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BÁO CÁO
Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh đối với

Báo cáo công tác nhiệm kỳ 2016-2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh 
trên lĩnh vực phát triển kinh tế

 
Qua xem xét Báo cáo số 46/BC-UBND ngày 09/4/2021 của UBND tỉnh về 

công tác nhiệm kỳ 2016-2021 và qua kết quả giám sát, khảo sát tại một số địa 
phương, đơn vị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo HĐND tỉnh một số 
nội dung như sau:

1. Kết quả đạt được
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản thống nhất với nhận định, đánh giá 

của UBND tỉnh về công tác lãnh đạo điều hành trong lĩnh vực phát triển kinh tế 
nhiệm kỳ qua. Báo cáo thể hiện khá đầy đủ, đánh giá cụ thể trên từng lĩnh vực. Đồng 
thời, UBND tỉnh cũng chỉ ra 7 nhóm vấn đề tồn tại, hạn chế trong công tác chỉ đạo, 
điều hành và đúc kết 5 bài học kinh nghiệm. Có thể thấy, giai đoạn 2016-2020, tỉnh 
ta phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức, nhất là tác động thiên tai, dịch bệnh 
bùng phát đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh, 
nhưng với sự nỗ lực, quyết tâm cao, UBND tỉnh đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
Trung ương, Tỉnh ủy và HĐND tỉnh, phát huy tinh thần chủ động, linh hoạt, sáng 
tạo, đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành; thực hiện quyết liệt nhiệm vụ đề ra, 
nhờ đó kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế -  xã hội đạt được kết quả 
quan trọng. Quy mô, chất lượng nền kinh tế được tăng lên1, thu nhập bình quân 
đầu người đạt 45,2 triệu đồng, tăng gấp đôi so với năm 2015, thu ngân sách nhà 
nước trên địa bàn thuộc các tỉnh khá trong cả nước, tốc độ tăng thu nội địa bình 
quân 10,16%/năm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo đúng hướng. Chỉ số năng lực 
cạnh tranh cấp tỉnh ngày càng được cải thiện, thuộc một trong ít địa phương đạt chỉ 
số tốt trong 5 năm liền. Các nhiệm vụ đột phá đạt được những kết quả quan trọng: 
huy động nhiều nguồn lực đầu tư phát triển; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được 
đầu tư đồng bộ2; xây dựng nông thôn mới đạt được những kết quả đáng kể, đã trở 
thành phong trào sâu rộng trong quần chúng. Đời sống vật chất và tinh thần của 
nhân dân được cải thiện đáng kể, diện mạo cả khu vực thành thị và nông thôn có 
nhiều khởi sắc…

1 Năm 2019 đạt 99.283 tỷ đồng, năm 2020 đạt 95.095 tỷ đồng, xếp vị thứ 2 sau Đà Nẵng trong 5 tỉnh kinh tế trọng 
điểm miền Trung; xếp vị thứ 4 trong 14 tỉnh Bắc Trung bộ và duyên hải miền Trung.
2 Nhiều công trình trọng điểm của tỉnh, công trình giao thông có tính chất liên vùng, đã hoàn thành đưa vào sử dụng: 
Cầu Cửa Đại; cầu Đế Võng và Đường ven biển; cầu Giao Thủy; đường ĐT610 đoạn nối Duy Xuyên với Nông Sơn; 
các tuyến đường: ĐT605, ĐT 607, ĐT 608, ĐT 609; đặc biệt tuyến đường ven biển từ Đà Nẵng qua Hội An đến sân 
bay Chu Lai và tiếp nối Dung Quất (Quảng Ngãi); Đường nối từ Cửa Đại đến Sân bay Chu Lai, Tam Thanh đi Trà 
My, cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (đoạn qua Quảng Nam), đường Trường Sơn Đông; cầu Cẩm Kim, cầu Bình 
Đào, các tuyến ĐT, các tuyến đường nối từ đường ven biển đến Quốc lộ 1A và Cao tốc... 
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UBND tỉnh cũng đã chấp hành nghiêm túc sự giám sát của HĐND tỉnh; lãnh 
đạo, chỉ đạo các ngành, địa phương xây dựng và tổ chức thực hiện hiệu quả các 
chương trình, chính sách do HĐND tỉnh ban hành, tổ chức triển khai kịp thời kết 
luận, kiến nghị, Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến sự phát triển kinh tế - xã 
hội của tỉnh. 

