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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2020; 

 Dự báo tình hình quý III, quý IV. 
____________________________ 

 

I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM: 

 6 tháng đầu năm 2020, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 

bối cảnh chung của cả nước có nhiều khó khăn, thách thức, đặc biệt đại dịch 

Covid-19 tác động sâu rộng, mọi mặt, ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực hiện 

các chỉ tiêu kinh tế - xã hội. Bên cạnh đó trên địa bàn huyện do thời tiết bất thuận
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và dịch, bệnh phát sinh trong sản xuất lúa ở một số địa phương, đã tác động bất lợi 

đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhân dân.   

1. Kết quả đạt được: 

1.1. Lĩnh vực kinh tế: Tăng trưởng giá trị sản xuất 0,2% (KH tăng 13,3%), 

trong đó: Nông, lâm nghiệp, thủy sản tăng trưởng “âm 2%” (KH tăng 7%); Công 

nghiệp - Xây dựng tăng 16,% (KH tăng 17%); Thương mại, dịch vụ tăng trưởng 

“âm 9,1%” (So với KH tăng 15%). Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội 470 tỷ đồng, 

bằng 47% so với cùng kỳ và bằng 24% so với Kế hoạch. Thu ngân sách trên địa 

bàn đạt 142 tỷ đồng, bằng 59% kế hoạch và bằng 142% so với cùng kỳ (Có phụ lục 

kèm theo). 

1.2. Sản xuất nông, lâm nghiệp và Thủy sản:  

Tổng giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản (theo giá so sánh) dự kiến 

1.150 tỷ đồng, bằng 52% so với kế hoạch và giảm gần 2% so với cùng kỳ, trong đó: 

Trồng trọt giảm gần 1,5%; chăn nuôi 3%, thủy sản tăng 8%, lâm nghiệp tăng 5%.  

- Sản xuất lúa đạt 9.519,8 ha, bằng 99,8% so với kế hoạch; năng suất lúa 

52,78 tạ/ha; sản lượng 50.258 tấn, bằng 93,4% kế hoạch; giảm 0,5% so với cùng 

kỳ năm trước. Sản lượng các cây trồng cạn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch, trong đó:  

sản xuất lạc năng suất 26,1 tạ/ha, sản lượng 2.569 tấn, đạt 98,8% KH ; rau màu các 

loại 1392 ha, năng suất 91,4 tạ/ha, đạt 108% KH; đậu 134,97 ha, năng suất đạt 9,66 

ta/ha, sản lượng 130,4 tấn, đạt 112% KH.  Chăn nuôi tiếp tục duy trì ổn định tổng 

đàn, đàn bò 18.695 con, đạt 96% KH và đạt 105% cùng kỳ; đàn gia cầm hơn 1 

triệu con, đạt 100% kế hoạch và 105% so với cùng kỳ; riêng đàn lợn trong điều 

kiện thị trường khá thuận lợi  nhưng do tình hình thị trường và dịch bệnh liên tiếp, 

người chăn nuôi bị thiệt hại trong thời gian dài, giá con giống tăng cao, nên tổ chức 
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tái đàn lợn gặp nhiều khó khăn, tổng đàn đến nay chỉ đạt 40.159 con, bằng 69% 

KH và giảm 51,5% so với cùng kỳ năm trước. 

- Sản lượng khai thác thủy sản 6 tháng đầu năm đạt 5.310 tấn, bằng 59% so 

với kế hoạch, tăng 8,3 % so với cùng kỳ năm 2019 (Trong đó: khai thác biển 5.160 

tấn, khai thác nội địa 150 tấn);  thả nuôi 150 ha tôm/156,37 triệu con, đạt 56,8% 

