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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm  

và bổ sung nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020 

 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính 

phủ, Chỉ thị số 09/CT-TTg ngày 01/4/2019 của Thủ tƣớng Chính phủ, Nghị quyết 

số 16/NQ-TU ngày 12/12/2019 của Tỉnh ủy về phƣơng hƣớng, nhiệm vụ năm 

2020, Nghị quyết số 33/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 của HĐND tỉnh về kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, UBND tỉnh đã ban hành chƣơng trình 

công tác với các nhiệm vụ và giải pháp cụ thể, chỉ đạo các ngành, địa phƣơng tập 

trung triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

Trong bối cảnh tình hình quốc tế, trong nƣớc có những biến động lớn, chƣa 

từng có trong nhiều thập kỷ do tác động của đại dịch Covid-19, kinh tế thế giới 

rơi vào tình trạng suy giảm. Tăng trƣởng kinh tế trong nƣớc chững lại và thấp 

hơn so với cùng kỳ; hầu hết các ngành, lĩnh vực của nền kinh tế chịu ảnh hƣởng 

nặng nề; nhiều hoạt động kinh tế - xã hội ngƣng trệ, gián đoạn chuỗi cung ứng; 

tuy nhiên dự báo vẫn có những điểm thuận lợi trong phát triển kinh tế. Trong bối 

cảnh gặp khó khăn, thách thức lớn, Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và cộng 

đồng doanh nghiệp của tỉnh tập trung quyết liệt thực hiện “mục tiêu kép”: vừa 

quyết liệt phòng, chống dịch bệnh, vừa duy trì, phục hồi nhanh, phát triển các 

hoạt động kinh tế - xã hội và bảo đảm đời sống nhân dân. Với sự nỗ lực, quyết 

tâm của cả hệ thống chính trị, Đảng bộ, chính quyền, nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội 6 tháng đầu năm 2020 đạt đƣợc kết quả quan trọng trên các lĩnh vực, cụ 

thể nhƣ sau: 

I. VỀ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 

Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Trung ƣơng và diễn biến trên địa bàn tỉnh, Ban 

Thƣờng vụ Tỉnh ủy đã ban hành Thông báo số 726-TB/TU ngày 31/3/2020 về 

công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và UBND tỉnh đã ban hành nhiều văn bản 

chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch, tổ chức Hội nghị giao ban trực tuyến với 

các huyện, thị xã, thành phố để chủ động chỉ đạo tập trung triển khai quyết liệt 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của Thủ 

tƣớng Chính phủ, hƣớng dẫn của Bộ Y tế. 

Chủ động kiểm soát tốt dịch bệnh, không để bị động, bất ngờ trong mọi 

tình huống; dự báo sát, đúng tình hình diễn biến dịch bệnh; quyết liệt triển khai 

các giải pháp ngăn chặn, phát hiện, khoanh vùng, cách ly, dập dịch; thực hiện tốt 

công tác truyền thông, thông tin công khai, minh bạch, kịp thời tới mọi ngƣời 

dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, nâng cao nhận thức và sự chủ động của 

nhân dân trong phòng chống dịch, đƣợc nhân dân tin tƣởng, đồng tình, ủng hộ; 
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không để dịch bệnh lây lan, bùng phát trong cộng đồng; các ca nhiễm Covid - 19 

trên địa bàn đƣợc phát hiện kịp thời, đều là các trƣờng hợp ngƣời từ nƣớc ngoài 

vào địa bàn và đã đƣợc điều trị khỏi bệnh. 

Trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ghi nhận 05 trƣờng hợp mắc Covid-19 trong 

đó 03 du khách ngƣời Anh và 02 công dân Việt Nam về từ Nhật Bản. Đã triển 

khai thực hiện 6.239 mẫu xét nghiệm, trong đó: 05 mẫu dƣơng tính (+): BN31, 

BN33, BN57 (đã điều trị khỏi bệnh và xuất viện) và BN 330, BN331 (đang điều 

trị tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương); 5.879 mẫu âm tính (-); 355 đang chờ kết 

quả xét nghiệm. Cách ly y tế tại cơ sở cách ly tập trung 2.231 ngƣời (trong đó: 

đang cách ly cho 352 người tại Trường Cảnh sát V: 344 người và Nam Giang: 08 

người; đã kết thúc cách ly cho 1.879 người). Cách ly y tế tại cơ sở y tế: 202 

ngƣời (trong đó: đang cách ly cho 04 người tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh) và đã kết 

thúc cách ly cho 198 người). Cách ly y tế tại các nhà/nơi lƣu trú 6.435 ngƣời và 

tất cả đã kết thúc cách ly. Tất cả các trƣờng hợp trên tình trạng sức khỏe bình 

thƣờng. 

Áp dụng tờ khai y tế cho tất cả các thuyền viên, thủy thủ nhập cảnh từ 

Trung Quốc từ 00 giờ ngày 25/01/2020 và từ Hàn Quốc từ 15 giờ 00 ngày 

23/02/2020. Kiểm dịch y tế tại Phao số 0 vùng Cảng biển Kỳ Hà  đối với tất cả 

tàu chở hàng hóa, linh kiện Ô tô của Nhà máy THACO. Thủy thủ, thuyền viên 

đƣợc nhập cảnh nhƣng không đƣợc đi bờ.  

 Triển khai kiểm tra thân nhiệt cho tất cả hành khách đi và đến tại Ga đi và 

Ga đến của Sân bay Chu Lai. Tổng số lƣợt ngƣời đƣợc kiểm tra thân nhiệt hơn 

182 nghìn lƣợt ngƣời. Kiểm tra thân nhiệt cho tất cả hành khách nhập cảnh và 

xuất cảnh tại Cửa khẩu Nam Giang từ ngày 01/02/2020, Tây Giang từ ngày 

04/3/2020. Tổng số hành khách 5.739 lƣợt ngƣời. Qua công tác kiểm tra, sàn lọc 

không phát hiện trƣờng hợp nào mắc bệnh, nghi ngờ mắc bệnh. 

 UBND tỉnh đã báo cáo Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về một số nhiệm vụ, giải 

pháp cấp bách phòng chống dịch Covid-19 và chính sách hỗ trợ cho một số đối 

tƣợng khó khăn do tác động của dịch Covid-19; đồng thời đã và đang tập trung 

triển khai thực hiện chính sách của Chính phủ về tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh 

nghiệp, ngƣời dân do ảnh hƣởng của dịch Covid-19; các giải pháp phục hồi, phát 

triển du lịch sau dịch Covid-19 trong 02 năm 2020 và 2021 theo Kế hoạch số 

3245/KH-UBND ngày 15/6/2020. Đến nay có 18/18 huyện, thị xã, thành phố đã 

ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện và phê duyệt danh sách, kinh phí hỗ trợ 

cho 4 nhóm đối tƣợng: Người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ cận nghèo. 

Tổng số ngƣời thuộc đối tƣợng hỗ trợ là 219.543 ngƣời với tổng kinh phí hơn 

255 tỷ đồng. Đến nay, đã hỗ trợ cho  206.009 ngƣời, với kinh phí đã hỗ trợ hơn 

244 tỷ đồng. 

 Mặc dù đã và đang kiểm soát tốt dịch bệnh nhƣng các cấp, các ngành, địa 

phƣơng không chủ quan, lơ là, luôn đề cao cảnh giác, kiên quyết không để dịch 

bệnh quay trở lại; thƣờng xuyên theo dõi sát tình hình, tiếp tục thực hiện quyết 

liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch; kiểm soát chặt 

chẽ các nguồn bệnh xâm nhập từ bên ngoài; phát hiện sớm trƣờng hợp nghi 
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nhiễm tại cộng đồng để cách ly, xử lý triệt để, tránh lây lan; tăng cƣờng năng lực 

của hệ thống y tế để sẵn sàng đáp ứng trƣớc yêu cầu phòng, chống dịch; ứng 

dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh. 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI 6 

THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

Trong bối cảnh chịu tác động hết sức nặng nề của đại dịch Covid-19, tốc độ 

tăng trƣởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm bằng 88,49% so với cùng kỳ năm 

2019
1
, tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) hơn 26.790 tỷ đồng (theo giá so sánh 

2010). Trong đó so với cùng kỳ năm 2019: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy 

sản ít bị ảnh hƣởng bởi dịch Covid-19 nên đây là khu vực duy nhất có mức tăng 

trƣởng 3,25%; khu vực công nghiệp và xây dựng chỉ bằng 80% so với cùng kỳ, 

trong đó: công nghiệp bằng 77,75%; khu vực dịch vụ bằng 89,32% cùng kỳ năm 

2019; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm bị giảm sâu do nhiều hoạt động sản 

xuất trong 6 tháng đầu năm giảm sút nên chỉ bằng 91,21% so cùng kỳ năm trƣớc.  

Quy mô nền kinh tế (giá hiện hành) hơn 44.421 tỷ đồng. Do tình hình dịch 

bệnh, cơ cấu GRDP có sự chuyển dịch so với cuối năm 2019
2
, theo đó cơ cấu 

khu vực nông - lâm nghiệp - thủy sản phát triển, chiếm gần 16,39%; công nghiệp 

và xây dựng giảm, chiếm tỷ lệ 28%, trong đó công nghiệp 22,14%; dịch vụ 

chiếm 34,5%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm gần 21,11%. Tình hình phát 

triển trên từng lĩnh vực cụ thể nhƣ sau: 

1. Tình hình sản xuất công nghiệp, xây dựng  

Sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn còn chịu nhiều ảnh hƣởng của 

dịch bệnh. Đáng chú ý là các doanh nghiệp có quy mô lớn do hoạt động kinh 

doanh đa ngành nghề, có chuỗi giá trị liên kết trong nƣớc và quốc tế nên sức ép 

ảnh hƣởng lớn khi dịch bệnh vẫn đang bùng phát mạnh mẽ trên phạm vi toàn 

cầu. Đến thời điểm hiện tại, hầu hết các doanh nghiệp dần trở lại nhịp độ sản 

xuất bình thƣờng nhƣng vẫn còn chậm; nhiều doanh nghiệp phải thực hiện giãn 

cách xã hội, cho công nhân làm việc thay phiên hoặc tạm ngừng sản xuất. Công 

nghiệp sản xuất và lắp ráp ô tô ngoài sự ảnh hƣởng của dịch bệnh còn chịu sự 

ảnh hƣởng bởi sự cạnh tranh mạnh mẽ của hàng nhập khẩu và các sản phẩm ô tô 

sản xuất trong nƣớc; một số nhà máy khác bị ảnh hƣởng nhƣ: sản xuất bia gặp 

khó khăn do thị trƣờng tiêu thụ, thủy điện tích nƣớc thiếu. Bên cạnh đó từ đầu 

năm đến nay, trên địa bàn tỉnh chƣa có dự án mới sản xuất công nghiệp có quy 

mô lớn đi vào hoạt động. 

Chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 24,7% so với cùng kỳ năm 

2019; trong đó ngành công nghiệp khai khoáng giảm 5,9%, công nghiệp chế biến 

– chế tạo giảm 24,5%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 31,3%; ngành 

cung cấp nƣớc, xử lý rác thải giảm 21,9%. Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công 

nghiệp chế biến, chế tạo ƣớc tính tăng 1,4% so với cùng kỳ năm 2019. Một số 

                                           
1
 Cùng kỳ năm 2019 tăng 6,21%. 

2
 Cơ cấu GRDP năm 2019: Khu vực nông nghiệp chiếm 12,62%; khu vực công nghiệp và xây dựng chiếm 33,96% 

(trong đó công nghiệp chiếm 27,63%); khu vực thƣơng mại - dịch vụ chiếm 34,56%; thuế sản phẩm trừ trợ cấp 

chiếm 18,87%. 
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nhóm ngành có chỉ số tiêu thụ tăng: May trang phục tăng 6,7%; sản xuất giày 

dép tăng 1,5%... Tuy nhiên, một số ngành có chỉ số tiêu thụ giảm nhƣ sản xuất 

chế biến thực phẩm giảm 8,7%; sản xuất vải dệt giảm 43,9%; sản xuất  kim loại 

giảm 68,6%; sản xuất xe có động cơ giảm 43,5%. Chỉ số tồn kho toàn ngành 

giảm 56,7% so với cùng kỳ năm trƣớc, nguyên nhân chủ yếu do nhiều doanh 

nghiệp sản xuất hàng xuất khẩu nhƣng chƣa xuất khẩu đƣợc hàng vì một số nƣớc 

trên thế giới vẫn đang trong thời kỳ chịu ảnh hƣởng của dịch bệnh Covid - 19. 

