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BÁO CÁO 

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu năm 2020 

 

 Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự 

toán ngân sách Nhà nước năm 2020, Nghị quyết số 16/NQ-TU ngày 12/12/2019 

của Tỉnh ủy về phương hướng, 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 Chương trình công tác năm 2020 và các văn 

bản chỉ đạo, điều hành để triển khai thực hiện các giải pháp phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2020; kết quả 6 tháng đầu năm 2020 đạt được một số nội dung chính 

như sau: 

I. VỀ CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND TỈNH THỰC HIỆN 

NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2020 

1. Tập trung công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; từng bước 

phục hồi các hoạt động kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh  

Tập trung chỉ đạo quyết liệt các Sở, Ban, Ngành, địa phương thực hiện tốt 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần “Chống dịch như chống 

giặc” và thực hiện triệt để nguyên tắc “4 tại chỗ”, phương châm “5 không”, đến 

nay dịch bệnh được kiểm soát rất tốt; đã huy động sự vào cuộc cả hệ thống chính 

trị và người dân thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Tỉnh ủy và UBND tỉnh; luôn kiên định 

các nguyên tắc phòng, chống dịch: ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh vùng, 

dập dịch đồng thời với việc làm tốt công tác chăm sóc, điều trị1. Rà soát, dự báo 

các tình huống và xây dựng phương án, kịch bản tập trung chuẩn bị lực lượng, cơ 

sở vật chất, sẵn sàng ứng phó trong trường hợp dịch bệnh bùng phát trên diện 

rộng, bảo đảm phương án phản ứng nhanh, kịp thời, hành động đúng; tuyệt đối 

không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác, không để mất kiểm soát. 

Đồng thời, tích cực, chủ động triển khai các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho 

các doanh nghiệp, thúc đẩy sản xuất kinh doanh (nhất là ngành du lịch, dịch vụ, dệt 

                                           

1 Đến ngày 26/6/2020, trên địa bàn tỉnh có 05 trường hợp mắc Covid-19, trong đó 03 du khách người 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 dương 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 người (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 người (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 lưu trú 6.435 người và 

tất cả đã kết thúc cách ly. Tất cả các trường hợp trên tình trạng sức khỏe bình thường. 
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may, da giày, ngành điện, sản xuất và lắp ráp ô tô,…) để thực hiện các mục tiêu 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 phù hợp trong tình hình mới; nhanh chóng 

phục hồi phát triển kinh tế, kịp thời chăm lo bảo đảm đời sống, sinh hoạt của người 

dân, nhất là người nghèo, người lao động mất việc làm, người khó khăn do ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; tập trung triển khai thực hiện quả chính sách hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ2.  

Tập trung thực hiện các giải pháp đảm bảo nguồn cung và vận chuyển, 

cung ứng nguyên vật liệu đầu vào cho sản xuất, xuất khẩu; thúc đẩy phát triển thị 

trường nội địa, thực hiện các biện pháp kích cầu, đẩy mạnh tiêu dùng, nhất là 

thương mại điện tử, hệ thống bán lẽ, đảm bảo đủ hàng hóa thiết yếu cho người 

dân trong mọi tình huống theo hướng vừa thực hiện giãn cách xã hội, vừa tạo 

điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất kinh doanh, việc làm và đời 

sống cho người dân và doanh nghiệp. Quản lý chặt chẽ giá cả, theo dõi biến động 

giá cả thị trường để có giải pháp phù hợp, hạn chế sự tăng giá bất thường, xử lý 

nghiêm các hành vi găm hàng, nâng giá, làm hàng giả. Rà soát tình hình sử dụng 

lao động tại các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp đang thiếu hụt lao động; chủ 

động triển khai các biện pháp phù hợp để đảm bảo các hoạt động sản xuất, kinh 

doanh trên địa bàn tỉnh. 

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và 

Chương trình hành động thực hiện Kế hoạch đảm bảo sát với tình hình thực tế. 

Tiếp tục rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh giai 

đoạn 2016-2020 và đề xuất các giải pháp thực hiện trong thời gian đến. Rà soát 

và triển khai thực hiện phương án cắt giảm chi tiêu, bù hụt thu (kể cả chi thường 

xuyên và chi đầu tư) để đảm bảo cân đối ngân sách3. Tăng cường công tác quản 

lý thu ngân sách nhà nước; công tác giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 

2020. Thực hiện thanh, quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành theo đúng quy 

định; tiếp tục xử lý tình trạng nợ đọng xây dựng cơ bản kéo dài. 

Tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án, công trình; đặc biệt là các 

dự án, công trình trọng điểm chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, 

nhiệm kỳ 2020-2025. Phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng khu công 

nghiệp, khu kinh tế, hạ tầng đô thị theo quy hoạch phát triển đô thị của tỉnh đến 

năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030. Tập trung phát triển, khớp nối hạ tầng giao 

thông thông suốt giữa các tuyến đường cao tốc, quốc lộ, đường tỉnh (ĐT), đường 

Võ Chí Công (129) và đường huyện. Phối hợp, thúc đẩy hoàn thành các dự án 

Trung ương đầu tư trên địa bàn tỉnh, nhất là xử lý dứt điểm các tồn tại của đường 

cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi đoạn qua địa bàn tỉnh. 

