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BÁO CÁO
Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ;
tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019,
nhiệm v chủ yếu tháng tiếp theo
I. Tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP của Chính
phủ
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2019 về những nhiệm vụ,
giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân
sách nhà nước năm 2019, UBND Tỉnh đã xây dựng và ban hành Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2019, ban hành Quyết định 07/QĐ-UBND-HC và
Quyết định 10/QĐ-UBND-HC1 để cụ thể hoá thực hiện các nội dung của Nghị
quyết. Trong đó, phân công cụ thể nhiệm vụ cho các ngành, địa phương nhằm
thực hiện đạt hiệu quả Kế hoạch triển kinh tế - xã hội năm 2019.
II. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và 8 tháng đầu năm 2019
1. Về kinh tế
1.1. Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Vụ Hè thu 2019, tính đến ngày 15/8/2019, toàn Tỉnh xuống giống được
197.447 ha, đạt 103,9% kế hoạch, giảm 1,2% so với vụ Hè thu năm 2018; đã thu
hoạch 180.944 ha, đạt 91,6% diện tích xuống giống, năng suất bình quân đạt
khoảng 6,1 tấn/ha, thấp hơn so cùng kỳ năm 2018 khoảng 0,1 tấn/ha. Vụ Thu
đông 2019, xuống giống được 97.272 ha, đạt 106,2% kế hoạch, thấp hơn 7,6%
so với vụ Thu đông năm 20182.
Hoa màu và cây công nghiệp ngắn ngày, vụ Hè thu xuống giống 14.098
ha, tăng 12,4% so cùng kỳ, thu hoạch 9.511 ha, đạt 86,7% so cùng kỳ, bằng
67,5% diện tích xuống giống. Vụ Thu đông, đã xuống giống được 2.923 ha,
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Quyết định số 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/QĐ-UBND-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.
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Diện tích xuống giống vụ lúa Thu đông 2019 thấp hơn năm 2018 là do các địa phương thực hiện chủ trương
không tăng diện tích lúa trong năm mà thay thế bằng cây màu, nuôi trồng thủy sản phù hợp và lấy phù sa cho
đồng ruộng ngay khi lũ về.

bằng 88,7% so cùng kỳ, các loại cây xuống giống chính gồm: đ u các loại, bắp,
khoai lang, rau các loại.
Từ đầu năm đến nay, các bệnh trên gia súc, gia cầm được giám sát chặt
chẽ. Riêng dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện gây khó khăn cho ngành chăn nuôi.
Tính đến ngày 21/8/2019, toàn Tỉnh có 5.409 hộ chăn nuôi thuộc 139 xã của
12/12 huyện, thị, thành có heo mắc bệnh. Số heo bệnh và tiêu hủy là 111.247
con (chiếm khoảng 42,8% tổng đàn heo của Tỉnh). Các huyện, thị xã, thành phố
trong Tỉnh đã dự toán chi hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại với tổng số tiền
217.965.994.300 đồng; trong đó, thực chi đến thời điểm hiện tại là 78.742.923.800
đồng. Hiện nay, dịch tả lợn Châu Phi đang có đang có chiều hướng giảm3.
Ngành nuôi trồng thuỷ sản tiếp tục phát triển, các doanh nghiệp và hộ
nuôi tiếp tục duy trì quy trình nuôi đạt các tiêu chuẩn an toàn đáp ng nhu cầu
xuất khẩu. Diện tích thả nuôi thủy sản ước đến cuối tháng 8 đạt 4.402 ha, tăng
3,8% so cùng kỳ; sản lượng thu hoạch ước đạt 351.524 tấn, tăng 6% so cùng kỳ
(trong đó, sản lượng cá tra thâm canh đạt 341.372 tấn, tăng 6,1% so cùng kỳ).
Tuy nhiên, giá bán cá tra trong tháng vẫn duy trì ở m c thấp, người nuôi cá hiện
phải chịu lỗ khoảng 3.000 - 3.500đ/kg, do những thay đổi về tiêu chuẩn kỹ thu t
của các thị trường nh p khẩu.
