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Quảng Nam, ngày 03 tháng 02 năm 2020

BÁO CÁO
Công tác tổ chức Tết Canh Tý năm 2020; tình hình kinh tế - xã hội
tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và tháng 02/2020
Thực hiện chỉ đạo của Trung ương và của Tỉnh ủy; UBND tỉnh đã ban
hành Chỉ thị, Kế hoạch, các văn bản chỉ đạo và tổ chức họp trực tuyến với Chủ
tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố, Thủ trưởng các Sở, Ban, Ngành để
triển khai nhiệm vụ năm 2020 và nghe báo cáo tình hình chuẩn bị tổ chức đón
Tết Canh Tý 2020; các ngành, địa phương đã chủ động phối hợp chặt chẽ với
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Tổ chức chính trị - xã hội của tỉnh,
các tổ chức đoàn thể chuẩn bị tốt các điều kiện đảm bảo cho nhân dân đón Tết
vui tươi, lành mạnh, an toàn và tiết kiệm.
I. CÔNG TÁC TỔ CHỨC TẾT CANH TÝ NĂM 2020
1. Về chăm lo Tết cho nhân dân
- Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các
Sở, Ban, Ngành, địa phương đã tổ chức thăm và tặng quà của tỉnh cho các đồng
chí Lão thành cách mạng, gia đình chính sách, các đối tượng người có công, các
đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo trong dịp Tết Canh Tý 2020 với tổng kinh
phí: 74.994.100.000 đồng;
- Chỉ đạo các Sở, Ngành, địa phương chuyển quà tặng của Chủ tịch nước
đảm bảo đúng đối tượng, kịp thời với tổng kinh phí: 17.752.000.000 đồng;
- Đã chuyển chi trả trợ cấp ưu đãi người có công với cách mạng tháng 01,
tháng 02/2020 và quà lễ tết Nguyên đán Canh Tý 2020, với tổng số tiền:
240.900.000.000 đồng;
* Tổng kinh phí chăm lo Tết năm 2020: 333.646.100.000 đồng.
2. Về tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, lễ hội, vui chơi
giải trí trong dịp Tết và kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam (03/2/1930 - 03/2/2020)
- UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai công tác tuyên truyền cổ động trực
quan và xây dựng Kế hoạch tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục
thể thao với nhiều nội dung, hình thức đa dạng, phong phú;
- Các địa phương đã xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động kỷ niệm
90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/2/1930 - 03/2/2020) và đón
Xuân Canh Tý 2020, như: tổ chức Hội chợ khuyến mại - xuân Quảng Nam năm
2020; tổ chức Chương trình Chào Xuân Canh Tý 2020 với nhiều hoạt động “Hô
hát Bài chòi xứ Quảng”, các trò chơi dân gian; Thư pháp ngày xuân; tổ chức

chiếu phim, phóng sự với chủ đề ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương, đất nước
phục vụ quần chúng nhân dân; tổ chức Chương trình nghệ thuật “Tam Kỳ vào
Xuân-2020” và bắn pháo hoa tại Quảng trường 24/3 vào đêm giao thừa;
- Đoàn Ca kịch tổ chức 10 đêm biểu diễn phục vụ quần chúng nhân dân
tại các xã: Quế Thọ, Bình Lâm (Hiệp Đức), Bình Triều (Thăng Bình), Điện
Thắng Trung, Điện Thắng Bắc (Điện Bàn);
- Bảo tàng tỉnh tổ chức triển lãm Hội Báo Xuân với trên 300 đầu báo; xây
dựng Thư mục chuyên đề mừng Đảng đón Xuân phục vụ cán bộ, nhân dân đến
nghiên cứu, tìm hiểu; tăng cường luân chuyển sách báo về cơ sở phục vụ nhân
dân nhân dịp Tết cổ truyền của dân tộc;
- Tại thành phố Hội An: tổ chức Hội thi trang trí Mừng Xuân Canh Tý Mừng Đảng Quang vinh”; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao như: Chợ hoa
xuân Canh Tý; triển lãm ảnh với chủ đề “ Tết Hội An xưa và nay”; trang trí “
Vườn hoa ngày xuân”; Đua ghe đảo thủy đầu xuân; lễ hội Cầu Bông Trà Quế;
Ngày hội Bắp nếp Cẩm Nam - Hội An lần thứ V năm 2020,…
- Ngoài ra, các địa phương khác đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn
nghệ tạo ra không khí vui tươi phấn khởi chào đón Tết Canh Tý năm 2020;
- Tổng lượt khách tham quan, lưu trú du lịch trong dịp Tết ước đạt:
145.000 lượt khách, tăng 1,54% so với cùng kỳ năm 2019; trong đó khách quốc
tế ước đạt: 96.400 lượt, tăng 10,28%, khách nội địa ước đạt: 48.700 lượt, giảm
12,23%;
- Trung tâm hỗ trợ du khách tổ chức trực 24/24 để phối hợp giải quyết kịp
thời các yêu cầu của du khách. Từ ngày 23/01/2020 đến hết ngày 29/01/2020
(nhằm ngày 29 tháng Chạp đến hết ngày mùng 5 tháng Giêng), Trung tâm Hỗ
trợ du khách đã đón 350 lượt khách, chủ yếu khách quốc tế đến tìm hiểu và cần
sự hỗ trợ thông tin du lịch.
