
U' BAN NHAN DAN CQNG HOA xA 1101 CHU NGHiA VI1T NAM 
TINH QUANG TR! Bc Ip  - Ttr do - Hanh phtIc 

S6: 61  /TB-UBND Quáng Trj, ngày1.ttháng 5 nàm 2020 

THONG BAO 
• A 'P P • A 

V kien ket 1un cua Pho Chu t!ch  Thtro'ng triyc UBND tinh Ha Sy Bong 
ti phiên h9p tp the Uy ban nhân dan tinh dánh giá tInh hInh kinh t - xã 

hi, quc phông-an ninh tháng 4 và 4 tháng du nãm 2020 

Ngày 15 tháng 5 näm 2020, UBND tinh t chirc phiên hçp tp the dé dánh 
giá tInh hInh kinh tê - xâ hi, quôc phông - an ninh tháng 4 và 4 thánh dâu näm 
2020. 

Tham dr phiên hçp có các dng chi Phó Chü tjch UBND tinh, các Uy 
viên UBND tinh; Dai  din Lãnh dao  co quan cap tinh: Sâ Ké hoch và Dâu ti.r, 
Ban quãn 1,2 các Khu kinh té tinh, Ciic Thông kê, KBNN tinh, Ciic Thuê, Ciic 
Hal quan, Ngân hang nba nuóc, BCH B di Biên phông tinh; Dai din Van 
phông Tinh üy và Van phông HDND tinh; Lãnh d?o  và chuyên viên VAn phông 
UBND tinb; 

Sau khi n.ghe Co quan chuyên mon trInh bay các báo cáo: Báo cáo kt qua 
thirc hin nhiêm v UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao 4 tháng dâu näm 
2020; Báo cáo torn tAt tInh hInh kinh tê - xA hi tháng 4 và 4 tháng; Dr báo mt 
sOchi tiêu kinh té - xA hi 6 tháng dâu nAm 2020; Báo cáo khái quát tInh hmnh 
triên khai 30 dirán khii cong nAm 2019 nhân djp 30 nAm tái 1p tinh; Tmnh hInh 
giâi ngân von dau tu công; Báo cáo khái quát tmnh hmnh djch Covid-19 trén dja 
bàn tinh; Các giái pháp phông chông djch bnh trong diêu kin vera chông dlch, 
vra phic hoi phát triên kinh tê - xä hi; Báo cáo cong tác triên kbai kê hoch h 
trq các dôi tlzçmg bj ãnh hithng covid- 19 theo Quyêt djnh 15/2020 ngày 
24/4/2020 cüa Thu ttróng Chinh phü và Nghj quyêt 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 
cüa Chinhphü; TInh hlnh san xuât vi Dông Xuân, kê ho?ch triên khai vi He 
Thu; Y kiên phát biêu cüa Phó Chü tjch Hoàng Nam và các dai  biêu dir hop, 
thay mt UBND tinh, Phó Chu tjch Thithng trrc UBND tinh Ha S9 Dông kêt 
1un: 

Phiên hp 1:Jy ban nhân dan tinh thithng k' tháng 4 nay là phiên dAu lien 
sau khi tinh ta chuyên sang mt giai don mth, n&i lông nhng quy djnh khat 
khe ye phông chông djch và giAn each xA hi. 

Trong su& 3 tháng qua, tinh ta dã t.p trung cao d phông chông djch 
bnh. Thirc hin quan diem xuyên suôt cüa Chmnh phU là "chông djch nhu chông 
gic"; buy dng sirc manh  và sir vào cuc cüa ca h thông chInh tr, cong  dông 
xA hi; "lay phông dch lam uu tiên", "khóa chat nguy co lay bnh t1r ben ngoài, 
khoanh vüng dp djch trit dé ttr ben trong, chra trj hiu qua", "chap nhn hy 
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sinh igi Ich kinh t trithc mt d bão v tht nhât strc khôe, tInh mng cüa ngu?ii 
dan" 

