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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc với UBND huyện Tây Trà về kết quả thực hiện các
chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khối Khoa giáo – Văn xã
Ngày 22/10/2019, đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
chủ trì buổi kiểm tra, làm việc với UBND huyện Tây Trà đối với các nội dung
theo Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 24/9/2019 của UBND tỉnh về kết quả
thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội khối Khoa giáo –
Văn xã. Tham dự buổi làm việc có đại diện Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; lãnh đạo
và đại diện các sở, ngành: Văn phòng UBND tỉnh, Văn hóa, Thể thao và Du
lịch, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Lao động – Thương binh và Xã hội, Tài
chính, Kế hoạch và Đầu tư, Thông tin và Truyền thông, Khoa học và Công
nghệ; lãnh đạo Huyện ủy, HĐND, UBND huyện Tây Trà.
Sau khi kiểm tra thực tế tại: Trường Tiểu học xã Trà Lãnh và Trạm Y tế
xã Trà Lãnh và nghe Báo cáo số 132/BC-UBND ngày 21/10/2019 của UBND
huyện Tây Trà về tình hình, kết quả thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát
triển kinh tế - xã hội lĩnh vực Khoa giáo – Văn xã từ năm 2016 và dự kiến kế
hoạch đến năm 2020, phát biểu, đề xuất của các đại biểu dự họp, đồng chí
Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo như sau:
1. Về đánh giá kết quả tổ chức triển khai thực hiện các chỉ tiêu,
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội lĩnh vực khoa giáo – văn xã
UBND huyện đã chủ động triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội từ đầu nhiệm kỳ; tuy nhiên, kết quả thực hiện các chỉ tiêu lĩnh vực
khoa giáo – văn xã qua các năm tuy có bước phát triển nhưng chưa đạt yêu
cầu so với kế hoạch đề ra; các nhiệm vụ lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể
thao và du lịch, lao động – thương binh và xã hội, thông tin và truyền thông,
khoa học và công nghệ được chú trọng triển khai thực hiện nhưng kết quả vẫn
còn thấp so với Kế hoạch được UBND tỉnh giao tại Quyết định số 402/QĐUBND ngày 18/12/2015.
2. Một số nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới
UBND huyện tập trung rà soát, có giải pháp cụ thể, thiết thực để phấn
đấu thực hiện đạt các chỉ tiêu kinh tế-xã hội đã đề ra. Trong đó, các chỉ tiêu về
tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, gia đình văn hóa, tỷ lệ lao động qua đào tạo,
công tác giảm nghèo, chỉ tiêu về y tế, số giường bệnh/vạn dân...cần chú trọng
triển khai thực hiện trong thời gian đến để đạt kết quả; đồng thời, chú trọng
một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
- Lĩnh vực giáo dục và đào tạo: Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên;
củng cố cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; cần có lộ trình để đề xuất kiểm
tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia theo chỉ tiêu được giao. Quan tâm

chăm lo cho các em học sinh bán trú; bố trí đội ngũ giáo viên phù hợp ở các
cấp học; giải quyết tình trạng mất cân đối, thừa, thiếu cục bộ giáo viên do
chuyển công tác; hạn chế tình trạng học sinh bỏ học.
- Lĩnh vực y tế: Thực hiện tốt hơn nữa công tác y tế dự phòng tại tuyến
cơ sở; giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em; phổ biến, tuyên truyền đến nhân
dân về phòng tránh các bệnh truyền nhiễm; bố trí, luân chuyển đội ngũ y tế có
chuyên môn nghiệp vụ về y tế tuyến xã để đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh
cho nhân dân; điều tiết quỹ bảo hiểm y tế phù hợp với chỉ tiêu, định mức
được giao, hạn chế tình trạng khám chữa bệnh vượt tuyến; duy trì, cải thiện
hiệu quả hoạt động các cơ sở y tế hiện có; tăng cường đào tạo, bồi dưỡng nâng
cao trình độ chuyên môn, đặc biệt đào tạo chuyên khoa cho đội ngũ cán bộ y tế
từ cấp huyện đến cấp xã. Nâng cao năng lực khám và điều trị bệnh ở các tuyến,
đặc biệt là tuyến xã.
