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BÁO CÁO
Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh tháng 7 năm 2020;
nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8 năm 2020
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG
7/2020

Tập trung chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, địa phương tiếp tục thực hiện quyết
liệt, chủ động hơn nữa về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trong tình hình mới1
theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh2,…; tiếp tục quán triệt các quan điểm, nguyên tắc, phương
châm và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, tuyệt đối không
chủ quan, lơ là, không để mất kiểm soát; tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ trên
tinh thần “chống dịch như chống giặc”, phương châm “04 tại chỗ” và mô hình “5
không”. Chủ động rà soát, điều chỉnh, bổ sung phương án, kịch bản phòng, chống
dịch ở các cấp độ, dự lường tình mọi huống có thể xảy ra để có biện pháp phòng,
chống dịch Covid-19 hiệu quả, kịp thời trong tình hình mới.
Chỉ đạo khẩn trương truy vết tất cả các trường hợp trên địa bàn đã từng đi
đến thành phố Đà Nẵng từ ngày 01/7/2020 đến ngày 28/7/2020 và các địa điểm có
nguy cơ lây nhiễm cao khác tại các thông báo khẩn của Bộ Y tế; đối với các
trường hợp tiếp xúc gần với các trường hợp mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh thì tiến
hành ngay việc cách ly y tế phù hợp theo quy định, lấy mẫu thực hiện xét nghiệm
và giám sát chặt chẽ tình hình sức khỏe. Tập trung huy động các cơ sở có khả năng
thực hiện xét nghiệm, thực hiện việc thanh toán bảo hiểm y tế cho xét nghiệm
Covid-19 theo hướng dẫn của Bộ Y tế và Bảo hiểm Xã hội Việt Nam.
Tăng cường kiểm soát chặt khu vực biên giới, nhất là đường mòn, lối mở,
không để trường hợp nhập cảnh trái phép vào tỉnh; quản lý chặt chẽ tạm trú, tạm
vắng và cư trú trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là người nước ngoài xin phép làm việc,
tạm trú trên địa bàn. Tích cực vận động quần chúng nhân dân thông báo kịp thời
cho chính quyền địa phương khi phát hiện các trường hợp nhập cảnh trái phép
trong cộng đồng để có biện pháp xử lý kịp thời.
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Từ ngày 25/7 đến 8h ngày 06/8/2020, trên địa bàn tỉnh Quảng Nam có 48 ca nhiễm Covid-19.
Thông báo số 253/TB-VPCP ngày 25/7/2020, Thông báo số 257/TB-VPCP ngày 27/7/2020, Thông báo số 262/TB-VPCP ngày 29/7/2020 của Văn
phòng Chính phủ; Công văn số 3961/CV-BCĐ ngày 25/7/2020 của BCĐQG phòng, chống dịch Covid-19; Công văn số 2981-CV/TU ngày 27/7/2020,
Công văn số 2986-CV/TU ngày 30/7/2020, Công văn số 2990-CV/TU ngày 31/7/2020, Công văn số 2991-CV/TU ngày 31/7/2020 của BTV Tỉnh ủy;
Thông báo số 270/TB-UBND ngày 24/7/2020, Thông báo số 271/TB-UBND ngày 26/7/2020, Thông báo số 273/TB-UBND ngày 27/7/2020, Thông báo
số 275/TB-UBND ngày 28/7/2020, Thông báo số 287/TB-UBND ngày 01/8/2020,Thông báo số 288/TB-UBND ngày 01/8/2020, Công văn số
4201/UBND-KGVX ngày 25/7/2020, Công văn số 4232/UBND-KGVX ngày 28/7/2020, Công văn số 4386/UBND-KGVX ngày 01/8/2020, Công văn
số 4387/UBND-KGVX ngày 01/8/2020, Quyết định số 2013/QĐ-UBND ngày 28/7/2020, Quyết định số 2014/QĐ-UBND ngày 28/7/2020, Quyết định
số 2041/QĐ-UBND ngày 30/7/2020, Quyết định số 2042/QĐ-UBND ngày 30/7/2020, Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 31/7/2020, Quyết định số
2092, 2093, 2095, 2096/QĐ-UBND ngày 02/8/2020 của UBND tỉnh; Công điện số 03/CĐ-UBND ngày 03/8/2020… và các văn bản khác có liên quan.
2

2

Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức Hội nghị trực tuyến với các ngành và địa
phương nhằm đánh giá công tác chỉ đạo điều hành, tình hình phát triển kinh tế - xã
hội 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020, phấn
đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu năm 2020 đã đề ra; đã trình kỳ họp thứ 16,
HĐND tỉnh (khóa IX) thống nhất thông qua 14 Nghị quyết3 và chỉ đạo các Sở,
Ban, ngành triển khai thực hiện, đồng thời chuẩn bị các nội dung của UBND tỉnh
dự kiến trình tại kỳ họp thứ 17 HĐND tỉnh, khóa IX (dự kiến tổ chức vào tháng
9/2020); trình trình Hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quý II/20204,
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 205 đảm bảo nội dung theo yêu cầu.
Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo kế
hoạch; triển khai chương trình sách giáo khoa mới (lớp 1); tiếp tục giải quyết các
tồn tại, vướng mắc liên quan đến thi tuyển giáo viên năm 2020; tăng cường công
tác phòng, chống các loại dịch bệnh nguy hiểm đến người, đặc biệt là dịch bệnh
bạch hầu, sốt xuất huyết, tay chân miệng…; chủ động triển khai chương trình kích
cầu phát triển du lịch trên địa bàn trong tình hình mới.
Phối hợp với Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức tốt các hoạt
động Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020) và Lễ
trao Bằng Tổ quốc ghi công; tiếp tục triển khai hỗ trợ người có công với cách
mạng về nhà ở. Chủ động nắm bắt tình hình lao động, việc làm trong các doanh
nghiệp; chỉ đạo xây dựng phương án hỗ trợ đào tạo lao động và hỗ trợ người lao
động bị thôi việc, mất việc làm do ảnh hưởng của dịch Covid-19.
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng, giải ngân kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2020, nhất là các công trình dự án có tỷ lệ giải ngân thấp; tăng cường
công tác quản lý, thanh toán vốn đầu tư công. Chỉ đạo triển khai xây dựng kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải
phóng mặt bằng và thi công các công trình trọng điểm, đặc biệt là công trình
đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc Sỏi đoạn qua địa bàn tỉnh, hạng mục đường
dẫn cầu Bình Đào và đường dẫn phía Nam cầu Cẩm Kim, đường ven biển Võ Chí
Công từ dốc Diên Hồng đi sân bay Chu Lai,…
Tập trung công tác chống hạn, nhiễm mặn, phòng trừ dịch bệnh cây trồng,
vật nuôi. Tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy rừng; triển khai công tác
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UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh 23 đề án, báo cáo; HĐND tỉnh thông qua 14 Nghị quyết về: (1) Nghị quyết bổ sung nhiệm vụ và giải pháp phát triển
kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; (2) Nghị quyết điều chỉnh quyết toán ngân sách nhà nước năm 2; (3) Nghị quyết giảm mức thu phí tham quan một
số điểm trên địa bàn tỉnh; (4) Nghị quyết quyết định biên chế công chức, số người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Quảng Nam năm
2020; (5) Nghị quyết đặt tên đường tại thành phố Hội n, thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, thị trấn Nam Phước, huyện Duy Xuyên, thị trấn Prao,
huyện Đông Giang; (6) Nghị quyết quy định nội dung chi, mức chi từ nguồn ngân sách nhà nước thực hiện hoạt động khuyến nông áp dụng trên địa bàn
tỉnh; (7) Nghị quyết quy định việc xử lý các cơ sở không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy, chữa cháy (PCCC) theo Điều 63a Luật Sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật PCCC; (8) Nghị quyết quy định nội dung, mức chi cho công tác hỗ trợ nạn nhân và chế độ hỗ trợ nạn nhân theo Luật phòng, chống mua bán
người trên địa bàn tỉnh; (9) Nghị quyết bổ sung danh mục các dự án quy hoạch vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và bố trí nguồn
vốn để thực hiện; (10) Nghị quyết quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm B, nhóm C; (11) Nghị quyết dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2021; (12)
Nghị quyết cho ý kiến thực hiện thủ tục chấp thuận chủ trương đầu tư và điều chỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư đối với 04 dự án đầu tư xây dựng khu
dân cư, khu đô thị trên địa bàn tỉnh; (13) Nghị quyết danh mục (bổ sung) các dự án thu hồi đất và chuyển mục đích sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ,
rừng đặc dụng trong kế hoạch sử dụng đất năm 2020; (14) Nghị quyết về kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX.
4
UBND tỉnh đã trình BTV Tỉnh ủy 04 báo cáo và đã ban hành 04 Kết luận về: (1) Đề án phát triển thành phố Tam Kỳ thành đô thị loại 1 vào năm 2025;
(2) Quy hoạch cấp thoát nước trên địa bàn vùng Đông của tỉnh; (3) Quy hoạch và định hướng tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; (4) Dự
án xây dựng cơ sở dữ liệu quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.
5
UBND tỉnh đã trình Tỉnh ủy 02 báo cáo: (1) Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 202; (2) Báo cáo
định hướng xây dựng và phát triển Khu kinh tế mở Chu Lai trong giai đoạn mới (2020-2030) và vùng Đông Nam của tỉnh.
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phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2020; đẩy mạnh việc xây dựng
nông thôn mới năm 2020. Tiếp tục thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài
nguyên khoáng sản; bảo vệ môi trường, nhất là thu gom và xử lý rác thải, nước
thải tại các khu dân cư, đô thị, nông thôn, các khu công nghiệp, cụm công nghiệp
trên địa bàn tỉnh.