3. Về công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm
- UBND tỉnh chỉ đạo ngành Y tế tổ chức trực cấp cứu 24/24 giờ, bảo đảm
việc cấp cứu kịp thời, điều trị và chăm sóc chu đáo bệnh nhân tại các Bệnh viện
trong các ngày Tết;
- UBND tỉnh đã thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, khảo sát thực tế tại các
cơ sở khám, chữa bệnh trên địa bàn tỉnh và liên tục ban hành các văn bản chỉ
đạo về công tác phòng, chống dịch bệnh, đặc biệt là dịch bệnh viêm đường hô
hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra theo chỉ đạo của Chính phủ, Bộ
Y tế, Tỉnh ủy …; chỉ đạo kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là trong lĩnh
vực dịch vụ ăn uống, các cơ sở sản xuất thực phẩm, cơ sở giết mổ;
- Trong 5 ngày Tết, công tác thường trực cấp cứu được các đơn vị thực
hiện tốt; các cơ sở khám chữa bệnh đã kịp thời tiếp đón, khám bệnh cho 6228
lượt người có nhu cầu; trong đó cấp cứu cho 5.535 trường hợp. Bên cạnh đó, các
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cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh cũng đã tiếp nhận 260 ca sinh chào đón
những trẻ sơ sinh đầu tiên năm Canh Tý 2020.
4. Về đảm bảo hàng hoá, ổn định giá cả thị trường phục vụ nhân dân
trong dịp Tết
- Nguồn cung hàng hóa dồi dào, giá cả mặt hàng tiêu dùng ổn định; giá cả
các một số mặt hàng như: bia, rượu, nước giải khát, bánh kẹo... tương đối bình
ổn. Từ thành thị đến nông thôn và các xã vùng sâu, vùng xa, hàng tết được bày
bán phong phú, đa dạng; lượng hàng Việt trong dịp Tết chiếm lĩnh thị trường với
mẫu mã đẹp, đa dạng, mức giá hợp lý được người tiêu dùng tin cậy, mua sắm.
Tại siêu thị Coopmart Tam Kỳ, tổng lượng hàng dự trữ phục vụ Tết khoảng 100
tỷ đồng, trong đó hàng thực phẩm chiếm tỷ trọng 80% đặc biệt là rau, củ, quả,
thịt gia súc, gia cầm, trái cây, bánh, mứt, kẹo, hạt các loại, dầu ăn, nước
mắm,….
