0 8 

T' l xi dat tidu chi quit gia v6 y ti % 35,0 38,0 47,9 59,2 71,8 71,8 31,0 47,80 50,7 56,3 66,2 70,0 >7! 

T' l suy dinh dLrOngcOatrO em dirOi 
tuOi 

20,7 19,7 19,0 18.5 18,0 18 21,0 21,6 21,0 20,6 20,1 19,6 19,6 

T' 1 tiOtn cht5ng mi rng cho ltd em % >90 >90 >=90 >90 >=90 >90 94,0 97,10 96,4 96,3 93,6 ~ 95 ~ 95 

5 

Giio duc: 

Vtrçt 
- T' 1 din s6 trong d9 tuOi hçc Trung 
hoc ph6 thông di hoc 

66,0 67 68 69 70 65,0 66,2 67,5 68,21 69,02 70,14 70,14 

Sotnrongdatchumnquoegiahingnam 8 8 8 8 8 40 14 10 12 13 16 20 71 

6 

V6n bOa: 

Vuq! 
T' l gia dinh vAn hóa % 76 77 78 79 80 74,47 73,97 77,76 80.93 84,69 81,20 81,20 

T 1 7 x6, phsring, th; trio vAn hOa % 16 17 18 19 20 16,9 28,16 29,58 35,21 50,70 40,54 40,54 

T lIhOn, bon, bum vAn hOa % 61 62 63 64 6:5 68,7 71,37 75,79 82,12 85.17 83.20 83,20 

T l co quan, dcrn vi vAn hOa % 86 87 88 89 90 86,39 89,33 89,3 94,31 92,60 95,30 95,30 

7 

MOi truing: 
Không dat T' l the phi ring % 40 40,5 41 41.5 42 42 39,1 38,8 39,42 39,15 37,94 38,0 38,0 

Trông mâi ring tip trung hông nim ha 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 1.524,4 2.447,5 2.146 1.630 1.247,3 1.083 8.553,8 

Gus6 vg vi dun tich ring bi phi % Hông nim gum 50% s6 v1 vi din tich ring bt phi 

Ting 11,3% 
sOvti;ting 
100% v6 
dun tich 

GiAnt 37,1% 
vdsOvt; 

gum 66,1% 
v6 dim tich 

Gum 24,38% 
viSOvtt; 

guns 23,55% 
v6 dim tich 

Gum 24,38% 
visOv1; 

gum 45,63% 
vi dim fich 

Guns 5,57% 
visOvti;giim 

10,02% vi 

di tich 

Gum 2,3% 
vesôvli; 

guam 10,6% 
V6 din tich 

d9t 

Nông (hon mm: 

s6 xi d9t chu6n fling thin mdi Xi 4 8 11 14 18 18 
4 xi (liy k6 

5 xl) 
5 xi (liy k6 

tO xi) 
6 xi (liy k6 

16 xi) 
6 (lOy k 22 

xi) 
6 xi (lily k6 

28 xi) 
Liy k 28 xi Virt 

Si tidu chi binh quintn6i xidat ltd On lieu chi 11,03 11,84 13,21 14,50 15,00 IS 9,5 11,03 11,84 13,2! 14,5 15,00 us Hat 

j 



Phu Ic III 
KE HOACH PHAT TRIEN KINH TE - xA 119! GIAI DO3N 202 1-2025 

(Kern theo Báo cáo s6 -iJBC-UBND ngày4 7  tháng 11 nárn 2020 cüa UBND tinh DtkNông) 

IT CHI TIEU 
Dn V 

tlnh 
TH 2015 

Till/C HIN GIA! DON 2016-2020 ICE HOACH GIAI DOA.N 2021-2025 

Gill CHCJ 

T112016 TH2017 TH2OIS 1112019 lfl'112020 
U'H 2016- 

2020 
1012021 1(112022 1(112023 K112024 1012025 KH2021-2025 

A CH TIEU YE IUNH TE 

Tilng sin phm trin dIa  bàn 0mb (Gil 
SS2O1O) 

'f ding 14.314 14.960 16.142 17.182 18.276 19.176 1,28 20.403 21.892 23.780 25.757 27.800 

TunAm 2021, 
th6ngnhhtthco 

bIS8h6GRDP 
cüaT&igcvc 

Th6ng kt 

1'rong do: 

-Nông,Iimnghi8p.thusln Tdng 6.032 6.187 6.501 6.812 7.215 7.553 1,22 7.904 8.219 8.564 8.944 9.377 

•-Congnghipvixlydung Tdng 2.027 2.124 2.614 2.752 2.903 3.168 1,49 3.423 3.708 4.465 5.190 5.835 

RiengcOngghip Tfrddng 1.143 1.186 1.644 1.793 1.885 2.087 1,76 

•Djchvi T9d8ng 5.652 6.027 6.371 6.853 7.306 7.627 1,27 8.186 8.926 9.593 10.321 11.149 

•-Thu&trütcpSP Tdng 603 622 655 766 852 828 1.33 890 1.039 1.159 1.302 1.440 

Tc t1 ting truing 104,51 107,90 106,45 106,37 104,92 106,02 106,40 106,64 108,63 108,31 107,93 107,58 
Chi lieu giao 

NQ 

Trong dO: 
- Nông, urn nghi(p, thuy sin % 106,34 102,57 105,08 104,93 105,37 104.69 104,60 104,64 104,37 104,19 104,44 104,84 104,50 

.Congnglupvaxlydiing % 103,49 104,77 123,10 107,51 107,63 109,11 109,34 108,05 110,11 120,39 116,26 112,42 113,36 

.Djchvi % 106,66 106,63 105,71 107,47 107,86 104,40 106,18 107,32 107,36 107,48 107,59 108,02 107,55 

-Thu6tritrcicpSP % 112,43 103,09 105,34 116,99 108,67 97,17 106,55 107,48 106,83 111,59 112,36 110,55 109,74 

2 

GRDP (gil hin hinh) T ding 23.632 24.536 26.717 27.081 28.787 31.044 32.767 35.862 39.792 44.000 48.228 

TrongdO: 
-Nông,Ilmnghip,thusln T&ng 11.126 11.058 11.638 10.512 10.462 11.653 12.407 12.683 13.466 14.241 15.250 

-Congnghipvaxlydung T9d6ng 2.974 3.198 3.870 4.276 4.916 5.292 5.577 6.358 7.979 9.672 11.017 - 

-D;chvi Td,ng 8.536 9.260 10.124 11.086 12.066 12.759 13.366 15.163 16.440 17.905 19.520 

-ThutrlrcupSP T9ding 996 1.020 1.084 1.207 1.342 1.341 1.416 1.659 1.907 2.182 2.440 

GRDP binh quin u ngu'oi 
Triu 
dong 

40,71 41,28 44,17 44,00 46,00 48,48 48,48 50,38 53,49 58,01 62,69 67,15 70,00 
Clii tiCu giao 

NQ 

3 

CO cáu Tang gil tn gia thug theo nginh 
kinh t (gil hien hlnh) 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Trong dO: 

..Nong,limnghiCp,thusin % 47,08 45,07 43,56 38,82 36,34 37,54 37,87 35,37 33,84 32,37 31,62 

-CongnghiCpvixlyding % 12,58 13,04 14,49 15,79 17,08 17,05 17,02 17,73 20,05 21,98 22,84 

-Djchvi,i % 36,12 37,74 37,90 40,94 41,91 41,10 40,79 42,28 41,31 40,69 40,48 

-ThuatrrtrqcapSP % 4,21 4,16 4,06 4,46 4,66 4,32 4,32 4,63 4,79 4,96 5,06 

4 

..,.Z £ A song von dau tirtoln xl hi: 

Tang s v6n T' dng 9.500 Tang binh quan trin 15%/nlni Clii tilu giao 
NQ 

Chim ti trong GRDP (gil HH) 31% Tang van dAu tu loin xl hi chiam tü 35-40% Ii trng GRDP 

Thu - Chi 0gb slch: 



TT CHi TIEU 
Do'n vi 

tinh 
TB 2015 

THV'C lIEN GIAI DOAN 2016-2020 KE HOACH GIAI DOAN 2021-2025 

GHI CHU 

TH2016 TH2017 TH2018 T182019 U'1H2020 
UFH 2016- 

2020 
1(112021 1(132022 KH2023 1(132024 1(132025 1(132021-2025 

5 Thungfin inch nhinuic IrOn dia bin Tdng 1.525 1.741 2.060 2.372 2.657 2.700 11.531 Tangbinhquin 12%/nim; ci gui do.ndtIrin 18.400 . 
18.423 

Chitiluao 
NQ 

Chi ngin sich dja phuong Ti' 08ng 5.559 5.289 5.620 5.833 6.519 7.225 30.486 7.074 7.890 8.245 8.616 9.004 40.829 

6 

Kt cu -Ha tang 

Gino 1/song: 

Ti' 14 nittra hóa chung % 53 57 59 61,15 63,5 65,0 53-65 66 68 70 72 73 65-73 
Chi tiau giao NQ 
(GD 2021-2025 
thay dli vi tang 
km casing tinh) 

Ti' 14 nhtra hOa dtrimg huyln % 80 84,0 88 92 96 100 76,00 88 

Ti' 14 d&thng tinh 10 dat quy mô 2 un xe % 19 25 30% 35% 45% 55% 19-55 

DO 11,1, n/sO 0' 

Ti' 14 06 thi hóa % 16,3 22 26 26 27 28 28 28 28 31 31 33 
Chi tilu giao 

NQ 

Ti14hdinthinhthisirdtsngnh1àcs?ch % 90 90 90 92 95 100 100 100 100 100 100 100 100 

