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THÔNG BÁO
Kết luận của UBND tỉnh tại cuộc họp đánh giá tình hình
kinh tế - xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020.
Ngày 01/9/2020, tại Trụ sở UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Quốc Dũng và
các Phó Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì cuộc họp UBND tỉnh đánh giá tình hình kinh tế
- xã hội tháng 8 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2020. Sau khi nghe Giám
đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo về tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và nhiệm vụ
công tác tháng 9 năm 2020, ý kiến tham gia của các thành viên dự họp, UBND tỉnh đã
có ý kiến kết luận, chỉ đạo một số công tác trọng tâm trong thời gian đến như sau:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:
- Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Mùa theo kế hoạch và chuẩn bị tốt các điều kiện
về giống, vật tư kỹ thuật, phân bón… để triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021;
chú trọng thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng phù hợp với điều kiện nguồn nước
tưới. Tăng cường công tác quản lý nguồn nước, đảm bảo đủ nước phục vụ sản xuất và
sinh hoạt cho người dân. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tái đàn heo, phát triển đàn bò, đàn
gia cầm gắn với thực hiện có hiệu quả tiêm phòng vắc xin (đợt II/2020) và phòng,
chống các loại dịch bệnh trên gia súc, gia cầm. Đẩy mạnh hướng dẫn, đôn đốc các địa
phương đăng ký đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020 sớm hoàn thành hồ sơ, thủ tục để
thẩm định, trình cơ quan có thẩm quyền xem xét công nhận theo quy định.
- Triển khai quyết liệt các biện pháp bảo vệ rừng, phòng, chống cháy rừng, phá
rừng, khai thác gỗ trái phép và công tác trồng rừng năm 2020 theo kế hoạch.
- Tăng cường hoạt động khai thác thủy sản gắn với các biện pháp bảo vệ và phát
triển nguồn lợi thủy sản; tiếp tục nhân rộng mô hình nuôi trồng thủy sản đạt hiệu quả
kinh tế tại các địa phương ven biển. Tiếp tục triển khai thực hiện các giải pháp khắc
phục cảnh báo của Ủy ban châu Âu về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không
báo cáo, không theo quy định (IUU).
- Phối hợp với các sở, ngành có liên quan đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng,
nâng cấp sửa chữa các công trình thủy lợi đảm bảo vượt lũ an toàn; triển khai kế hoạch
phòng chống bão lụt, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai năm 2020; trong đó, chú
trọng phương châm 4 tại chỗ và các điều kiện để cứu hộ, cứu nạn và di dãn dân khi xảy
ra lụt bão.
2. Sở Tài nguyên và Môi trường:
- Phối hợp với các sở, ngành, địa phương tăng cường công tác quản lý đất đai, tài
nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường sinh thái. Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý nghiêm các
với tổ chức và cá nhân vi phạm công tác quản lý đất đai, bảo vệ môi trường, nhất là các
trường hợp lấn chiếm đất đai, xây cất nhà trái phép trong Khu kinh tế Nhơn Hội và sản
xuất, chế biến gây ô nhiễm môi trường tại các khu, cụm công nghiệp, làng nghề và khu
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dân cư. Thường xuyên kiểm tra và có các biện pháp kiên quyết đối với các vi phạm
trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản (đất, đá, cát...) trên địa bàn tỉnh.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan rà soát lại chính sách bồi
thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh, đối chiếu với
các quy định hiện hành của Nhà nước và căn cứ các điều kiện thực tiễn tại địa phương,
nghiên cứu đề xuất sửa đổi, bổ sung cho phù hợp, đúng quy định, báo cáo UBND tỉnh.
3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:
- Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công theo kế hoạch, nhất là giải
ngân nguồn vốn thuộc ngân sách Trung ương, vốn Chương trình mục tiêu quốc gia; rà
soát các công trình, dự án chậm giải ngân, báo cáo đề xuất UBND tỉnh phương án xử
lý cụ thể, nhằm đảm bảo tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh năm 2020 đạt
100% kế hoạch vốn giao.
- Xây dựng kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 và
năm 2021, trong đó ưu tiên bố trí vốn cho những công trình bức xúc, cần đẩy nhanh
tiến độ để sớm đưa vào khai thác, sử dụng; đồng thời, triển khai xây dựng quy định về
nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư công nguồn ngân sách tỉnh giai
đoạn 2021 - 2025, đề xuất UBND tỉnh để trình HĐND tỉnh tại kỳ họp cuối năm 2020.
- Khẩn trương hoàn thành công tác lập và thẩm định Nhiệm vụ lập Quy hoạch
tỉnh thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để trình Thủ tướng Chính phủ xem
xét phê duyệt trong quý IV/2020, làm cơ sở triển khai thực hiện.