Chú trọng thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tăng cường
khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh,
nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; ban hành Kế
hoạch cải thiện Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (P PI), Chỉ
số cải cách hành chính (P R INDEX) tỉnh Quảng Nam năm 2020.
Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự
an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh; công tác đảm bảo an toàn giao thông, tập trung chỉ
đạo thực hiện quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ, đường sắt. Duy
trì tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo và xử lý kết luận
sau thanh tra; nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, kéo dài; kiên quyết
không để xảy ra việc tụ tập đông người trước Trụ sở Tiếp công dân tỉnh, Tỉnh ủy
và UBND tỉnh.
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 7, 7 THÁNG NĂM 2020
1. Về kinh tế
a) Sản xuất công nghiệp
Tình hình sản xuất công nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19.
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7/2020 tăng 0,8% so với tháng trước và tăng
6,9% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, tính chung 7 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp
giảm 19% so với cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp chế biến - chế tạo giảm
19%; ngành sản xuất, phân phối điện và ngành sản xuất cung cấp nước, xử lý rác
thải giảm 25%; công nghiệp khai khoáng giảm 4,7%.
Tình hình sử dụng lao động trong các doanh nghiệp tiếp tục giảm, nhất là
doanh nghiệp ngoài nhà nước. Chỉ số sử dụng lao động đến cuối tháng 7 giảm 3%
so với cùng kỳ; trong đó lao động khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước giảm
10%; khu vực doanh nghiệp Nhà nước giảm 2%; riêng khu vực doanh nghiệp có
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 1,4%.
b) Thương mại, dịch vụ
Tổng doanh thu bán bán lẻ hàng hóa tháng 7/2020 trên 3,4 nghìn tỷ đồng,
tăng 5,6% so với tháng trước và tăng 18% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng,
doanh thu bán lẻ đạt 20,7 nghìn tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ. Một số nhóm
ngành tốc độ tăng khá: đồ dùng, trang thiết bị gia đình tăng 22%; gỗ và vật liệu
xây dựng tăng 24%; phương tiện đi lại tăng 9,8%; kim loại quý tăng 23%. Riêng
nhóm hàng lương thực, thực phẩm (chiếm tỷ trọng cao trong tổng mức bán lẻ)
giảm 0,9% so với cùng kỳ; hàng may mặc giảm 28%.
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Tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh tháng 7/2020 hơn 74 nghìn lượt,
tăng 48% so với tháng trước, giảm 78% so với cùng kỳ. Tổng lượt khách tham
quan do các đơn vị lữ hành phục vụ khoảng 1,9 nghìn lượt, tăng 2,3 lần so với
tháng trước, giảm 63% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng, tổng lượng khách lưu
trú 721 nghìn lượt khách, giảm 67% so với cùng kỳ; khách tham quan do các đơn
vị lữ hành phục vụ giảm 74%.
Doanh thu dịch vụ tháng 7/2020 hơn 286 tỷ đồng, tăng 4,5% so với tháng
trước, trong đó tăng khá từ hoạt động dịch vụ nghệ thuật, vui chơi giải trí và dịch
vụ phục vụ cá nhân khác. Tính chung 7 tháng, doanh thu dịch vụ đạt 2.092 tỷ
đồng, giảm 33% so với cùng kỳ và giảm hầu hết các ngành hoạt động dịch vụ;
riêng dịch vụ y tế và hoạt động trợ giúp xã hội tăng 4,3%.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 07/2020 tăng 0,33% so với tháng
trước, tăng 3,13% so với cùng kỳ; nguyên nhân là do giá xăng dầu, gas, chất đốt
tăng làm cho chỉ số nhóm giao thông và nhóm nhà ở, điện nước, vật liệu xây dựng
tăng. CPI bình quân 7 tháng tăng 4,16% so với cùng kỳ .
c) Sản xuất nông nghiệp
Đến nay, cả tỉnh đã gieo cấy được 41.800 ha lúa Hè Thu, bằng 97,8% so với
cùng kỳ. Phần lớn diện tích cây lúa sinh trưởng, phát triển bình thường, đang giai
đoạn cuối đẻ nhánh - làm đòng. Một số ít bị ảnh hưởng sinh trưởng do thiếu nước
tưới, thời tiết nắng nóng và khô hạn kéo dài. Ngoài cây lúa, đã gieo trồng một số
loại rau màu với diện tích bằng và vượt so với cùng kỳ6. Đã xuất hiện sâu bệnh,
chuột,... làm nhiễm bệnh và phá hoại một số diện tích cây trồng, hiện các địa
phương đang tích cực phun thuốc nhằm ngăn chặn lây lan trên diện rộng.
