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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH
KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 04 VÀ 04 THÁNG ĐẦU NĂM 2020
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ, UBND
tỉnh đã phê duyệt Quyết định số 70/QĐ-UBND ngày 17/01/2020 về ban hành Kế
hoạch hành động triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ
về 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. Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo
tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và 4 tháng năm 2020 như sau:
I. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 VÀ 4 THÁNG ĐẦU
NĂM 2020:
1. Về lĩnh vực kinh tế:
1.1. Nông lâm nghiệp:
- Sản xuất vụ Đông-Xuân 2019 - 2020: Kết thúc vụ Đông - Xuân, toàn tỉnh đã
gieo trồng được 72.099 ha cây trồng các loại, đạt 102,5% kế hoạch (KH), tăng 4,3%
so với cùng kỳ (CK); trong đó: lúa nước 25.892 ha, đạt 103,6% KH, tăng 1,1% CK;
ngô 3.495 ha, đạt 78,7% KH, giảm 11,5% CK; đậu các loại 4.673 ha, đạt 116,2% KH,
tăng 12,7% CK; lạc 90 ha, đạt 89,5% KH, tăng 6,3% CK; mỳ 10.456 ha, đạt 96,3%
KH, giảm 6,3% CK; khoai lang 989 ha, đạt 77,9 % KH, giảm 14,5% CK; mía 5.361
ha, đạt 103,7% KH, tăng 15,3%; thuốc lá 3.511 ha, đạt 95,2% KH, giảm 7% CK; rau
dưa các loại 15.253 ha, vượt 20,6% KH, tăng 22,5% CK; cây hàng năm khác 2.378,3
ha, đạt 75,1% KH, tăng 0,3% CK.
Tính đến ngày 15/4/2020, tổng diện tích thu hoạch vụ Đông Xuân là 31.908,3
ha, đạt 58,1% diện tích gieo trồng (DTGT); cụ thể: lúa nước 9.482 ha đạt 37,3%; ngô
2.157,4 ha đạt 66,5%; đậu các loạ: 3.754,1 ha đạt 86,8%; lạc 62,9 ha đạt 100%; lang
879 ha đạt 86,6%; mè: 1 ha đạt 50%; thuốc lá 3.233,1 ha đạt 91,8%; rau, dưa các loại
1.097 ha đạt 73,9%; cây hàng năm 1.241,8 ha đạt 55%.
- Tính đến ngày 17/4/2020, tình hình dịch bệnh gia súc, gia cầm tương đối ổn
định, không xảy ra các loại bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như Cúm gia cầm, Lở mồm
long móng (LMLM), Tai xanh; bệnh Dịch tả lợn Châu Phi hiện còn xảy ra ở 08 hộ
của làng Kênh, xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh có lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy.
- Trên địa bàn tỉnh tính từ đầu vụ đến ngày 17/4/2020 có 1.891,2 ha bị hạn, ước
thiệt hại khoảng 40,54 tỷ đồng; có 1.193 hộ thiếu nước sinh hoạt (huyện Kbang 235
hộ, huyện Đak Pơ 958 hộ).

- Trong tháng 4 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 66 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; tính
chung 4 tháng đã xảy ra 172 vụ1 tăng 02 vụ so với năm 2019; nộp ngân sách 2.524,77
tỷ đồng.
1.2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới: Năm 2020, vốn đầu tư
phát triển ngân sách Trung ương hỗ trợ là 530.590 triệu đồng, đã được UBND tỉnh đã
phân bổ 453.730 triệu đồng cho các địa phương triển khai thực hiện đầu tư xây dựng
các công trình cơ sở hạ tầng tại các xã xây dựng nông thôn mới tại Quyết định
765/QĐ-UBND ngày 13/12/2019. Còn lại 76.860 triệu đồng kinh phí dự phòng phân
bổ cho các địa phương thực hiện nội dung: hỗ trợ 6 xã biên giới thực hiện Đề án
1385; hỗ trợ các hợp tác xã theo Quyết định số 2261/QĐ-TTg ngày 15/12/2014 của
Thủ tướng Chính phủ về việc Phê duyệt Chương trình hỗ trợ phát triển hợp tác xã
giai đoạn 2015 – 2020 và thực hiện các nhiệm vụ khác do Chính phủ, Thủ tướng
Chính phủ giao. Hướng dẫn các địa phương thực hiện tổng kết, đánh giá Chương
trình MTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020, xây dựng kế hoạch giai
đoạn 2021-2025 theo nội dung Công văn số 1496/BNN-VPĐP ngày 28/02/2020 của
Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
1.3. Công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước thực
hiện tháng 4 đạt 1.448,62 tỷ đồng, 4 tháng ước đạt 6.349,22 tỷ đồng, đạt 27,7% KH và
tăng 1,12% CK. Trong đó công nghiệp khai khoáng ước đạt 7,74 tỷ đồng, 4 tháng ước
đạt 41,46 tỷ đồng, đạt 23,03% KH và tăng 4,25% CK; công nghiệp chế biến, chế tạo
ước đạt 988,99 tỷ đồng, 4 tháng ước đạt 4.631,14 tỷ đồng, đạt 30,27% KH, tăng 2,1%
CK; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí đốt ước đạt 485,3 tỷ đồng, 4 tháng ước đạt
1.643,07 tỷ đồng, đạt 22,36% KH, giảm 1,76% CK; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác
thải, nước thải ước đạt 6,58 tỷ đồng, 4 tháng ước đạt 33,55 tỷ đồng, đạt 36,47% KH,
tăng 8,69% CK2.
1.4. Đầu tư - Xây dựng:
- Công tác quản lý kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 được tỉnh
chỉ đạo tích cực; tiến độ thực hiện được báo cáo UBND tỉnh hàng tuần để chỉ đạo. Kế
hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được giao tại Quyết định số 765/QĐ-UBND là
3.806,416 tỷ đồng; trong đó kế hoạch vốn đầu tư tính số liệu giải ngân là 3.352,101 tỷ
đồng (Lý do: Số thu tiền sử dụng đất kế hoạch năm 2020 là 1.073,495 tỷ đồng, tuy
nhiên dành cho đầu tư là 454,315 tỷ đồng, còn lại 619,18 tỷ đồng chi cho trích nộp
quỹ phát triển đất, đo đạc, đền bù nên không tính vào số giải ngân của kế hoạch).
Tính đến ngày 20/4/2020 khối lượng thực hiện đạt 586,836 tỷ đồng, giải ngân đạt
593,645 tỷ đồng, bằng 17,7% kế hoạch (vốn ngân sách tỉnh giải ngân đạt 24,2%, vốn
ngân sách trung ương giải ngân đạt 35%, vốn ODA giải ngân đạt 7,6%, vốn năm
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Mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép 126 vụ; phá rừng trái phép 18 vụ; khai thác gỗ, lâm sản khác 17 vụ, vi
phạm về phòng cháy chữa cháy rừng 01 vụ, vi phạm khác 05 vụ; xử lý hành chính 140 vụ, khởi tố hình sự 5 vụ; tịch thu
63 phương tiện các loại và 216,96 m3 gỗ các loại.
