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BÁO CÁO
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 9 năm 2019;
nhiệm vụ công tác trọng tâm Quý IV năm 2019
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG
9/2019

Trong tháng 9/2019, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục chỉ đạo thực hiện các giải
pháp phát triển kinh tế - xã hội, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh; đồng
thời, rà soát các chỉ tiêu đã đề ra để tập trung phấn đấu hoàn thành toàn diện và
vượt mức kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Chỉ đạo các Sở, Ban,
ngành khảo sát, nghiên cứu, đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XXI trên tất cả các lĩnh vực; chuẩn bị ban hành kế hoạch tổ chức
các Hội thảo chuyên đề phục vụ cho công tác soạn thảo Văn kiện phục vụ Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ
bản năm 2019; thực hiện nghiêm các kết luận sau thanh tra, kết luận kiểm toán;
tăng cường công tác thu, chống thất thu ngân sách nhà nước năm 2019; tiếp tục
hoàn chỉnh kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. Ban
hành quy định về phân cấp quản lý, sử dụng và khai thác tài sản công của cơ quan,
tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của tỉnh. Tiếp tục làm việc với các ngành,
địa phương trong xây dựng bảng giá đất 5 năm 2020-2024.
Triển khai thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của Thường trực Tỉnh
ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, Thường trực HĐND tỉnh, HĐND tỉnh đã
thông qua; hoàn chỉnh các đề án, báo cáo trình kỳ họp thứ 11, HĐND tỉnh, Khóa
IX tổ chức vào đầu tháng 10/2019 (kỳ họp chuyên đề)1, Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ
17 (trong tháng 10/2019)2; đồng thời, thực hiện chương trình công tác và chương
trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 của UBND tỉnh đảm bảo
yêu cầu về nội dung và thời gian quy định.
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(1) Quy định về thưởng vượt thu so với dự toán; (2) Đề án hỗ trợ câu lạc bộ bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2019 - 2025; (3) Đề án đặt tên
đường tại một số huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh; (4) Đề án thành lập thị trấn Hương An, huyện Quế Sơn; (5) Bổ sung danh mục thu hồi đất,
chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2019; (6) Quy định mức chi phục vụ các kỳ thi trong phạm vi
nhiệm vụ chuyên môn của ngành Giáo dục và Đào tạo trên địa bàn tỉnh; (7) Báo cáo và đề xuất phương án tiếp tục thực hiện hỗ trợ nhà ở đối với
người có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ và Nghị quyết số 63/NQ-CP ngày
25/7/2017 của Chính phủ; (8) Đề án triển khai thực hiện Nghị định số 34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số
quy định về cán bộ, công chức cấp xã và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; (9) Đề án triển khai thực hiện
Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và xã; (10) Chủ trương đầu tư các
dự án nhóm B và nhóm C trọng điểm còn lại theo Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh về kế hoạch đầu tư công năm
2019 và Nghị quyết 08/NQ-HĐND ngày 12/7/2019 về điều chỉnh, bổ sung Nghị quyết 39/NQ-HĐND.
2
(1) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019; (2) Sơ kết 03 năm thực hiện Nghị quyết số
05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của Tỉnh ủy về phát triển kinh tế - xã hội miền núi gắn với định hướng thực hiện một số dự án lớn tại vùng Tây tỉnh
Quảng Nam giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025.
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Tiếp tục hướng dẫn, hỗ trợ cho các nhà đầu tư triển khai các dự án trọng
điểm; cương quyết xử lý các doanh nghiệp không thực hiện đúng tiến độ theo cam
kết; rà soát, xử lý, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, hỗ
trợ tái định cư các dự án trên địa bàn tỉnh.
Làm việc với các ngành, địa phương về công tác xử lý rác thải và xây dựng
lò đốt rác thải trên địa bàn tỉnh. Chấn chỉnh, tăng cường công tác quản lý đất đai;
quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn, tập trung quản lý tài nguyên cát, sỏi
trên lưu vực sông Vu Gia, Thu Bồn; chỉ đạo ứng phó sự cố rò rỉ dầu và tăng cường
bảo vệ môi trường tại Nhà máy sản xuất cồn Ethanol Đại Tân, huyện Đại Lộc.
Triển khai thực hiện quản lý nhà nước đối với công tác bảo vệ quyền lợi người tiêu
dùng. Tổ chức thành công Đại hội Đại biểu các Dân tộc thiểu số tỉnh lần thứ III.
Chỉ đạo thu hoạch lúa Hè Thu năm 2019; tiếp tục thực hiện các biện pháp
ngăn chặn dịch bệnh tả lợn Châu Phi và phòng, chống các loại dịch bệnh trên đàn
gia súc, gia cầm; ứng phó với công tác phòng, chống thiên tai năm 2019; quản lý,
vận hành các nhà máy thủy điện trong mùa mưa, đảm bảo an toàn các hồ đập thủy
lợi, thủy điện trên địa bàn tỉnh; rà soát, kiểm tra những khu dân cư nằm trong khu
vực có nguy cơ sạt lở phải có phương án di dời về nơi ổn định, an toàn trước mùa
mưa lũ 2019. Chỉ đạo thực hiện việc thẩm định, công nhận các xã đạt chuẩn nông
thôn mới năm 2019.
Tổ chức khai giảng năm học mới 2019-2020; tăng cường công tác phòng,
chống dịch bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng, bạch hầu; công tác quản lý nhà
nước về an toàn thực phẩm; tiếp tục thực hiện hỗ trợ về nhà ở cho người có công
cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; thực
hiện kịp thời việc giải ngân, thanh, quyết toán theo đúng quy định. Tổ chức tốt các
hoạt động nhân kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền tháp Mỹ Sơn được
công nhận Di sản Văn hóa Thế giới, 10 năm Cù Lao Chàm - Hội An được công
nhận Khu dự trữ Sinh quyển Thế giới và các sự kiện văn hóa, thể thao trên địa bàn
tỉnh; các hoạt động vui Tết Trung thu năm 2019.
Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính; khắc phục tình trạng chậm
trễ trong giải quyết hồ sơ, thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, nhất
là trên lĩnh vực đất đai; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc phân cấp, ủy quyền; triển
khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các đơn vị; triển khai thực hiện thủ
tục hành chính trên môi trường điện tử; dịch vụ công trực tuyến, một cửa liên
thông trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện tốt công tác an ninh - quốc phòng, đảm bảo an ninh chính trị, trật
tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; ra quân trấn áp các loại tội phạm, tập trung vào
các vụ án có tổ chức, quy mô lớn; tăng cường công tác phòng, chống, kiểm soát
các đối tượng nghiện ma túy và công tác cai nghiện ma túy. Thực hiện công tác
tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân đảm bảo kịp thời, đúng
quy định; chỉ đạo các ngành, địa phương xử lý kết luận sau thanh tra theo quy định.
Chỉ đạo các Sở, ngành liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức tuyển
dụng giáo viên năm 2019; khẩn trương xây dựng kế hoạch thi tuyển công chức,
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viên chức năm 2019; thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2019
theo quy định. Tiếp tục rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các các đơn vị
sự nghiệp và bộ máy bên trong của các Sở, ngành, địa phương theo các văn bản chỉ
đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 9, 9 THÁNG NĂM 2019
1. Về kinh tế
a) Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất công nghiệp 9 tháng tăng 1,9% so với cùng kỳ; chỉ số sản
xuất công nghiệp quý III/2019 giảm 10,3% so với quý II/2019, giảm 3,5% so với
quý cùng kỳ và giảm ở hầu hết các ngành3. Nguyên nhân do ngành sản xuất ô tô
gặp khó khăn; các doanh nghiệp ngành dệt may, giày da thiếu đơn hàng; ngành
điện tiếp tục giảm.
Chỉ số tiêu thụ công nghiệp chế biến, chế tạo 9 tháng giảm 10,4% so với
cùng kỳ. Trong đó, một số nhóm ngành có chỉ số tiêu thụ giảm: sản xuất thức ăn
gia súc, gia cầm, thuỷ sản giảm 33,7%; sản xuất xi măng, vôi, thạch cao giảm
31,3%; sản xuất sản phẩm từ cao su giảm 27,3%; sản xuất xe có động cơ giảm
16%.
Chỉ số sử dụng lao động đến cuối tháng 9 tăng 2,64% so với cùng kỳ, trong
đó tăng chủ yếu ở khu vực doanh nghiệp ngoài nhà nước (tăng 3,8%) và khu vực
doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (tăng 2,5%).
b) Thương mại, dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 9 hơn 4.666
tỷ đồng, tăng 3% so với tháng trước và tăng 15,3% so với cùng kỳ; trong đó, doanh
thu bán lẻ hàng hóa 3.328 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống 1.023 tỷ
đồng, doanh thu du lịch lữ hành đạt 57 tỷ đồng, doanh thu dịch vụ khác 259 tỷ
đồng. Tính chung 9 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ hơn 40.542 tỷ
đồng, tăng 13% so với cùng kỳ; trong đó, chủ yếu là ngành hàng thương nghiệp
chiếm 71,7% và tăng 15%, hoạt động lưu trú và ăn uống chiếm 21%, tăng 9%.
Tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh 9 tháng hơn 2.854 nghìn lượt
khách, tăng 7% so với cùng kỳ; trong đó khách quốc tế 1.328 nghìn lượt, tăng
16,5%. Tổng lượt khách tham quan 2.575 nghìn lượt, tăng 14,5% so với cùng kỳ,
trong đó khách quốc tế 1.492 nghìn lượt, tăng 6,9%. Doanh thu du lịch 9 tháng
4.400 tỷ đồng, tăng 18% so với cùng kỳ. Thu nhập xã hội từ du lịch 10.340 tỷ
đồng.
Đến nay, toàn tỉnh có hơn 1.000 cơ sở lưu trú với hơn 15.000 phòng đón
khách, tăng 8,7% so với cùng kỳ4. Khách sạn đạt tiêu chuẩn đón khách quốc tế có
128/188 khách sạn đạt hạng sao với gần 8.000 phòng, tăng 2,4%; trong đó, có 7
Ngành khai khoáng giảm 7,06%; ngành chế biến, chế tạo giảm 2,86%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm
13,3%;
4
Trong đó: 188 khách sạn với 10.703 phòng; 269 homestay với 1.091 phòng; 179 biệt thự du lịch với 1.745 phòng
và gần 400 cơ sở lưu trú khác
3
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khách sạn 5 sao, 23 khách sạn 4 sao, 20 khách sạn 3 sao, 38 khách sạn 2 sao và 40
khách sạn 1 sao.
Tổng doanh thu ngành vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải 9 tháng
3.189 tỷ đồng, tăng 13,4% so với cùng kỳ, trong đó doanh thu vận tải hành khách
608 tỷ đồng, tăng 15,2%; doanh thu vận tải hàng hóa 2.090 tỷ đồng, tăng 13,4%;
doanh thu hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ 491 tỷ đồng, tăng 11,2%.
Chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn tỉnh tháng 9 tăng 0,63% so với tháng trước;
bình quân 9 tháng, chỉ số giá tiêu dùng tăng 2,45% so với cùng kỳ.
c) Sản xuất nông nghiệp
Tính đến giữa tháng 9, cả tỉnh cơ bản thu hoạch xong diện tích lúa vụ Hè
Thu, năng suất ước đạt 48,5 tạ/ha, giảm 01 tạ/ha so với cùng kỳ; sản lượng hơn
207.150 tấn, giảm hơn 8.850 tấn. Ước sản lượng lúa cả năm 2019 hơn 451.340 tấn,
giảm 2,4%; năng suất 53,2 tạ/ha, giảm 0,5 tạ/ha so với cùng kỳ. Diện tích gieo
trồng và năng suất một số cây hằng năm khác tương đương cùng vụ năm trước; sản
lượng các loại cây lâu năm, cây ăn quả đạt khá5.