Birth quits m2 sin xiy dtrng nhi a 1mb trOts mOt 
nguii din 

m2 20 20,8 21,7 22,4 23,3 24 24 25 25,5 26 26,4 27,2 27,2 

Til4thugomricthiidOthi % 91 91 95 95 98 100 100 100 100 100 100 100 100 

XiydmgnhitinhnghTa,nhinguôicOclngt(r 
qui' din un dip nghIa 

Nh 11 20 15 11 7 5 58,00 10 12 
- 

14 15 10 61 

Cdpdi1in: 

Ti' 14 hO drtqc srI dttng diln % 95 96 97 97,5 98 
Clii tilu giao 

NQ 

Ti'llbon,buoncodiin % 99 99 99 99 99,5 100 100 100 100 100 100 

NOng ngIsip, IhOy lgs: 

Ti II dim bio mrrIc trim cho di4n  tich cn thai % 68 71 74 76 78 80 Tang 12% 81 82 83 84 85 Tang 5, 
Chi tiOu giao 

NQ 

Till hO din nông thôn srI dtmg ntrrIc hop v4 85 86 
sinh - 

87 88 89 90 Tang 5% 91 92 93 94 95 
_____________________ 

Tang 5% 

7 

Thrrong mai, dich vu, XNK (theo OH): 

f 
Tlng rnrIc bin Ii hing hoi vi doa thu djch 
vtt tilu ding trait bin 

Ti'06ng 11.500 11.723 12.275 14.641 14.735 
_____________________________________________ 

15.944 69.318 17.716 19.488 21.241 23.153 25.932 107.530 

Doanh thu vi sl khich du Ijch tang binh quits 
hing nim 

Tang 20%/nam 

Kim ngach  xuit khOu IrOn da bin Tri4u USD 650 655 1.035 1.122 1.150 1.000 4.962 1.170 1258 1271j 1236 1273 62O 

Kim ngch nh1p khiu IrOn dia bàn Tri4u USD 207 125 166 299 340 220 1.150 220 225 250 260 270 1.225 

8 

NOng nghiSp (theo 081): 

Gii tn sin xult birth quits trOn/Ol ha dlt nông 
nghilp 

Tri4u dIng 78,39 81,63 85,14 71,5 72,59 76,21 79,83 83,45 87,07 90,69 94,31 87,07 
- 

IrOn 
Di4n tich nông nghilp rIng dttng cong nghl tilts 

(CNC) 
ha 186 225 245 268 271 239 315,6 335,05 354,51 373,97 393,42 354,51 

COng nghi4p (thco dli): 



TF CHI liEu Don vi 
tinh 

TU 2015 

THC H!N GIA! DOAN 2016-2020 KE HOACH GIA! DO3N 2021-2025 

TH 2016 TH 2017 TH 2018 TH 2019 UFH 2020 
U'TH 2016- 

2020 
KH 2021 KH 2022 KH 2023 KH 2024 K.çl 2025 1(11 2021-2025 

CHICHU 

Chis6sãnxutcônnghipIIP 108 105,5 176,8 109 104,4 109 

10 

Cal thin môi trirông du tsr, kinh doanh, 
TFHC (thco dOi): 
Chi so PCI 48,96 53,63 56,12 58,16 Tang tir 1-2 blc/nam 

Clii sO PAP! 35.89 34,57 44,59 TBC TBC TBT TBC TBC TBC TBC mc mc 

ChisOPARlndex 82,41 68,14 72,81 71,03 NhómB NhómB Nh6mB NhómB NhómB NhómB NhómB NhómB Nh6mB 

B 
CHI TIEU yE VAN HOA, xA HO!, MO! 
TRXUNG 

Lao dng v8 vic lam: 

So lao dng dixçc tao vi4c lam Ngithi 19.030 18.128 18.271 18.280 18.290 17.660 90.629 18.000 18.000 18.000 18.000 18.000 90.000 

Daotaongh Ngulli 5.750 3.994 4.419 3.949 3.960 5.900 22.222 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 20.000 
Chi tiéu giao 

NQ 
Ti l ngithi dIn trong d tu6i lao dOng tham gia 
BHXH 

% 7,91 8,72 8,9 9,09 9,35 9,57 9,57 10,5 11,2 12 13 14,8 14,8 

T 16 lao dung qua dAo tao % 35 37 39 41 42.5 45 45 47,5 50 52,5 55 57,5 57,5 

12 

Gum nghèo: 

f'l6hnghêo % 19,26 19,20 16,57 13,51 10,52 
GiIm trén GiIintir2%trirlên/nIin Chiti6ugiao 

NQ (mao 

16 hO flghIo dong bào dan tçc thieu SO t?i 
rhO 

54,40 53,79 44,45 38,57 3 1,59 Glans 4% Gum tir 4% trà lIn/nam chun nghêo 
2021-2025) 

13 

:tHn sO 

38ns6tn'ngbinh Ngulii 580.504 594.431 604.892 61.542 625.822 640.351 655.217 670.428 685.992 701917 718.212 

TOe dOtIng  dIn sO chung % 2,8 2,4 

Phn du dat mire sinh (sO con/Ol phi nt trong 
dO tuOi sinh do) 

2,71 2,70 2,69 2,68 2,62 2,62 2,56 2,50 2,44 2,38 2,3 2,3 

14 

Yt& ______ 

sO giuirng b4nhlvan dIn (không tinh giithng 
tram y t xl) 

Gisrling 17 17,81 17,8 18,2 18,5 18,8 18,8 19,4 19,8 20,2 20,6 21 21 
Clii lieu giao 

SO bác sIvan dIn Bar s 6,3 6,7 7,3 7,5 7,7 8 8 8,1 8,3 8,5 8,7 8,9 8,9 NQ 

T 16 dIn sO tham gia blo him y tO % 70 81,30 83 86 88 90 90 9! 92 93 94 95 95-98 

T I trI suy dinh dsr,ng thO thOp coi cüa Ire 
em dithi 5 tuOi 

32,9 32,4 31,7 * 30,7 30,70 30,4 29,9 29,4 28,9 <28,4 <28,4 

T'l6tiImchüngm&rOngchotrOem % 94 97,10 96,4 96,3 93,6 295 295 295 295 295 295 295 

15 
Gilo duc: 

SOtnruyngdatchuOnquOcgiahangnam Tnring 14 10 12 13 16 20 71 10 10 10 10 10 50 Chltieugiao 
NQ - 

16 

yIn hóa: 

Ty 16 xl dat chuOn nông thôn mol; phtrlsng, liii 
tisflVlflnUllhdOthl 

% 16,9 28,16 29,58 35,21 50,70 40,54 40,54 52 53 55 57 60 60 ChitiIugiao 
NQ 

Tl6giadinhvanhoa % 74,47 73,97 77,76 80,93 84,69 81,20 81,20 85 85,5 86 86,5 87 87 

Ty 16 thôn, bon, buôn van hóa % 68,7 71,37 75,79 82,12 85,17 83,20 83,20 85 85,5 86 86,5 88 88 

T 1 co quan, don vj yIn hóa % 86,39 89,33 89,30 94,31 92,6 95,30 95,30 92,5 93 93,5 94 94,5 94,5 

Mli tru*ng: 



4 

TI' Cu TIEU *)o'n vi - tinh TH 2015 

THU'C HIEN GIAI flO3N 2016-2020 KE HO3CH GIAI BON 2021-2025 

GHI CHU 

TH 2016 TH 2017 TH 2018 TH 2019 lfrH 2020 U'TH 2016- 
2020 

1(H 2021 1(112022 1(112023 1(112024 1(112025 1(112021-2025 

17 

- 

Tl4chephurirng % 39,1 38,8 39,42 39,15 37,94 38 38 38 38,5 39,00 39,5 40 40 Clii tiéu giao 
NQ Trngmoir0ngtptrunghingnam ha 1.524,4 2.447,5 2.146 1.630 1.247,3 1.083 8.553,80 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 5.000 

Gianis6viivadi4ntichr0ngbjpha % 

Tang 
11,3%v 
svi;tng 
100% v 
di4n tich  

Giãm 
37,1%v 

s6vv;giam 
66,1% v 
d14n  tich 

Giãm 
24,38%v 
sovi;giãm 
23,55% v 

di4n tich 

Giãm 
24,38%v 
s6vu;giam 
45,63% 

di4n tich 

Giãm 5,57% 
vesov; 

giáxn 10,02% 
vdi4nt1ch 

Giâm 2,3% 
vesovu; 

giãm 10,6% 
vdi4ntich 

M&nämãm5O%vsovâdi4ntiehrrngbpha 

Tl4xfrIchtthairAnthongthuâng % 50 55 60 65 70 72 72 73 75 77 82 85 85 

TS' 14 xCr l cht thai rn y t dc hai 45 50 60 70 80 80 80 80 83 84 85 90 90 

18 

Nöng thôn môi: 

S6 xã dat chuAn nông thôn mm Xã 
4xa(luy 
k xä) 

5x8(lOyká 
10 xã) 

6xã(IOyk 
16 xã) 

6xa(1iiyk 
22 xã) 

6xl(lOyk 
28x8) 

Lflyk28xa 
3xa(luyk31 

xã) 
3xa(ljlyk 

34 xã) 
3xa(1uyk 

38 xa) 
3xa(lilyk 

41 xA) 
3xà(IOyk 

43 xä) LOy k 43 xa 

Clii lieu giao 
NQ Trong do: s6 xà dot chudn NThf nang cao 0 0 0 0 0 0 0 2 xã 3 xã (Iuy k4 5 

xl) 
3 xã (lily k 8 

xl) 
4 x8 (my k 

12 xl) 
LOykI2x8 

Stieuchibmhquanm6ixadattrâICn Tiéuchi 9,50 11,03 11,84 13,21 14,50 15,00 15,00 15,50 16,00 16,40 16,80 17,20 17,20 