2
Một số ngành công nghiệp có giá trị sản phẩm tăng: Chè các loại 4 tháng ước đạt 325 tấn, đạt 17,62% KH, tăng
10,17% CK. Sản phẩm MDF ước đạt 19.051 m3, đạt 29,31% KH, tăng 12,97% CK. Xi măng ước đạt 27.100 tấn, đạt
33,88% KH, tăng 48,42% CK. Đá Granít ước đạt 436.885 m2, đạt 31,45% KH, tăng 1,21% CK. Phân vi sinh ước đạt
5.945 tấn, đạt 19,82% KH, tăng 2,82% CK. Sản phẩm cơ khí ước đạt 5.007 tấn, đạt 38,52% KH, tăng 4,95% CK. Chế
biến sữa ước đạt 8.628 nghìn lít, đạt 34,51% KH, tăng 49,74% CK.
Một số ngành công nghiệp có giá trị sản phẩm giảm: Sản lượng điện sản xuất trên địa bàn 4 thángước đạt 1.612,54
triệu KWh, đạt 22,03% KH, giảm 4,43% CK; Chế biến đường tinh chế: sản lượng đường 4 tháng đạt 138.629 tấn, đạt
46,99% KH, giảm 12,75% CK.
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2019 kéo dài sang năm 2020 đạt 3,5%,). Trong 30 dự án khởi công mới, có 01 dự án
hoàn thành, 22 dự án đang thi công, 04 dự án đang lựa chọn nhà thầu thi công, 01 dự
án đang trình hội đồng thẩm định quy hoạch tỉnh thẩm định nhiệm vụ quy hoạch, 02
dự án đang trình thiết kế bản vẽ thi công và dự toán.
1.5. Thương mại - xuất nhập khẩu:
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 4 ước đạt 5.183 tỷ
đồng, 4 tháng ước đạt 21.931 tỷ đồng, bằng 27,4% KH, tăng 9% CK. Đã triển khai
lập phương án dự trữ, cung ứng hàng hóa để ứng phó diễn biến mới của bệnh Covid
19. Đến nay, tình hình thị trường Gia Lai khá ổn định, nguồn cung các mặt hàng thiết
yếu phục vụ đời sống dân sinh dồi dào và đảm bảo không có hiện tượng khan hàng, sốt
giá, không có hiện tượng đổ xô theo số đông đi mua hàng dự trữ làm khan hiếm hàng
hóa.
- Kim ngạch xuất khẩu tháng 4 ước đạt 35 triệu USD, tính chung 4 tháng đạt 145
triệu USD, bằng 29% kế hoạch, giảm 21,62% CK. Nguyên nhân giảm chủ yếu do dịch
bệnh COVID-19 làm cho tốc độ luân chuyển hàng hóa từ khâu xuất khẩu, vận chuyển,
thông quan, lưu kho, bốc dỡ đến tiêu thụ bị ảnh hưởng... Các hoạt động giao thương giữa
việt Nam với các đối tác nước ngoài cũng bị hạn chế. Đặc biệt, nhu cầu mua sắm hàng hóa
không quá thiết yếu suy giảm. Các hoạt động kiểm soát dịch có thể sẽ gây đình trệ việc ký
kết các đơn hàng xuất khẩu mới trong thời gian tới giữa Việt Nam với các đối tác nước
ngoài, cản trở hoạt động xúc tiến thương mại - đầu tư hai bên. Việc tìm kiếm thị trường
mới và ký kết các hợp đồng mới rất khó khăn.
- Kim ngạch nhập khẩu tháng 4 ước đạt 5,5 triệu USD, 04 tháng đạt 17 triệu
USD đạt 18,9% KH, giảm 54,05% CK. Kim ngạch nhập khẩu giảm chủ yếu mặt hàng
gỗ, hạt điều. Nguyên nhân do chính sách hạn chế xuất khẩu gỗ nguyên liệu của
Campuchia nên đến thời diểm này không phát sinh kim ngạch gỗ nhập khẩu qua cửa
khẩu quốc tế Lệ Thanh. Các doanh nghiệp của tỉnh gặp khó trong việc cạnh tranh thu
mua hàng nông sản nên làm giảm lượng hàng nhập khẩu của tỉnh.
1.6. Tài chính - Ngân hàng:
a) Tài chính:
- Thu ngân sách trên địa bàn tháng 4 đạt 251 tỷ đồng, tính chung 4 tháng đạt
1.468,604 tỷ đồng, bằng 32,1% dự toán trung ương giao, bằng 28,2% dự toán HĐND
tỉnh giao, giảm 3,3% so với cùng kỳ, trong đó thu từ DNNN trung ương đạt 22%, thu
từ DNNN địa phương đạt 41,8%, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt
28%, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đạt 63,6%, thuế thu nhập cá nhân đạt
34,8%, thuế bảo vệ môi trường đạt 32,9%, thu tiền sử dụng đất đạt 29,1%. UBND
tỉnh đã ban hành Chỉ thị 05/CT-UBND tăng cường công tác thu ngân sách nhà nước
năm 2020.
- Tổng chi ngân sách địa phương tháng 4 đạt 994 tỷ đồng, tính chung 4 tháng
đạt 3.974 tỷ đồng, bằng 29,1% dự toán HĐND tỉnh giao, tăng 6,1% CK.
b) Ngân hàng: Ước đến cuối tháng 4/2020, tổng nguồn vốn huy động trên địa
bàn tỉnh đạt 37.600 tỷ đồng, tăng 2,7% so với cuối năm 2019 và tăng 1,69% so với
tháng trước. Tổng dư nợ cho vay trên địa bàn tỉnh đạt 90.500 tỷ đồng, tăng 1,4% so
với cuối năm 2019 và tăng 0,38% so với tháng trước. Nợ xấu là 2.475 tỷ đồng, chiếm
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tỷ trọng 2,73% tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng 0,01% so với cuối năm
2019.
1.7. Giao thông vận tải: Tổng doanh thu trong tháng 4 ước đạt 310 tỷ đồng;
04 tháng đạt 1.676 tỷ đồng đạt 26,95% KH, giảm 8,71% CK. Khối lượng vận chuyển
hàng hóa ước đạt 1,69 triệu tấn đạt 26,99% KH, giảm 4,12% CK; khối lượng luân
chuyển hàng hóa 04 tháng đạt 1.259 triệu T.Km đạt 27,23% KH, giảm 4,03% CK.
Khối lượng vận tải hành khách 04 tháng 6,374 triệu lượt hành khách đạt 26,2% KH,
giảm 17,48% CK; hành khách luân chuyển 04 tháng 983 triệu Hk.km, đạt 26,21%
KH, giảm 17,39% CK.
- Tai nạn giao thông: Từ ngày 01/3/2020 đến ngày 20/4/2020 toàn tỉnh đã xảy ra
17 vụ tai nạn giao thông, làm chết 16 người và bị thương 13 người; tính chung 4
tháng đã xảy ra 100 vụ tai nạn giao thông làm chết 68 người và bị thương 90 người.
So với cùng kỳ năm 2019, giảm 04 vụ, giảm 05 người chết, giảm 06 người bị thương.
1.8. Tài nguyên và môi trường: Trong tháng đã giao đất cho 08 tổ chức với
tổng diện tích là 38.895,53 ha; cho 07 tổ chức thuê đất với tổng diện tích 2.413,3 ha.