- Ban chỉ đạo 389 tỉnh đã tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị
trường, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhằm chủ động nắm diễn
biến tình hình thị trường giá cả, cung cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết
yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán. Trong
tháng 01/2020, các Đội Quản lý thị trường trực thuộc đã kiểm tra và xử lý với
tổng số vụ 244 vụ, trong đó số vụ xử lý vi phạm là 195 vụ, tổng thu phạt vi
phạm hành chính là 587.225.000 đồng;
- Nhằm đảm bảo cung cấp điện ổn định và an toàn phục vụ các hoạt động
trong dịp Tết Canh Tý, Công ty điện lực Quảng Nam đã chỉ đạo rà soát lại toàn
bộ phụ tải tại các trạm biến áp, đường dây để xử lý, chuyển tải kịp thời đối với
các trường hợp quá tải, đảm bảo nguồn điện ổn định, liên tục giúp người dân
đón Tết trọn vẹn. Bên cạnh đó, Công ty đã phối hợp với cơ quan chức năng đẩy
mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các biện pháp sử dụng điện an toàn, tiết
kiệm và xử lý nghiêm các trường hợp gây nguy hiểm đến đường dây điện, vi
phạm hành lang an toàn lưới điện… nhằm đảm bảo an toàn cho người dân khi sử
dụng điện;
- Các Ngân hàng thương mại trên địa bàn đã cung ứng đủ lượng tiền mặt
tại các trạm ATM và đáp ứng kịp thời nhu cầu của nhân dân.
5. Về tình hình thực hiện chính sách, pháp luật lao động trong quan
hệ lao động về tiền lương, thu nhập, tiền thưởng đối với người lao động tại
các doanh nghiệp
- UBND tỉnh đã chỉ đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì,
phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương liên quan tăng cường kiểm tra,
thanh tra việc thực hiện pháp luật lao động, nhất là trong việc thực hiện chế độ
thời giờ làm việc, thời gian nghỉ ngơi, làm thêm giờ, trả lương, trả thưởng;
không để xảy ra tình trạng nợ lương, nợ thưởng, nợ đọng bảo hiểm xã hội của
người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020; đồng thời, đề nghị
Liên đoàn Lao động tỉnh khảo sát, nắm tình hình đời sống của công nhân tại các
doanh nghiệp, hỗ trợ kịp thời người lao động có hoàn cảnh khó khăn, tạo điều
kiện để người lao động về quê ăn tết tại gia đình;
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- Qua báo cáo của các địa phương, đơn vị, trong năm 2019 các doanh
nghiệp trên địa bàn tỉnh không có tình trạng nợ lương của người lao động; tiền
lương bình quân của người lao động trong các loại hình doanh nghiệp đạt
8.840.000 đồng/người/tháng, tăng 28% so với năm 2018 (năm 2018 đạt
6.889.000 đồng/người/tháng); mức thưởng Tết Dương lịch 2020 trong các doanh
nghiệp bình quân 2.100.000 đồng/người và mức thưởng bình quân Tết Nguyên
đán Canh Tý 2020 đạt 7.000.000 đồng/người; ngoài ra tại các doanh nghiệp có
thưởng Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 đều có hỗ trợ người lao động trị giá từ
500.000 đồng đến 1.000.000 đồng/01 suất và hỗ trợ tiền tàu xe cho người lao
động ở xa về quê ăn Tết. Nhìn chung, việc thực hiện pháp luật lao động, chi trả
tiền lương, tiền thưởng và các khoản trợ cấp cho người lao động trong dịp Tết
Nguyên đán Canh Tý 2020 cơ bản được các doanh nghiệp thực hiện đầy đủ,
công khai, kịp thời, chưa có tình trạng vi phạm, ngừng việc, đình công xảy ra.
6. Về công tác đảm bảo sản xuất nông nghiệp
- Đến nay, diện tích lúa đã sản xuất được 40.513 ha/42.000 ha kế hoạch;
gieo trồng được 2.800 ha ngô, bằng 112% so với cùng kỳ năm trước; khoai lang
1.000 ha, bằng 111,1%; lạc 6.800 ha, bằng 113,3%; rau, đậu các loại 6.000 ha,
bằng 109,0%. Tiến độ gieo cấy lúa và cây hoa màu vụ Đông Xuân so cùng kỳ
năm trước nhanh hơn do thuận lợi về thời tiết. Hiện nay, lúa đang trong giai
đoạn đẻ nhánh; nhìn chung, cây lúa, hoa màu sinh trưởng phát triển bình thường.
UBND tỉnh đã ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/01/2020 chỉ đạo tăng
cường các biện pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước và nhiễm mặn năm 2020
trên địa bàn tỉnh.
