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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN           CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH LÂM ĐỒNG                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 181/NQ-HĐND                                   Lâm Đồng, ngày 15 tháng 7 năm 2020 

NGHỊ QUYẾT 

Về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển  

kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG 

KHÓA IX, KỲ HỌP THỨ 14 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; Luật 

sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Xét Tờ trình số 5608/TTr-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh về việc ban hành Nghị quyết về giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2020; Báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng 

nhân dân tỉnh và ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng nhân dân tại kỳ họp.  

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối 

năm 2020 

Thống nhất Báo cáo số 134/BC-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2020 của Ủy ban 

nhân dân tỉnh về tình hình thực hiện kế hoạch kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm; nhiệm 

vụ 6 tháng cuối năm 2020.  

Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của cả năm 

2020, tiếp tục triển khai có hiệu quả các giải pháp nêu tại Điều 3 Nghị quyết số 

148/2019/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh về 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và các giải pháp sau: 

1. Tiếp tục, kiên trì và quyết liệt triển khai thực hiện các Nghị quyết của Tỉnh 

ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. Tổ chức triển khai 

hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn 

cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và bảo đảm trật tự an 

toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19. 

Vận động sự vào cuộc của hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân 

dân chung sức, đồng lòng, phối hợp chặt chẽ vượt qua các khó khăn do đại dịch 

Covid-19 gây ra, quyết liệt thực hiện và nỗ lực phấn đấu hoàn thành ở mức cao nhất 

các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 và năm 2020 

theo Nghị quyết của Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân tỉnh. 

2. Lĩnh vực nông nghiệp: Tập trung sản xuất vụ Hè Thu, vụ Mùa đảm bảo tiến 

độ; đẩy nhanh tái đàn lợn theo quy định. Làm tốt công tác phân tích, dự báo nhu cầu 

thị trường, giá cả nông sản. Chủ động sản xuất nông nghiệp, ứng phó với thiên tai, 
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dịch bệnh; đảm bảo an toàn các công trình thủy lợi; thực hiện tốt phương án phòng, 

chống, khắc phục thiệt hại thiên tai trong mùa mưa, bão. Tăng cường công tác quản lý 

bảo vệ rừng, quản lý tài nguyên, khoáng sản; phát hiện và xử lý nghiêm các tổ chức, 

cá nhân vi phạm; thực hiện tốt kế hoạch lâm sinh năm 2020.  

3. Lĩnh vực công thương: Triển khai các giải pháp hỗ trợ phát triển công 

nghiệp; thực hiện quyết liệt kế hoạch hỗ trợ phát triển các sản phẩm công nghiệp chủ 

lực và có lợi thế cạnh tranh tỉnh Lâm Đồng để bù đắp, hỗ trợ tăng trưởng.  

Đẩy mạnh khơi thông thị trường trong nước để lưu thông hàng hóa, giải 

phóng hàng tồn kho, nâng cao sức tiêu dùng đối với các sản phẩm trong nước; đẩy 

mạnh việc thực hiện cuộc vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam" và chương trình "Hàng Việt Nam chinh phục người Việt Nam". Duy trì, phục 

hồi các thị trường xuất khẩu hiện có và mở rộng các thị trường mới; tránh phụ thuộc 

nhiều vào một thị trường; chủ động có kế hoạch, biện pháp cụ thể đối với từng mặt 

hàng xuất khẩu chủ lực. 

4. Lĩnh vực dịch vụ, du lịch: Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp quảng 

bá, phát triển thị trường du lịch và kích cầu du lịch nội địa để gia tăng lượng khách du 

lịch, chú trọng khách du lịch qua lưu trú. Tổ chức triển khai chương trình du lịch an 

toàn, tăng cường truyền thông, quảng bá chương trình “Đà Lạt - Lâm Đồng, điểm đến 

an toàn”; khai thác triệt để các tour, tuyến hiện có; đẩy mạnh mô hình hợp tác, liên kết 

với các vùng, các tỉnh trong nước, phát triển mới các tour, tuyến từ các tỉnh đến Đà 

Lạt, Lâm Đồng. Chia sẻ, đồng hành, khuyến khích doanh nghiệp du lịch, nhất là đối 

với các doanh nghiệp nhỏ, các hộ kinh doanh du lịch nâng cao chất lượng dịch vụ, đào 

tạo, cải thiện nguồn nhân lực, phát triển thêm các sản phẩm du lịch mới. Chuẩn bị sẵn 

sàng các điều kiện để có thể mở cửa du lịch quốc tế ngay khi đủ điều kiện. 

5. Về điều hành ngân sách, tín dụng: Đẩy nhanh tiến độ thu ngân sách theo lộ 

trình, kế hoạch đã đề ra. Tập trung rà soát các khoản thu về đất đai, xổ số kiến thiết và 

các khoản thu khác để có nguồn thu bổ sung cho các khoản giảm thu do dịch bệnh 

Covid-19; chỉ đạo, điều hành các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí, trong đó tập trung vào 

các khoản thu thuế công thương nghiệp từ khu vực ngoài quốc doanh. Tăng cường 

công tác quản lý và điều hành ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chủ 

động xây dựng phương án điều hành thu ngân sách để đảm bảo cân đối ngân sách địa 

phương, ưu tiên thực hiện các chính sách, chế độ liên quan đến con người, an sinh xã 

hội, xóa đói giảm nghèo. Nghiên cứu thực hiện có hiệu quả cắt giảm chi thường xuyên 

để dành nguồn lực cho đầu tư phát triển và các nhiệm vụ cấp bách khác.   

