
U BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HO! CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TR! Dc 1p - Tir do - Hnh phüc 

So:414  /TB-UBND Quáng Trj,  ngày,2#/ tháng 8 nàm 2020 

THÔNG BAO 
A . - . Y kien ket 1u,n cua Chu t!ch  IJBND tinh Vo Van Hung ti phien h9p 

A A ) P P - A . Uy ban nhan dan tinh danh gia tinh hinh kinh te - xa hçi, quoc phong-an 
ninh tháng 7 và 7 tháng dâu nãm 2020 

Ngày 17 tháng 8 näm 2020, UBND tinh t chtrc phiên h9p tp th d dánh 
giá tlnh hInh kinh t - xâ hi, quc phông - an ninh tháng 7 vá 7 thánh du nàm 
2020. 

Tham dr phiên h9p có dng chi Chü tich  IJBND tinh VO Van Hmg và 
các Phó Chü tjch UBND tinh, cac Uy viên UBND tinh; Di din Lãnh d?o  co 
quan cp tinh: S& Ké hoch và Du tu, Sâ Giao thong vn tái, Thanh tra, Ban 
quán 1 các Khu kinh t Ciic Thng kê, Kho bac  Nba nuOc, Ciic Thuê, Ciic Hãi 
quan, Ngân hang nba nuâc, Bô Chi huy quân sir, Cong an, BCH B di Biên 
phông; Dai  din Van phông Tinh üy và Van phông I-LDND tinh; Lãnh dao  và 
chuyên viên Van phông UBND tinh. 

Sau khi nghe Chánh Van phông UBND tinh vA dui din lânh dao  các S, 
ngành trinh bay các Báo cáo: (1) K& qua thirc hin nhim vi LTBND tinh, Chü 
tjch UBND tinh giao 7 tháng du näm 2020; (2) TInh hInh vã các phuang an 
phông chng djch covid-19 trong giai don m&i; (3) TInh hInh san xuAt vi He 
Thu và cong tác báo dam an toàn h, dp truâc müa mra bâo; (4)Tóm tt tInh 
hInh kinh th - xâ hi tháng 7 và 7 tháng nàm 2020; (5) TInh hInh kêt qua giài 
ngân các chixcing trInh, dr an dang trin khai trén dja bàn dn 15/8/2020; (6) 
Kbái quát tin d trin khai nhóm 30 dir an khOi cong trong nãm 2019, dc bit 
là các dr an trong dim trong KKT Dông Nam (Cäng M5 Thüy, Nba may nhit 
din Quáng Trj 1, Khu cong nghip VISIP8, H tMng cp nithc KKT Dông 
Nam); (7) TInh hInh trin khai các dir an din gió, din mtt trài, din khI và DZ 
220KV Dông Ha - Lao Bào; (8) Kt qua cong tác th chrc thi t& nghip THPT 
nãm 2020; (9) TInh hInh chi h trq cho các di tuqng theo Nghj quyt 42 cüa 
ChInh phü và Quyêt djnh 15 cüa Thu tuâng Chinh phü; (10) TInh hInh trin 
kbai, xây dçrng d an thành 1p t chüc GPMB thuc UBND tinh; Y kiên phát 
biu cüa Phó Chü tjch Lé Di.rc Tién và các di biêu dr h9p, thay mt UBND 
tinh, Chü tjch UBND tinh Vö Van Hi.rng kt 1un: 

TruOc tInh hInh dch covid-19 quay tr& lai a nuàc ta vói din bin phirc 
top, xuât hin các biên the mai, nguy cci lay Ian djch bnh rng và nng nê bon; 
thirc hin nghiêm tuc các chi dao  cUa ChInh phü, Thu tuang ChInh phü va B Y 
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tê, UBND tinh dã tp trting chi dao  các cap, các ngành, c quan chrc näng chü 
dng, kjp thôri và quyêt lit triên khai thirc hin các giái pháp phOng chông djch, 
không dê djch bnh lay lan, büng phát; quyêt tam thxc hin "miic tiêu  kép", vira 
kiêm soát không ché djch bnb, vüa no lirc phitc hôi và phát triên kinh tê - xã 
hôi, không dé dirt gay các hoat dng kinh tê, duy trI san xuât kinh doanh. 

