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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 2/2020

UBND tỉnh chỉ đạo các Sở, ngành, địa phương tập trung triển khai ngay các
nhiệm vụ sau Tết nguyên đán Canh Tý 2020, nhất là triển khai các Nghị quyết của
Chính phủ, Nghị quyết của Tỉnh ủy và HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2020; chuẩn bị
tốt các báo cáo, đề án để trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX (tháng 3/2020),
Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19 (tháng 3/2020) và triển khai các nội dung trong chương
trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh.
Tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải
pháp để phòng chống, ngăn ngừa, xử lý có hiệu quả dịch bệnh COVID-19 gây ra theo
các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ,
ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND tỉnh; đến nay, trên địa bàn tỉnh chưa phát
hiện ca dương tính với dịch COVID-19. Đồng thời, triển khai quyết liệt các biện pháp
phòng, chống dịch, bệnh cúm gia cầm và các loại mầm bệnh nguy hiểm khác ở gia
súc; tăng cường các biện pháp quản lý, bảo vệ động vật hoang dã trên địa bàn tỉnh.
Đi kiểm tra thực tế và làm việc với các Sở, ngành, địa phương liên quan để tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp ngành du lịch, dịch vụ,… bị ảnh
hưởng của dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo xây dựng kịch bản tăng trưởng của từng
ngành, địa phương theo từng lĩnh vực cụ thể, đề ra các giải pháp thực hiện đảm bảo
hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh năm 2020. Thực
hiện đồng bộ các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp do tác
động của dịch bệnh COVID-19 để đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế; tập trung thực
hiện các giải pháp để đảm bảo các hoạt động xuất khẩu nông sản, trái cây qua biên
giới đất liền phía Bắc.
Tăng cường các biện pháp thu ngân sách, chống thất thu và nợ đọng thuế; đồng
thời, triển khai các giải pháp thực hiện miễn, giảm, giãn thuế… cho các doanh nghiệp
bị ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 theo chủ trương của Chính phủ và Bộ, ngành
Trung ương. Chỉ đạo việc sắp xếp lại, xử lý tài sản công (nhà, đất và ô tô) trên địa bàn
tỉnh theo Nghị định 167/2017/NĐ-CP ngày 31/12/2017 của Chính phủ. Ban hành
Chương trình hành động về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính
sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần
hóa doanh nghiệp nhà nước. Tăng cường công tác quản lý hoạt động đấu thầu các dự
án đầu tư phát triển và mua sắm thường xuyên sử dụng vốn nhà nước.
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Đi kiểm tra thực địa và làm việc với các ngành, địa phương về công tác quy
hoạch, quản lý quy hoạch và đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, đẩy nhanh
tiến độ thực hiện Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; chỉ đạo
xử lý các tồn tại, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng để đẩy
nhanh tiến độ thực hiện dự án, nhất là các dự án hạ tầng trọng điểm, các công trình
trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tăng cường công tác bảo vệ môi trường; tập trung chỉ đạo xây dựng khu chứa
xử lý rác thải, việc thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải, gia cố đảm bảo an toàn các
bãi chứa rác thải; triển khai đầu tư xây dựng lò đốt rác thải bằng công nghệ cao đảm
bảo an toàn và đáp ứng các tiêu chí về môi trường; chỉ đạo khắc phục sự cố rò rỉ dầu
Fusel tại Nhà máy sản xuất cồn Ethanol Đại Tân. Tăng cường công tác quản lý tài
nguyên khoáng sản, chú trọng công tác quản lý hoạt động bến bãi tập kết cát, sỏi và
quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn
chế trong triển khai chống khai thác IUU. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ và
phát triển rừng; phòng cháy, chữa cháy rừng; triển khai thực hiện chương trình xây
dựng nông thôn mới năm 2020. Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019 2020 đảm bảo cơ cấu giống và lịch thời vụ; tiếp tục tăng cường công tác phòng,
chống hạn, nhiễm mặn; vận hành các hồ chứa thủy điện đảm bảo nguồn nước, sử
dụng tiết kiệm nước trong mùa cạn năm 2020.
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết để tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa
Quảng Nam - Thanh Hóa theo chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Triển khai
thực hiện kế hoạch giảm nghèo và giao chỉ tiêu xuất khẩu lao động năm 2020. Ban
hành kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động về an toàn, vệ sinh
lao động năm 2020. Triển khai thực hiện dự toán chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm
y tế năm 2020. Đẩy mạnh công tác bảo đảm an toàn thực phẩm. Tổ chức tốt các hoạt
động nhân Kỷ niệm 65 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27/02/1955 - 27/02/2020).