                                           
2 Đến ngày 26/6/2020,  đã cơ bản hoàn thành việc hỗ trợ đối với các nhóm: Người có công với cách mạng đang hưởng trợ 

cấp ưu đãi hằng tháng; đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hằng tháng; người thuộc hộ nghèo và người 

thuộc hộ cận nghèo (với 219.285 người đã nhận hỗ trợ, tổng kinh phí 254.797.750.000 đồng; số người chưa nhận hỗ trợ 

127 người với kinh phí 190.500.000 đồng với lý do: đi làm ăn xa, không có mặt tại địa phương, đang điều trị bệnh,…). 
3 UBND tỉnh đã trình HĐND tỉnh cắt giảm tổng vốn kế hoạch vốn năm 2019 và kế hoạch vốn năm 2020 gần 1.416 tỷ 

đồng, trong đó kết hoạch vốn năm 2019 cắt giảm hơn 1.056 tỷ đồng, kế hoạch vốn năm 2020 cắt giảm gần 360 tỷ đồng. 
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Triển khai quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch gia súc, gia cầm, đặc 

biệt là dịch lở mồng long móng, dập dịch tả lợn Châu Phi nhằm khống chế không 

để lây lan ra diện rộng. Tiếp tục thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp 

theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững đến năm 2025, định 

hướng đến năm 2030; thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới năm 2020 

theo kế hoạch4. Triển khai sản xuất vụ Hè Thu 2020 đảm bảo cơ cấu giống và 

lịch thời vụ; chủ động triển khai các giải pháp phòng, chống thiên tai; phòng, 

chống hạn, ngăn mặn; đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi và chủ động ứng 

phó với các diễn biến bất thường của thời tiết trong mùa mưa, lũ năm 2020. Tăng 

cường công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, nhất là phòng cháy, chữa cháy 

rừng trong mùa nắng. 

 2. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo điều hành phát triển văn hóa, thể 

thao, du lịch, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, thông tin truyền 

thông, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội 

Tập trung xây dựng và triển khai chương trình thúc đẩy phát triển du lịch 

theo hướng có sản phẩm cụ thể, đặc trưng, các sản phẩm mới,… để thu hút du 

khách nhằm phục hồi lại đà tăng trưởng du lịch trên địa bàn tỉnh5. Tiếp tục triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 47/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND 

tỉnh Quảng Nam về quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lịch miền núi 

tỉnh Quảng Nam đến năm 2025. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược phát 

triển khoa học công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến 

năm 2030. Tập trung thực hiện các đề tài khoa học và triển khai ứng dụng trong 

thực tế các đề tài đã có kết quả nghiên cứu; hoạt động ứng dụng tiến bộ khoa học 

kỹ thuật tại các huyện, thị xã, thành phố được quan tâm nhằm giải quyết các vấn 

đề phát sinh trong thực tiễn sản xuất. 

Đẩy nhanh tiến độ sắp xếp lại mạng lưới trường, điểm trường, lớp học gắn 

với việc bố trí đội ngũ viên chức ngành giáo dục; mạng lưới giáo dục nghề 

nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 

25/4/2017 của Tỉnh ủy về “Đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo tỉnh 

Quảng Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025”. Chỉ đạo nâng cao chất 

lượng giáo dục và đào tạo; xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia6; phổ cập giáo 

dục; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2019-2020. Tuyên truyền, triển khai có 

hiệu quả việc phòng, chống trẻ em đuối nước; chuẩn bị triển khai kế hoạch hoạt 

động hè năm 2020. Triển khai thực hiện tốt chương trình sữa học đường. Chỉ đạo 

chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 

2020 và tuyển sinh năm 2020 theo đúng quy định. 

                                           
4 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%. 
5 Tổ chức Hội thảo “Tái cơ cấu thị trường ngành du lịch Quảng Nam”, tổ chức diễn đàn Ấn tượng Việt Nam với chủ đề “Du lịch 

Quảng Nam- điểm đến an toàn”. Đã phối hợp với TP. Đà Nẵng và tỉnh Thừa Thiên - Huế xây dựng các sản phẩm du lịch chung, 

ký kết chương trình liên kết, phục hồi phát triển du lịch sau dịch. Xây dựng chương trình, kế hoạch để đăng cai “Năm Du lịch 

Quốc gia 2021 kết hợp với Lễ hội Quảng Nam - Hành trình di sản và Hội thi hợp xướng quốc tế”; chuẩn bị tổ chức Chương 

trình “Giao lưu Văn hóa Hội An - Nhật Bản lần thứ 18” theo chủ trương của BTV Tỉnh ủy. 
6 Đến nay, toàn tỉnh có 541 Trường đạt chuẩn quốc gia, đạt tỉ lệ 65,25% (với THPT 22 Trường, THCS 154 Trường, Tiểu học 

208 Trường, Mầm non 157 Trường) tiếp tục dẫn đầu các tỉnh Duyên hải miền Trung về công tác xây dựng Trường đạt chuẩn 

quốc gia. Công tác phân luồng, định hướng nghề nghiệp cho học sinh sau THCS, THPT tập trung thực hiện.  
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Tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh 

Covid-19; thực hiện tốt công tác cách ly các đối tượng ở nước ngoài mới về. 

Tăng cường công tác xã hội hóa trong lĩnh vực y tế. Tiếp tục đầu tư cơ sở vật 

chất, trang thiết bị cho các Bệnh viện tuyến tỉnh, Trung tâm Y tế huyện, thị xã, 

thành phố; thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng khám chữa bệnh. Thực 

hiện công tác vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác y tế dự phòng, công tác phòng, 

chống các dịch bệnh nguy hiểm, nhất là trong thời điểm giao mùa.  

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động truyền thông, báo chí, 

đảm bảo cung cấp và đưa thông tin chính xác, kịp thời về các chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước, các hoạt động, chỉ đạo điều hành của UBND tỉnh, 

Chủ tịch UBND tỉnh; đồng thời, chấn chỉnh xử lý nghiêm các trường hợp cung 

cấp thông tin không đúng thẩm quyền, sai sự thật, tạo dư luận xã hội không tốt, 

ảnh hưởng đến quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. Thực hiện 

nghiêm quy chế phát ngôn, họp báo định kỳ với các cơ quan thông tấn, báo chí 

đóng trên địa bàn tỉnh để thông báo tình hình phát triển kinh tế - xã hội và những 

vấn đề UBND tỉnh tập trung chỉ đạo; chủ động cung cấp thông tin kịp thời, chính 

xác cho báo chí. 

Chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, giải quyết các 

hồ sơ liệt sỹ, thương binh còn tồn đọng; tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ thủ tục đề nghị 

phong tặng, truy tặng Mẹ Việt Nam Anh hùng. Thực hiện tốt chính sách khuyến 

khích thoát nghèo bền vững7; đảm bảo các chính sách về an sinh xã hội; giải 

quyết việc làm, xuất khẩu lao động8; tiếp tục đôn đốc triển khai hỗ trợ xây dựng 

nhà ở cho người có công cách mạng theo Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND 

ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh. Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để tổ chức 

kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947 - 27/7/2020). Đẩy mạnh 

xã hội hóa công tác đào tạo nghề; thực hiện các cơ chế khuyến khích, thu hút 

nguồn nhân lực, đặc biệt là nguồn nhân lực chất lượng cao. Huy động mạnh mẽ 

doanh nghiệp tham gia vào đào tạo, nhất là trong lĩnh vực như: du lịch, dịch vụ, 

công nghiệp, công nghệ thông tin,… gắn đào tạo với nhu cầu sử dụng lao động 

của các doanh nghiệp trong và ngoài nước. 

  3. Thực hiện công tác quản lý đất đai, quản lý bảo vệ rừng, khai thác 

tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu 

Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ công tác quản lý quản lý đất đai, 

quản lý quy hoạch, quản lý hiện trạng; rà soát, báo cáo tình hình thực hiện các dự 

án đầu tư trên địa bàn đã được giao đất, cho thuê đất nhưng triển khai chậm, chưa 

triển khai hoặc triển khai nhưng sử dụng đất sai mục đích. Chỉ đạo triển khai 

thực hiện kết luận của Thanh tra, Kiểm toán về công tác quản lý đất đai trên địa 

bàn; tập trung xử lý, tháo gỡ những tồn tại, khó khăn, vướng mắc trong công tác 

bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ tái định cư để triển khai thực hiện các dự 

án trọng điểm trên địa bàn tỉnh. 

                                           
7 Năm 2020, phấn đấu giảm trên 2.700 hộ nghèo theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đề ra. 
8 Trong 6 tháng đã đưa 244 lao động đi làm việc theo hợp đồng ở nước ngoài, đạt 13,5% kế hoạch (Nhật Bản 234 

lao động, Đài Loan 07 lao động, Hàn Quốc 02 lao động, Mỹ 01 lao động). 
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Chỉ đạo công tác kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác bảo vệ 

môi trường trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 06/NQ-TU ngày 04/11/2016 của 

Tỉnh ủy, Nghị quyết số 46/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của HĐND tỉnh, 

Chỉ thị số 17/CT-UBND ngày 18/5/2016 và Quyết định số 266/QĐ-UBND ngày 

24/01/2019 của UBND tỉnh; triển khai thực hiện Cơ chế khuyến khích đầu tư, hỗ 

trợ xử lý chất thải rắn sinh hoạt tỉnh giai đoạn 2020-2030 theo Nghị quyết 

01/2020/NQ-HĐND ngày 21/4/2020 của HĐND tỉnh. 

Tập trung xây dựng sớm hoàn thành các khu chứa xử lý rác thải, việc thu 

gom, vận chuyển và xử lý rác thải, gia cố đảm bảo an toàn các bãi chứa rác thải; đẩy 

nhanh tiến độ đầu tư xây dựng lò đốt rác thải bằng công nghệ phù hợp, đảm bảo an 

toàn và đáp ứng các tiêu chí về môi trường. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh 

tra chấp hành các quy định về phục hồi môi trường; kịp thời xử lý hoặc tham 

mưu cấp thẩm quyền xử lý nếu có các hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ môi 

trường trong quá trình hoạt động khai thác khoáng sản. 

Thực hiện công tác đấu giá quyền khai thác khoáng sản thuộc thẩm quyền 

của UBND tỉnh; thực hiện chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng theo Nghị 

định số 99/2010/NĐ-CP của Chính phủ. Triển khai kế hoạch hành động và 

chương trình hỗ trợ ứng phó với biến đổi khí hậu; chỉ đạo công tác phòng, chống 

thiên tai và tìm kiếm cứu nạn; kiểm tra các nguồn phát thải vào các lưu vực sông 

để chỉ đạo quản lý, xử lý theo quy định. 

4. Chỉ đạo quyết liệt công tác cải cách hành chính; cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh; thúc đẩy đổi mới, sáng tạo và khởi nghiệp 

Tích cực cải cách thủ tục hành chính; thực hiện phân cấp, ủy quyền mạnh 

trong xử lý công việc nhằm tăng tính chủ động và trách nhiệm thực thi nhiệm vụ. 

Chú trọng thực hiện thủ tục hành chính trên môi trường điện tử; tăng cường khai 

thác, sử dụng Cổng dịch vụ công, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh, nâng 

cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh; trọng tâm là tạo 

điều kiện thuận lợi cho tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân trong giải quyết hồ sơ, 

thủ tục9. 

Chỉ đạo xây dựng Hệ thống thông tin báo cáo của tỉnh (LRIS) kết nối với 

Hệ thống thông tin báo cáo Chính phủ, Phần mềm quản lý văn bản và điều hành 

tác nghiệp (Q.Office mới). Triển khai thực hiện việc gửi, nhận văn bản điện tử và 

xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng, đảm bảo hoàn thành việc gửi, nhận 

văn bản điện tử 4 cấp chính quyền và chỉ tiêu xử lý hồ sơ công việc (trừ hồ sơ 

mật) trên môi trường mạng (60% đối với cấp tỉnh và 30% đối với cấp huyện) 

theo đúng các văn bản chỉ đạo của Chính phủ. 