Chăn nuôi gia cầm phát triển khá do dịch bệnh được kiểm soát và giá bán ổn
định. Tổng đàn gia cầm hiện có 7,95 triệu con, tăng 9,2% so với cùng kỳ, sản
lượng thịt hơi xuất chuồng hơn 9.527 tấn, tăng 13,8%. Chăn nuôi heo còn gặp khó
khăn do giá giống cao và bệnh Dịch tả lợn Châu Phi diễn biến phức tạp, tổng đàn
heo đến tháng 7/2020 khoảng 270 nghìn con, giảm 110 nghìn con so với cùng kỳ.
Đàn bò phát triển tốt và tăng so với cùng kỳ; đàn trâu có xu hướng tụt giảm do
hiệu quả không cao7.
Công tác phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi được chú trọng nên dịch
bệnh trên gia súc, gia cầm được kiểm soát tốt. Riêng bệnh Dịch tả lợn Châu Phi đã tái
phát tại một số địa phương trên địa bàn tỉnh từ ngày 10/7/20208. Các ngành chức
năng đang tập trung chỉ đạo xử lý, ngăn chặn các ổ dịch tái phát và lây lan diện
rộng, nhất là trong thời điểm đang tổ chức tái đàn lợn.
Sản lượng nuôi trồng và khai thác thủy sản tháng 7/2020 hơn 10.380 tấn,
tăng 3,5% so với cùng kỳ. Tính chung 7 tháng, sản lượng thủy sản đạt 76.250
tấn, tăng 4,1% so với cùng kỳ, trong đó sản lượng khai thác đạt 59.890 tấn.
Diện tích gieo trồng: Ngô bằng 100,2% , Lạc bằng 101%, Mía bằng 108,8%, Rau các loại bằng 101,9%, Đậu các loại bằng 101,4% so với cùng
kỳ năm trước.
7
Đàn trâu hiện nay trên 61,65 nghìn con, giảm 3,7% (-2.350 con) so với cùng kỳ năm 2019; đàn bò 173,3 nghìn con, tăng 2,5% (+4.300 con)
8
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Năng suất tôm nuôi vụ I đạt 59,8 tạ/ha, sản lượng hơn 9.057 tấn, tăng 2,8% so với
cùng kỳ. Tôm nuôi vụ II đến nay đã thả nuôi trên 1.013 ha9, đạt 51% kế hoạch
năm, giảm 48 ha so với cùng kỳ; hiện tại tôm nuôi đang phát triển tốt chưa thấy
dấu hiệu dịch bệnh.
2. Tài chính, tiền tệ, thu chi ngân sách
Lãi suất huy động và cho vay tại các ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh
được niêm yết ổn định. Lãi suất huy động kỳ hạn dưới 12 tháng dao động từ 3,7 6,4/%/năm, kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,0 - 7,3%/năm. Lãi suất cho vay
ngắn hạn 6,0 - 9,0%/năm, trung và dài hạn từ 9,0-11%/năm.
Công tác huy động vốn và giải ngân tín dụng của các ngân hàng tăng trưởng
trở lại. Đến cuối tháng 7/2020, nguồn vốn huy động hơn 59.111 tỷ đồng, tăng
2,8% so với tháng trước và tăng 6,4% so với đầu năm. Trong đó, nguồn tiền gửi
tiết của các tổ chức kinh tế tăng 8% so với đầu tháng. Đây là dấu hiệu đáng mừng
vì các doanh nghiệp bắt đầu khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh nên nguồn
tiền gửi thanh toán tại các ngân hàng tăng mạnh.
Tổng dư nợ cho vay hơn 78.550 tỷ đồng, tăng 2,75% so với tháng trước và
tăng 6,6% so với đầu năm. Trong đó, dư nợ thuộc khách hàng doanh nghiệp bắt
đầu tăng lại, chiếm 46,8% tổng dư nợ, tăng 5,2% so với đầu tháng và tăng 6,76%
so với đầu năm. Số dư nợ bị ảnh hưởng do dịch Covid- 19 là 63.832 tỷ đồng; trong
đó, có 63.202 tỷ đồng được các ngân hàng hỗ trợ theo các hình thức như: cơ cấu
lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi, không tính lãi phạt,... Tổng nợ xấu đến cuối
tháng 7/2020 là 924 tỷ đồng, chiếm 1,18% tổng dư nợ, tăng 85,5% so với đầu năm.
Thu ngân sách chưa đạt tiến độ và tiếp tục giảm so với cùng kỳ. Tổng thu
ngân sách nhà nước trên địa bàn 7 tháng hơn 8.663 tỷ đồng, giảm 41% so với cùng
kỳ; trong đó, thu nội địa 6.870 tỷ đồng, bằng 33,5% dự toán năm và giảm 38% so
với cùng kỳ. Trong đó, một số nguồn thu phát sinh kinh tế có tỷ trọng lớn trong
tổng thu nội giảm mạnh như: thủy điện, ô tô, bia. Thu xuất nhập khẩu 1.793 tỷ
đồng, bằng 34% dự toán và giảm 51% so cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương
10.436 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ.
