ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐỒNG THÁP

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số: 137/BC-UBND

Đồng Tháp, ngày 21 tháng 5 năm 2019

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ;
tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019,
nhi m v chủ yếu tháng tiếp theo
Thực hiện Công văn số 3147/BKHĐT-TH ngày 15/5/2019 của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư về tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày
01/01/2019 của Chính phủ; tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm
2019, Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp báo cáo kết quả như sau:
I. Tình hình triển khai thực hi n Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính
phủ
Ủy ban nhân dân Tỉnh đã ban hành những nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
năm 2019 và Chương trình công tác năm 20191 để cụ thể hoá kế hoạch thực hiện
Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các Nghị quyết của Hội đồng nhân
dân Tỉnh2; giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước cho các ngành, địa phương;
giao chỉ tiêu kế hoạch đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước do Tỉnh quản
lý và phân bổ.
Trong tháng 5, Ủy ban nhân dân Tỉnh cũng kiểm tra thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 tại các sở, ban, ngành Tỉnh và Uỷ ban nhân
dân cấp huyện để nắm bắt tình hình, kịp thời chỉ đạo, đôn đốc các ngành, các
cấp tập trung thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong quý II.
II. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 5 và 5 tháng đầu năm 2019
1. Về kinh tế
1.1. Nông nghi p, nông thôn
Vụ Hè Thu 2019, tính đến ngày 15/5/2019, toàn Tỉnh xuống giống
188.886 ha, đạt 99,4% kế hoạch, đã thu hoạch 10.575 ha, đạt 5,6% diện tích
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Quyết định 07/QĐ-UBND-HC ngày 03/01/2019 của Ủy ban nhân dân Tỉnh ban hành những nhiệm vụ chủ
yếu điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và ngân sách năm 2019; (2) Quyết định 10/QĐUBND-HC ngày 04/01/2018 của Ủy ban nhân dân Tỉnh về ban hành Chương trình công tác của Ủy ban nhân
dân Tỉnh năm 2019.
2
Nghị quyết số 204/2018/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về thông qua phương án
điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 do Tỉnh quản lý và phân bổ; (2) Nghị quyết số
195/NQ-HĐND ngày 06/12/2018 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc phê chuẩn dự toán ngân sách nhà nước và
phân bổ ngân sách cấp Tỉnh năm 2019 trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp; (3) Nghị quyết số 206/NQ-HĐND ngày
06/12/2018 của Hội đồng nhân dân Tỉnh về việc thông qua phương án phân bổ kế hoạch vốn đầu tư công năm
2019 bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước do Tỉnh quản lý và phân bổ.