Tính đến ngày 20/8/2019, toàn Tỉnh có 80 Hội quán và 209 Hợp tác xã
(trong đó có 16 hợp tác xã được thành l p từ mô hình Hội quán). Chương trình
xây dựng nông thôn mới được t p trung thực hiện gắn với Đề án Tái cơ cấu
ngành nông nghiệp và công tác giảm nghèo bền vững. Tính đến ngày 20/8, toàn
Tỉnh có 55/119 xã được công nh n 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 nghiệp, xây dựng, thương mại - dịch v
Sản xuất công nghiệp trong tháng tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản xuất
công nghiệp ước đạt 5.595 tỷ đồng (giá so sánh 2010), tăng 3,6% so với tháng
trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ năm 20184. Tính chung 8 tháng đầu năm,
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. Hiện nay, đã có 06 xã, phường qua 30 ngày không phát sinh thêm ổ dịch mới là xã An Phong (huyện Thanh
Bình), phường An Thạnh (thị xã Hồng Ngự), Phường 4 (thành phố Cao Lãnh); Phường 1, xã Tân Quy Tây
(thành phố Sa Đéc) và xã Phú Đ c (huyện Tam Nông).
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Trong tháng, các sản phẩm có sản lượng tăng khá so cùng kỳ là các khai thác (tăng 32%), th c ăn thủy sản
(tăng 23%), gạo xay xát, lau bóng (tăng 14%), các bộ ph n của giày dép (tăng 14%), cá philê đông lạnh (tăng
12%).
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giá trị sản xuất công nghiệp ước đạt 40,487 tỷ đồng, tăng 7,8% so cùng kỳ năm
2018.
Uớc tính tổng m c bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng trong tháng 8 đạt
7.957 tỷ đồng, tăng 14,8% so với cùng kỳ. Tính chung 8 tháng đầu năm, ước
tính tổng m c bán lẻ hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng đạt 62.504 tỷ đồng, tăng 12%
so với cùng kỳ năm 2018.
Kim ngạch xuất khẩu trong tháng (không tính mặt hàng xăng dầu tạm
nh p tái xuất) ước đạt 105 triệu USD, tăng 3% so với tháng trước và giảm 5% so
với cùng kỳ năm 2018. Tính chung 8 tháng đầu năm 2019, kim ngạch xuất khẩu
ước đạt 708 triệu USD, giảm 4% so với cùng kỳ năm 2018. Các mặt hàng có giá
trị xuất khẩu giảm so cùng kỳ, gồm: Thủy sản chế biến, bánh phồng tôm.
Tổng kim ngạch nh p khẩu tháng 8 ước đạt 33 triệu USD, tăng 2,9% so
với tháng trước, tăng 3,6% so với cùng kỳ năm 2018. Ước 8 tháng đầu năm
2019, tổng kim ngạch nh p khẩu đạt 279 triệu USD, giảm 3% so với cùng kỳ
năm 2018.
Tổng lượt khách du lịch đến tham quan, du lịch trong tháng đạt 130.000
lượt khách, tăng 44% so với cùng kỳ năm 2018; trong đó, có 5.000 khách du lịch
quốc tế. Tổng thu du lịch ước đạt 50 tỷ đồng, tăng 98% so với cùng kỳ 2018.
Ước 8 tháng đầu năm, khách đến tham quan, du lịch đạt 2,6 triệu lượt khách,
trong đó, có 65.000 khách quốc tế; tổng doanh thu du lịch ước đạt 650 tỷ đồng.
1.3. Cải thiện môi trường đầu tư, phát triển doanh nghiệp và đầu tư phát
triển
Tỉnh tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tạo điều kiện thu n
lợi cho nhà đầu tư, doanh nghiệp hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn
Tỉnh. Tính đến ngày 20/8/2019, Tỉnh đã chấp thu n chủ trương và cấp Giấy
ch ng nh n đầu tư mới cho 20 dự án (tăng 01 dự án so cùng kỳ) với tổng vốn
đăng ký là 2.981 tỷ đồng 5.
Hoạt động thúc đẩy khởi nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp tục phát triển6.
Trong tháng, có 51 doanh nghiệp thành l p mới, với tổng số vốn 21,7 tỷ đồng.
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Bình quân vốn trên mỗi dự án là 149 tỷ đồng, cao hơn số vốn bình quân mỗi dự á n so cùng kỳ năm 2018
(vốn bình quân mỗi dự án 75 tỷ đồng), cho thấy quy mô dự án đầu tư vào Tỉnh ngày càng tăng.
