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BÁO CÁO
Công tác chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, tình hình KT-XH tháng 4
và 4 tháng năm 2020, nhiệm vụ công tác trọng tâm tháng 5/2020
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THÁNG 4/2020
Tháng 4/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt các
ngành, địa phương thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với
tinh thần “Chống dịch như chống giặc” và thực hiện triệt để phương châm “4 tại
chỗ”; huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính trị và người dân thực hiện nghiêm
các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính
phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh; luôn kiên định các nguyên tắc phòng, chống dịch:
ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, dập dịch đồng thời với việc làm tốt
công tác chăm sóc, điều trị; tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để mất kiểm
soát. Đồng thời, thực hiện mục tiêu tiếp tục phát triển sản xuất kinh doanh, giải
quyết việc làm, đảm bảo an sinh xã hội phù hợp trong tình hình mới, trên cơ sở
đảm bảo kiểm soát tốt dịch bệnh theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Chỉ thị
số 19/CT-TTg ngày 24/4/2020.
Hoàn chỉnh các báo cáo, đề án để trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh Khóa IX
(kỳ họp chuyên đề) và chỉ đạo tổ chức thực hiện có hiệu quả, Hội nghị Tỉnh ủy lần
thứ 19, khóa XXI đảm bảo yêu cầu; chuẩn bị các nội dung trình kỳ họp thứ 16,
HĐND tỉnh khóa IX (tháng 7/2020). Chỉ đạo các ngành, địa phương kiểm tra, rà
soát bổ sung các thủ tục liên quan đối với các dự án đầu tư đảm bảo theo quy định
hiện hành để đẩy nhanh tiến độ đầu tư; kiểm tra, rà soát và giải quyết tồn tại,
vướng mắc về trình tự, thủ tục đầu tư, thanh, quyết toán các dự án đầu tư xây dựng
khu đô thị, nhà ở thương mại.
Ban hành Chị thị về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm
2021-2025. Tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư XDCB
năm 2020. Đi khảo sát thực địa và làm việc với các ngành, địa phương để giải
quyết các tồn tại, vướng mắc về bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án trên địa
bàn tỉnh; nhất là tập trung các dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội
Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025.
Rà soát, đề xuất điều chỉnh giảm mức thu phí, lệ phí để hỗ trợ, tháo gỡ khó
khăn cho các đối tượng chịu ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo Công văn số
4561/BTC-CST ngày 15/4/2020 của Bộ Tài chính; triển khai thực hiện Nghị quyết
số 94/2019/QH14 ngày 26/11/2019 của Quốc hội về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ
tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp
ngân sách nhà nước; tăng cường công tác sắp xếp, cổ phần hoá, thoái vốn, cơ cấu
lại doanh nghiệp nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập. Tiếp tục thực hiện các
kiến nghị của Kiểm toán nhà nước trong việc quản lý, sử dụng đất giai đoạn 20142018.
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Chỉ đạo hoàn thành vụ sản xuất Đông Xuân 2019-2020 và triển khai vụ sản
xuất Hè Thu 2020; thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm
nhập mặn đảm bảo cấp nước cho sản xuất nông nghiệp và dân sinh trên địa bàn
tỉnh; đẩy mạnh công tác phòng cháy, chữa cháy rừng. Chỉ đạo tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc cho nông dân và tăng cường các mối liên kết, hợp tác tạo thuận lợi cho
tiêu thụ nông, lâm và thủy sản; xử lý dứt điểm các ổ dịch bệnh Dịch tả lợn Châu
Phi trên địa bàn tỉnh. Tăng cường công tác quản lý đê điều và chuẩn bị sẵn sàng hộ
đê, chống lũ, bão năm 2020. Chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan xử lý việc sử
dụng bến bãi, đất đai trái phép dọc tuyến sông Vu Gia - Thu Bồn; kiểm tra và xử lý
tình trạng khai thác vàng trái phép tại mỏ vàng Bồng Miêu.
Triển khai kịp thời để thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn
do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ và
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính; thực hiện
hỗ trợ nhà ở đối với người có công với cách mạng theo Nghị quyết số 11/2019/NQHĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh. Chỉ đạo các ngành, địa phương liên quan
chuẩn bị các điều kiện cho học sinh, sinh viên, học viên,… trên địa bàn tỉnh đi học
trở lại. Tăng cường công tác phòng, chống các dịch bệnh phát sinh trong mùa hè;
phòng, chống đuối nước trẻ em. Tiếp tục triển khai chương trình sức khỏe Việt
Nam; chương trình sữa học đường theo kế hoạch. Ban hành kế hoạch triển khai
công tác an toàn thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. Ban hành Chỉ thị về
tăng cường khai thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện
tử, nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Thực hiện
tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tập trung ứng dụng công nghệ thông tin
trong giải quyết công việc, thủ tục hành chính thời kỳ phòng, chống dịch Covid-19
trên Cổng dịch vụ công. Tiếp tục thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính và
giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Ban hành
quy định một số nội dung về cấp giấy phép xây dựng trên địa bàn tỉnh.
