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GỢI Ý THẢO LUẬN KỲ HỌP THỨ 14, HĐND TỈNH KHÓA IX
Các nội dung về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm
2019; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Đề nghị các vị đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu khách mời tập trung thảo luận các nội
dung chính về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh như sau:
I. Kinh tế, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ bản
1. Lĩnh vực kinh tế
- Đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu kinh tế năm 2019, nhất là các chỉ tiêu
không đạt hoặc đạt thấp1; đi sâu phân tích: chất lượng tăng trưởng của các ngành kinh tế;
những yếu tố tác động GRDP; giải pháp để đảm bảo hoàn thành mục tiêu đề ra giai đoạn
2016-20202; khả năng huy động nguồn lực cho đầu tư phát triển;
- Tình hình phát triển ngành sản xuất công nghiệp khác ngoài ô tô; thực trạng hạ
tầng các khu, cụm công nghiệp;
- Sự đóng góp của khu vực thương mại dịch vụ vào tăng trưởng kinh tế; định
hướng, giải pháp phát triển thời gian đến;
- Việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, con vật nuôi chủ lực; xây dựng và triển khai
nhân rộng mô hình giảm nghèo; tình hình phát triển sản xuất gắn với liên kết sản phẩm
theo chuỗi giá trị; phát triển ngành chế biến thuỷ sản; việc thực hiện chính sách phát triển
thủy sản thời gian qua. Giải pháp về hỗ trợ thị trường tiêu thụ, xử lý môi trường, phòng
chống dịch bệnh trong chăn nuôi;
- Tình hình thu hút, xúc tiến đầu tư; thực trạng hoạt động doanh nghiệp trên địa
bàn. Giải pháp cho công tác thu hút đầu tư trong thời gian đến, nhất là dự án lĩnh vực
nông nghiệp, nông thôn;
- Tình hình chấp hành pháp luật về quản lý sử dụng đất đai; những vấn đề cần lưu ý
trong việc thực hiện chính sách tái định cư, bồi thường, giải phóng mặt bằng; giải quyết
việc làm cho người dân tái định cư;

GRDP năm 2019 tăng 3,81% so với năm 2018 (chỉ tiêu 7-7,5%); thu ngân sách ước thực hiện năm
2019 đạt 98,1% dự toán, thu nội địa đạt 100% dự toán, thu xuất nhập khẩu đạt 90,6% dự toán
2
Mục tiêu giai đoạn 2016-2020: Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) bình quân 10%10,5%/năm; GRDP bình quân đầu người năm 2020 khoảng từ 75 - 80 triệu đồng; thu nhập bình
quân đầu người hơn 45 triệu đồng; Thu ngân sách tăng bình quân trên 15%; Tỷ trọng đầu tư so với
tổng sản phẩm trên địa bàn trên 30%.
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- Tồn tại vướng mắc trong công tác quản lý quy hoạch, đô thị, xây dựng, bảo vệ môi
trường; giải pháp khắc phục;
2. Thu chi ngân sách
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu thu, chi ngân sách, nhất là chỉ tiêu đạt thấp; giải
pháp khai thác các nguồn thu khác ngoài ô tô, thủy điện;
- Nợ đọng thuế3 và giải pháp giải quyết tình trạng nợ đọng thuế tồn đọng lâu ngày,
chống thất thu thuế, nhất là trong lĩnh vực bất động sản, khai thác khoáng sản;
- Công tác kiểm soát chi thường xuyên;
- Tiến độ phân bổ, quản lý, sử dụng các nguồn vốn từ các chương trình chính sách
của Trung ương, tỉnh cho các địa phương (Chương trình 30a, 135, nông thôn mới...); việc
rà soát, đánh giá hiệu quả các nguồn vốn đã phân bổ;
- Cơ quản lý, điều hành ngân sách năm 2020, sự phù hợp chỉ tiêu thu nội địa 20204;
- Hiệu quả hoạt động Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách năm 2019; tính hợp
lý trong dự kiến phân bổ kế hoạch tài chính năm 2020; giải pháp nâng cao chất lượng và
hiệu quả Quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách;
3. Đầu tư xây dựng cơ bản
- Công tác phân cấp, quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; phân bổ, giải ngân, điều
chuyển vốn, kiểm soát chi; công tác chuẩn bị các hồ sơ, thủ tục theo Luật đầu tư công;
- Tình hình và giải pháp xử lý nợ đọng xây dựng cơ bản;
- Tình hình tạm ứng, ứng trước dự toán ngân sách năm sau; việc bố trí vốn thu hồi
tạm ứng, khoản ứng trước ngân sách;
- Sự cần thiết, nguyên tắc bố trí vốn, phương án phân bổ, dự kiến tổng nguồn vốn,
khả năng nguồn lực cân đối thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2020.