Tập trung sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 20192021; tiếp tục triển khai việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công
an xã trên địa bàn tỉnh và sắp xếp các Hội quần chúng theo phương án được duyệt.
Triển khai công tác giáo dục quốc phòng và an ninh năm 2020; tổ chức giao, nhận
quân năm 2020 đảm bảo số lượng và chất lượng quy định. Thực hiện tiếp công dân,
đối thoại với công dân, giải quyết kịp thời những đề xuất, kiến nghị của công dân. Chỉ
đạo kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của
Kiểm toán Nhà nước năm 2019.
Triển khai xây dựng, kết nối Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh với Hệ thống
thông tin báo cáo Chính phủ. Ban hành kế hoạch công tác cải cách hành chính, cải
cách thủ tục hành chính năm 2020. Triển khai thực hiện một số nhiệm vụ vận hành
Cổng dịch vụ công quốc gia. Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và các nhiệm vụ
do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh, đồng thời thường xuyên
theo dõi, giám sát, đôn đốc các ngành, địa phương thực hiện các nhiệm vụ do UBND
tỉnh giao.
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II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 2, 2 THÁNG ĐẦU NĂM 2020

1. Về kinh tế
a) Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất công nghiệp trong tháng tăng 0,2% so tháng trước. Tính chung
hai tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp giảm 18,4% so với cùng kỳ; trong đó giảm chủ
yếu ở nhóm ngành công nghiệp chế biến, chế tạo (giảm 18%), ngành sản xuất và phân
phối điện (giảm 36%), sản xuất kim loại (giảm 37,5%), sản xuất xe có động cơ (giảm
38%), sản xuất và phân phối điện (giảm 36%).
Chỉ số sử dụng lao động làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp đến cuối
tháng 02/2020 giảm 0,2% so với cùng kỳ. Lao động khu vực doanh nghiệp Nhà
nước tăng 2%, doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng 2,3%, riêng khu
vực doanh nghiệp ngoài nhà nước giảm 4%. Chỉ số sử dụng lao động trong các doanh
nghiệp ngành khai khoáng giảm 16%; ngành chế biến, chế tạo giảm 0,35%; riêng
ngành sản xuất và phân phối điện tăng 8,4%; ngành cung cấp nước, xử lý rác thải,
nước thải tăng 8%.
b) Thương mại, dịch vụ
Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 02 hơn 2.720 tỷ đồng, giảm 27% so
tháng trước và tăng 3% so với cùng kỳ. Tính chung hai tháng, tổng doanh thu bán lẻ
hàng hóa 6.440 tỷ đồng, tăng 11,7% so với cùng kỳ; trong đó, một số nhóm ngành
hàng có mức tăng cao như: hàng may mặc (tăng 13%); đồ dùng gia đình (tăng 12%);
vật liệu xây dựng (tăng 24%); đá quý, kim loại quý (tăng 22%).
Tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh hai tháng 536 nghìn lượt, giảm 7% so
với cùng kỳ. Lượng khách du lịch theo tour do các doanh nghiệp lữ hành phục vụ
3.972 lượt, giảm 28,3% so với cùng kỳ, trong đó khách quốc tế giảm 54%. Doanh thu
ăn uống giảm 20% và doanh thu từ du lịch lữ hành giảm 12,8% so với cùng kỳ.
Doanh thu dịch vụ tháng 02 hơn 400 tỷ đồng, giảm 2% so với tháng trước và
giảm 1,35% so với cùng kỳ; trong đó, giảm hầu hết các nhóm dịch vụ, nhất từ dịch vụ
giáo dục (giảm hơn 12,3%) do học sinh, sinh viên phải nghỉ học từ thời điểm nghỉ Tết
Nguyên đán cho đến nay. Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong tháng 02/2020 giảm 0,77%
so với tháng trước.
c) Về sản xuất nông nghiệp
Sản xuất trồng trọt tháng 02 tập trung chủ yếu vào gieo cấy, chăm sóc lúa Đông
Xuân 2019-2020 và gieo trồng cây hoa màu. Tính đến giữa tháng 02/2020, cả tỉnh đã
gieo cấy 42,1 nghìn ha lúa, bằng 100% so với kế hoạch và tăng 1,4% so với cùng kỳ.