Ban hành kế hoạch thi tuyển công chức năm 2020, triển khai công tác chuẩn
bị để thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức năm 2020. Tiếp tục rà soát,
kiện toàn tổ chức, bộ máy; đẩy nhanh việc sắp xếp lại các đơn vị sự nghiệp công
lập và đơn vị trực thuộc Sở, ngành, địa phương; triển khai đồng bộ, quyết liệt các
giải pháp về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông trên địa
bàn tỉnh, nhất là trong dịp nghỉ Lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nghỉ Lễ 30/4 và 01/5.
Chỉ đạo các Sở, Ban, ngành, địa phương đổi mới phương thức làm việc (làm
việc qua mạng, họp trực tuyến…) để phù hợp với đợt cao điểm phòng, chống dịch
Covid-19. Thực hiện giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo
quy định. Rà soát các tồn tại, vướng mắc của hệ thống thông pháp luật để báo cáo
cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý; tăng cường xử lý hành vi vi phạm liên quan
đến phòng, chống dịch Covid-19. Triển khai thực hiện công tác theo dõi tình hình
thi hành pháp luật năm 2020.
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II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG NĂM 2020

1. Về kinh tế
a) Sản xuất công nghiệp
Chỉ số sản xuất ngành công nghiệp tháng 4/2020 giảm 13,5% so với tháng
trước và giảm 27% so với cùng kỳ. Tính chung 4 tháng, chỉ số sản xuất giảm
25,4% so với cùng kỳ và giảm ở hầu hết các nhóm ngành; trong đó ngành công
nghiệp chế biến - chế tạo giảm 25,3%; ngành sản xuất, phân phối điện giảm 32,7%
và ngành cung cấp nước, xử lý rác thải giảm 18,5%. Chỉ số sản xuất giảm do các
doanh nghiệp thiếu nguồn nguyên liệu đầu vào, hàng hóa sản xuất ra khó tiêu thụ
nên phải hoạt động cầm chừng, hiệu suất công việc không cao.
Nhiều doanh nghiệp đã cắt giảm một phần hoặc giãn lao động làm việc các
ngày trong tháng, do đó chỉ số sử dụng lao động toàn ngành công nghiệp giảm. Cụ
thể, ngành khai khoáng giảm 23,6%; ngành may mặc giảm 10,2%; máy móc, thiết
bị giảm 27,5%; sản xuất xe có động cơ giảm 27,6%. Cộng dồn đến cuối tháng
4/2020, chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp
giảm 3% so với cùng kỳ.
b) Tình hình sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp
Hoạt động sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp
dệt may gặp nhiều khó khăn do thiếu hụt nguồn nguyên liệu và bị hủy đơn hàng.
Nhiều doanh nghiệp phải thực hiện phương án giãn giờ, giãn ca, giảm số ngày làm
trong tuần, chuyển sang may khẩu trang để duy trì hoạt động sản xuất và để duy trì
lực lượng lao động tại doanh nghiệp, cụ thể: có 04 doanh nghiệp tại Khu công
nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc cho công nhân tạm thời nghỉ việc hoặc giảm số
ngày làm; 01 doanh nghiệp tại Khu công nghiệp Đông Quế Sơn, 03 doanh nghiệp
tại Khu công nghiệp Tam Thăng cho công nhân nghỉ luân phiên; 01 doanh nghiệp
tại Khu công nghiệp Bắc Chu Lai tạm đóng cửa; 01 doanh nghiệp tại Khu công
nghiệp Tam Hiệp cho 50% công nghỉ luân phiên; có 09 doanh nghiệp tại 08 Khu
công nghiệp trên địa bàn tỉnh cho công nhân tạm nghỉ hoặc làm việc luân phiên để
duy trì hoạt động sản xuất.
Riêng tại Khu phức hợp ô tô Chu Lai - Trường Hải (gồm 32 Công ty con với
8.237 lao động) có Công ty ô tô Bus với 800 công nhân tạm dừng hoạt động, toàn
bộ 800 công nhân được điều chuyển bố trí làm các công việc khác tại 31 Công ty
còn lại; một số Công ty con khác phải cho công nhân nghỉ việc luân phiên.
Ngoài ra, các doanh nghiệp còn gặp khó khăn trong việc nhập cảnh, chuyển
giao công nghệ do các chuyên gia, lao động nước ngoài, nhà đầu tư không thể nhập
cảnh vào Việt Nam để hướng dẫn lắp ráp, điều hành hệ thống máy móc, chuyển
giao công nghệ, thực hiện các thủ tục để triển khai dự án sau khi cấp phép.