Chỉ số sử dụng lao động ƣớc tính giảm 3,6% so với cùng kỳ năm 2019. 

Một số ngành thiếu nguyên vật liệu đầu vào để sản xuất hoặc sản xuất ra sản 

phẩm nhƣng gặp khó khăn ở khâu tiêu thụ sản phẩm ra thị trƣờng nƣớc ngoài nên 

đã cắt giảm một phần lao động hoặc chỉ sử dụng luân phiên lao động là nguyên 

nhân làm cho chỉ số sử dụng lao động chung toàn ngành giảm. 

Một số ngành công nghiệp giảm mạnh nhƣ: dệt giảm 17,8% so với cùng 

kỳ, sản xuất da và các sản phẩm có liên quan giảm 32,4%, sản xuất kim loại giảm 

68,3%; sản xuất xe có động cơ giảm 48%, sản xuất phƣơng tiện vận tải khác 

giảm 35,1%. Bên cạnh đó cũng có một số ngành sản xuất tăng nhƣ: sản xuất 

trang phục tăng 7,2%; sản xuất giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 5,5%; sản xuất 

sản phẩm từ cao su và plastic tăng 28,7%; sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính 

và sản phẩm quang học tăng 17,8%. Tuy nhiên, các ngành có tốc độ sản xuất 

phát triển tăng so với cùng kỳ có cơ cấu chiếm tỷ trọng nhỏ nên không thể bù đắp 

lại đƣợc các ngành có chỉ số sản xuất giảm. 

Theo khảo sát 529 doanh nghiệp hoạt động xây dựng trên địa bàn thì có 

đến 56% số doanh nghiệp không thực hiện đƣợc sản xuất kinh doanh; có 46% 

doanh nghiệp nguồn thu không đủ bù đắp cho chi phí phát sinh và 28% doanh 

nghiệp không tuyển đƣợc hoặc phải cắt giảm lao động. Bên cạnh đó, việc giãn kế 

hoạch đầu tƣ công và giảm nguồn vốn xây dựng cơ bản từ nguồn vốn ngân sách 

nhà nƣớc cũng nhƣ chậm giải ngân,... dẫn đến giá trị ngành xây dựng 6 tháng đầu 

năm 2020 giảm hơn 10% so với cùng kỳ năm trƣớc. 

2. Về thương mại, dịch vụ 

Lĩnh vực thƣơng mại, dịch vụ là một trong lĩnh vực chiếm tỷ trọng cao 

trong GRDP các năm, trên 30% trong cơ cấu GRDP. Trong 6 tháng đầu năm 

2020, giá trị khu vực thƣơng mại, dịch vụ chỉ bằng 89,3% cùng kỳ năm 2019; 

trong đó bị ảnh hƣởng nhiều nhất là lĩnh vực dịch vụ lƣu trú và ăn uống giảm 

52%, hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ giảm 42,2%; vận tải kho bãi giảm 

20%; ngành bán buôn và bán lẻ, sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ 

khác chiếm tỷ trọng cao nhất trong khu vực nhƣng giá trị tăng thêm cũng chỉ 

bằng 83,8% cùng kỳ 2019. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng hơn 22,4 nghìn tỷ đồng, 

giảm gần 12,3% so với cùng kỳ năm trƣớc
3
, dự kiến hoạt động bán lẻ hàng hóa 

và dịch vụ sẽ tăng nhanh trở lại sau thời gian dịch bệnh đã đƣợc kiểm soát. Tính 

đến giữa năm 2020, có 159 chợ đang hoạt động, có 02 chợ hạng 1; 13 chợ hạng 2 

                                           
3
 Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng năm 2019 đạt hơn 27,3 nghìn tỷ đồng, tăng 13%. 
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và 144 chợ hạng 3. Tổng số hộ kinh doanh qua mạng lƣới chợ hiện nay khoảng 

23.000 hộ. 

Trƣớc tình hình ngành du lịch chịu ảnh hƣởng hết sức nặng nề, UBND tỉnh 

đã chỉ đạo các địa phƣơng, đơn vị liên quan xây dựng phƣơng án, giải pháp phát 

triển du lịch và kích cầu, khôi phục thị trƣờng khách du lịch đến Quảng Nam, 

nhất là thu hút khách du lịch nội địa nhƣ: Tổ chức Hội thảo: “Tái cơ cấu thị 

trƣờng ngành du lịch Quảng Nam” tìm giải pháp phục hồi, phát triển du lịch và 

xác định hƣớng đi bền vững cho du lịch Quảng Nam, tổ chức diễn đàn Ấn tƣợng 

Việt Nam với chủ đề: “Du lịch Quảng Nam - điểm đến an toàn”, công bố sản 

phẩm kích cầu du lịch và thông tin điểm đến du lịch Quảng Nam. Cùng với đó, 

UBND tỉnh cũng đã phối hợp với UBND thành phố Đà Nẵng và UBND tỉnh tỉnh 

Thừa Thiên - Huế xây dựng các sản phẩm du lịch chung, ký kết chƣơng trình liên 

kết, phục hồi phát triển du lịch sau dịch.  

Mặc dù việc giãn cách xã hội đã đƣợc nới lỏng, các hoạt động dần trở lại 

trạng thái bình thƣờng mới, nhƣng tình hình dịch bệnh đã ảnh hƣởng lớn đến thu 

nhập và tâm lý của ngƣời dân, thị trƣờng khách du lịch quốc tế bị hạn chế, do đó 

lƣợng khách đến tham quan và lƣu trú du lịch trên địa bàn tỉnh vẫn giảm sâu so 

với cùng kỳ năm 2019; chủ yếu là khách nội địa, khách quốc tế công vụ hoặc 

khách quốc tế còn lƣu trú lại từ thời điểm trƣớc dịch ở các địa phƣơng khác đến. 

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, tổng lƣợt khách tham quan, lƣu trú du lịch ƣớc đạt 

1.260.500 lƣợt khách, giảm 69,4% so với cùng kỳ năm 2019, trong đó khách 

quốc tế ƣớc đạt 753.500 lƣợt khách, giảm 70,4%; khách nội địa ƣớc đạt 507.000 

lƣợt khách, giảm 67,8%
4
. Doanh thu từ tham quan, lƣu trú du lịch 6 tháng đầu 

năm 2020 ƣớc đạt 978 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ năm 2019. Thu nhập xã 

hội từ du lịch ƣớc đạt 2.298 tỷ đồng. 

Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ 06 tháng đầu năm 

khoảng 1.927 tỷ đồng, giảm 20%, trong đó vận tải hành khách ƣớc đạt 285 tỷ 

đồng, giảm 37,8%; doanh thu vận tải hàng hóa ƣớc đạt 1.327 tỷ đồng, giảm 

15,8%; doanh thu hoạt động kho bãi và dịch vụ hỗ trợ ƣớc đạt 315 tỷ đồng, giảm 

15,6%. 

3. Tình hình sản xuất nông - lâm - thủy sản 

Sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh vẫn giữ đƣợc mức ổn định, tăng 

trƣởng đảm bảo kế hoạch đề ra. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm toàn tỉnh 

vụ Đông Xuân 2019 -2020 đạt hơn 77,7 nghìn ha, bằng 99,8% so với cùng vụ 

năm trƣớc, trong đó nhóm cây lƣơng thực có hạt 46,9 nghìn ha, bằng 99,2%; 

nhóm cây chất bột có củ đạt 8,5 nghìn ha, bằng 94,5%; nhóm cây có hạt chứa 

dầu đạt 8,5 nghìn ha, bằng 101,4%; nhóm cây rau, đậu và các loại hoa đạt 9,96 

nghìn ha, bằng 103,4%; nhóm cây gia vị và dƣợc liệu đạt 1,2 nghìn ha, bằng 

109,1%; nhóm cây hàng năm khác đạt 2,25 nghìn ha, bằng 105,7%. 

                                           
4
 Năm 2019, tổng lƣợt khách lƣu trú trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt gần 1,85 triệu lƣợt khách, tăng 6,9%, trong 

đó khách quốc tế đạt 852 nghìn lƣợt, tăng 16,9%. 
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Vụ lúa Đông Xuân cả tỉnh gieo cấy đƣợc 41.941 ha, bằng 99,4% so với 

cùng kỳ năm trƣớc, năng suất bình quân dự kiến ƣớc đạt  58,1 tạ/ha, cao hơn so 

với vụ Đông Xuân 2018 - 2019 là 0,3 tạ/ha, sản lƣợng ƣớc 243.700 tấn. 

Chăn nuôi gia súc có xu hƣớng giảm so cùng kỳ năm trƣớc, trong đó, chăn 

nuôi lợn bị ảnh hƣởng của bệnh dịch tả lợn châu Phi gây thiệt hại lớn cho ngƣời 

chăn nuôi. Đàn trâu tính đến thời điểm hiện nay ƣớc đạt 61,7 nghìn con, giảm 

3,1%; đàn bò 173 nghìn con, tăng 2,7%; đàn lợn 260 nghìn con giảm 38,1%  so 

với cùng kỳ năm trƣớc. Tổng đàn gia cầm ƣớc đạt 7,98 triệu con, tăng 7,7% so 

với cùng kỳ năm 2019. 

Ƣớc tính giá trị sản xuất nông lâm thủy sản 6 tháng đầu năm 2020 (theo 

giá so sánh 2010) ƣớc đạt 7.698,6 tỷ đồng, tăng 3,0%  so với cùng kỳ năm 2019, 

trong đó nông nghiệp đạt 4.665,1 tỷ đồng, tăng 2,2%; lâm nghiệp đạt 799 tỷ 

đồng, tăng 5,1%; thủy sản đạt 2.234,4 tỷ đồng, tăng 3,9%. 

Diện tích rừng trồng mới tập trung ƣớc đạt 3.250 ha, tăng 4,5% so với 

cùng kỳ năm 2019; diện tích rừng trồng đƣợc chăm sóc trong kỳ đạt 34 nghìn ha, 

tăng 14,5%; số cây lâm nghiệp trồng phân tán ƣớc đạt 3,57 triệu cây, tăng 2,7%; 

sản lƣợng gỗ khai thác ƣớc đạt 742.000 m
3
, tăng 3,3%. 

Từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 3 vụ cháy rừng, diện tích 

bị cháy trên 33 ha, trong đó 32,3 ha diện tích rừng tự nhiên; 45 vụ chặt phá rừng, 

diện tích thiệt hại 11,5 ha. Hiện nay, đang cao điểm nắng nóng nên UBND tỉnh 

đã tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác PCCCR, thực hiện nghiêm lịch trực 

phòng, cảnh báo cháy rừng, giám sát lửa rừng; xây dựng và tổ chức tuyên truyền 

lƣu động hoặc qua các phƣơng tiện thông tin đại chúng về PCCCR. 

4. Phát triển kinh tế - xã hội nông thôn, miền núi, chương trình nông 

thôn mới, giảm nghèo đạt được một số kết quả nhất định 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/TU ngày 17/8/2016 của 

Tỉnh ủy, Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐND ngày 19/4/2017, Nghị quyết số 

31/NQ-HĐND ngày 28/9/2018 của HĐND tỉnh về phát phát triển kinh tế - xã hội 

miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2017-2020, định hƣớng đến năm 2025. 

Trƣớc mắt tập trung sắp xếp ổn định dân cƣ và triển khai các dự án lớn nhƣ trồng 

rừng gỗ lớn, phát triển chăn nuôi tập trung, phát triển hạ tầng du lịch miền núi và 

phát triển kết cấu hạ tầng gắn với phát triển vùng nguyên liệu.  