KH. Quản lý bảo vệ rừng ổn định; công tác PCCCR được chủ động triển khai, 

không xẩy ra cháy rừng   

- Chương trình nông thôn mới được tập trung chỉ đạo ngay từ ngày đầu năm, 

đặc biệt là triển khai xây dựng huyện nông thông mới, với sự quyết tâm cao, tập 

trung dồn sức thực hiện cơ bản theo lộ trình kế hoạch; có thêm 02 xã hoàn thành 

các tiêu chí đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay 100% xã đạt chuẩn; chất lượng xây 

dựng nông thôn mới chuyển biến tích cực đi vào chiều sâu và tiếp tục được nâng 

cao chất lượng; mô hình sản xuất, hệ thống kết cấu hạ tầng, vườn mẫu, khu dân cư 

kiểu mẫu tiếp tục được xây dựng, chỉnh trang, môi trường nông thôn được cải 

thiện, Chương trình OCOP được tích cực có 13 ý tưởng cấp tỉnh thẩm định đủ điều 

kiện tham gia Chương trình OCOP đợt 1 năm 2020.  

1.3. Sản xuất công nghiệp – Xây dựng: 

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp - Xây dựng (theo 

giá so sánh) ước đạt 1.260 tỷ đồng, bằng 48% kế hoạch 2020, tăng 16,7% so với 

cùng kỳ năm 2019, trong đó Công nghiệp tăng 18,7%, xây dựng tăng 14,6%. Một 

số ngành hàng liên quan đến hoạt động xuất nhập khẩu nguyên liệu và sản phẩm 

giảm mạnh  (Sản xuất bao bì, may giảm 42%).   

       1.4. Hoạt động doanh nghiệp:  

         1.4.1. Tình hình đăng ký kinh doanh: 6 tháng đầu năm thành lập mới  23 Doanh 

nghiệp (Gồm cả chi nhánh, VP, địa điểm KD; 02  HTX và 260 hộ kinh doanh. 

       1.4.2. Xu hướng kinh doanh: Doanh nghiệp trên địa bàn huyện hầu hết là doanh 

nghiệp, hợp tác xã nhỏ và siêu nhỏ, do ảnh hưởng của dịch Covid-19 tác động trực 

tiếp đến năng suất, sản lượng và yếu tố cung cầu của thị trường nên kết quả hoạt 

động sản xuất kinh doanh đạt thấp trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó: Lĩnh vực 

công nghiệp – Xây dựng 4 tháng đầu năm giảm khoảng 18% so với cùng kỳ năn 

trước; 6 tháng đầu năm giảm 7%, nhất là các doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh 

liên quan đến nguồn nguyên liệu nhập khẩu; sản xuất theo đơn đặt hàng xuất khẩu 

ra thị trường nước ngoài
2
. Lĩnh vực thương mại – dịch vụ thu nhập giảm khoảng 

50% và 6 tháng đầu năm giảm 9,1% so với cùng kỳ năm trước ; huyện Cẩm Xuyên 

có 29 cơ sở lưu trú (Khách sạn, nhà nghỉ);  gần 100 nhà hàng phục vụ khách du 

lịch; 88 điểm kinh doanh dịch vụ thể thao; 11 điểm kinh doanh dịch vụ internet, 35 

điểm kinh doanh dịch vụ karaoke, hoạt động giảm mạnh từ tháng 3 và hoàn toàn 
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ngừng, 4 tháng đầu năm của hoạt động du lịch giảm 65% so với cùng kỳ năm 

trước; 6 tháng đầu năm 4 tháng đầu năm 2019; các dịch vụ văn hóa – thể thao- 

thông tin chỉ đạt 35% và 6 tháng giảm 41% so với cùng kỳ năm 2019.   

          1.5. Hoạt động thương mại, dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước
3
, 6 tháng đầu năm đạt 1.300 tỷ đồng, 

bằng 40% so với kế hoạch và giảm 9,1% so với cùng kỳ, (Trong đó: Thương mại 

giảm nhẹ; dịch vụ giảm trên 35%; lưu trú giảm 60%, ăn uống giảm 40%). Công tác 

kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm được tăng cường; giá cả hàng hóa, thị trường các 

mặt hàng thiết yếu tiếp tục ổn định. Tổng lượng khách đến tham quan du lịch, nghỉ 

dưỡng đạt 315.000 lượt, bằng 35% so với kế hoạch, giảm 60%; chủ yếu là khách 

du lịch trong tỉnh và địa phương chi tiêu ở mức trung bình và thấp, doanh thu du 

lịch 6 tháng đầu năm chỉ đạt 32% so với kế hoạch và giảm 41,7% so với cùng kỳ 

năm 2019.   