4. Sở Công Thương:
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng cường theo dõi,
nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, kịp thời
hỗ trợ tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, nhất là về nguyên liệu phục vụ sản xuất; hỗ trợ
doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động xúc tiến thương mại, tìm kiếm thị trường tiêu thụ
sản phẩm. Theo dõi, kiểm tra, đôn đốc các dự án xây dựng Nhà máy điện gió, điện mặt
trời và một số dự án sản xuất công nghiệp khác đang đầu tư, xây dựng trên địa bàn tỉnh
sớm hoàn thành, đi vào hoạt động.
- Chủ trì, phối hợp với Công ty Điện lực Bình Định, UBND thành phố Quy Nhơn
và các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện cần thiết
để tổ chức Lễ Khánh thành dự án Cấp điện bằng cáp ngầm xuyên biển cho xã đảo
Nhơn Châu vào cuối tháng 9/2020, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.
5. Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh: Phối hợp với Ban Quản lý dự án giao thông tỉnh
và các cơ quan, đơn vị có liên quan khẩn trương xây dựng Kế hoạch, nội dung, chương
trình tổ chức Lễ Khánh thành dự án Đường trục Khu kinh tế nối dài và dự án Khu
Công nghiệp, Đô thị và Dịch vụ Becamex Vsip Bình Định vào ngày 27/9/2020, báo
cáo đề xuất UBND tỉnh.
6. Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với
UBND thị xã Hoài Nhơn chuẩn bị chu đáo nội dung và các điều kiện có liên quan để tổ
chức Lễ Khánh thành công trình Đập ngăn mặn trên sông Lại Giang trong tháng
10/2020, báo cáo đề xuất UBND tỉnh.
7. Cục Thuế tỉnh chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các
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huyện, thị xã, thành phố tập trung đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách để đảm
bảo nhu cầu chi theo kế hoạch; tăng cường quản lý thu thuế, chống thất thu và xử lý nợ
đọng thuế trên địa bàn tỉnh.
8. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan tham mưu, đề xuất
UBND tỉnh các biện pháp chỉ đạo, điều hành ngân sách theo Nghị quyết HĐND tỉnh
đã đề ra. Thực hành tiết kiệm chi ngân sách; chống lãng phí trong sử dụng kinh phí đầu
tư xây dựng cơ bản, chi hành chính và các lĩnh vực khác.
9. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã,
thành phố tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo
yêu cầu phát triển sản xuất kinh doanh và sinh hoạt của nhân dân theo chỉ đạo của
Trung ương và UBND tỉnh.
10. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa
phương liên quan rà soát lại danh sách và kinh phí hỗ trợ đối với các đối tượng được
hưởng chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị
quyết số 42/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng
Chính phủ, báo cáo đề xuất UBND tỉnh xem xét phê duyệt theo quy định. Lưu ý, việc
rà soát, đề xuất bổ sung phải bảo đảm yêu cầu công khai, minh bạch, đúng đối tượng,
không để lợi dụng, trục lợi chính sách và kinh phí hỗ trợ.
11. Sở Giáo dục và Đào tạo: Triển khai thực hiện các nhiệm vụ năm học mới
2020 – 2021 theo kế hoạch; chú trọng theo dõi, giám sát tình hình thu các khoản phí
trong nhà trường, tránh tình trạng lạm thu; đồng thời, tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực
hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các trường học
để đảm bảo an toàn cho giáo viên và học sinh.
12. Sở Thông tin và Truyền thông:
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành
phố đẩy mạnh triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển chính quyền điện tử tỉnh năm
2020 đã được UBND tỉnh phê duyệt. Khẩn trương hoàn thành, đưa Trung tâm giám
sát, điều hành Đô thị thông minh tỉnh đi vào hoạt động trong tháng 12/2020.
- Phối hợp với Công ty TNHH Giải pháp phần mềm Tường Minh (TMA) chuẩn
bị chu đáo các nội dung có liên quan, báo cáo đề xuất UBND tỉnh để tổ chức Lễ Khánh
thành dự án Khu công nghệ phần mềm TMA, phường Ghềnh Ráng, thành phố Quy
Nhơn.
13. Sở Nội vụ: Phối hợp các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố
triển khai thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu
quả hoạt động của chính quyền cơ sở, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan,
đơn vị trực thuộc. Tăng cường thực hiện các giải pháp nâng cao kết quả Chỉ số PAPI
của tỉnh năm 2020. Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra công vụ; theo dõi, đôn
đốc việc sắp xếp các đơn vị sự nghiệp công lập theo kế hoạch đã được phê duyệt.
14. Công an tỉnh: Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành, địa phương liên quan tăng
cường công tác đảm bảo trật tự an toàn xã hội, phòng chống các loại tội phạm; tăng
cường kiểm tra, xử lý nghiêm các vi phạm về an toàn giao thông; phòng, chống cháy,
nổ... Tổ chức tổng kết Đề án "Điều động Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh
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Công an xã" trên địa bàn tỉnh theo quy định.
Thủ trưởng các đơn vị, sở, ban, ngành và các địa phương tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành;
- UBND các huyện, TX, TP;
- LĐ, CV VP UBND tỉnh;
- Lưu: VT, KSTT, TH-CB, K3.
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