Nhờ thời tiết thuận lợi nên cây lúa đang giai đoạn đẻ nhánh - làm đòng, sinh
trưởng và phát triển bình thường. Tại một số địa phương, tuy xuất hiện rải rác sâu
bệnh phá hại nhưng do phát hiện sớm và phòng, chống kịp thời nên không ảnh hưởng
đến sự phát triển của cây lúa.
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Tính đến giữa tháng 02/2020, các địa phương trong tỉnh đã gieo trồng được
4.600 ha ngô, tăng 15% so với cùng kỳ; trong đó: có 1.110 ha khoai lang (tăng 11%),
7.700 ha lạc (tăng 17%), 7.350 ha rau đậu các loại (tăng 10%),...
Chăn nuôi gia cầm tăng khá do giá cả ổn định, ít dịch bệnh và một số hộ đã
chuyển đổi từ nuôi lợn sang nên tổng đàn gia cầm (760 nghìn con), tăng 10,6% so với
cùng kỳ.
Tổng đàn lợn trong tháng 2 bằng 48,5% so với cùng kỳ, tình hình dịch tả lợn
Châu Phi có xu hướng giảm1 so với tháng trước, nhưng vẫn còn tiểm ẩn nguy cơ tái
phát dịch, nhất là ở những địa phương có tổng đàn lợn lớn, mật độ chăn nuôi cao.
Tính đến ngày 02/3/2020, trên địa bàn toàn tỉnh còn 65 xã có bệnh dịch tả lợn Châu
Phi chưa qua 30 ngày; tổng số lợn đã tiêu hủy là 152.521 con, trọng lượng tiêu hủy
9.105.734 kg.
Diện tích rừng trồng tập trung 02 tháng đạt 1.800 ha, tăng 3,4% so với cùng kỳ;
số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 850 nghìn cây, tăng 3,7%; sản lượng gỗ khai
thác đạt 100 nghìn m3, tăng 7%. Từ đầu năm đến nay xảy ra 01 vụ chặt phá rừng, tuy
nhiên diện tích thiệt hại không đáng kể (0,06 ha).
Sản lượng khai thác thủy sản 02 tháng đạt 10.532 tấn, bằng 09% kế hoạch, tăng
4,7% (477 tấn) so với cùng kỳ. Diện tích nuôi trồng thủy sản hơn 6.070 ha, xấp xỉ so
với cùng kỳ; trong đó, diện tích thả nuôi tôm lót bạt khoảng 270 ha.
2. Tài chính, tiền tệ, thu chi ngân sách
Các ngân hàng thương mại đã thực hiện nhiều giải pháp tín dụng nhằm chia sẻ
khó khăn cho các doanh nghiệp, người dân bị ảnh hưởng dịch bệnh COVID -19 gây
ra như: miễn, giảm phí dịch vụ thanh toán điện tử, cơ cấu lại thời hạn trả nợ, giãn thời
hạn trả nợ, không tính lãi suất phạt quá hạn, giảm lãi suất vay theo các kỳ hạn cụ thể.
Lãi suất huy động phổ biến ở mức 0,2-0,8%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn
và có kỳ hạn dưới 1 tháng; 4,3-5%/năm đối với tiền gửi dưới 6 tháng; 5,3-7%/năm đối
với tiền gửi dưới 12 tháng; kỳ hạn trên 12 tháng ở mức 6,6-7,5%/năm. Lãi suất cho
vay phổ biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và
dài hạn.
Tính đến cuối tháng 2, tổng nguồn huy động của các tổ chức tín dụng trên địa
bàn tỉnh hơn 54.824 tỷ đồng, giảm 1,08% so với tháng trước và giảm 1,33% so với
đầu năm. Tổng dư nợ cho vay hơn 72.484 tỷ đồng, tăng 0,83% so với tháng trước;
trong đó, tín dụng ngắn hạn chiếm tỷ trọng 47,32%; tín dụng trung dài hạn chiếm
52,68%. Tổng nợ xấu trên địa bàn hơn 511 tỷ đồng, tăng 0,29% so với đầu tháng.
Thu ngân sách chưa đạt tiến độ và giảm so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn 02 tháng 4.059 tỷ đồng, giảm 26% so cùng kỳ; trong đó, thu nội
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địa 3.135 tỷ đồng, bằng 15,3% dự toán năm và giảm 25,1% so với cùng kỳ, chủ yếu
giảm ở thu ở một số lĩnh vực lớn như ô tô, bia. Thu xuất nhập khẩu 924 tỷ đồng, bằng
17,6% dự toán, giảm 28,8% so cùng kỳ.