Chú trọng công tác xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp 

và phòng chống thiên tai
5
. Tập trung các biện pháp tổ chức sản xuất và liên kết 

theo chuỗi nông sản; tiếp tục đẩy mạnh chƣơng trình mỗi xã một sản phẩm; xúc 

tiến hỗ trợ doanh nghiệp, Hợp tác xã đầu tƣ vào nông nghiệp, nông thôn; các mô 

hình chuyển giao khoa học công nghệ, ứng dụng sản xuất thực hành nông nghiệp 

tốt (GAP), nông nghiệp công nghệ cao. Tổ chức triển khai cơ chế chính sách phát 

                                           
5
 Một số dự án nhƣ: Dự án Xây dựng các Khu TĐC để di dời dân các vùng thiên tai, đặc biệt khó khăn trên địa 

bàn tỉnh Quảng Nam (2016-2020); Mở rộng khu neo đậu tàu thuyền và kết hợp xây dựng cảng cá Hồng Triều; Dự 

án Tăng cƣờng khả năng chống chịu với những tác động của biến đổi khí hậu cho các cộng đồng dễ bị tổn thƣơng 

ven biển Việt Nam (GCF); Hỗ trợ đầu tƣ xây dựng đƣờng ô tô lâm nghiệp; Bảo tồn, kiểm định Sâm Ngọc Linh… 
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triển nông nghiệp, nông thôn vùng Tây gắn với thực hiện chƣơng trình mục tiêu 

quốc gia xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo bền vững. 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội các địa phƣơng miền núi và vùng biên 

giới của tỉnh trong 6 tháng đầu năm đƣợc kiểm soát tốt. Tập trung tiếp tục triển 

khai thực hiện tốt Đề án hợp tác quốc tế hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2013-2020. Tình hình an ninh 

chính trị, trật tự an toàn ở vùng dân tộc thiểu số, nhất là theo dõi, quản lý đối với 

ngƣời nhập cảnh qua cửa khẩu và các con đƣờng, lối tắt, lối mòn dọc tuyến biên 

giới của tỉnh.  

Trong 6 tháng đầu năm 2020, đã phân bổ hơn 175 tỷ đồng từ ngân sách 

tỉnh hỗ trợ các địa phƣơng thực hiện chƣơng trình kiên cố kênh mƣơng, thủy lợi 

hóa đất màu, thủy lợi nhỏ. Đã phân bổ 681,8 tỷ đồng thực hiện Chƣơng trình 

mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM); trong đó, vốn ngân sách 

trung ƣơng 555,7 tỷ đồng, vốn ngân sách tỉnh 126 tỷ đồng. Nguồn vốn này chủ 

yếu tập trung cho các xã về đích nông thôn mới giai đoạn 2019-2020 theo chỉ 

tiêu Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXI đề ra
6
. Phấn đấu đến cuối năm không còn 

xã đạt dƣới 8 tiêu chí; chỉ đạo các xã đã đạt chuẩn NTM duy trì và nâng cao chất 

lƣợng các tiêu chí NTM để phấn đấu trở thành xã NTM nâng cao, xã NTM kiểu 

mẫu; hoàn thành các mục tiêu NTM cấp huyện. Tiếp tục rà soát, điều chỉnh lộ 

trình và bổ sung thêm các xã có kết quả tốt trong xây dựng NTM vào danh sách 

xã phấn đấu đạt chuẩn NTM năm 2019-2020. Đến nay, đã có 98 xã đƣợc công 

nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 48,04% tổng số xã, có 102 thôn đƣợc công nhận 

đạt chuẩn khu dân cƣ NTM kiểu mẫu. Tính đến ngày 31/3/2020, bình quân 

chung số tiêu chí NTM đạt chuẩn của toàn tỉnh là 15,28 tiêu chí/xã, tăng 0,02 

tiêu chí/xã so với năm 2019. Phấn đấu năm 2020 có thêm 20 xã đạt chuẩn NTM, 

26 xã đạt chuẩn “Xã NTM nâng cao” nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên ít nhất 

116 xã, đạt tỷ lệ 58%. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả các chƣơng trình, chính sách giảm nghèo, 

chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững. Năm 2020, kinh phí thực hiện 

Chƣơng trình mục tiêu giảm nghèo bền vững hơn 452.413 tỷ đồng (kể cả nguồn 

sự nghiệp). Nguồn vốn này tập trung thực hiện các mục tiêu hỗ trợ phát triển kết 

cấu hạ tầng, hỗ trợ sản xuất, chăm sóc bảo vệ rừng, hỗ trợ giáo dục đào tạo và 

dạy nghề tại các địa bàn nông thôn, miền núi, các xã đặc biệt khó khăn. Nhờ đó 

số hộ nghèo giảm đáng kể, đến cuối năm 2019 tỷ lệ hộ nghèo còn 6,06%, giảm 

1,51% so với năm 2018. Năm 2020, phấn đấu giảm trên 2.700 hộ nghèo theo 

Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra. 

5. Tài chính, ngân hàng 

Tổng thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn ƣớc 6 tháng đầu năm 2020 là 

8.366 tỷ đồng đạt 32,5% dự toán, giảm 33,5% so với cùng kỳ; trong đó thu nội 

địa gần 6.315 tỷ đồng, đạt 30,8% dự toán, giảm 34,3% so với cùng kỳ; thu xuất 

nhập khẩu 2.050 tỷ đồng, đạt 39%, giảm 34,8% so với cùng kỳ. 

                                           
6
 Nâng số xã đạt chuẩn nông thôn mới đến cuối năm 2020 lên 112 xã 
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Tổng chi ngân sách địa phƣơng 6 tháng đầu năm 2020 là 9.271 đạt 34% dự 

toán, nếu không tính chi chuyển nguồn từ năm trƣớc chuyển sang thì ƣớc thực 

hiện 6 tháng đầu năm là 7.571 tỷ đồng, đạt 27% dự toán. Do đại dịch Covid-19 

và các yếu tố bất lợi khác dẫn đến số thu ngân sách nhà nƣớc năm 2020 dự kiến 

không đạt dự toán giao, UBND tỉnh đã trình Thƣờng trực HĐND tỉnh thống nhất 

phƣơng án cắt giảm dự toán chi ngân sách tỉnh năm 2020 để đảm bảo cân đối 

ngân sách; chỉ đạo UBND cấp huyện thực hiện cắt dự toán chi ngân sách năm 

2020 do dự báo ngân sách địa phƣơng hụt thu; tăng cƣờng lãnh đạo thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. 

Mặt bằng lãi suất huy động và cho vay tƣơng đối tích cực, tác động từ 02 

lần giảm lãi suất điều hành của Ngân hàng nhà nƣớc Việt Nam, mặt bằng lãi suất 

huy động và cho vay trên địa bàn giảm so với đầu năm đã góp phần tích cực 

trong hỗ trợ ngƣời dân và doanh nghiệp phục hồi sản xuất sau dịch
7
.  

Nhu cầu tiêu dùng giảm, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 

bị gián đoạn, thu hẹp quy mô sản xuất hoặc hoạt động cầm chừng. Đến ngày 

30/6/2020, tổng vốn huy động trên địa bàn đạt 56.621 tỷ đồng, tăng 1,91% so với 

đầu năm
8
. Nguyên nhân huy động tăng thấp là tiền gửi thanh toán của doanh 

nghiệp giảm 15,07% so với đầu năm. Tổng dƣ nợ cho vay trên địa bàn đạt 76.426 

tỷ đồng, tăng 3,69% so với đầu năm và tăng 10,44% so với cùng kỳ.  

Các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh đã tháo gỡ khó khăn cho 456 doanh 

nghiệp, cá nhân, hộ gia đình với dƣ nợ hơn 990 tỷ đồng; trong đó dƣ nợ đƣợc cơ 

cấu lại thời hạn trả nợ 778 tỷ đồng; dƣ nợ đƣợc miễn, giảm lãi 212 tỷ đồng. Đến 

cuối tháng 6/2020, tổng nợ xấu trên địa bàn là 795 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 1,04% 

tổng dƣ nợ. 

6. Về đầu tư xây dựng 

Tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội thực hiện 6 tháng hơn 12.297 tỷ đồng, chiếm 

27,7% GRDP và giảm gần 25,8% so cùng kỳ. Trong đó vốn đầu tƣ thuộc nguồn 

vốn nhà nƣớc quản lý ƣớc thực hiện 3.498 tỷ đồng, giảm gần 5% so cùng kỳ. 

Nguồn vốn huy động từ khu vực ngoài nhà nƣớc 6 tháng đầu năm 2020 ƣớc thực 

hiện 4.956 tỷ đồng, giảm gần 47% so cùng kỳ; nguồn vốn đầu tƣ trực tiếp nƣớc 

ngoài ƣớc thực hiện 3.843 tỷ đồng, tăng 8,5% so cùng kỳ.  

Khối lƣợng vốn đầu tƣ thuộc ngân sách nhà nƣớc do địa phƣơng quản lý 6 tháng 

đầu năm thực hiện hơn 2.314 tỷ đồng, giảm 4,6% so cùng kỳ. Trong đó vốn đầu tƣ thuộc 

cấp tỉnh quản lý thực hiện 1.249 tỷ đồng, giảm 0,8%; cấp huyện 969 tỷ đồng, giảm 9,2%; 

cấp xã 96 tỷ đồng, giảm 1,7%. Một số công trình mới khởi công trong 6 tháng đầu năm 

2020 nhƣ Đƣờng tránh lũ kết hợp phát triển Nam Phƣớc, huyện Duy Xuyên; Đƣờng đi 

Aró, xã Lăng, huyện Tây Giang; Cầu Thanh Nam - thành phố Hội An; Hệ thống thoát 

nƣớc cho các dự án ven biển phía Bắc, thị xã Điện Bàn (giai đoạn II),... 

                                           
7
 Lãi suất huy động bằng VND phổ biến ở mức 0,1- 0,2%/năm đối với tiền gửi không kỳ hạn và có kỳ hạn dƣới 1 

tháng; 4,0 - 4,25%/năm đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dƣới 6 tháng; 4,9- 6,6%/năm đối với tiền gửi có 

kỳ hạn từ 6 tháng đến dƣới 12 tháng; kỳ hạn từ 12 tháng trở lên ở mức 6,5 - 7,4%/năm. Lãi suất cho vay VND phổ 

biến ở mức 6,0-9,0%/năm đối với ngắn hạn; 9,0-11%/năm đối với trung và dài hạn. Lãi suất cho vay ngắn hạn tối 

đa bằng đồng VND đối với một số ngành lĩnh vực ở mức 5,0%/năm 
8
 Tổng vốn huy động so với cùng kỳ năm 2019 tăng 9,35%. 



9 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh 

lần thứ XXII
9
 và các dự án sử dụng vốn vay ODA nhƣ: Dự án Cải thiện môi 

trƣờng đô thị Chu Lai - Núi Thành; dự án Nạo vét, thoát lũ khẩn cấp và chống 

xâm nhập mặn sông Cổ Cò; Hồ chứa nƣớc Lộc Đại, xã Quế Hiệp, huyện Quế 

Sơn; dự án cải tạo, nâng cấp Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam.   

Tổng vốn kế hoạch đầu tƣ công năm 2020 theo dự toán HĐND tỉnh giao 

tại Nghị quyết số 36/NQ-HĐND ngày 17/12/2019 hơn 6.552 tỷ đồng, bằng 87% 

kế hoạch năm 2019; trong đó vốn đầu tƣ trong cân đối ngân sách địa phƣơng hơn 

4.000 tỷ đồng; vốn ngân sách Trung ƣơng: 2.552 tỷ đồng.  

Tại Nghị quyết số 11/NQ-HĐND ngày 21/4/2020, HĐND tỉnh thống nhất 

chủ trƣơng cắt, giảm dự toán chi ngân sách năm 2020; giãn kế hoạch đầu tƣ và 

giảm kế hoạch vốn đầu tƣ một số dự án sử dụng ngân sách tỉnh để phù hợp khả 

năng thu ngân sách trên địa bàn, đảm bảo cân đối ngân sách năm 2020. Theo đó, 

UBND tỉnh trình Thƣờng trực HĐND tỉnh thống nhất cắt giảm tổng vốn kế 

hoạch vốn năm 2019 và kế hoạch vốn năm 2020 gần 1.414 tỷ đồng, trong đó kế 

hoạch vốn năm 2019 cắt giảm hơn 1.056 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2020 cắt 

giảm hơn 357 tỷ đồng.  