Thực hiện cơ cấu lại nợ (khoanh nợ, giãn nợ, miễn giảm lãi vay); tiếp tục cho 

vay mới với lãi suất ưu đãi cho người dân, doanh nghiệp chịu ảnh hưởng của dịch 

bệnh Covid-19 để phục hồi sản xuất, kinh doanh; rút ngắn thời gian xét duyệt cho vay, 

nâng cao khả năng tiếp cận gói hỗ trợ tín dụng của Chính phủ. Tăng cường cho vay 

theo chương trình tín dụng, sản phẩm cho vay lãi suất ưu đãi, chú trọng cho vay đối 

với doanh nghiệp có quy mô nhỏ. 

6. Về đầu tư phát triển: Xác định việc đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là 

nhiệm vụ chính trị trọng tâm trong năm 2020 của từng sở, ban, ngành, địa phương. 

Triển khai thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, quyết liệt Nghị quyết của Chính phủ về các 
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biện pháp cấp bách đẩy nhanh tiến độ giải ngân kế hoạch đầu tư công năm 2020. Khẩn 

trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư để khởi công các dự án. Thực hiện các 

giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác bồi thường, giải phóng mặt 

bằng, đấu thầu...  

Đẩy mạnh tiến độ xem xét, giải quyết thủ tục đầu tư dự án vốn ngoài ngân 

sách, không để chậm trễ, tồn đọng hồ sơ chưa giải quyết; kịp thời báo cáo cấp có thẩm 

quyền xem xét, giải quyết đối với các vấn đề vượt thẩm quyền. Tiếp tục rà soát, đôn 

đốc, tháo gỡ khó khăn cho nhà đầu tư để triển khai xây dựng, thúc đẩy tăng trưởng và 

giải quyết việc làm, kiên quyết thu hồi những dự án không triển khai theo quy định. 

7. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01 tháng 01 

năm 2020 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu 

cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2020.  

Rà soát, chuẩn bị các điều kiện về đất đai, cơ sở hạ tầng, nguồn nhân lực để sẵn 

sàng đón nhận các dòng vốn đầu tư dịch chuyển, tập trung hướng vào các nhà đầu tư 

sử dụng công nghệ cao, hiện đại, thân thiện môi trường. 

Xác định môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, minh bạch, có tính cạnh 

tranh là một yêu cầu lớn và là nhiệm vụ quan trọng của các cấp, các ngành, các địa 

phương; qua đó, tạo động lực mới, mạnh mẽ, thực chất hơn cho phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội. Rà soát, tháo gỡ những vướng mắc, cải tiến quy trình, thủ tục, đơn 

giản hóa và cải cách thủ tục hành chính. Đẩy nhanh xây dựng chính quyền điện 

tử, tăng cường làm việc, xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử. Đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính; tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục 

hành chính theo cơ chế một cửa tại các cấp chính quyền, bảo đảm công khai, minh 

bạch, tạo thuận lợi tốt nhất cho người dân, doanh nghiệp. 

8. Lĩnh vực văn hóa - xã hội: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ văn 

hóa - xã hội theo kế hoạch. Tăng cường tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, 

thông tin tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI và Đại 

hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; tuyên truyền các sự kiện trọng đại của 

đất nước và của tỉnh theo kế hoạch.  

Thực hiện các giải pháp nâng cao chất lượng dạy và học; tổ chức nghiêm túc, 

an toàn kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 

2020; tăng cường đầu tư cơ sở vật chất trường học, đội ngũ giáo viên, bảo đảm đủ 

điều kiện dạy và học, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục; chuẩn bị đầy đủ các điều 

kiện cho năm học mới 2020 - 2021.  

Tập trung giải quyết việc làm, phát triển nguồn nhân lực, hỗ trợ đào tạo, đào 

tạo lại người lao động, đẩy mạnh kết nối cung cầu lao động.  

Thực hiện tốt chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ 

nghèo, đặc biệt là chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh Covid-19 

theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09 tháng 4 năm 2020 của Chính phủ và Quyết 

định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24 tháng 4 năm 2020 của Thủ tướng Chính phủ; bảo 

đảm hỗ trợ đúng đối tượng, kịp thời, công khai, minh bạch, chống trục lợi chính sách, 

xử lý nghiêm các vi phạm.   
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9. Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước bằng nhiều nội dung hình thức phù 

hợp, thiết thực. Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức thành công Đại hội Thi đua yêu 

nước tỉnh Lâm Đồng lần thứ VI. Chuẩn bị tốt những điều kiện cần thiết để tổ chức 

thành công đại hội Đảng bộ cấp cơ sở và cấp trên cơ sở, hướng đến tổ chức thành 

công Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Lâm Đồng lần thứ XI. 

10. Củng cố quốc phòng; giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội; 

thực hiện quyết liệt các giải pháp đấu tranh phòng chống và xử lý nghiêm các loại tội 

phạm; tập trung giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài; 

tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; 

thực hiện đồng bộ các giải pháp để kiểm soát tai nạn giao thông, giảm sâu trên cả 03 

tiêu chí. 

11. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, kế hoạch tài chính 5 

năm và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021 - 2025 của tỉnh; xây dựng kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách và kế hoạch đầu tư công năm 2021 

của tỉnh.    

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện Nghị quyết này. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban của Hội đồng nhân dân tỉnh, 

các Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết theo quy định. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân tỉnh Lâm Đồng Khoá IX, Kỳ họp 

thứ 14 thông qua ngày 15 tháng 7 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./. 

CHỦ TỊCH 

(Đã ký) 

 

Trần Đức Quận 
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