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BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,
Ước thực hiện kế hoạch năm 2019;
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020
Thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 25/6/2019 của Thủ tướng Chính phủ
về xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước
năm 2020; Công văn số 4538/BKHĐT-TH ngày 03/7/2019 của Bộ Kế hoạch và
Đầu tư về việc hướng dẫn xây dựng Kế hoạch năm 2020, Uỷ ban nhân dân tỉnh
Quảng Ngãi báo cáo tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, ước thực hiện kế
hoạch năm 2019 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, cụ thể như sau:
Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM,
ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019
A. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019
Năm 2019 được xác định là năm tăng tốc để hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ
tiêu đề ra của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết của
HĐND tỉnh về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020, làm cơ
sở chuẩn bị cho Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh
đã tập trung chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh1 theo chủ đề trọng tâm năm 2019 là “Tiếp tục tinh gọn bộ
máy, biên chế; cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức; tăng cường kỷ luật, kỷ
cương; ưu tiên phát triển kinh tế, giải quyết việc làm và các vấn đề xã hội bức
xúc”; đồng thời, quán triệt các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ 2,
hướng dẫn của Bộ, ngành Trung ương; Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy, Nghị
quyết của HĐND tỉnh. Nhờ sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị và của
toàn dân trên địa bàn tỉnh cùng cộng đồng doanh nghiệp, tình hình kinh tế - xã
hội 6 tháng đầu năm 2019 đạt kết quả tích cực, quốc phòng, an ninh được giữ
vững.
I. Lĩnh vực kinh tế
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng 4,4% so với cùng kỳ năm 2018.
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Ban hành Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 08/01/2019 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 và Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày
10/01/2019 về Chương trình công tác năm 2019.
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Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về những giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực
hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 3,5%; khu vực dịch vụ tăng
6,5%; khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,6%.
- Về sản xuất công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 59.743 tỷ
đồng, tăng 3,2% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 48,7% kế hoạch năm. Trong đó,
GTSX công nghiệp ngoài dầu đạt 14.353 tỷ đồng, tăng 24,1%, đạt 40,1% kế
hoạch năm.
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đạt 27.500 tỷ đồng,
tăng 9,7% so với cùng kỳ năm 2018 và đạt 49,2% kế hoạch năm.
- h s giá tiêu dùng (CPI) tháng 6/2018 tăng 0,59% so với tháng trước;
tăng 1,0% so với tháng 12/2017; tăng 3,72% so cùng kỳ năm trước; CPI bình
quân 6 tháng đầu năm tăng 3,19% so cùng kỳ năm trước.
- Kim ngạch xuất khẩu đạt 392 triệu USD, tăng 49,6% so với cùng kỳ
năm 2018, đạt 70% kế hoạch năm.
- Kim ngạch nhập khẩu đạt 372 triệu USD, tăng 4% so với cùng kỳ 2018,
đạt 61% kế hoạch năm.
- Hoạt động vận tải (không kể vận tải đường sắt): Tiếp tục tăng trưởng ổn
định, chất lượng được nâng lên, doanh thu đạt 1.835,5 tỷ đồng, tăng 9,2% so
với cùng kỳ 2017.
- Tín dụng ngân hàng: Tổng nguồn vốn huy động đạt 50.000 tỷ đồng, tăng
11,97% so với cuối năm 2018; tổng dư nợ đạt 48.000 tỷ đồng, tăng 8,8%. Tỷ lệ
nợ xấu khoảng 2,19% tổng dư nợ.
- Về sản xuất nông lâm, nghiệp và thủy sản: Giá trị sản xuất ngành nông,
lâm, thủy sản đạt 7.723 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 48,6%
kế hoạch năm.
Về trồng trọt: Diện tích gieo trồng cây lương thực có hạt vụ Đông Xuân
đạt 42.808 ha, giảm 0,5% (229 ha) so với cùng vụ năm 2018; sản lượng ước đạt
259.729 tấn, giảm 0,02% (53 tấn). Đã triển khai xây dựng 91 cánh đồng lớn với
tổng diện tích 1.612,5 ha, tăng 13 cánh đồng (101,5 ha); năng suất bình quân
cao hơn từ 1,5 tạ/ha đến 8,0 tạ/ha so với năng suất bình quân đại trà. Tổng diện
tích chuyển đổi từ đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng cây khác là 154,9 ha.
Về chăn nuôi: Hình thức chăn nuôi chuyển dần từ nhỏ lẻ trong nông hộ
sang hình thức chăn nuôi nông gia trại, trang trại; hiện có 85 trang trại chăn
nuôi trên địa bàn tỉnh, tăng 02 trang trại so với năm 2018. Bệnh dịch tả lợn
Châu Phi xảy ra tại 8 huyện trên địa bàn tỉnh, làm chết và tiêu hủy 2.180 con,
tổng trọng lượng tiêu hủy 99.762 kg.
Về thủy sản: Khai thác thủy sản duy trì được sự ổn định nhờ tăng năng lực
đánh bắt và thời tiết thuận lợi, sản lượng thủy sản đạt 138.253 tấn, tăng 6,5% so
với cùng kỳ năm 2018, đạt 62,8% kế hoạch năm.
- Về

