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 Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015 và Luật sửa đổi, bổ 
sung một số điều của Luật Tổ chức chính phủ, Luật Tổ chức chính quyền địa 
phương; 

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, tờ trình của Thường trực HĐND tỉnh, UBND 
tỉnh; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; báo cáo của Viện Kiểm 
sát nhân dân tỉnh, Tòa án nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh; báo cáo thẩm 
tra của các Ban HĐND tỉnh và ý kiến của các đại biểu HĐND tỉnh tại kỳ họp. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

 

Điều 1. Cơ bản tán thành Báo cáo số 166/BC-HĐND ngày 04/7/2020 của 
Thường trực HĐND tỉnh về tình hình hoạt động của Thường trực HĐND tỉnh 6 tháng 
đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020 và Báo cáo số 
77/BC-UBND ngày 24/6/2020 của UBND tỉnh về tình hình thực hiện nhiệm vụ công 
tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2020. 

I. Về tình hình thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2020 

Triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ 
về những nhiệm vụ, 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 2020; Nghị quyết số 11-NQ/TU 
ngày 05/12/2019 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 191/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của 
HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ Mười một, khóa XI về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 
2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020; mặc dù gặp nhiều khó khăn do dịch 
Covid-19, nhưng dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, giám sát của HĐND tỉnh, sự chỉ đạo, 
điều hành linh hoạt, quyết liệt của UBND tỉnh, sự phối hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội cùng với sự đồng thuận, nỗ lực cố 
gắng của các cấp, các ngành, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân trong tỉnh, kinh tế - 
xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 đạt được những kết quả quan trọng trên 
các lĩnh vực: 

Tốc độ tăng trưởng kinh tế 6 tháng đầu năm 2020 ước đạt 4,16% (cùng kỳ năm 
2019 đạt 7,22%); trong đó, nông, lâm nghiệp, thuỷ sản tăng 5,36%; công nghiệp- xây 
dựng tăng 3,59%, dịch vụ tăng 3,95%; thuế sản phẩm tăng 4,11%. 

Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp và thủy sản (giá so sánh 2010) ước đạt 8.920 
tỷ đồng, bằng 29,7% kế hoạch, tăng 8,39% so với cùng kỳ. Diện tích gieo trồng vụ 
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Đông - Xuân  đạt 103,1% kế hoạch, tăng 4,95% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng lương 
thực đạt 169.774 tấn, bằng 100,7% kế hoạch, tăng 0,5%. Các nhiệm vụ sản xuất lâm 
nghiệp như chăm sóc rừng, khoán bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh, thu, chi dịch vụ 
môi trường rừng thực hiện đúng kế hoạch. Chăn nuôi gia súc, gia cầm của tỉnh đang 
có xu hướng phát triển theo hướng trang trại, ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật; tình hình 
dịch bệnh ổn định. 

Giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 9.501 tỷ đồng, bằng 41,46% kế hoạch, tăng 
2,64% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ ước đạt 32.962 tỷ đồng, 
bằng 41,2% kế hoạch, tăng 7,24% so cùng kỳ. Tổng nguồn vốn huy động trên địa bàn 
tỉnh ước đạt 38.400 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cuối năm 2019; tổng dư nợ cho vay 
92.000 tỷ đồng, tăng 0,2% (dư nợ đối với lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn chiếm 
56,3%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước thực hiện 12.093 tỷ đồng, đạt 40,31% kế 
hoạch, tăng 8,63% so với cùng kỳ. Công tác xây dựng cơ bản được tỉnh chỉ đạo quyết 
liệt, giải ngân ước đạt 1.290 tỷ đồng, đạt 37,8% kế hoạch, tăng 1,58 lần so với cùng kỳ.  

Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi đầu tư, hỗ trợ 
doanh nghiệp có chuyển biến tích cực. Tình hình thu hút đầu tư, ứng dụng công nghệ 
thông tin, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã có tiến triển tốt. 

Chất lượng dạy và học được nâng lên, học sinh giỏi cấp quốc gia THPT - lớp 12 
tăng cao so với năm học 2018-2019. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển 
khai nghiêm túc theo chỉ đạo của Chính phủ; thực hiện kịp thời việc hỗ trợ người dân, 
doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch Covid-19. 

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, địa phương, đơn vị và tăng 
cường kiểm tra, giám sát việc thực hiện kỷ cương, kỷ luật hành chính. Tiếp tục thực hiện 
đồng bộ, toàn diện các giải pháp phòng ngừa tham nhũng. Chất lượng các cuộc thanh tra 
kinh tế - xã hội, thanh tra phòng, chống tham nhũng, chống lãng phí được nâng cao. Các 
vấn đề xã hội bức xúc, khiếu nại, tố cáo được quan tâm giải quyết. 