PhnluclV 

U'OC SAN LIJNG cAc SAN PHAM CHU YEU GIAI DON 2021 - 2025 
(Kern theo Báo cáo so' 6  7Z_-/BC-UBND ngày4 thOng 11 nOrn 2020 cáo UBND tinh DkNOng,) 

STT Ten san phm DVT 
KE HOACH 

Näm 2020 Näm 2021 Nàm 2022 Nàm 2023 Nãm 2024 Näm 2025 

I San phâm Nông nghip 
1 L6a Tn 71.213 72.631 74.211 75.671 77.374 79oo 
2 Ngô Tan 351.548 352.978 353.859 353.464 354.836 354.711 
3 Khoai lang (tuoi) Tn 87.999 95.695 98.219 100.706 103.213 105.734 
4 Sn Tan 166.445 168.402 169.201 171.598 173.032 174.990 
5 Dâu các loai Tan 10.895 11.800 12.189 12.473 12.907 13.358 
6 Diêu Tn 19.355 21.097 21.862 22.034 22.245 22.848 
7 H tiêu Tan 63.160 69.605 78.089 86.549 94.708 103.892 
8 Cao su Tan 40.230 39.934 40.800 42.13 5 42.787 43 .432 
9 Ca phê Tn 306.712 321.067 332.262 344.719 357.780 370.850 
10 Suriêng Tn 19.818 22.004 23.328 24.816 27.316 29.587' 
11 Bo Tn 18.992 24.945 31.353 37.948 44.905 52.061 
12 So hrçmgTrâu Con 5.783 6.676 6.752 6.827 6.893 6.913 
13 ShzçingBà Con 34.420 34.821 35.904 37.198 38.069 38.787 
14 s6 luçing Dê Con 30.645 28.990 29.621 30.182 30.891 31.520 
15 S hrçingLçin Con 208.855 232.330 250.578 273.635 295.949 320.316 

16 SO hrcing gia cAm (ga, vt, ngan,...) Con 2.636.799 2.725.576 2.793.627 2.875.675 2.967.928 3.037.543 
17 ThttrâuhoixuâtchuOng tAn 612 635 640 647 652 653 
18 Thjtbôhoi xuAtchuong tan 1.765 1.796 1.842 1.878 1.915 1.946 

19 Tht 1cm hoi xuât chung tAn 32.788 36.474 39.338 42.958 46.461 50.287 

20 Thjt gia cAm hol xuât chuèng tan 4.797 4.907 5.045 5.166 5.287 5.375 

21 San luçmg Ca tAn 6.420 7.020 7.670 8,380 9.170 10.030 
II San phãm Cong nghip 

1 Dá xây dtrng các loi 1.000 m3  1.300 1.300 1.326 1.366 1.420 1.442 

2 Dá xé 1.000 m3  740 790 806 826 833 863 

3 ChA bién du (d.0 phng, d.0 nành) TAn 5.390 5.400 5.454 5.481 5.508 5.519 
4 ChA biAn hat diAu TAn 4.660 4.800 4.800 4.800 4.800 4.800 

5 Gxê m3  9.000 9.500 10.100 10.350 10.600 11.300 

6 Vánéptrgô 1.000m3  120 130 140 150 160 168 
7 KhI Co2  TAn 4.800 5.800 5.800 5.800 5.800 5.800 

8 Cncôngnghip TAn 10.000 10.500 11.100 11.800 12.500 13.300 
9 Gchxâydrng triuviên 113 119 131 144 158 174 

10 San phAm Alumil giai do?n  1 1.000 tAn 650 650 650 650 650 650 
11 San phOm Alumil giai do?n 2 1.000 tan - - - - 50 325 
12 Th0ng,bAchabAngnhom 1.000cái 110 130 135 143 152 160 
13 Dinthtrongphâm triuKwh 660 732 812 1.770 2.310 3.132 
14 DiênsãnxuAt triêuKwh 1.700 1,825 2,113 2.401 2.889 3.177 

15 Nuc sinh hot 1.000 m3/ngd 14 14,70 15,44 16,21 17,02 17,87 
16 ChA bin cà phê bt Tn 1.700 1.800 1.890 1.970 2.150 2.350 
17 ChA biên cà phé nhân 1.000 tAn 280 295 310 320 328 340 
18 Ban,ghA,gig,tubAngg 1.000sp 140 148 151 152 152 152 
19 Tinh hot sAn TAn 30.000 32.000 34.200 36.000 36.500 36.500 
20 Chá bin cao su TAn 12.500 13,200 13.530 14.200 15.100 15.900 
21 SãnphAmnhôm 1.000 tAn - - - 75 120 150 



PhyIicV 
DIX MEN CHIS€NG T1ÜNH HAM! DONG  PHAT TRIEN KTXH GIA! DO4N 202 1-2025 

(Kern theo Báo cáo sd ( jaC-UBND ngay 4 (7 tháng 11 ndm 2020 cüa UBND iinh Ddk Nong) 

STT NH1M " 
C QUAN CHU 

TRI 
CC8 QUAN PHOI 

HP 
THfl GIAN 

lOAN TIIANH 
CAP TRINH 

H1NR 1rnrc 
VAN BAN GHI CHU 

N us an nu jt!fC hiith , 

Tang truong kinh t4 giai doan 2021-2025, GRDP (gié. 
2010) t8ng blnh quân tr 7,5-8%. Trong do: KVI dat 
4,5%; KV2 d4t 13,36%, KV3 dat 7,55%; KV4 dat  974% 

SO Ke soach Va 
au tir 

Tt cO cac SO, ban, 
flgi UBND cp 
huyn, thành ph 

2021-2025 Phandu dat 
chi t,eu de ra 

2 
GRDP blnh quOn du nguOi n8in 2025 dat trên 70 triu 
dong 

SO K6 hoach V 
Dau tu 

ngành;UBNDcp 
huyn, thành ph6 

202 1-2025 — Phn du dat 
chi tiCu d ra 

3 
T6ng v6n dlu tu toàn xâ hi giai doan 202 1-2025 tang 
blnh quân 15%/n8m, t trng chim tr 35-40% so v&i 
GRDP. 

SO Keioach và 
au tu 

T&t câ các So, ban, 
nganh; UBND cp 
huyn, thânh ph6 

202 1-2025 Phandau dat 
chi tieu de ra 

4 
T6ng thu ngân sàch nba nuOc trOn dja bàn giai doan 2021- 
2025 phn du IrOn 18,4 ngàn 19 d8ng, t6c d t8.ng thu 
binh quân 12%/nAm 

SO Tii chinh 
Tt cã cOc So, ban, 
nganh; UBND cp 
huyn, thành ph6 

2021-2025 Phandaudat 
C 1 tieu era 

5 

T6ng mite bàn IC hang hoá và dch vi,i näm 2025 ph.n du 
IrOn 259 ngin 19 d6ng xut khu dn näm 2025 dat 

., . £ 
khoang 1.273 tneu USD, Kim ngach nhi khau den Mm 
2025 dat khoàng 270 tnu USD 

- SOCongthuong 
Tt ban 

' ' 
nganh;UBND cap 
huyn thành ph6 

2021-2025 Phn du dat . 
chi tieu de ra 

6 
Ti 1 nhi,ra hoá chung 73%; T9 l thOng tinh dat quy mo 2 
Ian xc 55%. 

- - 
SO Giao thong van 

tat 

Tt cà các SO ban 
ngành; UBND cp 

- , 
huyen, thanh pho 

202 1-2025 
Phandau dat 
clii lieu tie ra 

- - 
Ti i dap wig cho d,n tich CO nhu cau tool 84%, tile ho 
dan nong thon so diing nuOc hop vç sinh °"° 

SO Nang nghip 
vI Phàt trin nông 

thôn 

Tt Ca các SO, ban, 
nganh; UBND cAp 
huyn, thinh ph6 

202 1-2025 PhAndau dat 
chi tieu tie ra 

8 
- - 

Tile h dan thành thi sir ding nuOc sach 100%, tI Ic do 
thi hoa 33/o. 

Xây dopg 
TAt Ca các SO ban, 
nganh; UBND cAp 

0 huyn, thành pho 
202 1-2025 Phandau dat 

chi tiCu tie in 

9 Ti 1 xlr 19 rae thai do tht 100% 
50 Tat nguyen va 

Mci truOng 

TAt cà các SO, ban, 
nganh; UBND cAp 

- 
huvçn, thanh oho 

2021-2025 
Phandau dat 
chi lieu tie ra 

10 
- . - .. 

Tilç h so dung thçn 99,5%, ti Ic bon, buon cO dien 
100/,. 

SO Cong thucrng 
TAt cà cOc SO ban, 
nganh; UBND cAp 
huyn, thành pho 

202 1-2025 Phan thu dat 
chi tieu tie ra 

- . 
T9 Ic  tAng dan so ti,r nhien durn 1,1%; Moe giam Ii Ic sinh 
0,3%olnäm 

SOY t 
TAt Ca các SO ban, 
nganh; UBND cAp 

- , 
huycn, thanh pho 

2021-2025 
Phandau dat 
chi lieu de ra 

12 
T6ng a8 lao ting duçsc tao vic lam Ca giai doan 90 ngàn 
ngooi; Dào tao nghA cho 20 ngan nguOi. T9 i lao dng 

0 qua dào tao 57,5 /0. 

SO Lao dng, 
Thtzong binh Va 

.. Xà hQi 

TAt CA các SO, ban, 
nganh; UBND cAp 

- z huycn, thành pho 
202 1-2025 Phandau at 

chitieudera 

13 
Ti I h nghOo mi Mm tO 2% trO iOn, riOng hO nghCo 
d6ng bio dan tOe thiAu a6 tai  ch6 giàm lit 4% trO iOn theo 
chuAn ngheo 202 1-2025. 