Tổng chi ngân sách địa phương 3.273 tỷ đồng, bằng 12% dự toán năm. Trong
đó, chi thường xuyên hơn 1.484 tỷ đồng, chi đầu tư phát triển 1.789 tỷ đồng.
3. Về đầu tư và xây dựng
Tổng nguồn vốn kế hoạch đầu tư công năm 2020 gần 6.552 tỷ đồng, giảm 29%
so với thực hiện năm 2019. Trong đó vốn ngân sách địa phương 4.003 tỷ đồng, vốn
ngân sách Trung ương 2.549 tỷ đồng. Các ngành, địa phương đang tập trung giao chỉ
tiêu kế hoạch vốn đến các chủ đầu tư, đơn vị cơ sở.
Tính chung 2 tháng, vốn đầu tư thực hiện đạt 889 tỷ đồng, tăng 5% so với cùng
kỳ. Trong đó, khối lượng thực hiện chủ yếu là các công trình chuyển tiếp như: Phát
triển môi trường, hạ tầng đô thị để ứng phó với biến đổi khí hậu thành phố Hội An;
nâng cấp, mở rộng đường vào trung tâm du lịch phố cổ Hội An (tuyến ĐT608, đoạn
từ km4+714 đến km7+854); dự án nạo vét thoát lũ khẩn cấp và chống xâm nhập mặn
sông Cổ Cò; hồ chứa nước Lộc Đại; sửa chữa và nâng cao an toàn đập (WB8);…
Tập trung giải quyết các tồn tại, vướng mắc, 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 XXII; đồng
thời, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
Qua rà soát, đến hết năm 2019 nợ khối lượng hoàn thành toàn tỉnh 1.197,4 tỷ
đồng; giảm 39,7 tỷ đồng so với cuối quý III/2019; trong đó nợ từ nguồn ngân sách
Trung ương 173,9 tỷ đồng; nợ khối tỉnh 548,7 tỷ đồng, chủ yếu là các công trình do
Ban quản lý Khu Kinh tế mở Chu Lai làm chủ đầu tư2.
Đến ngày 28/2/2020, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 264 tỷ đồng vốn đầu tư xây
dựng cơ bản năm 2020, đạt 07% kế hoạch, chủ yếu giải ngân ở các công trình chuyển
tiếp và thanh toán khối lượng; trong đó nguồn vốn xây dựng cơ bản tập trung giải
ngân 6% kế hoạch; nguồn bổ sung có mục tiêu của ngân sách Trung ương giải ngân
8% kế hoạch.
Trong tháng đã cấp phép đăng ký kinh doanh cho 117 doanh nghiệp với tổng
vốn đăng ký gần 1.284 tỉ đồng; giải thể 05 doanh nghiệp và 18 doanh nghiệp gửi
thông báo tạm ngừng hoạt động. Tính chung 02 tháng đã có 201 doanh nghiệp đăng
ký thành lập mới, giải thể 26 doanh nghiệp và 224 doanh nghiệp gửi thông báo tạm
ngừng hoạt động. So với cùng kỳ, tăng 09 doanh nghiệp thành lập mới, giảm 63
doanh nghiệp giải thể và tăng 47 doanh nghiệp gửi thông báo tạm ngừng hoạt động.
Dự án cầu Cửa Đại 150,4 tỷ đồng; dự án phòng chống lụt bão, đường cứu hộ, cứu nạn Tam Kỳ 121,9 tỷ đồng; dự
án nạo vét luồng vào cảng Kỳ Hà 64,5 tỷ đồng…
2
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4. Về một số lĩnh vực văn hóa - xã hội, môi trường
Các địa phương đã tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao
mừng Đảng, mừng Xuân, tạo không khí vui tươi cho người dân trong dịp Tết cổ
truyền dân tộc. Bên cạnh đó, xây dựng chương trình, kế hoạch và chuẩn bị các hoạt
động chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh Quảng Nam - Thanh Hóa;
Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số tỉnh Quảng Nam lần
thứ II năm 2020.
UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thành phố
thực hiện trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
cho các trường hợp chính sách, người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã
hội. Tổng kinh phí chăm lo Tết năm 2019 hơn 333 tỷ đồng; trong đó, quà Tết của Chủ
tịch nước cho các đối tượng chính sách với tổng số tiền hơn 17,7 tỷ đồng, quà Tết và
trợ cấp của tỉnh hơn 315 tỷ đồng.