hương trình xây dựng nông thôn mới: Đến nay, có 59 xã được
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công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; bình quân đạt 14,35 tiêu chí/xã, thấp hơn
so với bình quân chung của cả nước; toàn tỉnh không còn xã dưới 5 tiêu chí.
- Về thực hiện nhiệm vụ phát triển đô thị: Tiếp tục triển khai xây dựng
Quy hoạch chi tiết Khu cảng cá và Dịch vụ hậu cần nghề cá Tịnh Kỳ; quy hoạch
chi tiết Khu đô thị mới Nam Trường Chinh; điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ
1/500 Khu đô thị Bàu Giang; quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án Khu
đô thị - dịch vụ VSIP Quảng Ngãi - giai đoạn 1B. Tiếp tục bố trí vốn để đầu tư
nhiều dự án lớn trên địa bàn tỉnh để phát triển đô thị. Đến cuối tháng 6/2019, tỷ
lệ hộ dân cư đô thị dùng nước sạch đạt 88%/89%; tỷ lệ cây xanh đô thị đạt
71%/72%; tỷ lệ đô thị hoá toàn tỉnh đạt 20,58%/21,27%.
- Về phát triển Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp: Cấp
quyết định chủ trương đầu tư cho 18 dự án, tổng vốn đăng ký là 10.661 tỷ đồng;
trong đó, có 02 dự án FDI với tổng vốn đăng ký là 28 triệu USD. Điều chỉnh 07
dự án, chấm dứt hoạt động 02 dự án. Hiện có 162 doanh nghiệp đang hoạt động
sản xuất kinh doanh trên địa bàn KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi, giải
quyết việc làm cho khoảng 41.603 lao động.
- Tổng thu cân đ i ngân sách trên địa bàn khoảng 9.421 tỷ đồng, tăng
0,3% so với cùng kỳ năm 2018, đạt 47,7% dự toán năm. Tổng chi ngân sách địa
phương đạt 5.692 tỷ đồng, đạt 34% dự toán năm.
- Quản lý v n đầu tư công: Tổng vốn đầu tư công từ ngân sách Nhà nước
năm 2019 đã được phân khai là 4.934,811 tỷ đồng; cụ thể: Nguồn cân đối ngân
sách địa phương: 3.823 tỷ đồng; nguồn vốn ngân sách Trung ương: 1.111,811
tỷ đồng. Đến 30/6/2019, giải ngân đạt khoảng 1.763,97 tỷ đồng, đạt 36% kế
hoạch đã giao; trong đó: ngân sách địa phương giải ngân đạt 37% kế hoạch;
ngân sách Trung ương giải ngân đạt 33% kế hoạch.
- Tình hình thu hút đầu tư nước ngoài (FDI): Trong 6 tháng đầu năm cấp
mới 02 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 28 triệu USD 3; điều chỉnh 04 dự án; thu
hồi 01 dự án4 với tổng vốn đăng ký 14 triệu USD do nhà đầu tư tự chấm dứt
hoạt động; vốn thực hiện ước đạt 115 triệu USD, tăng 5,2 lần so với cùng kỳ
năm 20185. Lũy kế đến 10/6/2019, toàn tỉnh có 63 dự án FDI còn hiệu lực 6 với
tổng vốn đăng ký gần 1,8 tỷ USD.
- Tình hình đầu tư trong nước: Cấp quyết định chủ trương đầu tư cho 52
dự án, tăng 03 dự án so với cùng kỳ năm 2018, tổng số vốn đăng ký 13.563 tỷ
đồng. Thu hồi 10 dự án với vốn đăng ký 2.165 tỷ đồng.
- Về quản lý, đăng ký doanh nghiệp: Đến 30/6/2019, có 450 hồ sơ đăng
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NM sản xuất, gia công giày dép và khuôn giầy Hiệp Ích 02 triệu USD; NM sản xuất sợi và vải Mahang Dung
Quất 26 triệu USD.
4
Dự án sản xuất thực phẩm công nghiệp Liwayway Quảng Ngãi - Dung Quất.
5
Trong đó, tập trung vào một số dự án như: NM sản xuất sợi và vải Xindadong Textiles, NM gia công, sản xuất
sợi thun, vải thun và phụ liệu may mặc Freetex Group Việt Nam, Nhà máy tách và hóa lỏng khí công nghiệp...
6
KKT 48 dự án, tổng vốn đăng ký 1.621,9 triệu USD; các KCN 09 dự án, tổng vốn đăng ký 78,48 triệu USD;
ngoài các khu 06 dự án, tổng vốn đăng ký 89,46 triệu USD.
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ký thành lập mới, tăng 17,2% so với cùng kỳ năm 2018; vốn đăng ký 4.879,065
tỷ đồng, tăng 1,68 lần so với cùng kỳ; có 186 doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng
hoạt động, tăng 24,4%; có 48 doanh nghiệp giải thể tự nguyện, tăng 65,5%; có
127 doanh nghiệp hoạt động trở lại.
- ông tác quản lý tài nguyên môi trường, ứng phó biến đổi khí hậu:
Giải quyết các vướng mắc về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và công tác đo đạc
bản đồ trên địa bàn tỉnh; phê duyệt các phương án bồi thường hỗ trợ và tái định
cư. Kiểm soát chặt chẽ việc chuyển đổi mục đích sử dụng đất, nhất là đất lúa, đất
rừng phòng hộ, rừng đặc dụng. Kiểm soát việc đánh giá tác động môi trường; giám
sát chặt chẽ hoạt động của các nhà máy có xả thải ra môi trường.
II. Lĩnh vực xã hội
- Về giáo dục và đào tạo: Hoàn thành tổng kết năm học 2018-2019 và tổ
chức tốt công tác thi tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia và tuyển sinh đại
học, cao đẳng năm 2019. Đến cuối năm học 2018-2019, toàn tỉnh tăng 02
trường đạt chuẩn quốc gia so với cuối năm 2018. Xây dựng kế hoạch thực hiện
Đề án phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2019-2025 trên địa bàn tỉnh.
- Y tế và chăm sóc sức khỏe nhân dân: Trong 6 tháng đầu năm, có thêm
02 xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế, lũy kế có 155/184 (84,2%) xã, phường, thị
trấn đạt chuẩn; tăng số gường bệnh/vạn dân lên 28,2 giường; tăng tỷ lệ người
dân tham gia đóng bảo hiểm y tế lên 90%.
- Lao động, thương binh và xã hội: Tổ chức 13 phiên giao dịch việc làm,
có hơn 2.750 người được tuyển dụng qua sàn giao dịch. Giải quyết hưởng trợ
cấp thất nghiệp cho 2.978 người. Giải quyết việc làm mới và thêm việc làm cho
khoảng 24.354 lao động, đạt 60,1% kế hoạch năm; xuất khẩu lao động 530
người, đạt 27,9% kế hoạch năm; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị 3,5%.
Giải quyết cho 700 người hưởng các chính sách, chế độ ưu đãi người có công
cách mạng.
- Văn hóa, Du lịch: Tập trung tuyên truyền, tổ chức các ngày lễ lớn của
đất nước và các sự kiện quan trọng của tỉnh. Tổng lượt khách đạt 600.400 lượt
người, tăng 3% so với cùng kỳ năm 2018; tổng doanh thu đạt 583 tỷ đồng, tăng
6%. Huyện đảo Lý Sơn đã đón 123.567 lượt khách, tăng 7,5% so với cùng kỳ.
- Thông tin, truyền thông và Phát thanh truyền hình: Tuyên truyền các
ngày lễ lớn, sự kiện quan trọng của đất nước và của tỉnh; phổ biến nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. Thực hiện kết nối trục liên thông tỉnh với
trục liên thông quốc gia. Triển khai ứng dụng chữ ký số cho các cơ quan nhà
nước; xây dựng 234 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tập huấn sử dụng
phần mềm một cửa điện tử dùng chung cho các địa phuơng.
- Khoa học và ông nghệ: Tổ chức nghiệm thu và chuyển giao kết quả 07
nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh. Thẩm định công nghệ, thiết bị cho 23 dự án; cấp
giấy phép tiến hành công việc bức xạ cho 6 cơ sở hoạt động X-quang y tế;
hướng dẫn cho 20 doanh nghiệp đăng ký xác lập quyền sở hữu trí tuệ. Tiếp tục
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đẩy mạnh thực hiện các Chương trình khoa học và công nghệ hỗ trợ doanh
nghiệp tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2016 - 2020.
III. Lĩnh vực nội chính, tổ chức nhà nước và quốc phòng, an ninh
- ông tác thanh tra, khiếu nại, t cáo: Đã thực hiện 598 cuộc thanh tra,
kiểm tra hành chính và chuyên ngành tại 1.210 đơn vị; phát hiện 650 đơn vị có
sai phạm, với tổng số tiền 4,6 tỷ đồng cùng nhiều sai phạm khác. Các cơ quan
hành chính và lãnh đạo tỉnh đã tiếp 2.427lượt/2.778 người của 1.879 vụ việc.
Tiếp nhận và xử lý 4.127 đơn thư các loại; đã giải quyết 726/1.137 vụ khiếu nại,
tố cáo, kiến nghị, phản ánh, đạt tỷ lệ 63,9%.
- ông tác tư pháp: Triển khai thực hiện nghiêm túc công tác thẩm định
văn bản quy phạm pháp luật; 6 tháng đầu năm đã thẩm định 32 lượt dự thảo văn
bản quy phạm và đề nghị xây dựng nghị quyết. Cấp phiếu lý lịch tư pháp cho
3.939 trường hợp, hồ sơ cấp phiếu lý lịch tư pháp đúng hạn đạt tỷ lệ 99,2%;
thực hiện 303 vụ việc trợ giúp pháp lý.
- ông tác nội vụ: Thực hiện sắp xếp tinh gọn cơ cấu tổ chức bên trong
của một số sở, ngành. Thực hiện thí điểm hợp nhất các cơ quan khối Nhà nước
và khối Đảng có chức năng tương đồng. Đến nay, có 18 cơ quan chuyên môn
của 09 huyện, thành phố đã hợp nhất với các cơ quan tham mưu, giúp việc
thuộc huyện ủy, thành ủy với tổng số biên chế công chức chuyển sang là 144.
Đang thẩm định 208 đối tượng tinh giản biên chế của 19 sở, ngành, đơn vị, địa
phương. Giao 2.233 biên chế công chức năm 2019 cho các cơ quan, tổ chức
hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh.
- ông tác đ i ngoại: Tăng cường công tác đối ngoại; xúc tiến, vận động
viện trợ phi chính phủ nước ngoài đạt 72 tỷ đồng với 44 chương trình, dự án. Từ
đầu năm đến nay, không có trường hợp tàu cá và ngư dân tỉnh Quảng Ngãi vi
phạm vùng biển nước ngoài; có 03 tàu cá hành nghề ở vùng biển Hoàng Sa bị
tàu Trung Quốc ngăn cản, lấy tài sản.
- Qu c phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội: Trong 6 tháng đầu năm
toàn tỉnh xảy ra 302 vụ xâm phạm trật tự xã hội, giảm 19 vụ (giảm 3,1%); phát
