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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh tại phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 4 năm 2019
Ngày 06/5/2019, đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh tháng 4 năm 2019, với sự tham dự
của đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí Phạm Thị Thu
Trang, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; lãnh đạo
Văn phòng Tỉnh ủy và Ban Dân tộc HĐND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh và
lãnh đạo các sở, ngành: Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công
nghiệp Quảng Ngãi, Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình: giao
thông, nông nghiệp và phát triển nông thôn, dân dụng và công nghiệp; Bộ Chỉ
huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh Quảng Ngãi, Cục
Thuế tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Cục Thống kê tỉnh, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Liên
hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh và lãnh đạo UBND các huyện, thành
phố.
Sau khi nghe Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đánh giá tình hình
kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 5
năm 2019; ý kiến phát biểu, thảo luận và đề xuất của các thành viên dự họp,
đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh kết luận
và chỉ đạo:
I. Đánh giá tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 năm 2019
Trong tháng 4/2019, lãnh đạo UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, điều hành
thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm theo chương trình công tác; xử lý, giải quyết
công việc thường xuyên và kịp thời chỉ đạo các nhiệm vụ đột xuất, phát sinh,
đi cơ sở và kiểm tra thực tế. Đáng chú ý là tổ chức các Hội nghị quan trọng
như: Hội nghị “Phân tích, đánh giá kết quả PCI năm 2018 và giải pháp năm
2019; Công bố kết quả DDCI năm 2018 và gặp gỡ đối thoại với doanh nghiệp,
nhà đầu tư Quý I/2019”; Hội nghị đánh giá tình hình tuyển dụng lao động, giải
quyết việc làm và bàn giải pháp hỗ trợ các doanh nghiệp tuyển dụng lao động
tại địa phương năm 2019 - 2020.
Về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh trong tháng đạt được một số kết quả
tích cực: Giá trị sản xuất công nghiệp (tăng 0,3%), tổng mức bán lẻ hàng hóa
và doanh thu dịch vụ tiêu dùng (tăng 9,07%), kim ngạch xuất khẩu (tăng 75%),
doanh thu vận tải (tăng 6,89%), doanh thu du lịch, thu ngân sách đều tăng so
với cùng kỳ năm 2018. Sản xuất lúa vụ Đông - Xuân và khai thác thủy sản gặp

nhiều thuận lợi, cho năng suất cao; chăn nuôi đang có sự chuyển biến tích cực.
Thu hút đầu tư trong nước có nhiều khởi sắc.
Các lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao; thông tin, truyên truyền, y tế, giáo
dục, đào tạo, khoa học công nghệ được thực hiện hiệu quả, kịp thời. Công tác
kiểm tra, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, phòng chống dịch bệnh và khám
chữa bệnh cho nhân dân được chủ động chuẩn bị và thực hiện tốt. Công tác cải
cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh thực hiện. Quốc phòng, an ninh chính
trị, xã hội được giữ vững, an toàn trật tự được đảm bảo.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội
của tỉnh còn gặp một số hạn chế, khó khăn như: công tác giải phóng mặt bằng,
triển khai các dự án vẫn còn nhiều khó khăn, vướng mắc, tiến độ thực hiện các
dự án còn chậm; giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp; tình hình doanh nghiệp
giải thể tăng cao; năng suất nuôi trồng thủy sản đạt thấp, nhu cầu con giống
thủy sản lớn nhưng sản xuất giống còn hạn chế, chưa đáp ứng về kỹ thuật; tình
hình tai nạn giao thông đường bộ vẫn còn ở mức cao...
II. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
Để thực hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm
2019 theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh đã đề ra; đồng
thời, cải thiện những vấn đề còn hạn chế, tồn tại, yêu cầu Thủ trưởng các sở,
ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thành phố theo
chức năng, nhiệm vụ, phạm vi và thẩm quyền quản lý, tập trung thực hiện các
nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tập trung rà soát, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm
vụ theo chương trình công tác năm 2019 của UBND tỉnh, cũng như các chỉ đạo
của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh tại các quyết định, chỉ thị, kế hoạch và
các nhiệm vụ được giao bổ sung đối với các lĩnh vực, phạm vi phụ trách. Đảm
bảo tiến độ và chất lượng công việc đạt hiệu quả cao nhất.