xuống giống. Hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày xuống giống 8.844 ha,
bằng 92,23% vụ Hè Thu 2018. Các loại cây xuống giống chính gồm: Đậu các
loại, bắp, khoai lang, đậu tương, rau các loại.
Trên cây ăn trái, tiếp tục nhân rộng các mô hình sản xuất sạch, an toàn,
tập trung phát triển 5 ngành hàng chủ lực của Tỉnh. Sau nhiều năm nỗ lực, xoài
Cao Lãnh chính thức xuất sang thị trường Hoa Kỳ.
Tình hình chăn nuôi tương đối ổn định, không phát sinh dịch bệnh do thực
hiện đồng bộ các giải pháp trên toàn Tỉnh. Diện tích và sản lư ng cá nuôi của
Tỉnh đến cuối tháng 5 đã tăng hơn so với cùng kỳ năm trước3.
Mô hình Hội quán nông dân tiếp tục phát huy hiệu quả. Toàn tỉnh hiện có
71 Hội quán (trong đó, có 14 h p tác xã đư c thành lập từ Hội quán). Chương
trình xây dựng nông thôn mới đư c tập trung thực hiện gắn với Đề án Tái cơ cấu
ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững. Toàn tỉnh hiện có 55/119
xã đư c công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 46,2%); 02 xã cơ bản đạt 19/19
tiêu chí; 10 xã đạt từ 16 - 18 tiêu chí; 50 xã đạt từ 12 - 15 tiêu chí và 02 xã đạt 11
tiêu chí.
1.2. Công nghi p, thương mại - dịch v
Sản xuất công nghiệp trong tháng tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất
công nghiệp tháng 5 ước đạt 5.136 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 4,03% so
với tháng trước và tăng 7,17% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng
đầu năm, giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 24.175.689 triệu đồng, tăng
7,15% so với cùng kỳ năm trước. Vừa qua, Đồng Tháp có 02 doanh nghiệp nhận
giải Vàng Chất lư ng Quốc gia năm 20184.
Ước tính tổng mức bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng trong tháng 5 đạt
7.686 tỷ đồng, tăng 8,42% so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu
năm, ước đạt 37.756 tỷ đồng, tăng 7,32% so với cùng kỳ năm trước.
Kim ngạch xuất khẩu trong tháng (không tính mặt hàng xăng dầu tạm
nhập tái xuất) đạt 81 triệu USD tăng 2,84% so với tháng trước và giảm 13,99%
so với cùng kỳ năm trước. Tính chung 5 tháng đầu năm 2019, hoạt động xuất
khẩu vẫn duy trì mức tăng trưởng, kim ngạch xuất khẩu ước đạt khoảng 386
triệu USD, tăng 4,73% so với cùng kỳ năm trước.
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. Diện tích 3.587 ha, tăng 4,46%; sản lư ng 191.308 tấn, tăng 4,92% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó cá
tra thâm canh 1.291 ha, tăng 4,55%; sản lư ng 186.319 tấn, tăng 5,02% so cùng kỳ năm trước.
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. Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế DOMESCO và Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất và Thương
mại Hòa Hưng.
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Tổng kim ngạch nhập khẩu tháng 5 ước đạt 39 triệu USD, tăng 5,63% so
với tháng trước, tăng 10,75% so với cùng kỳ năm trước. Ước 5 tháng đầu năm
2019, tổng kim ngạch nhập khẩu đạt 183 triệu USD, tăng 0,9% so với cùng kỳ.
Hoạt động du lịch tiếp tục phát triển. Các ngành, các địa phương tích cực
triển khai Kế hoạch Kích cầu du lịch và chào Hè 2019: “Đồng Tháp vẫy gọi”
với nhiều hoạt động đáp ứng nhu cầu du lịch của du khách trong dịp lễ 30/4-01/5
nên lư ng khách du lịch trong tháng 5 tăng 54,96% so với cùng kỳ năm 2018
(ước đạt 130.000 lư t khách, trong đó có 5.000 khách quốc tế). Tổng doanh thu
du lịch tháng 5 đạt 50 tỷ đồng, tăng 38,48% so với cùng kỳ năm trước.
1.3. Đầu tư xây dựng cơ bản, phát triển kinh doanh, thu hút đầu tư
Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân Tỉnh có quyết định phân bổ chi tiết
các nguồn vốn đầu tư công năm 2019, chỉ đạo Thủ trưởng các sở, ngành Tỉnh
và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố khẩn trương triển khai đạt hiệu
quả. Ước giá trị giải ngân từ đầu năm đến ngày 30/4/2019 là 340,862 tỷ đồng, đạt
8,09% kế hoạch.
Ngày 19/5 vừa qua, Tỉnh phối h p với Bộ Giao thông và Vận tải khánh
thành cầu Vàm Cống, mở ra nhiều cơ hội để thu hút các nhà đầu tư, du khách
đến với đồng bằng sông cửu Long nói chung và tỉnh Đồng Tháp nói riêng.
Tính đến ngày 20/5/2019, Tỉnh đã chấp thuận chủ trương và cấp giấy
chứng nhận đăng ký đầu tư cho 14 dự án, với tổng vốn đăng ký là 1.371 tỷ
đồng.
Trong tháng, toàn Tỉnh có 28 doanh nghiệp thành lập, với tổng số vốn
398,6 tỷ đồng (tăng 63,36 % so cùng kỳ). Cộng dồn từ đầu năm đến ngày
19/5/2019, toàn Tỉnh có 198 doanh nghiệp thành lập mới, với tổng vốn đăng ký
ước khoảng 1.730 tỷ đồng (tăng 42,04% so với cùng kỳ), nâng tổng số doanh
nghiệp đang hoạt động trên địa bàn Tỉnh là 3.670 doanh nghiệp.
1.4. Tài chính, tín d ng
Tính đến ngày 14/5/2019, tổng thu ngân sách trên địa bàn Tỉnh đạt 3.364
tỷ đồng, bằng 47,48% so với dự toán và bằng 122,78% so với cùng kỳ năm
trước. Chi cân đối ngân sách là 4.782 tỷ đồng, đạt 43,89% dự toán.
Hoạt động tín dụng tiếp tục đư c duy trì ổn định, ước tính đến 31/5/2019,