Đa số các doanh nghiệp đều bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19, qua khảo
sát có khoảng 61,2% doanh nghiệp đánh giá bị ảnh hưởng doanh thu từ 10% trở
lên. Nếu thời gian tới, tình hình dịch bệnh còn diễn biến phức tạp, dự kiến 77,5%
doanh nghiệp giảm doanh thu ít nhất từ 10% trở lên so với năm 2019.
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c) Thương mại, dịch vụ
Sức mua một số mặt hàng trên địa bàn tỉnh giảm nên doanh thu bán lẻ hàng
hoá tháng 4/2020 chỉ đạt 1,9 nghìn tỷ đồng, giảm 30,6% so với cùng kỳ. Trong đó,
nhóm hàng vật phẩm văn hóa giáo dục giảm 62,4%; hàng may mặc giảm 51,2%;
phương tiện đi lại giảm 34,3%; xăng dầu giảm gần 22%; gỗ và vật liệu xây dựng
giảm 26,5%; hàng hóa khác giảm 25,4%; riêng nhóm hàng lương thực, thực phẩm
giảm nhẹ (6% so với tháng trước).
Tính chung 4 tháng, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 10,9 nghìn tỷ đồng, giảm
4% so với cùng kỳ; đa số các nhóm hàng đều giảm, trong đó giảm nhiều nhất là
nhóm ô tô con dưới 9 chỗ ngồi (giảm 34%). Riêng nhóm đồ dùng, dụng cụ, trang
thiết bị gia đình tăng 17,5%, chủ yếu tăng nhóm hàng y tế.
Doanh thu dịch vụ tháng 4 khoảng 258 tỷ đồng, giảm 19,8% so với tháng trước
và giảm 39,8% so với cùng kỳ. Trong đó, dịch vụ sửa chữa đồ dùng gia đình và phục
vụ cá nhân giảm 51%; dịch vụ nghệ thuật, vui chơi, giải trí giảm 42%; dịch vụ giáo
dục giảm 28%; dịch vụ hành chính và hỗ trợ giảm 21%. Tính chung 4 tháng, doanh
thu dịch vụ gần 1.397 tỷ đồng, giảm 16,4% so với cùng kỳ và giảm ở hầu hết các
nhóm dịch vụ (trên 10%), trừ nhóm dịch vụ y tế tăng 10,5%.
Tổng lượt khách lưu trú tháng 4 khoảng 3,9 nghìn lượt khách, giảm 94,7%
so tháng trước và giảm 99% so với cùng kỳ, trong đó khách lưu trú quốc tế 2,1
nghìn lượt, chủ yếu là khách du lịch chưa kịp về nước do ảnh hưởng của dịch bệnh
Covid-19. Riêng đối với hoạt động du lịch theo tour do các doanh nghiệp lữ hành
phục vụ tạm dừng hoạt động trong tháng 4.
Tính chung 4 tháng, tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh 489 nghìn lượt
khách, giảm 60,8% so với cùng kỳ, trong đó khách nội địa giảm 73,4%, khách
quốc tế giảm 47,4%. Doanh thu dịch vụ lưu trú 594 tỷ đồng, giảm 45% so với cùng
kỳ; doanh thu từ dịch vụ ăn uống đạt 1.638 tỷ đồng, giảm 39,8%; doanh thu từ dịch
vụ du lịch lữ hành giảm 48,7%.
Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 4 giảm 2,07% so với tháng trước; chủ yếu
giảm ở 3 nhóm: hàng ăn uống, dịch vụ; nhà ở, điện, nước, chất đốt, vật liệu xây
dựng và nhóm giao thông1. CPI bình quân 4 tháng tăng 5,3% so với cùng kỳ.
d) Sản xuất nông nghiệp
Sản xuất vụ Đông Xuân cả tỉnh gieo cấy hơn 41,9 nghìn ha lúa, bằng 99,4%
so với cùng vụ năm trước. Đến nay, có trên 30 nghìn ha lúa đã thu hoạch, năng suất
bình quân ước đạt 58 tạ/ha, cao hơn so với vụ Đông Xuân năm 2019 0,3 tạ/ha, sản
lượng ước đạt 243.700 tấn. Ngoài cây lúa, các loại cây trồng khác vụ Đông Xuân
đang bước vào giai đoạn thu hoạch rộ; thiệt hại do sâu bệnh không đáng kể.
Chăn nuôi gia cầm tăng khá do giá cả ổn định, dịch bệnh được kiểm soát và
một số hộ đã chuyển đổi từ nuôi lợn sang nuôi gia cầm nên tổng đàn tăng 7,6% so
Nhóm hàng ăn uống và dịch vụ giảm 1% góp phần làm CPI giảm 0,42%; nhóm nhà ở, điện, nước, chất đốt và vật
liệu xây dựng giảm 1,13% góp phần làm CPI giảm 0,15%; nhóm giao thông giảm 15,25% góp phần làm CPI giảm
1,45%
1
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với cùng kỳ (tương đương 560 nghìn con); tuy nhiên, chăn nuôi gia cầm trên địa
bàn tỉnh chủ yếu vẫn là tự phát, phân tán, quy mô nhỏ; chăn nuôi quy mô lớn tập
trung phát triển còn chậm.