2. Các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ chủ trì soạn thảo dự thảo nghị
quyết của HĐND tỉnh khẩn trương xây dựng, hoàn chỉnh, gửi cơ quan chức
năng tham gia góp ý, thẩm tra theo quy định, trình UBND tỉnh để trình HĐND
tỉnh khóa XII, kỳ họp giữa năm 2019 đảm bảo chất lượng và đúng thời gian
theo quy định.
Đối với các Nghị quyết HĐND tỉnh đã ban hành trong thời gian qua, các
cơ quan, đơn vị theo chức năng, nhiệm vụ được giao tổ chức triển khai thực
hiện hiệu quả hoặc kịp thời tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện theo
đúng quy định.
3. Tích cực, khẩn trương triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày
tái lập tỉnh Quảng Ngãi (01/7/1989 - 01/7/2019) và Hội nghị xúc tiến đầu tư
năm 2019 (theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 02/4/2019 của UBND tỉnh).
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4. Tiếp tục xử lý, giải quyết đối với các ý kiến, kiến nghị và các vấn đề
mà các đại biểu Quốc hội, cử tri và nhân dân quan tâm, nhất là những vấn đề
bức xúc, ảnh hưởng đến sản xuất và đời sống.
5. Về lĩnh vực kinh tế:
a) Tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt các nhiệm vụ được
UBND tỉnh giao về cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh, hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Nghiêm túc
thực hiện việc cắt giảm chi phí cho doanh nghiệp theo chỉ đạo của Chính phủ,
nhất là chi phí không chính thức.
Ngoài ra, để tạo điều kiện cho các doanh nghiệp hoạt động sản xuất, kinh
doanh bình đẳng, thuận lợi, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố
chủ động tiếp nhận thông tin, phản ánh của các doanh nghiệp để kịp thời giải
quyết, tháo gỡ hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết theo thẩm
quyền.
b) Quyết liệt thực hiện tốt công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng,
trong đó đặc biệt là dự án Nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1A đoạn qua huyện
Bình Sơn, đường đến cảng Dung Quất. Khẩn trương khởi công, đẩy nhanh tiến
độ thi công, giải ngân vốn đầu tư công; trong đó, chú trọng các dự án trọng
điểm như: Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc, Đường ven biển Dung Quất - Sa
Huỳnh, Đường Chu Văn An, Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B (Quán Lát - Đá
Chát), từ Km0-Km8, Cầu Sông Rin, Đập ngăn mặn Bình Nguyên - Bình
Phước, Nâng cấp sửa chữa BVĐK tỉnh, Đê chắn cát cảng Dung Quất, cầu An
Phú; Vũng neo đậu tàu thuyền đảo Lý Sơn (giai đoạn 2), Đường Ba Bích-Ba
Nam, Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - chợ Chùa...,
c) Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng, Ban Quản lý Khu kinh tế Dung
Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi nghiêm túc thực hiện việc rà soát,
báo cáo các dự án chậm tiến độ theo đúng chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại
Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 03/4/2018.
d) Các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan tiếp tục chủ động
nghiên cứu Luật Quy hoạch 2017, Nghị định số 37/2019/NĐ-CP ngày
07/5/2019 và hướng dẫn của các bộ, ngành trung ương để có kế hoạch áp dụng,
triển khai thực hiện kịp thời, đúng quy định.
đ) Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phối hợp với UBND các
huyện, thành phố: Tập trung chỉ đạo thu hoạch vụ Đông - Xuân; triển khai sản
xuất vụ Hè - Thu đúng thời vụ; nạo vét kênh mương, kiểm tra, điều tiết các hồ
chứa nước, đập thủy lợi, tăng cường thực hiện các biện pháp phòng, chống
hạn, đảm bảo nguồn nước tưới phục vụ sản xuất cho vụ Hè - Thu (nhất là vùng
sâu, vùng xa). Tiếp tục giám sát, kiểm soát, phòng ngừa và ngăn chặn dịch
bệnh gia súc, gia cầm hiệu quả. Thực hiện tốt công tác phòng cháy, chữa cháy
rừng.