Quốc phòng - an ninh được giữ vững. Tội phạm xâm phạm về trật tự xã hội được 
kiềm chế, không để xảy ra tội phạm có tổ chức, hoạt động băng, nhóm theo kiểu “xã hội 
đen”. Tai nạn giao thông giảm cả 3 tiêu chí. 

Hoạt động của HĐND và UBND các cấp tiếp tục được cải tiến, đổi mới, nâng cao 
chất lượng và hiệu quả. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Thường trực HĐND, 
UBND với Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.  

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 đã tác động đến nhiều mặt của đời 
sống kinh tế - xã hội. Một số doanh nghiệp, hộ kinh doanh phải ngưng hoạt động hoặc 
giải thể, người lao động bị mất việc. Thương mại, dịch vụ, du lịch gặp nhiều khó khăn. 
Hạn hán đã làm thiệt hại trên 7.972 ha cây trồng các loại. Công tác chuyển đổi cây 
trồng, vật nuôi gắn với tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chưa quyết liệt, việc hình thành, 
phát triển chuỗi giá trị trong sản xuất nông nghiệp, liên kết trong nông dân còn ít và 
gặp nhiều khó khăn. Thu ngân sách ước đạt 2.090 tỷ đồng, bằng 40,2% dự toán 
HĐND tỉnh giao, giảm 7,2% so với cùng kỳ; kim ngạch xuất khẩu ước đạt 250 triệu 
USD, bằng 39,68% kế hoạch, giảm 1,96% so với cùng kỳ. Chi ngân sách địa phương 
ước thực hiện 6.212 tỷ đồng, bằng 45,6% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 10,9% so với 
cùng kỳ. Tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công tuy tăng so với cùng kỳ 
nhưng chưa đạt yêu cầu. Một số loại tội phạm diễn biến phức tạp hơn như chống 
người thi hành công vụ, xâm hại tình dục, đánh bạc... 
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II. Về nhiệm vụ, giải pháp công tác 6 tháng cuối năm 2020 

HĐND tỉnh thống nhất với các nhiệm vụ chủ yếu thực hiện trong 6 tháng cuối 
năm 2020 cùng với các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra từ đầu năm, nhất là Nghị quyết số 
01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về những nhiệm vụ, 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 2020; Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 05/12/2019 của Tỉnh ủy và Nghị quyết 
số 191/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh tại Kỳ họp thứ 11 - khóa XI về 
tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019 và triển khai nhiệm vụ công tác năm 2020 và 
các văn bản chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ; trong 6 tháng cuối 
năm cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau: 

1. Lĩnh vực kinh tế: 

1.1. Khẩn trương xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư 
công, kế hoạch tài chính giai đoạn 2021-2025 theo đúng quy định. 

1.2. Xây dựng kế hoạch cụ thể để tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Thu hút, khuyến 
khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Tích cực triển 
khai chương trình liên kết, kết nối giữa sản xuất - chế biến - kinh doanh. Triển khai 
quyết liệt công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, sâu bệnh trên cây 
trồng. Khẩn trương hoàn thành Đề án bảo tồn và phát triển cây dược liệu; đề án phát 
triển sản xuất rau, hoa và cây ăn quả; đề án xây dựng khu nông nghiệp công nghệ cao 
tại cánh đồng An Phú và xã Glar. Chủ động các phương án phòng chống thiên tai, lũ lụt. 

Hoàn thành công tác rà soát, điều chỉnh 3 loại rừng gắn với quy hoạch lâm 
nghiệp quốc gia giai đoạn 2021- 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Xây dựng khung giá 
rừng trên địa bàn tỉnh. Hoàn thành kế hoạch trồng mới 5.000 ha rừng trong năm 2020. 
Tiếp tục rà soát, triển khai việc thu hồi đất rừng bị lấn chiếm để trồng rừng, lưu ý không 
để người dân thiếu đất sản xuất khi cho doanh nghiệp thuê đất trồng rừng. 

1.3. Tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU ngày 13/02/2018 của Tỉnh 
ủy về xây dựng làng nông thôn mới trong đồng bào dân tộc thiểu số. Kiểm tra, đôn đốc, 
hướng dẫn 27 xã nông thôn mới, 06 xã nông thôn mới nâng cao và phấn đấu 02 huyện 
đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020; đôn đốc các địa phương tập trung hỗ trợ xây dựng 
85 làng nông thôn mới năm 2020.  