Tổ chức đánh giá và công bố Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI), 

Chỉ cải cách hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính 

công (PAPI), Chỉ số sẵn sàng cho phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin-

                                           
9
 Trong 6 tháng đầu năm 2020, Trung tâm Hành chính công tỉnh đã tiếp nhận 60.381 hồ sơ và giải quyết 59.113 hồ 

sơ; trong đó, trước và đúng hạn 58.906 hồ sơ (đạt 99,4%) và trễ hạn 207 hồ sơ (0,4%). 
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truyền thông (ICT INDEX) năm 201910 và công bố kết quả xếp hạng Chỉ số cải 

cách hành chính các Sở, Ban, Ngành, địa phương năm 2019 để tập trung chỉ đạo 

khắc phục các chỉ số thành phần thấp điểm. Rà soát, đơn giản hóa các thủ tục 

hành chính thuộc thẩm quyền quản lý, giải quyết của tỉnh; đồng thời, tăng cường 

thanh tra, kiểm tra, xử lý các hành vi nhũng nhiễu người dân và doanh nghiệp. 

Tập trung kiểm tra, rà soát các dự án đầu tư không triển khai thực hiện hoặc triển 

khai thực hiện nhưng tiến độ chậm so với cam kết để xem xét, xử lý thu hồi. 

Đẩy mạnh phát triển khởi sự, khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo trên địa bàn 

tỉnh11. Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh của tỉnh, thực hiện tốt công tác 

tiếp, đối thoại, lắng nghe và giải thích, giải quyết các kiến nghị của tổ chức, công 

dân và doanh nghiệp theo đúng quy định, đúng thẩm quyền.  

 5. Chỉ đạo công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, 

chống lãng phí; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo 

Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính theo Chỉ thị số 26/CT-UBND 

ngày 13/9/2016 và Quyết định số 28/2016/QĐ-UBND ngày 09/12/2016 của Chủ 

tịch UBND tỉnh; nhất là việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, ý kiến 

chỉ đạo của UBND tỉnh, Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh; các nhiệm vụ do 

Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao cho UBND tỉnh. Nâng cao trách nhiệm 

của các Sở, Ban, Ngành, địa phương trong việc tham gia phối hợp giải quyết 

công việc. Tập trung xử lý những vấn đề nổi cộm, dư luận quan tâm. Giải quyết 

các kiến nghị của cử tri đảm bảo chất lượng, đúng thời gian. 

 Triển khai kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật năm 2020; thực hiện Chỉ 

thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường 

xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người 

dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc; thực hiện tốt việc đổi mới công tác 

tiếp công dân theo đúng quy định12; kịp thời xử lý và giải quyết đơn thư khiếu 

nại, tố cáo, nhất là các vụ khiếu kiện, khiếu nại tập trung đông người13; rà soát, 

xử lý dứt điểm các đơn thư tồn đọng, xử lý kết luận sau thanh tra. Chỉ đạo công 

tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; công tác phòng, chống tham nhũng gắn 

với thực hiện “Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí 

Minh” năm 2020. 

                                           
10

 Năm 2019: Chỉ số PCI đạt 69,42 điểm, tăng 3,57 điểm so với năm 2018, đứng vị trí thứ 6/63 tỉnh, thành phố; 

Chỉ số PAR Index đạt 80,84 điểm, đứng thứ 35/63 tỉnh, thành phố, tăng 9 bậc so với năm 2018, đứng vào nhóm 

các tỉnh đạt chỉ số trung bình trên 80%; Chỉ số PAPI đạt 44,33 điểm, xếp vị thứ 22/63 tỉnh, thành phố, tăng 22 bậc 

so với năm 2018; Chỉ số ICT Index xếp vị trí thứ 18/63 tỉnh, thành phố, tăng 23 bậc so với năm 2018. 
11 Đã ban hành kế hoạch xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp sáng tạo (KNST) tỉnh Quảng Nam năm 2020. Toàn 

tỉnh có 17/18 huyện đã xây dựng và ban hành Kế hoạch xây dựng Hệ sinh thái KNST cấp huyện; mạng lưới Câu 

lạc bộ KNST cấp huyện đã thành lập được ở 08 địa phương, 02 trường Đại học, Cao đẳng. 
12 Đã tiếp 5.309 lượt người, giảm 1,37% về số lượt so với cùng kỳ năm trước; trong đó có 17 đoàn đông người. 

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 thường giải phóng mặt bằng và tái định cư, chế độ chính sách, môi trường. 
13 Đã tiếp nhận và chỉ đạo xử lý 3.475 đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, giảm 10,46% so với cùng kỳ; 

trong đó: 282 đơn khiếu nại (giảm 23,7% so với cùng kỳ), 64 đơn tố cáo (tăng 28 đơn, tăng 77,7 % so với cùng kỳ) 

và 3.399 đơn khác (giảm 2,2% so với cùng kỳ). 
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6. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng an ninh, bảo đảm trật tự 

an toàn xã hội; công tác nội vụ, đối ngoại 

Chỉ đạo phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ quốc phòng, công tác quân sự 

địa phương, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. 

Tăng cường công tác tiếp công dân, tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại đông 

người, không để xảy ra điểm nóng gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

Hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 đảm bảo số 

lượng và chất lượng. 

Tăng cường công tác phòng, chống ma túy; quản lý đối tượng nghiện và đưa 

người nghiện ma túy vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở xã hội. Thực hiện tốt 

công tác phòng cháy, chữa cháy; đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến quốc lộ 1A 

và các tuyến trọng điểm trên địa bàn tỉnh; tập trung kiểm tra các bến đò ngang, 

phương tiện đường thủy nội địa, đường sắt đảm bảo an toàn cho người dân. 

Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã, đến nay đã thành lập mới 

03 xã, thị trấn thuộc 03 huyện Quế Sơn, Nông Sơn, Hiệp Đức14. Tiếp tục thực 

hiện đề án tinh giản biên chế; đẩy nhanh việc kiện toàn, sắp xếp các đơn vị sự 

nghiệp và bộ máy bên trong của các Sở, Ngành, địa phương theo chỉ đạo của 

Trung ương, Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Chỉ đạo thực hiện việc xét chuyển viên 

chức sang công chức; đã ban hành Kế hoạch và chuẩn bị tổ chức thi tuyển công 

chức, viên chức (nhất là thi tuyển giáo viên), thi nâng ngạch công chức, thăng 

hạng viên chức hành chính năm 2020 theo đúng quy định. 

Tổ chức tốt việc đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế; vận 

động, tiếp nhận triển khai các chương trình, dự án với tổng kinh phí 2.911.763 

USD (tương đương gần 67 tỷ đồng); cho phép các đoàn vào (phi chính phủ nước 

ngoài) với 341 lượt người đến khảo sát, thăm hoạt động dự án, hoạt động tình 

nguyện nhân đạo và làm việc với các cơ quan đối tác địa phương; thực hiện 

nghiêm công tác quản lý việc cử cán bộ công chức đi công tác nước ngoài, phóng 

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

II. VỀ THỰC HIỆN QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA UBND TỈNH 

1. UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm Quy chế làm việc 

Tập thể UBND tỉnh thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo đúng Quy chế làm 

việc, đã triển khai thực hiện nhiệm vụ đảm bảo theo chương trình công tác năm và 

các nhiệm vụ trọng tâm; chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phát 

triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

và các Ủy viên UBND tỉnh đã thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ 

động trong điều hành xử lý công việc theo sự phân công; phát huy vai trò tập thể 

gắn với đề cao trách nhiệm cá nhân của Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó Chủ tịch 

UBND tỉnh và từng Ủy viên UBND tỉnh. Thường xuyên đi công tác cơ sở để tháo 

gỡ những khó khăn, vướng mắc, chỉ đạo các Sở, Ban, Ngành, địa phương thực hiện 

                                           
14 Thực hiện 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 Thường 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 triển khai Nghị quyết số 863/NQ-

UBTVQH14 ngày 10/01/2020 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. 
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các nhóm giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh theo các mục tiêu và nhiệm 

vụ HĐND tỉnh giao. 

Thực hiện xây dựng chương trình công tác tuần, tháng, quý đảm bảo sát thực 

tế. Các phiên họp thường kỳ của UBND tỉnh, các phiên làm việc của UBND tỉnh 

với các địa phương, Sở, Ngành, đơn vị được tổ chức đúng thời gian. Sau các phiên 

họp, hội nghị đã ban hành thông báo kết luận giao nhiệm vụ cho các Ngành, địa 

phương triển khai thực hiện; đồng thời thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

tiến độ thực hiện. 

Trong 6 tháng đầu năm 2020, UBND tỉnh đã thông qua 44 đề án, báo cáo; 

trong đó, đã trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 19, 20: 05 báo cáo (đạt 100%), trình 

Hội nghị BTV Tỉnh ủy: 05 báo cáo (đạt 100%); trình kỳ họp thứ 15, HĐND tỉnh 

khóa IX: 10 đề án/báo cáo; dự kiến trình kỳ họp thứ 16 (kỳ họp giữa năm 2020), 

HĐND tỉnh khóa IX: 24 đề án/báo cáo; có 02/02 đề án thuộc thẩm quyền UBND 

tỉnh chưa trình để họp thông qua hoặc xin lùi thời gian trình15. Sau Hội nghị, 

UBND tỉnh đã chỉ đạo các Sở, Ngành triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh 

ủy, HĐND tỉnh. UBND tỉnh đã tổ chức 06 phiên họp thường kỳ, 15 phiên họp 

trực tuyến và nhiều cuộc họp để giải quyết công việc; tiếp nhận và xử lý hơn 

17.000 văn bản của Trung ương, các gành và địa phương; ban hành trên 7.000 

văn bản các loại để chỉ đạo điều hành, thực hiện nhiệm vụ. 

2. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, phối hợp 

chặt chẽ với Thường trực HĐND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các 

Tổ chức chính trị - xã hội và Toà án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh 

UBND tỉnh luôn bám sát sự chỉ đạo của Tỉnh ủy; giữ mối quan hệ chặt chẽ 

với Thường trực HĐND tỉnh trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết 

luận của Ban Thường vụ, Tỉnh ủy, Nghị quyết của HĐND tỉnh. Chuẩn bị đầy đủ 

các nội dung trình Ban Thường vụ, Tỉnh ủy, các kỳ họp HĐND tỉnh khóa IX; kịp 

thời thông tin tình hình kinh tế - xã hội, công tác chỉ đạo điều hành và giải quyết 

các đề xuất, kiến nghị của cử tri; chuẩn bị tốt các nội dung giám sát, phản biện xã 

hội theo ý kiến của cơ quan Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh. 

