
HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN 

TỈNH QUẢNG NAM 

 
Số:    64   /BC-HĐND 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Quảng Nam, ngày  13  tháng 7 năm 2020 

 

BÁO CÁO  

Thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về  

tình hình kinh tế, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ,  

giải pháp 6 tháng cuối năm 2020  

 

Qua xem xét các báo cáo của UBND tỉnh1, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh 

cơ bản thống nhất về tình hình kinh tế, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu năm, nhiệm 

vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2020, Ban nhận thấy, trong bối cảnh kinh tế gặp 

nhiều khó khăn do chịu tác động bất lợi từ tình hình thời tiết, dịch bệnh, cơ chế, 

chính sách nhưng UBND tỉnh đã tập trung lãnh đạo điều hành tình hình hoạt động, 

thực hiện kịp thời các giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ khôi phục sản xuất, đẩy 

mạnh các hoạt động thương mại dịch vụ, tạo động lực mới trong ngắn hạn, thúc đẩy 

kinh tế phát triển. Do đó, kinh tế trong 6 tháng đầu năm 2020 của tỉnh đã đạt những 

kết quả nhất định trên các lĩnh vực. Khu vực nông - lâm - thủy sản có sự tăng 

trưởng. Xây dựng xã nông thôn mới đạt xấp xỉ mục tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh đề 

ra2. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh tiếp tục được cải thiện. Nguồn thu ngân 

sách mặc dù có sự sụt giảm nhưng vẫn cơ bản đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng - an ninh và phục vụ công tác phòng, chống đại dịch Covid-19. 

Tuy vậy, kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, thu - chi ngân sách 6 tháng đầu 

năm 2020 vẫn còn một số vấn đề cần quan tâm:  

1. Về tình hình phát triển kinh tế  

Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm bằng 88,49% so với cùng 

kỳ năm 20193, dự báo khả năng thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2020  

đạt 7 - 7,3%  và đạt bình quân 10 - 10,5%/năm giai đoạn 2016-2020 là khó có tính 

khả thi. Giá trị sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ khá thấp4 đã tác động 

nhất định đến quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế. 

Khả năng huy động vốn đầu tư toàn xã hội đạt thấp5, đáng lưu ý, huy động  

nguồn lực ngoài nhà nước giảm mạnh6. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động và 

                                                 
1 Báo cáo 75/BC-UBND ngày 02/7/2020 và 78/BC-UBND ngày 03/7/2020. 
2 Có 98 xã được công nhận đạt chuẩn NTM, đạt tỷ lệ 48,04% tổng số xã (Nghị quyết 

177/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015: trên 50% số xã đạt tiêu chí nông thôn mới). 
3 Năm 2019 tăng 6,21%. 
4 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; 
5 Thực hiện 6 tháng hơn 12.297 tỷ đồng, giảm gần 25,8% so cùng kỳ. 
6 Ước thực hiện 6 tháng đầu năm 2020 là 4.956 tỷ đồng, giảm gần 47% so cùng kỳ. 
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doanh nghiệp không hoạt động tại địa chỉ đã đăng ký tăng cao7. Tín dụng tăng 

trưởng chậm8. 

Hoạt động sản xuất công nghiệp, thương mại dịch vụ gặp khó khăn. Chỉ số sản 

xuất công nghiệp có tăng trưởng ở một số ngành chiếm tỷ trọng nhỏ. Trong khi đó, 

một số ngành công nghiệp tỷ trọng lớn lại giảm mạnh9, lĩnh vực công nghiệp và 

xây dựng với chuỗi cung ứng bị gián đoạn; công nghiệp sản xuất ô tô chịu tác động 

mạnh do tác động dịch bệnh và cạnh tranh thị trường. Ngành du lịch, giao thông 

vận tải, kho bãi, kinh doanh bất động sản … cũng chịu ảnh hưởng lớn10. 

Lĩnh vực nông - lâm - thủy sản cơ bản ổn định và có mức tăng 3,25%. Quá 

trình sản xuất theo chuỗi liên kết trong nông nghiệp chưa nhiều, nhân rộng mô 

hình sản xuất đạt hiệu quả chưa cao; phương án tái đàn lợn sau dịch bệnh tả lợn 

châu Phi còn lúng túng. Nuôi trồng thủy sản gặp khó khăn do dịch xảy ra trên tôm, 

giá con giống cao, nguồn vốn đầu tư còn hạn chế nên ảnh hưởng khả năng mở rộng 

diện tích.  