Tổng vốn kế hoạch năm 2020 sau khi cắt giảm hơn 6.192 tỷ đồng. Tính đến 

ngày 17/6/2019 kế hoạch vốn năm 2020 đã phân bổ hơn 5.851 tỷ đồng, đạt 94,5% 

kế hoạch vốn sau khi cắt giảm; kế hoạch vốn chƣa phân bổ hơn 341 tỷ đồng chủ yếu 

thuộc các dự án mới thuộc Chƣơng trình bổ sung ngoài kế hoạch đầu tƣ công trung 

hạn giai đoạn 2016-2020 và Chƣơng trình mục tiêu bổ sung các dự án quan trọng 

Quốc gia từ nguồn dự phòng, đang thực hiện thủ tục phê duyệt dự án. 

Kết quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tƣ công năm 2020 toàn tỉnh (không 

bao gồm các dự án trên địa bàn tỉnh do Trung ƣơng quản lý) đến 30/6/2020 là 

1.706.674 triệu đồng, đạt 26% so với tổng kế hoạch vốn đƣợc giao tại Quyết định 

4122/QĐ-UBND ngày 18/12/2020, đạt 27,6% so với tổng kế hoạch vốn sau khi 

cắt giảm, đạt 29% so với tổng kế hoạch vốn đã phân bổ. 

Tập trung giải quyết các tồn tại, vƣớng mắc, đẩy nhanh tiến độ giải phóng 

mặt bằng, bàn giao mặt bằng sạch cho các chủ đầu tƣ triển khai dự án theo tiến 

độ đề ra, nhất là các dự án trọng điểm, các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XXII. Tổng hợp nội dung, đề xuất làm việc với các Đoàn ADB, WB 

về phát triển kết cấu hạ tầng tỉnh Quảng Nam để kịp thời triển khai thực hiện 

trong kế hoạch năm 2021. Đồng thời, xây dựng kế hoạch đầu tƣ công trung hạn 

giai đoạn 2021-2025. 

Nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết quý I năm 2020 là 998,6 tỷ đồng, 

giảm 231,2 tỷ đồng so với nợ đọng xây dựng cơ bản tính đến hết năm 2019
10

, 

trong đó cấp tỉnh giảm 51,6 tỷ đồng, cấp huyện giảm 179,6 tỷ đồng. 

 

                                           
9
 Đƣờng Quốc lộ 40B (đoạn từ đƣờng vào tuyến cao tốc đến tuyến tránh Tiên Kỳ), Đƣờng vào trung tâm xã Axan, 

nối xã Ch'Ơm đến cửa khẩu phụ Tây Giang (giai đoạn II), Trƣờng THPT Trần Đại Nghĩa, Trƣờng THPT Nguyễn 

Duy Hiệu, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam, Kho lƣu trữ chuyên dụng tỉnh.  
10

 Nợ đọng xây dựng cơ bản đến hết năm 2019 là 1.197,4 tỷ đồng 
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7. Quản lý tài nguyên, môi trường được quan tâm 

UBND tỉnh đã phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2020 của 16/18 huyện, 

thị xã, thành phố. Tổ chức kiểm tra, giám sát các dự án có đề xuất chuyển mục 

đích sử dụng đất chuyên trồng lúa nƣớc có diện tích lớn, trƣớc khi ban hành 

quyết định thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất. Rà soát quy trình, thủ tục 

đất đai, các hồ sơ có liên quan đến dự án nhà ở và dự án kinh doanh bất động sản, 

các dự án du lịch ven biển. Thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích 

sử dụng đất 93 dự án, công trình. Sửa đổi, bổ sung quy trình xác định giá đất, phê 

duyệt giá thu tiền sử dụng đất, giá đất tái định cƣ, giá khởi điểm để đấu giá quyền 

sử dụng đất và giá bồi thƣờng khi Nhà nƣớc thu hồi đất của 48 dự án. 

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 04/11/2016 

của Tỉnh ủy về tăng cƣờng công tác quản lý, bảo vệ rừng và tài nguyên khoáng 

sản trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016 - 2020. Tăng cƣờng công tác quản lý nhà 

nƣớc, phát huy vai trò của các cấp, các ngành trong việc quản lý khoáng sản cát, 

sỏi lòng sông, cửa biển. Từ đầu năm đến nay, UBND tỉnh đã ban hành 09 Quyết 

định phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản, với tổng số tiền đã phê 

duyệt là 17,529 tỷ đồng; tổng số Quyết định đã ban hành là 304 Quyết định, tổng 

số tiền đã phê duyệt là 328,106 tỷ đồng. 

Thực hiện đúng quy định của pháp luật về thẩm định hồ sơ, tham mƣu 

UBND tỉnh cấp, ban hành 19 giấy phép hoạt động khoáng sản; tổng số giấy phép 

khai thác khoáng sản còn hiệu lực 98 giấy phép. 

Tăng cƣờng công tác quản lý, bảo vệ môi trƣờng, đặc biệt là ở các khu, 

cụm công nghiệp, các địa điểm vui chơi, du lịch. Trên địa bàn tỉnh hiện có 

06
(11)

/07 KCN đang hoạt động có hệ thống thu gom, xử lý nƣớc thải tập trung, 

đạt tỷ lệ 85,7%. Chú trọng công tác bảo vệ môi trƣờng tại các lƣu vực sông, đặc 

biệt là 02 hệ thống sông chính Vu Gia - Thu Bồn và sông Tam Kỳ. Rà soát, 

thống kê các cơ sở sản xuất, kinh doanh trên địa bàn có hoạt động xả thải vào các 

lƣu vực sông, biển để có biện pháp quản lý và bảo vệ môi trƣờng. 

Kiểm tra việc thực hiện nhập khẩu, sử dụng phế liệu nhập khẩu làm 

nguyên liệu sản xuất. Tiếp tục triển khai thực hiện quy hoạch quản lý chất thải 

rắn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2011-2020. Thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý 

rác thải, nƣớc thải sinh hoạt; trong đó chú ý tổ chức kiểm tra, đánh giá công tác 

quản lý, xử lý chất thải rắn tại các bãi rác quy mô nhỏ ở các huyện. UBND tỉnh 

đã ban hành Quyết định số 1331/QĐ-UBND ngày 20/5/2020 về việc triển khai 

thực hiện Nghị quyết số 01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh về 

cơ chế khuyến khích, hỗ trợ đầu tƣ khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập trung 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020 - 2030. 

8. Về hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh 

Tiếp tục triển khai đồng bộ các nhóm giải pháp để tập trung tháo gỡ khó 

khăn, giải quyết vƣớng mắc của doanh nghiệp và thúc đẩy sản xuất, kinh doanh 

                                           
11 KCN Điện Nam – Điện Ngọc, KCN Bắc Chu Lai, KCN Đông Quế Sơn, KCN Tam Thăng, KCN hậu cần cảng Tam Hiệp, 

KCN Cơ khí ô tô Chu Lai – Trƣờng Hải. KCN Thuận Yên (TP Tam Kỳ) dự kiến sẽ đầu tƣ đầu tƣ trong năm 2021. 
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của doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Nam bị ảnh hƣởng bởi dịch bệnh 

Covid-19 tại Chỉ thị số 11/CT-TTg ngày 04/3/2020 của Thủ tƣớng Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo 

đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-19; Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 

29/5/2020 về nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, 

thúc đẩy giải ngân vốn đầu tƣ công và bảo đảm trật tự an toàn xã hội trong bối 

cảnh đại dịch Covid -19 của Chính phủ. 

Hoạt động khởi nghiệp đổi mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh 6 tháng đầu năm 

đạt đƣợc những kết quả nhất định, trong đó ban hành kế hoạch xây dựng hệ sinh 

thái khởi nghiệp sáng tạo tỉnh Quảng Nam năm 2020 và sơ kết giai đoạn I; xây 

dựng dự thảo trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết “Hỗ trợ khởi nghiệp đổi 

mới sáng tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Nam, giai đoạn 2021 –2030”.  Đến nay, hệ 

sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST) cấp huyện và phát triển mạng lƣới câu lạc 

bộ khởi nghiệp sáng tạo. Toàn tỉnh có 17/18 huyện đã xây dựng và ban hành Kế 

hoạch xây dựng Hệ sinh thái KNST cấp huyện; mạng lƣới Câu lạc bộ KNST cấp 

huyện đã thành lập đƣợc ở 08 địa phƣơng, 02 trƣờng Đại học, Cao đẳng.  

Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 613 doanh nghiệp với số vốn đăng 

ký là 4.791 tỷ đồng, bằng 79,4% số doanh nghiệp đăng ký mới, vốn đăng ký chỉ 

bằng 49,7% so với cùng kỳ năm trƣớc. Số doanh nghiệp giải thể là 128 doanh 

nghiệp, giảm 37,3%; số bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp là 268 

doanh nghiệp, tăng 42,6%; số thông báo ngừng hoạt động là 336 doanh nghiệp, 

tăng 33,9% so với cùng kỳ năm trƣớc. Số doanh nghiệp đăng ký mới giảm nhƣng 

số doanh nghiệp thông báo ngừng hoạt động lại tăng cao so với cùng kỳ nguyên 

nhân chủ yếu do ảnh hƣởng của dịch bệnh Covid19 đã tác động trực tiếp đến 

hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng nhƣ việc đầu tƣ mới vào sản xuất 

kinh doanh của doanh nghiệp.  

Cùng với việc thu hút đầu tƣ, công tác rà soát, hậu kiểm sau cấp chứng 

nhận đăng ký đầu tƣ đƣợc quan tâm, tăng cƣờng, góp phần giải quyết dứt điểm 

các dự án chậm tiến độ, tạo cơ hội cho các nhà đầu tƣ khác thực sự có năng lực 

triển khai dự án. Từ đầu năm đến nay, đã cấp mới 6 dự án đầu tƣ trực tiếp nƣớc 

ngoài, giảm 46% so cùng kỳ. Tổng vốn đăng ký đầu tƣ hơn 33 triệu USD, tăng 

36,4% so cùng kỳ. Trong 6 dự án cấp mới có 3 dự án ngành công nghiệp với 

tổng vốn đăng ký 18 triệu USD; 3 dự án dịch vụ với tổng vốn đăng ký hơn 15 

triệu USD. Tổng số dự án FDI còn hiệu lực trên địa bàn tỉnh tính đến nay là 196 

dự án với tổng vốn đăng ký 5,93 tỷ USD, lĩnh vực đầu tƣ chủ yếu ngành công 

nghiệp chế biến chế tạo, dịch vụ du lịch. 

 9. Văn hóa - xã hội tiếp tục được quan tâm, an sinh xã hội được đảm 

bảo 

Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, các lễ hội truyền thống tạm dừng để tập 

trung cho nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh. Xây dựng chƣơng trình, kế hoạch đề 

nghị Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trình Chính phủ thống nhất chủ trƣơng cho 

tỉnh Quảng Nam đăng cai: “Năm Du lịch Quốc gia 2021 kết hợp với Lễ hội 

Quảng Nam - Hành trình di sản và Hội thi hợp xƣớng quốc tế”. Cho phép thành 



12 

phố Hội An tổ chức chƣơng trình: “Giao lƣu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 

18”... 