Mô hình liên kết sản xuất nông nghiệp ngày càng phát triển, các Hợp tác xã
nông nghiệp, nông dân ở các địa phương đã liên kết với các doanh nghiệp sản xuất
hơn 4.350 ha lúa giống và 133 ha giống cây trồng cạn chủ lực như: ớt, bắp, đậu
phụng, mè... theo phương thức bao tiêu đầu ra sản phẩm, giúp nông dân tăng thêm
25 - 45% giá trị kinh tế trên cùng đơn vị diện tích.
Cơ cấu cây trồng chuyển dịch theo hướng tích cực, chuyển dần diện tích
trồng lúa và cây trồng cạn sản xuất kém hiệu quả sang các loại cây khác với tổng
diện tích 915 ha6, trong đó vụ Đông Xuân hơn 585,3 ha, vụ Hè Thu 329,7 ha. Cây
trồng trong mô hình chuyển đổi đều cho năng suất cao và lợi nhuận tăng từ 20 30% so với sản xuất lúa trong cùng thời vụ, trên cùng chân đất.
Chăn nuôi gia cầm phát triển khá, giá bán sản phẩm ổn định, người dân đang
chuyển sang sử dụng sản phẩm gia cầm thay thế thịt lợn nên nhu cầu thịt và trứng
gia cầm tăng mạnh.
Chăn nuôi lợn tiếp tục gặp khó khăn do bệnh Dịch tả lợn Châu Phi ngày
càng lây lan ra diện rộng. Tính đến ngày 29/9/2019 trên địa bàn tỉnh có 29.184 hộ,
634 thôn, 154 xã, phường7 ở 16/188 huyện, thị xã, thành phố đang trong vùng Dịch
tả lợn Châu Phi chưa qua 30 ngày. Tổng số lợn tiêu hủy là 123.923 con, với trọng
lượng 7.182.848 kg. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng 9 tháng trên 20 nghìn tấn,
giảm 11%. Ngành chăn nuôi đang phối hợp với các địa phương thực hiện công tác
phòng, chống dịch bệnh để hạn chế thiệt hại ở mức thấp nhất.

Xoài đạt 820 tấn, tăng 5,1%; chuối đạt 58.000 tấn, tăng 1,8%; đu đủ đạt 1.200 tấn, tăng 7,1%; bưởi đạt 1.250 tấn,
tăng 4,2%; cao su đạt 3.400 tấn, tăng 6,3%
6
Các địa phương có diện tích chuyển đổi lớn là: Phú Ninh (287,5 ha), Đại Lộc (92,91 ha), Duy Xuyên (145,6 ha),
Quế Sơn (91,2 ha),…
7
Có 35 xã, phường tái phát dịch lại lần 2
8
2 huyện Tây Giang, Đông Giang chưa có dịch
5
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Tính chung 9 tháng, diện tích rừng trồng mới tập trung 8.740 ha, tăng 3,1%
so với cùng kỳ. Sản lượng gỗ rừng trồng khai thác 1.039 nghìn m3, tăng 11,2%.
Diện tích rừng bị thiệt hại 173,8 ha; trong đó, diện tích rừng bị chặt phá 8,5 ha,
rừng bị cháy 165,2 ha.
Tổng sản lượng thủy sản 9 tháng 99.100 tấn, tăng 3,3% so với cùng kỳ;
riêng sản lượng khai thác 78.330 tấn, tăng 3,5%. Diện tích nuôi trồng thủy sản
8.500 ha, giảm 33 ha so với cùng kỳ, trong đó nuôi cá 5.100 ha, tăng 26 ha; nuôi
tôm 2.700 ha, giảm 71 ha.
2. Xây dựng chương trình nông thôn mới
Đến nay, bình quân chung số tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) của
toàn tỉnh (204 xã) là 14,27 tiêu chí/xã, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM đến nay là
85 xã, đạt 41,67%; không còn xã dưới 5 tiêu chí. Thu nhập bình quân đầu người
khu vực nông thôn đạt 31,58 triệu đồng/người/năm; hình thành mới và duy trì trên
350 mô hình sản xuất, kinh doanh có hiệu quả. Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu
mẫu được triển khai đã góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí NTM,
tạo ra diện mạo mới ở nhiều địa phương.
Năm 2019, tiếp tục huy động nguồn lực thực hiện chương trình nông thôn
mới, trong đó ngân sách Trung ương và tỉnh bố trí hơn 1.000 tỷ đồng để tập trung
cho các xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 theo chỉ tiêu Đại hội Đảng
bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra9. Phấn đấu không còn xã đạt dưới 8 tiêu chí; chỉ đạo các
xã đã đạt chuẩn NTM duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM để phấn
đấu trở thành xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu mẫu. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh lộ
trình và bổ sung thêm các xã có kết quả tốt trong xây dựng NTM vào danh sách xã
phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019.
3. Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách
Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tương đối ổn định. Đến 30/9/2019
tổng vốn huy động của các ngân hàng hơn 55.900 tỷ đồng, tăng 13,5% so với đầu
năm và tăng 16,8% so với cùng kỳ. Cơ cấu vốn huy động chuyển dịch theo hướng
tăng dần tỷ trọng vốn dài hạn, giảm dần nguồn vốn ngắn hạn; vốn huy động có kỳ hạn
trên 12 tháng 40.920 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 73,2% tổng huy động, tăng 18,6% so
cùng kỳ; huy động không kỳ hạn và có kỳ hạn đến 12 tháng chiếm tỷ trọng 26,8%
tổng nguồn.
Tín dụng tăng trưởng tốt, tổng dư nợ cho vay nền kinh tế đến cuối tháng 9
hơn 71.780 tỷ đồng, tăng 20,7% so với đầu năm, vượt chỉ tiêu tăng trưởng tín dụng
đặt ra trong năm 201910. Nợ xấu 412 tỷ đồng, chiếm 0,57% tổng dư nợ, giảm
26,7% so với đầu năm.