Qua s6 Iiu báo cáo tháng 7 và 7 tháng dâu nãm 2020, tuy các tiéu chI 
kinh tê cüa tinh không tang cao nhung tiêp tiic diuqc câi thin so vOi cüng kS' 
näm trithc. Din tIch gieo cay lüa He Thu näm 2020 dat  22.600/22.300 ha, vuqt 
1,3% so vi kê hoach. Din tIch lüa dà trô den ngày 14/8/2020 dat  trên 90%; dã 
thu hoach  23,2% din tIch gieo cay. D.c bit day là vii lüa nhiêu khâ näng vira 
duqc müa vira duqc giá. 

Chi s san xut cong nghip 7 tháng ithc tang 5,75% so v&i cüng k' nàm 
truóc. Tong mirc ban lé hang hóa và doanh thu djch vii tiêu dung uóc tang 
1,85%.Tông thu ngân sách dja bàn den 3 1/7/2020 dat  54% dr toán dja phirnng 
giao, bang i 05% so vii cing kS'  näm tnric. TInh den ngày 12/8/2020, tOng giá 
trj giâi ngân các nguôn von dâu tu cOng do tinh quán 1 dat  3 0,2% so vii kê 
hoach duçic giao; Di,r kiên den 30/9/2020, tong giá trj giài ngân dat  61,8%; Bay 
tháng dâu näm có 335 doanh nghip däng k thành 1p mii, tang 28,3% so vó'i 
cüng kS'  nàm 2019. So lao dng duc giãi quyêt vic lam dat  trén 54%; An sinh 
xâ hi và dii song nhân dan dugc dam bâo; quOc phOng an ninh on djnh. 

Tuy nhiên, tInh hInh 5 tháng cOn lai ht sic khó khän do djch Covid- 19 
cOn diên biên phirc tp. Vic thrc hin mt so chi tiêu nhix: TOc d tang truing 
kinh té (GRDP), thu ngân sách trén dja bàn, tong mirc ban lé hang hóa và doanh 
thu djch vii tiêu dung, tOng von dâu tu toàn xâ hi, tao  vic lam mu v.v. . .là mt 
thách thic to un trong bOi cânh hin nay. UBND tinh yêu câu các cap, các 
ngành quyêt tam thirc hin tot "miic tiêu kép", tp trung cao d, chi dao  quyét 
lit, buy dng sic manh  tOng hçip cüa toàn dan, toàn quân và các cap chInh 
quyén de thirc hin có hiu qua các bin pháp phOng chông djch, không de djch 
bnh lay lan, büng phát; dông thu thirc hin manh  me cac giái pháp phát triên 
kinh tê - xâ hi, khOng de dirt gAy các hoat dng kinh tê, phân dâu tAng truing 
kinh tê ir mirc cao nhât cO the, dam bão an sinh, trt t1r an toàn xA hi và dii 
sOng nhân dan. Trong do, tp trung vào mOt  so nhim vi sau: 

1. Yéu cu Giám dc các Si, ThO trtthng co quan thuc Uy ban nhân dan 
tinh, Chü tjch Uy ban nhân dan các huyn, thành phO, thi xA nêu cao tinh than 
trách nhim tri.ric Tinh üy và UBND tinh, quyét lit hânh dng, khOng dê cong 
vic tn tr. Phát huy mçi dLr dja tang truing cOa ting ngành, tirng linh vrc, ting 
dja phuong; day manh  thu hut dâu ti.r và giài ngân von dâu fix toàn xA hi, dc 
bit là vOn dau tu cOng, vOn ODA, von vay uu dAi nuic ngoài. Ngi.rii ding dâu 
cci quan, don vj phâi coi giãi ngãri von dâu tu cOng là nhim vii chInh trj tr9ng 
tam hin nay, két qua giái ngân là can ci dánh giá vic hoàn thânh nhim vi. 
UBND tinh sé xem xét, thành 1p các doàn cong tác lien ngành lam vic trl!c 
tip d xi l các kin nghj, dê xuât cüa ting ngành, tirng dja phuong nhAm thüc 
day giãi ngân dâu ti.r cOng. 
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Các Sâ, ngành, ca quan, doWn vj, dja phtxcing tIch circ trin khai d an 
chInh quyên din tCr, tang cung cãi cách hành chInh, cãi thin chi so PcI, PAFI, 
tap trung thrc hiên dông bô cac giai phap phuc vu ngtwi dan va doanh nghiêp, 
quyêt 1it phân dâu dê hoàn thành cao nhât các miic tiêu nhim vii dã dé ra. 