Dn nay, djch Covid- 19 dã co bàn duqc kim soát. Thu tuàng ChInh phü 
dã chi dao  ni lông các bin pháp kiêm soát djch bnh, tao  diêu kin phát triên 
kinh té và on djnh dôi song nhân dân.TInh hInh KTXH tháng 4 và 4 tháng dâu 
näm 2020 cüa tinh tiêp tilc có nhng chuyên biên tIch circ: 

Vi Dông Xuân co bàn thu hoach xong, san lucing lucing thrc rc dat 
167.041 tan, cao han 3.177 tan so vci viii Dông Xuân 2018-2019, dat 64,25% 
chi tiéu san h.rçng nám 2020. Nàng suât lüa bInh quân i.râc dat  59 t!ha, cao nhât 
tü truOc den nay, cao han 0,5 tJha so vâi vii Dông Xuân 20 18-2019 (ca bit có 
nhiêu din tIch lüa dat  70-75 tIha).Tông san lucmg thüy san ithc tInh dat 
2.632,7 tan, tang 0,92% so vi cüng kS'  nàm trithc. Chi sO san xuât cOng nghip 
uâc tInh tang 5,67% so vOi cüng k3' näm truc. Trong do: ngành khai khong 
tang 17,46%; cong nghip chê biên, chê tao  tang 5,15%. 

Dn 30/4/2020, tng thu ngân sách dja bàn là 992.078 triu dng/KH 
3.400.000 triu dOng, dat  29,17% dir toán dja phirang giao; tong chi ngân sách 
dja phi.rong là: 2.705.351triu dông/KH 9.504.128 triu dông, dat  28,5% d1r toán 
dja phuang giao. Vôndâu tu thrc hin trén dja bàn (giá hin hành) Qu 1/2020 
u&c dat 3.821,54 t' dông, tang 21,41% so vâi cüng kS'  nàrn tru&c (Qu 1/2019 
chi tang 10,12%). TInh den ngày 30/4/2020, tOng giá trj giãi ngân các nguOn von 
dâu tu phát triên do tinh quãn l là 502,418 t dong, dat 14,2% so vi ké hoch 
duqc giao 

Lily k tr dAu nãm dn 29/4/2020, Tong sá doanh nghip dãng k 1p mâi 
là 130 doanh nghip, giãm 6,5 % so v&i cüng kr nàm 2019. So doanh nghip 
tam ngmg kinh doanh là 89 doanh nghip tang 34% so vii cüng kS'  nãm 2019. 
Toàn tinh có 2.525 lao dng dirçic tao  vic lam mcii. Nhim vi1 xóa dói giàm 
nghèo và bão dam an sinh xã hi, thirc hin chInh sách dôi vâi ngui có cong 
v&i cách mng, bào trcl xa hi duçc quan tam thirc hin tot. TInh hInh an ninh 
chInh trj, trt tr an toàn xã hi on dlnh. 

Ben canh  nhilng kt qua khà quan, djch bnh Covid -19 và nhu'ng khó 
khän do thiên tai, djch bnh khác dã lam cho mt so ngành san xuât bj ành 
humg nng nê. Tong dan gia sic, gia cam giàm so vi cüng kS':  dan trâu giam 
0,43%, dan bô giám 4,29%, dan lçn thjt giám 29,31%; San hrcing thlt hai xuât 
chuông giâm 24,92%; San lucmg go khai thác giãm 13,96%; Tong muc ban lé 
hang hóa và doanh thu djch vi trOc tInh giâm 2,60%. Chi so giá tiêu dung bInh 
quân tang 5,12%; TInh tü dau näm, kim ngch xuât nhp khâu i.rôc giâm 50,35% 
sovâi cüng k' nam 2019. 