- Từ ngày 22-28/01/2020, trên địa bàn tỉnh có 75 con lợn mắc bệnh dịch
tả lợn Châu Phi đã tiêu hủy của 31 hộ ở các huyện, thị xã, thành phố: Tam Kỳ,
Điện Bàn, Đại Lộc, Duy Xuyên, Quế Sơn, Thăng Bình, Hiệp Đức, Phước Sơn;
trọng lượng tiêu hủy là 6.158 kg. Đến ngày 28/01/2020, có thêm 14 xã có dịch
qua 30 ngày; trên địa bàn tỉnh còn 25.288 hộ, 398 thôn, 78 xã, phường, thị trấn
của 12 huyện, thị xã, thành phố có lợn mắc bệnh dịch tả lợn Châu Phi tiêu hủy
chưa qua 30 ngày; lũy kế số lợn mắc bệnh là: 151.871 con, trọng lượng tiêu hủy
8.048.877,8 kg; có 127 xã có dịch qua 30 ngày; 04 huyện, thành phố hết dịch
(Hội An, Nông Sơn, Bắc Trà My, Nam Trà My).
7. Về an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
- UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương đảm bảo an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội, thực hiện nghiêm việc trực sẵn sàng chiến đấu
theo quy định. Các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã, thành phố tổ
chức mở đợt cao điểm ra quân đảm bảo trật tự, an toàn giao thông và phục vụ
nhân dân đi lại trong dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020;
- Đã chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan triển khai thực hiện nghiêm
việc kiểm tra, truy quét và chốt chặn tại các địa bàn trọng điểm nhằm ngăn chặn
và xử lý kịp thời tình trạng lợi dụng trong dịp Tết để khai thác, vận chuyển, mua
bán trái phép lâm sản, khoáng sản; kiểm tra, truy quét các địa bàn trọng điểm về
vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;
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- Từ ngày 23/01/2020 đến ngày 29/01/2020 (từ ngày 29 tháng chạp đến
mồng 5 tháng giêng): đã xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông đường bộ (tại các địa
phương: Quế Sơn, Thăng Bình, Điện Bàn, Duy Xuyên, Hiệp Đức), làm chết 03
người, bị thương 03 người (So với cùng kỳ năm 2019 tăng 01 vụ; số người chết
không tăng không giảm; tăng 01 người bị thương). Tai nạn giao thông đường sắt
xảy ra 01 vụ (tại huyện Phú Ninh) làm chết 01 người (so với cùng kỳ năm 2019
tăng 01 vụ và tăng 01 người chết).
- Xảy ra 01 vụ tai nạn điện (tại huyện Tiên Phước) làm chết 01 người, bị
thương 01 người; 01 vụ tự tử (tại huyện Núi Thành), chết 01 người; 01 vụ hiếp
dâm tại tổ 3, thị trấn Thạnh Mỹ, huyện Nam Giang.
II. MỘT SỐ NÉT LỚN VỀ TÌNH HÌNH KT-XH THÁNG 01/2020
- Thời gian hoạt động của các doanh nghiệp trong tháng 01 ít hơn so với
các tháng khác do nghỉ Tết Nguyên đán nên chỉ số sản xuất ngành công nghiệp
tháng 01/2020 giảm 16,7% so tháng trước và giảm 34,3% so với cùng kỳ năm
trước. Cụ thể, ngành khai khoáng giảm 18,9% so với tháng trước; ngành chế
biến, chế tạo giảm 18,6% so với tháng trước và giảm 35,8% so cùng kỳ; ngành
sản xuất và phân phối điện giảm 27,3% so cùng kỳ;
- Chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công
nghiệp đến cuối tháng 01/2020 ước tính tăng 0,4% so với cùng kỳ năm trước,
trong đó lao động khu vực doanh nghiệp Nhà nước tăng 2%, doanh nghiệp có
vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 2,4%; riêng khu vực doanh nghiệp ngoài
nhà nước giảm 2,7%;
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tính chung
tháng 01/2019 đạt trên 5.570 tỷ đồng tăng 17,7% so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình cung cầu và giá cả hàng hóa tương đối ổn định;
- Tháng 01/2020, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh ước đạt 295
nghìn lượt khách, tăng 6,2% so cùng kỳ, trong đó tăng mạnh từ khách lưu trú
quốc tế (+20,8%). Tổng lượt khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ
ước đạt 328 nghìn lượt, tăng 10% so cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt
ước 175 nghìn lượt, tăng 4,9%; khách trong nước ước đạt 153 nghìn lượt, tăng
16,6%;
- Doanh thu đạt được từ hoạt động du lịch tăng khá, trong đó doanh thu từ
dịch vụ lưu trú ước đạt 251 tỷ đồng, tăng 12,4% so cùng kỳ; doanh thu từ dịch
vụ du lịch lữ hành ước đạt 53 tỷ đồng, tăng hơn 13%;
- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh tháng 01/2020: 2.594 tỷ đồng,
đạt 10,1% dự toán. Trong đó, thu nội địa 2.099 tỷ đồng, đạt 10,2% dự toán; thu
xuất nhập khẩu 495 tỷ đồng, đạt 9,4% dự toán;
- Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng
Xuân diễn ra sôi động ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh. Nhiều lễ hội, hoạt
động mang bản sắc văn hóa vùng miền, thể hiện nét sinh hoạt văn hóa cộng
đồng, góp phần thu hút khách tham quan du lịch. Bên cạnh đó, công tác kiểm
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tra, ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tạo môi trường văn hóa vui tươi, lành
mạnh đón Tết cũng được quan tâm;
- Đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh đạt số lượng giải nhiều tại kỳ thi học
sinh giỏi quốc gia năm học 2019-2020 với 33 giải/60 học sinh dự thi, đạt tỷ lệ
55%. Đây là kết quả cao nhất từ khi tái lập tỉnh đến nay, chất lượng giải cũng
cao hơn các năm qua (có đến 03 giải Nhì; 10 giải Ba; đặc biệt có 01 học sinh
được vào vòng 2 chọn đội tuyển dự thi quốc tế); Quảng Nam xếp vị trí thứ Nhất
trong 11 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên;
- Từ ngày 16/12/2019 - 15/01/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 13 vụ tai nạn
giao thông đường bộ, làm chết 12 người, bị thương 05 người. Tai nạn giao thông
đường sắt và đường thủy không xảy ra. So với tháng trước số vụ tai nạn giao
thông đường bộ giảm 04 vụ, số người chết giảm 04 người, số người bị thương
giảm 07 người,…
Nhìn chung, trong tháng 01/2020, các ngành, địa phương đã tích cực chủ
động triển khai thực hiện Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Quyết định của UBND tỉnh về
giao chỉ tiêu kế hoạch và dự toán thu chi ngân sách nhà nước năm 2020. So với
cùng kỳ năm trước, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ tăng khá;
các hoạt động văn hoá, thể thao và du lịch tiếp tục diễn ra sôi nổi. An sinh xã hội
tiếp tục được bảo đảm; các hoạt động cho nhân dân vui Xuân, đón Tết cổ truyền
Canh Tý năm 2020 được chuẩn bị chu đáo.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SAU TẾT VÀ THÁNG 02/2020
Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, yêu cầu các ngành và địa phương tập
trung triển khai, chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ một số nhiệm vụ chủ yếu sau đây:
1. Yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ
cương hành chính; khẩn trương tập trung xử lý công việc ngay ngày làm việc
đầu tiên sau kỳ nghỉ Tết. Tuyệt đối không đi lễ hội trong giờ hành chính, không
sử dụng xe công đi lễ hội, không tổ chức liên hoan ảnh hưởng đến thời gian và
hiệu quả làm việc. Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Chỉ thị số 03/CT-TTg
ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường thực hiện Luật Phòng,
chống tác hại của rượu, bia và Nghị định số 100/2019/NĐ-CP của Chính phủ
quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt.
Thực hiện nghiêm Công điện số 122a/CĐ-TTg ngày 30/01/2020 của Thủ
tướng Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên
đán Canh Tý năm 2020. Theo dõi chặt chẽ và nắm bắt tình hình đời sống nhân
dân, nhất là địa bàn đặc biệt khó khăn, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo,
người nghèo, các hộ dân tái định cư các dự án thủy điện... để kịp thời tham mưu
UBND tỉnh hỗ trợ và xử lý các tình huống phát sinh, đảm bảo tốt an sinh xã hội
trên địa bàn.