3. Về đầu tư và xây dựng
Khối lượng vốn đầu tư thuộc ngân sách nhà nước do địa phương quản lý 7
tháng thực hiện 3.343 tỷ đồng, giảm 6,1% so với cùng kỳ. Trong đó, vốn đầu tư
thuộc cấp tỉnh quản lý thực hiện 1.788 tỷ đồng, giảm 5,1%; cấp huyện 1.416 tỷ
đồng, giảm 8%; cấp xã 139 tỷ đồng, tăng 0,7%. Khối lượng thực hiện chủ yếu để
đẩy nhanh tiến độ các dự án chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XXII, nhiệm kỳ (2020-2025) và các dự án sử dụng vốn vay OD .
Tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng
mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tư triển khai dự án đảm bảo tiến
độ đề ra, nhất là các dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ
9

Nuôi tôm ở nước lợ vùng triều ven sông 763 ha; nuôi tôm bằng hình thức lót bạt 250 ha.
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XXII. Chuẩn bị nội dung, đề xuất làm việc với các đoàn DB, WB về phát triển
kết cấu hạ tầng tỉnh Quảng Nam để kịp thời triển khai thực hiện trong kế hoạch
năm 2021. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20212025.
Qua rà soát, đến hết quý II/2020, nợ khối lượng hoàn thành toàn tỉnh hơn
1.003 tỷ đồng; tăng 4,5 tỷ đồng so với quý I/2020; trong đó, cấp tỉnh giảm 2,5 tỷ
đồng, cấp huyện tăng 7 tỷ. Nợ khối tỉnh 551 tỷ đồng, chủ yếu là các công trình do
Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu Lai, Sở Giao thông vận tải, Ban Quản lý Dự án
đầu tư xây dựng tỉnh làm chủ đầu tư10.
Đến ngày 31/7/2020, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 1.966 tỷ đồng vốn đầu tư
xây dựng cơ bản năm 2020, đạt 30% kế hoạch11. 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 đầu tư công năm
2020 (bao gồm các nguồn vốn các năm trước chuyển sang). Đối với các dự án
chậm tiến độ, UBND tỉnh sẽ thực hiện rà soát để cắt giảm, điều chuyển, bố trí cho
các dự án đảm bảo khối lượng, cần vốn thanh toán.
4. Về một số lĩnh vực văn hóa xã hội; công tác phòng, chống dịch bệnh
Tập trung chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức kỳ thi tốt nghiệp Trung học
phổ thông năm 2020. Các huyện, thị xã, thành phố thực hiện cách ly xã hội theo
Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Hội An, Điện
Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình) sẽ lùi thời gian tổ chức Kỳ thi
vào thời điểm thích hợp; đối với các thí sinh thuộc diện F1, F2 trên địa bàn tỉnh
(nếu có) sẽ dự thi cùng thời gian với thí sinh của các huyện, thị xã, thành phố phải
lùi thời gian tổ chức Kỳ thi do phải thực hiện cách ly xã hội; các huyện, thị xã,
thành phố còn lại (Tam Kỳ, Núi Thành, Phú Ninh, Tiên Phước, Bắc Trà My, Nam
Trà My, Hiệp Đức, Phước Sơn, Đông Giang, Nam Giang, Tây Giang, Nông Sơn)
tổ chức Kỳ thi theo kế hoạch (từ ngày 08 đến ngày 10/8/2020).
Các địa phương, đơn vị tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đại
biểu Đảng bộ tỉnh Quảng Nam lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đã tổ chức thành công giải Cầu lông, Bóng
bàn gia đình tỉnh Quảng Nam năm 2020; tập trung công tác chuẩn bị tổ chức giải
Võ Cổ truyền tỉnh Quảng Nam, giải Bơi các nhóm tuổi tỉnh Quảng Nam, giải
Bóng đá Nam công nhân, viên chức, lao động tỉnh Quảng Nam năm 2020.
Các chương trình, phong trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc người có công
được duy trì, tập trung đẩy mạnh, hướng đến Kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sĩ (27/7). Đã phối hợp với Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức
thành công Lễ trao Bằng Tổ quốc ghi công năm 2020 cho 73 thân nhân Liệt sỹ.
Tiếp tục thực hiện Dự án “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý, lưu trữ
10

Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai 423 tỷ đồng; Sở Giao thông Vận tải 32,2 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng tỉnh 17,6 tỷ đồng.
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và khai thác hồ sơ người có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh”. Tiếp tục vận
động thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” cấp tỉnh năm 2020; vận động nâng mức phụng
dưỡng Mẹ Việt Nam nh hùng và nhận phụng dưỡng các Mẹ mới được phong
tặng.
Sau khi Bộ Y tế công bố ca dương tính với S RS-CoV-2 đầu tiên ở cộng
đồng tại thành phố Đà Nẵng ngày 25/7/2020; UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 đã chỉ đạo các cấp, các ngành tập
trung theo dõi, xây dựng phương án phòng, chống dịch; tập trung mọi tối đa nguồn
lực, trang thiết bị y tế và cơ sở vật chất để triển khai thực hiện tốt công tác điều trị
các ca bệnh dương tính với Covid-19 trên địa bàn tỉnh.