Đến ngày 30/9/2019, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 17.661 tỷ
đồng, đạt 76,3% dự toán, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa 13.514
Riêng năm 2019 phấn đấu thêm 16 xã đạt chuẩn nông thôn mới, nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối năm
2019 lên 101 xã
10
Năm 2019, tốc độ tăng trưởng tín dụng được giao 16%
9
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tỷ đồng, đạt 72,9% dự toán, giảm 1,9% so với cùng kỳ. Một số nguồn thu đạt thấp
như: nguồn thu từ khu vực doanh nghiệp nhà nước trung ương (đạt 46% dự toán);
số thu từ hoạt động của Công ty ô tô Trường Hải 9 tháng 6.801 tỷ đồng, giảm 5,3%
so với cùng kỳ11. Thu xuất nhập khẩu 4.148 tỷ đồng, đạt 90,2% dự toán, tăng
24,8% so với cùng kỳ.
Tổng chi ngân sách địa phương 11.867 tỷ đồng, đạt 44,1% dự toán, tăng
2,2% so với cùng kỳ; trong đó, chi thường xuyên 7.104 tỷ đồng, đạt 59,7% dự
toán; chi đầu tư phát triển 4.761 tỷ đồng.
4. Về đầu tư và xây dựng
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 9 tháng hơn 24.000 tỷ đồng, tăng 7,3% so cùng
kỳ. Trong đó, vốn đầu tư thuộc nguồn vốn nhà nước quản lý thực hiện 5.785 tỷ
đồng, giảm 10% so với cùng kỳ; vốn huy động khu vực ngoài nhà nước 12.871 tỷ
đồng, tăng 13%; vốn FDI khoảng 5.180 tỷ đồng, tăng 17,7% so cùng kỳ.
Tập trung đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công một số dự án lớn trên địa bàn
tỉnh; giải quyết các tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng,
bàn giao mặt bằng sạch triển khai dự án theo tiến độ, nhất là các dự án khởi công
mới năm 2019 và các dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Tiếp tục đôn đốc các Chủ đầu tư hoàn chỉnh hồ sơ, thủ
tục đối với những dự án khởi công mới năm 2019 còn lại để được giao vốn 12; đến
ngày 31/10/2019, trường hợp những dự án chưa hoàn chỉnh hồ sơ để quyết định bố
trí vốn sẽ quyết định điều chuyển kế hoạch vốn lại ngân sách và xem xét bố trí cho
dự án khác có nhu cầu.
Đến ngày 30/9/2019 tỷ lệ giải ngân vốn đạt 37%, thấp hơn so với cùng kỳ13.
Nhiều dự án đã được giao vốn từ đầu năm nhưng đến nay vẫn chưa thực hiện giao
dịch với kho bạc để được giải ngân vốn. UBND tỉnh đã ban hành các văn bản yêu
cầu các chủ đầu tư, đơn vị, địa phương tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công, hoàn
chỉnh hồ sơ, thủ tục quyết toán các công trình hoàn thành nhằm giải ngân 100% kế
hoạch vốn năm 2019 và năm 2018 kéo dài.
Trong 9 tháng, đã thành lập mới 1.094 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký hơn
13.150 tỷ đồng, tăng 11% so với cùng kỳ14; 87 doanh nghiệp đăng ký giải thể, tăng
02 doanh nghiệp so với cùng kỳ; 315 doanh nghiệp bị thu hồi Giấy chứng nhận
đăng ký kinh doanh, giảm 49% so với cùng kỳ. Cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt
động cho 102 chi nhánh và 36 văn phòng đại diện. Tính đến ngày 15/9/2019 có
7.230 doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn tỉnh, trong đó 348 doanh nghiệp
tư nhân, 1020 Công ty cổ phần, 3.612 Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành
viên; 2.250 Công ty trách nhiệm hữu hạn 2 thành viên trở lên.
Từ đầu năm đến nay, đã cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 16 dự án FDI, tổng
vốn đăng ký 59,3 triệu USD15, nâng tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn
9 tháng năm 2018 số thu từ công ty ô tô Trường Hải 7.180 tỷ đồng
Đến ngày 26/9/2019 còn 33 dự án khởi công mới năm 2019 chưa phê duyệt dự án
13
Cùng kỳ tỷ lệ giải ngân đạt 55%
14
Tương ứng với 113 doanh nghiệp
15
Giảm 07 dự án so với cùng kỳ năm 2018
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tỉnh lên 187 dự án, tổng vốn đăng ký hơn 5,9 tỷ USD. Cấp phép 68 dự án đầu tư
trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 3.925 tỷ đồng, tăng 17 dự án so với cùng kỳ.
5. Về lĩnh vực văn hóa, xã hội
Các trường học trên địa bàn tỉnh đã khai giảng năm học mới theo đúng kế
hoạch (ngày 05/9/2019). Năm học 2019-2020, toàn tỉnh có 817 trường (giảm 01
trường so với năm học trước16), 27.182 cán bộ, giáo viên, nhân viên; xây dựng mới
434 phòng học, 150 nhà vệ sinh và sửa chữa, cải tạo, nâng cấp nhiều công trình
khác. Hiện nay, có 526 trường đạt chuẩn, chiếm tỉ lệ 61,74%17 tiếp tục dẫn đầu các
tỉnh Duyên hải miền Trung về công tác xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia.
Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm
2019, toàn tỉnh có 14.258/16.000 thí sinh đậu tốt nghiệp, đạt tỷ lệ 89%; trong đó
nhiều em đạt điểm cao18. Hiện nay, các Trường Đại học, Cao đẳng trên địa bàn tỉnh
công bố điểm chuẩn, điểm trúng tuyển, xét tuyển và tuyển sinh theo kế hoạch.