2. Tập trung triển khai thực hiện các phương án phòng, chống dịch bệnh
viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra theo chỉ đạo của
Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, Tỉnh ủy tại các
văn bản: Công văn số 79-CV/TW ngày 29/01/2020; Chỉ thị số 05/CT-TTg ngày
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28/01/2020; Chỉ thị số 03/CT-BYT ngày 22/01/2020; Công văn số 2526-CV/TU
ngày 30/01/2020; Công văn số 459/UBND-KGVX ngày 29/01/2020…
3. Tập trung giải quyết, xử lý ngay những vấn đề tiềm ẩn, phức tạp về đất
đai, môi trường; giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo từ cấp cơ sở, tập trung
thực hiện khâu hòa giải; tăng cường công tác tiếp công dân theo đúng quy định
và giải quyết kịp thời, đảm bảo quy định.
4. Tăng cường công tác quốc phòng và an ninh, trật tự an toàn xã hội trên
địa bàn, bảo đảm an toàn giao thông sau Tết. Tổ chức tốt lễ giao nhận quân năm
2020 tại các địa phương theo kế hoạch, đảm bảo chất lượng và số lượng được
giao.
5. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân; phối hợp với các đơn vị quản
lý các hồ thủy lợi, thủy điện có kế hoạch ưu tiên cung cấp kịp thời và đủ nước
phục vụ sản xuất nông nghiệp; tăng cường các biện pháp phòng, chống hạn hán,
thiếu nước, nhiễm mặn năm 2020 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Chủ tịch
UBND tỉnh tại Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 09/01/2020 và tăng cường công
tác phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, đàn gia súc, gia cầm.
Tiếp tục triển khai 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 dịch bệnh lần hai và sớm dập dịch; triển khai chăn nuôi tái đàn lợn
sau dịch theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 96/UBND-KTN ngày
08/01/2020.
6. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Chính
phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020;
chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh với các giải pháp và kế hoạch
cụ thể, đảm bảo thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội quý
I/2020; trong đó, tập trung chuẩn bị tốt các nội dung trình Hội nghị Tỉnh ủy lần
thứ 19 (tháng 3/2020); kỳ họp lần thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX (tháng 3/2020).
7. Tập trung chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành
chính; đẩy mạnh giải quyết các thủ tục hành chính cho các dự án đầu tư; cải
thiện môi trường đầu tư, thu hút các dự án đầu tư vào địa bàn của tỉnh; tiếp tục
đẩy mạnh các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo. Các ngành, đơn vị, địa
phương cần có biện pháp xử lý nghiêm các hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn
cho doanh nghiệp và người dân đến làm việc, thực hiện nghiêm Chỉ thị số
10/CT-TTg ngày 22/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường xử lý,
ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân,
doanh nghiệp trong giải quyết công việc.
Chỉ đạo giải quyết kịp thời các vướng mắc trong công tác bồi thường, giải
phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình,
dự án trong kế hoạch 2020, nhất là các dự án, công trình chào mừng Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.
8. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công chức và
viên chức giáo viên đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, nghiêm túc, công bằng và
theo đúng quy định.
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9. Rà soát, đảm bảo tốt các điều kiện tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong
tháng 3/2020: kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng tỉnh Quảng Nam (24/3/1975 24/3/2020); 90 năm ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Quảng Nam (28/3/1930 28/3/2020); 60 năm ngày kết nghĩa Quảng Nam và Thanh Hóa (12/3/196012/3/2020)…trên tinh thần tiết kiệm, lành mạnh, an toàn…
Trên đây là Báo cáo về công tác tổ chức Tết Canh Tý năm 2020; tình hình
kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ trọng tâm sau Tết và tháng 02/2020; các
ngành và địa phương cụ thể hóa bằng chương trình, nhiệm vụ cụ thể triển khai
thực hiện, báo cáo kết quả về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Vụ IV VPCP - TP Hồ Chí Minh;
- Bộ Tư lệnh Quân khu V;
- TTTU, TTHĐND, UBMTTQ tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Các Thành viên UBND tỉnh;
- Các Sở, Ban, ngành; Đoàn thể;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Các Tổ chức CT-XH tỉnh;
- CPVP;
- Lưu VT, TH (Hiền).

CHỦ TỊCH

Lê Trí Thanh
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