hiện 89 vụ/94 đối tượng vi phạm pháp luật về kinh tế, tăng 14 vụ (18.7%); 115
vụ/130 đối tượng vi phạm pháp luật về môi trường, tăng 23 vụ (25%); 74
vụ/173 đối tượng tội phạm và vi phạm pháp luật về ma túy, tăng 02 vụ (2,8%).
Xảy ra 188 vụ tai nạn giao thông đường bộ, làm chết 70 người và bị thương 184
người, giảm 09 vụ, 03 người chết, 42 người bị thương so với cùng kỳ năm 2018.
Xảy ra 58 vụ cháy, tăng 44 vụ so với cùng kỳ.
B. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ
1. Về lĩnh vực kinh tế
- Tuy 6 tháng đầu năm 2019 kinh tế có tăng, nhưng còn phụ thuộc lớn vào
tình hình hoạt động của Nhà máy lọc dầu Dung Quất. Mặc dù giá trị sản xuất
công nghiệp ngoài dầu tăng cao (tăng 24,1%), nhưng giá trị sản xuất công nghiệp
từ dầu giảm (giảm 2,0%) đã tác động đáng kể đến tổng sản phẩm trên địa bàn.
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- Ngoài số ít dự án có quy mô lớn như: Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Doosan
Vina, Nhà máy sữa đậu nành Vinasoy, Nhà máy bia Dung Quất, bia Sài Gòn, Nhà
máy thép Hòa Phát có công nghệ hiện đại, trình độ quản lý tiên tiến thì hầu hết
các nhà máy, cơ sở sản xuất công nghiệp trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ, máy
móc thiết bị công nghệ thiếu hiện đại, có năng suất lao động, sức cạnh tranh và
khả năng hội nhập thấp. Một số sản phẩm chủ lực ngoài dầu của tỉnh như: dệt
may, dăm gỗ, tinh bột mỳ, thủy sản,... chủ yếu là gia công hoặc sơ chế nên có giá
trị tăng thêm thấp.
- Sản xuất nông nghiệp vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thiếu ổn định do tác
động của thời tiết và giá cả thị trường, trong đó giá cả sản phẩm thịt lợn hơi
giảm trong thời gian dài do ảnh hưởng dịch tả lợn Châu Phi, làm người chăn
nuôi ngại tăng đàn. Việc chuyển đổi đất lúa sang cây trồng khác còn gặp khó
khăn; liên kết sản xuất, chế biến, tiêu thụ nông sản theo chuỗi giá trị chưa đạt
kết quả tốt, là một trong những hạn chế lớn đối với việc mở rộng mô hình, chưa
khuyến khích người dân đầu tư cho sản xuất. Ô nhiễm môi trường vùng nuôi
tôm chưa được giải quyết, dịch bệnh trên tôm nuôi vẫn còn xảy ra kéo dài chưa
kiểm soát tốt.
- Số lượng dự án được cấp phép hoàn thành đi vào hoạt động sản xuất kinh
doanh còn thấp. Số lượng doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh, giải thể tăng so
với cùng kỳ.
- Chất lượng cải thiện môi trường đầu tư một số mặt còn hạn chế, một số
kiến nghị của doanh nghiệp chưa được giải quyết dứt điểm.
- Công tác kiểm tra, giám sát việc khai thác khoáng sản chưa chặt chẽ;
chưa có biện pháp cụ thể trong việc theo dõi, kiểm tra, xác định khối lượng khai
thác, mục đích sử dụng so với giấy phép được cấp và thực hiện các nhiệm vụ tài
chính, bảo vệ môi trường.
- Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng mặc dù đã được tập trung chỉ
đạo, nhưng vẫn còn gặp nhiều khó khăn, ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện dự án,
nhất là các dự án trọng điểm. Tiến độ giải ngân các nguồn vốn từ chương trình
mục tiêu quốc gia, vốn ODA, vốn trái phiếu Chính phủ chậm, giải ngân chủ yếu
vẫn tập trung ở các dự án chuyển tiếp thuộc nguồn vốn cân đối ngân sách địa
phương và vốn thuộc Chương trình mục tiêu từ ngân sách trung ương.
- Việc thực hiện các dự án khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn tỉnh phát
sinh nhiều tồn tại; nhiều dự án đầu tư kéo dài, hiệu quả thấp, kết quả đấu giá
chưa cao, hạn chế nguồn thu cho ngân sách. Đầu tư kết cấu hạ tầng đô thị còn
thiếu đồng bộ. Công tác quản lý quy hoạch phát triển đô thị, quản lý đầu tư các
khu dân cư và thị trường bất động sản còn hạn chế, còn hiện tượng nhiều dự án
đầu tư chưa hoàn thiện hạ tầng nhưng đã thông báo bán nền.
2. Về lĩnh vực xã hội
- Nhiều trường rớt chuẩn quốc gia sau khi rà soát, đánh giá lại. Tình trạng
dạy thêm, học thêm trái quy định vẫn còn diễn ra. Công tác quản lý chất lượng,
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kiểm tra, giám sát ở một số cơ sở giáo dục chưa được coi trọng đúng mức. Một
bộ phận giáo viên ngại đổi mới trong dạy học; ứng dụng công nghệ thông tin;
sử dụng thiết bị dạy học được trang bị còn nhiều hạn chế. Công tác phân luồng
cho học sinh đã được chú trọng nhưng chưa thường xuyên.
- Chất lượng các dịch vụ khám, chữa bệnh chưa thật sự đáp ứng đầy đủ nhu
cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của người dân. Tình trạng quá tải ở một số
bệnh viện tuyến tỉnh vẫn còn cao. Nguồn nhân lực có trình độ chuyên môn cao
(bác sĩ, cử nhân kỹ thuật) vẫn còn thiếu so với nhu cầu, nhất là tại tuyến huyện.
- Tình trạng nợ đọng, chây ì đóng bảo hiểm xã hội vẫn tiếp diễn. Công tác
quản lý, dự báo và kết nối cung cầu lao động còn hạn chế. Cơ cấu ngành, nghề
đào tạo nghề chưa hợp lý; chất lượng và hiệu quả đào tạo của một số cơ sở giáo
dục nghề nghiệp chưa đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, thiếu sự gắn kết với
doanh nghiệp. Tình trạng khiếu nại, khiếu kiện liên quan đến lĩnh vực người có
công còn nhiều.
- Đời sống của đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn gặp nhiều
khó khăn. Tiến độ thực hiện các chính sách dân tộc trong năm 2019 đến thời điểm
này vẫn còn chậm, một số chính sách chỉ mới phê duyệt kế hoạch. Dự án xây
dựng điểm định canh định cư tập trung Đồng Tranh, thôn Mai Lãnh Hạ, xã Long
Mai, huyện Minh Long vừa xây dựng xong đã bị sạt lở, hư hỏng nghiêm trọng.
Một số đơn vị, địa phương chưa quan tâm đúng mức đến công tác dân tộc.
- Cơ sở vật chất, thiết chế văn hóa, thể thao trên địa bàn tỉnh còn thiếu,
chưa đồng bộ. Một số di tích văn hoá, lịch sử trên địa bàn xuống cấp nhưng
chưa được đầu tư trùng tu, sửa chữa, nâng cấp; nhiều di tích chưa xác định khu
vực bảo vệ, chưa cắm mốc giới di tích nên dẫn đến tình trạng xâm hại di tích.
Công tác quản lý hoạt động du lịch còn hạn chế; công tác xúc tiến quảng bá
chưa đạt hiệu quả cao; sản phẩm du lịch ít đa dạng. Thể thao thành tích cao phát
triển chưa ổn định, chưa có cơ sở và phương tiện tập luyện hiện đại, chưa đáp ứng
đủ nhu cầu tập luyện của vận động viên. Các môn thể thao có thế mạnh chưa
được đầu tư phát triển đúng mức.
- Công tác thông tin, tuyên truyền còn nặng tính hình thức, chưa sâu; phản
ánh chưa kịp thời những vụ việc gây bức xúc trong dư luận. Công tác đấu tranh,
phản bác thông tin sai sự thật đối với những vấn đề nhạy cảm, phức tạp còn
lúng túng. Hạ tầng công nghệ thông tin còn thiếu và yếu. Việc khai thác, sử
dụng các ứng dụng công nghệ thông tin dùng chung phục vụ công tác quản lý,
điều hành và chuyên môn còn chưa phát huy được hiệu quả tốt nhất.
- Tính khả thi một số đề tài khoa học và công nghệ còn thấp; việc ứng dụng
mang lại hiệu quả chưa cao; phần lớn các địa phương chưa chủ động đề xuất các
nhiệm vụ khoa học và công nghệ cần thiết phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội.
- Hiệu quả khai thác và sử dụng các dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 chưa cao,
trình độ, kỹ năng và nhận thức chung về công nghệ thông tin của người dân và tổ
chức còn hạn chế, thói quen thực hiện giao dịch trực tuyến chưa được hình thành.
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3. Lĩnh vực nội chính và quốc phòng, an ninh
- Chất lượng kết luận thanh tra của một số đơn vị còn thấp; việc chủ động
thanh tra khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của các cơ quan Thanh tra còn hạn chế.
Thủ trưởng một số cơ quan chưa thực hiện đầy đủ trách nhiệm trực tiếp tiếp
công dân và chủ trì đối thoại, còn đùn đẩy cho cấp phó, cấp dưới; việc giải
quyết khiếu nại, tố cáo vẫn còn chậm, nhiều vụ giải quyết trễ hạn theo luật định;
tỷ lệ giải quyết khiếu nại, tố cáo trong 6 tháng đầu năm chưa đạt yêu cầu. Việc
nắm bắt tình hình các vụ việc có dấu hiệu tiêu cực, tham nhũng còn hạn chế;
việc xử lý đơn thư tố cáo, thông tin phản ánh về tham nhũng và phát hiện hành
vi tham nhũng chưa phát huy được hiệu quả. Có đơn vị vẫn chưa chú trọng
đúng mức trong công tác tự kiểm tra nội bộ để phát hiện, xử lý hành vi tham
nhũng theo quy định của pháp luật.
- Chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị sau khi hợp nhất chưa được
Trung ương quy định thống nhất, cơ chế, chính sách giữa khối Đảng và Khối
Nhà nước sau khi thực hiện hợp nhất vẫn chưa được quy định cụ thể, ảnh hưởng
đến quá trình hợp nhất các cơ quan, đơn vị theo Kế hoạch. Hiện nay các cơ
quan, đơn vị còn lúng túng, chưa tham mưu ban hành đầy đủ danh mục dịch vụ sự
nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước, các định mức kinh tế kỹ thuật và giá
dịch vụ áp dụng trong các lĩnh vực dịch vụ sự nghiệp công dẫn đến việc giao
quyền tự chủ tài chính cho các đơn vị còn chậm.