6

Tỉnh phối hợp với Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam tổ ch c Hội thảo “Nâng
tầm giá trị thương hiệu bằng thiết kế sáng tạo” nhằm giúp các doanh nghiệp tìm hiểu sâu hơn về vai trò của thương
hiệu, bao bì sản phẩm. Ngoài ra, Trường Đại học Đồng Tháp, Câu lạc bộ Sinh viên khởi nghiệp Trường đã phối
hợp cùng Hội đồng Tư vấn Hỗ trợ Khởi nghiệp phía Nam tổ ch c lớp đào tạo chương trình “Khởi nghiệp kinh
doanh”.
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Tính đến ngày 19/8/2019, toàn Tỉnh có 5.032 doanh nghiệp với vốn đăng ký
khoảng 45.995 tỷ đồng (riêng số lượng thực tế hiện còn hoạt động đến ngày
19/8/2019 là khoảng 3.910 doanh nghiệp).
Giá trị giải ngân vốn đầu tư công từ đầu năm đến ngày 30/7/2019 là
757,731 tỷ đồng, đạt 22,6% so với kế hoạch vốn đã phân bổ, thấp hơn 4% so với
cùng kỳ năm 2018 (năm 2018 đạt 27,1%).
1.4. Tài chính, tín d ng
Công tác quản lý, điều hành ngân sách đảm bảo đúng theo quy định. Tổng
thu ngân sách trên địa bàn Tỉnh (tính đến 15/8/2019) đạt 5.286 tỷ đồng, bằng
74,61% dự toán và bằng 119,77% so với cùng kỳ năm trước. Chi cân đối sách (tính
đến 15/8/2019) đạt 7.358 tỷ đồng, đạt 67,53% dự toán.
Hoạt động tín dụng tiếp tục duy trì ổn định, ước tính đến 31/8/2019, tổng
m c huy động vốn đạt 45.500 tỷ đồng, tăng 1% so với tháng trước; dư nợ cho vay
đạt 60.000 tỷ đồng, tăng 1,2% so với tháng trước; tỷ lệ nợ xấu chiếm 0,6% tổng dư
nợ.
2. Về văn hoá - xã hội
Ngành Giáo dục và Đào tạo tích cực triển khai nhiệm vụ năm học 20192020, cơ bản hoàn thành việc sửa chữa trường, lớp học, đầu tư trang, thiết bị
phục vụ năm học mới.
Trong tháng, đã tổ ch c phiên giao dịch việc làm lần th 8 (có 14 đơn vị trực
tiếp tham gia tuyển dụng, tuyển sinh và có 835 lao động đến dự). Từ đầu năm đến
15/8/2019, Tỉnh đã giải quyết việc làm cho 25.578 lao động, trong đó có 1.421 lao
động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng (đạt 142% kế hoạch
năm).
Phong trào đền ơn đáp nghĩa được quan tâm thực hiện. Tỉnh đã đề nghị
phong tặng, truy tặng danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”
cho 01 trường hợp; điều chỉnh tăng, giảm và trợ cấp mai táng phí người có công
với cách mạng cho 110 trường hợp; ra quyết định trợ cấp một lần cho 05 trường
hợp truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”; ra quyết định trợ cấp tiền
thờ cúng liệt sĩ 111 trường hợp.
Công tác bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm tiếp tục được tăng cường;
chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh từng bước được cải thiện. Tuy nhiên, tình
hình các bệnh truyền nhiễm, đặc biệt là bệnh sốt xuất huyết có xu hướng tăng.
Tính đến ngày 31/07/2019, tổng số ca mắc sốt xuất huyết trên toàn Tỉnh là 1.604
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ca, tăng 60,2% (603ca) so với cùng kỳ năm 2018, không có trường hợp tử vong
do bệnh truyền nhiễm.
Các hoạt động văn hóa nghễ thu t diễn ra sôi nổi. Đặc biệt là các hoạt động
văn hóa nhân Ngày Rằm Trung nguyên tại Khu di tích cụ Phó bảng Nguyễn Sinh
Sắc; tham gia Hội thi Múa không chuyên toàn quốc năm 2019 tại Ninh Thu n
(đạt Huy chương bạc Chương trình, 01 huy chương vàng và 02 Huy chương Bạc).