Đàn lợn hiện có 250 nghìn con, giảm 40,5% so với cùng kỳ; tập trung chủ
yếu ở các huyện đồng bằng chiếm 68% tổng đàn. Tình hình bệnh Dịch tả lợn châu
Phi tiếp tục được kiểm soát nhưng vẫn còn tiềm ẩn nguy cơ tái phát, nhất là ở những
địa phương có tổng đàn lớn, mật độ chăn nuôi cao. Bệnh lở mồm long móng xảy ra
rải rác nhưng đã được phát hiện xử lý kịp thời, không lây lan thành dịch.
Sản lượng khai thác thủy sản 4 tháng hơn 24.700 tấn, đạt 26,3% kế hoạch,
tăng 4,5% so với cùng kỳ. Diện tích nuôi tôm 1.260 ha, tăng 46 ha so với cùng kỳ;
trong đó, nuôi tôm thẻ lót bạt ven biển 270 ha; nuôi tôm vùng triều 990 ha. Diện
tích tôm bị bệnh trong 4 tháng đầu năm 200 ha; các ngành chức năng đang hướng
dẫn người dân các biện pháp xử lý nhằm hạn chế sự phát tán mầm bệnh và ô nhiễm
môi trường.
Diện tích rừng trồng tập trung 4 tháng đạt 3.030 ha, tăng 4,5% (130 ha) so
với cùng kỳ; số cây lâm nghiệp trồng phân tán đạt 3,3 triệu cây, tăng 2,6%; sản
lượng gỗ rừng trồng khai thác đạt 313 nghìn m3, tăng 6,3%. Tính chung 4 tháng,
trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 24 vụ chặt phá rừng, tăng 20 vụ so với cùng kỳ; diện
tích rừng bị thiệt hại trên 6,3 ha.
2. Tài chính, tiền tệ và thu chi ngân sách
Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh tập trung tháo gỡ khó khăn, triển khai
thực hiện các chương trình tín dụng ưu đãi với lãi suất hợp lý để người dân, doanh
nghiệp tiếp cận nguồn vốn, khôi phục sản xuất kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch
bệnh Covid-19. Theo đó, lãi suất huy động giảm từ 0,1 - 0,3% so với thời điểm
tháng trước, giảm lãi suất cho vay mới từ 0,5% - 1,5%/năm; không tính lãi phạt,
giảm phí dịch vụ ngân hàng.
Công tác huy động vốn gặp khó khăn, đến cuối tháng 4/2020 nguồn vốn huy
động hơn 54.709 tỷ đồng, giảm 1,2% so với tháng trước và giảm 1,5% so với đầu
năm. Tổng dư nợ cho vay hơn 73.514 tỷ đồng, tăng 0,1% so với tháng trước. Đến
cuối tháng 4/2020, tổng nợ xấu trên địa bàn là 599 tỷ đồng, chiếm 0,81% tổng dư
nợ, tăng 1,65% so với tháng trước.
Thu ngân sách chưa đạt tiến độ và giảm so với cùng kỳ. Tổng thu ngân sách
nhà nước trên địa bàn 4 tháng 6.091 tỷ đồng, đạt 23,6% dự toán năm và giảm 34%
so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 4.799 tỷ đồng, đạt 23,4% dự toán năm2 và
giảm 30% so với cùng kỳ. Thu xuất nhập khẩu 1.292 tỷ đồng, đạt 24,6% dự toán
và giảm 44% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 6.211 tỷ đồng, tăng
10% so với cùng kỳ; trong đó, chi thường xuyên 3.107 tỷ đồng.
3. Về đầu tư và xây dựng
Khối lượng vốn đầu tư thuộc nguồn vốn ngân sách nhà nước do địa phương
2

Theo tiến độ thu trung bình 04 tháng phải đạt 33,2% dự toán
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quản lý thực hiện 4 tháng 1.814 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ; trong đó vốn
đầu tư thuộc cấp tỉnh quản lý thực hiện 989 tỷ đồng, tăng 3,5%; cấp huyện 749 tỷ
đồng, giảm 10%; cấp xã 76 tỷ đồng, giảm 2% so với cùng kỳ.
Tiến hành rà soát, giãn kế hoạch đầu tư và giảm nguồn vốn xây dựng cơ bản
năm 2020 đối với một số dự án, công trình chưa cấp bách để bù hụt thu ngân sách
tỉnh, tập trung nguồn lực phòng chống, giảm thiểu tác động của dịch Covid-19,
tháo gỡ khó khăn sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh.
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, nhất là các dự án trọng điểm chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ
XXII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đầu tư công trung hạn
giai đoạn 2021-2025.