Báo cáo UBND tỉnh về việc điều chỉnh bảng giá các loại đất giai đoạn 2020-2024
trên địa bàn TP Pleiku; trình UBND tỉnh phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử
dụng đất để thực hiện dự án Khu dân cư mới phường Thống Nhất, TP Pleiku.
- Cấp 01 giấy phép khai thác khoáng sản; phê duyệt trữ lượng khoáng sản cho
03 mỏ. Cấp gia hạn 03 giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất; phê duyệt tính
tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước cho 03 tổ chức. Triển khai lấy ý kiến về Đề
án điều tra, đánh giá khoanh định vùng cấm và vùng hạn chế khai thác, sử dụng nước
dưới đất trên địa bàn tỉnh Gia Lai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2040 theo ý kiến
của Bộ Tài nguyên và Môi trường; báo cáo việc cập nhật Kế hoạch hành động ứng
phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050; báo cáo
đánh giá khí hậu trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
- Trình UBND tỉnh ra quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi
trường 02 dự án. Kiểm tra xử lý một số cơ sở đốt củi lấy than tại thôn Hoàng Tiên, xã
Ia Phìn, Chư Prông; Nhà máy điều Long Sơn, thị xã Ayun Pa gây ô nhiễm; Khu công
nghiệp Trà Đa xả thải gây ô nhiễm suối Trà Đa; lấy mẫu, phân tích chất lượng nước
thải, khí thải đột xuất 11 cơ sở trên địa bàn tỉnh.
1.9. Về triển khai Luật Quy hoạch:
Trình Hội đồng thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỉnh do Bộ Kế hoạch và Đầu tư
là cơ quan thường trực thẩm định nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 20212030 và tầm nhìn đến năm 2050.
1.10. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi
đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp:
- Trong tháng 4 có 50 doanh nghiệp và 45 chi nhánh, văn phòng đại diện thành
lập mới, tổng vốn đăng ký 595 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng có 295 doanh nghiệp
thành lập mới, (tăng 18,9% CK), với tổng vốn đăng ký 2.535 tỷ đồng (tăng 23,4%
CK). Xử lý giải thể 28 doanh nghiệp (tăng 29,4% CK). Có 121 doanh nghiệp tạm
ngưng hoạt động (tăng 39,1%). Trong 4 tháng đã thành lập mới 10 hợp tác xã. Toàn
tỉnh hiện có 269 hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã năm 2012 (gồm 211 HTX
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nông nghiệp, 30 HTX vận tải, 6 HTX công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp, 5 HTX xây
dựng, 9 HTX thương mại và 6 quỹ tín dụng nhân dân; 02 HTX lĩnh vực khác).
- Trong tháng sở đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt quyết định chủ trương
đầu tư 07 dự án với vốn đăng ký 165 tỷ đồng. Tính chung 4 tháng có 16 dự án được
cấp Quyết định chủ trương đầu tư, tổng vốn đăng ký là 962 tỷ đồng.
- Hướng dẫn, đôn đốc các Công ty TNHH MTV lâm nghiệp về việc sửa đổi
Điều lệ công ty theo các quy định hiện hành và thực tế công ty; báo cáo đánh giá kết
quả thực hiện đề án sắp xếp doanh nghiệp, kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh
05 năm trên các lĩnh vực: quản lý đất đai; quản lý và sử dụng vốn, tài sản; việc triển
khai các hoạt động sản xuất kinh doanh ngoài nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng…; phối
hợp tham mưu UBND tỉnh quyết toán vốn Nhà nước sau CPH tại Công ty TNHH
MTV Cà phê Gia Lai; đề xuất UBND tỉnh giao chỉ tiêu Kế hoạch năm 2020 cho các
DNNN thuộc tỉnh quản lý; phối hợp kiểm tra hồ sơ xác định giá trị doanh nghiệp để
CPH Công ty Xi măng Gia Lai.
- Triển khai các văn bản của Quỹ Phát triển DNNVV về hỗ trợ tài chính đối
với doanh nghiệp nhỏ và vừa; Đề xuất UBND tỉnh các nội dung tổ chức Hội nghị gặp
mặt doanh nghiệp tỉnh Gia Lai đầu năm 2020. Tuy nhiên do tình hình dịch bệnh diễn
biến phức tạp, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các sở, ban, ngành phúc đáp
các nội dung kiến nghị của doanh nghiệp; xây dựng dự thảo Quyết định thành lập,
quy chế làm việc, tổ giúp việc của Hội đồng lựa chọn DNNVV khởi nghiệp, sáng tạo
trên địa bàn tỉnh; triển khai kinh phí triển khai Đề án Hỗ trợ DNNVV trên địa bàn
tỉnh giai đoạn 2019-2023; Tổng hợp báo cáo đánh giá 02 năm triển khai Luật Hỗ trợ
DNNVV; Đề xuất đăng ký với Bộ Kế hoạch và Đầu tư thành lập Trung tâm khởi
nghiệp sáng tạo khu vực Tây Nguyên tại tỉnh Gia Lai; Triển khai thực hiện chỉ thị số
11/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách tháo gỡ
khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid19; đề xuất UBND tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh
doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid -19; giải quyết các kiến nghị
liên quan đến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn bị ảnh hưởng dịch
bệnh Covid -19.
- Xây dựng chiến lược phát triển kinh tế tập thể, Hợp tác xã giai đoạn 20212030; đề xuất nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Kết luận số
70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về KTTT.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch hành động triển khai thực hiện KH
271/KH/TU về việc thực hiện NQ 50 của Bộ Chính trị về định hướng hoàn thiện thể
chế, chính sách, nâng cao chất lượng, hiệu quả hợp tác đầu tư nước ngoài đến năm
2030; ban hành Quyết định thu hồi dự án đầu tư vi phạm, chậm tiến độ (Dự án Nhà
máy sản xuất gạch không nung công nghệ cao SaoPhia của Công ty TNHH MTV
SaPhia Gia Lai); rà soát các dự án đầu tư dự kiến giải ngân giai đoạn 2021-2025;
Phối hợp với các sở, ngành, địa phương thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ đầu tư cho
doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP; rà
soát, tổng hợp tình hình đánh giá kết quả triển khai thực hiện Quyết định 546/QĐUBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định trình tự thực hiện
dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. Xây dựng kế hoạch hành động triển khai thực hiện
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Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các biện pháp hỗ trợ
người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19. Báo cáo triển khai Công điện số
01/CĐ-BKHĐT của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh
doanh, giải ngân vốn đầu tư công, ổn định xã hội trong bối cảnh tác động của dịch
Covid-19.
