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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý
tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh tháng 7 năm 2019
Ngày 23 tháng 7 năm 2019, UBND tỉnh họp phiên thường kỳ tháng 7 dưới
sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Thanh Quý. Tham dự phiên họp có ñại
diện Thường trực HðND tỉnh, các Ban HðND tỉnh; Văn phòng: Tỉnh ủy, HðND,
UBND tỉnh; Ủy ban MTTQ tỉnh; Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; ðảng ủy Khối các cơ
quan tỉnh; ðảng ủy Khối các doanh nghiệp; Liên ñoàn Lao ñộng tỉnh; lãnh ñạo các
sở, ban, ngành ñơn vị liên quan.
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh ñối với các báo cáo, dự thảo quyết ñịnh và
kiến nghị tại phiên họp như sau:
1. Báo cáo kết quả thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch Ủy ban
nhân dân tỉnh, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh tại phiên họp Ủy ban nhân dân
tỉnh tháng 6 năm 2019 và các buổi làm việc chuyên ñề trong tháng 6 và tháng
7 năm 2019; Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh tháng 7, nhiệm vụ và giải pháp tháng 8/2019.
UBND tỉnh thống nhất các báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh, Sở Kế hoạch
và ðầu tư chuẩn bị, trong ñó ñánh giá:
1.1. Kết quả ñạt ñược
- Sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp: Tích cực triển khai các giải pháp chống hạn
cho cây trồng, phòng chống cháy rừng, phòng trừ dịch bệnh trong chăn nuôi, nhất là
dịch tả lợn châu Phi; Tổng diện tích gieo trồng vụ Hè Thu ước ñạt 74.691,12 ha, tăng
3,64% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng gỗ khai thác 7 tháng ñạt 605.402 m3, tăng
11,09% cùng kỳ. Tổng sản lượng thuỷ sản 7 tháng ước ñạt 128.171, tăng 8,82% cùng
kỳ. Tập trung chỉ ñạo triển khai kế hoạch nông thôn mới 2019, trong ñó tập trung chỉ
ñạo các xã ñăng ký ñạt chuẩn nông thôn mới 2019.
- Sản xuất công nghiệp: Chỉ số sản xuất công nghiệp 7 tháng tăng 7,2% so với
cùng kỳ (riêng tháng 7 tăng 8,16%); Một số sản phẩm công nghiệp có mức tăng so với
cùng kỳ năm 2018: sữa tươi, sữa chua, bia chai, xi măng, ñiện thương phẩm...
- Lĩnh vực dịch vụ: Tổng mức bán lẻ hàng hóa 7 tháng tăng 13,95% cùng kỳ
(riêng tháng 7 tăng 13,84%); Doanh thu dịch vụ 7 tháng tăng 13,01% (riêng tháng
7 tăng 14,64%); khách du lịch 7 tháng ước ñạt 3,83 triệu lượt, tăng 12,31%. Tổng
nguồn vốn huy ñộng của các tổ chức tín dụng trên ñịa bàn ñạt khoảng 132.685 tỷ

