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KẾT LUẬN
HỘI NGHỊ THÀNH ỦY LẦN THỨ 3, KHÓA XVI 
v ề  tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I; 
nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm Quý H năm 2021

Tại Hội nghị Thành ủy lần thứ 3, khóa XVI (họp ngày 02/4/2021), sau khi 
xem xét và thảo luận về tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ Quý I; nhiệm vụ, 
giải pháp trọng tâm Quý II năm 2021, Thành ủy kết luận:

1. Ket quả đạt được

Quý I năm 2021, trong bối cảnh phải tập trung thực hiện nhiều nhiệm vụ lớn 
và phải chịu ảnh hưởng của tình hình dịch bệnh Covid-19, nhưng được sự quan tâm, 
chỉ đạo sâu sát của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo trực tiếp của 
đồng chí Thủ Tướng Chính phủ; với sự nỗ lực, đổi mới, sáng tạo, quyết tâm cao, tận 
dụng tối đa thời cơ, thuận lợi của Đảng bộ, chính quyền, các cấp, ngành, địa 
phương, đơn vị và sự ủng hộ của Nhân dân, thành phố Hải Phòng đã thành công 
ừong thực hiện “nhiệm vụ kép”, kiếm soát, ngăn chặn kịp thời, không đế dịch bệnh 
lan rộng, kinh tế - xã hội thành phố tiếp tục duy ừì tốc độ phát triển, tạo những dấu 
ấn nổi bật: Tổng sản phẩm ĩỉ‘ên địa bàn (GRDP) ước tăng 13,22%, gấp 2,95 lần bình 
quân chung cả nước (4,48%); Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) ước tăng 18,29%, 
gấp 3,2 lần cả nước (5,7%); Kim ngạch xuất khẩu ước đạt 5,72 tỷ USD, tăng 
25,15%; Sản lượng hàng hóa qua càng ước đạt 33,93 ừiệu tấn, táng 16,66%; Thu 
ngân sách nhà nước ước đạt ừên 22,9 nghìn tỷ đồng, tăng 15,2%; ừong đó, thu nội 
địa đạt gần 8,8 nghìn tỷ đồng, tăng 26,7%; thu hút 920,7 triệu USD vốn đầu tư trực 
tiếp nước ngoài (FDI), gấp 4,25 lần so với cùng kỳ năm 2020.

Ngay sau Đại hội XVI Đảng bộ thành phố, Thành ủy và các cấp ùy đã lãnh 
đạo, chỉ đạo triển khai, thực hiện Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện 
Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp; đặc biệt là các công trình, dự án, đề án trọng 
điểm, có ý nghĩa quan trọng đối với sự phát triển của thành phố. Công tác quy 
hoạch và quản lý quy hoạch, mở rộng không gian đô thị được chú ừọng; đẩy nhanh 
triển khai các dự án, nhất là hạ tầng giao thông, hạ tầng đố thị, thương mại và dịch 
vụ, tạo động lực cho phát triển kinh tể - xã hội thành phố. Công tác chỉnh trang đô 
thị, xây dựng công viên, cải tạo đường hè, cải tạo chung cư được tập trung chỉ đạo 
quyết liệt. Sản xuất nông nghiệp dần phục hồi và phát triển; xây dựng nông thôn 
mới kiểu mẫu đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên 
khoáng sản và giải phóng mặt bằng được tăng cường và đạt nhiều kết quả. Các lĩnh
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vực vãn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; công tác an sinh xã hộí ngày càng được quan 
tâm với mức cao hon. Tình hình chính trị, xã hội ổn định, quốc phòng - an ninh 
được giữ vững.

Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, 
toàn diện về công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, vận động Nhân dân; triển 
khai công tác chuẩn bị bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các 
cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, bảo đảm đúng quy định, đúng tiến độ thời gian của 
Luật Bầu cử.

Những kết quả đạt được trong Quý I đã củng cố vững chắc niềm tin, huy 
động sự quan tâm, ủng hộ, vào cuộc tích cực của Nhân dân đối vơi các chủ trương 
của Đảng, của Thành ủy, các cấp ủy, chính quyền thành phố; tạo đà cho việc hoàn 
thành thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu năm 2021 đã đề ra.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được là chủ ýếu, còn tồn tại một số 
hạn che cần được chỉ đạo khắc phục dứt điếm trong thời gian tới như: Giải ngân 
vốn đầu tư công và thực hiện một số dự án trọng điểm còn chưa đạt tiến độ như 
mong muốn. Cải cách hành chính, nhất là thủ tục hành chính chưa đáp ứng yêu 
cầu. Kỷ luật, kỷ cưong ở một số đơn vị chưa nghiếm. Tai nạn giao thông có xu 
hướng tăng cả 3 tiêu chí so với cùng kỳ. Công tác tuyên truyền, vận động Nhân 
dân có lúc, có nơi hiệu quả chưa cao.