Tổ chức các hoạt động thiết thực chăm lo cho công nhân, người lao động, theo
dõi việc chi trả tiền lương, tiền thưởng cho người lao động theo đúng quy định; nắm
chắc tình hình đời sống, sinh hoạt của công nhân, phối hợp giải quyết kịp thời, nhanh
chóng các vụ việc phát sinh, không để ảnh hưởng đến tình hình sản xuất kinh doanh
và an ninh trật tự trên địa bàn.
Đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh đạt nhiều giải tại kỳ thi học sinh giỏi quốc gia
năm học 2019-2020 với 33 giải/60 học sinh dự thi, đạt tỷ lệ 55%3, chất lượng giải
cũng cao hơn các năm qua (có 03 giải Nhì, 10 giải Ba, đặc biệt, có 01 học sinh được
vào vòng 2 chọn đội tuyển dự thi quốc tế); xếp vị thứ Nhất trong 11 tỉnh miền Trung
và Tây Nguyên. Do ảnh hưởng dịch bệnh COVID -19 nên học sinh, sinh viên, học
viên trên địa bàn tỉnh nghỉ học đến hết tháng 02/2020; trong thời gian nghỉ học, nhà
trường luôn giữ mối liên hệ với phụ huynh, học sinh để theo dõi, nắm bắt tình hình;
thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin để ôn tập cho học sinh từ xa qua thiết bị điện
tử và internet.
Đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch và chỉ đạo các cấp, các ngành tập
trung theo dõi, xây dựng phương án phòng, chống dịch. Trên địa bàn tỉnh hiện nay
chưa phát hiện ca bệnh COVID -19 nhưng nguy cơ lây nhiễm rất cao; triển khai thực
hiện tốt 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.
Tiếp tục thực hiện các biện pháp ngăn chặn dịch sốt xuất huyết, tay chân
miệng; quản lý chặt chẽ giá thuốc, giá các dịch vụ y tế; kiểm tra, giám sát chặt chẽ
việc tuân thủ các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh
doanh, chế biến thực phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn an toàn thực phẩm cho người tiêu
dùng; xử lý nghiêm các hành vi vi phạm về vệ sinh an toàn thực phẩm.
3
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Hoạt động nghiên cứu khoa học ngày càng nâng cao chất lượng; tỷ lệ ứng dụng
gắn với thực tiễn sản xuất và đời sống tăng. 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. Xây dựng kế hoạch và triển khai tuyên truyền, phổ biến pháp luật; kế hoạch
rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020.
Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường, nhất là ở các khu, cụm công
nghiệp, các địa điểm vui chơi, du lịch; đặc biệt, trong giai đoạn cấp bách khi dịch
bệnh trên người và gia súc, gia cầm đang diễn biến phức tạp như hiện nay. Tập trung
xử lý, khắc phục sự cố môi trường tại các bãi rác trên địa bàn tỉnh, tập trung đầu tư
xây dựng các khu xử lý rác thải tập trung để đảm bảo an toàn trong phòng, chống dịch
bệnh và vệ sinh môi trường.
5. Về quốc phòng - an ninh và nội chính
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh ổn định, công tác bảo vệ các ngày Lễ,
Tết được đảm bảo. Các ngành, đoàn thể và nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia
phong trào toàn dân bảo vệ an ninh trật tự; tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu theo quy
định. Bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, tập trung thực hiện tốt
công tác nghiên cứu, nắm chắc tình hình địa bàn, chủ động triển khai kế hoạch,
chuyên án đấu tranh đạt hiệu quả; phòng, chống các loại tội phạm qua biên giới. Hoàn
thành công tác giao quân năm 2020, đảm bảo chất lượng và 100% chỉ tiêu theo quy
định.
Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên. Trong tháng 02, các cơ
quan nhà nước4 đã tiếp 31 lượt người, tiếp nhận 40 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị,
phản ánh của nhân dân.
