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BÁO CÁO
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 01/NQ-CP VÀ TÌNH HÌNH
KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 05 VÀ 05 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 5 và 5 tháng năm 2020 như sau:
I. VỀ TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 5 VÀ 5 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;
mía 5.361 ha, đạt 103,7% KH, tăng 15,3%; 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; 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; mỳ 10.456 ha, đạt 96,3% KH, giảm 6,3% CK; ngô 3.495 ha, đạt 78,7%
KH, giảm 11,5% CK; khoai lang 989 ha, đạt 77,9 % KH, giảm 14,5% CK; thuốc lá
3.511 ha, đạt 95,2% KH, giảm 7% CK.
Tính đến ngày 20/5/2020, tổng diện tích thu hoạch vụ Đông Xuân là 54.984,8
ha/72.099 ha, đạt 76,3% tổng diện tích gieo trồng.
- Từ ngày 14/5/2019 đến nay, trên địa bàn tỉnh dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra tại
3.472 hộ/410 thôn, làng của 110 xã, phường, thị trấn thuộc 15/17 huyện, thị xã, thành
phố, tổng số lợn mắc bệnh, chết và tiêu hủy là 30.594 con, khối lượng: 1.520,5 tấn
(có 13 xã, phường, thị trấn bị dịch tái phát). Ngày 23/4/2020, UBND huyện Chư Păh
đã ban hành Quyết định số 397/QĐ-UBND về việc công bố hết dịch bệnh Dịch tả lợn
Châu Phi (DTLCP), đây là ổ dịch bệnh DTLCP cuối cùng của tỉnh.
- Trong tháng 5 trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 65 vụ vi phạm Luật Lâm nghiệp; tính
chung 5 tháng đã xảy ra 237 vụ1 tăng 17 vụ so với năm 2019; nộp ngân sách 3.437,5
tỷ đồng.
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Mua bán, vận chuyển, cất giữ lâm sản trái phép 167 vụ; phá rừng trái phép 35 vụ; khai thác gỗ, lâm sản khác 21 vụ, vi
phạm về phòng cháy chữa cháy rừng 03 vụ, vi phạm khác 05 vụ; xử lý hành chính 181 vụ, khởi tố hình sự 24 vụ; tịch
thu 126 phương tiện các loại và 293,84 m3 gỗ các loại.

1.2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới được UBND tỉnh thường
xuyên kiểm tra, chỉ đạo triển khai thực hiện. Rà soát và đề xuất lại nội dung điều
chỉnh Kế hoạch thực hiện Đề án hỗ trợ thôn, làng khu vực biên giới xây dựng nông
thôn mới giai đoạn 2019 – 2020. Tổ chức thẩm tra hồ sơ Thị xã An Khê hoàn thành
nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2019 và hoàn thiện hồ sơ trình UBND tỉnh tổ
chức họp Ban Chỉ đạo các Chương trình MTQG tỉnh.
1.3. Công nghiệp: Giá trị sản xuất công nghiệp (giá so sánh 2010) ước thực
hiện tháng 5 đạt 1.614,9 tỷ đồng, 5 tháng ước đạt 7.978 tỷ đồng, đạt 34,81% KH và
tăng 0,33% CK. Trong đó: công nghiệp khai khoáng tháng 5 đạt 9,74 tỷ đồng, 5
tháng ước đạt 51,44 tỷ đồng, đạt 28,58% KH, tăng 1,36% CK; công nghiệp chế biến,
chế tạo ước thực hiện tháng 5 đạt 1.133,4 tỷ đồng, 5 tháng ước đạt 5.769,22 tỷ đồng,
đạt 37,71% KH, tăng 0,39% CK; công nghiệp sản xuất và phân phối điện, khí ước
thực hiện tháng 5 đạt 464,93 tỷ đồng, 5 tháng ước đạt 2.118,91 tỷ đồng, đạt 28,84%
Kh, tăng 0,09% CK; cung cấp nước, quản lý và xử lý rác thải, nước ước thực hiện
tháng 5 đạt 6,76 tỷ đồng, 5 tháng ước đạt 38,31 tỷ đồng, đạt 41,64% KH, tăng 3,11%
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 ngày
13/12/2019, Quyết định số 99/QĐ-UBND ngày 09/3/2020 và Quyết định số 186/QĐUBND ngày 27/4/2020 là 3.819,641 tỷ đồng; trong đó kế hoạch vốn đầu tư tính số
liệu giải ngân là 3.365,326 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 20/5/2020 khối lượng thực hiện đạt
944,704 tỷ đồng, giải ngân đạt 780,170 tỷ đồng, bằng 23,2% kế hoạch (vốn ngân sách
tỉnh giải ngân đạt 27,9%, vốn ngân sách trung ương giải ngân đạt 26,9%, vốn ODA
giải ngân đạt 8,7%, vốn năm 2019 kéo dài sang năm 2020 đạt 11,7%,). Trong 30 dự
án khởi công mới, có 01 dự án hoàn thành, 24 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.
1.5. Thương mại - xuất nhập khẩu:
- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 5 tháng ước đạt 26.929 tỷ
đồng, bằng 35,9% KH, tăng 7,1% CK. Hoạt động thương mại đã khởi sắc trở lại và
bắt đầu tăng tốc, các mặt hàng có tỷ trọng lớn là lương thực, thực phẩm vẫn khá dồi
dào. Các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch vụ, du lịch, giao thông vận tải, khách sạn,
cơ sở lưu trú, nhà hàng, hoạt động trở lại. Tuy nhiên lĩnh vực du lịch và lưu trú, khách
sạn, nhà hàng tăng tốc chậm.
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Một số ngành công nghiệp có giá trị sản phẩm tăng: Chè các loại 5 tháng ước đạt 525 tấn, đạt 28,46% KH, tăng 12,9%
CK; tinh bột sắn ước đạt 89.384 tấn, đạt 48,84% KH, tăng 0,95% CK; sản phẩm MDF ước đạt 24.416 m3, đạt 37,56%
KH, tăng 16,33% CK; xi măng ước đạt 49.668 tấn, đạt 62,09% KH, tăng 89,15% CK; đá Granít ước đạt 562.418 m2,
đạt 40,49% KH, tăng 3,55% CK; phân vi sinh ước đạt 8.530 tấn, đạt 28,43% KH, tăng 0,74% CK; chế biến sữa ước đạt
8.057.000 lít, đạt 32,23% KH, tăng 18,64% CK.