UBND tỉnh đã quyết định thực hiện cách ly xã hội theo Chỉ thị 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ để phòng, chống dịch bệnh Covid-19 tại
06 địa phương gồm: thành phố Hội n, thị xã Điện Bàn, các huyện Đại Lộc, Duy
Xuyên, Quế Sơn và Thăng Bình. Đồng thời, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, địa
phương, các Bệnh viện và Cơ sở y tế trên địa bàn chuẩn bị sẵn sàng các kịch bản
ứng phó theo từng cấp độ khi dịch bệnh diễn biến phức tạp. Triển khai đội thường
trực giám sát, phát hiện sớm và tổ chức sử dụng biện pháp cách ly, phòng chống
theo quy định tại các điểm giao thương hàng hóa, các cửa khẩu, sân bay Chu
Lai,… Triển khai các hoạt động tuyên truyền về biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 tại cộng đồng, chủ động thực hiện tốt việc phòng bệnh, vệ sinh cá nhân.
Bên cạnh đó, tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn, kiểm soát các bệnh
truyền nhiễm khác như: dịch sốt xuất huyết, sởi, tay chân miệng, bạch hầu; đảm
bảo nhu cầu về thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị,… cho các hoạt động phòng,
chống dịch bệnh trên địa bàn tỉnh.
5. Về quốc phòng - an ninh và nội chính
Các lực lượng quân đội, công an, biên phòng thường xuyên phối hợp làm tốt
công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh quốc
gia, 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, góp phần đảm bảo tốt an ninh, trật tự trên địa bàn tỉnh.
Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên. Trong tháng 7/2020 đã
tiếp 64 vụ việc với 67 lượt người, trong đó có 04 đoàn đông người. Tiếp nhận 112
đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. UBND tỉnh đã xử lý và
giao cho các ngành chức năng thẩm tra, xác minh, tham mưu UBND tỉnh giải
quyết theo quy định.
Trong tháng 7/2020, trên địa bàn tỉnh phát hiện 03 vụ vi phạm pháp luật về
môi trường; tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã phát hiện 52 trường hợp vi phạm;
lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 49 trường hợp với tổng số tiền xử phạt là
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792 triệu đồng. Xảy ra 12 vụ cháy12, giá trị thiệt hại ước tính trên 388 triệu đồng và
trên 24 ha rừng. Tính từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh đã xử lý 52 vụ cháy, làm 2
người chết, thiệt hại trên 16 tỷ đồng.
Từ ngày 16/6 đến ngày 15/7/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 15 vụ tai nạn giao
thông đường bộ làm chết 09 người, bị thương 16 người. So với tháng trước, tai nạn
giao thông đường bộ tăng 9 vụ, tăng 4 người chết và tăng 14 người bị thương. Tính
từ đầu năm đến ngày 15/7/2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 98 vụ tai nạn giao
thông13, làm chết 82 người, bị thương 76 người; so với cùng kỳ tai nạn giao thông
giảm 35 vụ, giảm 22 người chết và tăng 7 người bị thương. Công tác tuần tra, kiểm
soát, xử lý vi phạm hành chính về trật tự, an toàn giao thông được duy trì, giảm
thiếu tối đa số vụ tai nạn; trong tháng 7/2020, đã phát hiện lập biên bản 5.309
trường hợp vi phạm an toàn giao thông, phạt 4,3 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe có
thời hạn 263 trường hợp, tạm giữ 730 phương tiện vi phạm để xử lý.
Đánh giá chung: Trong tháng 7/2020, tình hình sản xuất các ngành có tăng
so với tháng trước; tuy nhiên, tính chung 7 tháng tăng trưởng hầu hết các ngành,
lĩnh vực đều sụt giảm so với cùng kỳ; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh
nghiệp bị ảnh hưởng bởi các biện pháp phòng dịch, nguồn cung ứng đầu vào phục
vụ sản xuất cũng như thị trường tiêu thụ. Ngành du lịch, dịch vụ vừa tái khởi động
sau dịch nhưng phải tiếp tục tạm dừng hoạt động do dịch bệnh bùng phát trở lại
vào cuối tháng 7/2020. Công tác giải ngân vốn ở mức bình quân chung cả nước
nhưng còn chậm so với yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng còn nhiều khó
khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án. Triển khai thực hiện rà
soát, cắt giảm chi thường xuyên và chi đầu tư để bù hụt thu ngân sách. Tập trung
các nguồn lực để thực hiện hiệu quả phòng, chống dịch bệnh Covid-19; an sinh xã
hội tiếp tục thực hiện tốt; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo.
