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BÁO CÁO
Thẩ m tra Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh báo cáo tình hình thực
hiện nhiệm vụ kinh tế năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế năm 2020
Qua xem xét Báo cáo số 210/BC-UBND ngày 10/12/2019 của UBND tỉnh
về tình hình thực hiện nhiệm vụ kinh tế năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế năm
2020 và kết quả giám sát các địa phương, đơn vị, Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND
tỉnh cơ bản thống nhất với báo cáo của UBND tỉnh đã trình tại kỳ họp và báo cáo
HĐND tỉnh một số nội dung sau:
1. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế năm 2019
Năm 2019, mặc dù đối diện với nhiều khó khăn, thách thức nhưng dưới sự
chỉ đạo, điều hành quyết liệt và linh hoạt của UBND tỉnh, sự nỗ lực của các cấp,
các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế tỉnh ta tiếp tục
đà tăng trưởng và đạt được những kết quả tương đối toàn diện trên các lĩnh vực.
Có 13/14 chỉ tiêu ước đạt và vượt kế hoạch HĐND tỉnh đề ra tại Nghị quyết
35/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 (trong đó 6/7 chỉ tiêu kinh tế đạt và vượt). Giá trị
đa số các ngành kinh tế đạt cao hơn so với cùng kỳ1. Thu nội địa cơ bản đạt dự
toán, bảo đảm cân đối ngân sách. Sản xuất nông nghiệp mặc dù chịu tác động bất
lợi của tình hình thời tiết, dịch bệnh trên đàn gia súc nhưng kết quả khu vực nông lâm - thủy sản cơ bản giữ được ổn định. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới xấp xỉ đạt mục tiêu đề ra, số tiêu chí nông thôn mới đạt chuẩn của
toàn tỉnh tăng 0,2 tiêu chí/xã so với năm 2018. Thương mại - dịch vụ có tốc độ
tăng trưởng ổn định, hoạt động du lịch khởi sắc; doanh thu từ tham quan, lưu trú
ước đạt 5.877 tỷ đồng, tăng 25,04% so với năm trước. Thực hiện 3 nhiệm vụ đột
phá chiến lược năm 2019 đạt kết quả nhất định, kết cấu hạ tầng từng bước được
đầu tư, các dự án chương trình đầu tư ngày càng có trọng tâm, trọng điểm, đầu tư
hạ tầng khu, cụm công nghiệp có được quan tâm. Môi trường đầu tư, chỉ số cạnh
tranh cấp tỉnh được cải thiện2, công tác cải cách hành chính về thủ tục đầu tư được
chú trọng, giúp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, góp phần thúc đẩy thu hút
đầu tư và tạo điều kiện doanh nghiệp trên địa bàn phát triển.
Tuy nhiên, một số thành viên Ban băn khoăn về các vấn đề đang đặt ra
trong mục tiêu tăng trưởng kinh tế để bảo đảm tính bền vững, Ban Kinh tế - Ngân
sách HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh cần quan tâm một số vấn đề sau:
Nông lâm, nghiệp và thủy sản tăng 1,7%; Công nghiê ̣p tăng 3,01%, Thương mại - Dich
̣ vu ̣ tăng
12,5% so với năm 2018
2
Năm 2015 xếp thứ 08/63 tỉnh thành; năm 2016 đứng vị thứ 10/63 tỉnh thành; năm 2017 xếp
thứ 07/63 tỉnh thành; năm 2018 xếp 07/63 tỉnh thành.
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- Về tăng trưởng kinh tế : Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP) năm
2019 tăng khoảng 3,81% so với năm 2018 thấp so với kế hoạch đề ra (chỉ tiêu 77,5%), điều này đặt ra áp lực năm 2020 phải đạt mức tăng trưởng khá cao mới có
khả năng hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giai đoạn 2016 – 20203. Hơn nữa, trong
năm huy động tổng vốn đầu tư toàn xã hội chiếm khoảng 32,1% GRDP (tương
đương 31.879 tỷ đồng); tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng GRDP khá thấp. Do đó, Ban
đề nghị cơ quan chuyên môn giải trình rõ về chỉ tiêu huy động nguồn lực cho đầu
tư phát triển và phân tích những yếu tố tác động GRDP đạt thấp ở từng ngành lĩnh
vực, chất lượng tăng trưởng của các ngành kinh tế, nhất là công nghiệp chế biến
nông lâm thủy sản, khu vực công nghiệp ngoài ô tô, khu vực thương mại, dịch vụ,
tình hình đầu tư, hoạt động các doanh nghiệp FDI... để có cơ sở định hướng phát
triển, đề xuất chỉ tiêu, giải pháp thực hiện mục tiêu tăng trưởng năm 2020 và
những năm tiếp theo cho phù hợp.