Một số ngành công nghiệp có giá trị sản phẩm giảm: Sản lượng điện 5 tháng ước đạt 2.079,81 triệu KWh, đạt 28,42%
KH, giảm 0,21% CK; đường tinh chế đạt 126.015 tấn, đạt 42,72% KH, giảm 20,69% CK.
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- Kim ngạch xuất khẩu tháng 5 ước đạt 50 triệu USD, tính chung 5 tháng đạt 195
triệu USD, bằng 30,9% kế hoạch, giảm 23,5% CK. Nguyên nhân chủ yếu do giá cà phê
thu mua nội địa và xuất khẩu giảm so với cùng kỳ, đây là mặt hàng xuất khẩu chủ lực của
tỉnh, nên đã ảnh hưởng lớn đến tổng kim ngạch xuất khẩu toàn tỉnh. Ngoài ra, do tình hình
dịch bệnh covid - 19 diễn biến phức tạp kéo dài làm ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu
các doanh nghiệp, khối lượng xuất khẩu các mặt hàng giảm như sắn lát, tinh bột sắn, cao
su, trái cây...
- Kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 7 triệu USD, 5 tháng đạt 35 triệu USD
đạt 31,4% KH, giảm 38% CK. Kim ngạch nhập khẩu giảm chủ yếu ở các sản phẩm
gỗ, hạt điều. Nguyên nhân do chính sách hạn chế xuất khẩu gỗ nguyên liệu của
Campuchia nên đến thời điểm này không phát sinh gỗ nhập khẩu qua cửa khẩu quốc
tế Lệ Thanh. Các doanh nghiệp của tỉnh gặp khó khăn khi cạnh tranh thu mua nông
sản với doanh nghiệp các tỉnh khác trong nước (Bình Dương, Bình Phước) và nước
ngoài (Trung Quốc, Thái Lan). Việc tăng cường kiểm soát dịch bệnh từ các quốc gia
nhập khẩu (Lào, Campuchia..) cũng làm giảm lượng hàng nhập khẩu vào tỉnh.
1.6. Tài chính - Ngân hàng:
a) Tài chính:
- Thu ngân sách trên địa bàn tháng 5 đạt 217,3 tỷ đồng, tính chung 5 tháng đạt
1.717,5 tỷ đồng, bằng 37,6% dự toán trung ương giao, 33% dự toán HĐND tỉnh giao,
giảm 9,8% so với cùng kỳ, trong đó thu từ DNNN trung ương đạt 27,9%, thu từ
DNNN địa phương đạt 53,8%, khu vực công thương nghiệp ngoài quốc doanh đạt
30,7%, thuế thu nhập cá nhân đạt 40,5%, thuế bảo vệ môi trường đạt 41,7%, thu tiền
sử dụng đất đạt 31,9%. 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 5 đạt 1.029 tỷ đồng, tính chung 5 tháng
đạt 5.146 tỷ đồng, bằng 37,7% dự toán HĐND tin̉ h giao, tăng 12% CK.
b) Ngân hàng: Ước đến cuối tháng 5/2020, tổng nguồn vốn huy động trên địa
bàn tỉnh đạt 37.700 tỷ đồng, tăng 3% so với cuối năm 2019. Tổng dư nợ cho vay trên
địa bàn tỉnh đạt 90.700 tỷ đồng, tăng 1,2% so với cuối năm 2019. Nợ xấu là 3.196 tỷ
đồng, chiếm tỷ trọng 3,52% tổng dư nợ. Tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ tăng 0,8% so
với cuối năm 2019.
Đến ngày 06/5/2020, số dư nợ trên địa bàn tỉnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19 là 21.443 tỷ đồng. Ngành ngân hàng tỉnh đã thực hiện các biện pháp hỗ trợ như:
cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi, giữ nguyên nhóm nợ 13.916 tỷ đồng với
9.177 khách hàng. Trong đó: dư nợ đã được cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên
nhóm nợ là 801 tỷ đồng với 159 khách hàng; dư nợ được miễn, giảm lãi là 13.116 tỷ
đồng với 9.018 khách hàng và số tiền lãi đã được miễn, giảm là 3.572 triệu đồng. Bên
cạnh đó, các ngân hàng đã cho vay mới để tiếp tục đầu tư sản xuất kinh doanh 1.810
tỷ đồng với 1.331 khách hàng.
1.7. Giao thông vận tải: Tổng doanh thu 5 tháng ước đạt 2.256 tỷ đồng, giảm
1,98% CK và đạt 36,28% KH. Khối lượng vận chuyển hàng hóa ước đạt 11,1 triệu
tấn, giảm 0,12% CK và đạt 36,08% KH; khối lượng luân chuyển ước đạt 1.799,7
triệu T.Km, giảm 0,26% CK và đạt 39,73% KH; khối lượng vận tải hành khách ước
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đạt 8,98 triệu lượt hành khách, giảm 3,88% CK và đạt 36,92% KH; hành khách luân
chuyển ước đạt 331,42 triệu Hk.km, giảm 4,74% CK và đạt 40,16% KH.
1.8. Tài nguyên và môi trường:
- Trong tháng đã giao đất cho 04 tổ chức với tổng diện tích là 39.126,44 ha;
cho 11 tổ chức thuê đất với tổng diện tích 824,22 ha. Tổ chức kiểm tra, đôn đốc tiến
độ kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn các
huyện, thị xã, thành phố.
- Cấp 01 giấy phép khai thác khoáng sản, cấp 01 giấy phép thăm dò khoáng
sản; Phê duyệt trữ lượng khoáng sản cho 03 mỏ.
- Tổ chức Hội đồng thẩm định Báo cáo ĐTM cho 08 dự án, trình UBND tỉnh ra
quyết định phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường 01 dự án; cấp theo thẩm
quyền 01 giấy xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường. Thông báo đủ điều kiện
đưa vào vận hành thử nghiệm 01 dự án.
1.9. Về triển khai Luật Quy hoạch:
- Tham gia họp thẩm định tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư về thẩm định nhiệm vụ
quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050.
- Tham gia ý kiến hồ sơ trình thẩm định nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng
các phường Hoa Lư, Phù Đổng, Thống nhất, Đống Đa thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.
1.10. Công tác cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, kêu gọi
đầu tư, hỗ trợ doanh nghiệp:
- Trong tháng 5 có 110 doanh nghiệp và 85 chi nhánh, văn phòng đại diện
thành lập mới, tổng vốn đăng ký 850 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng có 405 doanh
nghiệp thành lập mới, (tăng 19,8% CK), với tổng vốn đăng ký 3.385 tỷ đồng (tăng
24,2% CK). Nâng số lượng doanh nghiệp đăng ký hoạt động trên địa bàn tỉnh là
6.263 doanh nghiệp, với tổng vốn đăng ký 98.140 tỷ đồng. Xử lý giải thể 49 doanh
nghiệp (tăng 22,2% CK). Có 121 doanh nghiệp tạm ngưng hoạt động (tăng 37,1%).