2. Si Y t tp trung cao d cho cOng tác phOng ch6ng djch covid- 19 và 
djch bach  hâu; sam trInh cap có thâm quyên thành 1p Trung tam Hôi sirc cap 
cuu phuc vu diêu tn COVID-19 tal Bênh viên Da khoa tinh (hoäc Bênh viên 
Chuyên khoa Lao và Bnh phôi) dê gop phân chông lay nhim chéo và giãm tài 
cho Bnh vin; Tham mxu UBND phê duyt dja diem cach ly tp trung dãnh 
cho can b và nhân viên y tê; phôi hqp vâi các dja ph.rng day manh  hoat dng 
cüa To COVID- 19 cong dông, tAng cithng quãn 1' chat Ce dôi tung F 1 và F2 và 
ngi.thi tr các vüng djch ye; lam vic vâi Bô Y tê dê h trcl tinh dâu Ui may Sinh 
hóa t1r dng vâ trang thiêt bj, vt Ui y tê thiêt yêu phiic vii cong tác phông, chông 
djch trên dja bàn. 

3. So K hoach vâ Du tu chii tn, phi hcrp vOi các cci quan lien quan xây 
dijng kjch bàn tAng truOng qu III và qu IV nAm 2020 theo ngành, 1mb vrc và 
cà tinh trên co sO thông ké day dü, dr báo sat tInh hinh và dé xuât các giái pháp 
huy dng nguôn hrc hiu qua, phân dâu dat  miic tiéu tAng tnthn kinh té cà nãm 
0 mrc cao nhât có the. Tp trung don dôc giái ngân toàn b so von kéo dài tü 
các nAm tri.rOc chuyên sang; tham mi.ru UBND tinh diêu chinh von ngãn sách 
nAm 2019 kéo dài sang nAm 2020 cüa các dir an chm tien d dê chuyén sang 
các dir an cO tiên d giãi ngân tot và có nhu câu bô sung von; diëu chinh kjp th0i 
kê hoach  dâu tix cong von ngân sách nAm 2020 giüa các SO, ngành và dja 
phuong theo quy djnh cüa HDND tinh. 

4. SO Nông nghip và Phát trin nông thôn chi dao,  hithng dn các dja 
phuang tp trung thu hoach  vi He Thu, phát triên nông nghip hu c, nuôi 
trOng kêt hqp dánh bat thüy hãi san, nhân rng các mô hInh san xuat hiu qua; 
day manh  các giài pháp c câu lai  nông nghip thIch ing vOi biên dôi khI hu; 
phân du hoàn thành chi tiêu san hrcing luang thrc có hat  nAm 2020 dA dê ra. 
Tiêp tiic triên khai hiu qua Chung trInh xây dimg nông thôn mOi. To chOc 
quán trit Va triên khai hiu qua Chi thj sO 42-CT/TW cüa Ban BI thu, chü dng 
theo döi, có phucing an phông, chông, üng phó vOi thiên tai, nhât là trong müa 
bAo, lü sap den. Chi dao  các dja phung triên khai dông b cac giâi pháp phông, 
chông djch bnh, nhât là djch tã Ign Châu Phi, djch 10 mom long móng Ogia 
sñc; day nhanh quy mO tái dan, khôi phc dan lqn. TAng cuOng thrc hin dông 
b các bin pháp phOng, chong cháy rung. Co giãi pháp xO l, khAc phuc tInh 
trang sit Iün, sat  10 các diem dé xung yeu, dp, ho thñy li xuông cap nghiêm 
tr9ng dé dam an toàn tjnh mang và tài san cüa ngu&i dan. 