- Về sản xuất công nghiệp: Giá trị một số ngành sản xuấ t công nghiệp chiếm
tỷ trọng lớn có sự tăng trưởng không đáng kể, thậm chí một số ngành có tỷ lệ sụt
giảm4. Trong khi đó, các ngành công nghiệp khác phát triển chưa mạnh, chưa
tham gia nhiều vào mạng sản xuất và chuỗi giá trị, làm cho giá trị ngành công
nghiệp có tăng nhưng giảm sâu so với cùng kỳ5. Bên cạnh đó, đầu tư hạ tầng cụm
công nghiệp được quan tâm nhưng cơ chế hỗ trợ chưa thật sự tạo động lực phát
triển. Vấn đề này, đã được HĐND tỉnh đề cập nhiều lần, nhưng chậm tham mưu,
đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với thực tiễn.
- Về sản xuất nông lâm thủy sản: Sản xuấ t nông nghiệp tiếp tục đố i mă ̣t bởi
diễn biế n phức ta ̣p thời tiết, dịch bệnh, thi ̣ trường tiêu thụ nên giá trị ngành nông
nghiệp (chiếm tỷ trọng 55% trong lĩnh vực sản xuất nông – lâm – thủy sản) có sự
sụt giảm (trồng trọt: sản lượng lúa giảm 2,3%, chăn nuôi: đàn lợn giảm 38% so với
năm 2018). Nhiều địa phương còn lúng túng trong việc chuyển đổi, lựa chọn cây
trồng, con vật nuôi chủ lực. Việc xây dựng và nhân rộng mô hình giảm nghèo còn
bất cập, đa số địa phương chưa chú trọng đánh giá hiệu quả các dự án mô hình đề
xuất nhân rộng. Phát triển sản xuất gắn với liên kết sản phẩm theo chuỗi giá trị còn
hạn chế. Chương trình xây dựng nông thôn mới đa ̣t kế t quả nhưng chưa đồ ng đề u
giữa các vùng, miề n.
Chăn nuôi theo mô hình tập trung có xu hướng tăng, nhưng biện pháp hỗ trợ thị
trường chế biến tiêu thụ, xử lý môi trường, phòng chống dịch bệnh vẫn còn hạn chế;
tình hình dịch tả lợn châu Phi làm giảm đáng kể tổng đàn, gây ảnh hưởng đại đa số
người dân.
Việc chuyển đổi nghề cho ngư dân vùng bãi ngang vẫn còn chậm, ngành chế
biến thuỷ sản chưa phát triển mạnh nên khả năng cạnh tranh thấp, giá trị gia tăng
Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân giai đoạn 2016-2020 là 10%10,5%/năm.
4
Sản xuất và lắp ráp ô tô chiếm tỷ trọng 32% dự kiến sản lượng chỉ tăng 3%, một số ngành
công nghiệp chế biến chế tạo khác tăng thấp, thậm chí sụt giảm như: sản xuất da và các sản
phẩm có liên quan giảm 7,7%, sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác giảm 0,6%;
ngành sản xuất và phân phối điện chiểm tỷ trọng 17%, giảm 0,6%
5
Tăng 3,01% so với năm 2018 (Năm 2018, tăng trưởng ngành công nghiệp khoảng 13,99%).
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không nhiều. Thực hiện chính sách phát triển thủy sản theo Nghị định
67/2014/NĐ-CP và Nghị 17/2018/NĐ của Chính phủ đã tạo điều kiện giúp ngư
dân yên tâm bám biển, phát triển sản xuất, giữ vững chủ quyền biển, đảo. Tuy
nhiên, trong quá trình thực hiện chính sách, đặc biệt là chính sách tín dụng vẫn còn
nhiều bất cập, hạn chế6.