- Công tác tuyên truyền về hội nhập quốc tế, hướng dẫn triển khai công tác đối
ngoại phục vụ phát triển dịch vụ, du lịch; công tác ngoại giao văn hóa còn hạn chế.
Tài liệu giới thiệu, tuyên truyền, quảng bá của tỉnh chưa đa dạng về nội dung, hình
thức. Việc kết nối, mở rộng quan hệ hợp tác hữu nghị, quan hệ hợp tác cấp tỉnh còn
hạn chế, chưa kết nối được với các tỉnh, thành phố mới của nước ngoài.
- Tranh chấp, khiếu kiện liên quan đến vấn đề đất đai, bồi thường, giải
phóng mặt bằng, ô nhiễm môi trường còn diễn biến phức tạp, kéo dài ở một số
địa phương. Quá trình đầu tư xây dựng một số dự án kinh tế đã nảy sinh nhiều
vấn đề phức tạp về an ninh, trật tự. Tội phạm lợi dụng công nghệ cao gia tăng,
chủ yếu là sử dụng các trang mạng xã hội để lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Tình
hình tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” vẫn còn tiềm ẩn phức tạp, tội phạm
trộm cắp tài sản còn nhiều. Công tác đấu tranh chống tội phạm hình sự lưu động
hiệu quả chưa cao
C. NGUYÊN NHÂN
I. Nguyên nhân khách quan
- Tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh những tháng đầu năm 2019 diễn ra
trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp; cạnh
tranh chiến lược, thương mại giữa các nước lớn có chiều hướng căng thẳng;
cách mạng công nghiệp lần thứ tư mang đến nhiều cơ hội và thách thức, tác
động mạnh mẽ trên nhiều phương diện; áp lực ngày càng tăng từ việc thực hiện
các cam kết quốc tế; biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh ngày càng gia tăng…
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- Hầu hết doanh nghiệp Quảng Ngãi có quy mô nhỏ và vừa, thậm chí siêu
nhỏ nên gặp nhiều khó khăn trước mức độ cạnh tranh ngày càng gia tăng. Năng
suất lao động và sức cạnh tranh thấp vẫn đang là thách thức tới mục tiêu tăng
trưởng kinh tế của tỉnh.
- Mặc dù đã có sự nỗ lực trong việc cải thiện môi trường kinh doanh, mang
lại một số kết quả nhất định qua kết quả đánh giá Chỉ số cạnh tranh cấp tỉnh
(PCI), đồng thời các địa phương khác trên cả nước cũng tập trung cải thiện môi
trường đầu tư, nâng cao năng lực cạnh tranh và có những cải tiến mạnh mẽ,
được kết quả đánh giá tốt hơn, cho nên thứ hạng năng lực cạnh tranh của tỉnh
vẫn chưa thật sự được cải thiện.
- Nguồn vốn đầu tư từ ngân sách còn hạn chế, chưa đáp ứng nhu cầu ngày
càng cao để đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển kinh tế, xã hội dẫn đến chất lượng, số
lượng đầu việc của một số ngành chưa cao. Nhiều dự án vướng bồi thường, giải
phóng mặt bằng chưa được giải quyết dứt điểm dẫn đến kéo dài thời gian thực hiện.
- Hệ thống pháp luật, các quy định, hướng dẫn của Trung ương, của Chính
phủ quy định về tổ chức, bộ máy, biên chế của các cơ quan, đơn vị chưa được ban
hành mới đồng bộ, kịp thời ảnh hưởng không nhỏ đến công tác triển khai thực
hiện Kế hoạch của Tỉnh ủy. Cơ chế chính sách về hoạt động của các đơn vị sự
nghiệp công lập chưa được các bộ, cơ quan liên quan xây dựng và trình Chính
phủ sửa đổi, ban hành; chưa có hướng dẫn cụ thể của các bộ, cơ quan liên quan.
II. Nguyên nhân chủ quan
- Việc các sản phẩm nông sản, chăn nuôi liên tiếp gặp khó khăn đầu ra và
lặp lại điệp khúc “được mùa, mất giá”, thì bên cạnh lý do người nông dân chưa
nắm bắt thông tin thị trường kịp thời, làm theo thói quen, kinh nghiệm thì
nguyên nhân chủ yếu là công tác dự báo thị trường, khuyến nông, tuyên truyền
của các cơ quan nhà nước chưa đạt yêu cầu; chỉ dừng lại ở mức khuyến cáo mà
chưa đưa ra được giải pháp lâu dài, căn cơ. Công tác xây dựng kết nối giữa sản
xuất và tiêu thụ các sản phẩm nông sản, chăn nuôi hiệu quả chưa cao.
- Sự phối hợp giữa doanh nghiệp với các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong
hoạt động đào tạo nghề còn hạn chế. Đa phần doanh nghiệp chỉ tổ chức ứng
tuyển các lao động đạt yêu cầu mà không tổ chức đào tạo hay bỏ chi phí liên kết
với cơ sở dạy nghề để đào tạo nghề cho lao động. Ngoài ra, một số doanh
nghiệp trong đó có cả doanh nghiệp FDI chỉ tuyển dụng lao động phổ thông,
chưa qua đào tạo nghề. Đây cũng là nguyên nhân dẫn đến tình trạng thất nghiệp
của người học nghề sau khi tốt nghiệp trong thời gian qua.
- Công tác thông tin dự báo thị trường; tư vấn, hướng dẫn doanh nghiệp
hiểu rõ hơn về các quy định của pháp luật, các cơ chế chính sách hỗ trợ của
Trung ương và của tỉnh chưa được chú trọng. Công tác theo dõi, nắm bắt thông
tin về tình hình triển khai dự án, kết quả sản xuất kinh doanh, lao động, việc
làm của các doanh nghiệp chưa được triển khai nên chưa có giải pháp hỗ trợ
hiệu quả.
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- Chưa đổi mới tư duy, nhận thức về vai trò quan trọng của kinh tế tư nhân
do vậy chưa có cách tiếp cận đúng đắn đối với doanh nghiệp. Đây chính là cản
trở chính đối với những nỗ lực cải cách của tỉnh và thu hút đầu tư.
- Việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ ở các cấp, các ngành có mặt chưa theo
kịp với yêu cầu thực tiễn; sự trì trệ, thiếu tinh thần trách nhiệm của một bộ phận
cán bộ, công chức vẫn chưa khắc phục triệt để; việc chấp hành, thực thi công vụ
của một số đơn vị chưa thực sự xử lý quyết liệt; một vài nơi vẫn còn tình trạng
không sát công việc, chất lượng tham mưu, đề xuất thấp, chưa kịp thời; sự phối
hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong thực hiện nhiệm vụ còn nhiều hạn chế.
Tóm lại: Trong 6 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh
đạt được một số kết quả tích cực: Tổng sản phẩm GRDP tăng (4,4%); giá trị
sản xuất công nghiệp tăng, nhất là giá trị công nghiệp ngoài dầu; giá trị sản
xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng. Sản lượng khai thác thủy sản, sản
lượng thịt hơi xuất chuồng tăng; từng bước hình thành các khu vực chuyên
canh sản phẩm nông sản sạch, theo hướng hữu cơ và theo tiêu chuẩn VietGap.
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng, xuất khẩu, hoạt động vận tải
tăng trưởng tốt; chỉ số giá tiêu dùng tăng nhẹ; hoạt động tín dụng ngân hàng
tăng trưởng ổn định; du lịch phát triển mạnh. Cấp quyết định chủ trương đầu
tư cho nhiều dự án: công nghiệp, nông nghiệp công nghệ cao và thương mại
dịch vụ, sản xuất; tình hình triển khai các dự án công nghiệp trọng điểm được
đẩy mạnh, tạo động lực cho tăng trưởng trong 6 tháng cuối năm. Huy động
mạnh mẽ nguồn lực từ xã hội đầu tư hạ tầng đô thị, khu dân cư, góp phần hình
thành bộ mặt đô thị và nông thôn mới.
Các lĩnh vực xã hội đạt nhiều kết quả tốt. Các hoạt động văn hóa, văn
nghệ có bước phát triển; công tác giáo dục, y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân,
văn hóa, thể dục thể thao có nhiều tiến bộ; công tác đền ơn đáp nghĩa được
quan tâm; công tác tạo việc làm đạt hiệu quả. Cải cách thủ tục hành chính
được thực hiện mạnh mẽ, kỷ luật, kỷ cương hành chính được chú trọng. An ninh
chính trị được giữ vững, trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định.
Bên cạnh đó, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh cũng gặp không ít khó
khăn, thách thức là: Kinh tế tuy có tăng trưởng nhưng tốc độ tăng trưởng không
cao, thu ngân sách còn thấp, thu hút dự án FDI chưa nhiều; sản lượng cây
lương thực có hạt giảm, năng suất lao động và sức cạnh tranh thấp, tình hình
tiêu thụ một số sản phẩm nông nghiệp, chăn nuôi còn khó khăn, không ổn định.
Xảy ra dịch tả lợn Châu Phi, cháy rừng, hạn hán kéo dài; giá trị giải ngân vốn
đầu tư công vượt hơn so với năm trước nhưng còn thấp so với yêu cầu. Tình
trạng khai thác lâm sản, khoáng sản trái phép còn diễn biến phức tạp; tiến độ
xây dựng nông thôn mới còn chậm so với yêu cầu; vi phạm về môi trường, an
toàn thực phẩm còn xảy ra; giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân chưa đáp
ứng được yêu cầu thực tế, có một số vụ việc phức tạp, kéo dài với quy mô đông
người. Ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học - công nghệ vào sản xuất, đời
sống chưa phổ biến. Chất lượng một số dịch vụ y tế và nguồn nhân lực tuyến cơ
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sở còn hạn chế; đào tạo nghề gắn với nhu cầu thị trường chưa đáp ứng yêu
cầu. Kỷ luật, kỷ cương hành chính tuy được chú trọng thực hiện nhưng chưa
triệt để. Công tác đấu tranh với các loại tội phạm có lúc, có nơi chưa hiệu quả,
nhất là tội phạm có tính chất băng nhóm, tình hình tội phạm liên quan đến “tín
dụng đen” vẫn còn tiềm ẩn phức tạp; tai nạn giao thông chưa được kiềm chế.
D. DỰ BÁO KHẢ NĂNG THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2019
Dự kiến khả năng đạt các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2019 theo Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh
như sau:

TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

1

Chỉ tiêu
NQ HĐND
(tỉnh giao)

Ước TH
năm 2019

So
sánh

Tổng sản phẩm trong tỉnh
(GRDP) tăng (Giá so sánh
2010)

%

6,5-7,0%

6,5

Đạt

Trong đó: GRDP không
tính sản phẩm lọc hóa dầu
tăng (Giá so sánh 2010)

%

12,0-12,5%

10,1

Chưa
đạt

USD/người

2.682

2.742

Triệu
đồng/người

63,0

64,4

- Công nghiệp – Xây dựng

%

52-53%

53,4

Vượt

- Dịch vụ

%

30-31%

29,3

Xấp sỉ
đạt

- Nông, lâm, thủy sản

%

16-17%

17,3

Vượt

2

GRDP bình quân đầu người
(giá hiện hành)

3

Cơ cấu kinh tế

Vượt

4

Tổng vốn đầu tư toàn xã hội

Tỷ đồng

30.000-32.000

32.000

Đạt

5

Tổng thu ngân sách trên địa
bàn

Tỷ đồng

20.000

18.063

Chưa
đạt

6

Kim ngạch xuất khẩu

Triệu USD

560

721

Vượt

7

Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh

%

21,37

21,27

Xấp sỉ
đạt

8

Số xã đạt chuẩn nông thôn
mới

Xã

257

21

Chưa
đạt

Tỷ lệ lao động nông nghiệp
trong tổng lao động xã hội

%

41

41

Đạt

Tỷ lệ lao động qua đào tạo

%

53

53

Đạt

9

7

Đơn vị
tính

Chỉ tiêu kế hoạch xã nông thôn mới đạt chuẩn điều chỉnh theo Nghị quyết
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TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Đơn vị
tính

Chỉ tiêu
NQ HĐND
(tỉnh giao)

Ước TH
năm 2019

So
sánh

nghề
10

Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc
gia
- Mầm non

%

40,19

40,19

Đạt

- Tiểu học

%

73,02

74,74

Vượt

- Trung học cơ sở

%

71,86

75,31

Vượt

- Trung học phổ thông

%

57,89

61,11

Vượt

Số giường bệnh/1 vạn dân
(không tính trạm y tế xã)

Giường

27,3

27,3

Đạt

Số bác sỹ/ 1 vạn dân

Bác sỹ

6,80

7,20

Vượt

Tuổi thọ trung bình

Tuổi

74

74

Đạt

Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên

‰

8,5

8,5

Đạt

Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế

%

90,7

90,7

Đạt

12

Tỷ lệ phát triển đối tượng
tham gia Bảo hiểm xã hội

%

17

17

Đạt

13

Tỷ lệ đạt chuẩn văn hóa
- Gia đình văn hoá

%

85

87

Vượt

- Thôn, khối phố văn hoá

%

85

85

Đạt

- Cơ quan, đơn vị văn hoá

%

91

93

Vượt

Tỷ lệ giảm hộ nghèo giảm

%

1,60

1,60

Đạt

Trong đó: Tỷ lệ hộ nghèo
khu vực miền núi giảm

%

5,48

5,48

Đạt

Tỷ lệ dân cư đô thị dùng
nước sạch

%

89

89

Đạt

Tỷ lệ dân cư nông thôn sử
dụng nước hợp vệ sinh

%

93

93

Đạt

Tỷ lệ xử lý chất thải nguy
hại

%

55

55

Đạt

Tỷ lệ xử lý chất thải y tế đạt
chẩn, quy chuẩn quốc gia

%

85

85

Đạt

Có tính cây phân tán

%

51,9

51,1

Chưa
đạt

Không tính cây phân tán

%

51,0

50,1

Chưa
đạt

Xây dựng xã, phường, thị

%

92

92

Đạt

11

14

15

16

17

Tỷ lệ che phủ rừng
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TT CHỈ TIÊU CHỦ YẾU

Đơn vị
tính

Chỉ tiêu
NQ HĐND
(tỉnh giao)

Ước TH
năm 2019

So
sánh

trấn vững mạnh về quốc
phòng - an ninh

18

Trong đó: vững mạnh, toàn
diện.

%

55

55

Đạt

Xây dựng xã, phường,thị
trấn, đạt tiêu chuẩn “An
toàn về an ninh trật tự”

%

90

90

Đạt

Doanh nghiệp đạt chuẩn
“An toàn về an ninh trật tự”

%

70

70

Đạt

Trên cơ sở tình hình thực hiện thực tế tại địa phương, tỉnh Quảng Ngãi dự
báo trong 18 chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội do HĐND tỉnh giao
năm 2019 có 15/18 chỉ tiêu đạt kế hoạch, trong đó một số chỉ tiêu vượt kế hoạch
như: GRDP bình quân đầu người (giá hiện hành), Kim ngạch xuất khẩu, tỷ lệ
trường đạt chuẩn quốc gia, Số bác sỹ/ 1 vạn dân, Tỷ lệ đạt chuẩn văn hóa …
Còn 03 chỉ tiêu chưa đạt: (1) Tổng thu ngân sách trên địa bàn, (2) Số xã đạt
chuẩn nông thôn mới, (3) Tỷ lệ che phủ rừng. Từ nay đến cuối năm, tỉnh sẽ tập
trung chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp phấn đấu đạt và
vượt kế hoạch HĐND giao.
E. MỘT SỐ NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CẦN TẬP TRUNG THỰC
HIỆN TRONG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019
Trong những tháng cuối năm 2019, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các ngành,
các cấp nỗ lực thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra, phấn đấu hoàn thành
vượt mức mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, trong đó tập trung thực hiện các nhiệm
vụ và giải pháp trọng tâm sau:
1. Tập trung xây dựng hoàn thành Kế hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã
hội tỉnh Quảng Ngãi giai đoạn 2021 - 2030, phục vụ xây dựng văn kiện Đại hội
đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX. Triển khai các bước lập quy hoạch tỉnh
Quảng Ngãi thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Làm việc với các Bộ,
ngành Trung ương để tư vấn điều chỉnh Đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu
kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050.
2. Xây dựng chính sách đặc thù khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh
vực nông nghiệp, nông thôn; chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
3. Đẩy mạnh công tác quản lý thu ngân sách nhà nước trên địa bàn; tập
trung giải quyết các vướng mắc về thủ tục đầu tư, hỗ trợ nhà đầu tư trong công
tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, làm cơ sở để thu
tiền sử dụng đất đối với các dự án bất động sản. Chống thất thu thuế trong hoạt
động khai thác tài nguyên, khoáng sản, lĩnh vực kinh doanh vận tải nhằm bù
đắp phần giảm thu ngân sách do giá dầu xuống thấp.
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4. Về nông nghiệp: Tiếp tục theo dõi dịch tả lợn Châu Phi, khống chế
không để lan rộng; có phương án chống hạn, phòng chống cháy rừng; lập kế
hoạch tiết kiệm nước, đảm bảo nước sinh hoạt cho người dân và nước dùng cho
gia súc khu vực miền núi. Nâng cao năng suất cây trồng, vật nuôi. Phát triển
nuôi trồng thủy sản.
5. Tập trung chỉ đạo phấn đấu đưa 25 xã và 02 huyện theo kế hoạch đạt
chuẩn nông thôn mới năm 2019. Xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu ở 26
thôn thuộc các xã đã đạt chuẩn nông thôn mới.
6. Về giáo dục: Tổ chức tốt kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019;
triển khai công tác tuyển sinh và chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học
mới 2019-2020; đẩy nhanh tiến độ thực hiện nhiệm vụ và giải ngân vốn Đề án
kiên cố hóa trường, lớp học và nhà công vụ cho giáo viên; tiếp tục triển khai Kế
hoạch chống xuống cấp cơ sở vật chất trường học và mua sắm trang thiết bị dạy
và học giai đoạn 2019-2020 trên địa bàn tỉnh; UBND các huyện, thành phố chủ
động bố trí kinh phí để đầu tư sửa chữa, nâng cấp các cơ sở giáo dục mầm non.
7. Về y tế: Đầu tư nâng cấp trang thiết bị y tế; tích cực phối hợp, thúc đẩy
vay vốn ODA để đầu tư cơ sở vật chất tại các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh góp
phần ngày càng nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.
8. Về lao động, việc làm: Rà soát nhu cầu lao động, việc làm tại các Khu
công nghiệp, khu kinh tế; tư vấn hướng nghiệp tốt tại các trường THCS và THPT
nhằm thúc đẩy giáo dục đào tạo nghề, đáp ứng nhu cầu lao động trên địa bàn tỉnh.
9. Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, nâng cao năng lực cạnh
tranh của tỉnh; tăng cường công tác thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho nhà đầu tư
triển khai dự án trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến
độ thực hiện các dự án: đưa khí từ mỏ Cá Voi Xanh vào bờ, chuẩn bị các điều
kiện để thực hiện các dự án điện khí tại Khu kinh tế Dung Quất...; Nâng cấp,
mở rộng Nhà máy lọc dầu Dung Quất; Khu liên hợp sản xuất gang thép Hòa
Phát - Dung Quất; Khu Đô thị Công nghiệp Dung Quất; các dự án đã cấp phép
đầu tư trong Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP; các dự án nông nghiệp
công nghệ cao; các dự án du lịch nghỉ dưỡng (như: FLC, King Bay - Sa Huỳnh,
Khu văn hóa tâm linh Thiên Mã...).
10. Tiếp tục hỗ trợ tháo gỡ các thủ tục còn vướng mắc và công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng để thực hiện các dự án trọng điểm đang và sẽ triển
khai trên địa bàn tỉnh như: Dự án Mở rộng, nâng cấp QL1 đoạn qua địa bàn tỉnh
(hoàn thành Dự án trong năm 2019); tuyến đường Trì Bình - cảng Dung Quất
(hoàn thành trong năm 2019 để đấu nối với đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng
Ngãi); kè chắn cát cảng Dung Quất (giai đoạn 2); tuyến đường trục liên cảng
Dung Quất 1; tuyến đường trục chính Bắc và Nam đô thị Vạn Tường; đường ven
biển Dung Quất - Sa Huỳnh (giai đoạn 2); đường Quảng Ngãi - Chợ Chùa; cầu
Cửa Đại; Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc (khởi công ngày 02/7/2019); cầu sông
Rin; bến cảng tổng hợp - container Hòa Phát Dung Quất.
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11. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn năm
2019. Hàng tháng họp trực báo để kiểm tra, đôn đốc, chỉ đạo, kịp thời điều
chuyển vốn qua dự án khác có nhu cầu và khả năng giải ngân tốt, tránh việc
chuyển nguồn.
12. Về nội chính, tổ chức: Sắp xếp, tổ chức bộ máy tinh giản biên chế theo
quy định; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, từng bước xây dựng chính
quyền điện tử.
13. Tập trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo đông người, các điểm
nóng trên địa bàn tỉnh. UBND các huyện, thành phố tăng cường công tác tiếp
công dân, xử lý khiếu nại, tố cáo, UBND tỉnh chỉ giải quyết các vụ việc thuộc
thẩm quyền hoặc vượt thẩm quyền giải quyết của cấp dưới.
14. Đảm bảo an ninh, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác tuyên
truyền, hướng dẫn để ngư dân chấp hành pháp luật khi khai thác tài nguyên
biển; xử lý nghiêm đối với các trường hợp vi phạm.
Phần 2
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020
A. MỤC TIÊU CHỦ YẾU KẾ HOẠCH NĂM 2020
I. Mục tiêu tổng quát
Quyết tâm đẩy mạnh cải cách hành chính; sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ
thống chính trị và các đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn; tạo môi trường thông
thoáng, thuận lợi cho đầu tư, sản xuất kinh doanh; tập trung hỗ trợ, đồng hành
cùng doanh nghiệp. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao
đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; tăng cường quản lý tài nguyên, bảo
vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó biến đổi khí hậu. Giữ vững ổn
định chính trị, củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội.
Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập.
Tập trung các nguồn lực để tiếp tục thực hiện hiệu quả, thực chất 3 nhiệm vụ
đột phá, 3 nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ tỉnh Quảng Ngãi lần thứ XIX, tạo đà cho sự phát triển giai đoạn 2021-2025.
II. Chỉ tiêu chủ yếu
(1) Tốc độ tăng Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) (giá SS 2010) đạt: 6 - 7%.
* Tốc độ tăng GRDP không tính sản phẩm lọc hóa dầu tăng: 14 - 16%
(2) GRDP bình quân đầu người: 69,51 triệu đồng/người/năm (tương đương
2.842 USD/người/năm).
(3) Cơ cấu kinh tế (%):
- Công nghiệp-xây dựng