2. Về văn hoá - xã hội:
2.1. Giáo dục- Đào tạo
- Tổ chức Hội nghị Sơ kết học kỳ I và triển khai nhiệm vụ trọng tâm học kỳ II,
năm học 2019-2020; xây dựng Kế hoạch đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình
giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 – 2025 trên địa bàn tỉnh;
tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày
04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn của xã hội đầu tư cho
phát triển giáo dục và đào tạo trên địa bàn tỉnh Gia Lai giai đoạn 2019-2025; Kế
hoạch thực hiện Chỉ thị số 31/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về giáo dục đạo đức
và lối sống cho học sinh, sinh viên; tiêu chí lựa chọn sách giáo khoa theo Thông tư số
01/2020/TT-BGDĐT ngày 30/01/2020 của Bộ GDĐT hướng dẫn việc lựa chọn SGK
trong cơ sở giáo dục phổ thông; tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung Khung kế
hoạch thời gian năm học 2019-2020 theo Khung sửa đổi, bổ sung kế hoạch thời gian
của Bộ GDĐT; hướng dẫn dạy học tiếng Anh lớp 1, lớp 2 theo Chương trình giáo dục
phổ thông mới của Bộ GDĐT; thực hiện tiến độ biên soạn tài liệu giáo dục địa
phương theo chương trình Giáo dục phổ thông mới; xây dựng mức thu học phí năm
học 2020-2021 trình các sở, ngành liên quan lấy ý kiến để tham mưu UBND tỉnh
trình Hội đồng nhân dân tỉnh vào tháng 6/2020.
- Phối hợp với các sở, ngành và các địa phương nghiêm túc triển khai công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid- 2019 theo chỉ đạo của UBND tỉnh; triển khai các
hình thức học trực tuyến online hoặc thông qua các mạng xã hội (zalo, facebook,.);
xây dựng Đề án thi/xét thăng hạng giáo viên THPT từ hạng III lên hạng II theo chỉ
đạo của Bộ GDĐT; tham mưu UBND tỉnh ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt
động của các trung tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh.
2.2. Y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình
- Tình hình dịch bệnh trong tháng 4 và 4 tháng đầu năm ổn định, nhiều bệnh
truyền nhiễm giảm so với cùng kỳ nhất là sốt xuất huyết, sởi, viêm gan, uốn ván, tay
chân miệng. Các dịch bệnh mới nổi như Cúm A, Ebola, Zika MERS-CoV.
- Số trường hợp mắc/chết đối với sốt xuất huyết là 300/0. Khám điều trị cho
316 bệnh nhân sốt rét, không có ca sốt rét ác tính, không có tử vong. Khám phát hiện
02 bệnh nhân phong mới. Khám phát hiện 155 bệnh nhân lao mới (cùng kỳ 2019: 170
người), số bệnh nhân lao đang được quản lý điều trị là: 226 người, tỷ lệ điều trị khỏi
là 97,2%. Khám và điều trị cho 68 bệnh nhân bị bướu cổ. Đã phát hiện mới 10 bệnh
nhân nhiễm HIV, 03 bệnh nhân AIDS và 03 bệnh nhân tử vong do AIDS.
- Tổng số lượt khám chữa bệnh chung: 726.267 người. Kiểm nghiệm 90 mẫu
thuốc, không phát hiện mẫu thuốc kém chất lượng. Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm
chủng đủ liều 4.740 cháu, đạt 15% (cùng kỳ năm 2019: 11,1%). Số phụ nữ có thai
tiêm uốn ván 2 lần 3.571 lượt, đạt 12% (cùng kỳ năm 2019: 11,3%). Trong 4 tháng
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đầu năm xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm với 16 người người mắc, không có trường
hợp tử vong; nguyên nhân do vi sinh vật (cùng kỳ năm 2019: xảy ra 01 vụ ngộ độc
thực phẩm với 04 người người mắc, 01 trường hợp tử vong).
- Giám sát chặt chẽ các trường hợp về từ các vùng dịch để cách ly y tế theo qui
định. Triển khai việc khai báo y tế đối với 100% hành khách nhập cảnh theo hướng
dẫn của Bộ Y tế. Phối hợp với các đơn vị liên quan đẩy mạnh công tác truyền thông
phòng chống dịch Covid-19. Xây dựng Kế hoạch thành lập Bệnh viện dã chiến. Nhận
cấp phát từ Bộ Y tế: 700 chiếc khẩu trang N95, 700 bộ quần áo phòng dịch, 01 máy
máy sinh học phân tử Realtime PCR. UBND tỉnh đã cấp tạm ứng 43,53 tỷ đồng phục
vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. Hiện ngành Y tế đang trình UBND tỉnh
kinh phí phòng chống dịch Covid-19 cho toàn tỉnh là 161,3 tỷ đồng. Đến nay toàn
tỉnh chưa ghi nhận ca dương tính Covid-19.
2.3. Văn hoá - Thể thao - Du lịch
- Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống
nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020). Hướng dẫn các địa phương, đơn vị tổ chức
các hoạt động kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin và 130 năm ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh; Tiếp tục tuyên truyền và tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ chào
mừng đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của
Đảng; Tăng cường tuyên truyền công tác phòng, chống dịch viêm đường hô hấp cấp
Covid-19. Đề xuất UBND tỉnh xem xét, quyết định xếp hạng các di tích đã được xây
dựng hồ sơ khoa học. Trình ban hành văn bản chỉ đạo thực hiện nếp sống văn minh
trong việc cưới, việc tang và hạn chế tổ chức các hoạt động tập trung đông người để
phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
- Tham mưu UBND tỉnh báo cáo sơ kết 3 năm thực hiện Chương trình số 43CTr/TU ngày 26/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08NQ/TW về phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn. Báo cáo về thông tin cơ
sở vật chất ngành quản lý để phục vụ nhiệm vụ phòng chống Covid-19; làm việc với
các cơ sở lưu trú, lựa chọn 8 cơ sở đề xuất làm cơ sở cách ly phòng chống dịch; đề
xuất tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp kinh doanh các dịch vụ du lịch ứng phó với
dịch Covid-19.
- Hoạt động kinh doanh du lịch bị ảnh hưởng nặng nề do dịch bệnh Covid-19,
hơn 50% cơ sở lưu trú đóng cửa; các điểm tham quan du lịch đóng cửa tạm thời, các
công ty lữ hành tạm ngừng hoạt động. Khách du lịch đến trong tháng 4 chủ yếu là
khách lưu trú, không có khách tham quan, ước đạt 1.000 lượt, doanh thu tháng 4 ước
đạt khoảng 01 tỷ đồng, bằng 3,2% so với tháng 3. Tổng lượt khách du lịch đến trong
4 tháng đầu năm 2020 ước đạt 316.000 lượt, giảm 14% CK, trong đó khách quốc tế
ước đạt 2.814 lượt, giảm 48% CK, khách nội địa ước đạt 313.186 lượt, giảm 8% CK.
Tổng thu du lịch 4 tháng ước đạt 161 tỷ đồng, đạt 26,83% KH, giảm 13% CK.
2.4. Thông tin - truyền thông - Phát thanh truyền hình
- Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh ứng dụng CNTT làm việc tại
nhà để phòng, chống dịch bệnh Covid-19; cung cấp thông tin về dịch bệnh Covid-19
trên địa bàn tỉnh lên Cổng/Trang thông tin điện tử; hướng dẫn cập nhật trạng thái hồ sơ
nhằm kéo dài thời gian giải quyết đối với các thủ tục hành chính do ảnh hưởng bởi dịch
Covid-19. Tổng hợp thông tin nhà hàng, siêu thị, cửa hàng, địa điểm du lịch, khu vui
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chơi giải trí…theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19. Tuyên
truyền việc sử dụng các ứng dụng VietNam Health Declaration và NCOVI để khai báo
sức khỏe nhằm kiểm soát dịch bệnh Covid-19.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các văn bản chỉ đạo tăng cường thực hiện tiếp
nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích; tăng cường
sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 nhằm góp phần phòng, chống dịch
bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh. Hướng dẫn, đề nghị các đơn vị, địa phương tăng
cường công tác đảm bảo an toàn cơ sở hạ tầng và an ninh thông tin trong hoạt động
thông tin và truyền thông phục vụ Đại hội Đảng các cấp trên địa bàn tỉnh năm 2020.