- Về khu vực di ̣ch vụ: Khu vực này có sự phát triển ổn định trong năm 2019,
doanh thu từ hoạt động tham quan có sự tăng trưởng. Tuy nhiên, phát triển du lịch
hiện nay chủ yếu tập trung khu vực ven biển và các khu di tích, danh lam thắng
cảnh, chưa khai thác hết lợi thế tiềm năng du lịch trên địa bàn, du lịch cộng đồng,
du lịch phía Tây của tỉnh chưa được quan tâm đúng mức; hạ tầng kết nối các điểm
du lịch chưa được đầu tư nhiều.
- Về thu, chi ngân sách nhà nước: Kế t quả thu NSNN ước chỉ đạt xấp xỉ dự
toán. Tuy nhiên, nguồn thu chiếm tỷ trọng lớn đạt thấp, dự kiến khoảng 5 điạ
phương ước thu không đa ̣t dự toán. Tình tra ̣ng nơ ̣ đo ̣ng thuế còn lớn, nhấ t là khoản
thuế không có khả năng thu hồ i. Tỷ lê ̣ chi thường xuyên trong tổ ng chi cân đối
ngân sách địa phương đã được cải thiện nhưng vẫn còn cao (khoảng 54% )7.
- Công tác quản lý nhà nước về xây dựng, quy hoạch ngày càng được tăng
cường, nhưng hiệu quả chưa cao, nhiều tồn tại trong khâu lập dự toán, thẩm tra,
thẩm định, quyết toán, cấp phép xây dựng8 vẫn chưa được chấn chỉnh triệt để.
Công tác quản lý đô thị còn bất cập, cơ chế hỗ trợ phát triển đô thị, nhất là các địa
phương miền núi đã được HĐND tỉnh đề cập nhiều lần nhưng đến nay vẫn chưa
hoàn chỉnh đề án trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định.
- Công tác quản lý khoáng sản hiệu quả chưa cao. Công tác phối hợp giữa các
ngành, chính quyền địa phương trong quản lý việc kê khai, cấp phép, công tác
thẩm định, phê duyệt đề án cải tạo, phục hồi môi trường chưa chặt chẽ, tình trạng
doanh nghiệp được cấp phép thực hiện chưa đầy đủ các nghĩa vụ tài chính, bảo vệ
môi trường, bảo vệ hạ tầng giao thông, an toàn lao động, khai thác khoáng sản tại
khu vực hết hạn, đang chờ thủ tục gia hạn, cấp phép...còn xảy ra nhưng chưa có
giải pháp hữu hiệu.
Bên cạnh đó, công tác phê duyệt chủ trương đầu tư, cấp phép nhà máy chế
biến có sử dụng khoáng sản khi chưa xác định kỹ nguồn nguyên liệu nên một số
nhà máy sản xuất thiếu ổn định9. Việc phối hợp đề xuất bổ sung quy hoạch khoáng
sản chưa chặt chẽ, còn trùng lắp quy hoạch, chủ trương thực hiện rà soát, đánh giá

Có đến 20/65 chủ tàu vay Ngân hàng đóng mới, nâng cấp tàu trả nợ vay và lãi suất không đúng
hạn, bị liệt kê vào danh sách nợ xấu, nhiều chủ tàu chưa đến hạn trả nợ nhưng hoạt động cầm
chừng cũng tiềm ẩn nguy cơ mất khả năng thanh toán chi trả vốn vay.
7
Năm 2018, chi thường xuyên chiếm 71% tổ ng chi cân đối ngân sách địa phương
8
Lập dự toán khối lượng không phù hợp, thẩm tra, thẩm định, quyết toán không chính xác; một
số đồ án quy hoạch không lấy ý kiến của cơ quan quản lý quy hoạch cấp tỉnh; một số hồ sơ cấp
phép không có bản vẽ cấp thoát nước, cấp điện; một số nhiều công trình triển khai thi công
không có giấy phép.
9
Công ty CP Kính nổi Chu Lai, Nhà máy xi măng Thạnh Mỹ
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việc triển khai Nghị quyết HĐND tỉnh liên quan đến quy hoạch khoáng sản đã
được HĐND tỉnh đề nghị từ năm 201810 nhưng đến nay vẫn chậm thực hiện.
Tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích vẫn còn xảy ra. Một số
đối tượng lợi dụng nhu cầu người dân, thâu tóm đất, phân lô bán đất nền nhưng
không thực hiện đầy đủ thủ tục đất đai, nghĩa vụ tài chính. Công tác phối hợp giữa
các sở ngành và địa phương chưa tốt, thiếu thường xuyên thanh tra, kiểm tra các
dự án phát triển khu đô thị, các hoạt động của các sàn giao dịch bất động sản trên
địa bàn, chưa chấn chỉnh kịp thời các giao dịch bất động sản khi chưa đảm bảo
điều kiện theo quy định của pháp luật. Điều này, không những gây thiệt hại kinh tế
của người dân, mà còn gây khó khăn trong công tác quản lý nhà nước về đất đai,
thất thu ngân sách.
2. Kế hoạch phát triển kinh tế năm 2020
Năm 2020, là năm quyết định hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế - xã
hội 05 năm giai đoạn 2016 - 2020, năm tiến hành Đại hội Đảng các cấ p, tiến tới
Đại hội lần thứ XIII của Đảng, năm bản lề chuẩn bị thực hiện kế hoạch kinh tế - xã
hội giai đoạn 2021 - 2025. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực được dự báo
tiếp tục có nhiều phức tạp, khó lường; tình hình thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất
thường có thể tác động lớn đến mục tiêu tăng trưởng. GRDP bình quân đầu người
năm 2019 tăng thấp, vẫn còn khoảng cách khá xa so với chỉ tiêu đề ra giai đoạn
2016 – 202011 . Điều đó, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của các cấp, các ngành, cộng đồng
doanh nghiệp vượt qua mọi khó khăn, thách thức, phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu,
kế hoạch đề năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020, thực hiện có hiệu quả 3 nhiệm
vụ đột phá của tỉnh. Ngoài những giải pháp UBND tỉnh đã đề cập, Ban Kinh tế Ngân sách HĐND tỉnh đề nghị cần quan tâm một số vấn đề sau:
- Chỉ tiêu tăng tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) tăng khoảng 7-7,3% so với
năm 2019 (cả nước tăng 6,6 - 6,8%). Đa số thành viên Ban Kinh tế - Ngân sách
HĐND tỉnh, đề nghị UBND tỉnh phân tích dự báo, tính khả thi các ngành, các lĩnh
vực đóng góp cho tăng trưởng GDRP năm 2020, đảm bảo phù hợp với thực trạng
các ngành; đồng thời, xác định các giải pháp, nhiệm vụ cụ thể cho từng cấp, từng
ngành và lợi thế, tiềm năng của từng địa phương, phấn đấu đạt mục tiêu tốc độ
tăng tăng trưởng (GRDP) giai đoạn 2016 - 2020 (bình quân 10% - 10,5%/năm).
- Đẩy mạnh cơ cấu các ngành và nội bộ ngành công nghiệp; tập trung phát
triển ngành công nghiệp mũi nhọn, có tiềm năng, lợi thế, giá trị gia tăng cao. Ưu
tiên đầu tư ứng dụng công nghệ cao, tạo tính đột phá, nâng cao chất lượng sản
phẩm và cạnh tranh thị trường; thúc đẩy phát triển các ngành công nghiệp chế biến
sâu từ sản phẩm nông nghiệp. Sớm xây dựng và trình HĐND tỉnh ban hành cơ chế
hỗ trợ đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh.
Công văn 76/HĐND-VP ngày 02/4/2018 của Thường trực HĐND tỉnh.
Kết quả năm 2019: GRDP bình quân đầu người hơn 66 triệu đồng/người, tăng hơn 4 triệu
đồng/người so với năm 2018;
Mục tiêu 2020: GRDP bình quân đầu người khoảng từ 75 - 80 triệu đồng; thu nhập bình quân
đầu người hơn 45 triệu đồng.
10
11
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- Tăng cường công tác dự báo, chủ động xây dựng phương án ứng phó với
những diễn biến thời tiết cực đoan, biế n đổ i khí hâ ̣u. Chú trọng công tác quy
hoạch sản xuất, tiếp tục chuyển đổi cơ cấu sản xuất, mùa vụ, ngành nghề phù hợp
từng vùng miền. Thực hiện tốt khâu liên kết sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản
phẩm nông nghiệp; tiếp tục tổ chức phiên chợ, hội chợ quảng bá hàng nông sản;
thực hiện có hiệu quả các cơ chế khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP ngày 17/4/2018, Nghị
định số 98/2018/NĐ-CP ngày 05/7/2018 của Chính phủ và các cơ chế hỗ trợ của
tỉnh; phát huy vai trò Quỹ Bảo lãnh tín dụng, phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa
để hỗ trợ các doanh nghiệp đầu tư lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.