III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8/2020
1. Các Sở, Ban, Ngành, địa phương tiếp tục tập trung cao độ, chỉ đạo quyết
liệt, huy động sức mạnh tổng hợp, phản ứng nhanh, tăng tốc truy vết, xét nghiệm
nhanh nhằm ngăn ngừa, kiểm soát dịch bệnh hiệu quả, không để dịch bệnh Covid19 lây lan trên diện rộng; tập trung mọi nguồn lực và phối hợp chặt chẽ với các
Chuyên gia y tế tuyến Trung ương để điều trị các bệnh nhân bị nhiễm Covid-19
trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra sơ xuất, hạn chế thấp nhất trường hợp tử vong,
xem đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm hàng đầu trong thời điểm hiện nay, theo
đúng các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Thủ tướng Chính phủ, Ban Thường vụ
Tỉnh ủy, UBND tỉnh.
Sở Y tế khẩn trương rà soát, điều chỉnh, bổ sung nhu cầu và chuẩn bị sẵn
sàng cơ sở vật chất, thuốc, vật tư, hóa chất, trang thiết bị đảm bảo việc thu dung,
điều trị các trường hợp mắc bệnh; triển khai phương án phân luồng, phân tuyến,
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tránh lây lan trong các cơ sở y tế; thực hiện điều trị hiệu quả và tăng cường trao
đổi chuyên môn giữa các tuyến trong việc điều trị bệnh nhân Covid-19.
Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động nhập cảnh trên các tuyến biên
giới, nhất là qua các tuyến đường mòn, lối mở, kịp thời ngăn chặn các trường hợp
nhập cảnh trái phép; xử lý nghiêm các đơn vị, cá nhân sai phạm trong quản lý biên
giới. Quản lý tốt giá cả, thị trường, cung ứng đầy đủ các hàng hoá thiết yếu, lương
thực thực phẩm, khẩu trang, nước sát khuẩn,...
Tiếp tục thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch, vừa phát triển kinh
tế - xã hội; chủ động rà soát các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, Chương
trình công tác của UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cho Sở, Ngành, địa phương năm
2020 và giai đoạn 2015-2020 để đề xuất UBND tỉnh những giải pháp tháo gỡ khó
khăn, vướng mắc nhằm phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, kế hoạch đề ra;
tham mưu UBND tỉnh báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh có giải pháp để thực hiện các
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng và đối ngoại
trong tình hình mới.
2. Tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020 theo chỉ đạo của Bộ Giáo
dục và Đào tạo tại Công văn số 2873/BGDĐT-QLCL ngày 03/8/2020, của UBND
tỉnh tại Công văn số 4467/UBND-KGVX ngày 05/8/2020 và phù hợp với tình hình
thực tế. Chuẩn bị chu đáo các điều kiện cần thiết để khai giảng năm học mới 2020
- 2021 theo kế hoạch; hoàn thành việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm
các trang thiết bị, giải quyết tình trạng thiếu giáo viên trước năm học mới; chuẩn bị
thi tuyển giáo viên năm 2020 theo chủ trương của Tỉnh ủy và UBND tỉnh.
Tăng cường công tác phòng, chống các dịch bệnh nguy hiểm vào thời điểm
giao mùa, không để dịch bệnh bùng phát, lây lan ra diện rộng, đặc biệt dịch bệnh
bạch hầu, sốt xuất huyết, tay chân miệng,... Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu
quả đào tạo lao động; thực hiện tốt công tác giảm nghèo năm 2020 theo kế hoạch.
Tổ chức các hoạt động chào mừng Kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng 8
(19/8/1945 - 19/8/2020) và Quốc khánh Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt
Nam (02/9/1945 - 02/9/2020) theo chủ trương của BTV Tỉnh ủy, UBND tỉnh và
phù hợp với tình hình hiện nay.
3. Tập trung đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch vốn năm 2020 và năm
2019 được phép kéo dài; các Ban quản lý dự án, Chủ đầu tư cần đẩy nhanh tiến độ
thi công các công trình xây dựng, hoàn thành khối lượng từng hạng mục công
trình, đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa bão sắp đến, nhất là các dự án,
công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ
2020-2025...; kiên quyết điều chuyển, cắt giảm đối với các công trình không có
khả năng giải ngân hết kế hoạch vốn. Tăng cường công tác quản lý đầu tư và xử lý
nợ đọng XDCB.
Các Sở, Ban, ngành, địa phương khẩn trương rà soát, báo cáo các nội dung,
nhiệm vụ, dự toán chi thường xuyên kế hoạch năm 2021 và hoàn chỉnh kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 và 5 năm
2021-2025 để báo cáo cấp trên theo quy định.
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Tiếp tục rà soát lại các nguồn thu ngân sách nhà nước, dự báo khả năng thu
các tháng còn lại của năm 2020 để kịp thời có giải pháp xử lý hụt thu ngân sách
trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác điều hành, quản lý, sử dụng ngân sách nhà
nước; tăng cường công tác thu, chống thất thu, nhất là các khoản nợ đọng thuế.