- Toàn tỉnh hiện có 279 điểm phục vụ; trong đó có 163 điểm Bưu điện văn hóa
xã. Có 213/220 xã, phường, thị trấn có báo đến trong ngày (tỷ lệ 96,8%). Tổng số trạm
thu phát sóng (BTS) đến thời điểm này là 1.687 trạm, trong đó có 11 trạm điều khiển
thông tin di động (BSC). Tỷ lệ thuê bao điện thoại hiện nay đạt 90,33 TB/100 dân. Tỷ
lệ thuê bao Internet đạt 6,93 TB/100 dân. Tỷ lệ dân sử dụng Internet đạt 55,67%; tổng
số đại lý Internet, điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng (gọi tắt là đại lý)
trên địa bàn toàn tỉnh là 546 đại lý. Doanh thu BCVT 4 tháng đầu năm 2020 ước đạt
573 tỷ đồng, đạt 32,8% KH.
- Toàn tỉnh hiện có 03 cơ quan báo chí địa phương và 23 cơ quan có văn phòng
đại diện và phóng viên thường trú trên địa bàn tỉnh. Báo Gia Lai trong 4 tháng đầu năm
phát hành 103 kỳ = 929.700 tờ. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phát thanh: 4.416
giờ 30 phút (Trong đó: Bahnar + Jrai: 302 giờ 30 phút); Truyền hình: 13.699 giờ 45
phút (Trong đó: Bahnar + Jrai: 242 giờ). Trong tháng thực hiện 673.495 nghìn trang in
với doanh thu 12,998 tỷ đồng.
2.5. Lao động - Thương binh và Xã hội
- Trong tháng đã tổ chức tư vấn việc làm cho 2.342 lao động, trong đó tư vấn
việc làm, xuất khẩu lao động 278 lượt; hỗ trợ học nghề 05 lao động; tư vấn việc làm,
học nghề, chính sách bảo hiểm thất nghiệp 2.064 lượt người. Giải quyết chế độ thờ
cúng liệt sỹ 18 hồ sơ; đính chính thông tin trên bia mộ 05 hồ sơ; làm thủ tục cắt giảm
84 hồ sơ hưởng trợ cấp NCC; tiếp nhận xử lý 24 hồ sơ mai táng phí theo quy định…
- Báo cáo tổng kết thực hiện Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững giai
đoạn 2016-2020. Triển khai tuyên truyền Ngày Công tác xã hội năm 2020. Cấp 291
khung thiếp chúc thọ và phân bổ 529 triệu đồng để chúc thọ, mừng thọ cho người cao
tuổi tròn 100 tuổi. Rà soát nhu cầu nhà ở xã hội cho các đối tượng chính sách có hoàn
cảnh khó khăn.
- Trình dự thảo Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các
dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng tỉnh giai đoạn 2020-2025 và Đề án
chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và
cộng đồng tỉnh giai đoạn 2020-2025. Ban hành kế hoạch phối hợp về phòng chống bạo
lực, xâm hại trẻ em trong cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông đến năm 2025;
kế hoạch phối về phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em đến năm 2023. Hướng dẫn
đơn vị, địa phương triển khai các Mô hình về trẻ em năm 2020; đề xuất Quỹ Bảo trợ
trẻ em Việt Nam nhu cầu hỗ trợ sữa tươi thuộc Chương trình “Quỹ sữa vươn cao Việt
Nam”.
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2.6. Khoa học và Công nghệ
- Tiếp tục, theo dõi, quản lý 09 dự án thuộc Chương trình Nông thôn miền núi
với tổng kinh phí đầu tư là 67,762 tỷ đồng; quản lý, theo dõi, kiểm tra việc triển khai
thực hiện của 30 nhiệm vụ KH&CN từ những năm trước chuyển sang theo đúng quy
trình, quy định. Xét duyệt đề cương chi tiết và thẩm định kinh phí đối với 06/11 nhiệm
vụ KH&CN cấp tỉnh thực hiện từ năm 2019. Tiếp tục hoàn chỉnh hồ sơ trình UBND
tỉnh đặt hàng đối với 12 nhiệm vụ KH&CN năm 2020. Tổng hợp các nhiệm vụ đề xuất
của các tổ chức và cá nhân trong và ngoài tỉnh năm 2021.
- Thực hiện kiểm định, hiệu chuẩn 241 phương tiện đo lường; thử nghiệm 90
mẫu thực phẩm, phân bón, môi trường, tương ứng 903 chỉ tiêu. Hướng dẫn 01 doanh
nghiệp đăng ký mã số mã vạch. Kiểm định máy X-quang tại 03 cơ sở. Tiếp tục triển
khai các dự án đầu tư tăng cường tiềm lực KHCN. Tăng cường hoạt động kinh doanh,
cung ứng dịch vụ đối với các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở.
2.7. Công tác dân tộc, tôn giáo
- Chương trình 135 thuộc chương trình Mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững:
Ban Dân tộc đang triển khai thực hiện nhiệm vụ tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ
xã với kinh phí 2.123 triệu đồng.
- Về Đề án hỗ trợ đất ở, đất sản xuất, nước sinh hoạt theo Quyết định số
2085/QĐ-TTg ngày 31/10/2016, UBND tỉnh đã giao vốn với kinh phí 1.742 triệu đồng
cho 5 huyện: Kông Chro, Chư Prông, Ia Pa, Krông Pa và Mang Yang triển khai thực
hiện.
- Tổ chức tổng hợp và thẩm định danh sách người có uy tín trong vùng dân tộc
thiểu số đưa ra, thay thế, bổ sung năm 2020 theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg về
Chính sách đối với người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số;
- Phối hợp tuyên truyền công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo các hướng
dẫn hiện hành.
B. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 5/2020:
Trong tháng 5/2020, các sở, ban, ngành, các địa phương tập trung thực hiện các
nhiệm vụ sau:
- Chuẩn bị các nội dung trình UBND tỉnh xem xét báo cáo tại kỳ họp thứ 13HĐND tỉnh khóa XI dự kiến tổ chức vào tháng 7/2020.
I/ Lĩnh vực kinh tế:
1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và các địa phương chủ động rà soát
đánh giá kỹ, tình hình sản xuất, sản lượng của từng loại nông sản có tính đến nhu cầu
thị trường trong nước, chế biến và xuất khẩu. Phối hợp các đơn vị có liên quan hướng
dẫn nông dân thực hiện các biện pháp kỹ thuật đảm bảo gia tăng nhanh nông sản
hàng hóa (nhất là sản phẩm rau màu, sản phẩm chăn nuôi) kịp thời cung ứng cho thị
trường tăng nhanh sau khi kết thúc dịch.