SO Lao ding, 
Thuong binh vO 

XA hOi 

TAt cA các SO, ban, 
nginh; UBND cAp 
huyn, thành ph6 

202 1-2025 
Phan dau tat 
chi lieu tie ra 

14 

PhAn dAu dat mire sinh Mm 2025 là 2,3 (binh quAn mOi 
- 0 . . 

phi,i nit trong dQ tuol ainh dO co 2,3 con). Dat 21 gurong 
bcnh/van dan; 8,9 bac sylvan dan; ty Ic tiem chung mO 
rOn&dat t61 thiAu 95% 

Tat Ca eec so, ban, 
UBND cAp 

- h uycn, t p o 
202 1-2025 

Phandau at 
chi tiCu tie ra 

15 
Ti I dan s6 trong d tuói hc Trung hçc ph8 thông di hçc 
dat trin 70%; SI, truong thrqc cong nh4n dat cliva.n qu6c 
gia hAng nàm 10 truitng leO lOn/nam. 

., 
Giao dc và 

° tao 

TAt cà các SO, ban, 
ngAnh; UBND cAp 
huyn, thành ph6 

2021-2025 Phan thu dat 
chi lieu de ra 

16 
60% x8 dat lieu chuan vAn hoa nong thon mm, phuongthi 
Iran dat lieu chuan van mmli do thl theo lieu chuAn mO, 

SO Van hoa, The 
thao va Du lch 

TAt cà các SO ban 
ngành; UBND cAp 
huyn, thãnh phA 

2021-2025 Phan dAu 
chi lieu 60 ra 

I 

'4 
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srr N1HM Cø QUAN CHU 
Tm 

CO QUAN PHOI 
H1P 

TE1I ClAN 
BOAN TIIANH C 'P TRINH A HINI! TH(J'c 

VAN BAN CR! CHU 

17 

T' 1 che phO rirng dat 38,5% yb näm 2025; cb giai doan 
trng m&i 5.000 ha rmg tap trung binh quail 1000 
halnäm;Binh quan mi nAm giam 50% s6 vi vb din tich 

- 
S& Nongnghiçp 
à Phát trien nông 

Tat Ca cac S&, ban, 
nganh; UBND cap 202 1-2025 

18 
Phn du den nlm 2025, có 43 x! dat  chun nông thôn 
m&i, m& x8 dat binh quân 17,2 tiêu chi tr, ten, dat them 
01 huyn nông thOn mói. 

S Nông nghip 
và Phbt triCn nông 

thôn 

Tt cà các S, ban, 
ngành; UBND cep 
huyn, thbnh ph8 

202 1-2025 Phan deu dat 
chi tiêu dC ra 

Nhóm nhim v thfr 2: Quán trit và triCn khai thc 
hiçn hicu qua 'gh quyet i hqi Dang bQ ln thu XII 
tinh Uák Nong trien khai rae chInh sách cua Trung 
icing sang tao phu hgp ',di tinb hlnh cua dia  phirong 
nang can tinh thn cong hiCn, oC can s sang t80  vb 
trách nhiçm cua ngicol thrng du 

Xây dieng cbc Nghj quyCt, Chircing trinh, KC hoach, Chi 
thj trinh Ttnh u, HDND vá UBND tinh dC ban hbnh, thc 
hin, ci thC hóa các miic  tiCu, nhim vi Nghi quyCt Bai 
hi Bang bi tinh IAn thu XII, giai doan 202 1-2025 

Các S?o ban 

- thanh h8 ' p 

Nãm 2021 
Tinh ui', HDND 

'b UBND tinh 

Nghj quyCt, Chucjng 
trinh, KC hoach, Chi 
thl v các ni dung 

c thA 

2 
TIc hiçn so ket, tong ket các Nghi quyCt, Chucing trinh 
gial doan 202 1-2025 

Các Si, ban, 
ngành; UBND các 

. huycn, thank pho 

Theo chuang trinh, 
kA hoach cOa Tinh 

uy, UBND tinh 

Tinh u' HBND 
vá UBND tinh 

Bao cao sa ket, tong 
ket 

3 
Xây dimg kA hoach nhAm thrc hin hiu qua tat cb các 
chinh sách, phbp Iut m€ri cüa Trung wing trCn dja bàn 
tinli 

Các Sà, ban, 
ngánh; UBND các 
huycn, thinh ph6 

Theo các vAn bàn 
chlnh sâchl ha 

lut mat cOa.'ruig 
uong 

KC hoach/Báo cáo 

Xây thing quy chA vA nAng cao, dC cao vb trách nhim 
cCia nguusi dung dAn, thO trirang các don vj trong vic thirc 
hin các nhim vii  cUa Nghj quyCt Bal hi Bang b tlnh 
Ian thr XII dA ra. 

Sâ Ni vi 
Các Sà ban 

n ãnh UBND các 
hu n, thbnh h6 'e p 

Quy chC/Báo cáo 
ket qua tinh hinh 

triAn khai thir hin 
ctnh ky 

Nhóm nhim v h3:'XAy dyng chI liryng "Quy 
hoach tinh thôi ky 2021 2030 tAm ohm 2050 trinh 
Trungiwngphe duyet lam d1nh hirthig phát triCn 

,. 
' 

S 

sqsc 

Lap Quy hoach tlnh thai k' 202 1-2030, tAm nhln 2050 
- 

Sâ Ice ioach va 
Các Sà, ban, 

nganh; UBND các 
huyen, thbnh ph6 

NAm 2021 

QuYCt djnh pê duyt 
BAk 

2030, tm ohm 2050 

2 

Lp quy hoach sur dyng dAt cAp huyn, quy hoach do thj 
và quart ly cht chC, theo huong phát huy Iqi the ye din 

. . ,. 
mao, dja hinh, tho nhung d8c trung cua tinh mien nul và 
Crng phó v&i biCn d6i khi hu 

- Sâ Tat nguyen v 
-. 

Moi truOng; SO 
Xay dirng 

b c SO, an, 
nganh; UBND các 

- , 
huycn, thanh pho 

202 1-2025 
UB I n cap 

- 
tham quyen phe 

- 
duyct quy hoach 

QuyCt dnh pé duyt 
quy hoach sir dyng 

- 
dat cap huyen, quy 

hoach do thj 

Nhdm nhicm vy thu 4 PhAn dAu mire tAng trithng can 
tren nAn tang dAy mnh huy dng và sir dyng higu qua 
niyi oguAn lye chu trQng huy dqng các nguAn lire 
inOnh tb hen ngobi phát trien nhanh ket cAn h tAng 
dAng by dC tao  dng lyc phát triAn toàn diçn kmnh tC xa 
hi 

.. 
a 

Duy tn tc d tang truOng 6n dlnh  cOa các giai doan 
tnrOc, it nhAt 0 mCrc tang truOng khá, cao hon binh quan 
cua Ca macic (tic 1-2%). 

SO Ke soach vb 
B u tic 

Các SO, ban, 
ngbnh; UBND cac 
huyn, thbnh pho 

202 1-2025 
Phandau at 
chl tieu dc ra 

2 

-. . ' L L Huy dong hicu quA toan xl hyl tham gia dau tie, phan dau 
tCng vCn dAu tir tobn xl hi dat t9 trong trCn 35%- 
40%/GRDP, phO hqp yOj nhu cAu y6n fink. 

C oac V 

Dau tic 

Các SO, ban, 
nganh; UBND các 
huyen, thbnh ph8 

202 1-2025 
Phandau 
chi tieu de ra 

3 Tang cuOng diCu fiAt dAu tie cOng tu ngAn sách da phucing. SO Tài chinh 
Các SO, ban, 

nganh; URN1) các 
huyn, thbnh ph6 

202 1-2025 UBND ttnh nA an cy thA 
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STf NHIM CO QUAN CRU CO QUAN PRO! 
ROAN TRANR 

CAP TRR Gil! CHU 

— 

Kin nghj Trung oong du to cic két cuha tang iOn két 
ni vüngNam Tây Nguyen vi Dông Nam B; hoac  kién 
nghi Trung uong cho co ché "d6i mO, di quyén khai thic 
khoing sin ly két céu ha tng trong diem déng be" 

- 
SO Giao thông van 

lii 

SO Tii nguyen vi 
mOitnthng; SO 
Cong thirong; 

UBND cic huyn, 
thinh ph6 

quan lien quan 

202 1-2025 Chrnh phu 
Chinhsich chung 

Va cac chtrong 
tnnh dr an cv the 

— 

- 

5 

Xiy durng chuong trinh, kC hoach dC kCu gui, thu hOt cic 
nha thu to IOn, chien luçrc,  tiem tac tai chinh manh  vio 
dAu to mt se dtr in IOn, co diCu kin thun li s&ncO dC 
tnen khai ye ha tng do tin trung tam, ha teng du Itch 
trong diem, ha tAng KCN, khai thác mO bô xit. 

K h h va 

SO Cong thoong; 
BQLcáckhucong 
ng:pt, thinh 

h6 vi cic co uan q 
lien quan 

202 1-2025 UBND tlnh 
Ke hoach/Chuong 
trinh. kêu gui, thu 
hut cáC nhi dAu tsr 

6 

Phát triCn két céu ha tAng theo hirOng ding b vi tom 
A •,. diçn, buOc thu on tien ha tang giao thong de lam dQng 

li,rc, di tnrac, tao thuc day phat then toan diçn kinh te xi 
hi 

- - 
SO Giao thong van 

las 

Cac So, ban, nginh; 
UBND các huyn, 

, thanh pho 
202 1-2025 UBND tlnh 

Ke hoach/Chuong 
trinh kêu gui thu 
hut cac nhi dAn to 

- - . . - - 
IJu tien xay dmg ha tang thuy lqi de phvc vi nong nhicp 
va dan ung pho vOi bien doi khl hau ngay cang gay get. 

