Trung tâm Công
báo và Tin học
Văn phòng Ủy
ban Nhân dân
10.09.2019
17:08:15 +07:00

ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
Số: 218

/TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 9 năm 2019

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 8 năm 2019
Ngày 03/9/2019, đồng chí Nguyễn Tăng Bính, Phó Chủ tịch Thường trực
UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8 năm 2019, với sự
tham dự của đồng chí Đặng Ngọc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đồng chí
Phạm Thị Thu Trang, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội
tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy 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, Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh và lãnh đạo UBND
các huyện, thành phố.
Sau khi nghe lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo đánh giá tình hình
kinh tế - xã hội tháng 8, phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 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 8 năm 2019
UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp tục tập trung chỉ đạo, điều hành
thực hiện có hiệu quả 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 và tăng cường kiểm tra thực tế tại các đơn vị, địa phương.
Về kinh tế - xã hội, tiếp tục đạt được một số kết quả tích cực: Giá trị sản
xuất công nghiệp tăng 9,5%, sản lượng khai thác thủy sản tăng 4,8%, tổng mức
bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 10,1%, doanh thu vận tải
và các hoạt động dịch vụ vận tải, kim ngạch xuất khẩu, số lượng doanh nghiệp
đăng ký thành lập mới, lượng khách đến tham quan tại tỉnh tăng so với cùng kỳ
2018. Các lĩnh vực văn hóa, thể dục, thể thao; thông tin, truyên truyền, y tế,
giáo dục, đào tạo, khoa học và công nghệ được thực hiện đảm bảo theo yêu cầu.
Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân, an sinh và phúc lợi xã hội, giải quyết
việc làm cho người lao động được chú trọng thực hiện; nhất là công tác khám
chữa bệnh ngày càng được nâng cao, cơ sở vật chất, trang thiết bị y tế được chú
trọng đầu tư. Quốc phòng, an ninh chính trị, xã hội được giữ vững.
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: Nắng hạn kéo dài, nền nhiệt độ cao,
thiếu nước ảnh hưởng đến sự sinh trưởng, phát triển của cây trồng và gây ra tình
trạng chết cây lâm nghiệp, cháy rừng liên tiếp xảy ra. Tình hình dịch bệnh ở gia
súc, gia cầm xảy ra ở nhiều nơi trên địa bàn tỉnh, nghiêm trọng nhất là bệnh
dịch tả lợn Châu Phi, gây khó khăn, ảnh hưởng lớn cho người chăn nuôi. Giải
ngân vốn đầu tư công chưa đạt tiến độ yêu cầu; công tác giải phóng mặt bằng
còn nhiều khó khăn, vướng mắc làm ảnh hưởng đến tiến độ triển khai và hoàn
thành các dự án, công trình. Công tác quản lý và bảo vệ rừng, khai thác tài
nguyên khoáng sản còn những bất cập và hạn chế, chưa được giải quyết triệt để;
tranh chấp, khiếu kiện liên quan vấn đề đất đai, ô nhiễm môi trường diễn biến
còn phức tạp...
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. Hoàn thành đúng tiến độ các nội dung theo kế hoạch, chương trình làm
việc của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh ủy, HĐND và UBND tỉnh.
Nghiêm túc thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND tỉnh giao tại Công
văn số 4276/UBND-TH ngày 31/7/2019 về tập trung thực hiện các nhiệm vụ và
giải pháp để hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh.
2. Tập trung sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh
tế - xã hội, an ninh, quốc phòng 9 tháng, ước cả năm 2019 và có giải pháp thực
hiện cụ thể trong những tháng còn lại của năm, phấn đấu hoàn thành kế hoạch
năm 2019.
3. Tích cực đẩy mạnh các biện pháp thu ngân sách, chống gian lận, trốn
thuế, thất thu nợ đọng thuế; quản lý chi ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm.
4. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư, giải ngân vốn đầu tư. Tập trung kiểm tra, rà
soát, quyết liệt giải phóng mặt bằng (các địa phương cần quyết tâm xử lý dứt
điểm các khó khăn, vướng mắc còn tồn tại). Tích cực kêu gọi, thu hút các dự án
đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp, Khu kinh tế Dung Quất; tăng cường hỗ
trợ và phát triển doanh nghiệp nhằm thúc đẩy phát triển khu vực kinh tế tư
nhân, góp phần gia tăng giá trị sản xuất, tăng thu nội địa.
5. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với UBND