Tiến độ xây dựng nông thông mới (NTM) chững lại, khó hoàn thành mục tiêu 

xây dựng xã NTM nâng cao và kiểu mẫu11; việc triển khai xây dựng NTM ở miền 

núi gặp nhiều trở ngại12; giải ngân vốn chương trình MTQG NTM khá thấp13, một 

số địa phương nợ đọng kéo dài nhiều năm nhưng chưa có phương án trả nợ hợp lý, 

kịp thời14; chậm trình ban hành cơ chế đặc thù hỗ trợ thực hiện chương trình 

MTQG xây dựng NTM tại các huyện miền núi cao và nguyên tắc, tiêu chí, định 

mức hỗ trợ xây dựng huyện NTM; chưa đánh giá làm rõ việc thực hiện các mục tiêu 

nông thôn mới cấp huyện; công tác hướng dẫn tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc 

trong đầu tư xây dựng cơ bản của chương trình NTM chưa kịp thời. 

Tình trạng khai thác tài nguyên khoáng sản trái phép, không phép, sai vị trí, tọa 

độ được cấp phép vẫn còn diễn ra. Công tác bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa 

khai thác và quản lý các điểm mỏ hết hạn còn lúng túng. Tần suất kiểm tra, giám 

sát về công tác quản lý tài nguyên và môi trường nói chung và công tác quản lý về 

bảo vệ môi trường trong hoạt động khai thác khoáng sản chủ yếu chỉ mang tính 

                                                 
7 Số thông báo ngừng hoạt động là 336 doanh nghiệp, tăng 33,9% so với cùng kỳ năm trước. 
8 Tăng 3,7% so với đầu năm, thấp hơn mức tăng 16,4% của năm 2019. 
9 Công nghiệp chế biến – chế tạo giảm 24,5%; ngành sản xuất và phân phối điện giảm 31,3%;  
10 Doanh thu từ tham quan, lưu trú du lịch 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 978 tỷ đồng, giảm 

67%, Doanh thu hoạt động vận tải, kho bãi và dịch vụ hỗ trợ khoảng 1.927 tỷ đồng, giảm 20%. 

so với cùng kỳ năm 2019. 
11 Mục tiêu cuối năm 2020 có 26 xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao, trong đó có 9 xã đạt chuẩn 

NTM kiểu mẫu nhưng kết quả đến cuối tháng 5/2020 chỉ có 1 xã Đại Hiệp được công nhận xã 

NTM nâng cao. 
12 Tính đến cuối tháng 5/2020 chưa có thôn ở các xã miền núi cao được công nhận đạt chuẩn 

NTM. 
13 Tính đến ngày 30/5/2020 tỷ lệ giải ngân đạt 9,1%, trong đó NS Trung ương đạt 10,7% (vốn 

đầu tư phát triển đạt 11,7%, vốn sự nghiệp đạt 6,7%), ngân sách tỉnh đạt 4,6% (vốn đầu tư phát 

triển đạt 6,8%, vốn sự nghiệp đạt 2,2%) 
14 Huyện Đại Lộc nợ giai đoạn 2011-2015 là 10.066 triệu đồng, trong đó có 7 công trình đã quá 

thời hạn quyết toán trên 24 tháng nhưng vẫn chưa có giải pháp xử lý.  
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định kỳ; tình hình khắc phục hậu quả, hoàn thổ phục hồi môi trường ở các điểm 

mỏ dừng khai thác khoáng sản còn chậm, gây bức xúc trong nhân dân. Công tác 

thẩm định kinh phí ký quỹ cải tạo phục hồi môi trường còn bất cập, dẫn đến khó 

khăn, bị động về nguồn kinh phí thực hiện công tác lập và thực hiện đề án đóng 

cửa mỏ khoáng sản. Việc hoàn chỉnh hồ sơ thẩm định, phê duyệt điều chỉnh quy 

hoạch sử dụng đất đến năm 2020 của các địa phương còn chậm15.  

2. Về tình hình thu - chi ngân sách 

a) Về thu ngân sách 

Hoạt động sản xuất - kinh doanh trên địa bàn gặp khó khăn; cùng với việc thực 

hiện các biện pháp ưu đãi về thuế của Chính phủ16 đã tạo ảnh hưởng nhất định đến 

số thu NSNN trên địa bàn, nhiều nguồn thu lớn, trọng điểm chịu những tác động 

đáng kể17. Tổng thu NSNN trên địa bàn ước 6 tháng đầu năm 2020: 8.366 tỷ đồng 

đạt 32,5% dự toán, giảm 33,8% so với cùng kỳ. Trong đó, thu nội địa gần 6.315 tỷ 

đồng, đạt 30,8% dự toán, giảm 33,5% so với cùng kỳ; thu xuất nhập khẩu 2.050 tỷ 

đồng, đạt 39%, giảm 34,8% so với cùng kỳ. Chỉ có 02/13 khoản thu nội địa18 đạt 

50% dự toán, những khoản thu chiếm tỷ trọng lớn chỉ đạt mức dưới 30% dự toán19, 

hầu hết địa phương có số thu đạt thấp. Bên cạnh đó, tình hình nợ đọng thuế vẫn 

còn cao và có chiều hướng gia tăng, các khoản nợ khó đòi vẫn tồn đọng kéo dài 

nhiều năm20. 