UBND tỉnh phối hợp tốt với Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân 

tỉnh trong việc phòng, chống tội phạm, các hành vi vi phạm pháp luật đồng thời tổ 

chức tốt các hoạt động tuyên truyền giáo dục pháp luật trong nhân dân góp phần 

thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Đánh giá chung:  

a) Mặt được: 

Trong thời gian qua, công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 được triển 

khai quyết liệt, có hiệu quả trên địa bàn, đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống 

chính trị từ tỉnh đến cơ sở và đặc biệt là sự tham gia tích cực, có trách nhiệm của 

nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh; đến nay dịch bệnh được 

                                           
15 (1) Phương pháp đánh giá để so sánh, lựa chọn hồ sơ đề xuất dự án khu xử lý rác thải công nghệ cao tỉnh Quảng 

Nam (do Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì); (2) Phát triển văn hóa đọc cho học sinh các trường phổ thông trên 

địa bàn tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2020-2025 (do Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì). 
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kiểm soát rất tốt. Môi trường đầu tư, kinh doanh được tiếp tục được cải thiện. Chỉ 

số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) năm 2019 tiếp tục đứng vị trí thứ 06/63 tỉnh, 

thành phố, xếp loại nhóm tốt. Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) tăng 9 bậc 

so với năm 2018, xếp thứ 35/63 tỉnh, thành phố. Giá trị sản xuất nông, lâm, ngư 

nghiệp tăng 3,25% so với cùng kỳ; sản xuất vụ Đông Xuân được mùa, sản lượng 

nhiều loại cây trồng đạt năng suất cao16.  

Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; hỗ trợ nhà ở đối với người có 

công cách mạng,… tiếp tục được quan tâm, đã triển khai thực hiện chính sách hỗ 

trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 

09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ. Các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi. An 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đảm bảo, công tác đối ngoại và hội nhập quốc 

tế được tăng cường. Tai nạn giao thông giảm số vụ và số người chết17. 

b) Một số tồn tại, hạn chế 

* Về công tác chỉ đạo, điều hành 

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng năm 2020 gặp nhiều khó khăn do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19. Tăng trưởng kinh tế GRDP chưa đạt so với mục 

tiêu đề ra18 (mục tiêu cả năm 2020 là 7-7,3%); tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư xây dựng 

cơ bản thấp (đạt 24,2% so với kế hoạch vốn đã phân bổ); công tác giải phóng mặt 

bằng còn nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ các dự án, nhất 

là các dự án trọng điểm. 

Tăng trưởng hầu hết các ngành, lĩnh vực đều sụt giảm19; hoạt động sản 

xuất, kinh doanh của doanh nghiệp gặp khó khăn do ảnh hưởng tiêu cực bởi dịch 

bệnh, nguồn cung ứng đầu vào phục vụ sản xuất cũng như thị trường tiêu thụ bị 

gián đoạn. Thu ngân sách chưa đạt tiến độ và giảm so với cùng kỳ (tổng thu 

NSNN là 8.138 tỷ đồng, đạt 31,6% dự toán và giảm 35,6% so với cùng kỳ). Số 

lượng doanh nghiệp thành lập mới giảm, doanh nghiệp tạm ngừng hoạt động tăng20. 

Công tác quản lý quy hoạch được duyệt, quản lý đất đai, quản lý hiện trạng 

tại một số địa phương còn nhiều hạn chế. Việc triển khai thực hiện các thủ tục đầu 

tư dự án theo Luật đất đai, Luật quy hoạch, Luật nhà,… ở còn chậm, gặp nhiều 

vướng mắc chưa được tháo gỡ kịp thời. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, 

nhất là quản lý các loại vật liệu san nền có mặt còn hạn chế. Việc xử lý rác thải 

sinh hoạt, ô nhiễm môi trường tại một số khu, cụm công nghiệp chưa được giải 

quyết dứt điểm. 

                                           
16 Vụ lúa Đông Xuân cả tỉnh gieo cấy được 41.941 ha, đạt 99,4% so với cùng kỳ, năng suất bình quân ước đạt 58,1 

tạ/ha, cao hơn so với vụ Đông Xuân 2018-2019 là 0,3 tạ/ha, sản lượng ước đạt 243.700 tấn. 
17 Tính đến 15/6/2020, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 83 vụ tai nạn giao thông, làm chết 73 người, bị thương 61 người. So 

với cùng kỳ số vụ tai nạn giao thông giảm 20 vụ, giảm 7 người chết. 
18 Tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng năm 2020 bằng 88,49% so với cùng kỳ (cùng kỳ năm 2019 tăng 6,21%). 
19 Giá trị sản xuất công nghiệp giảm 22,05% so với cùng kỳ; chỉ số sản xuất toàn ngành công nghiệp giảm 24,7% so với 

cùng kỳ; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng 22,4 nghìn tỷ đồng, giảm 12,3% so với cùng kỳ; tổng lượt 

khách tham quan, lưu trú du lịch đạt 1.260.500 lượt khách, giảm 69,4% so với cùng kỳ; doanh thu từ tham quan, lưu trú 

du lịch đạt 978 tỷ đồng, giảm 67% so với cùng kỳ… 
20 Số doanh nghiệp đăng ký thành lập mới 613 doanh nghiệp, bằng 79,4% so với cùng kỳ; số doanh nghiệp bị thu hồi 

Giấy chứng nhận đăng ký là 268 doanh nghiệp, tăng 42,6%; số doanh nghiệp thông báo ngừng hoạt động là 336 doanh 

nghiệp, tăng 33,9% so với cùng kỳ. 
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Tái cơ cấu ngành nông nghiệp, ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao đạt 

được một số kết quả bước đầu nhưng vẫn còn chậm, vẫn còn nhiều khó khăn, 

vướng mắc liên quan đến thủ tục về đất đai, đầu tư. Dịch tả lợn Châu Phi được 

khống chế hoàn toàn. Tình trạng hạn hán, xâm nhập mặn đã xảy ra ở một số địa 

phương làm ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp. 