SO NOng nghip 
vi Phit trién nOng 

thOn 

Các So, ban, nginh; 
UBND cic huyn, 

thinh phó 
202 1-2025 UBND tinh Ke hoach/Chuong 

trinhfDe an cv the 

V - 

Nb6 nb 'ç thir S Ihu hu nh snnguon Iye 
ci4i 

tr nfl. O j  

>- - 4,,.,,, r - 
nguJn yj , sr,idtODA jf,u  tryif4. 

. . 

.- ' 

:
: 

r 
- ' - 

- "p.' 
: 

,i,&- - .'.'..:.....-.. ---- - ..- 

-.2 

Tranh thO vi vn dng cic chinh sich, ngu8n Irc cOa 
Trung uang uu lien die thO ye vOng Tay Nguyen vi tlnh 
DAk Nông 

K h h va 
Cic SO, ban, 

nginh; UBND cic 
huyn, thinh ph6 

202 1-2025 UBND tlnh 
Chinh sách chung 

vi cic chuong 
trinh, dr in eta the 

2 

Xay di,rng chuong trinh, k6 hoach vn dOng ngun yen 
ODA dC tiCp tsic dAn to phit then kCt cAn ha tAng, gum 
nghCo ben vOng. ChO dng tiCp c.n trtrc tiCp den cic nhi 
tii try thông qua str  h try, kCt n6i cOa cic b, ngmnh 
Trung oong. các Dai sO vi Lirth str  quin cic noOc. 

°
V K h h 

au ' 

Cic SO, ban, 
nginh; UBND các 
huyen, thinh ph6 

202 1-2025 UBND tinh 
Chtrcrng trinh/KC 
hoach van dng 

vin try 

Xiy dyng chirong trinh, kC hoach djnh huong kêu gyi d&u 
to trtrc tiCp noOn ngoii (FDI) vio các dv in cong nghip, 
nOng nghip cong ngha cao, nang lucmg tii tao, chuyCn 
giao cong nghc tien tien, than thin vOs mos truOng, cac 

- . 
d an có von IOn, dong Isrc Ian tOa, kio theo phit then 
nhiCu nginh, huh vtrc. 

SO KC ioach vi 
Dau to 

Cic SO ban 
nginh; UBND cic 

- , uycn, a po 
202 1-2025 UBND tlnh Chuangtrinh/KC 

hoachlDe an cv the 

4 
A .. . . 

Day manh  thu hut dau to, cO biçn phip kiem aoat tis 
. - . A . A chinh dos vOi the nha thu to ding ky dau to vio tlnh. 

. 
SO Ke hoach va 

Dau to 

Cic SO, ban, 
nganh; UBND cic 

- huycn, thinh ph 
Thuong xuyen UBND tlnh Bao cáo 

5 

TiCp tyc thyc hin cii each, don gun hOa thO tyc hinh 
chinh ye dAn to, gui quyCt dOt diem cic 18n tai voOng 
mAn vi dAy nhanh thOi gian tói da ye quy trinh dAu to d6i 
vOi cic dy in ngoii ngan sich nhu: giao dAt, dinh gii tic 
dông mOi tnsong, cAp giAy phCp xiy dvng  cho dy in. 

K h h oac V 
au ' 

SO Iii nguyen vi 
MOi truOng; SO Xiy 

dyng; UBND cic 
huyn, thinh ph6 vi 
cic co uan liOn quan 

ThoOng xuyen UBND tlnh 
QuyCt dinh ye cii 
each, don gun hOa 

TTHC ye dAu tsr 

6 
TiCp tyc tp trung triCn khai dang hO, hiu qua cic gui 
pháp ye diCu hinh ngin sách nhi noOc, bio dim thvc 
hin các nhim vts thu. chi. 

SO Iii chinh C Th huh i 
h ' cap uycn 

ThuOng xuyin UBND tlnh Bia cáolDé in 

7 

Tang coOng cong tic quin I thu, khai thic nguen thu, 
nhAt Ii cic nguén thu tie oAt dC b6 tn dAn to hoin thin 
cic dy in dang thiCu nguen v6n. KiCm soit chat chO vic 
hoin thue giá tel gia tang; day manh vic xCr I vi thu hoi 
ny thué, gum t i ny dcsng thuC. 

SO Tii chlnh 
. 

CyCThU tlnh ' 
p 

ThuOng xuyên UBND tinh 
Chsrcsng tninhfKC 

hoaehfBao cáo kCt 
qua djnh k' 

Ri soát, quin I chat cliC các khoin chi ngân aich nhi 
nirOc, bio dim dOng dy loin doyc duyt. Tnit dC tiCt 
kim chi cho bO may quan I nhi noOc, sy nghip cOng 
ct gum téi da kinh phi te chOc hOi nghj, hOi thio, chi 
cOng tác nuOc ngoii, chi cho lé hOi, lé k nim, khOi 
cong. khinh thinh, tAng kCt vi các khoin chi chua cAn 
thiét khic, nh&m tao nguAn tiCt kim chi dC tang cho dAu 
to Phil triCn. 

. - SO Tai chinh Cyc Thué tlnh vi 
huyn 

- Thoong xuyen UBND tlnh 

- 

Chtrong trinh/Ke 
hoachlBao caoket 

qua dtnh ky 
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9 

Trin khai thgc hin hiu qua Ké hoach s6233/KH-
UBND, ngày 8/5/2020 cOn UBND tlnh Dàk Nong, v phat 
trin doanh nghip cOng ngh s6 teen dja bàn tinh giai 
doan 2021 -2025 và 2026 -2030 d thrc hin to vAn 
cOng ngh, chuyAn giao cong ngh, triAn khai lAp d 
dua cong ngh sA váo moi I1nh vrc cOa x8 hi, mci tA 
chOc, mci doanh nghip, mQi gia dinh. 

Th 
,

'a 
ruyen ong 

SO K hoach Va 

Du to; Các SO, 
ban, nganh; UBND 

hUfl, thành 
phA 

ThuOng xuyên UBND tinh tinh 
Bàn cáo k8t qua 

hInh triAn khai 
thrc hin djnh k' 

10 
Xây dtrng các dA an trinh cAp thAm quyAn bâi bO các thO 

tue  hành chinh không cAn thiAt thay d61 hinh thlrc quan I 
nhà nuOc dr "tiM kiAm" qua "hu kiAm". 

Các SO, ban, 
ngành; UBND các 
huyn, thành ph6 

ThuOng xuyên UBND tlnh 
BA á.rt/KA hoach 

CCHCiBáo cáo kAt 
qua djnh k' 

Xay dung Dean nh8rn dot môt co bàn phitong thuc xuc 
tien dau hr. to chiAu rung sang trong diem, trong tam. 

SO Ke poach và 
Bau to 

Các SO, ban nganh; 
UBND các huyn, 

thành ph6 
lhoOng xuyCn UBND tlnh BA an 

12 

Xây dung chuong trinh, kA hoach kCu gpi dAn to, khuyAn 
khich, h trçl khu vuc kinh tA to nhân dAn ttrphát triM 
cong nghiçp mut nhçn Ia cong nghicp Alumin - nhom,sau 
nhom;CongnghipchAbiencácflong5aflthemanhCUa 

- ._ - 
1mb, phan dau den nàm 2025, cong nghicp che bien sau 
trO thánh linh vuc kinh tA dOng Ic eOa dja phuong 

SO Cong Thuong 
SO KA hoach và 

DAn to; UBND cac 
, - ,. , uycn, an p  o 

ThuOnxuyCn UBND tinh 
Chong trinh/KA 

hoachjBáo cáo kAt 
qu n 

13 

Xây dung co chA chinh sách khuyAn khich, h trq khu vrc 
kinh tA to nhân d&u to vào nOng thôn mOi gAn chat  vOt 
muc tiCu xây dung nông thôn mOi và giam nghCo bAn 
vOng; phát mAn nOng nghip gAit vOi Icn thA vA vOng khi 
hu on hoà, phát titAn nông nghip 1mg dung cong ngh 
cao, nOng nghip an toan; quan 1' bàn v vâ phát triM 
rimg hiu qua, nâng cao t I che phU rlrng 

SO NOng nghip 
và Phát triM nông 

thOn 

Các SO, ban, nginh; 
UBND các huyn. 

thinh ph6 
2021 UBND tlnh 

Chinh sách chun 
u dnh c 

thA d61 vOitlrn 
lThh vuc

g 

14 

Xây dung dA an, kA hoach nhAm tiAp ttc di rn&i, nâng 
cao hiu qua, hlnh thOc hoat dông,  gan ht dung vOihiçu 
qua thuc chat doi vOt các mO hinh kinh Ic tap the, khong 
rap khuon theo mO hlnh bàn ngoii. 

LiOn minh HTX; 
KA hoach vi 

DAn to 

Càc SO, ban, 
nginh; UBND các 
huyn, thành ph6 

ThoOng xuyOn UBND tinh 
KA hoach/DA 

an/Ban cáo kAt qua 
djnh k' 

15 

Xây dung cchA chinh sách uu tiOn phát triAn rnôhlnh 
hqp tác x8, to hcp tâc nong nghicp hien dat; cot day là 
bin pháp dA giài bii toán "doqc mOn mAt giá", tranh biAn 
dng IOn ye giá cá, n dinh  thj truOng ttOu th cho nong 
san cOa 1mb. 

LiOn minh HTX; 
SO NOn n hi 

va Phát 
thOn 

Các SO, ban, 
nginh; UBND càc 
huyçn, thanh pho 

2021 UBND tinh 

QuyAt djnh ban 
hành chinh 

sáclvBáo cáo kAt 
qua dnh k 

16 

Xiy dung dA an nhAm hAp tue  sAp xAp, d6i mOi doanh 
nghip nhi noOc, cic cong ty nông lam nghip theo dA an 
dä dope phO duyt vá tiM do Chinh phO yOu cAu, phát huy 
hiOu qua nguon von, nguon Icc ye dat dat, rung, tai 
ngyên vi Iii san nhi nuOc d8 dAu to. 