b) Về chi ngân sách 

Tổng chi ngân sách địa phương 6 tháng đầu năm 2020: 9.271 tỷ đồng, đạt 34% 

dự toán, nếu không tính chi chuyển nguồn từ năm trước chuyển sang thì ước thực 

hiện 6 tháng đầu năm là 7.571 tỷ đồng, đạt 27% dự toán. Trong đó, chi thường 

xuyên là 4.576 tỷ đồng, đạt 35% dự toán; chi đầu tư phát triển là 3.238 tỷ đồng, đạt 

52% dự toán, nếu không tính chi từ nguồn năm trước chuyển sang thì đạt 24,6%. 

Do tác động giảm thu nên dự kiến thời gian đến sẽ gặp khó khăn, trở ngại nhất 
                                                 
15 Tính đến 8/7/2020: chỉ có 08/18 địa phương (Nam Trà My, Điện Bàn, Nông Sơn, Nam Giang, 

Đông Giang và Núi Thành) nộp hồ sơ về Sở Tài nguyên và Môi trường để chuẩn bị tổ chức thẩm 

định. 
16 Quyết định 648/QĐ-BTC ngày 20/3/2019 của Bộ Công thương về điều chỉnh giá bán lẻ điện 

bình quân; Công văn 1642/EVN-TCKT ngỳ 29/3/2019 của Tập đoàn điện lực Việt Nam về giá 

tính thuế đối với Công ty SX thủy điện, nhiệt điện; Luật Phòng chống tác hại của rượu bia, Nghị 

định 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê 

đất, Nghị quyết 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 của Chính phủ 
17 Nguồn thu từ Công ty bia: chịu tác động dịch Covid 19, Luật PC tác hại bia rượu; nguồn thu từ 

ô tô du lịch chịu ảnh hưởng cạnh tranh trong nước và xe nhập khẩu do lộ trình giảm thuế nhập 

khẩu; dự án Nam Hội An dự kiến đi vào hoạt động quý III/2020 nhưng do dịch nên chưa xác 

định thời điểm mở cửa; nguồn thu thủy điện chịu tác động do tình hình hạn hán; nguồn thu tư 

hoạt động tham quan, lưu trú bị ảnh hưởng bởi dịch Covid 19. 
18 Thuế thu nhập cá nhân đạt 50% dự toán, tiền sử dụng đất đạt 50% 
19 Thu từ DNNNTW đạt 27,5% dự toán; thu từ DN có vốn ĐTNN đạt 28,2% dự toán; thu từ 

CTN và dịch vụ NQD đạt 27,1% dự toán (chưa tính số thuế phát sinh được gia hạn). 
20 Nợ khó đòi chiếm 50,5% /tổng số nợ. Một số DN có số nợ lớn: Công ty TNHH Khai thác vàng 

Bồng Miêu 125 tỷ đồng, Công ty CP Xây dựng giao thông 502 là 15,2 tỷ đồng, Công ty Cổ phần 

Đầu tư cao su Quảng Nam là 9,8 tỷ đồng, Công ty TNHH Đông Anh là 9 tỷ đồng,.... 
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định trong việc bố trí nguồn kinh phí triển khai các hoạt động của các cơ quan, đơn 

vị cũng như nguồn lực thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn. 

Một vài cơ quan, đơn vị bố trí dự toán chưa đúng, chưa sát thực tế21. Công tác 

phối hợp khảo sát, thẩm định thiết kế, dự toán một số dự án đầu tư chưa chặt chẽ 

nên tình trạng điều chỉnh, thay đổi tổng mức đầu tư dự án vẫn chưa khắc phục, gây 

bị động trong việc phân bổ ngân sách và chậm phát huy hiệu quả nguồn lực đầu tư 

công.  