Qua rà soát, đến hết quý I/2020, nợ khối lượng hoàn thành toàn tỉnh 998,6 tỷ
đồng; giảm 231,2 tỷ đồng so với cuối năm 2019; trong đó cấp tỉnh giảm 51,6 tỷ
đồng, cấp huyện giảm 179,6 tỷ đồng. Nợ khối tỉnh 553,5 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 tư3.
Đến ngày 29/4/2020, toàn tỉnh đã giải ngân gần 936 tỷ đồng vốn đầu tư xây
dựng cơ bản 2020, đạt 17% kế hoạch, thấp so với tiến độ giải ngân trung bình và
chậm ở hầu hết các nguồn vốn4.
Từ đầu năm đến nay đã cấp mới 06 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài với
tổng vốn đầu tư hơn 33 triệu USD; nâng tổng số dự án FDI trên địa bàn tỉnh còn
hiệu lực là 197 dự án với tổng vốn đầu tư khoảng 5,9 tỷ USD. Cấp mới 22 dự án
đầu tư trong nước với tổng vốn 2.092 tỷ đồng.
4. Về một số lĩnh vực xã hội; công tác phòng, chống dịch bệnh
Do ảnh hưởng của dịch bệnh nên các hoạt động văn hóa - thể thao trên địa
bàn tỉnh tạm dừng tổ chức, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền công tác phòng,
chống dịch Covid-19; tuyên truyền công tác chuẩn bị Đại hội Đảng các cấp tiến tới
Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng và chào mừng kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam thống
nhất đất nước, ngày Quốc tế Lao động 1/5/2020.
Đã điều chỉnh khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 của các cấp học
trên địa bàn tỉnh. Theo đó, thời gian bế giảng năm học đối với cấp Mầm non, Tiểu học
từ ngày 10/7 - 15/7/2020; đối với cấp Trung học cơ sở, Trung học phổ thông từ ngày
13/7 - 15/7/2020; Giáo dục thường xuyên từ ngày 01/7 - 06/7/2020. Thời gian xét
công nhận hoàn thành chương trình Tiểu học và xét công nhận tốt nghiệp Trung học
cơ sở trước ngày 09/7/2020. Thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2020 từ ngày
Ban Quản lý khu kinh tế mở Chu Lai 444,5 tỷ đồng; Sở Giao thông Vận tải 29,7 tỷ đồng; Ban Quản lý dự án đầu tư
xây dựng tỉnh 17,6 tỷ đồng
4
Vốn đầu tư xây dựng cơ bản giải ngân 20%, chương trình bổ sung có mục tiêu trung ương 22%, chương trình mục
tiêu quốc gia 6%
3
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08/8/2020 đến ngày 11/8/2020. Thi tuyển sinh vào lớp 10 các Trường Trung học phổ
thông chuyên và Trường Phổ thông dân tộc nội trú tỉnh dự kiến đầu tháng 8/2020.
Tuyển sinh vào các lớp đầu cấp năm học 2020-2021 trước ngày 10/8/2020.
Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa. Trong tháng
đã xác nhận, thực hiện chế độ trợ cấp, điều chỉnh trợ cấp, mua bảo hiểm y tế đối
với 345 trường hợp; thẩm định, chuyển hồ sơ, giải quyết đơn thư, giám định ADN
hài cốt liệt sĩ 110 trường hợp. Tập trung xây dựng Đề án “Đầu tư sửa chữa, nâng
cấp công trình nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 -2025; vận động
thu Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa”; vận động nâng mức phụng dưỡng Mẹ Việt Nam Anh
hùng và nhận phụng dưỡng các Mẹ mới được phong tặng.
Kiểm tra, rà soát, nắm bắt tình hình đời sống nhân dân tại địa phương, đặc
biệt là các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật và những hộ gia đình khó
khăn không đủ lương thực trong thời gian cách ly xã hội, kịp thời có phương án trợ
giúp nhân dân ổn định cuộc sống.
UBND tỉnh đã 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 chốt
chặn, giao thương hàng hóa, các cửa khẩu, sân bay Chu Lai. Bên cạnh đó, 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.
5. Về quốc phòng - an ninh và nội chính
Các địa phương, đơn vị trên địa bàn tỉnh chuẩn bị tổ chức Đại hội Đảng các
cấp, tiến tới Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 và
Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.
Công tác tiếp công dân được duy trì thường xuyên. Trong tháng 4/2020 đã
tiếp 19 vụ việc với 19 lượt người, giảm 47 vụ việc so với cùng kỳ. Tiếp nhận 71
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 4/2020, trên địa bàn tỉnh phát hiện 18 vụ vi phạm pháp luật về
môi trường, đã xử phạt vi phạm hành chính 12 vụ với tổng số tiền xử phạt là 175 triệu
đồng; đang củng cố hồ sơ 05 vụ. Tính chung 4 tháng, toàn tỉnh đã phát hiện 34 trường
hợp vi phạm; lập biên bản, xử phạt vi phạm hành chính 28 trường hợp với tổng số tiền
xử phạt 434 triệu đồng.