Thực hiện các biện pháp quản lý chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm và hiệu
quả.
4. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát thực hiện điều chỉnh Quy hoạch xây dựng
vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030; Quy hoạch
phát triển cảng biển Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050; chủ động thúc đẩy Bộ Giao thông vận tải điều chỉnh quy hoạch sân bay Chu
Lai và lập các quy hoạch phân khu chức năng để tạo điều kiện cho các nhà đầu tư
sớm tiếp cận nghiên cứu, triển khai dự án.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác quản lý hiện trạng, quản lý quy hoạch, quản
lý đất đai trên địa bàn tỉnh, nhất vùng Đông. Kiểm soát chặt chẽ các điều kiện để
cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở đối với các dự án khu đô thị, nhà ở
thương mại theo đúng quy định; tăng cường công tác kiểm soát, giám sát chặt chẽ
việc tự ý chuyển đổi mục đích sử dụng đất, chia tách thửa, chuyển quyền sử dụng
đất không đúng quy định.
Chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác
giải phóng mặt bằng để triển khai thực hiện các dự án trọng điểm (Nhà máy Nông
nghiệp TH DI, dự án du lịch Nam Hội n, đường dây 500KV Quảng Trạch - Dốc
Sỏi,…). Tăng cường kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác quản lý bảo
vệ rừng, bảo vệ môi trường, nhất là tại các Khu, Cụm công nghiệp; tập trung giải
quyết và xử lý chất thải rắn sinh hoạt, rác thải nông thôn và đô thị trên địa bàn
tỉnh.
5. Theo dõi, chỉ đạo sản xuất vụ Hè Thu 2020; tăng cường công tác chống
hạn, nhiễm mặn, phòng trừ dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; quản lý, sử dụng
nguồn nước tiết kiệm, hiệu quả nhằm đảm bảo phục vụ cho sản xuất vụ Hè Thu,
nhu cầu sử dụng nước cho sản xuất công nghiệp và nhu cầu sinh hoạt cho nhân
dân. Hoàn thành công tác chuẩn bị và triển khai các điều kiện cần thiết cho công
tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020.
Thực hiện tốt chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2020. Tập
trung thực hiện các đề án về truy xuất nguồn gốc các sản phẩm nông nghiệp; phát
triển kinh tế vườn, kinh tế trang trại; dồn điền đổi thửa…; tăng cường công tác
phòng cháy, chữa cháy rừng.
6. Tập trung 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. Đẩy mạnh việc phân
cấp, phân quyền, ủy quyền trong giải quyết công việc; tiếp tục triển khai dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3, 4 tại các đơn vị; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư
nhằm huy động tối đa các nguồn lực, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
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(PCI). Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, giảm thiểu thời gian
và chi phí, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân và doanh nghiệp.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về báo chí, phối hợp chặt chẽ với các
cơ quan thông tấn báo chí cung cấp thông tin, tuyên truyền về chủ trương chính
sách của Đảng, Nhà nước, giải pháp điều hành của UBND tỉnh trong triển khai
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, chỉ đạo công tác phòng, chống dịch
bệnh Covid - 19 trong tình hình mới,…; tiếp tục triển khai xây dựng Chính quyền
điện tử tỉnh theo các văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh và Trung ương.
7. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Đại biểu Đảng
bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Triển khai thực hiện các giải pháp
đồng bộ, mạnh mẽ nhằm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa
bàn, chủ động các biện pháp phòng ngừa từ xa, từ sớm; tập trung chỉ đạo giải
quyết dứt điểm các vụ khiếu kiện, bức xúc kéo dài. Tăng cường các giải pháp đảm
bảo an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Thực hiện tốt công
tác tiếp công dân, công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; các kết luận, quyết
định và kiến nghị xử lý sau thanh tra. Rà soát, xử lý các trường hợp sai phạm trong
công tác tuyển dụng cán bộ, công chức, viên chức. Chuẩn bị thi tuyển công chức,
giáo viên, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2020
theo đúng quy định.
Các Sở, Ban, ngành liên quan tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện các
Kết luận tại Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 20, Hội nghị chuyên đề của Ban Thường vụ
Tỉnh ủy Quý II/2020, Nghị quyết của HĐND tỉnh (khóa IX) tại kỳ họp thứ 16 theo
đúng quy định. Đồng thời, chuẩn bị tốt các báo cáo, đề án của UBND tỉnh trình tại
các kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2020 đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ; trước
mắt tập trung hoàn thành các đề án, báo cáo UBND tỉnh trong tháng 8/2020 để
phục vụ kỳ họp thứ 17 (kỳ họp chuyên đề), HĐND tỉnh khóa IX (tháng 9/2020).
Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình KT-XH của
UBND tỉnh tháng 7, 7 tháng năm 2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 8
năm 2020; các Sở, Ban, Ngành và địa phương cụ thể hóa bằng chương trình,
nhiệm vụ cụ thể để triển khai thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh 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;
- 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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