2. Một số vấn đề cần quan tâm
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác chỉ đạo, điều hành của UBND 

tỉnh, trong nhiệm kỳ qua trên một số lĩnh vực cũng còn một số vấn đề cần quan 
tâm, chưa đề cập trong báo cáo:

- Chất lượng tăng trưởng kinh tế thiếu ổn định, tốc độ tăng trưởng GRDP bình 
quân 5 năm (6,85%) thấp hơn nhiều so với chỉ tiêu đề ra (10-10,5%) và thiếu ổn 
định3, thu nhập bình quân đầu người còn thấp so với cả nước4. Tốc độ tăng thu 
ngân sách nhà nước tăng trưởng bình quân 6,16%/năm chưa đạt so với chỉ tiêu5 đề 
ra; cơ cấu nguồn thu thiếu bền vững, còn phụ thuộc vào một số doanh nghiệp chủ 
lực6; môi trường đầu tư được cải thiện nhưng chưa thu hút được nhiều vốn đầu tư 
nước ngoài, số lượng doanh nghiệp thành lập mới có tăng nhưng số doanh nghiệp 
giải thể, ngừng hoạt động còn lớn7; chưa có nhiều doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh 
vực nông nghiệp, khu vực nông thôn, miền núi. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp có tăng, nhưng chưa đồng đều qua các năm. 
Kết quả thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển dịch nội bộ cơ cấu sản 
xuất nông nghiệp có chuyển biến, nhưng chưa rõ nét; hoạt động liên kết hợp tác 
theo chuỗi giá trị chưa nhiều. Phát triển kinh tế biển gắn với bảo vệ quốc phòng an 
ninh ngày càng được tăng cường nhưng chưa đạt hiệu quả như mong muốn, ngành 
thủy sản có tăng qua các năm8 nhưng chưa tương xứng với tiềm năng, thế mạnh 
của địa phương, năng lực đánh bắt xa bờ vẫn còn hạn chế, trang thiết bị, công nghệ 
khai thác, bảo quản sau khai thác còn thủ công, lạc hậu nên khả năng cạnh tranh 
thấp, giá trị gia tăng không nhiều. Xây dựng nông thôn mới chưa đồng đều giữa 
các vùng, miền9; chưa hình thành nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế 
cao; một số địa phương chưa linh hoạt lồng ghép, bố trí nguồn vốn thực hiện; việc 
duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí ở xã đã đạt chuẩn NTM thiếu tính bền 
vững. Công tác giảm nghèo bền vững còn nhiều vấn đề cần quan tâm, khâu đánh 
giá hiệu quả các mô hình đề xuất nhân rộng, rà soát điều kiện nhân rộng, đánh giá 
sự phù hợp quy hoạch phát triển sản xuất của địa phương khi xây dựng và triển 
khai các mô hình chưa được chú trọng nhiều. Phát triển du lịch hiện nay chủ yếu 
đơn lẻ giữa khu vực ven biển và các khu di tích, danh lam thắng cảnh, chưa tạo 