1.6. Tình hình tài chính: Thu ngân sách trên địa bàn dự kiến đạt 142 tỷ đồng, 

tăng 42% so với cùng kỳ năm 2019 và bằng 59% kế hoạch, một số khoản thu đạt tỷ 

lệ khá cao: Tiền thuê đất 72%, cấp quyền sử dụng đất 61%, thuế ngoài Quốc danh 

54%, lệ phí trước bạ đạt 50%; Thu phí, lệ phí 50%; bên cạnh đó một số khoản thu 

còn đạt thấp, như thu quốc doanh đạt 27%, thuế sử dụng đất phi nông nghiệp 28% 

dự toán năm 2020. Các tổ chức tín dụng cân đối vốn đáp ứng nhu cầu vốn phục vụ 

sản xuất kinh doanh, dư nợ tín dụng trên 22%.  

Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội đạt 490 tỷ đồng, bằng 29% kế hoạch và bằng 

47% so với cùng kỳ năm 2019
4
, trong đó giá trị đầu tư công 251 tỷ đồng, tăng 24% 

và bằng 86% kế hoạch đầu năm. 

          1.7. Tình hình lao động việc làm và thu nhập của người lao động: Dạy nghề, 

giải quyết việc làm, tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động được chú trọng; số lao 

động tìm được việc làm mới 2.322 người; Tỷ lệ lao động qua đào tạo 64%, đạt 

92% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân người lao động đạt 40 triệu đồng 

người/năm. 

          1.8. Tình hình xã hội: Số vụ tai nạn giao thông 08 vụ giao thông đường bộ 

làm 9 người bị chết và 01 người bị thương; xảy cháy 07 vụ làm 02 người chết, thiệt 

hại tài sản khoảng 800 triệu đồng. 

2. Một số khó khăn, hạn chế: 

- Bệnh đạo ôn gây hại nặng, đồng thời các đối tượng sâu bệnh gây hại trên 

cây lúa cao hơn năm trước; tái đàn lợn còn gặp nhiều khó khăn, do không đáp ứng 
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 nhất là hoạt động dịch vụ, các tuor, tuyến du lịch; dịch vụ Karaoke, dịch vụ ăn uống, dịch vụ lưu trú, 
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kỳ năm trước.  
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nhu cầu con giống, giá lợn giống còn ở mức cao, trong điều kiện nguồn lực của 

người chăn nuôi hạn chế sau thời gian dài liên tục chịu người thiệt hại do thị 

trường và dịch bệnh. 

 - Hoạt động dịch vụ và du lịch giảm mạnh kéo giảm mức tăng trưởng của 

lĩnh vực TM-DV-DL từ tăng 18% (Của 2 tháng đầu năm so với cùng kỳ năm 2019) 

xuống âm 9,1%.  

- Vướng mắc thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm chưa được giải quyết dứt 

điểm. Mặt khác do ảnh hưởng của dịch bệnh đã tác động tiêu cực đến hoạt động 

đầu tư, đã ảnh hưởng trực tiếp đến giá trị đầu tư toàn xã hội và huy động nguồn 

vốn theo cơ chế đặc thù XDCB công trình huyện nông thôn mới trên địa bàn .  

      - Tiến độ thực hiện công nhận lại đất ở trước năm 1980 còn chậm (đạt 19,6%), 

nhiệm vụ từ nay đến cuối năm phải giải quyết xong 100% thực sự là thử thách lớn.  

      - Dịch cúm Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến các hoạt động 

trong lĩnh vực văn hóa, xã hội, tập trung nguồn lực (Nhân lực, tài sản, kinh phí 

ngân sách) cho phòng chống dịch, làm thay đổi kế hoạch và hoạt động quản lý nhà 

nước của nhiều lĩnh vực. 