Tổng kết 10 năm thực hiện: “Chiến lƣợc phát triển thể dục, thể thao Việt 

Nam đến năm 2020”; tiếp tục triển khai thực hiện Chƣơng trình bơi an toàn, 

phòng, chống đuối nƣớc trẻ em năm 2020. Tổ chức đánh giá kết quả thực hiện 

Nghị quyết số 25/2011/NQ-HĐND ngày 09/12/2011 của HĐND tỉnh và Quyết 

định số 657/QĐ-UBND ngày 29/2/2012 của UBND tỉnh về phê duyệt Quy hoạch 

phát triển sự nghiệp Thể dục thể thao tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2012 - 2020, 

tầm nhìn đến năm 2025 tại các huyện, thị xã, thành phố. Triển khai xây dựng Đề 

án: “Hỗ trợ phát triển Câu lạc bộ Bóng đá Quảng Nam giai đoạn 2021-2025”; 

phối hợp, hỗ trợ đoàn đua xe đạp Cúp HTV. 

Học sinh các cấp học phải nghỉ học từ ngày 03/02/2020 đến ngày 

04/5/2020 để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; các cơ sở giáo dục thực hiện 

phƣơng châm: "Học sinh tạm dừng đến trƣờng nhƣng không dừng học"; triển 

khai việc dạy học trực tuyến, dạy học qua truyền hình; thực hiện giảm tải chƣơng 

trình học kỳ 2 các cấp học. Xây dựng chƣơng trình dạy học các môn lớp 12, phát 

trên sóng truyền hình QRT của tỉnh, đồng thời kéo dài thời gian kết thúc năm học 

2019-2020 đến trƣớc ngày 15/7/2020. 

Hệ thống mạng lƣới trƣờng lớp đƣợc quan tâm đầu tƣ và phân bố hợp lý trên 

địa bàn tỉnh; năm học 2018-2019, toàn tỉnh có 800 trƣờng
12

 với 332.662 học sinh; 

191 trung tâm học tập cộng đồng tại các xã, phƣờng, thị trấn; có 02 Trung tâm 

giáo dục thƣờng xuyên
13

; có 85 Trung tâm tin học - ngoại ngữ; có 09 đơn vị đƣợc 

cấp phép giáo dục kỹ năng sống và 06 trung tâm tƣ vấn du học đang hoạt động.  

Chú trọng công tác xây dựng trƣờng chuẩn. Toàn tỉnh có 541 trƣờng đạt 

chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ trên 65,25%
14

; tiếp tục dẫn đầu các tỉnh Duyên hải miền 

Trung về công tác xây dựng trƣờng đạt chuẩn quốc gia. Công tác phân luồng, 

định hƣớng nghề nghiệp cho học sinh sau THCS, THPT đƣợc tập trung thực 

hiện. Trong kế hoạch năm 2020, tiếp tục bố trí vốn để đầu tƣ xây dựng các 

Trƣờng THPT: Võ Chí Công, Trần Quý Cáp, Hồ Nghinh, Lý Tự Trọng, ... 

Đảm bảo số lƣợng và chất lƣợng đội ngũ giáo viên đƣợc nâng lên
15

, cơ sở 

vật chất, trang thiết bị trƣờng học cơ bản đáp ứng đƣợc nhu cầu dạy học. Kỳ thi 

học sinh giỏi quốc gia năm học 2019 - 2020, đội tuyển học sinh giỏi của tỉnh vẫn 

duy trì số lƣợng giải, dẫn đầu trong 11 tỉnh miền Trung và Tây Nguyên
16

. Tại 

cuộc thi Olympic du học Nga dành cho học sinh các trƣờng Trung học phổ thông 

chuyên khu vực miền Trung năm 2020, Quảng Nam tiếp tục dẫn đầu khu vực với 

23 học sinh giành chiến thắng trong tổng số 44 học sinh ở khu vực miền Trung - 

Tây Nguyên dự thi. Phát triển giáo dục miền núi đƣợc quan tâm thƣờng xuyên; 

                                           
12

 Mầm non: 279 trƣờng, tiểu học: 248 trƣờng, THCS: 216 trƣờng, THPT: 57 trƣờng. 
13

 TT GDTX tỉnh Quảng Nam và TT GDTX tƣ thục Trần Cao Vân. 
14

 THPT 22 trƣờng, THCS 154 trƣờng, tiểu học 208 trƣờng, mầm non 157 trƣờng. 
15

 Chất lƣợng đội ngũ toàn ngành hiện có 05 tiên sĩ, 03 nghiên cứu sinh và 240 thạc sỹ, còn lại trình độ đại học. Tỷ 

lệ giáo viên trên chuẩn: Mầm non có 59,6%; Tiếu học: 87%; THCS: 58% va THPT: 8,2%). 
16

 Kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia năm 2020 tỉnh Quảng Nam đạt 33 giải, tăng 03 giải so với năm 20.9; đây là kết 

quả cao nhât từ khi tái lập tinh đến nay: 03 giải Nhì, 10 giải Ba, đặc biệt, có 01 học sinh dƣợc vào vòng 2 chọn đội 

tuyên dự thi quôc tê. 
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việc kết nghĩa giữa các trƣờng miền núi và miền xuôi đƣợc đẩy mạnh, đạt đƣợc 

những kết quả nhất định. 

 Xây dựng Đề án sắp xếp cơ sở giáo dục nghề nghiệp (GDNN) công lập 

trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp 

hành Trung ƣơng khoá XII và Chƣơng trình số 15-CTr/TU ngày 27/02/2018 của 

Tỉnh ủy Quảng Nam. Trong 6 tháng đầu năm 2020, tổng số tuyển sinh GDNN 

toàn tỉnh là 7.112 ngƣời; trong đó: tổng số sinh viên, học sinh và ngƣời học nghề 

tại các cơ sở GDNN là 5.616 ngƣời
17

; đào tạo thƣờng xuyên, đào tạo dƣới 3 

tháng, lao động đƣợc đào tạo, bồi dƣỡng, tập huấn theo các chƣơng trình khuyến 

công, khuyến nông, khuyến ngƣ, tại các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh 

doanh, làng nghề 1.453 ngƣời. Riêng số lao động đƣợc đào tạo theo Đề án đào 

tạo nghề lao động nông thôn 820 ngƣời và theo cơ chế hỗ trợ đào tạo lao động 

cho chƣơng trình, dự án trọng điểm và các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh giai 

đoạn 2016-2020 hơn 370 ngƣời. 

Kịp thời thực hiện chính sách ngƣời có công và an sinh xã hội. Thực hiện 

trợ cấp, thăm hỏi, tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020 cho các 

trƣờng hợp chính sách, ngƣời có công, ngƣời nghèo, các đối tƣợng bảo trợ xã 

hội
18

. Tập trung giải quyết hồ sơ ngƣời có công, nhất là hồ sơ tồn đọng và hồ sơ 

có nhiều vƣớng mắc về quy trình thủ tục. Xác nhận, thực hiện chế độ trên 2.206 

trƣờng hợp; thẩm định, di chuyển hồ sơ, giải quyết đơn thƣ công dân liên quan 

đến chính sách ngƣời có công, giới thiệu giám định AND xác định danh tính liệt 

sỹ, cấp sổ ƣu đãi học sinh, sinh viên con gia đình chính sách 544 trƣờng hợp. Lập 

Quyết định điều dƣỡng tập trung đối với 1.744 lƣợt ngƣời. Toàn tỉnh có 15.237 

Bà mẹ VNAH, hiện còn sống 617 Mẹ, tất cả các Mẹ còn sống đều đã đƣợc các 

cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh nhận phụng dƣỡng, mức phụng dƣỡng bình 

quân hơn 800.000 đồng/Mẹ/tháng. 

Tiếp tục thực hiện dự án “Xây dựng hệ thống công nghệ thông tin quản lý, 

lƣu trữ và khai thác hồ sơ ngƣời có công với cách mạng trên địa bàn tỉnh”, tiếp 

tục hỗ trợ đối với ngƣời có công với Cách mạng về nhà ở để giải quyết hỗ trợ cho 

12.734 trƣờng hợp tăng thêm, với tổng nguồn kinh phí cần hỗ trợ dự kiến khoảng 

335 tỷ đồng theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của 

HĐND tỉnh. 

Chú trọng thực hiện các chính sách hỗ trợ ngƣời lao động, doanh nghiệp 

gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
19

. Đẩy mạnh công tác xuất khẩu lao động, 

                                           
17

 Giáo dục nghề nghiệp Cao đẳng 63 ngƣời, trung cấp 109 ngƣời, sơ cấp 5.487 ngƣời. 
18

 Thăm, trao 500 suất quà nhân dịp Tết Nguyên đán cho nhân dân các xã biên giới, vùng cao, các xã bị ảnh hƣởng 

nặng do thiên tai; phối hợp với Công ty Bƣu chính Viettel Quảng Nam trao tặng 250 suất quà (421.000 đồng/suất) 

cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn tại xã Trà Giác, huyện Bắc Trà My (với tổng kinh phí: 105,250 triệu 

đồng). Trợ cấp, thăm hỏi cho 110.422 đối tƣợng NCC với tổng kinh phí: 46.738.400.000 đồng. Chuyển kinh phí 

tặng quà của Chủ tịch nƣớc đến các địa phƣơng để trao cho 85.942 đối tƣợng NCC với tổng số tiền là 

17.752.600.000 đồng 
19

 Trong 6 tháng đầu năm đã ban hành văn bản xác nhận đối với 25 doanh nghiệp tƣơng ứng với 4.162 ngƣời lao động đƣợc 

tạm dừng đóng BHXH vào quỹ hƣu trí và tử tuất. Hỗ trợ kinh phí cho 4 nhóm: ngƣời có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo và hộ 

cận nghèo với  216.213 ngƣời, tổng kinh phí đƣợc phê duyệt khoảng 250 tỷ đồng. Gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất 

đối với các doanh nghiệp theo Nghị định số 41/2020/NĐ-CP; cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ lùi 

thời điểm đóng kinh phí công đoàn đối với các doanh nghiệp bị  ảnh hƣởng bởi dịch bệnh Covid-19 
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trong 6 tháng đã đƣa 244 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nƣớc ngoài, bằng 

13,5% kế hoạch năm
20

. Quyết định chi trả trợ cấp thất nghiệp cho 8.400 lao 

động, với tổng số tiền hơn 121 tỷ đồng
21

. Thực hiện tốt công tác quản lý; giải 

quyết, hƣớng dẫn, trả lời các kiến nghị của ngƣời lao động, doanh nghiệp về 

pháp luật lao động. 

Tiếp tục đầu tƣ phát triển hạ tầng y tế, mở rộng qui mô giƣờng bệnh, phát 

triển một số kỹ thuật mũi nhọn y tế chuyên sâu, trong đó đáng chú ý là việc đầu 

tƣ nâng cấp và xây dựng bệnh viện tuyến tỉnh nhƣ Bệnh viện Đa khoa khu vực 

miền núi phía Bắc - cơ sở 2; đầu tƣ nâng cấp, cải tạo các trạm y tế. Công tác 

phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm đƣợc kiểm soát tốt nên hạn 

chế đƣợc các dịch bệnh nguy hiểm. Tuy nhiên, một số bệnh truyền nhiễm do thời 

tiết nhƣ bệnh tay, chân, miệng; sốt xuất huyết; tiêu chảy; thủy đậu, quai bị vẫn 

xảy ra nhƣng đa số đều đƣợc chữa trị kịp thời, không để xảy ra tử vong.  

Hoạt động nghiên cứu khoa học đƣợc chuyển biến theo hƣớng nâng cao 

chất lƣợng; tăng tỷ lệ ứng dụng gắn với thực tiễn sản xuất và đời sống. 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 phƣơng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin, công nghệ sinh học, vật liệu mới nhằm đổi mới, nâng cao hiệu quả các hoạt 

động trong lĩnh vực khoa học công nghệ. Triển khai kế hoạch kiểm tra đo lƣờng, 

chất lƣợng, nhãn hàng tại các cơ sở sản xuất kinh doanh; nắm bắt tình hình đổi 

mới công nghệ của các doanh nghiệp. Tổ chức tập huấn chuyển đổi từ ISO 

9001:2008 sang ISO 9001:2015 cho các cơ quan hành chính của tỉnh. 