1.4. Tháo gỡ khó khăn, đẩy nhanh tiến độ đầu tư, nâng cấp, sớm đưa các nhà máy 
mới đi vào hoạt động, nhất là các dự án năng lượng tái tạo, các nhà máy chế biến, các 
dự án nâng công suất. Tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển điện áp mái theo 
Quyết định số 13/2020/QĐ-TTg ngày 06/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ về cơ chế 
khuyến khích phát triển điện mặt trời tại Việt Nam. Xây dựng kế hoạch và triển khai 
thực hiện các Hiệp định thương mại tự do: CPTPP, EVFTA nhằm nâng cao năng lực 
cạnh tranh của tỉnh, hỗ trợ các doanh nghiệp tiếp cận thị trường nước ngoài, đẩy mạnh 
hoạt động xuất khẩu. 

1.5. Tập trung điều hành thu, chi ngân sách hiệu quả. Xây dựng các giải pháp cụ 
thể để đẩy mạnh thu ngân sách; tiếp tục thực hiện triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà 
nước, nhất là các khoản chi thường xuyên, các khoản chi liên quan đến mua sắm tăng 
dần tỷ trọng cho đầu tư,... 

1.6. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công. Phấn đấu đến ngày 
30/9/2020 giải ngân trên 60% kế hoạch vốn; đến cuối năm hoàn thành việc giải ngân 
100% kế hoạch vốn. 
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1.7. Quản lý chặt chẽ đất đai; xây dựng Kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu (2021 - 
2025); sử dụng hợp lý tài nguyên nước; hạn chế việc khai thác nước dưới đất. Triển 
khai kế hoạch kiểm soát ô nhiễm môi trường đối với một số nhà máy sản xuất, kinh 
doanh trên địa bàn. Phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật 
trong hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản, bảo vệ môi trường.  

2. Lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ 
doanh nghiệp, phát triển kinh tế tập thể: 

2.1. Triển khai đồng bộ, toàn diện kế hoạch cải cách hành chính của tỉnh; Kế 
hoạch số 235/KH-UBND ngày 04/02/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 
02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải 
pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp quốc 
gia năm 2020. 

2.2. Tập trung rà soát các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi và tháo gỡ khó 
khăn để hỗ trợ các nhà đầu tư trong quá trình tìm hiểu, triển khai thực hiện các dự án 
trên địa bàn; hỗ trợ hoàn thành thủ tục, xác định giá đất, giải phóng mặt bằng, nhất là 
các dự án lớn, có sức lan tỏa. Đôn đốc các nhà đầu tư triển khai dự án đúng quy định. 

2.3. Tiếp tục triển khai Đề án thí điểm chuyển giao một số nhiệm vụ, dịch vụ 
hành chính công trên địa bàn tỉnh sang Bưu điện thực hiện. 

2.4. Đẩy nhanh triển khai Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị 
thông minh”; xây dựng chính quyền điện tử. 

2.5. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh chỉ đạo các ngân hàng thương mại tiếp 
tục triển khai việc thực hiện các chính sách tín dụng nhằm hỗ trợ phát triển doanh 
nghiệp, hợp tác xã, nông dân, các chính sách ưu đãi. Tiếp tục đổi mới, phát triển và 
nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể. 

3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 

3.1. Khuyến khích xã hội hóa, đẩy mạnh phong trào thể dục, thể thao ở cả nhóm 
phong trào và thành tích cao. Quản lý tốt các hoạt động tổ chức lễ hội, biểu diễn nghệ 
thuật. Chủ động cung cấp thông tin cho báo chí, nhất là các vấn đề xã hội mà nhân dân 
và cử tri quan tâm; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và đề xuất xử lý nghiêm các trường 
hợp đưa thông tin sai sự thật, trái với chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. 
Tăng cường công tác xúc tiến, quảng bá du lịch, đổi mới hình thức, nội dung quảng bá 
để xây dựng và giới thiệu hình ảnh du lịch Gia Lai đến du khách trong và ngoài nước; 
triển khai chương trình kích cầu du lịch nội địa năm 2020. 

3.2. Tiếp tục triển khai các chương trình, kế hoạch, đề án về giáo dục - đào tạo 
đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt. Tổ chức tốt kỳ thi THPT năm 2020. Chuẩn bị 
các điều kiện cho khai giảng năm học mới; tổ chức tốt các hoạt động hè cho học sinh. 
Chuẩn bị mọi nguồn lực để thực hiện chương trình, sách giáo khoa mới. Tập trung các 
nguồn lực để đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia. 