: 52-53%

- Dịch vụ

: 29-30%
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- Nông, lâm nghiệp và thủy sản

: 16-17%

(4) Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội: khoảng 27.000 – 30.000 tỷ đồng
(5) Tổng thu ngân sách trên địa bàn: *** tỷ đồng
(6) Kim ngạch xuất khẩu: 780 triệu USD
(7) Tỷ lệ đô thị hóa toàn tỉnh: 23,1%
(8) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới: 18 xã
(9) Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động xã hội còn 40%. Tỷ lệ
qua đào tạo nghề đạt 55%.
(10) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: Mầm non: 41,12%; Tiểu học:
79,79%; Trung học cơ sở: 76,58%; Trung học phổ thông: 63,88%.
(11) Số giường bệnh/1vạn dân (không tính trạm y tế xã): 28,5%; số bác
sỹ/vạn dân: 7,3 bác sỹ; tuổi thọ trung bình: 74 tuổi; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên
tăng 8,4%; tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế: 91%.
(12) Tỷ lệ phát triển đối tượng tham gia Bảo hiểm xã hội: ***%
(13) Tỷ lệ đạt chuẩn văn hóa: Gia đình văn hóa 88%; thôn, khối phố văn
hóa 78%; cơ quan, đơn vị văn hóa 96%.
(14) Tỷ lệ hộ nghèo bình quân giảm 1,62%, trong đó miền núi giảm 5,89%.
(15) Tỷ lệ dân cư đô thị dùng nước sạch 90%; tỷ lệ dân cư nông thôn sử
dụng nước hợp vệ sinh 95%; tỷ lệ xử lý chất thải nguy hại 60%; tỷ lệ xử lý chất
thải y tế đạt chuẩn, quy chuẩn quốc gia 85%.
(16) Tỷ lệ độ che phủ rừng: có tính cây phân tán 52,0%.; không tính cây
phân tán 50,6%.
(17) Xây dựng xã phường, thị trấn vững mạnh về quốc phòng đạt 92%.
Trong đó: có 55% xã, phường, thị trấn vững mạnh toàn diện.
(18) Xây dựng xã, phường, thị trấn đạt tiêu chuẩn“An toàn về an ninh trật tự”
trên 95%; doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh trật tự” trên 70%.
B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM NĂM 2020
I. Lĩnh vực kinh tế
1. Tập trung xây dựng Quy hoạch tỉnh giai đoạn 2021- 2030, định hướng
đến 2045. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, phê duyệt xây dựng vùng các huyện
Minh Long, Sơn Tịnh, Sơn Hà; điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Khu kinh
tế Dung Quất; điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thành phố Quảng Ngãi;
các quy hoạch phân khu trung tâm đô thị các xã dự kiến lên phường của Đức
Phổ và các đồ án quy hoạch khác theo quy định.
Trên cơ sở nghiên cứu các cơ chế, chính sách của Trung ương, của vùng
tiến hành rà soát, xem xét điều chỉnh, bổ sung một số cơ chế chính sách hiện có,
đồng thời ban hành một số cơ chế chính sách mới phù hợp với tình hình thực
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tiễn của tỉnh. Trong đó chú trọng đến chính sách thu hút đầu tư và cải thiện môi
trường đầu tư, thu hút và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao...
2. Tiếp tục triển khai hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết
số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ về thực hiện những nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh
tranh. Tổ chức phân tích đánh giá kết quả PCI năm 2019, đề xuất giải pháp cải
thiện thực hiện năm 2020 và các năm tiếp theo; tập trung cải thiện các chỉ số
thành phần có kết quả đánh giá còn hạn chế: tiếp cận đất đai, chi phí thời gian,
gia nhập thị trường và đào tạo lao động, tính minh bạch và dịch vụ hỗ trợ doanh
nghiệp... Triển khai thiết lập đa dạng kênh thông tin để tiếp nhận các phản ánh,
kiến nghị của nhà đầu tư, doanh nghiệp về kết quả thực hiện thủ tục hành chính,
đặc biệt là kênh tiếp nhận thông tin qua bộ chỉ số DDCI.
Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư trong và ngoài nước; tổ chức xúc
tiến đầu tư có trọng tâm, trọng điểm, có địa chỉ cụ thể; chọn lọc và thu hút được
những Nhà đầu tư có thực lực và thực sự muốn đầu tư. Đẩy mạnh công tác xúc
tiến đầu tư "tại chỗ". Tăng cường sự phối hợp với giữa sở, ngành và địa phương
trong việc hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành các thủ tục; phối hợp giải quyết các
khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả
mô hình “Cà phê doanh nhân và Hỗ trợ khởi nghiệp”; gặp gỡ, đối thoại với
doanh nghiệp. Triển khai kế hoạch hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa; chú trọng
các lớp khởi sự, ươm mầm doanh nghiệp và các lớp chuyên sâu. Hỗ trợ doanh
nghiệp trong công tác tuyển dụng, đào tạo lao động gắn với nhu cầu.
Tập trung thu hút các dự án đầu tư có chất lượng, ưu tiên đối với những
lĩnh vực công nghiệp, logistics, công nghiệp hỗ trợ, hạ tầng đô thị, du lịch - dịch
vụ, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; các dự án đầu tư vào lĩnh vực nông
nghiệp - nông thôn, dự án sản xuất sâu các mặt hàng nông sản mang lại giá trị
thương mại cao; dự án có sự lan tỏa mạnh mẽ đối với việc chuyển dịch cơ cấu
kinh tế, các dự án an sinh xã hội, công nghệ kỹ thuật cao, công nghiệp ''xanh'',
thân thiện với môi trường.
3. Thực hiện hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh phát triển công nghiệp . Tập
trung hỗ trợ các nhà đầu tư triển đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công
nghiệp trọng điểm, quy mô lớn trên địa bàn KKT Dung Quất như: Khu liên hợp
sản xuất gang thép Hòa Phát - Dung Quất, Khu Đô thị Công nghiệp Dung Quất,
Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP...
Tiếp tục huy động các nguồn lực hoàn thiện hạ tầng Khu Kinh tế Dung
Quất, các khu, cụm công nghiệp, nhất là nguồn lực của các nhà đầu tư, kinh
doanh hạ tầng. Tích cực phối hợp các bộ, ngành Trung ương, tỉnh Quảng Nam
và Nhà đầu tư thực hiện Dự án đưa khí từ mỏ Cá Voi Xanh vào bờ, chuẩn bị các
điều kiện để thực hiện các dự án điện khí tại Khu kinh tế Dung Quất...
Đẩy mạnh công tác thu hút đầu tư, phát triển các phân ngành công nghiệp
cơ khí chế tạo, cơ khí phục vụ công nghiệp chế biến, Xây dựng cơ chế, chính
sách khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư sản xuất kinh doanh các sản phẩm
từ nguồn phế thải (tro, xỉ) của ngành công nghiệp luyện kim.
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4. Thực hiện hiệu quả Đề án “Tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng
nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững”. Có biện pháp tích tụ ruộng
đất, trước hết là dồn điền đổi thửa, xây dựng cánh đồng lớn; ứng dụng cơ giới
hoá, khoa học công nghệ tiên tiến vào sản xuất. Phát triển các sản phẩm nông
nghiệp có tiềm năng, lợi thế, phát triển vùng sản xuất nguyên liệu tập trung.
Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nội bộ ngành nông nghiệp, tăng tỷ
trọng sản xuất chăn nuôi và thủy sản trong cơ cấu kinh tế nông nghiệp.
Thực hiện tốt công tác dự báo thị trường nông sản, chăn nuôi. Thu hút các
doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, nâng cao năng lực
của các hợp tác xã, đẩy mạnh liên doanh; xây dựng mô hình liên kết sản xuất
theo chuỗi giá trị, gắn sản xuất với tiêu thụ. Chuyển đổi mùa vụ, đa dạng hóa
cây trồng, vật nuôi phù hợp; quản lý, sử dụng hiệu quả nguồn nước tưới cho cây
trồng. Củng cố hạ tầng thủy lợi, kiên cố hóa kênh mương và các công trình
phòng, chống ngập úng, bảo đảm an toàn trong sản xuất nông nghiệp.
6. Tiếp tục hỗ trợ ngư dân cải hoán, đóng mới tàu vỏ thép, vỏ vật liệu mới
theo Nghị định 67 và 89 của Chính phủ nhằm hiện đại hoá tàu cá và nâng cao
hiệu quả khai thác thủy sản xa bờ. Khuyến khích xã hội hóa đầu tư phát triển cơ
sở hạ tầng, dịch vụ hậu cần nghề cá. Hỗ trợ chuyển đổi nghề nghiệp từ khai thác
thủy sản ven bờ, nghề lưới kéo nghề lặn sang ngành nghề, dịch vụ khác. Chú
trọng nuôi thủy sản gắn với bảo vệ môi trường; phát triển nuôi thủy sản theo
hình thức thâm canh.
Thực hiện nghiêm Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 45/CT-TTg ngày 13/12/2017
của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để khắc phục
cảnh báo của Ủy ban Châu Âu về chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo
cáo và không theo quy định (IUU). Nâng cao mức bảo đảm an toàn phòng chống