3 Năm 2016: 27,2; năm 2017: 5,1; năm 2018: 8,2; năm 2019: 3,8, năm 2020: -7,2.
4 Thu nhập bình quân đầu người hơn 45,2 triệu đồng, cả nước 49,4 triệu đồng.
5 Mục tiêu tốc độ tăng thu ngân sách giai đoạn 2016-2020 đạt trên 15%.
6 Gần một nửa số thu xuất phát từ Công ty sản xuất và lắp ráp ô tô Trường Hải: Giai đoạn 2016-2020 Công ty sản 
xuất và lắp ráp ô tô Trường Hải thu nộp NSNN là 43.122 tỷ đồng, chiếm 42% thu nội địa.
7 Giai đoạn 2016-2020: thu hồi hơn 3.534 giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp ngừng hoạt 
động; lập thủ tục giải thể hơn 680 doanh nghiệp ngoài quốc doanh.
8 Tỷ trọng giá trị ngành sản xuất thủy sản năm 2015 là 28,36%; Tỷ trọng giá trị ngành sản xuất thủy sản đến năm 
2020 là 30,08% (chuyển dịch được gần 2% tỷ trọng).
9 Bình quân số tiêu chí đạt chuẩn ở các xã đồng bằng 18,08 tiêu chí/xã; trong khi đó bình quân số tiêu chí đạt chuẩn 
ở các xã miền núi cao là 11,53 tiêu chí/xã;
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chuỗi kết nối các điểm du lịch trên địa bàn; điều kiện hạ tầng, nhân lực ngành du 
lịch chưa đáp ứng chưa tương xứng lợi thế tiềm năng du lịch. 

- Chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch trên một số lĩnh vực được tăng 
cường, nhưng hiệu quả chưa cao; quá trình triển khai quy hoạch theo luật quy 
hoạch mới còn nhiều lúng túng. Công tác quản lý nhà nước về đô thị chưa đáp ứng 
yêu cầu, kiến trúc cảnh quan đô thị một số nơi chưa đồng bộ, thiếu mỹ quan; hạ 
tầng đầu tư một số khu đô thị còn dang dở, chưa khớp nối đồng bộ hạ tầng kỹ thuật 
đô thị; một số công trình hạ tầng xã hội thiết yếu phục vụ tiện ích cho khu đô thị 
chưa được quan tâm đầu tư. Công tác kiểm tra, kiểm soát giao dịch bất động sản 
thiếu chặt chẽ, chưa đảm bảo theo đúng quy định, làm nảy sinh những bất ổn trên 
thị trường. Các dự án xây dựng nhà ở một số địa phương chưa gắn với nhu cầu, 
chương trình phát triển nhà ở và quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn. 

- Công tác quản lý về đầu tư còn một số vấn đề cần quan tâm; tỷ lệ giải ngân 
vốn đầu tư qua các năm chưa cao. Công tác lập, thẩm định hồ sơ thiết kế dự toán 
chưa chặt chẽ, phù hợp với tình hình thực tế. Công tác chuẩn bị hồ sơ, hoàn chỉnh 
các thủ tục còn chậm. Trong đó, lấy ý kiến tham gia, thẩm định, giải quyết hồ sơ 
của một số sở, ngành không đầy đủ, điều chỉnh nhiều lần, gây mất nhiều thời gian 
hoàn chỉnh các thủ tục đầu tư; công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, thu hồi đất, 
giao đất vẫn còn chậm, ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ triển khai các dự án, nhất 
là các dự án động lực, lan tỏa phát triển kinh tế - xã hội, đã làm giảm hiệu quả sử 
dụng vốn đầu tư, nhất là các dự án sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi của các 
nhà tài trợ nước ngoài, gây lãng phí sử dụng vốn vay, tạo gánh nặng trả nợ lãi và 
các khoản phí khác cho ngân sách. 

- Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường, quản lý bảo vệ rừng 
hiệu quả chưa cao, tình trạng lấn chiếm, sử dụng đất trái phép còn diễn ra, tình 
trạng phá rừng, lấn chiếm đất rừng, khai thác khoáng sản trái phép chưa có giải 
pháp ngăn chặn hữu hiệu; việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho Nhân 
dân tại một số địa phương còn chậm. Một số cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh tỷ 
lệ lấp đầy đạt thấp và chưa được quan tâm đầu tư hệ thống xử lý nước thải; tình 
hình đầu tư, xây dựng các dự án xử lý rác thải tập trung cấp tỉnh phát sinh nhiều 
vướng mắc chậm khắc phục.