Trong tháng có 6 HTX thành lập mới, tính chung 5 tháng, có 20 HTX thành lập mới,
giải thể 05 HTX. Toàn tỉnh hiện có 274 hợp tác xã hoạt động theo Luật hợp tác xã
năm 2012 (gồm 220 HTX nông nghiệp, 25 HTX vận tải, 10 HTX công nghiệp - tiểu
thủ công nghiệp, 7 HTX xây dựng, 6 HTX thương mại và 6 quỹ tín dụng nhân dân).
- Trong tháng đã tham mưu UBND tỉnh cấp quyết định chủ trương đầu tư 03
dự án với vốn đăng ký 205 tỷ đồng. Tính chung 5 tháng có 17 dự án được cấp Quyết
định chủ trương đầu tư, tổng vốn đăng ký là 1.135 tỷ đồng.
- Rà soát, báo cáo các thủ tục triển khai dự án Sân golf Đak Đoa theo Nghị
định 52/2020/NĐ-CP ngày 27/4/2020 về đầu tư xây dựng và kinh doanh sân gôn; báo
cáo giải trình hồ sơ Quyết định chủ trương đầu tư dự án Sân golf Đak Đoa theo ý kiến
thẩm định của các Bộ, ngành; rà soát, báo cáo các nội dung về việc ban hành tiêu
chuẩn, quy trình cấp Quyết định chủ trương đầu tư phục vụ đoàn giám sát của Ban
Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam.
- Trình UBND tỉnh báo cáo Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2019 theo
nội dung chỉ đạo tại văn bản số 1527 ngày 08/5/2020 của Văn phòng UBND tỉnh về
việc triển khai văn bản số 3485/VPCP-KSTT về Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh
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năm 2019. Rà soát các dự án đầu tư trên địa bàn đang được nhà đầu tư quan tâm để
đăng Báo Đầu tư và báo Gia Lai. Báo cáo giải pháp DDCI.
- Xác định nguồn gốc tài sản trên đất đối với diện tích 23,4 ha bàn giao UBND
huyện Chư Sê của Công ty TNHH MTV Cà phê Gia Lai; hướng dẫn Công ty CP
Công trình đô thị Gia Lai giải quyết chế độ cho ông Nguyễn Văn Ngà, Giám đốc
công ty; thẩm định Điều lệ sửa đổi của các công ty lâm nghiệp.
- Xây dựng dự thảo hướng dẫn quy trình thực hiện và hỗ trợ kinh phí cho
doanh nghiệp tham gia Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên trên địa bàn tỉnh,
giai đoạn 2019-2023. Tham mưu UBND tỉnh một số nội dung phục vụ Hội nghị trực
tuyến Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho
doanh nghiệp trong dịch covid 19; hướng dẫn chính sách hỗ trợ cho doanh nghiệp
trong giai đoạn bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid 19; đăng ký thành viên Ban Biên tập
và phối hợp cung cấp thông tin trên Cổng thông tin Khởi nghiệp tỉnh Gia Lai; tham
mưu, đề xuất UBND tỉnh một số nội dung tổ chức hội nghị gặp mặt doanh nghiệp
năm 2020; xây dựng dự thảo hướng dẫn quy trình thực hiện và hỗ trợ kinh phí cho
doanh nghiệp tham gia Đề án hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trên trên địa bàn tỉnh,
giai đoạn 2019-2023; phối hợp với các sở, ngành báo cáo tình hình hoạt động của
HTX năm 2019, phân loại HTX và khó khăn, vướng mắc của HTX trong tình hình
dịch bệnh 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; kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia THPT, lớp 12, năm học 20192020; cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học, 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; ban hành quy chế phối hợp quản lý hoạt động của các trung
tâm ngoại ngữ, tin học trên địa bàn tỉnh; 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.
- Tổng hợp quy hoạch trình độ cao giai đoạn 2021-2026. Triển khai kiểm định
chất lượng giáo dục các trường mầm non, phổ thông và trường học đạt chuẩn quốc
gia ở các cấp học, bậc học; hướng dẫn tổ chức dạy học và ôn tập lớp 12. Xây dựng kế
hoạch bồi dưỡng cho giáo viên dạy lớp 1 thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông
mới; kế hoạch tổ chức Hội nghị điểm về điển hình tiên tiến năm 2020; kế hoạch tuyển
sinh lớp 6, lớp 10, năm học 2020-2021. Triển khai kế hoạch hành động phòng ngừa,
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hỗ trợ, can thiệp bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em trong các cơ sở giáo dục giai đoạn
2020-2025. Tập huấn triển khai phần mềm tuyển sinh vào lớp 10; ban hành kế hoạch
thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấ p tin̉ h , năm ho ̣c 2019 -2020. Xây dựng Đề án “Xét
thăng hạng giáo viên mầm non, tiểu học từ hạng IV lên hạng III và từ hạng III lên II;
giáo viên THCS từ hạng III lên hạng II”. Xây dựng kế hoạch, chương trình giảng dạy,
học tập theo chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo.
2.2. Y tế, dân số và kế hoạch hoá gia đình
- Tình hình dịch bệnh trong 5 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, đặc biệt là nCov cho
đến nay toàn tỉnh chưa ghi nhận ca mắc nào.
Số trường hợp mắc/chết đối với sốt xuất huyết là 326/0. Khám điều trị cho 366
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, 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 90 bệnh nhân bị bướu cổ. Đã phát hiện mới 13 bệnh nhân nhiễm HIV, 4 bệnh
nhân AIDS và 4 bệnh nhân tử vong do AIDS.
Tổng số lượt khám chữa bệnh chung: 842.816 người. Kiểm nghiệm 90 mẫu
thuốc, không phát hiện mẫu thuốc kém chất lượng. Trong 5 tháng đầu năm xảy ra 01
vụ ngộ độc thực phẩm với 16 người mắc, không có trường hợp tử vong; nguyên nhân
do vi sinh vật (cùng kỳ năm 2019 có 01 vụ ngộ độc thực phẩm với 04 người người
mắc, 01 trường hợp tử vong).