Các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra sôi nổi, tập trung vào các
ngày Lễ lớn: kỷ niệm 74 năm cách mạng tháng tám thành công và Quốc Khánh
2/9; tổ chức thành công các hoạt động kỷ niệm 20 năm Đô thị cổ Hội An, Khu Đền
tháp Mỹ Sơn được UNESCO công nhận Di sản Văn hóa thế giới, 10 năm Cù Lao
Chàm - Hội An được công nhận Khu Dự trữ sinh quyển thế giới.
Đã phối hợp tổ chức thành công giải Đua xe đạp quốc tế VTV Cúp Tôn Hoa
Sen 2019; giải Bóng đá 11 người vô địch tỉnh Quảng Nam Cúp Phadin lần thứ XI
năm 2019; Hội thi thể dục dưỡng sinh Người Cao tuổi. Đăng cai tổ chức Lớp tập
huấn triển khai dạy võ Cổ truyền trong trường phổ thông khu vực miền Trung Tây Nguyên năm 2019.
Các chương trình, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công
cách mạng được tập trung đẩy mạnh. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 72 năm
ngày Thương binh - Liệt sỹ. Tập trung giải quyết hồ sơ người có công còn tồn
đọng và vướng mắc. Xác nhận, thực hiện chế độ trên 8.386 trường hợp; thẩm định,
giải quyết đơn thư công dân liên quan đến chính sách người có công, giới thiệu
giám định ADN xác định danh tính Liệt sỹ, cấp sổ ưu đãi học sinh - sinh viên con
gia đình chính sách 1.332 trường hợp. Đã tổ chức điều dưỡng cho 3.767 lượt người
có công và thân nhân, đạt 85% kế hoạch. Vận động thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”
cấp tỉnh gần 5,2 tỷ đồng; tặng 31 sổ tiết kiệm tình nghĩa cho gia đình chính sách;
vận động nâng mức phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh hùng và nhận phụng dưỡng
các Mẹ mới được phong tặng.
Công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm được quan tâm thường xuyên.
Trong 9 tháng đã đưa 1.032 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài19.
Mẫu giáo: 186 trường; Mầm non: 105 trường; tiểu học: 251 trường; Cấp 1-2: 28 trường; THCS: 190 trường, cấp
1-2-3: 01 trường, cấp 2-3: 03 trường và THPT: 53 trường
17
Trong đó: Mầm non 151 trường, tỉ lệ 54.1% (trong đó có 30 trường đạt mức 2); tiểu học 212 trường, tỉ lệ 79.7%
(trong đó có 66 trường đạt mức 2); THCS 146 trường, tỉ lệ 67,59%; THPT 17 trường tỉ lệ 29.82%.
18
Trong đó có 02 em đạt điểm môn ngữ văn cao nhất nước (9,5 điểm)
16

19

Trong đó: Nhật Bản 902 LĐ, Hàn Quốc 56 LĐ, các thị trường khác 65 LĐ.

7

Chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 2.628 lao động, với tổng số tiền hơn 30,8 tỷ đồng.
Tuyển sinh đào tạo nghề hơn 29.000 lao động; trong đó, tuyển mới tại các cơ sở
giáo dục nghề nghiệp là 9.981 người; đào tạo thường xuyên, đào tạo dưới 3 tháng,
đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn theo các chương trình khuyến công, khuyến nông,
khuyến ngư, tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh, làng nghề 16.714
người. Riêng số lao động được đào tạo học nghề theo Đề án đào tạo nghề cho lao
động nông thôn và Cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động cho chương trình, dự án trọng
điểm trên địa bàn tỉnh 2.847 người.
Tiếp tục đầu tư phát triển hạ tầng y tế, mở rộng quy mô giường bệnh, phát
triển một số kỹ thuật mũi nhọn y tế chuyên sâu, nhất là việc đầu tư nâng cấp và xây
dựng các bệnh viện trên địa bàn tỉnh: Bệnh viện Sản Nhi; Bệnh viện Đa khoa khu
vực Quảng Nam, Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc. Công tác phòng,
chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm được kiểm soát nên hạn chế được các
dịch bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, một số bệnh truyền nhiễm do thời tiết như: bệnh
tay, chân, miệng; sốt xuất huyết; tiêu chảy; thủy đậu, quai bị vẫn xảy ra20.
Hoạt động nghiên cứu khoa học có chuyển biến theo hướng nâng cao chất
lượng; tăng tỷ lệ ứng dụng gắn với thực tiễn sản xuất và đời sống. Tập trung đẩy
mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp và phát triển các sản phẩm trọng điểm có
lợi thế so sánh của địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, công
nghệ sinh học, vật liệu mới nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt động trong
lĩnh vực khoa học công nghệ. Tổ chức tập huấn chuyển đổi từ ISO 9001:2008 sang
ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính của tỉnh.
6. Về quản lý tài nguyên, môi trường
Đã phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị xã, thành phố.
Tổng hợp các danh mục dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất
rừng phòng hộ, rừng đặc dụng năm 2019; báo cáo Chính phủ, Bộ Tài nguyên và
Môi trường về chỉ tiêu đất rừng và chuyển đổi đất rừng theo Chỉ thị số 13-CT/TW
ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư và Nghị quyết số 71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của
Chính phủ trong phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế
hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Nam. Triển khai công tác
xây dựng bảng giá đất thời kỳ 2020-2024; giải quyết các vướng mắc phát sinh trong
công tác thẩm định giá đất.
Thẩm định nhu cầu sử dụng đất, điều kiện cho thuê đất đối với 07 Công ty
trên địa bàn tỉnh. Quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử
dụng đất 93 dự án, công trình. Chỉ đạo các đơn vị, địa phương giải quyết những
vướng mắc trong việc hoàn thiện dự án xây dựng hệ thống hồ sơ địa chính và cơ sở
dữ liệu quản lý đất đai tại các huyện Thăng Bình, Duy Xuyên và thành phố Tam
Kỳ. Hướng dẫn các địa phương rà soát đo đạc bổ sung tỷ lệ 1/5000, kê khai đăng
ký, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lâm nghiệp vùng Đông.
Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh phát hiện 2476 trường hợp mắc bệnh sốt xuất huyết Dengue; 617 trường hợp
mắc bệnh tay, chân, miệng; 12 trường hợp sốt rét; 575 trường hợp bệnh lao phổi; 747 trường hợp mắc bệnh thủy
đậu; 35 trường hợp viêm gan virút B; 5682 trường hợp mắc bệnh tiêu chảy; 536 trường hợp mắc bệnh quai bị
20
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Tập trung khắc phục, xử lý sự cố môi trường tại các bãi xử lý rác và các khu,
cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh; tăng cường quản lý rác thải tại địa phương. Đưa
ra khỏi danh sách cơ sở gây ô nhiễm môi trường nghiêm trọng đối với 01 cơ sở
(Bệnh viện Đa khoa khu vực miền núi phía Bắc Quảng Nam). Tăng cường công
tác kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi,
khí thải; khắc phục ô nhiễm và cải thiện môi trường tại các làng nghề.
7. Công tác cải cách hành chính
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính; củng cố bộ phận
một cửa các cấp, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ hành chính công. Qua đó,
các thủ tục hành chính được giải quyết đúng hạn ngày càng tăng; từ đầu năm đến
ngày 14/9/2019, Trung tâm Hành chính công tỉnh tiếp nhận 60.625 hồ sơ và đã giải
quyết 56.639 hồ sơ, tỷ lệ giải quyết trước và đúng hạn đạt 98%.
Các Sở, ngành, địa phương đã tổ chức sơ kết đánh giá, ban hành nhiều giải
pháp, biện pháp cụ thể để chỉ đạo nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính
nhằm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ cải cách hành chính đã đề ra. Nhiều địa
phương đã tích cực triển khai đánh giá và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải
cách hành chính năm 2018 các xã, phường, thị trấn.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày
16/5/2016 của Chính phủ, Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 của Thủ tướng
Chính phủ về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020, Nghị quyết số
02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh,
nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021.
Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, bảo
đảm 03 giảm (hồ sơ thủ tục, giảm khâu trung gian, giảm chi phí). Triển khai cung
cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đồng thời, tăng cường công tác thanh tra,
kiểm tra, xử lý các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn cho người dân và doanh
nghiệp.
8. Về công tác nội chính, quốc phòng - an ninh
Tiếp tục rà soát về vị trí, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức,
biên chế của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp huyện. Đã sắp xếp, hợp nhất tổ
chức bộ máy bên trong của các cơ quan, đơn vị trực thuộc, giảm được 12 đầu mối
(11 phòng và 01 Chi cục)21. Thành phố Hội An, huyện Núi Thành, Nông Sơn giải
thể Phòng Y tế, chuyển giao nhiệm vụ cho Văn phòng HĐND và UBND huyện.
Công tác tiếp công dân được duy trì, qua 9 tháng đã tiếp 8.634/9.066 người,
giảm 0,76% so với cùng kỳ22, trong đó có 42 đoàn đông người. Qua tiếp công dân
các ngành, các cấp tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị, khiếu về: tranh chấp
Như: Hợp nhất phòng tổ chức cán bộ, Phòng kế hoạch tài chính vào Văn phòng Sở tại 4 cơ quan: Sở Nông nghiệp
và Phát triển Nông thôn, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Sở Văn hóa, Thể thao và
Du lịch; hợp nhất Phòng Kế hoạch Tài chính (hoặc Kế hoạch Tổng hợp) vào Văn phòng tại 5 cơ quan (Sở Thông tin
và Truyền thông, Sở Công Thương, Sở Giao thông vận tải, Sở Khoa học và Công nghệ, Ban Dân tộc...)
22
Trong đó: Thanh tra tỉnh, Ban Tiếp công dân tỉnh 628 lượt; cấp Sở tiếp 452 lượt; cấp Huyện tiếp 2.423 lượt; cấp
Xã tiếp 5.131 lượt
21
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đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng và tái định cư; chế độ chính sách; tố cáo
liên quan đến lĩnh vực hành chính. Các cơ quan, đơn vị, địa phương giải thích rõ
về chế độ, chính sách, pháp luật và hướng dẫn người khiếu kiện đến cơ quan có
thẩm quyền xem xét, giải quyết theo quy định.
Tiếp nhận 6.839 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân,
tăng 8,2% so với cùng kỳ. Mặc dù đơn tăng nhưng chủ yếu tập trung đơn kiến
nghị, phản ánh, tranh chấp. Qua giải quyết đơn thư các cấp, các ngành chú trọng tổ
chức tốt công tác đối thoại nên công dân đã rút đơn đáng kể; kịp thời giải quyết
những nguyện vọng chính đáng của nhân dân.
Công tác quốc phòng, quân sự địa phương của tỉnh được triển khai thực hiện
chặt chẽ, đúng quy định. Công tác diễn tập phòng thủ năm 2019 đạt kết quả tốt;
chế độ sẵn sàng chiến đấu ở các cấp được duy trì nghiêm túc.
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định. Chủ động xây dựng kế hoạch
thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, giữ gìn trật tự an toàn xã hội;
đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại tội phạm, điều tra xử lý kịp thời các
hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, triệt phá
nhiều đường dây tổ chức đánh bạc, sử dụng trái phép ma túy đã góp phần đảm bảo
tốt tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh.
Từ ngày 16/12/2018 đến ngày 15/9/2019, trên địa bàn tỉnh xảy ra 169 vụ tai
nạn giao thông đường bộ, làm chết 135 người, bị thương 93 người. So với cùng kỳ,
tai nạn giao thông đường bộ giảm 14 vụ, tăng 02 người chết và giảm 80 người bị
thương. Xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông đường sắt, làm chết 04 người, bị thương
01 người.
9. Đánh giá chung
Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng năm 2019 kết quả đạt khá, sản xuất công
nghiệp có tăng so với cùng kỳ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng tăng
so với cùng kỳ. Số lượt khách tham quan, lưu trú tăng khá. Khả năng huy động
vốn, tín dụng tăng trưởng tốt, thu ngân sách duy trì được tiến độ. Các hoạt động
văn hóa, thể thao, du lịch diễn ra sôi nổi; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đối
ngoại được tăng cường.