các huyện, thành phố tranh thủ thời điểm thời tiết thuận lợi tập trung chỉ đạo
đẩy nhanh thu hoạch lúa vụ Hè Thu. Tiếp tục quyết liệt triển khai đồng bộ các
giải pháp phòng chống, khống chế, dập dịch bệnh tả lợn Châu Phi, không để ô
nhiễm môi trường, gây bức xúc cộng đồng; đẩy mạnh cơ cấu lại ngành chăn
nuôi theo hướng hiện đại, chủ động nguồn cung thực phẩm dịp cuối năm. Tăng
cường công tác phòng, chống thiên tai trong mùa mưa bão; tăng cường công tác
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đảm bảo an toàn hồ đập (nhất là những đập đất), quy trình vận hành liên hồ
chứa, đảm bảo an toàn giao thông trong mùa mưa bão.
6. Sở Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo triển khai tốt chương trình năm học
2019-2020, ổn định việc dạy và học ngay từ đầu năm học mới.
7. Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND các huyện, thành phố tập trung đẩy
nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kinh phí chống xuống cấp cơ sở vật chất
trường học và mua sắm trang bị dạy và học năm 2019 theo Quyết định số
310/QĐ-UBND ngày 06/5/2019 và Quyết định số 429/QĐ-UBND ngày
11/6/2019 của UBND tỉnh; đồng thời chuẩn bị các điều kiện cần thiết để thực
hiện kế hoạch năm 2020 đúng tiến độ.
8. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan khẩn
trương tổng hợp, đề xuất Ban cán sự đảng UBND tỉnh hướng xử lý đối với tình
trạng thiếu giáo viên hiện nay trên địa bàn tỉnh nhằm đảm bảo yêu cầu dạy học;
không để xảy ra tình trạng thiếu giáo viên, không đảm bảo tiết học.
9. Sở Y tế tập trung thực hiện các nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục tập trung chỉ đạo, nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh, chăm
sóc sức khỏe cho nhân dân nhất là ở các tuyến y tế cơ sở nhằm giảm tình trạng
quá tải ở bệnh viện tuyến trên; chủ động phòng, chống dịch bệnh; phối hợp đẩy
mạnh công tác thanh, kiểm tra và kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi vi phạm
về vệ sinh an toàn thực phẩm, nhất là bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết
Trung Thu.
- Tích cực đẩy mạnh xã hội hóa trong lĩnh vực y tế; khuyến khích thành
lập và nâng cao chất lượng dịch vụ các bệnh viện tư nhân (nhất là bệnh viện có
quy mô đầu tư lớn); hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án bệnh viện đã
có chủ trương đầu tư để sớm triển khai đi vào hoạt động.
- Thực hiện tốt công tác quản lý đội ngũ y bác sĩ tại các cơ sở khám, chữa
bệnh nhằm đảm bảo chất lượng khám chữa bệnh, góp phần giảm thiểu tình trạng
làm việc quá tải, gây ảnh hưởng đến tinh thần và thái độ làm việc của y bác sĩ.
10. Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý tài nguyên khoáng sản, công tác
quản lý và bảo vệ rừng, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh, nhất là tại các Khu,
Cụm công nghiệp; tiếp tục xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp khai thác cát,
khoáng sản trái phép trên địa bàn. Tiếp tục giải quyết và xử lý hiệu quả chất thải
rắn sinh hoạt, rác thải nông thôn và đô thị.
11. Người đứng đầu các cấp, ngành cần nghiêm túc thực hiện công tác tiếp
công dân định kỳ và đột xuất; nâng cao chất lượng giải quyết khiếu nại, tố cáo
của người dân; tập trung giải quyết dứt diểm các vụ việc ngay từ địa phương, cơ
sở và đề ra giải pháp phòng ngừa phát sinh khiếu nại, điểm nóng.
12. Đẩy mạnh các giải pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội,
an toàn giao thông; chủ động nắm bắt tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn các
mục tiêu, công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, xã hội… diễn ra
trên địa bàn tỉnh. Chú trọng tổ chức triển khai thực hiện tốt công tác tuyển quân
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năm 2020; đảm bảo tiến độ triển khai các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội
Quốc phòng toàn dân và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đặc biệt, dự báo mùa mưa bão năm nay diễn biến hết sức phức tạp, yêu cầu
các cơ quan, đơn vị liên quan và các địa phương không chủ quan và duy trì
nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu
nạn với tinh thần “4 tại chỗ”; tích cực chuẩn bị các điều kiện sẵn sàng ứng phó,
phòng chống thiên tai đảm bảo yêu cầu.
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, THptth289.

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

Trương Minh Sang
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