3. Nguyên nhân của những tồn tại, hạn chế: 

- Về nguyên nhân khách quan, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid 19 tác 

động đến cả về kinh tế và xã hội; dịch bệnh nguy hiểm trên cây trồng, vật nuôi, 

thiên tai diễn biến phức tạp gây thiệt hại cho sản xuất; nguồn vốn đầu tư xây dựng 

phụ thuộc lớn vào các dự án đầu tư, nhưng còn vướng mắc (Do chính sách pháp 

luật đầu tư, đất đai, xây dựng bất cập, thiếu đồng bộ);  

Nguyên nhân chính làm cho tăng trưởng giá trị sản xuất chủ yếu là do khu 

vực thương mại, dịch vụ, du lịch giảm mạnh (-9,1%), do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19 thực hiện giãn cách xã hội và thực hiện Chỉ thị 100 về cấm sử dụng 

rượu, bia khi tham gia giao thông, nên sản xuất kinh doanh đình trệ; thực hiện 

đóng cửa, tạm ngừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí, dịch vụ tập trung đông 

người, hoạt động du lịch, nhu cầu tiêu dùng hàng hóa, dịch vụ giảm mạnh so với 

cùng kỳ; sản xuất lúa gặp khó khăn do thời tiết bất thuận (Mưa nhiều vào dịp trổ 

bông) và dịch hại khá nhiều (Đạo ôn, ốc bươu vàng, chuột gây hại) ảnh hưởng khá 

lớn đến sản xuất. 

- Về nguyên nhân chủ quan, đó là công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện 

nhiệm vụ của một số đơn vị, địa phương chưa cao; sự phối kết hợp giữa các cấp, 

ngành và địa phương chưa hiệu quả; chưa có các biện pháp tháo gỡ kịp thời các 

vướng mắc cho doanh nghiệp phục hồi, phát triển sản xuất, kinh doanh. Một số 

phòng, ngành còn hạn chế trong kiểm tra, giám sát, đôn đốc; chưa chủ động tham 

mưu; đang còn tình trạng né tránh trong thực hiện nhiệm vụ. 
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II. DỰ BÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ XÃ HỘI CẢ NĂM 2020.  

       Tình hình đại dịch Covid-19 được dự báo diễn biến phức tạp, khó lường thực 

sự là thách thức lớn trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ kế hoạch năm 2020.   

 1. Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Dự kiến Giá trị sản xuất cả năm 2020 đạt 

2.194 tỷ đồng, tăng 7% so với năm 2019; sản lượng lúa cả năm 9,44 vạn tấn, bằng 

96,4% so với năm 2019, nguyên nhân giảm do sâu bệnh của Vụ Xuân. Các loại cây 

trồng cạn khác tăng từ 6%. Chăn nuôi tiếp tục tăng, trong đó sản lượng thịt hơi 

giảm 5,9% (Trâu bò giảm 3%; đàn lợn giảm 11%; đàn gia cầm tăng 12,3%). Trồng 

rừng tập trung tăng 35%; cây phân tán tăng 61%; Sản lượng khai thác gỗ rừng 

trồng đạt 100%. Sản lượng thủy sản tăng 2,4% (Khai thác 1,1%; nuôi trồng tăng 

5,2%).  

 2. Sản xuất công nghiệp và Xây dựng: Dự án Nhà máy điện mặt trời Cẩm 

Hưng hoàn thành đưa vào hoạt động và một số dự án tiếp tục hoàn thiện, nâng 

công suất, năng lực sản xuất, đồng thời hoàn thiện thủ tục đầu tư các dự án đất ở, 

huy động nguồn vốn đầu tư xây dựng hiệu quả, góp phần tăng trưởng giá trị sản 

xuất công nghiệp – Xây dựng. Dự kiến  cả năm đạt 2.609 tỷ đồng tăng 17% so với 

năm 2019, trong đó công nghiệp tăng 14%; xây dựng tăng 20%. 

         3. Hoạt động doanh nghiệp: Hệ thống doanh nghiệp cũng cố, phục hồi sau 

những ảnh hưởng của dịch bệnh Covid. Dự kiến cả năm thành lập mới 30 doanh 

nghiệp, 12 HTX, tăng 17% so với năm 2019. 

