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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020,
và phương hướng, nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021
_______________

PHẦN THỨ NHẤT
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh diễn ra trong bối cảnh đại dịch
Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến toàn bộ
nền kinh tế. Tăng trưởng toàn cầu được dự báo suy thoái; căng thẳng thương
mại giữa Mỹ - Trung Quốc chưa có dấu hiệu giảm nhiệt; thời tiết diễn biến bất
thường, hạn hán xâm nhập mặn xuất hiện sớm, mưa bão, lũ lụt xảy ra với
cường độ cao, tình hình sạt lở diễn ra thường xuyên,... đã làm ảnh hưởng đến
sản xuất và đời sống nhân dân. Nhưng với sự tập trung lãnh đạo của Tỉnh ủy,
chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND tỉnh, giám sát của HĐND tỉnh, cùng sự
nỗ lực và đồng thuận của các ngành, các cấp, các doanh nghiệp và Nhân dân,
nền kinh tế của tỉnh vẫn tăng trưởng, mặc dù mức tăng có thấp hơn với cùng
kỳ, nhưng đã là một thành công lớn trong điều kiện hiện nay; các lĩnh vực văn
hoá, an sinh xã hội, cải cách hành chính có nhiều chuyển biến tích cực; an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
Kết quả kinh tế - xã năm 2020 (theo Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày
11/12/2019 về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã năm 2020) đã thực hiện đạt và vượt 09/13 chỉ tiêu, tương
đương đạt 69,23% chỉ tiêu (bao gồm 02 chỉ tiêu vượt và 07 chỉ tiêu đạt), có 04
chỉ tiêu không đạt. Cụ thể như sau:
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