- Lĩnh vực văn hoá, thể thao và du lịch: Cần bảo tồn, duy trì và phát huy
giá trị di sản văn hóa vật thể, phi vật thể, văn hóa tín ngưỡng của dân tộc Cor
ở địa phương; nghiên cứu phát triển du lịch cộng đồng, phát huy sản phẩm
làng nghề ở địa phương; củng cố cơ sở vật chất, thiết chế văn hoá, thể thao
phục vụ nhân dân; quan tâm bồi dưỡng tiếng Cor cho cán bộ, công chức đang
công tác trên địa bàn huyện. Làm tốt công tác tư tưởng cho cán bộ, công chức
và nhân dân về chủ trương sáp nhập huyện Tây Trà và Trà Bồng.
- Lĩnh vực lao động – thương binh và xã hội: Tăng cường công tác
tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách ưu đãi của Nhà nước để
người dân hiểu, thực hiện, nỗ lực vươn lên thoát nghèo, làm giàu; thực hiện
hiệu quả, đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng các chính sách ưu đãi người có
công và an sinh xã hội đối với đồng bào dân tộc thiểu số; chú trọng công tác
giải quyết việc làm, đào tạo nghề cho nhân dân. Thực hiện đồng bộ và có hiệu
quả các chương trình, dự án về giảm nghèo bền vững; hạn chế tình trạng tái
nghèo; bồi dưỡng, nâng cao trình độ cho công chức làm công tác giảm nghèo.
- Lĩnh vực thông tin và truyền thông: Làm tốt công tác thông tin, tuyên
truyền nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương và phổ biến các chủ
trương, chính sách đến người dân; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
phục vụ cải cách hành chính, phục vụ tốt yêu cầu của công dân; thực hiện
nghiêm túc việc gửi, nhận văn bản điện tử và ứng dụng chữ ký số trong các cơ
quan hành chính.
- Khoa học và công nghệ: Thực hiện nghiêm túc Quyết định số
25/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 của UBND tỉnh ban hành Quy định quản
lý nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh và cấp cơ sở sử dụng ngân sách
nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; xác định cơ cấu cây trồng, vật nuôi
theo thế mạnh của địa phương; đánh giá tiềm năng, khí hậu, đất đai chọn
những cây trồng mang lại hiệu quả kinh tế cao, gắn với bảo vệ môi trường để
triển khai thực hiện; chú trọng phát triển cây thảo dược, gắn với nhân giống,
bảo tồn; xây dựng thương hiệu quế Trà Bồng-Tây Trà, chè Trà Nham để phát
huy giá trị gia tăng của sản phẩm chủ lực địa phương. Huyện phối hợp với Sở
Khoa học và Công nghệ để trưng bày, giới thiệu và tìm giải pháp phát triển
sản phẩm của địa phương đến người tiêu dùng; đồng thời, phát huy kết quả
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đạt được từ các đề tài ứng dụng khoa học đang triển khai trên địa bàn huyện
vào hoạt động sản xuất.
3. Đối với các đề xuất, kiến nghị
- Về tuyển dụng viên chức (trường học, kế toán, nhân viên y tế): Giao Sở
Nội vụ nghiên cứu, tham mưu UBND tỉnh cùng thời điểm xem xét, giải quyết
chỉ tiêu biên chế, số lượng nhân viên làm việc tại các đơn vị sự nghiệp theo
chủ trương chung của tỉnh.
- Về cấp dưỡng ăn trưa cho học sinh ở trường bán trú: Hiện nay chưa có
quy định, giao Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính
nghiên cứu, đề xuất chính sách đặc thù của tỉnh để trình cấp có thẩm quyền.
- Tăng biên chế giáo viên để mở các nhóm lớp trẻ dưới 36 tháng tuổi:
Huyện rà soát, tổng hợp số lượng giáo viên thiếu, gửi Sở Nội vụ tổng hợp,
báo cáo UBND tỉnh để trình Trung ương xin cơ chế thực hiện.
- Về đầu tư cơ sở vật chất, trường lớp học: UBND huyện rà soát, đánh
giá tính cấp thiết việc nâng cấp, mở rộng cơ sở vật chất ngành giáo dục và đào
tạo năm 2020 theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5292/UBNDKGVX ngày 25/9/2019, gửi Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Tài chính, tham mưu
UBND tỉnh xem xét, quyết định phân bổ kinh phí thực hiện chống xuống cấp
trường học theo nguyên tắc chi hỗ trợ, định mức, tỷ lệ và theo mục tiêu đã xác
định.