Công tác đấu thầu thuốc: Điều tiết thuốc trúng thầu tập trung cấp địa phương
năm 2019-2020 cho các cơ sở khám, chữa bệnh. Thành lập Hội đồng thẩm định kế
hoạch đấu thầu thuốc năm 2020 cho các cơ sở y tế công lập trên địa bàn tỉnh. Trình
UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp thuốc thiết yếu phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh.
Công tác phòng, chống dịch covid-19: 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. Tiếp nhận
1.000 test nhanh phát hiện kháng thể và 30 Bộ Test RT-PCR để phục vụ cho công tác
xét nghiệm COVID-19 của Bộ Y tế.
Cập nhật số liệu của tỉnh về số trường hợp cách ly và số mẫu lấy xét nghiệm
COVID-19 lũy kế đến ngày 14/5/2020 như sau: Tổng số trường hợp cách ly: 1.312
trường hợp; trong đó: cách ly tại cơ sở y tế: 189; cách ly tại khu cách ly tập trung:
540; cách ly tại nhà: 583. Số ca cách ly đã qua 14 ngày: 1.237/1.312 trường hợp,
trong đó: tại cơ sở y tế: 175/189 trường hợp; tại khu cách ly tập trung: 479/539; tại
nhà, nơi lưu trú: 583/583 trường hợp. Tổng số trường hợp được chỉ định lấy mẫu xét
nghiệm: 1.330 mẫu (mẫu dương tính: 0).
2.3. Văn hoá - Thể thao - Du lịch
- Tuyên truyền kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/189019/5/2020) và 134 năm ngày Quốc tế Lao động (01/5/1886- 01/5/2020); tổ chức triển
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lãm ảnh chuyên đề “Chủ tịch Hồ Chí Minh- những nét phát họa chân dung”; tuyên
truyền đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Đề xuất
UBND tỉnh xem xét, quyết định xếp hạng các di tích đã được xây dựng hồ sơ khoa
học. Trình UBND tỉnh kế hoạch triển khai Chỉ thị số 08/CT-TTg ngày 04/02/2020
của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh công tác phòng, chống bạo lực gia đình trên
địa bàn tỉnh; Kế hoạch tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kế xây
dựng đời sống văn hóa”. Chủ trương thực hiện công trình Bảo tồn và phát huy giá trị
di tích Nền nhà, Hồ nước và Kho tiền Ông Nhạc tại huyện Kông Chro “Hạng mục Tu
bổ, phục hồi Hồ nước ông Nhạc và Cổng tứ trụ”; Chủ trương thực hiện dự án xây
dựng nhà bia tại điểm di tích lịch sử “Địa điểm chiến thắng Đường 7 - Sông Bờ” thị
xã Ayun Pa. Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Xây dựng thành phố Pleiku theo
hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030” lĩnh vực
văn hóa,thể thao và du lịch.
- Trình UBND tỉnh chủ trương phối hợp tổ chức các giải bóng đá quốc gia trên
sân vận động TP. Pleiku; phê duyệt kế hoạch tổ chức tháng hoạt động thể dục, thể
thao cho mọi người và ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân giai đoạn 2020-2030.
Ban hành Kế hoạch tổng kết 10 năm thực hiện “Chiến lược phát triển thể dục, thể
thao Việt Nam đến năm 2020”; ban hành Điều lệ các giải thể thao tỉnh năm 2020 và
kế hoạch tổ chức các lớp bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cấp tỉnh; ký kết chương
trình phối hợp với Ban đại diện Hội Người cao tuổi tỉnh về tổ chức các hoạt động
TDTT dành cho Người cao tuổi năm 2020. Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ và
UBND tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 nên các sự kiện và các giải
thi đấu thể thao tạm dừng; Hiện đang triển khai công tác chuẩn bị tổ chức các giải thi
đấu thể thao trong tỉnh vào đầu tháng 6 năm 2020.
- Hoạt động kinh doanh du lịch 5 tháng đầu năm chủ yếu phục vụ khách địa
phương và các hoạt động vui chơi giải trí tại các điểm tham quan du lịch dịp tết
Nguyên đán Canh Tý; đồng thời triển khai các hoạt động của chương trình liên minh
kích cầu du lịch Việt Nam 2020, quảng bá du lịch tại Hà Nội thu hút khách du lịch
nội địa đến Gia Lai, góp phần đưa ngành du lịch tỉnh vượt qua khó khăn do dịch bệnh
Covid 19 gây ra. Sau khi giãn cách xã hội được nới lỏng, các doanh nghiệp kinh
doanh du lịch tỉnh dần hoạt động trở lại; các điểm tham quan đã chỉnh trang cơ sở vật
chất kịp thời phục vụ khách dịp lễ 30/4-1/5, các cơ sở lưu trú đã tiến hành các biện
pháp tiêu độc khử trùng, đảm bảo an toàn đón khách du lịch; các doanh nghiệp lữ
hành đã kết nối với các tỉnh, thành phố để chào bán tour du lịch. Trong 5 tháng tổng
lượt khách tham quan, du lịch đến Gia Lai ước đạt 338.000 lượt, giảm 19% so với
cùng kỳ, trong đó khách quốc tế đạt 2.850 lượt, giảm 57%, khách nội địa đạt 335.150
lượt, giảm 13%; tổng thu du lịch đạt 175 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ.
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 tra ̣ng thái hồ sơ
nhằ m kéo dài thời gian giải quyế t đố i với các thủ tu ̣c hành chiń h do ảnh hưởng bởi dich
̣
Covid-19. Tổng hợp thông tin nhà hàng, siêu thị, cửa hàng, địa điểm du lịch, khu vui
chơi giải trí…theo yêu cầu của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống Covid-19. Tuyên
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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 đẩy mạnh phát triển Chính quyền điện tử trên địa bàn
tỉnh Gia Lai; triển khai Đề án "Xây dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông
minh giai đoạn 2020 - 2025, định hướng đến năm 2030"; Quyết định thay thế Quyết
định số 32/2017/QĐ-UBND ngày 22/11/2017 ban hành Quy chế tổ chức, quản lý, vận
hành, cung cấp, xử lý thông tin và duy trì hoạt động Cổng thông tin điện tử tỉnh Gia
Lai; triể n khai thực hiện Nghị định số 45/2020/NĐ-CP của Chính phủ về thực hiện thủ
tục hành chính trên môi trường điện tử. 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 các đơn vị,
địa phương 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) là 1.710 trạm, trong đó có 11 trạm điều khiển thông tin di động
(BSC). Tỷ lệ thuê bao điện thoại hiện nay đạt 90,42 TB/100 dân. Tỷ lệ thuê bao
Internet đạt 6,97 TB/100 dân. Tỷ lệ dân sử dụng Internet đạt 55,71%; 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 5 tháng ước đạt 711 tỷ đồng, đạt 40,7%
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 5 tháng đầu năm
phát hành 127 kỳ = 1.167.700 tờ. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh: Phát thanh:
5.548 giờ (Trong đó: Bahnar + Jrai: 380 giờ); Truyền hình: 17.210 giờ 30 phút (Trong
đó: Bahnar + Jrai: 304 giờ). Trong tháng thực hiện 1.182.230 nghìn trang in với doanh
thu hơn 19,268 tỷ đồng.