 4. Hoạt động dịch vụ: Dự kiến tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 

vụ 2640 tỷ đồng giảm 6% so với năm 2019, trong đó, ngành du lịch và dịch vụ lưu 

trú giảm 22%, do ảnh hưởng của dịch Covd trong thời gian qua hoạt động thương 

mại tiếp tục phát triển ổn định. 

 5. Tình hình Tài chính: Dự kiến thu ngân sách cả năm 340 tỷ đồng tăng 21% 

so với năm 2019, do điều kiện giao thông kết nối phát triển, nguồn thu từ tiền sử 

dụng đất tăng cao. 

 6. Tình hình lao động việc làm: Mặc dù kinh tế phục hồi khá nhanh sau thiệt 

hại của tình hình dịch bệnh, nhưng lao động thất nghiệp vẩn ở mức khá cao. Dự 

kiện quý III, quy IV Số lao động thất nghiệp giảm 39,7% so với thời điểm quý 

I/2020 có 503 người, đến cuối năm dự kiến còn lại khoảng 300 lao động; dự kiến 

trợ cấp 4,5 tỷ đồng cho lao động thất nghiệp.   

 7. Tình hình xã hội: Các hoạt động y tế giáo dục phát triển ổn định, an sinh 

xã hội được đảm bảo, an ninh quốc phòng được giữ vững. 

        8. Một số giải pháp 6 tháng cuối năm: 

        - Tiếp tục cơ cấu lại ngành nông nghiệp, phát triển theo hướng sản xuất sạch, 

hữu cơ, gắn với thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm. Đẩy mạnh liên kết sản sản 

xuất, ứng dụng công nghệ cao, chuyển đổi linh hoạt cơ cấu cây trồng, tập trung sắp 

xếp lại đồng ruộng, tích tụ ruộng đất, để hình thành ản xuất cánh đồng lớn. Tổ 
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chức lại sản xuất chăn nuôi; khai thác tiềm năng lợi thế rừng gắn với quản lý, bảo 

tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường du lịch sinh thái. Phát triển 

kinh tế biển bền vững, xây dựng liên kết thúc đẩy cùng phát triển cả về khai thác, 

dịch vụ hậu cần, chế biến, tiêu thụ thủy sản. 

        - Thực hiện hiệu quả Nghị quyết 08-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về 

chủ trương, chính sách đẩy mạnh phát triển CN - TTCN đến năm 2025. Thành lập 

cụm Công nghiệp phía Nam Cẩm Xuyên, hoặc tiếp tục mở rộng Quy hoạch Cụm 

Công nghiệp phía Bắc, đồng thời tích cực kêu gọi đầu tư hệ thống hạ tầng, đổi mới 

tổ chức quản lý cụm, tạo môi trường thuận lợi, gắn với đẩy mạnh thu hút đầu tư, 

đảm bảo tỷ lệ lấp đầy 100% các cụm công nghiệp hiện có, ưu tiên phát triển các 

ngành công nghiệp sản xuất, chế biến có tính lan tỏa thúc đẩy phát triển và chuyển 

dịch cơ cấu lao động, gắn với đảm bảo môi trường. 

        - Phát triển nhanh và đa dạng các sản phẩm dịch vụ, du lịch theo Nghị quyết 

số 08-NQ/TW ngày 16/01/2019 của Bộ Chính trị, đẩy mạnh thu hút đầu tư; phối 

hợp giải quyết tồn tại, vướng mắc sớm hoàn thiện thủ tục đâu tư các dự án sản xuất 

kinh doanh, phát triển Du lịch Thiên Cầm, Kẻ Gỗ. Tiếp tục kêu gọi đầu tư vào các 

quy hoạch thương mại, dịch vụ, du lịch và khu dân cư đô thị nhiều lợi thế
5
. Đẩy 

mạnh xúc tiến đầu tư thương mại, tích cực chuyển đổi hình thức quản lý chợ nông 

thôn, nhất là gắn với chuyển giao tài sản cho doanh nghiệp quản lý; hình thành hệ 

thống kinh doanh thương mại bảo đảm nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.  

