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ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 2269 /UBND-TH

Quảng Ngãi, ngày 09 tháng 5 năm 2019

V/v báo cáo đánh giá tình
hình thực hiện kế hoạch phát
triển KT-XH; kế hoạch đầu
tư phát triển 6 tháng đầu
năm; nhiệm vụ và giải pháp
6 tháng cuối năm 2019

Kính gửi:
- Các sở, ban ngành, đơn vị trực thuộc
UBND tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên
địa bàn tỉnh;
- Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh; Bộ Chỉ huy
Bộ đội Biên phòng tỉnh; Công an tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố.
Căn cứ Chương trình công tác quý II/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy;
Nghị quyết số 14/NQ-HĐND ngày 14/12/2018 của HĐND tỉnh về Kế hoạch
tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2019, Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Ngãi
khóa XII; 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 của UBND tỉnh.
Để kịp thời phục vụ các hội nghị của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy
và kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo:
1. Về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội, quốc phòng, an ninh 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6
tháng cuối năm 2019
a) Các sở, ban, ngành tỉnh, các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn
tỉnh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an
tỉnh và UBND các huyện, thành phố bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu và nhiệm
vụ tại Quyết định số 1169/QĐ-UBND ngày 19/12/2018; Quyết định số
15/QĐ-UBND ngày 08/01/2019; Quyết định số 22/QĐ-UBND ngày
10/01/2019 và các nhiệm vụ khác đã được UBND tỉnh chỉ đạo, giao cho các
sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố và các đơn vị triển khai thực
hiện trong 6 tháng đầu năm 2019; rà soát, báo cáo tình hình thực hiện kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh liên quan đến ngành,

địa phương phụ trách trong 6 tháng đầu năm; xây dựng nhiệm vụ và giải pháp
chủ yếu thực hiện 6 tháng cuối năm 2019. Thời hạn báo cáo UBND tỉnh (qua
Sở Kế hoạch và Đầu tư, Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thống kê tỉnh) chậm
nhất ngày 22/5/2019.
Yêu cầu các ngành, đơn vị, địa phương tập trung đánh giá tình hình
thực hiện theo đúng bố cục sau: (1) Báo cáo những kết quả nổi bật về kinh
tế - xã hội ước đến 30/6/2019 (thông qua kết quả thực hiện các chỉ tiêu,
mục tiêu, nhiệm vụ được giao); (2) Nêu những tồn tại, hạn chế; (3) Nguyên
nhân; và (4) Đề xuất nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.
b) Cục Thuế tỉnh tổng hợp, trước ngày 27/5/2019 báo cáo UBND tỉnh
(thông qua Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) tình hình thu chi ngân sách
trên địa bàn 6 tháng đầu năm 2019; trong đó, tập trung phân tích tình hình
thực hiện một số khoản thu chủ yếu (thu từ doanh nghiệp nhà nước, thu từ
doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, thu thuế ngoài quốc doanh, thu tiền
sử dụng đất, thuế bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, thuế thu nhập cá nhân) và
các khoản thu có biến động lớn so với cùng kỳ các năm trước.
c) Cục Thống kê tỉnh tổng hợp, đánh giá tình hình thực hiện kế hoạch
phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2019, báo cáo UBND tỉnh (thông
qua Sở Kế hoạch và Đầu tư) trước ngày 31/5/2019.
d) Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Cục Thống kê tỉnh và các
đơn vị liên quan xây dựng dự thảo Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh 6 tháng
đầu năm; nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019, báo cáo UBND tỉnh
chậm nhất ngày 12/6/2019.
2. Về báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư phát triển 6 tháng
đầu năm, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019
a) Các sở, ban, ngành; UBND các huyện, thành phố; các chủ đầu tư căn
cứ vào kế hoạch vốn năm 2019 đã được UBND tỉnh giao; chỉ đạo của UBND
tỉnh tại công văn số 736/UBND-TH ngày 20/2/2019 về tập trung đẩy nhanh
tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 và các văn
bản chỉ đạo có liên quan, báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế hoạch và Đầu
tư, Sở Tài chính) chậm nhất ngày 27/5/2019 về tình hình thực hiện và kết
quả giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (bao gồm kế hoạch vốn
đầu tư công năm 2018 còn lại được kéo dài sang 2019) đến này 20/5/2019,
ước giải ngân đến 30/6/2019.
b) Kho bạc Nhà nước Quảng Ngãi báo cáo UBND tỉnh (thông qua Sở Kế
hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính) chậm nhất ngày 27/5/2019 về tình hình giải
ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019 (bao gồm kế hoạch vốn đầu tư công
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năm 2018 còn lại được kéo dài sang 2019) đến ngày 20/5/2019.
c) Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm tổng hợp báo cáo UBND tỉnh
chậm nhất ngày 12/6/2019.
Yêu cầu các cơ quan, đơn vị nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận :
- Như trên;
- Thường trực Tỉnh ủy (báo cáo);
- TT HĐND tỉnh;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP, CBTH;
- Lưu: VT, THbha103.
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