thiên tai, bão, lũ, lụt. Chủ động phòng chống, né tránh hoặc thích nghi để giảm
thiểu tổn thất, bảo vệ an toàn cho dân cư, ổn định và phát triển sản xuất.
7. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng nông thôn mới; kịp thời hỗ trợ xi măng cho
các xã xây dựng đường giao thông nông thôn theo cơ chế hỗ trợ 100% xi măng
của UBND tỉnh. Phấn đấu năm 2020, hoàn thành 18 xã và 01 huyện đạt chuẩn
nông thôn mới.
8. Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý thị trường, phòng chống buôn
lậu, gian lận thương mại, hàng nhái, hàng giả, hàng kém chất lượng. Thực hiện
các chương trình đưa hàng Việt về nông thôn, miền núi và hải đảo hưởng ứng cuộc
vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Xây dựng, triển khai
mô hình thí điểm Điểm bán hàng Việt với tên gọi “Tự hào hàng Việt Nam”. Xây
dựng điểm giới thiệu và bán sản phẩm OCOP. Tổ chức Hội chợ thương mại quốc
tế Quảng Ngãi năm 2020. Tổ chức, tham gia và hỗ trợ các doanh nghiệp tham
gia các hội chợ, triển lãm, hội chợ cấp vùng, hội chợ thương mại quốc tế. Tiếp
tục quảng bá, đưa các mặt hàng thực phẩm đặc sản, đặc trưng của tỉnh đã có
chứng nhận an toàn, có chỉ dẫn xuất xứ hàng hóa vào các hệ thống siêu thị,
trung tâm phân phối trong và ngoài tỉnh.
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9. Triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nhằm hoàn thành
vượt dự toán ngân sách năm 2020; đẩy nhanh xử lý nợ đọng thuế xuống còn
dưới 5% tổng thu ngân sách nhà nước. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, phát
hiện kịp thời và xử lý các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận
thuế. Thực hiện điều hành chi thường xuyên trong dự toán được giao, ngân sách
không bổ sung ngoài dự toán trừ trường hợp được cấp thẩm quyền cho phép.
Chỉ được phép thực hiện và giải ngân trong phạm vi vốn được giao, không để
phát sinh nợ đọng mới.
10. Huy động, sử dụng hiệu quả nhiều nguồn lực phát triển kết cấu hạ tầng
nhất là hạ tầng giao thông và phát triển đô thị. Trong năm 2020, hoàn thành đưa
vào sử dụng các dự án lớn góp phần phát triển kinh tế xã hội của tỉnh như: cầu
Cửa Đại, Cảng Bến Đình, Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh Quảng Ngãi - Chợ
Chùa, Đường Ba Tơ - Ba Trang - Ba Khâm (đoạn Ba Trang - Ba Khâm)... Tiếp
tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các công trình chuyển tiếp nhất là các công trình
lớn của tỉnh như: Đập dâng hạ lưu sông Trà Khúc; Kè chắn cát cảng Dung Quất
(giai đoạn 2); Các tuyến đê huyện Bình Sơn: Đập ngăn mặn Trà Bồng; Đập
ngăn mặn Bình Nguyên và Bình Phước; Nâng cấp, mở rộng tuyến ĐT.623B
(Quảng Ngãi - Thạch Nham), giai đoạn 2; Nâng cấp tuyến đường ĐT.624B
(Quán Lát - đá Chát), từ KM0-KM8; Tuyến đường ven biển Dung Quất - Sa
Huỳnh giai đoạn 2...
Quản lý chặt chẽ các quy hoạch xây dựng, đô thị đã được phê duyệt, nhất
là quy hoạch chi tiết 1/500 dọc hai bờ sông Trà Khúc, sông trà Bồng, quy hoạch
1/2000 huyện Lý Sơn,.... Rà soát nội dung các đồ án quy hoạch xây dựng,
Chương trình phát triển đô thị so với điều kiện phát triển thực tế của từng địa
phương để kịp thời điều chỉnh. Năm 2020, tập trung kiểm tra, rà soát, đánh giá
tình hình triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các dự án kinh doanh bất động
sản, kịp thời có giải pháp chấn chỉnh, đẩy nhanh tiến độ các dự án.
11. Hoàn thiện công tác kiểm kê đất đai và lập bản đồ hiện trạng sử dụng
đất định kỳ 05 năm; lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế
hoạch sử dụng đất kỳ đầu năm 2021. Tăng cường quản lý đất công ích và các
loại đất nông nghiệp khác do UBND cấp xã quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh.
Điều tra, đánh giá chất lượng đất, tiềm năng đất đai; điều tra, phân hạng
đất nông nghiệp; điều tra, đánh giá ô nhiễm đất lần đầu tỉnh Quảng Ngãi. Điều
tra, khảo sát lập dự án xây dựng bảng giá đất năm 2020, thực hiện thí điểm trên
địa bàn Thành phố Quảng Ngãi, Khu kinh tế Dung Quất và các khu công nghiệp
Quảng Ngãi. Thực hiện công tác đo đạc, lập bản đồ địa chính từ đất đã thu hồi
của các Công ty nông, lâm nghiệp giao cho nhân dân trong vùng sản xuất tại các
huyện Ba Tơ, Trà Bồng và Tây Trà, Bình Sơn, Mộ Đức, Đức Phổ.
Tập trung tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường. Xây
dựng, ban hành các tiêu chí về môi trường để sàng lọc, lựa chọn các dự án đầu
tư tại địa phương; danh mục các ngành, lĩnh vực sản xuất tiềm ẩn nguy cơ gây ô
nhiễm môi trường để hạn chế đầu tư ở tỉnh.
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II. Lĩnh vực xã hội
1. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ và đồng bộ các yếu tố cơ bản của giáo dục,
đào tạo theo hướng coi trọng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Đẩy
mạnh phân luồng sau trung học cơ sở; định hướng nghề nghiệp ở trung học phổ
thông. Tăng cường công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục.
Triển khai đảm bảo tiến độ Kế hoạch số 76/KH-UBND ngày 16/5/2019 của
UBND tỉnh về tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý, giáo viên thực hiện chương
trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019 2024. Từng bước giải quyết tình trạng mất cân đối, thừa, thiếu cục bộ giáo viên;
nâng cao chất lượng giáo viên và cán bộ quản lý theo chuẩn nghề nghiệp và chuẩn
cán bộ quản lý.
Đầu tư, xây dựng các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học
phổ thông đạt chuẩn quốc gia và duy trì trường đạt chuẩn quốc gia, chống rớt
chuẩn. Củng cố, phát triển hệ thống trường phổ thông dân tộc nội trú, giáo dục
miền núi. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục. Năm 2020, phấn đấu tăng 02 trường Mầm
non, 01 trường tiểu học, 01 trường THCS, 01 trường THPT đạt chuẩn quốc gia.
2. Tiếp tục triển khai đồng bộ kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW,
Nghị quyết số 21-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Xây dựng kế
hoạch đào tạo, phát triển nguồn nhân lực y tế; tiếp tục thu hút bác sỹ đa khoa về
công tác tại tỉnh. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các bệnh viện trong
tỉnh. Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tế dự phòng và y
tế cơ sở, chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để dịch lớn xảy ra; phấn đấu
90% số xã đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế. Thực hiện các biện pháp mở rộng đối
tượng tham gia bảo hiểm y tế, thực hiện lộ trình bảo hiểm y tế toàn dân.
Tăng cường đầu tư cơ sở về vật chất, trang thiết bị, đào tạo cán bộ tại tất cả
các tuyến. Tiếp tục triển khai Đề án về xã hội hoá y tế; mời gọi và tạo điều kiện
thuận lợi xây dựng bệnh viện đa khoa, chuyên khoa ngoài công lập; khuyến
khích cơ sở y tế công lập liên kết với các cá nhân, doanh nghiệp đầu tư trang
thiết bị y tế tiên tiến, hiện đại, phục vụ nhu cầu khám, chữa bệnh.
Xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống thông tin y tế đến năm 2020 và
định hướng đến năm 2025. Xây dựng Đề án chuyển Trường Cao đẳng Y tế
Đặng Thùy Trâm trực thuộc UBND tỉnh về trực thuộc Sở Y tế, tiến đến trực
thuộc Bệnh viện đa khoa tỉnh (sau năm 2020); Đề án giải thể Phòng khám đa
khoa khu vực Tịnh Bắc (huyện Sơn Tịnh) và Phòng khám đa khoa khu vực Tịnh
Khê (thành phố Quảng Ngãi).
3. Tiếp tục thực hiện chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị
quyết số 27-NQ/TW, Nghị quyết số 28-NQ/TW về cải cách tiền lương, cải cách
chính sách bảo hiểm xã hội; thực hiện tốt Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp
luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh
nghiệp đến năm 2021”. Đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc làm, hỗ
trợ xuất khẩu lao động; phát huy có hiệu quả các Phiên giao dịch việc làm. Chủ
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động và kịp thời nắm bắt nhu cầu, kết nối và cung ứng lao động cho các nhà
đầu tư, doanh nghiệp.
Phát triển các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tư thục, của các tổ chức xã hội.
Nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, cung cấp dịch vụ đào tạo nghề có
chất lượng, gắn kết quả đào tạo với giải quyết việc làm theo địa chỉ. Tiếp tục
triển khai chương trình đào tạo liên thông chất lượng cao từ trung cấp lên cao
đẳng đối với đối tượng tốt nghiệp THCS (mô hình 9+).
Tổ chức nhân rộng các mô hình giảm nghèo có hiệu quả trên địa bàn tỉnh.
Thực hiện đầy đủ, toàn diện và kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội, nhất
là người có công cách mạng, dân tộc thiểu số, người nghèo và trẻ em. Chú trọng
công tác giải quyết hồ sơ tồn đọng đối với người có công. Đẩy mạnh công tác vận
động, duy trì và tổ chức tốt các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”, đặc biệt là chương
trình hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở. Lồng ghép vấn đề nghèo ở trẻ
em trong chính sách tiếp cận giảm nghèo đa chiều. Rà soát, đánh giá, trình HĐND
tỉnh ban hành Nghị quyết nâng mức hỗ trợ trợ giúp xã hội hàng tháng cho đối
tượng bảo trợ xã hội cao hơn mức Trung ương quy định tại Nghị định số
136/2013/NĐ-CP của Chính phủ theo lộ trình thực hiện từ năm 2021- 2025.
4. Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, tuyên truyền các ngày lễ lớn, ngày
kỷ niệm, các sự kiện chính trị của tỉnh, của cả nước. Phát triển sâu rộng, chất
lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; toàn dân đoàn
kết xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh. Tổ chức trùng tu, tôn tạo các di
tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh gắn với phát triển du lịch của tỉnh.
Đẩy mạnh việc thực hiện xã hội hoá các hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục
thể thao và du lịch.
Đẩy mạnh các hoạt động thể thao cả về quy mô và chất lượng; phát động
phong trào thể dục, thể thao sâu rộng trong quần chúng nhân dân; đảm bảo
chương trình giáo dục thể chất trong nhà trường. Tiếp tục hoàn thiện hệ thống
đào tạo tài năng thể thao trong chương trình xây dựng lực lượng vận động viên
kế thừa và nâng cao thành tích thi đấu thể thao thành tích cao.
Triển khai thực hiện Chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, phát
triển nguồn nhân lực du lịch. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác xúc tiến du
lịch, quảng bá hình ảnh du lịch tỉnh. Đẩy mạnh hợp tác phát triển du lịch với các
tỉnh, thành phố trong cả nước. Tập trung hỗ trợ, phát triển các hoạt động du
lịch; phối hợp, hỗ trợ các dự án đầu tư phát triển du lịch trên địa bàn tỉnh như:
Quần thể du lịch, nghỉ dưỡng và đô thị FLC, suối nước nóng Nghĩa Thuận, khu
du lịch sinh thái Bãi Dừa...
5. Thực hiện cơ chế Nhà nước đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ
gắn với trách nhiệm sử dụng kết quả nghiên cứu, phục vụ nhu cầu của doanh
nghiệp, các ngành và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Áp dụng cơ chế khoán chi
để nâng cao hiệu quả nghiên cứu các đề tài khoa học và công nghệ. Vận động
thành lập Quỹ phát triển khoa học và công nghệ của doanh nghiệp để huy động
các nguồn vốn đầu tư cho khoa học và công nghệ. Hỗ trợ xây dựng và triển khai
thực hiện các dự án khoa học và công nghệ trên địa bàn các huyện, thành phố.
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Thực hiện có hiệu quả kế hoạch triển khai áp dụng Hệ thống quản lý chất
lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của
UBND xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh. Đẩy mạnh triển khai các chương
trình khoa học và công nghệ phát triển tài sản trí tuệ; hỗ trợ đổi mới thiết bị, công
nghệ doanh và hỗ trợ doanh nghiệp tỉnh nâng cao năng suất chất lượng sản
phẩm hàng hóa trong giai đoạn 2016-2020.
III. Lĩnh vực nội chính, tổ chức nhà nước và quốc phòng, an ninh
1. Tập trung công tác thanh tra hành chính, thanh tra trách nhiệm của Thủ
trưởng các cơ quan, đơn vị đối với công tác quy hoạch, quản lý sử dụng đất, tài
nguyên, quản lý ngân sách, đầu tư xây dựng, mua sắm tài sản công... Ưu tiên tập
trung cho công tác phòng ngừa phát sinh khiếu nại, tố cáo và phòng ngừa xảy ra
tiêu cực, tham nhũng. Giải quyết có chất lượng các vụ việc khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị, phản ánh; phấn đấu đạt tỷ lệ giải quyết trên 85% đối với các vụ việc
mới phát sinh. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra công tác giải quyết khiếu nại, tố
cáo, tranh chấp đất đai ở các địa phương còn tồn đọng nhiều.
Đối với thanh tra chuyên ngành, tập trung tham mưu vào những ngành,
lĩnh vực có nhiều tồn tại mà xã hội đang quan tâm, bức xúc như: phòng chống
buôn lậu, gian lận thương mại, an toàn vệ sinh thực phẩm, bảo vệ môi trường.
Tập trung rà soát, xử lý trùng lắp, chồng chéo trong hoạt động thanh tra, kiểm
tra doanh nghiệp.
2. Nâng cao chất lượng thẩm định văn bản quy phạm pháp luật. Triển khai
thi hành có hiệu quả Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật, chương trình phổ biến,
giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác
phổ biến, giáo dục pháp luật trong nhà trường; chú trọng phổ biến, giáo dục pháp
luật cho các đối tượng đặc thù. Nâng cao chất lượng hoạt động của các tổ hòa giải
ở cơ sở để kịp thời giải tỏa các mâu thuẫn, tranh chấp tại cộng đồng dân cư.
Tổ chức tập huấn chuyên sâu nghiệp vụ xử lý vi phạm hành chính cho cán
bộ, công chức làm công tác xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh. Tăng
cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động bổ trợ tư pháp như lĩnh vực
luật sư, giám định tư pháp, công chứng, đấu giá tài sản; đẩy mạnh hoạt động hỗ
trợ pháp lý cho doanh nghiệp; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của
công tác trợ giúp pháp lý. Tăng cường các hoạt động thanh tra chuyên ngành,
nhất là trong các lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp.
3. Tiếp tục triển khai các Nghị quyết Trung ương 6: Nghị quyết số 18NQ/TW “một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống
chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “về
tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả
hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”... Sắp xếp các Sở, ban, ngành thuộc
UBND tỉnh; phòng, ban chuyên môn thuộc UBND cấp huyện sau khi Chính phủ
ban hành Quy định về cơ cấu tổ chức cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh,
cấp huyện. Triển khai thực hiện Đề án sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp
xã trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi; Đề án chính quyền một cấp ở huyện đảo Lý
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Sơn. Ban hành quy định chế độ, chính sách cho cán bộ công chức viên chức dôi
dư do sáp nhập đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Hợp nhất Trung tâm Phát
triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư và Ban Quản lý cụm công nghiệp, tiểu
thủ công nghiệp ở các huyện đồng bằng trên địa bàn tỉnh.
Tiếp tục rà soát, đơn giản hóa, công bố, công khai, minh bạch thủ tục hành
chính. Triển khai công tác đánh giá Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban,
ngành, UBND các huyện, thành phố năm 2020.
4. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các mục
tiêu trọng điểm; tăng cương công tác bảo vệ an ninh, chủ quyền vùng biển. Đảm
bảo an ninh, trật tự, an toàn giao thông. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, giáo dục pháp luật cho ngư dân về hành nghề kết hợp với bảo vệ chủ
quyền biển, đảo, không xâm phạm vùng biển các nước để khai thác thủy sản.
UBND tỉnh Quảng Ngãi kính báo cáo./.
Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;
- Các Bộ: Kế hoạch và Đầu tư; Tài chính;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT UBND tỉnh;
- Đoàn ĐBQH tỉnh;
- Các Sở: KHĐT, Tài chính;
- Cục Thống kê tỉnh;
- VPUB: C,PCVP, các P.nghiên cứu, CBTH;
- Lưu: VT, P.THptth270.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Căng
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