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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
tại buổi làm việc với UBND huyện Sơn Tịnh ngày 29/8/2019
Ngày 29/8/2019, đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì làm
việc với UBND huyện Sơn Tịnh để nghe báo cáo về tình hình phát triển kinh tế xã hội của huyện 8 tháng đầu năm 2019 và chỉ đạo một số nhiệm vụ phát triển
trong thời gian tới, với sự tham dự của lãnh đạo và đại diện các sở, ngành: Văn
phòng UBND tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Giao thông vận
tải, Nội vụ, Công Thương, Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Y tế, Lao động - Thương binh và Xã hội, Cục Thuế tỉnh, lãnh đạo
UBND huyện Sơn Tịnh.
Sau khi nghe lãnh đạo UBND huyện Sơn Tịnh báo cáo tình hình thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 8 tháng đầu năm, nhiệm vụ 4 tháng cuối năm
2019 và một số nội dung đề xuất, kiến nghị của địa phương; đề xuất của các thành
viên dự họp, đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kết luận và chỉ đạo:
1. Về đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của
địa phương 8 tháng đầu năm 2019 và nhiệm vụ 4 tháng cuối năm 2019
Trong 8 tháng đầu năm 2019, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được
một số kết quả tích cực so với cùng kỳ năm 2018 như: Tổng giá trị sản xuất tăng
13,3%; thu ngân sách đạt 151,2% kế hoạch năm; tăng 02 xã đạt chuẩn nông thôn
mới và dự kiến đến cuối năm 2019 có 8/11 xã đạt chuẩn. Chủ động ứng dụng
khoa học, công nghệ trong sản xuất nông nghiệp; thực hiện tốt chương trình xây
dựng đường giao thông nông thôn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây
dựng nông thôn mới. Công tác giải quyết việc làm, an sinh xã hội, y tế, giáo dục,
thông tin, tuyên truyền được chú trọng thực hiện; quốc phòng, an ninh chính trị
và trật tự an toàn xã hội được giữ vững, ổn định.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, huyện còn gặp một số khó
khăn, thách thức như: Dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 10/11 xã; có 7/11 xã bị
thiệt hại cháy rừng (47,13ha); tình trạng người dân xả rác thải gây ô nhiễm môi
trường ở khu công nghiệp, khu dân cư chưa được giải quyết hiệu quả; công tác
bồi thường, giải phóng mặt bằng các dự án còn vướng mắc, trở ngại,... Việc
chuyển đổi cơ cấu cây trồng tuy đã đạt được những kết quả bước đầu, góp phần
thực hiện tốt công tác giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới nhưng chưa tạo
được sự đột phá trong công tác tổ chức thực hiện.
2. Phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tới
Để góp phần hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa
phương nói riêng và của tỉnh nói chung trong năm 2019, hướng đến hoàn thành
thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2016-2020 đã
đề ra, yêu cầu UBND huyện Sơn Tịnh tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:

