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Ngày 01/10/2018, UBND tỉnh Quảng Nam tổ chức phiên họp thường kỳ nhằm đánh giá công
tác chỉ đạo điều hành, tình hình kinh tế - xã hội tháng 9, chín tháng và triển khai nhiệm vụ trọng
tâm tháng 10, quý IV/2018. Đ/c Đinh Văn Thu - Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp, cùng sự
tham gia của đại diện Thường trực Tỉnh ủy, HÐND tỉnh, UBMTTQ Việt Nam tỉnh, các đồng chí
Thành viên UBND tỉnh, đại diện các Sở, ngành, đơn vị liên quan của tỉnh.
Trong tháng 9/2018, UBND tỉnh đã chỉ đạo triển khai thực hiện các giải pháp tăng trưởng kinh
tế và xây dựng kế hoạch kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 2019; đồng thời, rà
soát các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội để tập trung chỉ đạo phấn đấu hoàn thành kế hoạch
năm 2018. Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2018, thực hiện các
kết luận sau thanh tra, kết luận kiểm toán; tăng cường công tác thu, chống thất thu ngân sách
nhà nước năm 2018; điều hành thực hiện nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà nước những tháng
cuối năm 2018. Chỉ đạo các Sở, ngành triển khai thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết của
Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Tỉnh ủy, HĐND tỉnh đã thông qua; khẩn trương
hoàn chỉnh các đề án, báo cáo của UBND tỉnh trình Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13 (tháng
9/2018) và kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh, Khóa IX tổ chức vào cuối tháng 9/2018; đồng thời, thực
hiện chương trình công tác và chương trình ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2018
của UBND tỉnh đảm bảo chất lượng, đúng thời gian quy định; ...
Sau khi nghe các đại biểu cho ý kiến góp ý, phân tích tại cuộc họp; đồng chí Đinh Văn Thu –
Chủ tịch UBND tỉnh kết luận một số nhiệm vụ trọng tâm đề nghị các Sở, ngành, địa phương
thuộc tỉnh cần triển khai thực hiện trong tháng 10 và quý IV/2018 như sau: tập trung hoàn
thành xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu - chi ngân sách nhà nước năm
2019; chủ động triển khai các biện pháp phòng, chống thiên tai, kịp thời ứng phó với những
diễn biến phức tạp của thiên tai trong mùa mưa bão năm 2018; tăng cường công tác kiểm tra,
quản lý tài nguyên khoáng sản, đồng thời xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm theo đúng
quy định pháp luật; tăng cường công tác bảo vệ môi trường, nhất là tại các Khu, Cụm công
nghiệp, trong đó cần lưu ý đến vấn đề xử lý nước thải các khu, cụm công nghiệp, xử lý rác thải
trên địa bàn tỉnh; tiếp tục xử lý nghiêm, triệt để các trường hợp khai thác cát, khoáng sản trái
phép, các bến bãi không phép, không đảm bảo các thủ tục phải dừng hoạt động; thực hiện tốt
công tác quản lý hiện trạng, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; các ngành, địa phương tăng
cường chỉ đạo, xử lý, tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng
để triển khai thực hiện các dự án, nhất là các dự án trọng điểm vùng Đông; đẩy nhanh việc rà
soát, kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp các BQL, Quỹ, Hội, thôn, khối phố, các đơn vị sự
nghiệp và bộ máy bên trong của các Sở, ngành, địa phương; ..../.
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