- Tăng thêm giường bệnh đối với Trung tâm Y tế huyện: Theo báo cáo
của Sở Y tế, hiện nay Trung tâm y tế huyện Tây Trà đã đủ về tỷ lệ giường
bệnh trên vạn dân theo quy định. Yêu cầu huyện Tây Trà tập trung chỉ đạo
điều tiết nhân lực ngành y phù hợp để khám chữa bệnh cho nhân dân tốt hơn.
- Đào tạo y bác sỹ (sản nhi, ngoại thần kinh...): Giao Sở Y tế có trách
nhiệm hỗ trợ, hướng dẫn, có kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phù hợp nhằm nâng
cao năng lực, trình độ của đội ngũ y bác sỹ trên địa bàn tỉnh đáp ứng yêu cầu
khám chữa bệnh cho nhân dân. Đồng thời, hướng dẫn, đào tạo y bác sỹ tuyến
xã sử dụng hiệu quả trang thiết bị hiện có, tránh lãng phí. Thống nhất giữ
nguyên Trung tâm Y tế huyện sau khi sáp nhập huyện Tây Trà và huyện Trà
Bồng.
- Về đầu tư hệ thống xử lý nước thải tại Trung tâm Y tế huyện: Hiện nay
Trung tâm y tế huyện chưa có hệ thống xử lý nước thải, nước thải chảy ra môi
trường gây ô nhiễm: Giao Sở Y tế tổng hợp, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư đưa
vào kế hoạch đầu tư trung hạn giai đoạn 2021-2025 trình cấp có thẩm quyền
quyết định.
- Việc đề nghị công nhận xã đạt chuẩn quốc gia về y tế: Trên cơ sở đề
nghị của huyện, Sở Y tế kiểm tra, đánh giá, tham mưu UBND tỉnh xem xét,
quyết định theo quy định.
- Về trùng tu, tôn tạo di tích lịch sử đã xuống cấp: Huyện chủ động, tích
cực triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 5234/UBNDKGVX ngày 20/9/2019 về việc rà soát, triển khai thực hiện Kết luận của
Thường trực Tỉnh ủy.
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- Về xây dựng làng văn hóa người Cor tại huyện Tây Trà: Huyện cần
làm tốt công tác bảo tồn và phát huy nghệ thuật cồng chiêng dân tộc Cor (di
sản văn hóa phi vật thể quốc gia); phát triển, xây dựng trên cơ sở truyền thống
văn hóa, gắn với bảo tồn giá trị, sinh hoạt cộng đồng của dân tộc Cor. Giao Sở
Văn hóa, Thể thao và Du lịch hỗ trợ, hướng dẫn huyện triển khai thực hiện;
trường hợp vượt thẩm quyền, đề xuất UBND tỉnh chỉ đạo; đồng thời, hướng
dẫn, hỗ trợ về công tác chuyên môn, nghiệp vụ cho công chức Phòng Văn hóa
và Thông tin huyện để lập hồ sơ công nhận các điểm di tích và công tác quản
lý di tích trên địa bàn huyện.
- Hỗ trợ đầu tư hệ thống đài truyền thanh: Huyện có văn bản đề xuất cụ
thể gửi Sở Thông tin và Truyền thông tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét,
quyết định.
- Mở rộng Nghĩa trang Liệt sỹ xã Trà Phong: Sở Lao động-Thương
binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo và trình UBND tỉnh Đề án sửa chữa,
nâng cấp mộ và nghĩa trang liệt sĩ trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn
2020-2024. UBND tỉnh đã chủ trì họp, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
hoàn chỉnh trình cấp thẩm quyền phê duyệt.
- Hỗ trợ kinh phí xây dựng nhà cho hộ nghèo (17 hộ): Huyện có văn bản
gửi Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tổng hợp chung, báo cáo UBND
tỉnh.
Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó
Chủ tịch UBND tỉnh để các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan triển
khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Tỉnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy;
- Ban VHXH - HĐND tỉnh;
- Các Sở: Văn hóa, Thể thao và Du lịch,
Lao động – Thương binh và Xã hội,
Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Nội vụ,
Thông tin và Truyền thông,
Khoa học và Công nghệ
Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Huyện ủy, TT HĐND huyện Tây Trà;
- UBND huyện Tây Trà;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, KGVXlmc548.

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

Trương Minh Sang
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