2.5. Lao động - Thương binh và Xã hội
- Số lao động được tạo việc làm trên địa bàn tỉnh 5 tháng ước đạt 7.500 lao động
đạt 29,41% kế hoạch. Trong đó: giải quyết việc làm trong nước 7.150 lao động; xuất
khẩu lao động: 350 lao động (đạt 25% kế hoạch).
- Thẩm định kết quả hoạt động quỹ hoạt động nạn nhân chất độc da cam năm
2019 theo quy định. Đề nghị Cục NCC hướng dẫn trả phụ cấp khu vực đối với đối
tượng thương binh, bệnh binh. Triển khai Nghị quyết 42 của Chính phủ cho đối tượng
người có công bị tác động dịch Covid-19. Giới thiệu giám định 03 trường hợp thương
binh, 01 trường hợp chất độc da cam. Trình UBND tỉnh kế hoạch truy điệu, an táng liệt
sỹ tại NTLS Đức Cơ; tổ chức lễ dâng hương nhân kỷ niệm 130 năm ngày sinh nhật
Chủ tịch Hồ Chí Minh. Phê duyệt danh sách hỗ trợ các đối tượng người có công ở
17/17 huyện, thị xã, thành phố là 11.657 người với kinh phí 17.485,5 triệu đồng.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch giảm nghèo bền vững năm 2020;
báo cáo tổng kết Nghị quyết 76/2014/QH13 của Quốc hội về đẩy mạnh thực hiện mục
tiêu giảm nghèo bền vững đến năm 2020; đề nghị các địa phương triển khai phần mềm
quản lý hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh; dự thảo Đề án hỗ trợ đào tạo nghề
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gắn với giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho đồng bào dân tộc thiểu số giai
đoạn 2020-2025.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới
và vì sự tiến bộ phụ nữ năm 2020. Trình UBND tỉnh các dự thảo kế hoạch triển khai
các hoạt động tháng hành động vì trẻ em năm 2020; dự thảo thư ngỏ vận động ủng hộ
Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh năm 2020. Báo cáo tình hình thực hiện Quyết định số 234/QĐTTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình phòng, chống tai nạn,
thương tích trẻ em giai đoạn 2016-2020; báo cáo kết quả thực hiện Quyết định số
1235/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình thúc đẩy quyền
tham gia của trẻ em vào các vấn đề trẻ em giai đoạn 2016-2020; tình hình thực hiện
Quyết định số 1023/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chương trình
phòng ngừa, giảm thiểu lao động trẻ em giai đoạn 2016-2020; kết quả xếp hạng địa
phương về quyền trẻ em năm 2018 và năm 2019… xây dựng kế hoạch phối hợp thực
hiện Chương trình “Một triệu ly” sữa cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn. Hướng dẫn
các huyện, thị xã, thành phố rà soát, gửi hồ sơ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn đề nghị
tham gia chương trình “Cặp lá yêu thương”.
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 29 nhiệm vụ KH&CN từ những năm trước chuyển sang theo đúng quy
trình, quy định. Tiến hành nghiệm thu 01 nhiệm vụ, trình UBND công nhận kết quả
đối với 03 nhiệm vụ, cấp 02 giấy chứng nhận kết quả khoa học và công nghệ.
- Thực hiện kiểm định , hiệu chuẩn 1.850 phương tiện đo lường ; thử nghiệm
được 485 mẫu thực phẩm, phân bón, môi trường. Dán tem niêm phong cột đo xăng dầu
lắp mới và cột đo xăng dầu sau sửa chữa cho 17 cơ sở; Thực hiện kiểm định máy cho
02 cơ sở kiểm định máy City Scaner, 10 cơ sở kiểm định máy X-quang, 17 cơ sở kiểm
xạ.
2.7. Công tác dân tộc, tôn giáo
- Trong 5 tháng đầu năm 2020, tình hình sản xuất và đời sống của đồng bào dân
tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh ổn định, các địa phương trong tỉnh bắt đầu thu hoạch lúa
và các loại cây nông nghiệp.
- Trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách người có uy tín trong vùng dân tộc thiểu
số theo Quyết định số 12/2018/QĐ-TTg. Phân bổ kinh phí thực hiện Quyết định số
2085/QĐ-TTg, tập trung hỗ trợ cho hộ thiếu nước sinh hoạt tại 5 huyện: Kông Chro,
Chư Prông, Ia Pa, Krông Pa và Mang Yang với tổng vốn là 1.742 triệu đồng.
- Tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid – 19; báo cáo tình hình hỗ trợ
các mặt hàng chính sách đảm bảo xã hội cho hộ nghèo đồng bào dân tộc thiểu số vùng
khó khăn trên địa bàn tỉnh gửi Đoàn giám sát Ban Dân tộc HĐND tỉnh; Lựa chọn đại
biểu tham dự Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số Việt Nam lần thứ II năm 2020 tại
Hà Nội.
B. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 6/2020:
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Trong tháng 6/2020, 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 hướng dẫn các địa phương chăm sóc
và triển khai các biện pháp kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh trên cây trồng. Thực hiện tốt
công tác tuyên truyền, hướng dẫn người dân triển khai các biện pháp phòng chống
dịch bệnh cho đàn vật nuôi, trong đó, tập trung tuyên truyền về công tác phòng,
chống bệnh Dịch tả lợn Châu Phi, Cúm gia cầm, LMLM; tăng cường công tác vệ sinh
tiêu độc khử trùng. Quản lý và tổ chức thực hiện nghiêm túc công tác kiểm dịch,
kiểm soát vận chuyên động vật, sản phẩm động vật trên địa bàn tỉnh.
- Tăng cường công tác tuyên truyề n , vận động nhân dân tham gia bảo vệ rừng,
ký cam kết bảo vệ rừng, xây dựng và thực hiện các quy ước bảo vệ rừng. Thường
xuyên theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các địa phương, đơn vị chủ rừng chủ
động xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện kế hoạch trồng rừng năm 2020.
- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, nguồn nước sông, suối, nguồn nước
các công trình thủy lợi để điều tiết nước phù hợp. Tổ chức kiể m tra , báo cáo hiện
trạng an toàn đập , hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm
2020, tổ ng hơ ̣p báo cáo
UBND tin
̣
̉ h, Bô ̣ Nông nghiê ̣p và PTNT theo quy đinh.
- Tiếp tục triển khai công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về đảm bảo an
toàn thực phẩm đến cán bộ, công chức làm công tác quản lý chất lượng an toàn thực
phẩm nông lâm thủy sản, người sản xuất kinh doanh sản phẩm nông lâm thủy sản.
- Triển khai xây dựng, thực hiện mô hình điểm về hợp tác xã nông nghiệp ứng
dụng công nghệ cao, hợp tác xã liên kết theo chuỗi trên các sản phẩm đặc trưng, sản
phẩm OCOP và phát triển hợp tác xã dịch vụ, du lịch ở vùng nông thôn.
- Tổng hợp, hoàn chỉnh và trình UBND tỉnh nội dung dự thảo Đề án đầu tư
nguồn lực hỗ trợ phát triển sản xuất, giảm nghèo bền vững tại các thôn, làng đặc biệt
khó khăn trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025 và định hướng đến năm 2030.
2. Sở Công thương tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình trợ giúp phát triển
doanh nghiệp nhỏ và vừa. Tăng cường khả năng tiếp cận nguồn vốn tín dụng và huy
động các nguồn lực hỗ trợ tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa. Hỗ trợ nâng cao
năng lực cạnh tranh; đẩy mạnh thực hiện một số giải pháp cải cách thủ tục hành chính
tạo thuận lợi cho doanh nghiệp nhỏ và vừa; tổ chức các hoạt động kết nối cung cầu
hàng hóa, tiêu thụ sản phẩm của tỉnh đảm bảo cung ứng đủ lương thực, thực phẩm,
góp phần kích cầu tiêu dùng nội địa; vận động hưởng ứng phong trào “người Việt
Nam dùng hàng Việt Nam”. Nâng cao chất lượng hàng hóa để tiếp cận gần hơn với
quy chuẩn quốc tế nhằm tạo cơ hội tiếp cận các thị trường mới.
3. Sở Giao thông vận tải tiếp tục triển khai, nâng cao chất lượng công tác thẩm
định, quản lý chất lượng công trình giao thông trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục thực hiện
tốt việc tuyên truyền, luật Giao thông đường bộ, tập trung vào công tác bảo đảm trật
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tự an toàn giao thông, quản lý và bảo vệ kết cấu hạ tầng giao thông, hành lang an toàn
đường bộ.
4. Sở Tài nguyên và Môi trường 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 tại khoản 3 Điều 62
của Luật Đất đai năm 2013 bổ sung thực hiện trong năm 2020 báo cáo UBND tỉnh,
trình HĐND tỉnh thông qua tại kỳ họp tháng 7/2020. Tổ chức kiểm tra hiện trường
các mỏ để đưa vào kế hoạch đấu giá quyền khai thác khoáng sản năm 2020. Tổ chức
các hoạt động hưởng ứng ngày môi trường thế giới 05/6/2020 lồng ghép với phong
trào chống rác thải nhựa trên địa bàn tỉnh; Tổ chức xét tặng giải thưởng Môi trường
tỉnh Gia Lai năm 2020.
5. Các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân vốn; khẩn trương
tạm ứng kinh phí để triển khai các dự án năm 2020 theo Quyết định số 228/QĐUBND ngày 13/5/2020. Đối với các dự án đã được HĐND tỉnh phê duyệt chủ trương
đầu tư tại kỳ họp thứ 12 (chuyên đề) khẩn trương trình cấp có thẩm quyền quyết định
dự án để có đủ điều kiện giao kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020.
6. Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện nhiệm vụ quy hoạch tỉnh thời kỳ 20212030; 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. Phối hợp với các
sở, ngành trình UBND tỉnh phê duyệt dự toán chi tiết quy hoạch tỉnh Gia Lai thời kỳ
2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tổng hợp danh mục dự án kế hoạch đầu tư
công trung hạn giai đoạn 2021-2025 báo cáo UBND tỉnh, HĐND tỉnh.
7. Sở Tài chính khẩn trương xây dựng kế hoạch tài chính 5 năm 2021-2025.
Định mức chi thường xuyên giai đoạn 2021-2025. Phối hợp triển khai công tác kiểm
toán nhà nước năm 2019. Chuẩn bị các báo cáo, tờ trình phục vụ cho cuộc họp của
HĐND tỉnh giữa kỳ.
- Cục Thuế tỉnh đôn đốc người nộp thuế được gia hạn thời gian nộp tiền thuế,
tiền thuê đất theo Nghị định 41/2020/NĐ-CP nộp kịp thời vào ngân sách trong tháng
10, 11, 12/2020 và không để phát sinh nợ thuế từ số tiền thuế, tiền thuê đất được gia
hạn. Đôn đốc nhà đầu tư thực hiện nộp vào ngân sách tiền sử dụng đất, tiền thuê đất
các dự án, như: dự án biệt thự khu A huyện Đăk Đoa; dự án Siêu thị đường Nguyễn
Văn Cừ; dự án tại đường Yết Kiêu; dự án Công ty Cấp thoát nước; Dự án tháp đôi...
8. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Gia Lai tập trung, triển khai
tốt nội dung quy định tại Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 nhằm tăng
cường phòng, chống và khắc phục khó khăn do tác động của dịch bệnh Covid 19.
Tiếp tục thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ
đối với khách hàng đang vay vốn do ảnh hưởng của dịch Covid -19 nhất là những
ngành, lĩnh vực có thể bị ảnh hưởng nhiều như du lịch, giao thông vận tải, xuất khẩu.
II/ Lĩnh vực cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, hỗ trợ
doanh nghiệp, kinh tế tập thể:
- Xây dựng danh mục dự án kêu gọi đầu tư tỉnh Gia Lai giai đoạn 2021-2025;
Theo dõi tiến độ các dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh. Lập báo cáo tiến độ các
dự án hàng tuần trình UBND tỉnh nhằm tháo gỡ kịp thời những khó khăn, vướng mắc
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giúp nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ dự án; đề xuất UBND tỉnh cho phép các nhà đầu tư
được khảo sát lập quy hoạch chi tiết hoặc lập đề xuất dự án; tổng hợp ý kiến tham gia
của các sở, ngành liên quan về các dự án trình UBND tỉnh xin chủ trương khảo sát,
nghiên cứu. 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. Báo cáo kết quả Chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh năm 2019 – PCI 2019 và xây dựng các giải pháp khắc phục, tạo môi
trường kinh doanh thông thoáng, thuận lợi, minh bạch, góp phần nâng cao chỉ số PCI
của năm tiếp theo.