Ban D6i mOi 
Phit trn doanh 
nghiOptlnh DAk 

NO g 

SO KA hoach va 
DAu to; Các SO, 

ban, nginh; UBND 
cac huyen, thanh 

ph6 

Thu&ngxuyOn UBND tinh 
A  in/Bàn cáo kAt 

qua dnh k' 

17 

Xây dung dA an nhAm t6 chlrc lai 1,0 may cic don vj sr 
nghiOp theo huOng tinh gun, giam bOt trung gian, sap 
nhp cic dun vi cO chlrc nang lien thOng. Trao quyAn ttr 
chO, ti,r chju trách nhiOm cho các don vi;  dam bàn quyAn 
binh dAng cung cAp djch vi cOng gi1m cic don vi su 
nghiOp trong cOng 1p vi ngoii nhi nuOc theo cc chA thj 
truOng. 

SO NOI  vi 
Các SO, ban, nganh; 
UBND các huyn, 

thành ph6 
ThuOng xuyOn I.JBND tlnh BA an 

ehodlasn6ngdãn.'.'."". -. .•. .. .. . . .. . 

- ., . 
Xay dung ke hoach de trien khai thuc hiçn hiçu qua Be an 

- . - Tat cc cau nganh nong nghiep 

- .- SONongnghicp 
. - 

va Phat trien nong 
thOn 

. CacSO,ban, 
. 

nganh; UBND cic 
huyn, thinh ph6 

. - 
Thuong xuyen UBND tlnh 

KA hoach/Bao cáo 
ket qua imb hInh 
. . . - 

trien khai thrc hiçn 
dinh ky 

2 
Xay dung ke hoach de trien khai thuc hiçn hiçu qua Be an 
Vung nong nghiep ong dung cong nghc Cao 

- . 
SoNongnghiOp 

va Phàt triAn nông 
thôn 

CacSO,ban, 
nginh; IJBND các 
huyn thành pht 

Tho&ng xuyOn tJBND tlnh 

KA hoachJBáo cáo 
ket qua tinh hlnh 

tnen khai thtrc htçn 

3 

Xây dung choong trinh hành dOng nhAm dAy manh  cc 
giOi hOa, hiOn dai hOa. 1mg dung cOng nghO sinh hçc, phát 
triAn san xuAt hang hOa IOn, CO n8ng suAt, chat luung, hiOu 

. , 
qua va khà nang canh  tranh va gia tn kinh te cao. Thuc 
dAy chuyM dch cc cAu nOng nghiOp theo huóng tang t 
trng ch8n nuôi vi djch vi nOng nghiOp. 

SO NOn n hi 
.

g
1 
 g ' 

va Phat men nong 
thôn 

Các SO ban 
nganh; UBND câc 
hu n thinh h6 ye ' p 

. - 
Thoong xuyen UBND tinh 

Choung trinh/Bio 
cáo kAt qua tinh 

hinh trien khai thuc 
hiOn dnh k 

Xây dung cc chA chinh sách nhAm tao mOi truOng vi diAu 
- - - . - . 

ktçn thuan Icn de kinh te nong hQ Ic nguyen lien ket hinh 
thinh các hinh thoc to chuc hop tac hoac boat dung theo 
mo hinh doanh nghtcp. 

- .. 
SO Nong nghiep 

vi Phát triM nOng 
thOn 

. 
Cac SO, ban, 

nginh; IJBND các 
huyn, thinh ph6 

2021 thth 

QoyAt djnh ban 
hinh các chinh sich 
cc the/Báo cao ket 
qã tinh hlnh men 
khai thuc hiOn d!nh 

k5' 

Page 4 



STT NH'M cci QUAN CHU 
TRI 

cci QUAN PHOI 
tIQP 

THeft GIAN 
HOAN THANH CAP TRJINH HIN THffi2 

VAN BAN Gifi cm 

5 
Xâu dtrng  chuong trinh, k hoch phát trin nOng nghip 
(rngding cong ngh cao; cOng nghip ch bin nOng lam 
sOn xuát khu. 

SO Nong nghip 
vâ Phát tri6n nông 

thôn 

Các SO, ban, 
ngânh; UBND các 
huyn, thtnh ph6 

UBND tinh 
Chuxng trinhjKá 
hoachlBáo cáo kt 

qua djnh kS' 

6 
Xay dtrng ke hoach nlsäm phat then cong nghicp khai 
khoang va Iuycn nhom, phan thu trO thanh vung trung 
tam cong nghip alumin - 1uyn nhOm cUa qu6c gia 

SO Cong thuong 
Cac So, ban, 

nganh; UBND cac 
huyn, thtnh ph 

Ca gial doan 

CácB ngOnh 
TwTinhuy, 
H) 
UBND th 

Ke hoaehJD 
an/Bao cáo kt qua 

dinh k9 

7 

Xây dgng d On h trci doanh nghigp vO nguOi dOn Ong 
ding khoa hc cOng ngh vOn hoat dng cUa doanh 
nghigp va quO trinh sOn xut cOa ngu&i dOn, chO trQng 
nghiOn c(ru các ITish vi,rc khoa hQc cong ngh dc thing, 
phO hop  vôi dMu kin cOa tlnh, trong dO tp trung 
cong ngh sOn xut nOng nghip cong ngh cao, eOc cong 
ngh lien quan dn ch bién sau nhôm 

h 
c 

oa Qcva 
ong ng 

SO NOng nghip và 
jt trin nông 

thôn; SO Cong 
thuong; UBND các 

huyn, thinh ph6 

Theo chuong trinh, 
ké hoach ci th 

ngOnh, dja phuang 
UBND tinh D On 

8 
- 

Xay dgng chuong tnnh, ke hoach bOo v tuyct doi din 
tich nrng hiçn co, nang cao ty Ic che phu rung. 

SO NOng nghip 
vO Phát trin nOng 

thôn 

Các SO, ban, 
nganh; UBND các 
huyn, thtnh ph6 

ThuOng xuyCn UBND tlnh ChuongtrinhJKe 
hoach/De an cti the 

VII 

NhtSni'pluin vy tb?7 hartrikdh v dp ung nhu 
ci ci1a'sbkn n, mo'rngthràrng, dy nh xuM 
kJih,iy y lth nghi hàiiha tk miib cOn 

'4'''''' 

i' 

ç 
-''-' 

- - 
XOy dtmg "Ke hoach xuc tien thuong ma!  tlnh Dak Nong 
giai doan 202 1-2025" 

SO Cong thuong 
Cac SO ban, nganh; 
UBND cOn huyn, 

thOnh ph6 

Theo chuong trinh, 
k hoach cOa 

ngOnh, da phuang 
UBND tlnh 

D an h6 trçi doanh 
nghip phát trin thi - - 
tr000g vO xuc tien 

thuongmai/Chuang 

chOc cOc Hi chçi. 

2 
XOy dtmg  "Ke hoach phát trien xuat khau sOn pham chO 
lgc ttnh DOk Nong giat doan 202 1-2025 

SO Cong thuong 
COc SO ban ngOnh 
UBND cOc huyn, 

thinh ph 

Theo chuong trinh 
k hoach cOa 

ngOnh, dja phirong 
UBND tinh Ke hoach/Chuong 

trinh ci the 

3 

* Xây dgng ke hoach dua sOn pham nong nghicp the manh 
vO chit bong cao cOa tinh vOo tiêu th tai cOc siCu th 
trong noOc. 

SO Cong thuong 

SO Nong nghip vO 
Phát t - n nOn 

thOn IJBND 
huyn, thOnh ph6 

2021 UBND tbnh K hoach 

4 
XOy dong  "Ks hoach phOt trin tmng tOrn thuong mai, 
siOu thj trOn dla bàn tinh DkNOng"; thbi gian hoàn thAnh 
sCxa lai thOnh sau khi Quy hoach t1nh cO hiu Ion. 

SO Cong thuong 

SO K hoach Va 
DAu to; UBND các 
huyn, thOnh ph6 vO 

cOc co quan liOn 
quan 

Theo chuong trinh, 
k hoach cOa 

ngOnh, dla phuong 
UBND tinh 

Kehoach/Quyet 

Danh rn c dOn 
kOu idutu g 

XOy di,mg chuong trinh, ké hoach nhAm thtrc hin t& 
nhim vii quOn 19 thj truOng nh&m tang cuOng k9 cuong, 
trttg th1 twang; ngan chn tç buon Iau, glan ban thuong 
mai sOn xuat va buon bàn hang gia, hang kern chat bong; 

- - - dOm bOo hang bOa lou thong thong suot, khong de xOy ra 
- tinh trang khan hiem hang hoa va tang giO dQt bien. 

BCE) 389 (Co 
quan thuongtngc: 
Ci,ic QuOn by thi 

twang) 

Thuon 
Thantra tinh; 

UBND các huyn, 
- thanh pho vO cOn co 

- 
quan lien quaii 

7.  

ThirOng xuyên UBND tbnh 
Chuong trinh/K 
hoach thanh tra, 

kiem tra 

6 

XOy dg d On phát trin djch vii vn tOi cO h thtmg van 
chuyn, tram drng chOn thun tin, mO rng dja bàn phvc 

- 
vii den cOn vung c6 dieu kiçn kinh te - xO hi khO kh8n. 
MO rçing luong tuyen van tOt den tat cO cOn tlnh thOnh 
trong cO nuOc. Khuyn khich, tao  mQi diu kin cho các 
doanh nghip kinh doanh vn tOi phat trin. 