a) Tiếp tục tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp
phát triển kinh tế - xã hội của địa phương và của tỉnh đã đề ra trong năm 2019 và
những nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao bổ sung trong năm;
quyết tâm phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.
b) Thường xuyên kiểm tra, rà soát các nhiệm vụ thuộc phạm vi quản lý và
kịp thời phối hợp với các cơ quan chức năng có thẩm quyền trong quá trình giải
quyết các khó khăn, vướng mắc phát sinh.
c) Tích cực chỉ đạo, đôn đốc công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn,
phấn đấu vượt mức cao nhất kế hoạch đã đề ra trong năm; kiên quyết không để
tăng thêm nợ thuế mới; có biện pháp truy thu nợ đọng thuế hiệu quả; quản lý và
khai thác tốt các nguồn thu, nhất là nguồn thu có khả năng khai thác tốt. Đối với
các khoản nợ đọng lâu năm, các nguồn thu còn thất thu, cần tích cực, chủ động
phối hợp với các sở, ngành chức năng có liên quan để có biện pháp xử lý và thu
hiệu quả.
d) Thực hiện tốt công tác quyết toán dự án hoàn thành, xử lý nợ công,
chuyển nguồn; không để xảy ra tình trạng chuyển nguồn nhiều, gây ảnh hưởng
đến hoạt động chung của tỉnh.
e) Đẩy mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, Chương trình
OCOP trên địa bàn huyện; có giải pháp nâng cao thu nhập cho người lao động
nông thôn, khuyến khích người lao động tạo ra nhiều sản phẩm có giá trị; hướng
đến phát triển nông nghiệp bền vững. Nghiên cứu, khai thác và quản lý tốt các
nguồn lực, tránh xảy ra tình trạng lãng phí, nhất là nguồn lực đất đai; có biện
pháp chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi phù hợp với điều kiện phát triển của
địa phương, với lợi thế và nhu cầu thị trường; gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm
theo chuỗi giá trị. Khuyến khích các loại cây trồng, vật nuôi đã ứng dụng và đạt
nhiều kết quả khả quan trên địa bàn. Rà soát, quản lý chặt chẽ việc trồng keo
theo đúng quy định; không để xảy ra tình trạng trồng keo tự phát, trồng trên đất
nông nghiệp,...
f) Tăng cường phối hợp, kiểm tra, xử lý khai thác cát, sỏi trái phép. Phối hợp
tốt với Sở Tài nguyên và Môi trường trong tổ chức thực hiện đấu giá quyền khai
thác cát, sỏi lòng sông theo đúng quy định; đảm bảo khai thác tốt nguồn tài nguyên
và tạo sự bình đẳng cho các doanh nghiệp trong quá trình tham gia đấu giá.
g) Liên quan đến việc đầu tư xây dựng Khu xử lý chất thải rắn sinh hoạt tập
trung tại xã Tịnh Hiệp: UBND huyện tiếp tục phối hợp với các sở, ngành chức
năng tích cực tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ được UBND tỉnh giao trong
thời gian qua; trường hợp gặp khó khăn, vướng mắc, kịp thời báo cáo cơ quan
chức năng có thẩm quyền xem xét, giải quyết.
h) Đối với vấn đề rác thải sinh hoạt hiện nay trên địa bàn huyện, nhất là tình
trạng người dân xả rác thải tại các khu vực dân cư, khu công nghiệp, ven quốc lộ
1A: UBND huyện cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý mạnh mẽ, kịp thời, đảm
bảo mỹ quan, môi trường sống của cộng đồng dân cư trong khu vực. Kêu gọi sự
chung tay vào cuộc của các tổ chức, hội đoàn thể từ huyện đến cơ sở trong công
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tác xử lý; sử dụng các công cụ hiện đại để quản lý, kiểm soát bên cạnh những
biện pháp thông thường; tích cực tuyên truyền, giáo dục nâng cao tính tự giác và
ý thức của người dân về lối sống văn minh, hiện đại.
Ban Quản lý Khu kinh tế Dung Quất và các Khu công nghiệp Quảng Ngãi
có trách nhiệm yêu cầu các doanh nghiệp trong Khu công nghiệp Tịnh Phong và
Khu công nghiệp VSIP tuyên truyền, giáo dục công nhân lao động thực hiện giữ
gìn vệ sinh, không xả rác trên tuyến quốc lộ 1A.
3. Đối với các đề xuất, kiến nghị:
- Liên quan việc xử lý các cơ sở nhà, đất do UNBD huyện quản lý: Sở Tài
chính khẩn trương trình UBND tỉnh phương án sắp xếp, xử lý nhà đất theo chỉ
đạo của UBND tỉnh tại Thông báo số 189/TB-UBND ngày 08/8/2019.
- Về hỗ trợ kinh phí để triển khai các biện pháp phòng chống hạn phục vụ
nước sinh hoạt dân sinh và sản xuất nông nghiệp vụ Hè Thu năm 2019: Sở Tài
chính rà soát nội dung đề xuất của huyện và chỉ đạo của UBND tỉnh tại Thông
báo số 190/TB-UBND ngày 09/8/2019; tham mưu UBND tỉnh bổ sung kịp thời
cho huyện.
- Về phân bổ kinh phí dồn điền đổi thửa đất sản xuất nông nghiệp ngân sách
còn nợ: Sở Tài chính rà soát kinh phí dồn điền đổi thửa để tham mưu, đề xuất
UBND tỉnh xem xét, giải quyết.
- Về hỗ trợ vốn đầu tư tuyến đường D2 và cơ sở hạ tầng, giao thông, y tế,
thiết chế văn hóa, thể thao của Trung tâm huyện lỵ mới: UBND huyện Sơn Tịnh
rà soát, tổng hợp nhu cầu đầu tư thiết yếu, gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư trình cấp
thẩm quyền xem xét, quyết định theo đúng quy trình, thủ tục đầu tư.
Nay thông báo kết luận và chỉ đạo của đồng chí Võ Phiên, Phó Chủ tịch UBND
tỉnh để các sở, ban ngành, đơn vị, địa phương liên quan khẩn trương thực hiện./.
Nơi nhận:
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Các Sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng,
Giao thông vận tải, Nội vụ, Công Thương,
Tài nguyên và Môi trường, Nông nghiệp và Phát
triển nông thôn, Y tế, Lao động - Thương binh và
Xã hội;
- BQL KKT Dung Quất và các KCN Quảng Ngãi;
- Cục Thuế tỉnh;
- TT Huyện ủy Sơn Tịnh;
- UBND huyện Sơn Tịnh;
- VPUB: CVP, PCVP, các P.N/cứu, CBTH;
- Lưu: VT, THptth284.

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

Trương Minh Sang
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