- Đôn đốc các Doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản lý thực hiện đăng công
bố thông tin Doanh nghiệp theo Nghị định 81/2015/NĐ-CP; trình UBND tỉnh phê
duyệt Điều lệ sửa đổi của các công ty lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh. Ban hành quy
trình hướng dẫn thực hiện và hỗ trợ kinh phí cho doanh nghiệp tham gia Đề án hỗ trợ
doanh nghiệp nhỏ và vừa trên trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2019-2023; báo cáo định kỳ
việc phát triển kinh tế tập thể theo Luật Hợp tác xã; tham mưu UBND tỉnh ban hành
chiến lược phát triển Kinh tế tập thể giai đoạn 2021-2030
- Tham mưu thụ lý các hồ sơ đăng ký đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư
năm 2014; báo cáo tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh theo định kỳ, rà soát,
đề xuất tháo gỡ khó khăn, vướng mắc các dự án đầu tư đồng thời xử lý vi phạm theo
quy định. Tổng hợp kết quả giải quyết khó khăn, vướng mắc của Doanh nghiệp, HTX
sau Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp, HTX năm 2020; rà soát sửa đổi các nội dung tại
Quyết định 546/QĐ-UBND ngày 30/11/2018 của UBND tỉnh quy định trình tự thực
hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Gia Lai; tham mưu UBND tỉnh ban hành định
mức hỗ trợ từng loại dự án, hạng mục, công trình đối với doanh nghiệp đầu tư vào
nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Gia Lai theo Nghị định 57/2018/NĐ-CP.
III/ Lĩnh vực văn hóa - xã hội:
1. Sở Giáo dục và Đào tạo tăng cường công tác kiểm tra, quản lý việc dạy học,
đặc biệt là công tác tổ chức dạy học cho học sinh lớp 9, 12 để xét tốt nghiệp THCS
năm học 2019-2020 và chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2020. Tổ
chức kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấ p tỉnh, năm ho ̣c 2019-2020. Triể n khai hướng
dẫn thực hi ện kế hoạch bồi dưỡng hè 2020. Phối hợp thẩm định biên chế viên chức
các đơn vị trực thuộc Sở chuẩn bị cho năm học 2020-2021. Chỉ đạo việc bảo quản cơ
sở vâ ̣t chấ t , trang thiế t bi ̣da ̣y ho ̣c và an ninh , an toàn ở các cở sở giáo dục trên địa
bàn tỉnh, đặc biệt là tình trạng đuối nước của học sinh trong mùa hè và an toàn giao
thông, an ninh học đường. Tổ chức Hội nghị điểm về điển hình tiên tiến năm 2020
tiến đến Đại hội thi đua yêu nước tỉnh lần thứ X năm 2020; Xây dựng Kế hoạch phát
triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025.
2. Sở Y tế Chỉ đạo các đơn vị 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. Tập huấn và
khám bệnh nhân phong mới tại huyện Chư Prông, Mang Yang. Giám sát đánh giá,
điều tra dịch tễ học bệnh Bướu cổ cho trẻ em từ 8 – 10 tuổi tại huyện Kbang, Phú
Thiện, Krông Pa. Duy trì và thực hiện tốt công tác điều trị thay thế các chất gây
nghiện dạng thuốc phiện bằng Methadone. Chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác
khám chữa bệnh, cấp cứu; đặc biệt quan tâm đến công tác khám chữa bệnh cho người
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nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi; đảm bảo công bằng trong cung cấp dịch vụ y tế đối với
người có tham gia bảo hiểm y tế và không có tham gia bảo hiểm y tế. Tăng cường
hợp tác với thành phố Hồ Chí Minh trong khám chữa bệnh và chuyển giao kỹ thuật.
Xây dựng kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành y tế năm 2020.
- Tiếp tục duy trì và triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch đã
và đang thực hiện. Tăng cường sự phối hợp liên ngành trong phòng, chống dịch.
Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1538/VP-KGVX ngày
08/5/2020 về việc mua sắm trang thiết bị, vật tư y tế phòng, chống dịch Covid-19: chỉ
thực hiện các gói thầu mua sắm đã hoàn thành các hồ sơ, thủ tục; số còn lại trước mắt
chưa mua sắm. Khi có nhu cầu cấp thiết thì báo cáo Sở Y tế để xin ý kiến Ban Chỉ
đạo phòng, chống dịch của tỉnh và UBND tỉnh xem xét, quyết định. 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 vẫn duy trì hoạt
động khám chữa bệnh bình thường. Bên cạnh đó 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 nhiễm chéo. Triển khai tốt công tác y tế dự phòng, không vì tập
trung phòng chống dịch bệnh Covid-19 mà lơ là trong phòng chống các dịch bệnh
khác.
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. Kiểm tra các địa phương về công tác chi trả, hỗ trợ người dân gặp khó khăn
do đại dịch Covid-19 ở lĩnh vực giảm nghèo và BTXH. Triển khai thực hiện làm các
chuyên trang, chuyên mục giảm nghèo năm 2020. Tham mưu UBND tỉnh ban hành
Kế hoạch triển khai các hoạt động nhân Tháng hành động người cao tuổi năm 2020.
Lập dự toán kinh phí năm 2021 cho các đối tượng BTXH. Xây dựng kế hoạch triển
khai điều tra cung cầu lao động năm 2020. Đề án xuất khẩu lao động giai đoạn 20212025. Thẩm định, rà soát, tổng hợp hồ sơ đề nghị hỗ trợ của các địa phương đối với
các đối tượng bị ảnh hưởng do dịch bệnh Covid-19 trình UBND tỉnh phê duyệt. Đôn
đốc các cơ sở đào tạo nghề báo cáo điều kiện dạy nghề cho lao động nông thôn để
triển khai Đề án 1956 năm 2020; thông báo bằng văn bản các cơ sở đào tạo nghề đủ
điều kiện. Đôn đốc các cơ sở giáo dục nghề nghiệp đẩy mạnh công tác tuyển sinh;
đặc biệt là đào tạo theo địa chỉ cho doanh nghiệp. Xây dựng kế hoạch tâ ̣p huấ n nâng
cao năng lực cho cán bô ̣ cơ sở về công tác phòng , chố ng ma túy; cai nghiê ̣n, quản lý
sau cai và phòng , chố ng tê ̣ na ̣n ma ̣i dâm . Triể n khai các hoa ̣t đô ̣ng kiể m tra của Đô ̣i
liên ngành 178. Trình Ủy ban nhân dân tỉnh văn bản chỉ đạo tăng cường công tác
phòng chống tai nạn thương tích và xâm hại trẻ em; xây dựng 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 Gia Lai giai đoạn 2020-2025.