.. 
SO Giao thong van 

tai 

C SO, an, ngan 
UBND cOc huyn, 

tb h h* an p  o 
2021 UBND tinh D On 

7 

Xây dung, phOt trin da dang cOc loai hInh du llch  gn vOi 
- - i ' - ' Cong vien dja chat toan cau UNESCO 0)0k Nong, tong 

5 . - S . buoc kiçn toan co so ha tang, tao ra sOn pham du Itch 
- - - mang tinh d8c trung rieng cua tinh Dak Nong 

So VOn hOa, The 
. 

thao Va Do Itch 

COc SO ban, nganh; 
, - 

UBND cac huycn, 
thanh pho 

Theo chuong trinh, 
- 

ke hoach cua 
nganh, dta phuong 

UBND tbnh 
Chuong trinh/Ke 

hoach phat trien du 
Itch hang nOm 

8 
Dy manh phOt trin du blch  sinh thai, van hOa kt hop du 
ljch tam Iinh, hi nghj, hi thOn, khOm phO vO cOc djch vi,t 
vui chai giai ifi d thu hUt khOch qu6c t vO ni dia. 

h Th* 
th

n on, 
ao va U IC 

COc SO, ban, ngOnh; 
UBND cOc huyn, 

thOnh ph6 

Theo chuong trInh, 
k hoach cOa 

ngOnh, din  phuong 
UBND tlnh 

Chuong trinhJK 
hoach phát trin du 

Ijch hang nOm 

VU 
Nmnhinnyy th 8 Quin1vO sOdsJng ngun 6t 
1l, i nebà vm8i tr nhI1 dnirng"pIi6 

-.....' .. •. . . 
. 

Xây dumg chuong trinh, k hoach nhm quOn 19 vO khai 
S - S . - , ,. - 

thac, sir dumg cac nguon tat nguyen, dc biet Ia tat nguyen 
* .. ,. - S S - S dat cmi, khoang sOn, tat nguyen rung, tOi nguyen nuoc. 

,. - 
SO Tat nguyen vO 

. , 
I tnrong 

COc SO, ban, ngOnh; 
, , UBND cac huycn, 

, * thanh pho 

Thea chuong trinh, 
* - 

ke hoach cua 
S nganh, dia phuong 

UBND tbnh Chuong trinhlKe 
oacn cii tne 
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2 

Xiy dmg chiiang trinh, k hoach d sing 19c, Ira chQn 
dAu tu phit trin dtra teen cic tiCu chi v mOi tni&ng; 
quin I nghiem ngat  vi phát trin dtn tich rmg du 
nguon, thug phOng h; xic djnh cic din tich rung bj xim 
earth trii phép, cO bien phip d khuyn khich doanh 
nghip vi nguOi din trng m&i Ii rung. 

SO Nong nghip 
vi Phit trin nong 

thOn 

SO K hoach vi 
DaU tir, SO Tii 
nguyCn vi MOi 

tnthng; UBND cic 
huyn, thnahfph8 
vi cic Co quan lien 

quan 

Theo chirong trinh, 
k hoach cUa 

nginh, da phucmg 
UBND tlnh 

Chucoiig trinhIK 
hoach cv th 

XiY dtrng chuong telnh, ká hoach nhm khai thic hiu 
qua ngu6n 1rc dt dai cho phit triãn kinh t - xi hi, teong 
do nâng cao chit hrqng, tin d xiy dtrng,  tinh khi thi cOa 
quy hoach, ké hoach sCr ding dat; dim bin tinh cOng khai, 
minh bach,  ben vung, thong nhet gina quy hoach scr dvng 
dAt vOi cic quy hoach khic cO lien quan 

ài , 
MOi tnxOng 

Cic SO, ban, nginh, 
t.jB các huyn, 

thinh ph6 

Theo chucrng trlrth, 
ké hoach cOa 

nginh, dja phixang 
UBND tinh Chu&ng tiinhJKé 

hoach cv the 

4 
ChCi dng xiy dtrng  chuong trinh, kC hoach hinh dng 
ChiCn Iuqc ye Ong phO vOl biCn d61 khi hau; ChiCn lucre 
quéc gia ye phong, ch6ng thiin tai. 

SO Tii nguyen vi 
MOi truOng; SO 
Nông nghip vi 
Phit triCn nông 

thOn 

Cic SO, ban, nginh; 
IJBND cic huyn, 

thinh ph8 

Theo chucrng trinh, 
kC hoach cüa 

nginh, dja phuong 
UBNi) Chuceng trinh/KC 

hooch cv the 

X 
- -:. 

V............V  

V..t
' ;,: 

: . ; 
. - 

'"' 

: . 
; : - r - 

.- V -. 

,.: 

. . 

V .......... 

Xiy dieng chuong trinh, kC hoach d6i mOi tom din vi 
d,ng b giio dc vi dio tao  theo DC in cOa Trung uong, 
phit triCn cic co sO dio t4o 0 cic cAp; tru tiCn dàu tie phit 
triCn giio dc vi dio tao  0 cic vOng dc bit khO khin, 
vüng din tc thiCu s& bun giOi, vOng sau, vüng xa vi cic 
d6i tucmg chinh sich. Duy tel kCt qua vi ning cao chAt 
hrcmg ph6 cip giio dye tiCu hc dOug dO tuéi vi ph6 cip 
giio dye trung hyc co sO. 

SO Giio dc vi 
Dio tao 

UBND cic huyn, 
thinh ph6 

Theo chtrcmg trinh, 
kC hoach cUa 

nginh, dja phuang 
U-Il) 

Chirong tjlnh/KC 
hoacheuthC 

2 

Xiy dtrng chirong trinh, kC hoach d61 mOi phuong phip 
kiCm tra, dinh gii kCt qua hyc tip,  chuyCn tryng tim dinh 
gii nOi  dyng hyc tp  sang dinh gii phAm chAt vi nang lire 
nguOi hyc. Chi dao vi th chüc cic k' thi quCc gia vi j' 
tinh an tom, nghiem thc, khich quan. Huong dn chi tiCt, 
tang cithng kiCm tea cOng tic tuyCn sinh cic lOp dAu cAp 
hang nim, dCi mOi cong tic tuyCn sinh lOp 10. DAy manh 
cOng tic xi hOi hoi giio dye. CO dC in hA trq ning cao tl 
l bye sinh Ii con em din tOe thiCu s& vOng siu vOng xa 
theo hyc 0 cic cAp hyc cao hon 

SO Giáo dye vi 
Dio tao 

VEND cic huyn, 
thinh ph6 

Theo chixong trinh, 
kC hoach cCia 

nginh, dja phirang 
UBND tinh 

Chirong trinh/KC 
hoach cv the 

3 

Xiy di,rng chuong trinh, kC hoach triCn khai cic hoat dOng 
dir phong gn vOl y tC co sO. chO phit triCn y tC tai cic 
vOng dc bit khO khin, vOng siu, vOng xa, viing din tOe 
thiCu s6; nang cao chAt lucmg, phong cich vi thai dO cOa 
cm bOy tC. 

SOY tC 
UBND cic huyn, 

thinh phA 

Theo chucing trinh, 
kC hoach cOa 

nginh, dja phucmg 
VEND tlnh 

Chuong trinh/XC 
hoach cy the 

4 

ChO dOng thyc hin t6t cOng tic phOng, ch6ng dich  bnh. 
Thyc hin dv phong tom din vi CO tryng diem tru tiCn 
phOng ch6ng cic bnh truyCn nhim gay dich  nguy hiCm, 
chO dOng dy bio, phit hin sOm, khCng chC kp th&i, 
khOng dC djch bnh din ra trin din cOng. 

SOY tC 
Cic SO, ban, nginh; 
VEND cic huyn, 

thinh ph6 
muOng xuyin VEND tlnh 

Chuong trinhfKC 
hoach cv the 

, 
Nbôin nhimtht,1O:V htri ji* thông 
tin v thA due, the thaojihoa lQ(cihg ngh - V

V - . 

; 
V V

V V 

V 

Xiy dirng dC in bio tAn, phit huy nh0ng nhithg gii tq yin 
hOa dan tOe bin da, cic di tich Ijch scr gAn vOi phit tnCn 
du llch. 

SO Vin hOa, The 
thao vi Du llch 

UBND cac huyn, 
thinh ph6 

muOng xuyCn UBND tinh DC in 

2 

Xiy di,mg chuong trinh, kC hoach nh&m tiCp tyc dAy manh 
vi fling cao chAt luceng phong trio "Tom din rCn luyn 
thin the theo guong Bic HA vT dai", '4n dOng vi thu hOt 
dong dio nhin din tham gia tip Iuyn, gn vic chi dao 
phit triCn phong trio the dye the thao vOi cuOc '4n dOng 
"Tom dan doin kAt xiy dnig dOl sAng yin hOa" 0 cci SOV 

SO yin hOa, The 
thao vi Du ljch 

UBND cic huyin. 
thinh ph6 

Thithng xuyin VEND tinh 
Chtrcmg trinh/KC 

hoach 

3 

Xiy dirng dA in thu hut nguAn nhin lye khoa bye, cOng 
ngh chAt luceng cao. ThOc dAy thuong mal hOa kCt qua 
nghiCn cCru Oug dyng vi phit then cong ngh, tip trung 
nghien thu. chuyCn giao cic dC in khoa hyc cong ngh 
phO hyp vOl tlnh hinh thirc tin cOa dja phuong 

SO Khoa hyc Va 
Cong ngh 

Cic SO, ban, nginh; 
VEND cic huyn, 

thinh phA 

Theo chuong trinh, 
kC hoach cOa 

nginh, dja phuceng 
VEND tinh DC an 
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STT NHIM VIJ 
ca QUAN CHU 

TRI 
C( QIJAN PHOL 

HQP 
TH(1I GIAN 

HOAN THANH 
cAP TRI?40 HINE TH(fC 

VAN BAN Gill CHU 

4 

Xây drng chswng trinh, k hoach nhm trin khai thc 
hin có hiu qui dr in Chinh quyn din tO, thtrc hin thi 
dim vi xiy dtmg thinh cong do thj thông minh tinh Dik 
NOng theo ! trmnh, trong do chO trong cong cuc chuyk 
dos so tal cic cap, cic nginh, dia phuong phtic v cho 
phit triM kinh t - xi hOi, dim bAo ye qu6c phOng — an 
ninh trén dja bin tinh. 