3. Một số kiến nghị, đề xuất: 

Dự báo nền kinh tế trong nước và thế giới phục hồi chậm; tình hình dịch 

bệnh, thời tiết còn diễn biến khó lường, tiềm ẩn nguy cơ, thách thức, dự kiến hụt 

thu NSNN năm 2020 của tỉnh khá lớn, trong khi nhu cầu chi tăng cao nhằm đáp 

ứng công tác phòng chống dịch bệnh, đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ khôi phục sản 

xuất kinh doanh. Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh cơ bản đồng tình với những 

phân tích, nhận định về khó khăn, hạn chế và các giải pháp điều hành kinh tế, thu, 

chi NSNN của UBND tỉnh; đồng thời, kiến nghị một số vấn đề cụ thể như sau:  

- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chỉ đạo của Chính phủ theo tinh thần 

Nghị quyết số 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 để tháo gỡ khó khăn, khôi phục hoạt động 

sản xuất - kinh doanh và dịch vụ, đẩy mạnh các giải pháp kích cầu du lịch, thương 

mại, đặc biệt chú ý đến thị trường nội địa; chủ động giải pháp thu hút du khách quốc 

tế ngay sau khi có chính sách mở cửa trở lại; tăng cường hoạt động xúc tiến, quảng 

bá hoạt động du lịch, dịch vụ phù hợp bối cảnh công nghệ thông tin và mạng xã 

hội ngày càng phổ biến; thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ hoàn 

thành các dự án động lực, lan tỏa, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

- Bám sát chỉ đạo của Trung ương, thực trạng phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh 

trên tinh thần chủ động xây dựng các kịch bản tăng trưởng kinh tế phù hợp, xác 

định rõ những yếu tố tác động, dự báo các chỉ tiêu kinh tế xã hội tương ứng. Trong 

trường hợp cần thiết, xây dựng phương án điều chỉnh một số chỉ tiêu chủ yếu của kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội và điều chỉnh dự toán thu - chi ngân sách năm 

2020, trình cấp có thẩm quyền xem xét.  

- Tập trung khôi phục và thúc đẩy hoạt động công nghiệp, thương nghiệp, 

dịch vụ. Tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng phát 

triển công nghiệp; tăng cường quản lý quy hoạch, theo dõi chặt chẽ tình hình triển 

khai quy hoạch chi tiết xây dựng tại các khu, cụm công nghiệp. Đồng thời xác định 

những giải pháp khôi phục hoạt động sản xuất, đẩy mạnh các hoạt động thu hút 

đầu tư lĩnh vực công nghiệp phụ trợ, các ngành công nghiệp có lợi thế.  

- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nông - lâm - thủy sản; chú trọng giải pháp đầu tư 

công nghiệp chế biến nông - lâm - thủy sản gắn với phát triển tiểu thủ công nghiệp 

và làng nghề nông thôn, nâng dần tỷ trọng sản phẩm hàng hoá nông nghiệp qua chế 

                                                 
21 Thông qua công tác thẩm định, phân bổ dự toán của các cấp ngân sách đã tiết kiệm được 3.031 

triệu đồng; thông qua công tác thẩm định thiết kế, dự toán đấu thầu thẩm tra phê duyệt quyết 

toán dự án hoàn thành đã tiết kiệm được cho ngân sách 38.768 triệu đồng. 
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biến, đủ sức cạnh tranh trên thị trường. Đẩy mạnh phát triển các vùng sản xuất nông 

nghiệp hàng hóa tập trung, thực hiện tốt hoạt động liên doanh, liên kết với hệ thống 

các siêu thị, nhà phân phối tại các tỉnh, thành phố lớn đáp ứng yêu cầu giải quyết 

đầu ra sản phẩm. Đánh giá thực chất hiệu quả thoát nghèo thông qua việc hỗ trợ sản 

xuất thực hiện các dự án nhân rộng mô hình giảm nghèo, làm cơ sở xác định lại 

phương pháp, hình thức hỗ trợ sản xuất mô hình phù hợp vùng miền, thổ nhưỡng, 

khí hậu và năng lực tổ chức sản xuất của người dân; tăng cường theo dõi, hướng 

dẫn việc lập, triển khai nhân rộng mô hình có hiệu quả. Quan tâm giải pháp phát 

triển ngành chăn nuôi, xây dựng kế hoạch tái đàn lợn sau dịch đảm bảo an toàn 

sinh học; nghiên cứu chuyển đổi cây trồng thích ứng với tình hình biến đổi khí 

hậu, thị trường xuất nhập khẩu. 

- Thay đổi cách tiếp cận và phương pháp xây dựng NTM tại các địa phương 

miền núi, phát huy hình thức xây dựng cụm, khu dân cư kiểu mẫu; sớm xây dựng 

trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế đặc thù trong việc xây dựng NTM ở thôn, xã 

miền núi cao; nguyên tắc, tiêu chí, định mức hỗ trợ xây dựng huyện NTM phù hợp 

với khả năng cân đối nguồn vốn từ ngân sách tỉnh và thực tiễn từng địa phương. Kiên 

quyết giải pháp xử lý nợ đọng, sớm tháo gỡ vướng mắc trong đầu tư xây dựng cơ 

bản, đẩy nhanh tiến độ và nâng cao chất lượng giải ngân trong thực hiện chương 

trình NTM. 