10. Công tác nội chính; quốc phòng - an ninh được đảm bảo, đối ngoại 

được tăng cường 

Quốc phòng, an ninh đƣợc củng cố, chủ quyền biên giới quốc gia đƣợc giữ 

vững; tình hình an ninh trên tuyến biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

tình hình nội bộ nhân dân ổn định, không xảy ra vụ việc đột xuất, bất ngờ, phức 

tạp; trật tự an toàn xã hội đƣợc đảm bảo. Các lực lƣợng vũ trang duy trì nghiêm 

chế độ trực sẵn sàng chiến đấu ở cơ quan, đơn vị theo quy định. Hoàn thành tốt 

công tác giao nhận quân, ra quân huấn luyện năm 2020. Các lực lƣợng chức năng 

đã tăng cƣờng đấu tranh, ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển hàng trốn 

thuế, hàng cấm, hàng hóa vi phạm an toàn thực phẩm. Xây dựng và ban hành kế 

hoạch hoạt động đối ngoại năm 2020.  

Tính đến ngày 15/6/2020 (từ ngày 16/12/2019) trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 

83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 73 ngƣời, bị thƣơng 61 ngƣời. So với cùng kì 

năm trƣớc số vụ tai nạn giao thông giảm 20 vụ, giảm 7 ngƣời chết và tăng 7 

ngƣời bị thƣơng. Đã tăng cƣờng tổ chức tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành 

chính về trật tự, an toàn giao thông. 

Các lực lƣợng quân đội, công an, biên phòng thƣờng xuyên phối hợp làm 

tốt công tác kiểm tra, kiểm soát địa bàn, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn 

                                           
20

 Nhật Bản 234 lao động, Đài Loan 07 lao động, Hàn Quốc 02 lao động, Mỹ 01 lao động. 
21

 tăng 4.184 ngƣời và  tăng hơn 71 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2019. 



15 

xã hội. Chủ động xây dựng kế hoạch thực hiện các giải pháp đảm bảo an ninh 

quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội; đồng loạt ra quân tấn công trấn áp các loại 

tội phạm, điều tra xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, triệt xóa các tụ 

điểm phức tạp về tệ nạn xã hội, góp phần đảm bảo tốt tình hình an ninh trật tự 

trên địa bàn tỉnh.  

Công tác thanh tra đƣợc triển khai đúng kế hoạch đề ra. Hoàn thành 09 

cuộc thanh tra hành chính năm 2019 chuyển sang, triển khai thực hiện 49/88 cuộc 

thanh tra theo kế hoạch năm 2020, đạt tỷ lệ 55,6% kế hoạch năm; thực hiện 15/15 

cuộc thanh tra đột xuất, đạt tỷ lệ 100%; đã kết thúc 48 cuộc, ban hành kết luận 39 

cuộc. Qua thanh tra kiến nghị thu hồi nộp ngân sách nhà nƣớc 8.496,2 triệu đồng, 

65.494 m
2
 đất, kiến nghị chấn chỉnh, giảm trừ quyết toán và xử lý khác 5.799,4 

triệu đồng, 5.741 m
2
 đất; đã thu hồi nộp ngân sách nhà nƣớc 10.960,8 triệu đồng, 

827.600 m
2
 đất; Kiến nghị kiểm điểm trách nhiệm 69 tập thể và 39 cá nhân; kiến 

nghị chuyển cơ quan điều tra 02 vụ. 

Tiến hành 349 cuộc thanh tra, kiểm tra chuyên ngành, tại 1.139 cá nhân, tổ 

chức. Qua công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành phát hiện và xử lý 353 tổ 

chức, cá nhân hơn 2.222 triệu đồng, trong đó, kiến nghị thu hồi 280 triệu đồng, 

xử phạt hành chính 1.942 triệu đồng; đã thu nộp ngân sách nhà nƣớc 1.792 triệu 

đồng. 

Công tác tiếp công dân đƣợc duy trì thƣờng xuyên. Trong 6 tháng đầu năm 

các cơ quan nhà nƣớc đã tiếp 5.309 lƣợt ngƣời, giảm 1,37% về số lƣợt so với 

cùng kỳ năm trƣớc; trong đó có 17 đoàn nhiều ngƣời. Qua công tác tiếp dân, đã 

tiếp nhận nhiều ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân, chủ yếu thuộc các lĩnh 

vực tranh chấp đất đai, bồi thƣờng giải phóng mặt bằng và tái định cƣ, chế độ 

chính sách, môi trƣờng. 

Tiếp nhận 3.881 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân, 

giảm 5,3% so với cùng kỳ năm trƣớc. Nội dung khiếu nại chủ yếu liên quan đến 

lĩnh vực đất đai, bồi thƣờng giải phóng mặt bằng và tái định cƣ, quyền sử dụng 

đất, đề nghị bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ngƣời dân đặt mua 

đất nền, chế độ chính sách,... Qua giải quyết đơn thƣ các cấp, các ngành chú 

trọng tổ chức tốt công tác đối thoại nên công dân đã rút đơn đáng kể; bên cạnh 

đó, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vƣớng mắc trong công tác quản lý, giải 

quyết những nguyện vọng chính đáng của nhân dân. 

 UBND tỉnh đã ban hành các văn bản chỉ đạo các ngành, địa phƣơng thực 

hiện đồng bộ, đúng nội dung, phù hợp với chức năng của từng đơn vị trong lĩnh 

vực tƣ pháp. Chú trọng công tác kiểm tra, xử lý, rà soát thƣờng xuyên các văn 

bản quy phạm pháp luật. Từ đầu năm đến ngày 30/6/2020, UBND tỉnh đã ban 

hành 5 văn bản quy phạm pháp luật; đã thực hiện thẩm định và góp ý 25 dự thảo 

văn bản quy phạm pháp luật, 26 dự thảo văn bản hành chính. Ban hành quyết 

định công bố văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND ban hành hết hiệu 

lực toàn bộ hoặc một phần năm 2019. 

Thực hiện kế hoạch công tác đối ngoại trên địa bàn tỉnh năm 2020 và triển 

khai thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ theo kế hoạch đề ra. Tổ chức tốt việc đón 
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tiếp, làm việc với các đoàn khách quốc tế, thăm hỏi, chia sẻ qua thƣ, email
22

; vận 

động, tiếp nhận triển khai 36 chƣơng trình, dự án và phi dự án với tổng kinh phí 

hơn 2,9 triệu USD. Phối hợp với tỉnh Sê Koong (Lào) tổ chức đoàn công tác liên 

hợp hai tỉnh tiến hành kiểm tra, khảo sát hiện trạng một số cột mốc trên tuyến 

biên giới, phối hợp tổ chức chuẩn bị Lễ công bố quyết định và nâng cấp cặp cửa 

khẩu Nam Giang – Đắc Tà ọoc lên cửa khẩu quốc tế. 

Thực hiện nghiêm công tác quản lý việc cử cán bộ công chức đi công tác 

nƣớc ngoài, phóng viên, báo chí đến hoạt động tại tỉnh theo quy định. 

11. Cải cách hành chính được tập trung thực hiện 

UBND tỉnh tiếp tục ban hành các văn bản chỉ đạo thực hiện công tác cải 

cách hành chính trên địa bàn tỉnh, với nhiệm vụ trọng tâm cải cách hành chính 

năm 2019 là kiện toàn, sắp xếp tinh gọn tổ chức bộ máy; thực hiện tinh giản biên 

chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; củng cố bộ phận một cửa 

các cấp, nâng cao chất lƣợng cung cấp dịch vụ hành chính công. Qua đó, các thủ 

tục hành chính đƣợc giải quyết đúng hạn ngày càng tăng; tính từ ngày 

01/01/2020 đến ngày 29/6/2020, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 

60.925 hồ sơ và giải quyết 59.119 hồ sơ, trong đó trƣớc và đúng hạn 58.915 hồ 

sơ đạt tỷ lệ 99,65% và trễ hạn 202 hồ sơ đạt tỷ lệ 0,35%. 

Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy các cơ quan hành chính, đơn vị 

sự nghiệp, các tổ chức Hội. Triển khai Nghị quyết số 42/NQ-HĐND ngày 

17/12/2018 của HĐND tỉnh, ban hành quyết định giao biên chế công chức, biên 

chế viên chức đối với các Sở, Ban, Ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố 

năm 2020; phê duyệt kết quả xét tuyển viên chức giáo viên tại các cơ sở giáo dục 

mầm non, phổ thông công lập thuộc, công chức không qua thi tuyển, nâng ngạch 

công chức. Ban hành kế hoạch thi tuyển công chức hành chính năm 2020, hoàn 

thành các công việc chuẩn bị để tổ chức kỳ thi thành công. 

Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã: Sáp nhập 03 xã mới thuộc 

03 huyện Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức
23

. 

Chỉ số PCI của tỉnh Quảng Nam năm 2019 so với năm 2018 đã có sự cải 

thiện tích cực khi tăng cả điểm số và thứ hạng, với điểm số tổng hợp 69,42 điểm, 

xếp thứ 06/63 tỉnh, thành phố trong cả nƣớc, dẫn đầu nhóm 11 tỉnh, thành phố có 

                                           
22

- Đón tiếp 02 đoàn với hơn 1000 lƣợt khách quốc tế: Đoàn giao lƣu kinh tế, văn hóa và du lịch do Tổng Thƣ ký Đảng Dân 

chủ tự do, Chủ tịch Liên minh Nghị sỹ Hữu nghị Nhật - Việt NIKAI TOSHIHIRO dẫn đầu và đoàn Thị trƣởng thành phố 

Kinokawa đến thăm, tặng sen cổ Oga tại tỉnh. 

   - Gửi thƣ điện tử các địa phƣơng có quan hệ hợp tác với tỉnh của Hàn Quốc: thành phố Osan, Yongin và Gwangyang; Điện 

chia buồn gửi tỉnh Sê Koong, Chămpasak và Tổng Lãnh sự quán Lào tại Đà Nẵng để chia buồn việc Đại tƣớng Sisavath 

Keobounphanh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Thủ tƣớng Chính phủ Lào từ trần; Thƣ Chúc mừng của đồng chí Bí thƣ 

Tỉnh ủy gửi đồng chí Tân Bí thƣ – Tỉnh trƣởng Chămpasak; văn bản gửi Sở Ngoại vụ Sê Koong về việc chuyển Thƣ mời và 

Thƣ tạm hoàn liên quan đến việc huyện Phú Ninh mời đoàn đại biểu huyện Thà Tèng sang thăm và dự các hoạt động kỷ niệm 

15 năm thành lập huyện Phú Ninh; Văn bản thông báo và Chuyển Thƣ chúc mừng của Thành ủy Tam Kỳ gửi Huyện ủy Lạ 

Màm và Thƣ phúc đáp của Liên đoàn Lao động tỉnh gửi Liên hiệp Công đoàn tỉnh Sê Koong. 
23

 Nghị quyết số 37-NQ/TW ngày 24/12/2018 của Bộ Chính trị; Nghị quyết số 863/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy 

ban Thƣờng vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh Quảng Nam; Kế hoạch số 384/KH-UBND 

ngày 21/01/2020 của UBND tỉnh Quảng Nam triển khai Nghị quyết số 863/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban 

Thƣờng vụ Quốc hội; Hƣớng dẫn số 140/HD-SNV ngày 22/01/2020 hƣớng dẫn một số nội dung liên quan đến triển khai Nghị 

quyết số 863/NQ-UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thƣờng vụ Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã 

trên địa bàn tỉnh Quảng Nam. 
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năng lực điều hành thuộc nhóm “tốt” và xếp thứ 02/12 khu vực duyên hải miền 

Trung, tăng 01 bậc so với năm 2018. Kết quả này giúp Quảng Nam tiếp tục duy 

trì 05 năm liên tiếp nằm trong top nhóm 10 tỉnh, thành phố có chất lƣợng điều 

hành kinh tế tốt nhất cả nƣớc
24

.  

Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) cũng tăng 9 bậc so với năm 

2018, xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố cả nƣớc, thuộc nhóm các tỉnh đạt chỉ số trung 

bình trên 80%. Qua đó, cho thấy nỗ lực, cố gắng vƣợt bậc của Đảng bộ, chính 

quyền và nhân dân trong tỉnh các năm qua để cải thiện chất lƣợng điều hành kinh 

tế, cải cách hành chính, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ, kinh doanh. Trong thời gian 

đến, cần phải có nhiều giải pháp hơn nữa trong việc cải thiện các chỉ số trên, đặc 

biệt là những chỉ số vẫn còn ở mức thấp, để duy trì và vƣơn lên nhóm tốt và rất 

tốt. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Nhìn chung những kết quả đạt đƣợc của 6 tháng đầu năm 2020, đó là công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của tỉnh quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát sự 

chỉ đạo của Trung ƣơng để cụ thể hóa các chủ trƣơng bằng những chƣơng trình, kế 

hoạch, giải pháp cụ thể. Cùng với sự vào cuộc của các cấp, các ngành, địa phƣơng 

phấn đấu thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống dịch vừa bảo đảm các mục tiêu 

tăng trƣởng kinh tế - xã hội: (1) Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 đƣợc 

triển khai chủ động, đồng bộ, quyết liệt, hiệu quả, với sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, nên đã kiểm soát tốt 

tình hình dịch bệnh, khẳng định tinh thần yêu nƣớc, vƣợt khó, niềm tin và sức mạnh 

của khối đoàn kết toàn dân. (2) Thực hiện sắp xếp tổ chức bộ máy hành chính ở địa 

phƣơng theo hƣớng thu gọn đầu mối, giảm cấp trung gian, tăng cƣờng quản lý đa 

ngành, đa lĩnh vực, sắp xếp giảm 03 đơn vị hành chính cấp xã; sau sắp xếp, tổ chức, 

bộ máy vận hành ổn định, bảo đảm hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cả hệ thống 

chính trị, tạo thuận lợi cho việc quy hoạch, định hƣớng phát triển kinh tế - xã hội, 

tập trung nguồn lực cũng nhƣ triển khai thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa 

phƣơng. (3) Cải cách hành chính, môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh tiếp tục đƣợc cải 

thiện, kịp thời triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn, vƣớng mắc cho doanh 

nghiệp trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. (4) Công tác an sinh xã hội đƣợc đảm 

bảo; lĩnh vực y tế, giáo dục và đào tạo, văn hóa, thể thao, lao động việc làm tiếp tục 

đƣợc quan tâm. (5) Công tác quy hoạch, đất đai, tài nguyên và môi trƣờng đƣợc tăng 

cƣờng; công tác GPMB, triển khai các dự án trọng điểm, động lực đƣợc tập trung 

đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ. (6) Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội đƣợc 

đảm bảo, chủ quyền biên giới, biển đảo đƣợc giữ vững, không để xảy ra đột xuất, 

bất ngờ. Công tác tiếp công dân, thanh tra, giải quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo đƣợc 

các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, giải quyết.  

Bên cạnh đó do ảnh hƣởng dịch bệnh Covid-19 đã tác động trực tiếp đến 

nhiều mặt đến đời sống kinh tế - xã hội của tỉnh, trong đó một số chỉ tiêu kinh tế 

                                           
24

 Chỉ số thành phần tăng điểm, tăng hạng: Thiết chế pháp lý & An ninh trật tự, Tiếp cận đất đai, Tính năng động, Chi phí thời 

gian và Tính minh bạch. Chỉ số thành phần tăng điểm nhƣng giảm hạng: Đào tạo lao động và Chi phí không chính thức. Chỉ số 

thành phần giảm điểm, giảm hạng: Gia nhập thị trƣờng. Chỉ số thành phần giảm điểm nhƣng vẫn giữ nguyên thứ hạng: Dịch vụ 

hỗ trợ doanh nghiệp.  
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trong 6 tháng không đạt chỉ tiêu tăng trƣởng nhƣ: (1) Tốc độ tăng trƣởng kinh tế 

(GRDP) 6 tháng đầu năm của tỉnh bằng 88,49% so với cùng kỳ năm 2019. (2) Tổng 

thu ngân sách nhà nƣớc không đạt theo tiến độ dự toán, chỉ đạt 32,50% dự toán, 

bằng 62,4% so với cùng kỳ. (3) Cơ cấu kinh tế, tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh 

thu dịch vụ tiêu dùng đạt thấp. (4) Huy động tổng vốn đầu tƣ toàn xã hội chƣa đạt 

yêu cầu. (5) Tiến độ giải phóng mặt bằng, chuẩn bị đầu tƣ một số dự án trọng điểm 

còn chậm. Tỷ lệ giải ngân thấp. (6) Số lƣợng doanh nghiệp thành lập mới giảm, 

doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng. (7) Đời sống của một bộ phận ngƣời lao 

động, ngƣời dân còn gặp nhiều khó khăn; triển khai một số chính sách hỗ trợ ngƣời 

dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 có nơi còn chậm và lúng túng. (8) Công tác 

quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nhất là quản lý các loại vật liệu san nền có 

mặt còn hạn chế, còn để xảy ra tình trạng tồn đọng rác thải, gây mất an ninh trật tự, 

an toàn xã hội. 

 IV. BỔ SUNG MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRIỂN KHAI 

THỰC HIỆN TRONG NHỮNG THÁNG CUỐI NĂM 2020 

Trong bối cảnh dịch Covid-19 đã, đang và sẽ có những tác động xấu đến 

nền kinh tế của tỉnh Quảng Nam nói riêng và cả nƣớc nói chung, việc thực hiện 

các mục tiêu, chỉ tiêu về tăng trƣởng kinh tế của tỉnh sẽ khó khăn hơn nhiều so 

với dự kiến ban đầu, nhất là đối với ngành du lịch, dịch vụ và công nghiệp chế 

biến, chế tạo. 

Để bảo đảm tăng trƣởng kinh tế bền vững trƣớc tình hình diễn biến phức 

tạp của dịch bệnh Covid-19, nhiệm vụ ƣu tiên trƣớc mắt là tiếp tục tập trung chỉ 

đạo triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các giải pháp, nhiệm vụ về phòng, 

chống dịch Covid - 19; cần đánh giá tác động của dịch bệnh đối với từng lĩnh 

vực, từng chỉ tiêu kinh tế và xây dựng kịch bản tăng trƣởng kinh tế năm 2020 với 

quan điểm phấn đấu đạt kết quả cao nhất so với chỉ tiêu đề ra. Tiếp tục cải thiện 

môi trƣờng đầu tƣ, đẩy mạnh cải cách hành chính, đơn giản hóa các thủ tục, giảm 

chi phí không chính thức; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nƣớc trên các 

lĩnh vực, nhất là công tác quản lý đất đai, quy hoạch, đầu tƣ, xây dựng, tài 

nguyên, môi trƣờng, ngân sách, ... Tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp 

thành lập mới, thu hút các doanh nghiệp có quy mô lớn; đẩy nhanh tiến độ giải 

phóng mặt bằng, đầu tƣ các dự án ngoài ngân sách của các nhà đầu tƣ chiến lƣợc, 

các dự án chế biến, chế tạo, nhất là các dự án có quy mô lớn, công nghệ hiện đại, 

có giá trị gia tăng lớn trong các khu công nghiệp, khu kinh tế.  

Theo dự báo của tổ chức quốc tế
25

 mức tăng trƣởng GDP của Việt Nam 

năm 2020 ở mức khoảng từ 3,3% đến 4,1%. Qua phân tích, đánh giá tình hình 

phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020, tình hình thu ngân sách nhà 

nƣớc, đề xuất cắt giảm đầu tƣ công....Dự kiến mức tăng trƣởng GRDP năm 2020 

                                           
25

 Tổ chức xếp hạng tín dụng Fitch Ratings dự báo mức tăng trƣởng GDP của Việt Nam sẽ giảm xuống còn 3,3% vào năm 

2020; Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) dự báo tăng trƣởng GDP của Việt Nam đạt mức tăng trƣởng 4,1% năm 2020 (giảm 

hơn 40% so với kế hoạch). Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF) dự báo tăng trƣởng GDP của Việt Nam trong năm 2020 là 2,7%. 
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tỉnh Quảng Nam phấn đấu ở mức bình quân chung cả nƣớc, dự kiến mức tăng 

trƣởng GRDP tăng 3,5 - 4%
26

. 

Nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2020 rất nặng nề, đòi hỏi sự nỗ lực 

phấn đấu của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trên địa 

bàn tỉnh chủ động khắc phục khó khăn, thách thức; sáng tạo, bám sát tình hình, 

thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra tại Nghị quyết số 01/NQ-CP 

của Chính phủ, Nghị quyết số 16/NQ-TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 33/NQ-

HĐND của HĐND tỉnh và các chỉ đạo của Trung ƣơng và của tỉnh; quyết tâm 

phấn đấu đạt các chỉ tiêu Nghị quyết đề ra, trong đó tăng trƣởng kinh tế (GRDP) 

năm 2020, đạt mức khoảng từ 3,5% đến 4%, thu ngân sách nhà nƣớc trên địa bàn 

phấn đấu đạt khoảng 70% dự toán (dự kiến hụt thu nội địa khoảng 6.000-7.000 tỷ 

đồng). Do đó cần tập trung vào các nhóm giải pháp sau: 

1. Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện nghiêm, hiệu quả các giải pháp, 

nhiệm vụ về phòng, chống dịch Covid - 19; tập trung chỉ đạo thực hiện Kết luận 

số 77-KL/TW ngày 05/6/2020 của Bộ Chính trị về chủ trƣơng khắc phục tác 

động của đại dịch Covid-19 để phục hồi và phát triển nền kinh tế đất nƣớc. Thực 

hiện đồng bộ, hiệu quả các cơ chế, chính sách của Chính phủ, Thủ tƣớng Chính 

phủ, của tỉnh hỗ trợ ngƣời dân, doanh nghiệp, ngƣời lao động, đặc biệt là các 

doanh nghiệp nhỏ và vừa vƣợt qua khó khăn của đại dịch Covid-19, nhanh chóng 

khôi phục và phát triển kinh tế - xã hội. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức Đại 

hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội đại biểu 

toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. 

2. Huy động nguồn lực đầu tƣ đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng phát triển 

công nghiệp. Chú trọng phát triển kết cấu hạ tầng về bảo vệ môi trƣờng nhƣ các 

công trình xử lý nƣớc thải tập trung, rác thải ở các khu, cụm công nghiệp. Tập 

trung thu hút, phát triển ba nhóm ngành công nghiệp: Chế biến, chế tạo; điện tử 

và viễn thông; năng lƣợng mới và năng lƣợng tái tạo. Ƣu tiên thu hút dự án công 

nghệ cao, dự án công nghiệp hỗ trợ cho ngành công nghiệp mũi nhọn, sử dụng 

hiệu quả năng lƣợng và tài nguyên thiên nhiên, tạo giá trị gia tăng cao, ứng dụng 

công nghệ tiên tiến nhằm sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, tăng khả năng 

cạnh tranh của sản phẩm trên thị trƣờng. Tập trung phát triển các nhóm ngành 

chủ lực có lợi thế nhƣ sản xuất và lắp ráp ô tô; dệt may - da giày; chế biến nông - 

lâm - thủy sản, thực phẩm, thức uống, ....  

Tiếp tục phát triển công nghiệp theo Quy hoạch đƣợc duyệt. Thực hiện 

việc rà soát và quy hoạch điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng các khu, cụm 

công nghiệp, triển khai thực hiện quy hoạch chi tiết xây dựng các khu, cụm công 

nghiệp mới; đề xuất thành lập mới các khu, cụm công nghiệp. 

3. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến, quảng bá, kích cầu du lịch, trƣớc mắt 

tập trung vào thị trƣờng khách du lịch nội địa, thị trƣờng Đông Bắc Á và khách 

                                           
26

- Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thuỷ sản dự kiến tăng khoảng 3,5%, giảm 1,03% so với kế hoạch; lĩnh vực công nghiệp và 

xây dựng dự kiến tăng 3,4%, giảm 4,09% so với kế hoạch trong đó ngành công nghiệp dự kiến tăng 3,0%, giảm 3,5% so với dự 

kiến; lĩnh vực thƣơng mại, dịch vụ tăng 3,8%, giảm 5,7% so với kế hoạch, thuế sản phẩm - trợ cấp sản phẩm tăng 3,21%, giảm 

1,29% so với kế hoạch. 