        - Tăng cường quản lý nhà nước, thực hiện minh bạch, hiệu quả các chính sách 

hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và kinh tế tập thể; phấn đấu 

nâng tỷ lệ hoạt động hiệu quả của doanh nghiệp lên 35%, hợp tác xã lên 30%. Tiếp 

tục thúc đẩy thành lập mới các doanh nghiệp, hợp tác xã, gắn với phát triển mô 

hình kinh tế theo hướng bền vững. 

       - Tập trung phát triển sản xuất, kinh doanh nhằm phát triển nguồn thu ngân 

sách, gia tăng và nuôi dưỡng nguồn thu trên địa bàn, phối hợp chặt chẽ giữa ngành 

thuế và các cơ quan chức năng, bảo đảm thu đúng, đủ, kịp thời các nguồn thu và 

thực hiện đồng bộ các biện pháp chống trốn thuế, nợ đọng thuế. Tăng cường công 

tác quản lý, sử dụng ngân sách đảm bảo cân đối ngân sách, phục vụ tốt cho thực 

hiện nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

- Đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án kinh doanh: 

Thực hiện đồng bộ 6 nội dung cải cách hành chính, trọng tâm là sắp xếp bộ máy, 

tinh giản biên chế, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính, phát triển Chính 

quyền  điện tử; Xây dựng đưa vào hoạt động hệ thống trung tâm hành chính công 

                  
5
 Khu thương mại dịch vụ Nam Cẩm Xuyên; Khu du lich Kẻ Gỗ 
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cấp xã; chú trọng xây dựng văn hóa công sở, tinh thần thái độ phục vụ của cán bộ 

công chức với người dân, doanh nghiệp. 

- Thực hiện tốt phương án “4 tại chỗ”, duy trì chế độ thường trực phòng 

chống thiên tai – Tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng, xử lý kịp thời khi có 

tình huống xảy ra.  

- Tiếp tục triển khai công tác chuyển đổi chợ, giải quyết vướng mắc, đảm 

bảo thực hiện quy trình chuyển đổi theo Kế hoạch. Tổ chức các hoạt động hướng 

ứng ngày “Quyền của người tiêu dùng” năm 2020 đảm bảo hiệu quả thiết thực.   

- Tập trung các giải pháp để tổ chức tốt điều hành và thu ngân sách năm 

2020; chủ động điều hành ngân sách đảm bảo cân đối, kịp thời, tiết kiệm, hiệu quả, 

đáp ứng nhiệm vụ chính trị. Đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình kế hoạch 

vốn đầu tư năm 2020, đảm bảo giải ngân trên 100% vốn kế hoạch vốn đầu tư công; 

tích cực kết nối, nhằm tháo gỡ vướng mắc thủ tục các dự án đầu tư, huy động vốn 

từ cơ chế đặc thù, góp phần nâng mức độ hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới.  

- Tăng cường công tác phòng chống dịch, đặc biệt là dịch bệnh Covid 19, các 

bệnh dịch mùa hè (bệnh sởi, thủy đậu, tay chân miệng, tiêu chảy...); phát hiện sớm, 

kịp thời khống chế không để dịch lớn xẩy ra. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu về 

giáo dục, y tế-dân số, Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em và Dân số Kế hoạch hóa gia 

đình; làm tốt công tác dạy nghề, giải quyết việc làm, xúc tiến hợp tác xuất khẩu lao 

động. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả kế hoạch giảm nghèo bền vững; tổ chức rà 

soát hộ nghèo, cận nghèo, triển khai hiệu quả các giải pháp giảm nghèo.   

Tăng cường công tác quốc phòng – an ninh, xử lý kịp thời các tình huống 

không để xẩy ra bị động bất ngờ, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.  

III. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC GÓI HỖ TRỢ: Có phụ lục kèm theo 

 

Trên đây là tình hình kinh tế - Xã hội 6 tháng đầu năm, dự báo tình hình cả 

năm và một số giải pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

Đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư, Cục Thống kê xem xét tổng hợp 

Nơi nhận: 
- Cục Thống kê tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Phạm Văn Thắng 
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