Công tác chăm sóc y tế cho người nghèo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc 

thiểu số còn nhiều khó khăn. Nguồn lực đầu tư cho giáo dục tuy đã được quan tâm 

nhưng chưa đáp ứng đủ yêu cầu. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều còn cao (đến 

cuối năm 2019 là 6,06%); đời sống một bộ phận nhân dân vẫn còn khó khăn, nhất 

là đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi. Việc triển khai chính sách hỗ trợ người 

dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 có nơi còn chậm và lúng túng. 

Việc sắp xếp lại tổ chức bộ máy một số cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, cấp 

huyện chưa đảm bảo tiến độ theo Kế hoạch; triển khai công tác thi tuyển công 

chức, thi nâng ngạch công chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2020 còn 

chậm so với yêu cầu. Việc triển khai thực hiện chính quyền điện tử còn chậm. 

Tình trạng khiếu nại, khiếu kiện tập trung đông người vẫn còn xảy ra trên 

địa bàn tỉnh. Một số địa phương chưa thực hiện đúng quy định đối với công tác 

tiếp công dân; công tác thẩm tra, xác minh và tham mưu cấp có thẩm quyền giải 

quyết khiếu nại một số vụ việc vẫn còn kéo dài, nhất là đơn thư khiếu nại về lĩnh 

vực đất đai. Tệ nạn ma túy, tín dụng đen, tội phạm ở một số địa phương vẫn còn 

diễn biến phức tạp. Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương về thực hiện nhiệm vụ 

UBND tỉnh giao của các Sở, Ngành, địa phương chưa đáp ứng yêu cầu. 

* Về thực hiện Quy chế làm việc 

Thủ trưởng nhiều Sở, Ngành, địa phương chưa thực sự quyết liệt triển khai 

thực hiện các chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh. Công tác 

phối hợp xử lý, giải quyết công việc của các Sở, Ngành, địa phương chưa đồng bộ 

và chặt chẽ, một số nhiệm vụ còn kéo dài, chậm được giải quyết dứt điểm.  

Việc chuẩn bị nội dung tham mưu UBND tỉnh họp giải quyết công việc; 

tham mưu và ban hành văn bản QPPL, xây dựng các đề án trong chương trình công 

tác năm của UBND tỉnh, các báo cáo, đề án trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh còn chậm, 

chưa đảm bảo yêu cầu về chất lượng, tiến độ. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của người 

đứng đầu các Sở, Ngành, địa phương chưa sâu sát, thiếu đôn đốc, kiểm tra nên một 

số nhiệm vụ, công việc còn chậm tiến độ, chất lượng chưa đảm bảo. 

Một số Sở, Ngành, địa phương chưa thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của 

UBND tỉnh, thực hiện các ý kiến chỉ đạo, kết luận của UBND tỉnh, Chủ tịch và các 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh chưa kịp thời; chưa chủ động thực hiện các nhiệm vụ 

theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo thẩm quyền hoặc chưa chủ 

động tham mưu, đề xuất cấp trên xử lý các vấn đề liên quan trách nhiệm của Sở, 

Ngành, địa phương vượt thẩm quyền giải quyết.  

Chất lượng thẩm định, tham mưu, đề xuất còn hạn chế; còn có tình trạng 

trình UBND tỉnh xem xét, xử lý một số nội dung không đúng thẩm quyền, không 

đúng quy định; tình trạng cử người dự họp thay không đúng thẩm quyền tại các 

cuộc họp do Chủ tịch hoặc các Phó chủ tịch UBND tỉnh vẫn còn xảy ra. 
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III. MỘT SỐ PHƯƠNG HƯỚNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG 

CUỐI NĂM 2020  

1. Tiếp tục thực hiện nghiêm, đầy đủ các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid-19 theo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Tỉnh ủy, UBND tỉnh theo hướng khôi phục nhanh các hoạt động kinh 

tế - xã hội trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, thực hiện rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu, 

nhiệm vụ theo các Nghị quyết của Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh về Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 để tập trung 

tổ chức thực hiện, phấn đấu hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2020 và cả nhiệm kỳ (2015 - 2020) đã đề ra; đồng thời, phải 

thường xuyên theo dõi, đôn đốc, đánh giá tình hình thực hiện, kịp thời tháo gỡ 

vướng mắc, bất cập trong quá trình thực hiện nhiệm vụ. 

Tích cực đổi mới tư duy, cách làm, không ngại va chạm, không né tránh 

trách nhiệm, sáng tạo trong quản lý, điều hành. Đề cao trách nhiệm cá nhân 

người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, 

nhiệm vụ, quyền hạn được giao. Chú trọng thực hiện các cơ chế, chính sách thúc 

đẩy phát triển sản xuất, tạo môi trường kinh doanh thuận lợi; tăng cường trách 

nhiệm, phối hợp để giải quyết công việc giữa các Sở, Ban, Ngành, cơ quan, đơn 

vị, địa phương gắn việc chỉ đạo, triển khai nhiệm vụ với công tác đôn đốc, kiểm 

tra tiến độ thực hiện. 

2. Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến đầu tư 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 tư sau dịch Covid-

19. Phát triển mạnh 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, thương 

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. 

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Quy hoạch tỉnh Quảng Nam thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021 và 5 năm 2021-2025; 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 để tạo điều kiện cho các nhà đầu 

tư sớm tiếp cận nghiên cứu, triển khai dự án. 

Tập trung thực hiện tốt công tác thu, chi ngân sách, lưu ý công tác chống 

thất thu ngân sách nhà nước; chú ý triển khai thực hiện phương án cắt giảm chi 

tiêu, bù hụt thu (kể cả chi thường xuyên và chi đầu tư) để đảm bảo cân đối ngân 

sách, phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh. Chủ động tiết kiệm, sử dụng hiệu 

quả nguồn lực ngân sách và đẩy mạnh các nguồn lực ngoài Nhà nước cho đầu tư 

phát triển. Rà soát, hoàn thiện cơ chế, chính sách theo thẩm quyền để kịp thời 

điều chỉnh, xử lý những vấn đề thực tiễn đặt ra. Đối với các vấn đề khó, mới hoặc 
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chưa có tiền lệ phải chỉ đạo tổ chức thực hiện quyết liệt bằng cách làm bài bản, 

khoa học, đảm bảo hiệu quả, hiệu lực. 