- Tổ chức đánh giá lại tình hình sản xuất các loại nông sản hàng hóa để chủ động
điều chỉnh kế hoạch sản xuất của địa phương, doanh nghiệp cho phù hợp tình hình
thực tế. Thực hiện tốt công tác định hướng, khuyến khích, thu hút doanh nghiệp đầu
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tư xây dựng, phát triển vùng chuyên canh, đẩy mạnh cơ giới hóa và ứng dụng khoa
học kỹ thuật, công nghệ cao vào sản xuất cây ăn quả. Khuyến khích các doanh nghiệp
đẩy mạnh liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, hiện đại hóa dây chuyền công nghệ để
chế biến sâu. Triển khai thực hiện tốt việc hỗ trợ, hướng dẫn doanh nghiệp, người dân
thực hành sản xuất theo quy trình, đáp ứng các yêu cầu của thị trường trong nước và
thực hiện đúng các tiêu chuẩn, quy định pháp lý theo yêu cầu của nước nhập khẩu.
- Theo dõi chặt chẽ để phát hiện sớm và có biện pháp xử lý ngay dịch trên gia
súc, gia cầm và các mầm bệnh khác nếu có phát sinh trên địa bàn, tuyệt đối tránh tình
trạng dịch chồng dịch; chỉ đạo các cơ quan chức năng kiểm soát chặt chẽ công tác
kiểm dịch động, thực vật ra, vào địa bàn tỉnh.
- Hướng dẫn doanh nghiệp và người dân chăn nuôi đại gia súc; chuẩn bị các
điều kiện để tái đàn lợn, khả năng kiểm soát dịch bệnh, thị trường, quy trình chăn
nuôi an toàn sinh học; thực hiện việc đề xuất hỗ trợ sản xuất con giống và thủ tục tín
dụng ngân hàng để người chăn nuôi vay vốn đầu tư khôi phục chăn nuôi lợn. Kiểm
soát chặt, hạn chế tối đa việc đầu cơ tăng giá lợn thịt, lợn giống hiện nay trên thị
trường; đẩy nhanh tiến độ và quy mô tái đàn nhằm ổn định thị trường và giá cả mặt
hàng thịt lợn.
- Về thị trường tiêu thụ, Sở NN-PTNT chủ động phối hợp Sở Công thương, triển
khai hiệu quả công tác xúc tiến phát triển thị trường; tổ chức các diễn đàn xúc tiến
thương mại, thúc đẩy tiêu thụ trong nước thông qua hệ thống kết nối thu mua nông
sản giữa các địa phương, doanh nghiệp và nông dân. Tiếp tục mời gọi, hỗ trợ các nhà
đầu tư về việc đầu tư các nhà máy chế biến, tồn trữ nông sản, trái cây trên địa bàn
tỉnh.
- Về công tác trồng rừng: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để thực hiện công tác
trồng rừng sản xuất năm 2020 đạt kế hoạch đề ra. Tăng cường công tác quản lý bảo
vệ rừng phòng chống cháy rừng.
2. Sở Công thương đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại. Tiếp tục phối hợp
với Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thống kê
lập danh sách các đơn vị, cá nhân, HTX có sản xuất và chế biến hàng nông sản và
thủy sản cung cấp cho Sở Công thương để cung cấp cho các đơn vị thu mua, các
doanh nghiệp, HTX và các địa phương tỉnh bạn nhằm tìm đầu ra cho sản phẩm; giải
quyết nhanh lượng hàng nông, thủy sản ứ đọng do tình hình dịch Covid-19 tác động
đến. Sở Công thương phối hợp với Sở Ngoại vụ tìm kiếm thị trường thay thế và hỗ
trợ các doanh nghiệp kết nối thông tin với các tham tán nước ngoài để tìm hiểu những
quy định của nước sở tại nhằm phục vụ cho công tác xuất khẩu. Vận động các doanh
nghiệp tìm kiếm thị trường thay thế.
- Chỉ đạo các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân, hợp tác xã kinh doanh thương mại
đứng chân trên địa bàn bảo đảm nguyên vật liệu cho sản xuất kinh doanh và tổ chức
sản xuất, phân phối, lưu thông, cung ứng hàng hóa, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng, tháo
gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất kinh doanh cho các doanh nghiệp; đồng thời có
kế hoạch chuẩn bị lượng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu tiêu dùng cho nhân dân
trên địa bàn, không để hiện tượng khan hàng sốt giá xảy ra; nắm chắc, theo dõi diễn
biến thị trường và kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những khó khăn cho doanh
nghiệp.
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- Thực hiện các biện pháp đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt
động thương mại, gắn kết giữa thương mại điện tử với các loại hình thương mại
truyền thống; Triển khai hiệu quả Chiến lược phát triển thương mại trong nước đến
năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
3. Sở Giao thông vận tải xây dựng kế hoạch tăng cường các tuyến đảm bảo vận
chuyển hàng hoá, hành khách; phối hợp với các ngành chức năng tạo mọi điều kiện
cho xe chở vật tư, trang thiết bị cho các công trình xây dựng, xưởng sản xuất nhằm
đẩy nhanh tiến độ xây dựng cơ bản và đảm bảo nguồn nguyên vật liệu cho các nhà
máy tái sản xuất.
- Khuyến khích các doanh nghiệp vận tải tích luỹ, đầu tư, liên doanh, liên kết
phát triển mạnh về quy mô, đủ sức cạnh tranh. Hỗ trợ thành lập các doanh nghiệp
dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh; chú trọng phát triển tại các Khu công nghiệp, Khu
Kinh tế và các khu vực có nhu cầu cao. Sớm hình thành cảng cạn tại Khu kinh tế cửa
khẩu quốc tế Lệ Thanh.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường tiếp tục tổng hợp danh mục các công trình, dự
án có chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng
và danh mục các công trình dự án mà phải thu hồi đất theo quy định báo cáo UBND
tỉnh, trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tháng 7/2020. Tăng cường kiểm tra xử lý
đối với các doanh nghiệp được cấp phép hoạt động khoáng sản vi phạm trong lĩnh
vực khoáng sản, bảo vệ môi trường. Kiểm tra giám sát chặt chẽ đối với hoạt động cấp
phép, khai thác, kinh doanh và sử dụng cát, sỏi lòng sông, đặc biệt chú ý tới tác động
xấu đến môi trường và không gây sạt lở, sụt, lún bờ sông khi khai thác. Tiếp tục đôn
đốc, triển khai các hoạt động thực hiện văn bản số 161/LĐCP ngày 09/5/2019 của
Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc kêu gọi cả nước chung tay hành động giải quyết vấn
đề rác thải nhựa.
5. Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn; hoàn tất thủ tục
đầu tư các dự án để đến 30/4 phải triển khai thi công. Tháo gỡ kịp thời các khó khăn,
vướng mắc về đền bù, giải phóng mặt bằng; trong tháng 5, Sở Kế hoạch và Đầu tư
báo cáo UBND tỉnh các công trình chậm tiến độ, công trình chưa đủ thủ tục để khởi
công và đề xuất điều chỉnh theo quy định. Nâng cao chất lượng công tác thẩm định,
quản lý chất lượng công trình và tăng cường công tác giám sát đầu tư trên địa bàn
tỉnh. Thực hiện tốt công tác phối hợp, đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án quan
trọng trên địa bàn như: Dự án đường nội thị thành phố Pleiku, dự án đường Tôn Đức
Thắng; Dự án hệ thống thủy lợi Hồ chứa nước Plei Thơ Ga huyện Chư Pưh, thủy lợi
Hồ Tầu Dầu huyện Đăk Pơ, công trình Thủy lợi Ia Tô thị xã Ayunpa.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư làm việc với Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định
nhiệm vụ quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030. Tham mưu UBND tỉnh trình Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030 và tầm
nhìn đến năm 2050. Bổ sung các dự án từ nguồn vốn dự phòng ngân sách Trung ương
năm 2018 và quỹ dự trữ tài chính vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 20162020, tổng hợp danh mục dự án kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
7. Sở Tài chính xây dựng dự toán chi ngân sách theo Nghị quyết số 37/NQ-CP
ngày 29/3/2020 của Chính phủ về một số cơ chế đặc thù trong phòng, chống dịch
Covid - 19 và Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ về các giải
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pháp hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19. Tham mưu Ủy ban nhân
dân tỉnh bố trí các nguồn vốn (nguồn dự phòng ngân sách, Quỹ Dự trữ tài chính và
các nguồn vốn khác) phục vụ chi đảm bảo 30% nguồn ngân sách địa phương phòng,
chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19 theo quy định;
tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh báo cáo Bộ Tài chính tạm ứng kinh phí ngân sách
Trung ương đảm bảo 70% theo quy định để đảm bảo kinh phí phòng, chống dịch và
hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid - 19. Tham mưu Ủy ban nhân dân
tỉnh tạm ứng cho các huyện, thị xã, thành phố khó khăn để kịp thời phòng, chống
dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch Covid - 19. Tập trung rà soát các dự
án đã được phân bổ vốn nhưng chưa có vốn để xuất vốn cho các công trình, đã triển
khai và có khối lượng, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư. Trường hợp chưa đảm bảo
nguồn vốn phải trình Ủy ban nhân dân tỉnh xin ý kiến chỉ đạo và đề xuất hướng giải
quyết. Chủ động đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh ứng vốn triển khai công trình thuộc
danh mục đầu tư từ nguồn thu sử dụng đất và xổ số kiến thiết khi nguồn thu chưa
đảm bảo.
- Cục Thuế tỉnh tăng cường quản lý nguồn thu nhằm đảm bảo cân đối ngân
sách. Phối hợp với các sở, ban, ngành tỉnh và địa phương triển khai kịp thời và hữu
hiệu ngay các chính sách về miễn giảm thuế, tiền thuê đất, kéo dài thời gian, giản tiến
độ nộp tiền thuế, tiền thuê đất... cho các đối tượng, doanh nghiệp bị ảnh hưởng theo
quy định.
8. Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh triển khai tốt nội dung quy định tại
Thông tư số 01/2020/TT-NHNN ngày 13/3/2020 và Chỉ thị 02/CT-NHNN ngày
31/3/2020 của Ngân hàng Nhà nước về các giải pháp cấp bách của Ngành Ngân hàng
nhằm tăng cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh
Covid 19.
- Chỉ đạo các đơn vị trực thuộc chủ động nắm bắt tình hình sản xuất kinh
doanh, mức độ thiệt hại của khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của dịch Covid 19 nhất là những ngành, lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nhiểu như du lịch, vận tải, xuất
khẩu...; Chủ động hướng dẫn hỗ trợ người dân trong quá trình xử lý các đề nghị tháo
gỡ khó khăn về hoạt động vay vốn. Đồng thời triển khai nhanh và hiệu quả các gói hỗ
trợ của Chính phủ đối với các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid 19.
II/ Lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ
doanh nghiệp, kinh tế tập thể:
1. Các sở, ngành, địa phương triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP của
Chính phủ về việc tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi
trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020 và định hướng
đến năm 2021. Đẩy mạnh thực hiện các giải pháp, chính sách nhằm cải thiện căn bản,
tạo chuyển biến mạnh mẽ các chỉ tiêu về môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh; hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ; hợp tác xã; tạo môi trường kinh
doanh bình đẳng; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư; tạo điều kiện tốt nhất cho các
nhà đầu tư sớm hoàn thành các thủ tục để triển khai thực hiện. Thực hiện việc khảo
sát, lấy ý kiến của doanh nghiệp để đánh giá năng lực cạnh tranh cấp sở, ban, ngành
và địa phương của tỉnh (chỉ số DCCI).
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2. Sở Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Sở Tài chính thẩm định về chỉ tiêu kế
hoạch hoạt động năm 2020 của các Công ty Lâm nghiệp; tham gia quyết toán vốn
nhà nước tại doanh nghiệp sau cổ phần hóa; xử lý các vướng mắc sau cổ phần hóa tại
các doanh nghiệp; thẩm định điều lệ tổ chức hoạt động của các Công ty TNHH MTV
Lâm nghiệp; tiếp tục triển khai Đề án Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn
tỉnh; triển khai Chương trình khởi nghiệp 2020; tiếp tục triển khai và tham mưu
UBND tỉnh các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo
đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid -19; giải quyết các kiến nghị liên quan
đến các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trong giai đoạn bị ảnh hưởng dịch bệnh
Covid -19. Tham mưu UBND tỉnh triển khai các nội dung của Nghị định
57/2018/NĐ-CP Ban hành Quyết định chủ trương đầu tư về danh mục dự án khuyến
khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn; định mức hỗ trợ đối với từng
loại hạng mục, công trình phù hợp với các mức hỗ trợ quy định tại NĐ57; Tham mưu
đề xuất UBND tỉnh các nội dung sửa đổi, bổ sung Quyết định 546/QĐ-UBND ngày
30/11/2018 của UBND tỉnh về việc ban hành quy định trình tự thực hiện dự án đầu tư
trên địa bàn tỉnh sau khi Luật Đầu tư sửa đổi được Quốc hội thông qua; tổ chức hội
nghị tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp sau khi tổ chức Hội nghị của
Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp nhằm tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất
kinh doanh, tái khởi động nền kinh tế ứng phó Covid-19. Tổng hợp cơ sở dữ liệu
doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh cá thể để phục vụ việc đánh giá DDCI năm
2020.
3. Các sở, ngành, địa phương tiếp tục thực hiện tốt việc đẩy mạnh phát triển
hợp tác xã trên địa bàn tỉnh. Quan tâm, tạo điều kiện để các hợp tác xã thay đổi mô
hình hoạt động, áp dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao chất lượng hoạt động,
gắn với chuổi giá trị; chú trọng việc phát triển HTX tại các xã đăng ký đạt chuẩn
nông thôn mới, các mô hình mẫu hợp tác xã nông nghiệp gắn với du lịch, cung cấp
dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, phát triển cánh đồng
lớn.