- Tăng cường các giải pháp quản lý và sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, 

tài nguyên, khoáng sản. Rà soát các danh mục kêu gọi xã hội hóa trên một số lĩnh 

vực được khuyến khích (y tế, giáo dục, ...) trình cấp có thẩm quyền xem xét, điều 

chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tiễn. Tập trung tháo gỡ vướng mắc trong 

công tác bồi thường giải phóng mặt bằng; nghiên cứu cơ chế tạo quỹ đất sạch để 

tạo thuận lợi thu hút đầu tư. Chấn chỉnh công tác cấp phép, quản lý khai thác 

khoáng sản, nhất là đất san lấp, cát, sỏi lòng sông và khai thác vàng; gắn kết việc 

cấp phép mỏ khoáng sản cát với việc cấp phép bến bãi tập kết. Sớm giải quyết 

những tồn đọng liên quan việc hoàn thổ phục hồi môi trường ở các điểm mỏ khai 

thác khoáng sản. Nâng cao trách nhiệm phối hợp các sở, ngành trong công tác 

thẩm định phương án cải tạo, ký quỹ phục hồi môi trường; quy định các điều kiện 

ràng buộc nhà đầu tư thực hiện cải tạo, phục hồi môi trường sau khi hết phép khai 

thác. Đẩy nhanh tiến độ trình, phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến 

năm 2020 của các địa phương.  

- Triển khai có hiệu quả đề án Tăng cường cơ sở thu, chống nhất thu và thu 

hồi nợ; kiểm soát chặt chẽ các khoản thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, chống thất 

thu;  quản lý và khai thác có hiệu quả nguồn thu thuế tài nguyên khoáng sản, thuế từ 

các doanh nghiệp, hộ kinh doanh; chỉ đạo phối hợp, theo dõi khai thác các nguồn thu 

tiền sử dụng đất để kịp thu hồi nộp ngân sách và quản lý sử dụng chặt chẽ, đảm bảo 

quy định pháp luật. Thực hiện nghiêm chính sách miễn, giãn, giảm thuế của Trung 

ương theo đúng quy định để hỗ trợ các doanh nghiệp vượt qua khó khăn, khôi phục 

sản xuất, tạo nguồn thu ngân sách; phân tích tác động chính sách miễn, giãn, giảm 

thuế đến nguồn thu trên địa bàn để chủ động trong điều hành ngân sách. 
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- Tăng cường kỷ luật tài chính, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu 

trong việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Rà soát, cơ cấu laị môṭ số khoản chi 

bảo đảm hơp̣ lý, tiết giảm chưa thật sự cấp thiết. Nghiên cứu giải pháp hỗ trợ các 

địa phương hụt thu lớn, không đảm bảo cân đối ngân sách. Kịp thời điều chuyển 

vốn dự án không có khả năng giải ngân sang các dự án có khối lượng nhưng chưa 

bố trí đủ vốn để đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn. Thực hiện kéo dài thời kỳ 

ổn định ngân sách nhà nước giai đoạn 2017 - 2020 sang năm 2021 theo chỉ đạo của 

Bộ Chính trị tại Kết luận số 77-KL/TW ngày 05/6/2020. Chủ động điều hành việc 

sử dụng dự phòng, quỹ dự trữ tài chính, nguồn tăng thu, tiết kiệm chi; sớm chuẩn xác 

số liệu trích lập nguồn cải cách tiền lương, số tiết kiệm chi ngân sách tỉnh năm 

2019; trên cơ sở đó tổng hợp, xây dựng phương án sử dụng trình Thường trực 

HĐND tỉnh, HĐND tỉnh xem xét, quyết định theo thẩm quyền.  

- Chỉ đạo tổ chức đánh giá, kết hợp với việc lập kế hoạch, chiến lược kinh tế - 

xã hội, kế hoạch tài chính 5 năm, kế hoạch đầu tư công trung hạn, Chương trình 

MTQG, quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh, trình cấp có 

thẩm quyền xem xét quyết định cho giai đoạn tiếp theo đảm bảo tiến độ quy định 

của Trung ương.  

Trên đây là báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về tình 

hình kinh tế , thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020, 

kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./. 

 

Nơi nhận: 

- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Đại biểu HĐND tỉnh; 
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- Lưu VT,TH (Phiên) 
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