   - Dự kiến mức tăng trƣởng GRDP bình quân giai đoạn 2016-2020 đạt 9,21%. 
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du lịch đến từ các quốc gia, vùng đã kiểm soát đƣợc dịch bệnh đến Quảng Nam, 

nhằm quảng bá tốt hình ảnh cho du lịch, là điểm đến du lịch "An toàn - Thân 

thiện - Hấp dẫn" và trở thành sự lựa chọn hàng đầu của du khách. Tăng cƣờng 

công tác quản lý nhà nƣớc về du lịch, quản lý môi trƣờng kinh doanh du lịch; hỗ 

trợ các hãng hàng không khôi phục lại các chuyến bay thƣơng mại đến cảng Chu 

Lai đồng thời đề xuất mở thêm các tuyến nội địa. Hỗ trợ tối đa hoạt động thông 

quan, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp; thúc đẩy phát triển thƣơng mại và xuất 

nhập khẩu qua các cửa khẩu và lối mở; tập trung phát triển mạnh thị trƣờng, hình 

thành các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, thực hiện có hiệu quả các giải pháp kích 

thích tiêu dùng nội địa, đẩy mạnh phong trào "Ngƣời Việt Nam ƣu tiên dùng 

hàng Việt Nam"; kiểm soát chặt chẽ giá cả các mặt hàng thiết yếu; phòng, chống 

buôn lậu, gian lận thƣơng mại. Đẩy mạnh thanh toán không dùng tiền mặt, thanh 

toán trực tuyến. Phát động phong trào tiết kiệm trong toàn hệ thống chính trị và 

xã hội để dồn nguồn lực cho phục hồi và phát triển kinh tế trên địa bàn tỉnh. 

4. Tập trung cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh doanh đảm bảo cạnh tranh 

lành mạnh, thông thoáng, minh bạch, thuận lợi; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành 

chính, nhất là về đất đai, đầu tƣ, xây dựng, tín dụng, thuế, hải quan,... Đẩy mạnh 

các hoạt động xúc tiến đầu tƣ phù hợp với quy định về phòng, chống đại dịch 

Covid-19. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện cần thiết, nhất là hạ tầng, mặt bằng, 

nguồn nhân lực để chủ động đón bắt thời cơ, thu hút nguồn lực bên ngoài, đón 

đầu làn sóng dịch chuyển vốn đầu tƣ sau đại dịch Covid-19. Phát triển mạnh các 

loại hình doanh nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, vƣờn ƣơm doanh 

nghiệp, nhất là trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch, thƣơng mại, nông nghiệp, chế 

biến, chế tạo, phát triển kinh tế biển; chú trọng phát triển doanh nghiệp vừa và 

nhỏ, doanh nghiệp công nghiệp, hỗ trợ, dịch vụ. Đề xuất tạm dừng kiểm tra định 

kỳ trong năm 2020 đối với các doanh nghiệp không có dấu hiệu vi phạm để tạo 

điều kiện cho doanh nghiệp tập trung giải quyết khó khăn, phát triển sản xuất 

kinh doanh. 

5. Chủ động, linh hoạt trong quản lý, điều hành thu chi ngân sách; rà soát 

các khoản thu ngân sách, nhất là thu thuế, phí, thu từ tiền sử dụng đất đối với các 

dự án chƣa nộp, dự án chƣa tính tiền sử dụng đất và các khoản thuế, phí tài 

nguyên, khoáng sản; hoàn thành đấu giá quyền sử dụng đất để sớm thu hồi vốn 

ứng GPMB đối với các dự án trên địa bàn tỉnh. Triệt để thực hiện tiết kiệm chi 

thƣờng xuyên để ƣu tiên dành nguồn chi đầu tƣ phát triển, cắt giảm chi hành 

chính, hội họp, đi công tác đã bố trí trong kế hoạch năm 2020 ở cả 3 cấp ngân 

sách; đồng thời bảo đảm nguồn lực cho phòng chống dịch và an sinh xã hội. Thực 

hiện kéo dài thời kỳ ổn định ngân sách nhà nƣớc giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 

2021 theo chỉ đạo của Chính phủ. Triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm đẩy 

nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tƣ công là biện pháp quan trọng hàng đầu để 

thúc đẩy tăng trƣởng kinh tế; thực hiện cắt giảm, giãn tiến độ các công trình, dự 

án chƣa thực sự cấp bách; kiên quyết cắt, giảm, dừng triển khai, điều chuyển vốn 

các dự án có tỷ lệ giải ngân thấp; phấn đấu đến quý IV/2020, đạt tỷ lệ giải ngân 

100% các nguồn vốn đầu tƣ công. 
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6. Đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân kế hoạch vốn các dự án đầu tƣ 

công, nhất là các dự án trọng điểm, dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh 

Quảng Nam lần thứ XXII. Khẩn trƣơng đẩy nhanh tiến độ triển khai lập Quy 

hoạch tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; rà soát thực hiện điều 

chỉnh Quy hoạch xây dựng vùng Đông tỉnh Quảng Nam đến năm 2020, tầm nhìn 

đến năm 2030; Quy hoạch phát triển cảng biển Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến 

năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 và lập các quy hoạch phân khu chức năng tại 

các địa phƣơng để các nhà đầu tƣ sớm tiếp cận nghiên cứu, triển khai dự án. Tăng 

cƣờng công tác quản lý nhà nƣớc trên các lĩnh vực, nhất là quy hoạch, đô thị, đất 

đai, tài nguyên, môi trƣờng, khoáng sản,... .Tiếp tục rà soát, xử lý các dự án đầu 

tƣ có sử dụng đất, mặt nƣớc thực hiện chậm tiến độ, vi phạm pháp luật; quản lý 

chặt chẽ đất rừng, đất nuôi trồng thủy sản của các hộ gia đình, cá nhân. 

7. Tập trung triển khai tổ chức thực hiện Quyết định số 1737/QĐ-TTg ngày 

13/12/2018 của Thủ tƣớng Chính phủ về điều chỉnh Quy hoạch chung Khu kinh 

tế mở Chu Lai, tỉnh Quảng Nam đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050; trƣớc 

mắt, tập trung hỗ trợ các nhà đầu tƣ hoàn thiện thủ tục chấp thuận chủ trƣơng đầu 

tƣ và đôn đốc các nhà đầu tƣ triển khai thực hiện các dự án động lực trong Khu 

kinh tế mở Chu Lai. 

8. Đẩy mạnh sản xuất nông, lâm, thủy sản, nhất là đảm bảo nƣớc tƣới cho 

vụ Hè Thu, phòng hạn, chống xâm nhập mặn; đẩy nhanh tốc độ tái đàn lợn, nuôi 

gia cầm, nuôi trồng thủy sản để phục vụ nhu cầu tại chỗ và xuất khẩu; hình thành 

chuỗi liên kết, tiêu thụ sản phẩm; đồng thời kiểm soát chặt dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cẩm. Tập trung hoàn thành dứt điểm các dự án hỗ trợ sản xuất nông, lâm 

nghiệp, thủy sản, các chƣơng trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, 

giảm nghèo bền vững, Chƣơng trình mỗi xã, phƣờng một sản phẩm (OCOP). 

Phấn đấu năm 2020 có thêm 20 xã đạt chuẩn NTM, 26 xã đạt chuẩn “Xã NTM 

nâng cao” nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM lên ít nhất 116 xã, đạt tỷ lệ 58%. Đề 

xuất xây dựng “Đề án bố trí nguồn lực hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng 

đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2021 -2025, 

định hƣớng đến năm 2030. 

9. Thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm an sinh xã hội và ổn định đời sống 

nhân dân, nhất là ngƣời có công, ngƣời nghèo, ngƣời mất việc làm, ngƣời yếu thế. 

Hoàn thành Đề án hỗ trợ nhà ở cho ngƣời có công với cách mạng giai đoạn 2 theo Nghị 

quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính phủ về thực hiện chính sách hỗ trợ nhà 

ở đối với ngƣời có công với cách mạng theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 

26/4/2013 của Thủ tƣớng Chính phủ; Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 

03/10/2019 của HĐND tỉnh. Thực hiện hiệu quả các biện pháp hỗ trợ ngƣời dân gặp 

khó khăn do dịch bệnh, bảo đảm kịp thời, đúng đối tƣợng, công khai, minh bạch, chống 

trục lợi chính sách, xử lý nghiêm các vi phạm. Tập trung giải quyết việc làm, giảm 

nghèo, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo, đào tạo lại ngƣời lao động, đẩy mạnh 

kết nối cung cầu lao động. Triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lƣợng 

giáo dục toàn diện; tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh đầu cấp, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2020. Tăng cƣờng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân và công 
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tác dân số trong tình hình mới. Xây dựng Đề án về thu hút lao động vào các khu kinh 

tế, khu công nghiệp.  

10. Tiếp tục thực hiện sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy; tinh giản biên chế 

gắn với cơ cấu lại và nâng cao chất lƣợng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức 

đảm bảo hiệu lực, hiệu quả lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành. Đề cao trách nhiệm của 

ngƣời đứng đầu cơ quan hành chính nhà nƣớc từ tỉnh đến cơ sở trong tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ; thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính; tăng cƣờng 

thanh tra, kiểm tra trách nhiệm ngƣời đứng đầu và việc thực thi chế độ công vụ 

của cán bộ, công chức, đơn giản hóa điều kiện kinh doanh, đẩy mạnh cải cách thủ 

tục hành chính, thực hiện cơ chế một đầu mối kiểm tra chuyên ngành. Đẩy nhanh 

xây dựng chính quyền điện tử, thành phố thông minh, tăng cƣờng họp trực tuyến,  

làm việc trực tuyến, xử lý hồ sơ công việc trên môi trƣờng điện tử; bảo đảm ít 

nhất 35% dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 cùa tỉnh. Thực hiện cơ chế 

kiểm tra, giám sát từ tiền kiểm sang hậu kiểm, gắn với minh bạch hoá các chế tài 

xử lý có đủ mức độ răn đe; kịp thời thanh tra đột xuất khi phát hiện dấu hiệu vi 

phạm. Đối với những dự án đã thanh tra, khẩn trƣơng hoàn thành kết luận, tham 

mƣu, đề xuất hƣớng xử lý theo quy định. 

 11. Bảo đảm công tác quốc phòng, an ninh; chủ động phƣơng án xử lý kịp 

thời những vụ việc phức tạp phát sinh, không để bị động, bất ngờ tạo thành điểm 

nóng gây phức tạp về an ninh, trật tự; thƣờng xuyên nắm bắt tình hình thực tế, 

dành thời gian thỏa đáng trực tiếp đối thoại, giải trình, trả lời kiến nghị của ngƣời 

dân, tập trung giải quyết cơ bản, dứt điểm các vụ việc nổi cộm, gây bức xúc dƣ 

luận xã hội; nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố 

cáo, nhất là các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông ngƣời, phức tạp, kéo dài; phòng, 

chống tham nhũng, lãng phí. Tăng cƣờng công tác thông tin, truyền thông; kịp 

thời phản bác thông tin sai lệch, định hƣớng thông tin dƣ luận đúng đắn; phối 

họp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội, đoàn thể 

trong vận động các tầng lớp nhân dân, góp phần tạo đồng thuận xã hội, thực hiện 

thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội đã đề ra. 

 Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm và bổ sung 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2020; UBND tỉnh kính báo cáo 

HĐND tỉnh khóa IX, tại kỳ họp thứ 16./. 

(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 75/BC-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh) 

Nơi nhận: 
- Văn phòng Chính phủ (báo cáo); 

- TVTU, TTHĐND, UBMTTQVN tỉnh; 

- Đoàn ĐBQH tỉnh; 

- CT, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Đại biểu HĐND tỉnh;      

- Các Sở, Ban, Ngành thuộc UBND tỉnh; 

- UBND các huyện, TX, TP; 

- CPVP, Các Phòng, Ban thuộc VP; 

- Lƣu VT, TH. 
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