3. Chú trọng phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội. 

Tập trung thúc đẩy phát triển du lịch theo hướng có sản phẩm cụ thể, đặc trưng, 

các sản phẩm mới,… để thu hút du khách. Tổ chức tốt thi tốt nghiệp THPT năm 

2020, tuyển sinh năm 2020 theo đúng quy định. Thực hiện hiệu quả chính sách 

hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP 

ngày 09/4/2020 của Chính phủ, Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 

của Thủ tướng Chính phủ. Tổ chức tốt kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh - Liệt 

sỹ (27/7/1947-27/7/2020). Hoàn thành hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách 

mạng (giai đoạn 2) theo Nghị quyết số 46/NQ-CP ngày 27/6/2019 của Chính 

phủ, Nghị quyết số 11/2019/NQ-HĐND ngày 03/10/2019 của HĐND tỉnh,… 

4. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội Đảng các cấp tiến tới tổ chức 

thành công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, Đại hội Đại biểu toàn 

quốc lần thứ XIII của Đảng. Thực hiện tốt công tác quốc phòng và an ninh, đảm 

bảo trật tự an toàn xã hội. Thủ trưởng cơ quan hành chính các cấp tăng cường 

nắm bắt tình hình thực tế, dành thời gian để trực tiếp đối thoại, giải thích, trả lời 

kiến nghị của người dân, tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc nổi cộm, gây 

bức xúc dư 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 người, phức tạp, kéo 

dài; chủ động phương 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, bảo 

đảm ổn định tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh. 

Tiếp tục triển khai Đề án vị trí việc làm đã được UBND tỉnh phê duyệt 

đảm bảo hiệu quả, thiết thực; rà soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các đơn 

vị sự nghiệp công lập và bộ máy bên trong của các Sở, Ngành, địa phương, sắp 

xếp các tổ chức Hội,… theo đúng chỉ đạo của Tỉnh ủy và UBND tỉnh. Tổ chức 

thi tuyển công chức, viên chức (nhất là thi tuyển giáo viên), thi nâng ngạch công 

chức, thăng hạng viên chức hành chính năm 2020 theo đúng quy định. 

5. Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, chú trọng cải cách thủ 

tục hành chính, kịp thời tháo gỡ các rào cản, khó khăn cho doanh nghiệp và 

người dân, tạo môi trường đầu tư, kinh doanh thuận lợi; nhất là trong các lĩnh 

vực về đầu tư, kinh doanh, xây dựng, đất đai, đầu tư công, quy hoạch, môi 

trường,… Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả ba đột phá chiến lược gắn với thúc đẩy 

phát triển sản xuất kinh doanh và nâng cao năng lực đổi mới, sáng tạo, tiếp cận, 

ứng dụng công nghệ của cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4. Tiếp tục thực 

hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông và các dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4. 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh, tăng cường ứng 

dụng công nghệ thông tin trong giải quyết công việc; triển khai hoàn thành Hệ 

thống thông tin báo cáo của tỉnh (LRIS) kết nối với Hệ thống thông tin báo cáo 

Chính phủ, Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh và Phần mềm quản lý văn bản 

và điều hành tác nghiệp (Q.Office mới), phòng họp không giấy tờ trên địa bàn tỉnh. 



13 
 

Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành bằng những việc làm 

cụ thể, có tính đột phá để đạt được hiệu quả thực chất. 

6. Tăng cường công tác đi cơ sở để kịp thời nắm bắt tình hình, xử lý các 

vấn đề thực tế phát sinh. Tăng cường chất lượng tham mưu, trách nhiệm tổ chức 

thực hiện nhiệm vụ của các Ủy viên UBND tỉnh, Chủ tịch UBND các huyện, thị 

xã, thành phố. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh thanh tra, 

kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu và việc thực thi chế độ công vụ của cán bộ, 

công chức. Kiên quyết xử lý, thay thế cán bộ, công chức trì trệ, thiếu trách nhiệm, 

uy tín thấp, năng lực công tác hạn chế không đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được 

giao, có biểu hiện gây phiên hà, sách nhiễu tổ chức, doanh nghiệp, người dân.     

Giám đốc các Sở, Thủ trưởng các cơ quan trực tiếp chỉ đạo công tác xây 

dựng, hoàn thiện cơ chế, chính sách thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh; chịu 

trách nhiệm trước UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả công tác xây 

dựng, hoàn thiện chính sách thuộc ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách. 

Tăng cường hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc các cơ quan, đơn vị, 

địa phương liên quan được phân công phụ trách trong quá trình thực hiện nhiệm 

vụ được giao. 

7. Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, 

chính sách, pháp luật của Nhà nước; kịp thời phản bác thông tin sai lệch, gây 

hoang mang dư luận, định hướng thông tin dư luận đúng đắn. Chú trọng tuyên 

truyền những giá trị tốt đẹp, tạo niềm tin, sự phấn khởi, tạo động lực tinh thần thúc 

đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Tỉnh 

ủy, HĐND tỉnh, Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các cơ quan Đoàn thể, 

các Tổ chức chính trị - xã hội tỉnh; huy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống 

chính trị, của toàn dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện nhiệm vụ 

chính trị, kinh tế, xã hội của tỉnh. 

Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh 6 tháng đầu 

năm 2020./. 

 

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 CV nghiên cứu; 

- Lưu VT, TH. 
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