Tổng hợp danh sách, hồ sơ trẻ em đề nghị tham gia chương trình “Cặp lá yêu thương”
gửi Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội. Tổ chức hoạt động truyền thông nâng cao
nhận thức về công tác bình đẳng giới và bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại một số huyện, thị
xã. Triển khai các hoạt động Tháng hành động vì trẻ em năm 2020.
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4. Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ
niệm 72 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi Thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2020); 19
năm ngày Gia đình Việt Nam (28/6/2001 -28/6/2020); tuyên truyền hưởng ứng
"Tháng hành động vì trẻ em năm 2020”; tiếp tục tuyên truyền về phòng, chống dịch
bệnh Covid-19. Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên
địa bàn tỉnh và Quy hoạch phát triển ngành văn hoá tỉnh Gia Lai đến năm 2020, định
hướng đến năm 2030”; Báo cáo tổng kết 20 năm về Phong trào “Toàn dân đoàn kết
xây dựng đời sống văn hóa”. Tiếp tục hỗ trợ các địa phương kiểm kê cồng chiêng,
thực hiện việc nghiên cứu, sưu tầm, biên soạn sử thi; hướng dẫn lập hồ sơ khoa học
đề nghị xếp hạng di tích; lập hồ sơ đề nghị phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Nhân
dân, Nghệ nhân Ưu tú trong lĩnh vực di sản văn hoá phi vật thể lần thứ ba. Tổ chức
Hội thi Thể thao các dân tộc thiểu số; hội thao ngành Văn hoá, Thể thao và Du lịch
năm 2020; thành lập đoàn vận động viên tham gia giải trẻ và thiếu niên môn Võ cổ
truyền toàn quốc 2020. Ban hành Điều lệ các giải thể thao tỉnh năm 2020; giám sát
thi nâng cấp các môn võ thuật trên địa bàn tỉnh. Tổ chức xúc tiến, quảng bá tour du
lịch giá rẻ cuối tuần của Gia Lai tại các tỉnh Quảng Nam, Đà Nẵng, Bình Định, Phú
Yên, Đăk Lăk; hỗ trợ các địa phương trong tỉnh triển khai tổ chức các hoạt động văn
hóa, thể thao và lễ hội năm 2020. Phối hợp với Hiệp hội Du lịch Việt Nam triển khai
chương trình kích cầu du lịch Việt Nam tại các tỉnh Tây Nguyên và Nam Trung Bộ.
5. Sở Khoa học và Công nghệ nghiệm thu nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh “Ứng
dụng kỹ thuật sinh học phân tử phân tích giá trị của Gen Growth Arrest specific 5
(Gas5) trong chẩn đoán và tiên lượng ung thư dạ dày tại tỉnh Gia Lai”. Tiến hành
kiểm tra, thanh tra đối với các tổ chức, cá nhân trong việc thi hành pháp luật trong
lĩnh vực khoa học và công nghệ. Triển khai công tác xây dựng nhãn hiệu cho các sản
phẩm chủ lực, đặc sản địa phương như cà phê và chanh dây; Phở khô Gia Lai và
Khoai lang Lệ Cần - Đak Đoa; tiếp tục hỗ trợ các huyện triển khai các bước tiếp theo
trong xây dựng nhãn hiệu như: Nhãn hiệu chôm chôm Ia Grai, Rau An Sơn-Đak Pơ,
gạo Chư Prông; chỉ dẫn địa lý Mang Yang cho sản phẩm gạo Ba Chăm – Mang Yang.
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.
6. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo, triển
khai xây dựng Chính quyền điện tử trên địa bàn tỉnh; Kế hoạch thực hiện Đề án "Xây
dựng thành phố Pleiku theo hướng đô thị thông minh giai đoạn 2020 - 2025, định
hướng đến năm 2030"; tham mưu chỉ đạo về công tác quản lý đầu tư lĩnh vực công
nghệ thông tin sử dụng ngân sách nhà nước. Xây dựng, ban hành quy chế, quy định
về quản lý, sử dụng dịch vụ chứng thực chữ ký số chuyên dùng Chính phủ trong hoạt
động các cơ quan nhà nước tỉnh Gia Lai; xây dựng, lấy ý kiến các đơn vị liên quan
Quy chế tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản điện tử trên hệ thống Quản lý
văn bản và điều hành liên thông trong các cơ quan nhà nước thuộc tỉnh. Tham mưu
và hướng dẫn đẩy mạnh thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4, dịch vụ
bưu chính công ích trong giải quyết thủ tục hành chính. Xây dựng Quyết định ban
hành phương án kiểm tra chất lượng dịch vụ bưu chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai năm
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2020. Phối hợp với Ban chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh 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. Chỉ đạo, hướng dẫn các
doanh nghiệp viễn thông triển khai Chương trình cung cấp dịch vụ viễn thông công
ích đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh.
7. Ban Dân tộc tiếp tục tổ chức tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trong
vùng đồng bào dân tộc thiểu số. Tiếp tục triển khai nguồn vốn đảm bảo xã hội theo
Quyết định 760/QĐ-UBND ngày 13/12/2019; tổ chức tập huấn theo kế hoạch đã phê
duyệt (Đề án Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật theo Quyết định
1163/QĐ-TTg; 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 1898/QĐTTg; Nâng cao năng lực cộng đồng và cán bộ cơ sở thuộc Chương trình 135 năm
2020;...). Đôn đốc các huyện, thị xã, thành phố đầy nhanh tiến độ thực hiện các
chương trình, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.
Sở Kế hoạch và Đầu tư báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội tháng 5 và 5
tháng đầu năm 2020; kính trình UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo./.
Nơi nhận:

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT Tỉnh ủy;
- TT HĐND tỉnh;
- UBND tỉnh;
- Lãnh đạo sở;
- Văn phòng Sở (đưa lên Website cơ quan)
- Lưu VT-TH.
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