Từ ngày 16/3 - 15/4/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 22 vụ tai nạn giao thông
đường bộ, làm chết 16 người, bị thương 23 người. So với tháng trước số vụ tai nạn
giao thông đường bộ tăng 13 vụ, tăng 11 người chết và tăng 16 người bị thương. Như
vậy, từ đầu năm đến ngày 15/4/2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 56 vụ tai nạn giao
thông đường bộ, 02 vụ đường sắt và 01 vụ tai nạn đường thủy nội địa; làm chết 52
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người, bị thương 46 người, so với cùng kỳ số vụ tai nạn giao thông giảm 15 vụ, giảm
04 người chết nhưng tăng 02 người bị thương.
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh đảm bảo, công tác bảo vệ các ngày
lễ được an toàn. 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.
6. Đánh giá chung
Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển
khai quyết liệt, có hiệu quả trên địa bàn, đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống
chính trị từ tỉnh đến cơ sở và đặc biệt là sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của
nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; đến nay dịch bệnh được
kiểm soát tốt. Công tác quốc phòng, an ninh được đảm bảo; tai nạn giao thông trên
địa bàn tỉnh giảm số vụ và số người chết; an sinh xã hội tiếp tục được quan tâm và
thực hiện tốt, đã triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do
đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ,
Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ.
Tuy nhiên, tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh gặp khó khăn do ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid-19; tăng trưởng hầu hết các ngành, lĩnh vực đều sụt
giảm; hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh
hưởng tiêu cực bởi dịch bệnh, nguồn cung ứng đầu vào phục vụ sản xuất cũng như
thị trường tiêu thụ bị gián đoạn; thu ngân sách giảm mạnh so với cùng kỳ và dự
báo đến cuối năm chỉ đạt 70% dự toán. Công tác giải ngân vốn 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. Tình trạng ô nhiễm môi trường, khai thác khoáng sản
trái phép vẫn còn xảy ra ở một số địa phương nhưng chưa được xử lý triệt để; tình
trạng hạn hán, xâm nhập mặn đã xảy ra ở một số địa phương làm ảnh hưởng đến
sản xuất nông nghiệp. Dự báo tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong thời gian đến
sẽ gặp nhiều khó khăn...
III. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5/2020
Yêu cầu các ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện một số nhiệm
vụ trọng tâm trong tháng 5/2020, như sau:
1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND
tỉnh, nhất là các ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại Thông báo số 170/TBVPCP ngày 28/4/2020 và Chỉ thị số 19/CT-UBND ngày 24/4/2020; của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy tại Thông báo số 743-TB/TU ngày 17/4/2020; của UBND tỉnh
tại Quyết định số 1190/QĐ-UBND ngày 25/4/2020, Quyết định số 1218/QĐUBND ngày 04/5/2020 và Công văn số 2326/UBND-KGVX ngày 26/4/2020 theo
hướng từng bước khôi phục các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh gắn với
công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 lâu dài khi tỉnh Quảng Nam được
Chính phủ xếp vào nhóm có nguy cơ thấp.
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Tích cực, chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh
nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh theo lĩnh vực ngành mình phụ trách để thực
hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội phù hợp trong tình hình mới; nhanh
chóng phục hồi phát triển kinh tế, kịp thời chăm lo bảo đảm đời sống, sinh hoạt của
người dân, nhất là người nghèo, người lao động mất việc làm, người khó khăn do
ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.
Trong đó, tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn cung và vận
chuyển, cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, xuất khẩu; thúc đẩy phát
triển thị trường nội địa, có biện pháp kích cầu, đẩy mạnh tiêu dùng, nhất là thương
mại điện tử, hệ thống bán lẽ, đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu cho người dân trong
mọi tình huống theo hướng vừa thực hiện giãn cách xã hội, vừa tạo điều kiện cho
lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống cho người
dân và doanh nghiệp.
Sở Kế hoạch và Đầu tư khẩn trương rà soát, đánh giá lại tình hình, kết quả
thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và kịp thời
tham mưu, đề xuất UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo đảm bảo phù hợp với tình hình
thực tế; đồng thời, chủ trì phối hợp với các Sở, Ban, ngành, địa phương liên quan
chuẩn bị tốt nội dung của UBND tỉnh để làm việc với Thủ tướng Chính phủ trong
thời gian đến.
2. Khẩn trương thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại
dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết
định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định
sốc 1214/QĐ-UBND ngày 29/4/2020 và Công văn số 2394/UBND-KGVX ngày
01/5/2020 của UBND tỉnh, trong đó đặc biệt lưu ý các đối tượng là người lao động
tự do, không có hợp đồng cần được rà soát kỹ, công khai, dân chủ; tham mưu, đề
xuất phương án sử dụng nguồn xã hội hóa để hỗ trợ cho những đối tượng thực sự
khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 nhưng không thuộc các đối tượng quy
định tại Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020. Thực hiện tốt công tác giảm nghèo
năm 2020; đảm bảo các chính sách về an sinh xã hội; triển khai hỗ trợ xây dựng
nhà ở cho người có công theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND tỉnh ngày
03/10/2019 của HĐND tỉnh và Công văn số 2254/UBND-KTN ngày 22/4/20202 của
UBND tỉnh. Tăng cường công tác quản lý các đối tượng cai nghiện ma túy trên địa
bàn tỉnh.