- 

, 
So Thong trn va 

Truyen thong 

Các SO, ban, nginh; 
UBND cic huyn, 

thanh pho 

Theo chucmg trinh, 
ké hoach cOa 

. 
nganh, dta phucing 

UBND tinh Chuong tnnh/Ke 
hoach cts the 

1II 
A  

' 

Xiy dimg chirong trinh, ke hoach nh&m tiCp tUc dy manh 
thrc hiçn2 tap trung cua tinh, trong do tap trung phit 
trien nguon nhan Ic nhat là nguon nhan 11c chat Iuqng 
cao; nang cao chat bong dao tao nghe tren dia bàn tinh. 

SO Ni vi 
Cac SO, ban, nganh; 
UBND cie huyn, 

thanh pho 

Theo choong tnnh, 
kC hoach cOa 

. 
nganh, d!a phriang 

Tinh uy; 1.JBND 
tlnh 

Chuong tnnh/Ke 
hoach phit 

trlennguon nhan Itrc 

2 
Xiy drng chuong trinh, kC hoach triM khai cO hiu qua 
cic chuong tnnh, gui phip guam nghèo gop phan ho trq 
nguOi nghêo, hê.s ngheo yuan len trong cuc song. 

so Lao dng, 
Thucrng bunh va 

Xi h,i 

IJBND cic huyn, 
thinh ph6 

Thuong xuyen 
Tlnh Oy; UBND 

tbnh 
Chirong trinh/KC 

hoach 

Xây dvng churang trinh, kC hoach ting cuOng xi hi hOa, 
dey manh phong trio chim soc nguOi cO cOng thông qua 
cic chuang trinh tlnh nghia, tom din tham gia cic hoat 
dng den on dip nghTa nh&m huy dng ngu6n Ipc tO cOng 
06ng, xi hOi cüng Nhi nuOc quan tam chim lo dOi seng 
4t chat, tinh then ngu&i cO cong. 

La 0' 
Th uang 

hi 
 va 

UBND cic huyn, 
thinh ph8 

uang xuyen Th
- Tlnh Oy; UBND 

tlnh 
Churong trinh/KC 

hoach 

?4h 'Ih '1ti "h hof -'- 

Xiy dung churang tdnh, kC hoach nhem tiCp tuc ki'n tom, 
cOng c6 t6 chOc bO may chinh quyCn cic cep theo huOng 
tinh gun, hoat dOng hiu Irc, hiu qua, ting tinh din chO 
vi phip quyCn trong diCu hành, nâng cao ning Itrc vi 
trich nhim trong vic t6 chOc thrc hin. 

SO NOi  vu 
Cic SO, ban, nganh; 
UBND cic huyn, 

thinh ph6 

Theo chuong tnnh, 
kC hoach cOa 

nginh, dja phuang 

Ttnh 
' h 

Chsrong trinh/KC 
hoach phát 

triCnngun nhin hiic 

2 

Xiy dung chucmg trinh, kC hoach cii cich hinh chlnh 
mOt cich manh mi vi 0Mg bO, nhet là cii cich thu t\iC 
hinh chinh trin cic 1mb vim thu hOt deu to, xiy dirngca 
bin, quasi by aet dai, tiu chinh, can bQ theo huong gui 
quyCt cong vic thun lçri nhet, nhanh nMt cho ngu&i dan 
vi nhi d&u tu. 

SONOi vii 
Cic SO ban nginh 
UBND cichuyn, 

thinh h6 
Hang nim UBND tinh 

A hucmg trinhlKe 

hoach 

3 

- A A. - A 
Xay dung ke hoch dao tao, boi duong, tap huan kien 

• - - . 
thuc ye ung diung  cong nghc thong tin trong quasi ly nhi 

- 
nuac cho di ngu CBCC 

- 
SO Thong tin vi 

- 
Truyen thong 

SON,i vu; Cic SO, 
ban, nganh; UBND 

• 
cic huyn, thanh 

pho 

Hang nim UBND tinh 

Chuong trinh/KC 
hoach djo tao, bi 

- 
durOng, tap huan 

A kien thsrc ye ung 
diing CNTF cho du 

ngO CBCC 

4 
Xiy dung kC hoach cii cich fling cao chi so sing lure 
earth trash cap tlnh (PCI- Index) 

SO KC hoach vi 
A Dau to 

SO NOI vii; Cic SO, 
ban, nginh; UBND 
cic huyn, thinh 

ph6 

A ngnim ttn K hoach 

5 
Xiy dung kC hoach cii cich sing cao chl sO hiu qua 

. • - 
quisi tn vi hinh chinh cong (PAPI- Index) 

so KC hoach vi 
Dau to 

SONOi va; Cic SO, 
ban, nginh; UBND 

. 
the huycn, thinh 

phO 

• 
ang nim t , Ke hoach 

6 
- A . - A . 

Xaydurngkehoachciucich nang cao chi so cii cich 
SO NOi vii 

Cac SO, ban, nginh; 
UBND cic huyn, 

thinh pho 
Hing nim UBND tinh Ke hopch 

- 

7 
Xiy durng kC hoach thirc hin cong tic kiCm tra, gum sit, 

A - .- .- - • • thanh tra de nang cao hieu lc, hueu qua cong tac phong, 
chOng tham nhOng, Iinh phi. 

Thanh tra tlnh 
Cic SO, ban, nginh; 

- UBND cic huyen, 
thish ph6 

. 
Hang nim 

Tinh uy; UBND 
t fl h 

Ke hoach thanh tra 
iem tra 

8 
Xiy dung  kC hoach triCn khai thpc hin cong tic tiCp 
cOng din, giai quyet khieu nai, to cio 

VAn phOng UBND 
tlnh 

Thanh tra tbnh; 
UBND cie huyn, 

thinh phO vi cic co 
quasi liOn quasi 

g nim 
Ti nh  Cuy; UBND 

tinh 
Chuong tnlnhfKC 

hoach 

b hjnu)hti3  LUng curèrn qu& phiiigan 
- A .. :. . . - 

- . . .. 
Xay dung chuang tnunh, ke hoach tnen khai thc hicn 

- . A - A - 
huçu qua cac Nghl quyet cua Trung uang ye nhum vii 

- A quasi so quoc phOng. 

- - 
B chi huy Quan 

Sirtinn 

B chi huy BO dOi 
biOn phong Cong 

an tbnh; UBND cic 
- A nuycn,tuaimpnuva 

. - 
cic Ca quan lien 

quan 

1 heo chuong trInh, 
• 

ke hoach cua 
. nginh, dia phuang 

- 
UBND tinh Churone trinh/Ke 

hoach 
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STT NHLM CU QUAN CHU 
Till 

CO QUAN PHOI 
HP 

TH1I GIAN 
HOAN THANH 

CAP TRINH HINU THUC 
VAN BAN GHI CRU 

2 
Xây drng chucng trinh, k hoach nhni tang ctr&ng sfrc 
manh qu6c phong, an ninh Ca v tim nang vâ th trn 

B chi huy Quân 
s,r tinh 

B chi huy B di 
biOn phOng, Cong 

an tinli; UBND các 
huyn, thành ph và 

các cc quan liOn 
quati 

Theo chtrang trInh, 
ké hoach cUa 

nginh, dla phucmg 
UBND tinh Chucng trin]aJK 

hoach 

Xây drng k hoach d61 mài phucmg pháp chi dao, nang 
cao cMt hrqng din tp khu vrc phOng thu cp tlnh, cp 
huyn vâ din tp chin du phOng thu cp x, din tp 
d6i vol các doanh nghiap. 

Bi chi huy Quân 
sr tlnh 

BO chi huy B dOi 
biOn phOng; Cong 
an tinli; 
huyn, thành ph6 

các cc quan liOn 
quan 

Thea chtrcsng 
k hoach cüa 

ngành, dja phuong 
UBND tlnh K hoach din tap 

phOng thu 

Xây dmg chuong trinh, ké hoach nhm két hp chAt chO 
gira phát trién kinh té - xa hi vOi tang cuOng quc phOng 
an ninh; xây drng quy hoach, ké hoach phát trién kinh té - 
xa hi gân vOl cOng c6 và tang cuong tièm lc qu6c 
phOng — an ninh, quy hoach b6 tn dan cc trOn tuyén biOn 
giOi. 

B chi huy Quân 
s,,r ttnh 

B clii huy B di 
biOn phOng; Cong 
an tinli; imit các 
huyn, thânh ph6 

cac cc quan liOn 
quan 

Theo chucng trinh, 
ké hoach cOa 

nginh, dja phucng 
UBND tinh Chtrcng trinh/Ké 

hoach 

5 

Xây dtnig chuong trinh, ké hoach nh&m tang cuOng d8i 
ngoai quan sr vá ngoai giao nhân dOn vOl Tiéu khu quan 
str tinh Mundulkin (Vuang qu6c Campuchia); dy manh 
cOc hoat dng giao luu, két nghia, trao di thông tin o các 
cap. 

VAn phOng 
tinh 

BO chi huy Quan sr 
tlnh; UBND cOc 

huyn, thOnh ph6 vO 
cOc cc quan liOn 

quaii 

Thea chiicng trinh, 
ké hoach cOa 

nginh, dja phuong 
UBND tlnh Chucrng trinh/Ké 

hoach 

Tang cong: Co 13 nhOm nhim v vOl 92 nhim vu cu the 
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