2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý n  năm 2021

2.1. Trong đầu tháng 4/2021, tổ chức thành công Hội nghị quán triệt, triển 
khai Nghị quyết và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XVI 
Đảng bộ thành phố, gắn với Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 
Đảng với phương pháp, cách làm đổi mới, thực chất, hiệu quả

2.2. Các cấp ủy, chính quyền và toàn thể hệ thống chính trị tập trung cao 
nhất tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; bảo đảm dân chủ, bình đẳng, công khai, 
đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, kết quả cao và thực sự là ngày hội của toàn dân. 
HĐND thành phố chuẩn bị, tổ chức tổng kết hoạt động nhiệm kỳ 2016 - 2021 ừong 
tháng 4/2021.

2.3. Tập trung cao lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, cụ thể:

- Triển khai quyết liệt việc thực hiện Chủ đề năm “Đẩy mạnh chình trang, 
hiện đại hỏa đô thị - Xây dựng nông thôn mới kiểu m ãu”\ xây dựng 17 công viên 
trong năm 2021 và 50 công viên trong năm 2022. Cải tạo, chỉnh trang 06 tuyến 
đường, hè trung tâm thành phố; tiến tói cải tạo, chỉnh trang đường, hè toàn bộ các 
tuyến đường, hạ ngầm hệ thống đường dây điện, cáp viễn thông tại các quận. Khẩn 
trương xây dựng các khu chung cư trên địa bàn thành phố. Hoàn thành các công
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trình hạ tầng giao thông, điện chiếu sáng, môi trường tại 08 xã thí điểm nông thôn 
mới kiểu mẫu trước ngày 30/9/2021; tiếp tục đầu tư xây dựng nông thôn mới kiểu 
mẫu tại 14 xã trong năm 2021 (theo đề xuất của Ban cán sự đảng UBND thành phố 
tại Báo cáo số 92-BC/BCS ngày 02/4/2021). Ban hành Đề án xây dựng xã nông thôn 
mới kiểu mẫu giai đoạn 2021 - 2025.

- Hoàn thiện các thủ tục giải ngân vốn đầu tư công. Rút ngắn thời gian giải 
quyết các thủ tục, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi triển khai 
dự án. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, công trinh cầu, đường đang thi công 
trên địa bàn thành phố như: Tuyến đường bộ ven biển; tuyến đường Đông Khê 2; 
cải tạo, nâng cấp quốc lộ 10 đoạn từ cầu Đá Bạc đến cầu  Kiền; cải tạo, nâng cấp 
đường 359 từ cầu Bính đến xã Trung Hà, huyện Thủy Nguyên; cầu Dinh, cầu 
Quang Thanh, cầu Rào 1... Khởi công xây dựng các công trình: tuyến đường Vành 
đai 2 đoạn Tân Vũ - Hưng Đạo - đường Bùi Viện; cầu Ben Rừng; cầu Nguyễn 
Trãi; cầu Vũ Yên; cầu Lại Xuân; cầu Nghìn 2; cầu Rào 3; nút giao Tôn Đức Thắng 
- Máng Nước - Quốc lộ 5,...

- Cải thiện manh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; mở rộng thị trường, thúc 
đẩy tăng trưởng kinh tế, thu hút và huy động tối đa các nguồn lực xã hội vào 03 trụ 
cột kinh tế: công nghiệp công nghệ cao, cảng biển - logistics, du lịch - thưomg mại; 
nhất là thu hút nguồn vống đầu tư FDI vào thành phố; có các cơ chế, chính sách, 
đồng thời chuẩn bị các điều kiện tốt nhất để đón các dòng đầu tư mới sẽ chuyển dịch 
về thành phố. Giải quyết các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, hỗ trợ, 
tái định cư, giải phóng mặt bằng, bảo đảm tiến độ thực hiện các dự án, nhất các dự 
án, công trình dự kiến khởi công năm 2021.

- Sởm hoàn thành thủ tục thành lập các khu, cụm công nghiệp trên địa bàn 
thành phốj đặc biệt Dự án đầu tư mở rộng Khu Công nghiệp Tràng Duệ (giai đoạn 
3) đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Tổ chức khai thác đồng bộ, có hiệu quả 
các cảng biển tổng hợp, cảng trung chuyển quốc tế, cảng chuyên dùng gắn với các 
dịch vụ hỗ trợ. Khởi công xây dựng các bến số 3, số 4; triển khai thủ tục đầu tư bến 
số 5, số 6 tại Cảng cửa ngõ quốc tế Hải Phòng.