Từ ngày 16/01/2020 đến ngày 15/02/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai
nạn giao thông đường bộ, 02 vụ tai nạn đường sắt; làm chết 10 người, bị thương 10
người. So với tháng trước số vụ tai nạn giao thông tăng 01 vụ, số người chết giảm 02
người nhưng tăng 05 người bị thương. Như vậy, tính từ ngày 16/12/2019 đến
15/02/2020 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 27 vụ tai nạn giao thông, làm chết 22 người, bị
thương 15 người; so với cùng kỳ số vụ tai nạn giao thông giảm 06 vụ, giảm 03 người
chết và giảm 05 người bị thương. Tai nạn đường thủy xảy ra 01 vụ lật thuyền trên
sông Vu Gia, xã Đại Cường, huyện Đại Lộc, khiến 06 người chết.
Nhìn chung, tình hình phát triển kinh tế - xã hội và các hoạt động sản xuất kinh
doanh trên địa bàn tỉnh hai tháng đầu năm giảm so với cùng kỳ, nguyên nhân chủ yếu
là do tác động của dịch bệnh COVID-19 gây ra. Công tác chăm lo Tết cho người dân
được thực hiện chu đáo; nhiều hoạt động, sự kiện văn hóa, văn nghệ diễn ra trong dịp
Tết Nguyên đán năm 2020 và chào mừng Kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa hai tỉnh
Quảng Nam - Thanh Hóa; an sinh xã hội đảm bảo; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã
hội được giữ vững; hoàn thành kế hoạch giao quân năm 2020.
4
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III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 3/2020
Ngoài nhiệm vụ thường xuyên, các ngành và địa phương tập trung triển khai
thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 3/2020, như sau:
1. Chủ động xây dựng các kịch bản với nhiều tình huống do bị ảnh hưởng của
dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn tỉnh, đồng thời đề ra các biện pháp đối phó hiệu
quả nhằm giảm thiểu tác động đối với nền kinh tế của tỉnh, lưu ý hỗ trợ lĩnh vực du
lịch, dịch vụ,…; các Sở, Ban, ngành, địa phương chủ động triển khai thực hiện hoặc
tham mưu UBND tỉnh thúc đẩy phát triển các ngành, lĩnh vực phù hợp với điều kiện
thực tế của tỉnh, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đã được Tỉnh
ủy, HĐND tỉnh thông qua theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 35/UBNDTH ngày 19/2/2020, Công văn số 790/UBND-KTTH ngày 20/2/2020.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của
Chính phủ, các Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về nhiệm vụ năm 2020 và
Chương trình công tác năm 2020 của UBND tỉnh đã đề ra. Triển khai đồng bộ,
quyết liệt các giải pháp tăng trưởng kinh tế; kịp thời tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy
sản xuất, kinh doanh phát triển đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế theo các Văn
bản chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh.
Thực hiện các biện pháp thu ngân sách, tăng cường chống thất thu và nợ
đọng thuế theo Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 12/02/2020 của UBND tỉnh; xử lý
cân đối thu - chi chặt chẽ, tiết kiệm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ ở từng ngành, địa
phương. Tăng cường phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất hàng
giả, trốn lậu thuế, kinh doanh trái phép; công tác quản lý giá trên địa bàn tỉnh; đẩy
mạnh hoạt động thương mại, dịch vụ, thu hút khách du lịch và tăng kim ngạch xuất
khẩu trên địa bàn tỉnh.
2. Tiếp tục theo dõi sát sao, tập trung tối đa mọi nguồn lực, thực hiện mọi biện
pháp cần thiết để phòng, ngăn ngừa, xử lý có hiệu quả dịch bệnh viêm đường hô cấp
cấp do chủng mới COVID-19 gây ra theo các Văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư Trung
ương Đảng, Thủ tướng Chính phủ, các Bộ, ngành Trung ương và của Tỉnh ủy, UBND
tỉnh; trong đó, tập trung làm tốt công tác thông tin tuyên truyền trong nội bộ và nhân
dân để nâng cao ý thức phòng là chính, kết hợp với các biện pháp quản lý, kiểm soát
theo kế hoạch đã và đang triển khai; xử lý kịp thời các vấn đề cấp bách phát sinh và
định kỳ báo cáo UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo.