II. Lĩnh vực văn hóa, xã hội
- Kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển văn hóa - xã hội năm 2019;
cơ sở tính toán, những yếu tố ảnh hưởng để xác định chỉ tiêu năm 2020;
- Việc triển khai thực hiện các chính sách khuyến khích thoát nghèo bền vững
theo Nghị quyết 13/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh; công tác giảm nghèo vượt chỉ
tiêu, nguyên nhân vượt; đánh giá thực chất tỷ lệ hộ giảm nghèo; giải pháp thoát nghèo
bền vững trong thời gian đến;
- Thực trạng và hiệu quả công tác đào tạo nghề; chính sách hỗ trợ đào tạo lao
động cho các chương trình, dự án trọng điểm; giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo
nghề cho lao động nông thôn; tình hình đưa lao động đi làm việc ở nước ngoài, số
Dự kiến nợ thuế đến 31/12/2019 là 820 tỷ đồng
Dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2020 là 25.774 tỷ đồng, tăng 13,5% so với ước
thực hiện năm 2019. Trong đó, thu nội địa (không bao gồm tiền sử dụng đất và xổ số kiến thiết dự
kiến 18.934 tỷ đồng
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lượng người lao động đi làm việc ở nước ngoài năm 2019; thực trạng, giải pháp quản
lý nhà nước về lĩnh vực này.
- Thực trạng xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các bậc học; giải pháp thực
hiện chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn vào năm 2020;
- Tình trạng nợ BHXH, BHYT, BHTN đối với một số doanh nghiệp có số nợ tồn
đọng lớn, kéo dài; giải pháp chấn chỉnh.
- Tình hình thực hiện Nghị quyết 49/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của
HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ cải thiện mức sống cho một số đối tượng thuộc hộ
nghèo đang hưởng chính sách người có công cách mạng và bảo trợ xã hội trên địa bàn
tỉnh; khó khăn vướng mắc và đề xuất giải pháp.
III. Lĩnh vực pháp chế
- Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn; hiệu quả công tác đấu
tranh, trấn áp và phòng, chống tội phạm của các cơ quan chức năng;
- Chất lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, tiến độ giải quyết một
số vụ án còn tồn đọng kéo dài; công tác thi hành án dân sự; công tác đấu tranh, phòng
chống các loại tội phạm nguy hiểm, có tính chất phức tạp như các tội xâm phạm trật tự
công cộng, tội phạm về “tín dụng đen”, đánh bạc…, nhất là tình hình gia tăng tội phạm
và tệ nạn ma túy trong giới trẻ tại các tụ điểm karaoke, quán bar…;
- Hiệu quả hoạt động thanh tra kinh tế - xã hội; việc chấp hành kết luận, quyết
định xử lý sau thanh tra; thu hồi tài sản sai phạm sau thanh tra;
- Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; tiến độ giải quyết những vụ việc
nổi cộm, kéo dài và đơn thư tồn đọng, khiếu kiện tập trung đông người; trách nhiệm
của người đứng đầu địa phương trong tiếp công dân, phòng chống tham nhũng;
- Công tác cải cách hành chính, tiến độ giải quyết các thủ tục hành chính;
- Khó khăn, vướng mắc trong việc tổ chức thi hành các bản án hành chính đã có
hiệu lực pháp luật; công tác phối hợp trong thi hành án dân sự, hành chính.
IV. Lĩnh vực dân tộc – miền núi:
- Tình hình thực hiện các chương trình, chính sách dân tộc miền núi;
- Tình trạng vi phạm về quản lý bảo vệ rừng, khai thác lâm, khoáng sản trái phép.
- Tồn tại, vướng mắc trong việc triển khai trồng rừng gỗ lớn; bố trí sắp xếp dân cư
theo Nghị quyết 12 của HĐND tỉnh; giải pháp khắc phục thời gian đến;
- Tình hình phân bổ, quản lý các nguồn vốn và hiệu quả đầu tư từ các chương
trình, chính sách hỗ trợ đối với khu vực miền núi.
V. Các nội dung khác có liên quan về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng – an ninh năm 2019, nhiệm vụ giải pháp năm 2020 cần xem xét, thảo luận./.
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