Trong thôi gian tói, do ãnh hu&ng nghiêm tr9ng cüa dai  djch Covid- 19 vã 
nhng diên bién phüc tap cCia biên dôi khi hu tai  khu virc mien Trung và trén 
dja bàn tinh ta, dir báo các chi tiêu chü yêu trong 6 tháng dâu nam së dat  khá 
thâp so vri cüng k' nãm trrn9c. TInh hInh do dôi hOi cà h thông chInh trj, cong 
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dng doanh nghip và nhân dan toàn tinh chung süc, dông lông, phi hçip chat 
chë trong cong tác phông chông dich;  dông thai 9uyêt tam cao d âé vuçlt qua 
khó khän, vOi tinh than "khó khan gap dôi thI cô gang gap ba"; phiic hôi các hot 
dng san xuât kinh doanh trong thi gian có djch và thüc day nén kinh tê phát 
triên m?nh  sau  dlch.  Các S&, ngãnh, dja phi.rcmg tiêp tic thrc hin quyêt 1it các 
Nghj quyêt so 35/NQ-CP, Nghj quyêt so 02/NQ-CP nhäm câi thin mnh me 
môi tru?Yng kinh doanh, nãng lirc cnh tranh cüa doanh nghip, Chi thj so 
1 1/CT-TTg ye các nhim v11, giâi pháp cap bach tháo g khó khän cho san xuât 
kinh doanh, dam báo an sinh xã hi irng phó v1i djch COVID-19... Mt so 
nhiêm vu cu the niur sau: 

1. Quán trit và thirc hin có hiu qua chü truclng cüa ChInh phü là phãi 
dtt duçic rnic tiêu kép trong phông chông djch và phát triên kinh tê xã hi. Sau 
khi dâ kiêm soat co ban di.rcrc dich bênh, nhiêm vu trong tam hiên nay la day 
manh san xuât kinh doanh, giâi quyêt vic lam, on djnh d&i sOng, phân dâu thirc 
hin dà tang trumg cao. 

Tip thu các chi dao  cüa ChInh phü, B, ngành TW, giao Sâ K hoach  và 
Dâu tu chü trI, phôi hcrp vri các S&, ngành lien quan hoàn thành, trinh UBND 
tinh ban hành Chi thj ye các nhim vi, giái pháp tháo gi khó khàn cho san xuât 
kinh doanh thüc day giái ngân von dâu til công, bâo dam an sinh xã hi trong 
bôi cãnh dai  djch COVID-19 truc 20/5/2020; Dông thyi, tham muu dê UBND 
tinh s&m to chüc hi nghj dOi thoai vth Doanh nghip trong tháng 6 näm 2020 

2. Huy dông và sir dung hiu qua các ngun 1irc, day manh  giâi ngân dâu 
tu công, thirc hin quyêt lit, dông bt các giài pháp dé giãi ngân 100% von dâu 
tu cong kê hoach duçic giao và các nguôn von tü các nàm trtxóc chuyên sang. 
Coi day là nhim vii hêt sirc quan tr9ng trong vic thrc hin chi tiêu tang tri.r&ng 
và các chi tiêu kinh tê chü yêu trong 6 tháng dâu näm và Ca nàm 2020. 

3. Tang cthng cãi each hành chInh, chng mi biu hin vôi vTnh, nhfing 
nhiu, triên khai thisc hin các gói ho trçi ci1a ChInh phü ye giân, hoân, mien, 
giâm các Ioai thuê, phi, l phi, 1uu mien giãm các loai phi, l phi lien quan den 
thu tc hành chInh, djch vti công, djch vi vn tái, logistics, tao  mi diêu kin dê 
các doanh nghip phic hôi phát triên sau djch; Tiép t1ic có chInh sách dng viên, 
nuOi di.rong nguOn thu, phân dâu thrc hin kê hoach thu ngân sách nãm 2020 dã 
dé ra. 

4. Dy manh  xic tin du tu, trong do cn có k hoach thu hat FDI trong 
thai gian tOi, khi các nhà dâu tu Ian dang Co nhiêu dng thai thay dôi chiên h.rcic 
dâu tu kinh doanh, phân tan rüi ro trong dâu tu, nhât là sau dai  djch COVID-19, 
trong do Vit Nam là diem den thun lçii. 