Chủ động phối hợp với các ngành, địa phương liên quan theo dõi, nắm số
lượng, danh sách, địa chỉ người dân có hộ khẩu tại Quảng Nam hiện đang làm việc,
học tập tại các nước có dịch bệnh COVID-19 (nhất là Trung Quốc, Hàn Quốc,
Nhật Bản, Italia…); cập nhật thông tin dự báo số lượng du khách nước ngoài đến
từ các nước có dịch hoặc có đi qua các nước có dịch đang lưu trú hoặc dự kiến sẽ
đến các địa phương trên địa bàn tỉnh để chủ động xây dựng phương án giám soát,
theo dõi y tế, kịp thời cách ly khi cần thiết đối với người đến vùng dịch đã nhập
cảnh vào Việt Nam, hạn chế lây lan dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính
phủ tại Chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 25/02/2020, của UBND tỉnh tại Hướng dẫn số
875/HD-UBND ngày 25/02/2020, Công văn số 980/UBND-KGVX ngày
28/02/2020 và Công văn số 991/UBND-KGVX ngày 28/02/2020.
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Triển khai thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch bệnh tại các
cơ sở giáo dục đào tạo, trường học; tổ chức vệ sinh tẩy trùng 100% trường lớp học
và thực hiện các giải pháp cần thiết khác để đón học sinh đi học trở lại theo chỉ đạo
của Trung ương và của UBND tỉnh tại Công văn số 969/UBND-KGVX ngày
28/02/2020; có kế hoạch học bù để đảm bảo theo khung chương trình đào tạo do
Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định.
Rà soát tình hình sử dụng lao động tại các doanh nghiệp, nhất là doanh
nghiệp đang thiếu hụt lao động; chủ động triển khai các biện pháp phù hợp để đảm
bảo các hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn. Thực hiện tốt kế hoạch giảm
nghèo năm 2020; đảm bảo các chính sách về an sinh xã hội; giải quyết việc làm,
xuất khẩu lao động và nâng cao chất lượng đào tạo nghề.
Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe nhân dân; đảm bảo vệ sinh
an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm. Tổ chức tốt các hoạt động
nhân Kỷ niệm 60 năm Ngày kết nghĩa Quảng Nam và Thanh Hóa (12/3/196012/3/2020) theo đúng chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và của UBND tỉnh
tại Kế hoạch số 909/KH-UBND ngày 26/02/2020.
3. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành các thủ tục xây dựng cơ bản; đẩy nhanh
tiến độ xây dựng các công trình, dự án trong mùa nắng, đặc biệt là các dự án, công
trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 20202025; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB, nhất là kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2020. Tăng cường trách nhiệm các Ban quản lý dự án, các chủ đầu tư về
quản lý đầu tư xây dựng cơ bản, nhất là việc kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất
lượng công trình; thực hiện giải ngân, quyết toán, hoàn ứng các nguồn vốn xây
dựng cơ bản đúng thời gian quy định. Đẩy mạnh triển khai việc đấu thầu công
khai, minh bạch qua mạng theo đúng quy định và Chỉ thị số 06/CT-UBND ngày
14/02/2020 của UBND tỉnh.
Khẩn trương triển khai thực hiện nhiệm vụ Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời
kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đảm bảo chất lượng và tiến độ; các quy
hoạch vùng Đông, vùng Tây, triển khai quy hoạch phân khu vùng Đông; quy
hoạch cấp thoát nước, xử lý nước thải, chống ngập úng cục bộ trên toàn tỉnh, nhất
là khu vực vùng Đông Nam, Khu Đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc, nội thị các
đô thị; tiếp tục làm việc với các Bộ, ngành Trung ương để đẩy nhanh tiến độ phê
duyệt các Đồ án quy hoạch cảng biển Chu Lai tỉnh Quảng Nam đến năm 2020,
định hướng đến năm 2030; quy hoạch triển khai thực hiện chi tiết một số hạng mục
tại cảng hàng không Chu Lai.
4. Tiếp tục chỉ đạo sản xuất vụ Đông Xuân 2019-2020; 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.
Tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để khống chế dịch bệnh lở mồm
long móng trên đàn gia súc, dịch cúm A (H5N1, H5N6,…) trên đàn gia cầm mới
phát sinh; tăng cường công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu phi nhằm hạn chế
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thiệt hại cho người chăn nuôi. Khẩn trương khắc phục tồn tại, hạn chế trong triển
khai chống khai thác IUU theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số
853/UBND-KTN ngày 24/2/2020.
Tăng cường các biện pháp để quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là đẩy
mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý, bảo vệ rừng; công tác
phòng cháy, chữa cháy rừng; đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình xây dựng
nông thôn mới năm 2020, quan tâm việc duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu
chí tại các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu ngành
nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao, đẩy mạnh thu
hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo các Văn bản chỉ đạo của
Trung ương và UBND tỉnh.