III/ Lĩnh vực văn hóa - xã hội:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra việc quản lý dạy học, sử
dụng và bảo quản các trang thiết bị; tập trung đẩy mạnh việc thực hiện công tác xây
dựng trường học đạt chuẩn quốc gia ở các cấp học, bậc học. Tham gia cuộc thi
KHKT cấp quốc gia năm học 2019-2020 tại Đà Nẵng. Tổ chức hội nghị triển khai Kế
hoạch số 2134/KH-UBND ngày 26/9/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai về việc
thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong
giáo dục phổ thông” giai đoạn 2019-2025. Tham mưu UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung
Khung kế hoạch thời gian năm học 2019-2020 theo Khung kế hoạch thời gian của Bộ
GD&ĐT. Xây dựng kế hoạch chuẩn bị điều kiện tổ chức Hội nghị điểm điển hình
tiên tiến năm 2020 tiến đến Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Gia Lai lần thứ X năm
2020. Tiếp tục tham mưu, chỉ đạo, tuyên truyền, thực hiện các biện pháp cấp bách về
phòng, chống dịch Covi-19.
2. Sở Y tế tăng cường giám sát, theo dõi tình hình dịch bệnh để phát hiện và xử
lý kịp thời. Giám sát chặt chẽ tình hình sốt rét và sốt xuất huyết, tay chân miệng, bạch
hầu, Cúm A, sởi.... tại các địa phương. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác
khám chữa bệnh, cấp cứu. Tiếp tục duy trì và triển khai có hiệu quả các biện pháp
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phòng, chống dịch đã và đang thực hiện. Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong
việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch như truyền thông, chia sẻ thông tin,
tổ chức triển khai các hoạt động chủ động phòng chống dịch, kiểm tra, giám sát hỗ
trợ các hoạt động phòng, chống dịch tại địa phương. Đảm bảo đủ kinh phí, thuốc,
dịch truyền, trang thiết bị, hóa chất… cho phòng, chống dịch. Tổ chức quán triệt
mạnh mẽ trong đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế, vừa chống dịch, vừa chăm sóc sức
khỏe nhân dân toàn diện. Tất cả các bệnh viện, trung tâm y tế duy trì hoạt động khám
chữa bệnh bình thường. Việc khám, chữa bệnh được phân luồng, có yêu cầu khai báo
y tế cụ thể, những trường hợp nghi ngờ nhiễm Covid-19 đều được tổ chức khám riêng
và nếu có trường hợp nghi ngờ đều được cách ly kịp thời, không để lây chéo trong
bệnh viện.
3. Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tiếp nhận xử lý hồ sơ tăng, giảm
hưởng trợ cấp NCC với nước; di chuyển hài cốt liệt sĩ; thăm viếng mộ liệt sĩ theo quy
định. Xây dựng kế hoạch lễ truy điệu, an táng liệt sỹ quân tình nguyện Việt Nam hy
sinh tại chiến trường Campuchia tại nghĩa trang Đức Cơ. Hướng dẫn các địa phương
tổ chức chi trả hỗ trợ đối tượng bị tác động bởi dịch Covid 19 theo chỉ đạo của Chính
phủ và UBND tỉnh. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức: Hội nghị tổng kết công tác Xuất
khẩu lao động năm 2019; Tháng hành động ATVSLĐ năm 2020. Báo cáo kết quả rà
soát mức lương tối thiểu vùng. Báo cáo điều kiện dạy nghề cho lao động nông thôn
để triển khai Đề án 1956 năm 2020. Theo dõi, nắm bắt tình hình công tác phòng,
chống dịch Covid-19 và các hoạt động, quản lý học viên tại Cơ sở tư vấn và cai
nghiện ma túy. Báo cáo kết quả xếp hạng địa phương về thực hiện quyền trẻ em.
4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh
Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020) và 134 năm Ngày Quốc tế Lao động
(01/5/1886- 01/5/2020); tuyên truyền đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng
toàn quốc lần thứ XIII; tiếp tục tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
Tập trung kiểm kê cồng chiêng, nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn sử thi; đôn đốc,
hướng dẫn các đơn vị cấp huyện lập hồ sơ khoa học đề nghị xếp hạng di tích. Tổ
chức các hoạt động thể dục, thể thao sau khi có công bố hết dịch bệnh Covid-2019.
Xây dựng kế hoạch phát triển mô hình du lịch làng, xã nông thôn mới gắn với sản
xuất rau, trái cây và xây dựng phát triển các mô hình trải nghiệm trên địa bàn tỉnh
giai đoạn 2020-2025; xây dựng bộ tài liệu hướng dẫn sử dụng logo, slogan du lịch
Gia Lai; xây dựng đề án điều tra thị trường để xây dựng kế hoạch thu hút khách du
lịch. Tăng cường quản lý các khu, điểm du lịch, các cơ sở lưu trú, kinh doanh thể dục
thể thao về triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
5. Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh theo lộ
trình. Trình UBND tỉnh phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ đối với 11 nhiệm vụ
KH&CN thực hiện từ năm 2019 để tiến hành ký kết hợp đồng triển khai thực hiện và
phê duyệt danh mục 12 nhiệm vụ nghiên cứu triển khai năm 2020. Tư vấn, hỗ trợ để
các tổ chức và cá nhân thực hiện bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm, dịch
vụ. Tổ chức tuyên truyền về xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu. Tiếp tục đẩy mạnh
hoạt động của Điểm thông báo, hỏi đáp hàng rào kỹ thuật trong thương mại (TBT),
Điểm kết nối cung-cầu công nghệ, Điểm tư vấn xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu.
Xây dựng điều tra cập nhật thông tin về trình độ công nghệ của doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh; triển khai hoạt động của Cổng thông tin Khởi nghiệp tỉnh Gia Lai.
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6. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh kế hoạch triển khai Đề
án “Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh”. Bảo đảm an toàn
thông tin mạng trên địa bàn tỉnh; theo dõi việc thực hiện kết nối, liên thông, gửi, nhận
văn bản điện tử 4 cấp của các đơn vị trên địa bàn tỉnh; theo dõi việc vận hành các hệ
thống CNTT dùng chung của tỉnh. Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo
tăng cường đảm bảo chất lượng, an toàn, an ninh trong cung ứng dịch vụ bưu chính
đảm bảo an toàn, an ninh thông tin liên lạc trong dịp lễ, công tác phòng chống, dịch
bệnh COVID - 19. Rà soát, thống kê và đánh giá trang thiết bị thông tin liên lạc phục
vụ chỉ đạo điều hành phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn tỉnh.
Kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh năm 2020. Tiếp tục thực hiện
công tác tuyên truyền theo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, của các cơ quan
cấp trên. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động Báo chí; Xuất bản - In
ấn - Phát hành; Phát thanh - Truyền hình và Thông tin điện tử; Thông tin đối ngoại;
Thông tin cơ sở trên địa bàn, thường xuyên kiểm tra, nắm tình hình, kịp thời phát
hiện, xử lý các vi phạm trong hoạt động báo chí, xuất bản, phát hành.
7. Ban Dân tộc tổ chức triển khai thực hiện các kế hoạch đã được phê duyệt bao
gồm: Đề án đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận
động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017-2021 theo Quyết
định số 1163/QĐ-TTg ngày 08/8/2017 của Thủ tướng Chính phủ năm 2020; Đề án
giảm thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu
số theo Quyết định 498/QĐ-TTg; Đề án hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới vùng dân tộc
thiểu số giai đoạn 2018-2025 theo Quyết định số 1898/QĐ-TTg.
Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 4 và 4
tháng đầu năm 2020; kính trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:
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