tổng mức huy động vốn tín dụng đạt 43.850 tỷ đồng, tăng 1,17% so với tháng
trước. Dư n cho vay đạt 58.576 tỷ đồng, tăng 0,75% so với tháng trước; tỷ lệ n
xấu chiếm 0,77% tổng dư n .
2. Về văn hoá - xã hội
Ngành giáo dục và đào tạo tập trung triển khai nhiệm vụ bám sát các nội
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dung, chương trình công tác năm 2019. Chuẩn bị tốt các điều kiện cho kỳ thi
tốt nghiệp Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 trên địa bàn Tỉnh.
Trong tháng, Trung tâm dịch vụ việc làm Tỉnh đã tổ chức phiên giao dịch
việc làm lần thứ 5 năm 2019, có 25 đơn vị trực tiếp tham gia tuyển dụng, tuyển
sinh và có 1.175 lao động đến dự. Từ đầu năm đến ngày 15/5/2019, đã giải quyết
việc làm cho 14.694 lao động; trong đó, có 843 lao động đi làm việc có thời hạn ở
nước ngoài theo h p đồng (đạt 84,3% kế hoạch).
Công tác chăm sóc gia đình thương binh liệt sĩ và người có công, phong
trào đền ơn đáp nghĩa tiếp tục đư c quan tâm. Trong tháng, đã điều chỉnh tăng,
giảm và tr cấp mai táng phí người có công với cách mạng cho 102 trường h p;
đề nghị phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam
anh hùng” cho 07 trường h p; hỗ tr di chuyển 01 hài cốt liệt sĩ về quê, với số
tiền 11,2 triệu đồng; tr cấp khó khăn đột xuất cho 07 đối tư ng người có công
có hoàn cảnh khó khăn, bị bệnh nặng.
Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục đư c tăng cường;
chất lư ng dịch vụ khám chữa bệnh từng bước đư c cải thiện.
3. Cải cách hành chính, xây dựng chính quyền, quốc phòng - an ninh
Công tác cải cách hành chính, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và
phòng chống tham nhũng, lãng phí đư c quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tỉnh đã sơ
kết Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa
bàn tỉnh Đồng Tháp và triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện Đề án thí điểm
chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn Tỉnh (giai đoạn
3)5.
Từ ngày 16/12/2018 đến ngày 16/5/2019, toàn Tỉnh đã xảy ra 47 vụ tai nạn
giao thông, làm 51 người chết và bị thương 12 người. So với cùng kỳ năm trước, số
vụ tai nạn giảm 08 vụ, số người chết giảm 08 người, số người bị thương giảm 02
người.
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới tiếp
tục đư c giữ vững ổn định.
III. Nhi m v chủ yếu tháng 6 năm 2019
- Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp theo chỉ đạo của Trung ương,
Tỉnh ủy và Hội đồng nhân dân Tỉnh nhằm thực hiện đạt các chỉ tiêu, nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội năm 2019.
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. Kế hoạch số 115/KH-UBND, ngày 08 tháng 5 năm 2019 của UBND tỉnh Đồng Tháp về việc tổ chức thực
hiện Đề án thí điểm chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn tỉnh (giai đoạn 3).
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- Thường xuyên theo d i tình hình sản xuất nông nghiệp; theo d i chặt
chẽ tình hình thời tiết, dịch bệnh phát sinh trên cây trồng, vật nuôi, kịp thời chỉ
đạo thực hiện giải pháp phòng trừ hiệu quả.
- Quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, xử lý n đọng thuế; chi
ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.
- Kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận l i để các
doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh; khuyến khích, hỗ tr nhân rộng
các mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn Tỉnh; tiếp tục hỗ tr , khuyến khích
phong trào khởi nghiệp.
- Tiếp tục chỉ đạo ngành chức năng tập trung thực hiện các dự án, công
trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lư ng, đẩy nhanh tiến độ giải ngân nhanh vốn
đầu tư xây dựng cơ bản.
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác tổ chức kỳ thi trung học phổ thông quốc
gia năm 2019; khẩn trương triển khai thực hiện sửa chữa trường lớp, bảo đảm
phục vụ năm học 2019 - 2020.
- Chú trọng nâng cao chất lư ng đào tạo nghề gắn với tạo việc làm, đưa
lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài; hỗ tr đầu tư phát triển du lịch,
thu hút đầu tư phát triển hạ tầng cơ sở nhà hàng, khách sạn, hỗ tr phát triển các
mô hình du lịch homestay.
- Thực hiện sơ kết đánh giá tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm,
nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối năm 2019.
- Chỉ đạo ngành chức năng tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội
phạm, kiểm soát chặt chẽ tuyến biên giới, chống hoạt động xâm nhập phá hoại,
bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
Kính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng h p./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
- TT/TU, TT/HÐND Tỉnh;
- CT, các PCT/UBND Tỉnh;
- Các Ban Ðảng, Ðoàn thể Tỉnh;
- Các sở, ban, ngành Tỉnh;
- UBND huyện, thị, thành;
- Lãnh đạo VP/UBND Tỉnh;
- Lưu: VT, PTH-VX (Tuyen).

Phạm Thi n Nghĩa
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