5. Tăng cường công tác bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh; tập trung xử lý
nước thải các khu, cụm công nghiệp, xử lý rác thải tại các khu vực đô thị, nông
thôn và xây dựng khu xử lý rác thải tập trung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công
văn số 32/TB-UBND ngày 12/2/2020 và Thông báo số 69/TB-UBND ngày
03/3/2020. Khẩn trương đề xuất, tham mưu UBND tỉnh xây dựng Cơ chế hỗ trợ
xây dựng các khu xử lý trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2030 để trình kỳ họp thứ
15, HĐND tỉnh trong tháng 3/2020.
Tập trung công tác quản lý hiện trạng, quản lý quy hoạch, thực hiện công tác
quản lý đất đai trên địa bàn tỉnh theo đúng quy định. Tiếp tục chỉ đạo, xử lý, tháo
gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, bồi
thường, hỗ trợ tái định cư để triển khai các dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là các dự
án trọng điểm vùng Đông và ven biển Điện Bàn - Hội An. Tiếp tục đẩy nhanh tiến
độ đo đạc, hoàn chỉnh hồ sơ cơ sở dữ liệu địa chính đảm bảo chất lượng, tiến độ;
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân vùng Đông; hướng dẫn lập,
kiểm tra việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất tại các địa phương theo
đúng quy định.
6. Tăng cường công tác cải cách thủ tục hành chính; kiểm tra, rà soát các thủ
tục đầu tư để kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp. Đẩy
mạnh các hoạt động khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo; cải thiện tốt hơn nữa môi
trường đầu tư, quảng bá, xúc tiến đầu tư để thu hút các dự án quan trọng, chiến
lược, tạo động lực phát triển theo hướng bền vững và hiệu quả. Tiếp tục đẩy nhanh
tiến độ triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh theo kế hoạch; tuyên truyền,
đẩy mạnh triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Khẩn trương thực hiện việc kết nối Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ
đến tỉnh và xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh đảm bảo chất lượng, tiến
độ theo yêu cầu của Văn phòng Chính phủ và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn
số 797/UBND-TH ngày 21/2/2020.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động truyền thông, báo chí,
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; chủ động cung cấp và định hướng thông tin, kịp thời giải quyết các
kiến nghị, đề xuất chính đáng của người dân, doanh nghiệp.
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Thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Chỉ thị số 26/CTUBND ngày 13/9/2016 và Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016
của Chủ tịch UBND tỉnh; nhất là việc 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
do Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh.
7. Đảm bảo quốc phòng và an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự xã hội
trên địa bàn, nhất là bảo vệ và thực thi pháp luật tại địa phương; tăng cường công
tác đảm bảo an toàn giao thông đường bộ, đường thủy; công tác phòng, chống cháy
nổ. Thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; đẩy
mạnh công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh.
Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức đại hội Đảng các cấp tiến tới
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII (nhiệm kỳ 2020-2025), trước hết là
Đại hội điểm để rút kinh nghiệm.
Tập trung chuẩn bị các điều kiện để tổ chức kỳ thi tuyển, xét tuyển công
chức và viên chức, giáo viên đảm bảo điều kiện, tiêu chuẩn, nghiêm túc và theo
đúng quy định. Tiếp tục thẩm định, trình phê duyệt đề án vị trí việc làm trong đơn
vị sự nghiệp công lập đảm bảo theo quy định.
Tập trung hoàn thành việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 20192021 theo Nghị quyết số 863/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội và Kế hoạch số 384/KH-UBND ngày 21/01/2020 của UBND
tỉnh; tiếp tục triển khai việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm các chức danh
công an xã trên địa bàn tỉnh và sắp xếp các Hội quần chúng theo phương án được
phê duyệt.
Chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo, đề án để trình hội nghị Tỉnh ủy lần thứ
19, khóa XXI (tháng 3/2020); kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh khóa IX (tháng 3/2020)
và trình UBND tỉnh thông qua các đề án, văn bản quy phạm pháp luật trong
Chương trình công tác UBND tỉnh đã đề ra đảm bảo đúng trình tự, thủ tục và thời
gian quy định.
Trên đây là Báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành; tình hình kinh tế - xã hội
tháng 2, 2 tháng đầu năm 2020 và nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 3/2020 của
UBND tỉnh. Các 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 để theo dõi, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (B/c);
- Vụ Tổng hợp - VPCP,
- Vụ III - 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.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Trí Thanh
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