- Công tác phối hợp trong việc triển khai ứng dụng một số đề tài nghiên cứu 
khoa học chưa tốt; có đề tài nghiên cứu khoa học có kết quả tốt và khả năng ứng 
dụng cao nhưng thiếu các điều kiện đảm bảo triển khai nhân rộng trong thực tế. 

3. Kiến nghị, đề xuất
Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản nhất trí với phương hướng, giải 

pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động trên lĩnh vực kinh tế của UBND tỉnh 
nhiệm kỳ 2021-2026. Ngoài ra, để hoàn thành tốt nhiệm vụ, quyền hạn theo quy 
định của pháp luật, Ban kiến nghị UBND tỉnh một số nội dung chủ yếu sau:

- Tiếp tục bám sát chủ trương, chỉ đạo của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về 
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế, cụ thể hóa bằng các chính sách, chương 
trình, kế hoạch hành động thiết thực, sát với tình hình thực tiễn; chú trọng công tác 
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tổ chức triển khai thực hiện; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành tháo 
gỡ vướng mắc, khó khăn, khắc phục những hạn chế, xác định các giải pháp phù 
hợp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ mà Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XXII, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra. 

- Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả 03 nhiệm vụ đột phá. Tiếp tục cải cách mạnh 
mẽ thủ tục hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thật sự thông thoáng, 
thuận lợi, tạo mọi điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp.  Phát triển mạnh kinh tế số, 
phát triển thương mại điện tử, các mô hình kinh doanh mới, các loại hình doanh 
nghiệp, thúc đẩy khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo, vườn ươm doanh nghiệp, nhất là 
trong lĩnh vực dịch vụ, du lịch. Đồng thời, chuẩn bị các điều kiện cần thiết như tiếp 
tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng trên tất cả các ngành, lĩnh vực, 
trọng tâm là phát triển, kết nối các tuyến giao thông và đô thị, tạo mặt bằng sạch, 
nguồn nhân lực chất lượng cao…nhằm tạo sự đột phá thu hút mạnh mẽ các nguồn 
vốn đầu tư có chất lượng, chủ động tận dụng cơ hội của sự dịch chuyển dòng vốn 
đầu tư quốc tế.

- Tập trung phát triển công nghiệp theo chiều sâu, nâng cao tỷ lệ giá trị gia 
tăng nội địa, có sức cạnh tranh cao; thúc đẩy phát triển mạnh công nghiệp phụ trợ. 
Tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, nhất là giải pháp hỗ trợ thị trường, 
tiếp cận vốn tín dụng, lao động qua đào tạo; tiếp tục phát huy và nâng cao hiệu quả 
hoạt động các loại hình sản xuất kinh doanh ngoài ô tô, góp phần nâng cao giá trị 
sản xuất công nghiệp. Đồng thời, nghiên cứu, điều chỉnh cơ cấu nguồn thu phù hợp 
mục tiêu tăng trưởng, cơ cấu kinh tế và tiềm lực mới phát sinh; xác định từng giải 
pháp cụ thể gắn với từng nguồn thu, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của 
tỉnh trong những năm đến.

- Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp mang tính tổng thể, từ khâu quy 
hoạch, sản xuất, dự báo thị trường; đẩy mạnh việc hình thành các vùng chuyên 
canh gắn với tích tụ ruộng đất; thực hiện tốt khâu liên kết sản xuất, chế biến và tiêu 
thụ sản phẩm nông nghiệp; thúc đẩy áp dụng cơ giới hóa; tăng cường công tác 
tuyên truyền việc ứng dụng khoa học – công nghệ gắn với tập huấn kỹ thuật cho bà 
con nhân dân, góp phần thay đổi sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị, chất lượng 
sản phẩm, thu nhập cho người dân. Nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế biển, chú 
trọng công nghiệp chế biến thủy sản, hạn chế xuất khẩu thô. Đổi mới phương thức 
xây dựng nông thôn mới miền núi.