3.3. Tiếp tục triển khai mạnh mẽ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh, đặc 
biệt là dịch Covid-19, dịch Bạch hầu. Thực hiện tốt công tác y tế dự phòng, nâng cao 
chất lượng khám chữa bệnh. Đảm bảo cung ứng đủ thuốc thiết yếu, vật tư y tế phục vụ 
cho khám chữa bệnh. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế, thanh 
tra, kiểm tra hoạt động các đơn vị y tế, các cơ sở hành nghề y - dược tư nhân, các cơ 
sở sản xuất và kinh doanh thực phẩm. 



5 
 

3.4. Triển khai kế hoạch giảm nghèo năm 2020; tập trung đẩy nhanh giảm 
nghèo trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Triển khai kế hoạch đào tạo nghề và nâng 
cao chất lượng đào tạo cho lao động nông thôn năm 2020. 

3.5. Phát huy vai trò khoa học - công nghệ trong phát triển kinh tế - xã hội, đảm 
bảo các đề tài nghiên cứu phải được áp dụng vào thực tiễn sản xuất và đời sống. Quan 
tâm xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu, chỉ dẫn địa lý các sản phẩm của địa phương. 

4. Lĩnh vực nội chính: 

4.1. Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa 
phương. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị trung ương đứng chân trên địa bàn chủ động 
theo dõi, nắm chắc tình hình, thực hiện đồng bộ các biện pháp bảo vệ biên giới, phòng 
chống vượt biên, xâm nhập. Đẩy mạnh công tác đấu tranh, bóc gỡ, xử lý các đối tượng 
hoạt động phục hồi FULRO, “Tin lành Đêga”. Thực hiện tốt công tác đối ngoại và 
nâng cao hiệu quả công tác hội nhập quốc tế, kêu gọi đầu tư nước ngoài vào tỉnh. 

4.2. Nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đối thoại, giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, kịp thời giải quyết ngay tại cơ sở, không để phát 
sinh điểm nóng. 

4.3. Chủ động triển khai các kế hoạch đấu tranh chuyên đề tấn công, trấn áp các 
loại tội phạm, tập trung vào tội phạm có tổ chức, hoạt động băng, nhóm nguy hiểm, tội 
phạm sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ, tội phạm ma túy. 

4.4. Triển khai toàn diện các giải pháp đảm bảo an toàn giao thông. Tiếp tục 
thực hiện nghiêm quy định tại Nghị định số 100/2019/NĐ-CP ngày 30/12/2019 của 
Chính phủ. Phấn đấu kéo giảm tai nạn giao thông trong năm 2020 từ 5% trở lên đối 
với cả 3 tiêu chí so với năm 2019. 

Điều 2. Giao UBND tỉnh tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của Thường trực 
HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và ý kiến đóng góp của các đại biểu HĐND tỉnh tại 
Kỳ họp thứ Mười ba, HĐND tỉnh khóa XI để chỉ đạo, điều hành, triển khai thực hiện 
với sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất nhằm đảm bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2020 đã được HĐND tỉnh khóa XI, Kỳ 
họp thứ Mười một thông qua. 

 Giao Thường trực HĐND, các Ban HĐND, Tổ đại biểu HĐND và đại biểu 
HĐND tỉnh giám sát, đôn đốc UBND các cấp, các ngành chức năng thực hiện nghị 
quyết này, kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri, kiến nghị của Thường 
trực HĐND, các Ban HĐND và Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh. 

Nghị quyết này đã được HĐND tỉnh khoá XI, Kỳ họp thứ Mười ba thông qua 
ngày ....... tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày thông qua./. 

Nơi nhận:                        
- Ủy ban Thường vụ Quốc hội; 
- Thủ tướng Chính phủ;  
- VPQH, VPCP; Ban Công tác đại biểu; 
- TT.TU; TT. HĐND tỉnh; Đoàn ĐBQH tỉnh;                                                              
- Đại biểu HĐND; UBND; UBMTTQVN tỉnh;  
- Các sở, ngành của tỉnh;                                             
- Các VP: TU, HĐND, Đoàn ĐBQH; UBND tỉnh;    
- HĐND,UBND các huyện, thị xã, thành  phố; 
- Website: http://dbnd.gialai.gov.vn; 
- Báo Gia Lai, Đài PTTH tỉnh; 
- Lãnh đạo và chuyên viên Phòng TH; 
- Lưu: VT, TH. 

 

CHỦ TỌA KỲ HỌP 
 
 
 
 
 
 
 

Đặng Phan Chung 
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 PHÓ CHỦ TỊCH HĐND TỈNH 

 

 