Giao SO Nông nghip và PTNT nghiên c1ru, báo cáo UBND tinh d thng 
nht theo huOng 0 buOc thm djnh cAp chü trung dAu Ui dir an chi xAc dnh rO 
hin trng dAt rung nhung chua phé duyt chü tnrang chuyn dôi thng. Sau khi 
cAp có thAm quyn phé duyt chü truang chuyên di rung sê bô sung, di&u chinh 
tnong quy& djnh chU tnrang dâu Ui cüa dir an. Hoàn thành trong tháng 8/2020. 
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5. S Tài chInh tip tiic tang ci..thng k' 1ut tài chInh - ngân sách nhà 
nuOc, thirc hin trit dé tiét kim chi ththng xuyen, nhât là các khoãn chi hi 
h9p, di cong tac, mua sam chua thixc sir can thiêt dê dành nguôn hrc cho cong 
tác phông chông djch và các nhim vii cap bach khác; phôi hçrp, don doe Cijc 
Thué, Ciic Hâi quan tang ci.thng các bin pháp nhäm miic tiêu phân dâu thirc 
hin kê hoch thu ngân sách trên dja bàn dä dê ra, bào dam nhim vi chi ngân 
sách theo dir toán näm 2020. 

6. Ban quàn 1 KKT tinh don dc, phi hçp vi các Si, ngành, dja 
phixcing lien quan tp trung tháo gor khó khän dê trién khai tIch circ các dr an 
dau tix trong KKT Dông Nam, nhât là các dir an tr9ng diem nhi.r: Cãng M Thüy, 
H thông cap nithc, Nhà may nhit din Quâng Trj 1, các dir an din khI và Khu 
cong nghip VSIP8. 

7. Sr Cong Thucmg t.p trung h trq nhà du ti.r tháo gâ khó khàn, day 
nhanh tiên d, s6m hoàn thành các dir an cong nghip tr9ng diem, nhât là các dir 
an näng lung, bao gôm Ca vic day nhanh tién d &thng day 220 KV DOng Ha 
- Lao Bâo dé hoàn thành mi1c tiêu dóng din vào dâu nAm 2021. Co giãi pháp h 
trG doanh nghiêp tan dung Ioi the cua cac Hiép dinh thiiong ma! ti! do dA co hiêu 
hrc (CPTPP, EVFTA) dê xuât khau hang hóa. Tiêp tiic triên khai hiu qua 
chiiang trInh kIch câu ni dja "Ngi Vit Nam ixu tiên dung hang Vit Narn", 
xay dmg, triên khai các chucmg trInh giãm giá, kIch câu tiéu dung; phát triên 
CáC kênh phân phôi, tn diing co hi day rntnh thiwng mi din t1r, thüc day 
phát triên mnh th tru?ng trong niióc và xuât khâu. Bão dam can dôi cung CâU 
nh&ng mt hang thiêt yêu, phôi hçip chi dao  tang cix&ng kiém tra, kiêm soát thj 
tru&ng, chông hang giã, hang nhai, hang kern chat krcng. 

8. S Lao dng - Thiicing binh và Xâ hi don dc các huyn, thj xã, thành 
phO hoàn thành cong tác triên khai h trg ng1xi dan gp khó khän do di djch 
Covid-19 theo chi do cüa B Lao dng-Thi.rang binh và Xä hti ti Cong din 
so 05/CD-LDTBXH ngày 23/6/2020 ye vic don dOe hoàn thành tién d triên 
khai Quyet djnh sO 1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu tuóng ChInh phñ 
quy djnh ye vic thirc hin các chInh sách ho trV ngui dan gp khó khän do di 
djch Covid- 19; Kiém tra các dja phwmg thrc hin vic chi trà cho các nhóm dOi 
tixçmg dxçic hO Ira do dai  djch COVID-19 tren dja bàn mt each kjp th?:ii, diing 
dan, dam báo dng quy trInh, quy djnh, kien quyêt khOng de tnic lçii, tham 0, 
that thoát. 