Tuy nhiên, tăng trưởng ngành công nghiệp giảm so với quý trước; thu ngân
sách còn một số chỉ tiêu còn khó khăn; tiến độ giải ngân vốn đầu tư chưa đạt tiến
độ yêu cầu; tình trạng nợ đọng thuế vẫn còn phát sinh; công tác giải phóng mặt
bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự
án, công trình. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi vẫn diễn biến phức tạp, chưa được
khống chế. Công tác quản lý và bảo vệ rừng, khai thác tài nguyên khoáng sản còn
những bất cập và hạn chế. Việc xây dựng các khu xử lý rác thải, lò đốt rác thải trên
địa bàn tỉnh còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc. Các tệ nạn xã hội (đánh bạc, sử
dụng trái phép ma túy, tín dụng đen), tình trạng khiếu nại, khiếu kiện tập trung
đông người vẫn còn xảy ra.
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III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM QUÝ IV/2019
Để phấn đấu hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019,
ngoài nhiệm vụ thường xuyên các ngành, địa phương cần tập trung thực hiện một
số nhiệm vụ trọng tâm trong Quý IV/2019, như sau:
1. Tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, đồng bộ các giải pháp tạo điều
kiện thuận lợi, tháo gỡ khó khăn trong sản xuất, kinh doanh, cải thiện môi trường
đầu tư, cải cách thủ tục hành chính, hỗ trợ các doanh nghiệp triển khai các dự án
trọng điểm trên địa bàn, phấn đấu hoàn thành toàn diện và vượt mức kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2019 đã đề ra.
Tiếp tục chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh
lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; chuẩn bị nội dung phục vụ biên soạn Văn
kiện trình Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo
chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tại Công văn số 201-CV/BCSĐ ngày
13/9/2019 và UBND tỉnh tại Thông báo số 314/TB-UBND ngày 18/9/2019.
Khẩn trương rà soát và đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây
dựng cơ bản năm 2019; hoàn trả nợ ứng, thanh quyết toán vốn đầu tư hoàn thành
các dự án đúng quy định, hạn chế chuyển nguồn vốn năm 2019; rà soát, đẩy nhanh
tiến độ thi công các công trình xây dựng cơ bản, hoàn thành hạng mục công trình
đảm bảo chất lượng, hiệu quả, nhất là các công trình giao thông (ĐT, ĐH), thủy
lợi, trường học, kè sông biển... theo đúng quy định. Tăng cường thực hiện công tác
giám sát đầu tư, quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đấu thầu trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu - chi ngân sách Nhà nước năm
2019; chống thất thu, nợ đọng thuế, nhất là lĩnh vực khai thác tài nguyên, khoáng
sản. Tập trung hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi
ngân sách nhà nước năm 2020.
2. Chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, kịp thời ứng
phó với những diễn biến phức tạp trong mùa mưa bão năm 2019, hạn chế thấp nhất
thiệt hại về người và tài sản; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đảm bảo an
toàn các đập thủy lợi, thủy điện; cập nhật, bổ sung phương án di dời dân vùng hạ
du.
Tổng kết đánh giá, rút kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp năm 2019, triển
khai kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân năm 2020. Tăng cường công tác quản lý,
bảo vệ rừng; tiếp tục triển khai đề án tổ chức lại lực lượng kiểm lâm, phương án
sắp xếp các Ban quản lý rừng theo phương án được duyệt; kiên quyết xử lý nghiêm
các đối tượng vi phạm theo đúng quy định pháp luật.
Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia
cầm, nhất là thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống, dập bệnh dịch tả lợn
Châu Phi theo chỉ đạo của UBND tỉnh, hạn chế tình trạng lây lan, tái phát lần hai
và sớm dập dịch; đẩy mạnh các giải pháp nhằm hỗ trợ, thúc đẩy ngành chăn nuôi
phát triển theo hướng bền vững và hiệu quả.
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Tập trung công tác thẩm định, xét công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới;
đồng thời, chỉ đạo rà soát lại các xã bị rớt các tiêu chí để có giải pháp cụ thể phấn
đấu đạt chuẩn trong năm 2019. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc sắp xếp, bố trí
dân cư theo tinh thần Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017 của
HĐND tỉnh.
3. Tiếp tục theo dõi, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh trong quá trình
xây dựng, triển khai các khu xử lý rác thải, lò đốt rác thải trên địa bàn tỉnh; tăng
cường công tác đối thoại với nhân dân, đồng thời chủ động xây dựng phương án,
biện pháp cụ thể để bảo vệ công tác thi công các dự án theo chỉ đạo của UBND
tỉnh tại Công văn số 5256/UBND-KTN ngày 06/9/2019 và Công văn số
5626/UBND-KTN ngày 23/9/2019. Khẩn trương hoàn chỉnh Đề án điều chỉnh, bổ
sung quy hoạch, quy định quản lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh để trình kỳ họp thứ
12, HĐND tỉnh khóa IX.
Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản theo Công văn
số 5710/UBND-KTN ngày 26/9/2019 của UBND tỉnh; đồng thời xử lý nghiêm các
tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng quy định pháp luật; thực hiện công tác bảo vệ
môi trường, nhất là tại các Khu, Cụm công nghiệp trên địa bàn; tiếp tục xử lý
nghiêm, triệt để các trường hợp khai thác cát, khoáng sản trái phép, hoạt động các
bến bãi không phép, không đảm bảo các thủ tục phải dừng hoạt động theo quy
định.
Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và Hệ thống hồ
sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai; tiếp tục chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ những
khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện
các dự án, nhất là các dự án trọng điểm vùng Đông; tham mưu UBND tỉnh tổ chức
Hội nghị chuyên đề về công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng trên địa bàn tỉnh.