- Khôi phục, phát trịen đu lịph sau ảnh hưởng của dịch Covid-19. Đấy manh 
triển khai các dự án phát ừiển du lícK\trên địa bàn, nhất là tại Đồ Sơn, Cát Bà và 
đảo Vũ Yên, xây dựng .tuỵếri cap treo từ Phù Long đi Cát Bà, đưa đảo Cát Bà trở 
thành đảo ngọc, dao’-du hch'quoc tếl-tsTghiên cứu mở rộng, phát triển mô hình du 
lịch nông nghiệp, nông thôn. gắn ‘-VỚÍ xây dựng nông thôn mới. Xúc tiến mở các 
đường bay mới từ Càng hang khổng quốc tế Cát Bi tới các tỉnh, thành phố trong 
nước và quốc tế.

- Rà soát, nắm chắc các nguồn thu, các đối tượng thu ngân sách trên địa bàn; 
triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách, gian lận, nợ đọng thuế. 
Thực hiện các giải pháp tăng thu nội địa, thu thuế xuất nhập khẩu; cải cách thủ tục
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hành chính trong hoạt động xuất nhập khẩu. Hoàn thành điều chỉnh bảng giá đất của 
thành phố phù họp với thực tiễn, đẩy nhanh thủ tục giao đất, đấu giá đất, nhất là tại 
Khu Đô thị Bắc sông cấm  để tạo nguồn thu ngân sách.

- Thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển vãn hóa - xã hội, y tế, giáo dục, các 
chính sách bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Tiếp tục hỗ trợ 
xây mới, sửa chữa nhà ở đối với hộ gia đình chính sách, người có công với cách 
mạng, người nghèo có khó khăn về nhà ở trẽn địa bàn thành phố. Rà soát, củng cố 
lại hệ thống phòng chống dịch; sẵn sàng về cơ sở vật chất, trang thiết bị, nhân lực 
để đáp ứng với các tỉnh huống diễn biến của dịch bệnh Covid-19; khẩn trương mua 
vắc-xin tiêm phòng cho toàn thể Nhân dân thành phố.

- Giữ vững quốc phòng - an ninh, nắm vững tình hình an ninh chính trị, trật 
tự an toàn xã hội; bảo đảm an toàn công tác bầu cử và các sự kiện lớn diễn ra trên 
địa bàn thành phố. Chỉ đạo các biện pháp giảm thiểu tối đa tai nạn giao thông.

2,4, Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng, hệ 
thống chính trị, vận động Nhân dân. Bố sung, kiện toàn cán bộ ở những cơ quan, 
đơn vị còn khuyết thiếu. Rà soát, sắp xếp đội ngũ cán bộ giữa các địa phương, đơn 
vị và công tác luân chuyển cán bộ trẻ, có triển vọng, được đào tạo bài bản về xã, 
phường, thị trấn, quận, huyện trong năm 2021 theo Ket luận số 09-KL/TU ngày 
04/3/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy. Quan tâm công tác kiểm tra, giám sát, thi 
hành kỷ luật; công tác nội chính; giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. Nâng cao 
chất lưọng, hiệu quả công tác vận động Nhân dân.

3. Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng đoàn HĐND thành phố, Ban cán sự đảng 
UBND thành phố, các ban Thành ủy, các sở, ngành, đơn vị, Mặt trận Tổ quốc và các 
tổ chức chính trị - xã hội thành phố, cấp ủy, chính quyền các cấp tố chức thực hiện, 
triển khai hiệu quả Kẹt luận này. Thường trực Thành ủy, các đồng chí ủ y  viên Ban 
Thường vụ Thành ủy, ủ y  viên Thành ủy, các ban và Văn phòng Thành ủy chịu trách 
nhiệm giúp Thành ủy theo dõi, kiểm ừa, đôn đốc, đánh giá việc thực hiện./.

Nơi nhân:
- Thường trực Ban Bí thư “để báo cáo”,
- Các ban Trung ương Đảng “để báo cáo”,
- Các đảng bộ trực thuộc Thành uỷ,
- Các ban cán sự đảng, đàng đoàn,
- Các ban, cơ quan Thành uỳ,
- Các sờ, ngành, Mặt trận Tồ quốc và các 
đoàn thể chính trị xã hội thành phố,
- Cơ quan thông tấn báo chí,
- Các đồng chí Uỷ viên Thành uỷ,
- Lưu Vãn phòng Thành uỷ.

Lê Văn Thành
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