- Phát triển kinh tế dịch vụ, du lịch từng bước trở thành ngành kinh tế mũi 
nhọn, đẩy mạnh xã hội hóa, đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, tăng cường liên kết 
và phát triển các sản phẩm du lịch; đầu tư hạ tầng du lịch, nâng cao chất lượng các 
dịch vụ và đội ngũ làm công tác du lịch, đảm bảo các điều kiện dịch vụ có chất 
lượng đáp ứng yêu cầu phục vụ du khách. 

- Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch; đẩy nhanh tiến độ và 
triển khai thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến 
năm 2050; tăng cường trách nhiệm quản lý quy hoạch, xây dựng, quản lý hiện 
trạng; tổ chức công khai quy hoạch; thường xuyên kiểm tra, thanh tra có chế tài xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật về đất đai, kinh doanh bất động sản, 
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trật tự xây dựng; giải quyết dứt điểm tình trạng quy hoạch treo làm ảnh hưởng đến 
phát triển kinh tế của địa phương và quyền lợi chính đáng của nhân dân.

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch xây dựng, đô thị, định hướng phát 
triển đô thị, thị trường bất động sản mang tính tầm nhìn dài hạn, lưu ý đảm bảo tỷ 
lệ phù hợp đất công cộng, cây xanh trong dự án phát triển nhà ở, đô thị; sớm xây 
dựng và trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế  hỗ trợ phát triển đô thị trên địa bàn 
tỉnh. Kiểm soát chặt việc tách thửa, tự ý phân lô bán nền; chú trọng phối hợp, cung 
cấp thông tin, tuyên truyền nhằm ngăn ngừa việc chuyển nhượng bất động sản trái 
pháp luật.

- Tăng cường công tác quản lý đầu tư, kiểm soát quy trình, thời hạn thẩm 
định, tham gia ý kiến của các ngành chuyên môn, kiểm tra, giám sát chặt chẽ trong 
quá trình thi công dự án đảm bảo tiến độ, tuân thủ đúng quy định pháp luật 

- Tăng cường công tác dự báo, chủ động xây dựng phương án ứng phó với 
những diễn biến thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu. Chú trọng công tác quản lý, 
bảo vệ rừng và tài nguyên, khoáng sản; đổi mới và quản lý chặt chẽ công tác cấp 
phép hoạt động thăm dò và khai thác khoáng sản, gắn kết với quy hoạch, việc kê 
khai, nộp thuế, hạn chế thất thoát nguồn thu và lãng phí tài nguyên; thực hiện 
nghiêm nghị quyết số 21/NQ-HĐND ngày 19/7/2018 của HĐND tỉnh trong công 
tác lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn 
tỉnh. Chú trọng xử lý môi trường tại các cụm công nghiệp; thực hiện hiệu quả đề 
án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn gắn với thu gom, vận chuyển và xử lý chất 
thải rắn sinh hoạt và đồng bộ về công nghệ xử lý.

- Ngoài ra, đề nghị UBND tỉnh tăng cường chỉ đạo các cơ quan chuyên môn 
nâng cao chất lượng các nội dung trình tại kỳ họp HĐND tỉnh, đảm bảo trình tự, 
thủ tục và thời gian theo quy định; triển khai có hiệu quả các chương trình, chính 
sách trên địa bàn; nâng cao trách nhiệm hơn nữa trong việc xem xét, giải quyết 
kiến nghị cử tri, kiến nghị đoàn thanh tra, giám sát.

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh công 
tác nhiệm kỳ 2016-2021 của UBND tỉnh trên lĩnh vực phát triển kinh tế, kính trình 
HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- PCVP;
- Lưu VT, TH (Thủy).

TM. BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH
TRƯỞNG BAN

#ChuKyLanhDao 
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