Tăng cường công tác hướng dẫn, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi giải quyết nhanh
các thủ tục để các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án liên quan đến: đầu tư,
đất đai, cấp phép xây dựng, thủ tục hải quan...
4. Tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ học kỳ I năm học 2019-2020; tăng
cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng, chống dịch bệnh
nguy hiểm vào mùa Đông; đẩy mạnh công tác kiểm tra, đảm bảo vệ sinh an toàn thực
phẩm trên địa bàn tỉnh. Hoàn chỉnh các đề án cơ cấu ngành du lịch tỉnh đến năm
2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế
mũi nhọn; hỗ trợ bảo tồn và phát huy một số loại hình văn hoá dân tộc thiểu số tỉnh
giai đoạn 2020-2025.
Thực hiện công tác kiểm tra, giám sát hoạt động đào tạo, dạy nghề trong hệ
thống các trường đào tạo nghề theo hướng hiệu quả; tiếp tục tháo gỡ các khó khăn,
vướng mắc đến công tác đào tạo nghề, nhất là lao động nông thôn, miền núi. Thực
hiện tốt các chính sách đối với người có công, nạn nhân chất độc da cam, hộ
nghèo, đối tượng xã hội, các chính sách an sinh và phúc lợi xã hội trên địa bàn
tỉnh; đồng thời giải quyết kịp thời các trường hợp vướng mắc.
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Hoàn thành mục tiêu giảm nghèo năm 2019 đã đề ra; đồng thời rà soát, công bố
hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 theo đúng thời gian quy định. Hoàn thành việc
thực hiện chính sách hỗ trợ về nhà ở đối với người có công cách mạng theo Quyết
định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và lập thủ tục thanh, quyết
toán theo đúng quy định.
Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để phục vụ Tết Nguyên Đán Canh Tý
năm 2020; trong đó, cần tập trung chăm lo tốt cho các đối tượng người nghèo, các
đối tượng xã hội, người có công cách mạng...
5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; chủ động rà soát và có
giải pháp cụ thể để nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), chỉ số quản
trị và hành chính (PAPI), chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX), chỉ số sẵn
sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin - truyền thông (ICT INDEX)
năm 2019; tiếp tục triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; đẩy
mạnh thực hiện việc phân cấp cấp, ủy quyền theo các văn bản chỉ đạo của UBND
tỉnh; đồng thời nêu cao vai trò của người đứng đầu cơ quan, thực hiện các quy định
và văn hóa trong thực thi công vụ theo chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động văn hóa, thông tin và
truyền thông, báo chí và xuất bản, đảm bảo cung cấp và đưa thông tin chính xác,
kịp thời về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động, chỉ
đạo điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, chấn chỉnh xử lý
nghiêm các trường hợp cung cấp, đưa tin không đúng thẩm quyền, sai sự thật, tạo
dư luận xã hội không tốt, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức,
công dân.
Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính trong việc thực hiện Quy
chế làm việc của UBND tỉnh, tập trung triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận,
ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các nhiệm
vụ Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh; giải quyết các kiến nghị
của cử tri đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ.
6. Thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã
hội; phòng, chống và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm, không để xảy ra các
điểm nóng trên địa bàn, đặc biệt là trong các dịp Lễ, Tết; chủ động trấn áp các loại
tội phạm, nhất là xử lý các tụ điểm phức tạp về tệ nạn xã hội (đánh bạc, sử dụng
trái phép các chất ma túy, tín dụng đen) trên địa bàn tỉnh. Tổng kết công tác quốc
phòng, quân sự địa phương và tuyển quân năm 2019, triển khai nhiệm vụ quốc
phòng năm 2020. Tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc
phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2019), 75 năm ngày thành lập Quân đội nhân
dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2019) theo kế hoạch của UBND tỉnh.
Quản lý tốt các hoạt động đối ngoại trên địa bàn tỉnh theo quy định. Tăng
cường công tác tiếp công dân nhằm giải quyết kịp thời các vụ việc khiếu nại, khiếu
kiện; công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; thực
hiện nghiêm các kết luận và quyết định xử lý sau thanh tra.
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Triển khai đồng bộ, quyết liệt hơn nữa các giải pháp đảm bảo an toàn giao
thông, nhất là đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A, đường sắt và các
tuyến trục chính có mật độ giao thông cao; kiểm tra hoạt động của các bến đò
ngang, phương tiện đường thủy nội địa, cầu treo dân sinh, đảm bảo an toàn trong
mùa mưa bão năm 2019.
7. Tiếp tục thực hiện tốt đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức đã
được UBND tỉnh phê duyệt. Đẩy nhanh việc rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp
xếp các đơn vị sự nghiệp công lập và bộ máy bên trong của các Sở, ngành, địa
phương theo chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Tổ chức tuyển dụng
giáo viên; thi tuyển công chức, viên chức năm 2019; thi nâng ngạch công chức,
thăng hạng viên chức hành chính năm 2019 đảm bảo đúng quy định, công khai,
công bằng và đúng tinh thần chỉ đạo của lãnh đạo tỉnh.
Ban hành văn bản triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh (khóa
IX) tại kỳ họp thứ 11 và hoàn chỉnh nội dung các đề án, báo cáo để trình HĐND
tỉnh (khóa IX) tại kỳ họp thứ 12 và Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 18; hoàn chỉnh hồ sơ
trình ban hành các đề án, văn bản theo chương trình công tác và chương trình ban
hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 của UBND tỉnh. Chủ động xây dựng
kế hoạch triển khai thực Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế
- xã hội năm 2020.
Yêu cầu Thủ trưởng các ngành, địa phương cụ thể hóa bằng chương trình,
nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện và thường xuyên báo cáo kết quả về UBND
tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Vụ Tổng hợp - VPCP,
- BTL Quân khu 5;
- TVTU, HĐND, UBMTTQ tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành, Đoàn thể thuộc tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- CPVP, các phòng Chuyên viên;
- Lưu: VT, TH.
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