9. S Tài nguyen Môi trl.rYng don dc các dja phrnng khn truang lap, 
trInh phé duyt quy hoch sir ding dat giai do?n 202 1-2030 và ké hoach  sr ding 
dat näm 2021 (bao cáo UBND tinh cii the nhQng dn vi thirc hin khOng darn 
bâo th&i gian, chat hrgng de Co bin pháp xir l theo quy djnh); Theo dôi, kjp 
thai xCr l các vuOng mac trong bOi thithng, ho trçi de day nhanh cOng tác GPMB 
triên khai các d an dOng tiên d; Tp trung chi do, day mnh dâu tu c s& h. 
tang, dâu giá quyen sir diing dat; to chüc dâu giá quyén sir diing dat các khu dat 
cho thué phiic vv nhà dau tu và doanh nghip nhãm duy trI, nâng cao chi sO tiép 
cn dat dai; Tiép tiic rà soát, diéu chinh bang giá dat dam báo phü hçip vâi giá 
thj tru&ng; Tham mu'u UBND tinh chuang trmnh lam vic vài B Tài nguyen và 
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Môi tnthng v b sung chi tiêu quy hoach sir diing ctt và mt s ni dung lien 
quan can tháo gO (trong tháng 8/2020). 

Tnrc m&t chua thành 1p Trung tam GPMB thuc tinh. Yêu cu các dja 
phuang, dcm vj huy dng ca h thông chInh trj vào cuc dé day nhanh cong tác 
GPMB. Giao Si Tài nguyen - Môi trung chü tn, phôi hqp vói S Nông nghip 
và PTNT và các ngành lien quan dê xuât cc ché ho trçY cong tác GPMB. TrInh 
UBND tinh trizâc ngày 3 0/8/2020. 

10. S Giáo diic và Dào tao  t chrc thng kt rut kinh nghim k' thi t& 
nghip THPT nAm 2020; Dông thai rà soát các diêu kin ye CG sâ 4t chat, di 
ngü, ké hoch dê triên khai nhim vii näm h9c mâi 2020-2021 (ngày tru tru&ng 
01/9 và ngày khai giâng nàm h9c mâi 05/9/2020) 

11. Ciic Thng kê tAng cu&ng cong tác phi hçp vi các S&, ngành, dja 
phwmg dê nâng cao chat luçng cong tác thông kê, không dé xày ra tlnh trng 
thông ké chm, sO 1iu con chnh 1ch, bó sot ye xuât nh.p khâu, ngân sách nhà 
ni.nc, tin diing v.v... 

12. Giao Van phông UBND tinh (T COng tac cüa Chü tjch UBND tinh) 
kiêm tra vic báo cáo và cp nht báo cáo vào phân mêm theo dôi chi dao  cüa 
UBND tinh, báo cáo UBND tinh ye các tru&ng hçip báo cáo không dung quy 
djnh, gAn vói kêt qua thi dua khen thithng cuôi näm theo Quyêt djnh so 

23/2016/QD-UBND ngày 24/06/20 16 cüa UBND tinh ye ban hành Quy chê theo 
dôi, don doe, kiêm tra vic thirc hin nhim vi cüa UBND tinh, Chü tjch UBND 
tinh giao 

Trén day là kin kt lun cüa Chü tch UBND tinh Vô VAn Hung tai 
phiên hçp, UBND tinh thông báo dê các S&, ngành, dja phi.rong lien quan biêt, 
thrc hin./. 

Niinlzân: TL. CHU TICH 
CHANH VAN PHONG 

Nguyn Cãnh Htrng 

- IT Tinh üy (b/c); 
- TI' HDND tinh; 
- CT, các PCT, các TJVUBND tinh; 
- Sâ KHDT, GTVT, Ciic Thng ké; 
- Thanh tra tinh, Ban quãn I các KKT; 
- Các ca quan cap tinh: NHNN, KBNN, 
Thu& Hãi quan, B CI-IQS tinh, CA tinh, 
B CH B dôi BP tinh; 
- UBND các huyn, TP, TX; 
- CVP, các PVP, CV; 
- Li.ru: VT, TH(D). 
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