Hoạt động thể dục, thể thao tiếp tục phát triển. Trong tháng, Tỉnh cử các
Đội thể thao như: Bóng đá U21, Điền kinh, Xe đạp, Cờ vua, Bắn cung, Karate,
Taekwondo tham dự các giải quốc gia và quốc tế năm 2019. Đặc biệt cử đoàn
Đá cầu Đồng Tháp tham dự giải vô địch Đá cầu thế giới tại Pháp; cử 03 v n
động viên tham gia vào đội tuyển Đá cầu Việt Nam. Thể thao thành tích cao tiếp
tục đạt nhiều kết quả với 14 Huy chương vàng, 17 Huy chương bạc, 15 Huy
chương đồng các giải quốc gia và khu vực.
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 được quan tâm chỉ đạo thực hiện. Tỉnh tiếp
tục sắp xếp, sáp nh p một số cơ quan và đơn vị sự nghiệp công lập tinh gọn, giảm
đầu mối, giúp hoạt động hiệu quả hơn7; triển khai thực hiện Đề án thí điểm
chuyển giao các nhiệm vụ, dịch vụ hành chính công trên địa bàn Tỉnh (giai đoạn
3).
Từ ngày 15/7/2019 đến ngày 14/8/2019, toàn Tỉnh xảy ra 08 vụ tai nạn giao
thông đường bộ, làm 06 người chết và 05 người bị thương, so với cùng kỳ năm
trước giảm 05 số vụ và 05 số người chết. Trong tháng, trên địa bàn Tỉnh không xảy
ra tại nạn giao thông đường thủy.
III. Nhiệm v chủ yếu tháng tiếp theo
1. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội
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.
2. Triển khai có hiệu quả công tác phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên
tai,
bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản của nhân dân, gia cố các tuyến đê bao bảo vệ
diện tích lúa vụ Thu Đông năm 2019, vườn cây ăn trái trong mùa mưa lũ; phòng,
chống dịch bệnh trên người, cây trồng, v t nuôi.
7

Sáp nh p Trung tâm Phát triển Du lịch Tỉnh vào Trung tâm Xúc tiến Thương mại, Du lịch và Đầu tư Tỉnh.
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3. Chỉ đạo tiếp tục hoàn thành việc sửa chữa trường, lớp học, đầu tư trang,
thiết bị chuẩn bị khai giảng năm học 2019 - 2020; đẩy mạnh công tác tuyên
truyền, v n động thực hiện tốt ngày "Toàn dân đưa trẻ đến trường".
4. Tiếp tục duy trì, mở rộng các mối quan hệ hợp tác phát triển,
tăng cường công tác xúc tiến thương mại, du lịch, đầu tư; tiếp tục thực hiện xã
hội hóa đầu tư lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao, du lịch; kiểm tra đánh
giá tiến độ thực hiện, triển khai các đề án, dự án trọng điểm của Tỉnh; tháo gỡ kịp
thời các vướng mắc, nhất là công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, đảm bảo các
dự án, công trình thực hiện hoàn thành đúng kế hoạch.
5. Quản lý chặt chẽ nguồn thu, chống thất thu, xử lý nợ đọng thuế, nợ tạm
ng ngân sách; chi ngân sách nhà nước tiết kiệm, hiệu quả.
6. Chỉ đạo tăng cường các biện pháp quản lý công tác dạy thêm, học
thêm; tiếp tục phát huy hiệu quả Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời
hạn ở nước ngoài.
7. Chỉ đạo tổ ch c tốt các hoạt động Kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng
Tám và Quốc khánh 02 tháng 9 (02/9/1945 - 02/9/2019).
8. Chỉ đạo ngành ch c năng thường xuyên đấu tranh trấn áp các loại tội
phạm, phòng, chống tệ nạn xã hội, nhất là việc mua bán và sử dụng ma tuý; kiểm
soát chặt chẽ tuyến biên giới, chống hoạt động xâm nh p phá hoại; bảo đảm an
ninh chính trị, tr t tự an toàn xã hội.
Kính gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổng hợp./.
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 Thiện Nghĩa
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