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- Tập trung chỉ ñạo, ñiều hành, phấn ñấu nâng cao kết quả tăng trưởng kinh tế
bền vững ñể cả năm ñạt chỉ tiêu Nghị quyết HðND tỉnh thông qua.
- Tập trung chỉ ñạo các chủ ñầu tư ñể ñẩy nhanh tiến ñộ triển khai các dự án ñã
ñược bố trí vốn khởi công mới từ vốn ngân sách nhà nước, ñôn ñốc ñẩy nhanh tiến ñộ
việc lập thiết kế kỹ thuật thi công, tổng dự toán ñể trình phê duyệt.
- Tiếp tục chủ ñộng nắm bắt tình hình hoạt ñộng của các doanh nghiệp ñể có
giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp duy trì ổn ñịnh sản xuất kinh doanh; chủ ñộng làm việc
với các nhà ñầu tư có dự án triển khai chậm, rà soát xem xét gia hạn dự án ñủ ñiều
kiện gia hạn ñể kịp thời hỗ trợ các nhà ñầu tư tháo gỡ các khó khăn có liên quan ñến
công tác quản lý nhà nước nhằm thúc ñẩy triển khai dự án.
- Rà soát nguyên nhân và có giải pháp khắc phục những tồn tại trong các nhiệm
vụ: Tổ chức dạy tiếng Anh 4 tiết/tuần từ lớp 3 ñến lớp 5; thí ñiểm thuê chuyên gia,
giáo viên tiếng Anh người nước ngoài tham gia tư vấn, hỗ trợ và trực tiếp giảng dạy
trong trường phổ thông; giữ chân và thu hút ñội ngũ bác sỹ về tỉnh công tác; chấn
chỉnh công tác quản trị nhân lực ở các cơ sở y tế công.
- Tập trung ñẩy nhanh tiến ñộ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh
tế xã hội, nhất là việc xây dựng các ðề án, Chương trình, Kế hoạch hành ñộng.
- Tiếp tục triển khai các biện pháp ñấu tranh ñể làm giảm tội phạm và tệ nạn xã
hội. Bổ sung kế hoạch bảo ñảm an ninh trật tự trên ñịa bàn, có biện pháp xử lý các
thông tin bịa ñặt, kích ñộng trên mạng.
2. Tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm
2018 ñã ñược Hội ñồng nhân dân tỉnh thông qua tại Nghị quyết số 30/NQ-HðND
ngày 09 tháng 12 năm 2017, ñồng thời triển khai các nhiệm vụ và giải pháp sau:
a) Về phát triển kinh tế:
- Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước
năm 2019, ñảm bảo khả thi, sát thực tế, tiết kiệm, hiệu quả. Chuẩn bị mặt bằng cho
các dự án ñầu tư công năm 2019.
- Triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ di dời các cơ sở gây ô nhiễm môi
trường ra khỏi khu dân cư, ñô thị trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2018–2020 vào các cụm
công nghiệp.
- Phê duyệt và triển khai thực hiện ñề án “Hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện Hiệp
ñịnh CPTPP và các Hiệp ñịnh thương mại tự do khác”.
- Xây dựng Nghị quyết ban hành chính sách hỗ trợ di dời cơ sở gây ô nhiễm
môi trường trên ñịa bàn tỉnh giai ñoạn 2018-2020, ñơn giá cho thuê ñất và hạ tầng,
công nghệ xử lý môi trường tại các khu chế biến hải sản tập trung, trên cơ sở ñó xác
ñịnh nhu cầu sử dụng ñất thực tế của các cơ sở chế biến hải sản ñể tiến hành di dời
các cơ sở chế biến hải sản trong các khu dân cư, khu ñô thị vào các cụm công nghiệp
làng nghề, chế biến hải sản tập trung.
- Xây dựng và phê duyệt ðề án quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt
heo, thịt gà, trứng gia cầm trên ñịa bàn tỉnh ñáp ứng yêu cầu an toàn vệ sinh thực
phẩm.