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e) Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
nông thôn mới và giảm nghèo bền vững, phấn đấu đạt chỉ tiêu, kế hoạch đã đề
ra trong năm 2019.
Sở Giao thông vận tải phối hợp với các địa phương khẩn trương cung ứng
khối lượng xi măng (đồng thời, kiểm tra, đảm bảo chất lượng xi măng) hỗ trợ
cho các xã để xây dựng đường giao thông nông thôn, thực hiện Chương trình
mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.
6. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội:
a) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tập trung chú trọng công tác đào
tạo nghề và giải quyết việc làm; chủ động nắm bắt tình hình và yêu cầu của thị
trường lao động để có định hướng đào tạo nghề phù hợp cho người lao động.
b) Sở Y tế tập trung công tác tiêm chủng, phòng, chống dịch bệnh, nhất là
các dịch bệnh theo chu kỳ. Tăng cường công tác chấn chỉnh kinh doanh phân
phối thuốc, kết nối các nhà thuốc, gắn với bán thuốc theo đơn bác sĩ và ứng
dụng công nghệ thông tin trong khám chữa bệnh.
c) Sở Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan
chuẩn bị tốt các điều kiện và tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông
quốc gia; thi tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020 bảo đảm nghiêm túc,
trung thực, khách quan, không để xảy ra tiêu cực.
d) Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tăng cường quảng bá, xúc tiến du lịch;
thực hiện đồng bộ các giải pháp đa dạng hóa các sản phẩm du lịch, nâng cao
chất lượng du lịch trên địa bàn tỉnh.
7. Về cải cách hành chính, lĩnh vực nội chính và đảm bảo quốc phòng, an
ninh
a) Thực hiện nghiêm túc công tác luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ tại cơ
quan, đơn vị theo đúng quy định. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, nhất
là thủ tục hành chính. Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các Kế hoạch của
Tỉnh ủy và của UBND tỉnh về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, kể cả đối với các đơn vị
sự nghiệp công lập.
b) Các sở, ban ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố thực hiện nghiêm
túc việc gửi, nhận văn bản điện tử có ký số trên Trục liên thông văn bản quốc
gia và trong phạm vi nội tỉnh theo chỉ đạo của Văn phòng Chính phủ tại Công
văn 2887/VPCP-KSTT ngày 09/4/2019.
Sở Thông tin và Truyền thông tích cực thực hiện các nhiệm vụ được Chủ
tịch UBND tỉnh giao nhằm góp phần đảm bảo hoàn thành việc kết nối, liên
thông, gửi, nhận văn bản điện tử trên phạm vi toàn tỉnh và với các cơ quan
Trung ương đúng thời gian theo yêu cầu chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, báo cáo UBND tỉnh chỉ đạo, giải quyết
kịp thời.
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c) Tích cực tuyên truyền, cảnh báo phòng tránh đuối nước mùa hè, nhất là
với các đối tượng trẻ em, học sinh, sinh viên,...
d) Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến pháp luật về an toàn giao thông, kỹ
năng tham gia giao thông an toàn cho người dân. Tăng cường trấn áp tội phạm
liên quan hoạt động “tín dụng đen”, trộm cắp tài sản, băng nhóm tội phạm,...
Tăng cường tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự và an toàn xã hội trên địa bàn
tỉnh.
Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của đồng chí Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh để các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc UBND tỉnh và UBND các
huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ (b/c);
- Thường trực Tỉnh ủy (b/c);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh;
- Các Ủy viên UBND tỉnh;
- Các cơ quan chuyên trách tham mưu,
giúp việc Tỉnh ủy;
- Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh;
- Văn phòng và các Ban HĐND tỉnh;
- Văn phòng Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các sở, ban ngành và đơn vị trực thuộc UBND tỉnh;
- Các đoàn thể chính trị-xã hội tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh;
- VPUB: PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THptth130.

TL. CHỦ TỊCH
KT.CHÁNH VĂN PHÒNG
PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG

Trương Minh Sang
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