5. S&m xây dung chixo'ng trInh tng th các chInh sách du ljch, tao  diu 
kin thông thoáng nhât cho khách ni dja, khách quôc te khi djch bnh COVID-
19 duçc không ché. 
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6. Dôi vii các nganh san xuât: 

- TIch c1rc trin khai vi He Thu; dy manh  tái co cu nông nghip d 
nâng cao giá trj san xuât trong diêu kin nãng nóng tiêp tiic kéo dài, xâm nhp 
rnn ngày càng nghiêm tr9ng; Day manh  khai thác, nuôi trông thüy san, tang 
tong dan 1çn sau djch bnh; H trçl các ca sâ chän nuôi phát triên chän nuOi theo 
hurng lien két, chuôi giá trj, chän nuOi hU'u cci, chän nuôi theo quy trInh 
VietGAP; tang ci.thng phông cháy ch1a cháy thng; quyêt tam hoàn thành chi 
tiêu xây dung xã dat  chuân NTM näm 2020. 

- Tang ctthng thu hut du tu vào KKT Dông Nam Va CC Khu, cjm Cong 
nghiptrên dja bàn tinh; quan tam chi dao  cong nghip chê bién, chê tao;  Tp 
trung tháo gor khó khàn cho các nhà dau tu nhãm dày nhanh tiên d các cong 
trInh dâ khi cOng trong näm 2019, nhât là các cong trInh khài cong nhân djp 30 
näm 1p lai tinh. 

- Rà soát li k hoach phát trin thuong mai,  du ljch d có bin pháp tháo 
gO khó khan, thic dày các doanh nghip trong lTnh vrc nhäm tang tOc phát triên 
thirang mai,  du ljch, djch v ti nay den cuôi näm (dê nghj PCT Hoàng Nam 
quan tam chi dao  ni dung nay) 

7. Di vói Iinh vIrc Van hóa- xâ hi: 

- Ngành Y t dy rnnh vic thirc hin các giãi pháp phOng chng djch 
bnh trong diêu kin vi.ra chông djch, vira phic hôi phát trin kinh tê; 

- Ngàrth lao dng TB&XH tip tic chi do, hu&ng dn các dja phuong 
triên khai thirc hin tot vic ho tn cho nhóm dôi tuçlng theo Nghj quyêt so 
42/NQ-CP cüa ChInh phü ye các bin pháp ho trg cho ngthi dan gp khó khàn 
do dai  djch COVID-19; Tiêp tic day manh  thirc hin các chi tiêu tao  vic lam 
mói, giàm nghèo ben vüng, bào dam an sinh xa hi. 

- Ngành Giáo diic và Dào tao  có phuong an diêu chinh kê hoach  näm h9c 
2019-2020 phü hcp vâi tInh hInh mói; hithng dan, chi dao  các don vj, truông 
hoc rà soát, dánh giá kêt qua thu nhn kiên thuc cüa h9c sinh trong thôi gian day 
hçc qua internet và truyên hInh, trên co sâ do phân loai trng nhóm dOi tung 
hc sinh dê day  bü, day bô sung kiên thirc, day  bài mdi, tOi uu hóa vic thrc 
hin chuong trInh. 

8. Di vâi kin nghj d xut cüa the ngành: Giao Van phông tong hcp, 
báo cáo UBND tinh giãi quyêt. 

1Jy ban nhân dan tinh yeu cu các ngành, dja phi.rong quyt 1it trin khai 
nhim vii phát triên kinh tê - xâ hi, phán dâu hoàn thanh & mc cao,nhât có the 
các chi tiêu dã de ra, chuân bj phc vi1 k' hçp I-IDND giQa nàm và tiên hành Dai 
hi Dãng các cap mt cách tot dçp nhât. 
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Trên day là ' kin kt 1un cüa Phó Chü tjch Thuèng trirc UBND tinh Ha 
S Dông t?i  phiên hQp, UBND tinh thông báo dé các So, ngành, dja phixang lien 
quan biét, thirc hin./. 

Noin/,n: TL. CHU TICI! 
CHANH VAN PHONG 

Nguyn Cãnh Htrng 

- D/c Bi thi.r Tinh üy (b/c); 
-TTHDNDtinh; 
- Các PCT, cac UVUBND tinh; 
- Sà K}IDT, Cc Thng kê; 
- Ban quán 1 các KKT; 
- Các ca quan cap tinh: NHNN, KBNN, Thuê, 
Hãi quan, B CH Bti di BP tinh 
- UBND các huyn, TP., TX; 
- CVP, các PVP, CV; 
- Liru: VT, TH(D). 
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