Chuẩn bị các điều kiện cần thiết và thường xuyên kiểm tra chấn chỉnh về
công tác phòng, chống dịch để học sinh, sinh viên, học viên,… đi học trở lại theo
chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2318/UBND-KGVX ngày 24/4/2020;
trong đó, cần thực hiện giảm, giãn hợp lý số học sinh trong phòng học, bố trí lệch
giờ học, ăn trưa, sinh hoạt tập thể đảm bảo không tập trung đông người; thực hiện
khử trùng, vệ sinh lớp học; kết hợp với học trực tuyến; tập trung chỉ đạo thực hiện
nhiệm vụ năm học 2019-2020 theo quy định, nhất là tổ chức kỳ thi tốt nghiệp
Trung học phổ thông đảm bảo an toàn, nghiêm túc, chất lượng. Triển khai thực
hiện tốt chương trình sữa học đường.
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Tập trung xây dựng và triển khai chương trình thúc đẩy phát triển du lịch
theo hướng có sản phẩm cụ thể, đặc trưng, các sản phẩm mới,… để thu hút khách
nhằm phục hồi lại đà tăng trưởng du lịch trên địa bàn tỉnh. Thực hiện tốt công tác y
tế dự phòng, chủ động phòng, chống các dịch bệnh phát sinh trong mùa hè; công
tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm.
3. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 theo Chỉ
thị số 13/CT-UBND ngày 23/4/2020 của UBND tỉnh. Tiếp tục rà soát, đánh giá kết
quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh giai đoạn 2016-2020 và đề xuất các
giải pháp thực hiện trong thời gian đến theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn
số 1822/UBND-TH ngày 03/4/2020. Hoàn thiện việc xây dựng và triển khai thực
hiện phương án cắt giảm chi tiêu, bù hụt thu (kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư)
để đảm bảo cân đối ngân sách, phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội theo Nghị
quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh. UBND các huyện, thị xã,
thành phố chủ động xây dựng phương án cắt giảm chi tiêu, bù hụt thu theo cấp
mình để trình HĐND cùng cấp xem xét, quyết định.
Tập trung đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư XDCB (UBND tỉnh đã chỉ đạo tại
Thông báo số 141/TB-UBND ngày 17/4/2020). Tiếp tục thực hiện các biện pháp
thu ngân sách, chống thất thu và nợ đọng thuế. Tập trung đôn đốc đẩy nhanh tiến
độ thi công các công trình trong mùa nắng, bảo đảm tiến độ và tập trung hoàn
chỉnh hồ sơ để giải ngân vốn đầu tư kế hoạch 2019 chuyển sang và kế hoạch vốn
2020, nhất là các dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần
thứ XXII, nhiệm kỳ 2020-2025; tăng cường công tác quản lý đầu tư, đôn đốc thu
hồi nợ tạm ứng; thực hiện công tác quyết toán, hoàn ứng các nguồn vốn xây dựng
đảm bảo đúng thời gian quy định.
Tăng cường quản lý chặt chẽ các dự án đầu tư khu đô thị, khu dân cư, khu
thương mại dịch vụ; kiểm tra, giám sát chặt chẽ về quản lý đất đai, quản lý hiện
trạng, quản lý theo quy hoạch; kiểm soát chặt chẽ việc giao dịch, chuyển nhượng
quyền sử dụng đất không đúng quy định, nhất là vùng Đông. Sở Tài chính chủ trì,
phối hợp với các Sở, ngành, địa phương liên quan khẩn trương kiểm tra, rà soát lại
các tài sản liên quan đến đất đai, công trình, trụ sở làm việc của các cơ quan sử
dụng không hiệu quả, lãng phí,… nếu không còn sử dụng thì tham mưu UBND
tỉnh có biện pháp thu hồi hoặc thanh lý đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng khẩn trương tham mưu UBND tỉnh
điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 2434/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 về Quy định
hướng dẫn thực hiện dự án đầu tư xây dựng nhà ở trên địa bàn, Quyết định số
2435/QĐ-UBND ngày 01/8/2019 về Hướng dẫn tạm thời trình tự, thủ tục lựa chọn
nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Nam phù
hợp với quy định tại Nghị định số 25/2020/NĐ-CP ngày 28/02/2020 của Chính phủ
Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đấu thầu về lựa chọn nhà đầu tư.
4. Chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai sản xuất vụ Hè Thu năm 2020
đúng cơ cấu giống và lịch thời vụ; tiếp tục chủ động triển khai thực hiện các
phương án chống hạn, nhiễm mặn; tiếp tục chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG
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xây dựng nông thôn mới theo kế hoạch. Tiếp tục triển khai thực hiện tái cơ cấu
ngành nông nghiệp theo hướng phát triển nông nghiệp sạch, công nghệ cao;
khuyến khích, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông
thôn; thực hiện chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đạt hiệu quả.
Tích cực triển khai đồng bộ nhiều biện pháp để khống chế dịch bệnh lở mồm
long móng trên đàn gia súc, tăng cường công tác phòng, chống dịch tả lợn Châu
phi, dịch bệnh trên đàn gia cầm mới phát sinh nhằm hạn chế thiệt hại cho người
chăn nuôi; đồng thời, thực hiện phát triển nhanh đàn lợn theo tình hình thực tế.
Tập trung công tác bảo vệ môi trường; nhất là 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; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng lò đốt rác thải bằng công nghệ phù hợp,
đảm bảo an toàn và đáp ứng các tiêu chí về môi trường; triển khai thực hiện Cơ chế
khuyến khích đầu tư, hỗ trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh giai đoạn 2020-2030
theo Nghị quyết 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh.
Thực hiện hiệu quả công tác quản lý nhà nước về tài nguyên khoáng sản,
quản lý và bảo vệ rừng; tăng cường công tác cảnh báo, phòng cháy, chữa cháy
rừng. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND ngày
11/12/2015 và Nghị quyết số 30/2018/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh
về sửa đổi, bổ sung Điều 3, Nghị quyết số 180/2015/NQ-HĐND về cơ chế khuyến
khích đầu tư xây dựng các công trình cấp nước sạch tập trung giai đoạn 2016-2020.
5. Tích cực cải cách thủ tục hành chính; thực hiện phân cấp, ủy quyền mạnh
trong xử lý công việc nhằm tăng tính chủ động và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ.
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, nâng cao
chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục rà soát các dự
án đã đăng ký đầu tư trên địa bàn tỉnh; kiên quyết xử lý, thu hồi các dự án vi phạm
cam kết, không triển khai thực hiện theo đúng quy định.
Chuẩn bị tổ chức Hội nghị đánh giá chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI) và hiệu quả 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) để có biện pháp khắc phục nhanh những chỉ số thành phần
còn thấp gắn với việc thực hiện công tác CCHC năm 2020.
Tăng cường công tác quản lý nhà nước thông tin và truyền thông, báo chí và
xuất bản, đảm bảo cung cấp và đưa thông tin trung thực, chính xác, kịp thời về các
chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước; đồng thời, chấn chỉnh xử lý nghiêm
các trường hợp cung cấp, đưa tin không đúng thẩm quyền và sai sự thật, tạo dư
luận xã hội, ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh và phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra xử lý nghiêm các
tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm hoặc có hành vi vi phạm quy định phòng, chống
dịch bệnh, kể cả xử lý hành sự (nếu có).
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6. Triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; duy trì
công tác tiếp công dân thường xuyên, định kỳ và đột xuất; theo dõi chặt chẽ các vụ
khiếu nại kéo dài, tố cáo của công dân, xử lý kết luận sau Thanh tra. Tiếp tục triển
khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hạn chế tai nạn giao thông trên địa bàn tỉnh; đẩy
mạnh công tác phòng, chống cháy nổ; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. 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).
Khẩn trương triển khai sắp xếp lại mạng lưới trường, điểm trường, lớp học
gắn với việc bố trí đội ngũ viên chức ngành giáo dục; mạng lưới giáo dục nghề
nghiệp trên địa bàn tỉnh; tiếp tục sắp xếp bộ máy bên trong của các Sở, Ban, ngành,
địa phương, sắp xếp các tổ chức Hội,… đảm bảo tiến độ và chất lượng theo yêu
cầu. Thực hiện việc xét chuyển viên chức sang công chức, đảm bảo đúng quy định
pháp luật hiện hành và phù hợp với tình hình thực tế; tiến hành việc thi tuyển công
chức, viên chức năm 2020 theo đúng quy định.
7. Các Sở, Ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao tập trung triển
khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của HĐND tỉnh đã thông qua tại kỳ họp
thứ 15 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 2395/UBND-TH ngày
04/5/2020; đồng thời, chuẩn bị tốt các nội dung báo cáo, đề án để trình Hội nghị
Tỉnh ủy lần thứ 20; kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa IX; trình UBND tỉnh thông
qua các đề án trong Chương trình công tác năm 2020 đảm bảo quy trình, tiến độ và
chất lượng; triển khai thực hiện nghiêm các ý kiến chỉ đạo, kết luận, nhiệm vụ đã
được giao theo đúng thời gian quy định.
Yêu cầu các Sở, Ban ngành, địa phương tập trung triển khai thực hiện và báo
cáo kết quả cho 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.
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