- Tập trung tháo gỡ vướng mắc, đẩy mạnh tích tụ đất đai gắn với cơ cấu lại
ngành nông nghiệp. Xây dựng cơ chế chính sách phát huy vai trò hợp tác xã trong
việc thực hiện chủ trương tích tụ ruộng đất, hình thành cánh đồng mẫu, tăng cường
ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất nông nghiệp và thực hiện chương trình mỗi
xã 01 sản phẩm.
- Kịp thời thực hiện chính sách hỗ trợ người chăn nuôi bị tác động bệnh dịch
tả lợn châu Phi, thực hiện quyết liệt các giải pháp kiểm soát dịch bệnh ở gia súc,
gia cầm; hạn chế tái phát dịch; nghiên cứu giải pháp thực hiện việc tái đàn với quy
mô phù hợp; tăng cường đội ngũ thú y cơ sở
- Nâng cao hiệu quả phát triển kinh tế biển, chú trọng công nghiệp chế biến
thủy sản, hạn chế xuất khẩu thô. Tích cực hỗ trợ ngư dân đánh bắt xa bờ, đi liền
giải pháp kiểm soát việc thực hiện chính sách; kịp thời thực hiện các giải pháp hỗ
trợ chuyển đổi nghề cho ngư dân vùng bãi ngang; triển khai có hiệu quả phương
án sắp xếp nuôi trồng thủy sản vùng Đông trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch; nâng cao chất lượng các
dịch vụ và đội ngũ làm công tác du lịch; tiếp tục đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng
du lịch, đặc biệt phát triển du lịch khu vực phía Tây của tỉnh, gắn kết phát triển du
lịch với phát triển các ngành tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; đẩy mạnh việc thực
hiện chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi tỉnh Quảng Nam theo Nghị
quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/6/2018 của HĐND tỉnh.
- 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, 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.
- Nâng cao trách nhiệm chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, xử lý
nghiêm các hành vi vi phạm khai thác khoáng sản trái phép. Tăng cường phối hợp
trong khâu thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường, cấp phép, kiểm soát
việc kê khai nộp thuế các doanh nghiệp khai thác khoáng sản. Chỉ đạo thực hiện ý
kiến của Thường trực HĐND tỉnh về tạm thời chưa xem xét việc bổ sung quy
hoạch các mỏ khoáng sản. Trước mắt, tập trung chỉ đạo rà soát, đánh giá hiệu quả
kinh tế - xã hội, thực trạng an ninh - trật tự và tác động môi trường của các mỏ
khoáng sản đã được cấp phép đang hoạt động trên địa bàn tỉnh thời gian qua. Trên
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cơ sở đó đề xuất, trình HĐND tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung Nghị quyết liên quan
đến quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn.
- Tăng cường giải pháp bảo vệ môi trường, chú trọng xử lý môi trường tại các
cụm công nghiệp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng đề án về điều chỉnh quy hoạch và
cơ chế hỗ trợ thực hiện việc thu gom, xử lý chất thải rắn. Tăng cường công tác
quản lý nhà nước về đất đai, xây dựng cơ sở dữ liệu về đất đai, tăng tần suất tranh
tra, kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất trên địa bàn; kịp thời chấn chỉnh giao dịch
bất động sản khi chưa đảm bảo các điều kiện theo quy định; đồng thời 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.
- Tổ chức đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các Nghị quyết HĐND tỉnh
có hiệu lực đến năm 2020 để kịp thời đề xuất sửa đổi, bổ sung hoặc ban hành mới
cho phù hợp.
Trên đây là Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh về
tình hình thực hiệm nhiệm vụ kinh tế năm 2019, kế hoạch phát triển kinh tế năm
2020. Kính trình HĐND tỉnh xem xét, quyết định./.
Nơi nhận:
- TT HĐND, UBND tỉnh;
- Đại biểu HĐND tỉnh;
- Đại biểu khách mời;
- VP HĐND tỉnh: CPVP, TH;
- Lưu VT, TH (Phiên).
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