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THÔNG TIN THÁNG 8 
(Tài liệu phục vụ Hội nghị giao ban trực tuyến định kỳ) 

----- 

 

1. Hoạt động của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ, Thường trực Tỉnh ủy 

Trong tháng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã họp thông qua dự thảo các văn 

kiện trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và các nội dung liên quan 

đến công tác chuẩn bị tổ chức và phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XXII; nghe báo cáo Đề án sắp xếp lại các trường, điểm trường, lớp học gắn với 

việc bố trí đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên ngành giáo dục tỉnh 

Quảng Nam đến năm học 2024 - 2025 và Đề án sắp xếp các cơ sở giáo dục nghề 

nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh; cho ý kiến về tổ chức thi tốt nghiệp THPT đợt 

2 và bàn một số nội dung khác theo thẩm quyền. 

Thường trực Tỉnh ủy, UBND tỉnh tăng cường kiểm tra công tác phòng, 

chống và kiểm soát dịch bệnh Covid-19 tại các địa phương, cơ sở cách ly tập 

trung và tổ chức họp trực tuyến với các địa phương về công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19; thông qua nội dung trình Kỳ họp thứ 17, HĐND tỉnh; dự 

Hội nghị giao ban trực tuyến với Chính phủ về các giải pháp đẩy mạnh giải 

ngân vốn đầu tư công năm 2020; làm việc với Ban Quản lý Khu kinh tế mở Chu 

Lai; họp Tiểu ban Nhân sự, Tiểu ban Tổ chức phục vụ Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XXII. Ngoài ra, trong tháng, Thường trực Tỉnh ủy đã dâng hương 

kỷ niệm 108 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí Công 

(07/8/1912 - 07/8/2020), làm việc với Thường trực Huyện ủy Tây Giang, cho ý 

kiến về công tác cán bộ và bàn một số nội dung khác theo thẩm quyền.  

2. Khái quát tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh  

Từ ngày 25/7/2020 đến nay, dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại, làm 

ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế của tỉnh. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 

8 tăng 2,6% so với tháng trước và tăng 10,3% so với cùng kỳ; tuy nhiên, chỉ số 

sản xuất công nghiệp 08 tháng giảm gần 15% so với cùng kỳ. Tổng doanh thu 

bán lẻ hàng hóa tháng 8 gần 2,9 nghìn tỷ đồng, giảm 17,8% so với tháng trước; 

tổng doanh thu bán lẻ 08 tháng đạt 23,6 nghìn tỷ đồng, tăng 2,8% so với cùng 

kỳ. Tổng lượt khách lưu trú trên địa bàn tỉnh tháng 8 đạt hơn 13 nghìn lượt, 

giảm 84% so với tháng trước và giảm 96% so với cùng kỳ; tổng lượt khách lưu 

trú 08 tháng đạt hơn 742 nghìn lượt, giảm 70% so với cùng kỳ; tổng lượt 

khách tham quan do các đơn vị lữ hành phục vụ giảm 77%. Doanh thu dịch vụ 
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tháng 8 hơn 208 tỷ đồng, giảm 18,3% so với tháng trước; doanh thu dịch vụ 08 

tháng đạt gần 2.305 tỷ đồng, giảm 36% so với cùng kỳ.  

Vụ Hè Thu năm nay cả tỉnh đã gieo trồng được 41,8 nghìn ha lúa, bằng 

97,8% so với cùng vụ năm trước. Đến nay, diện tích lúa đã thu hoạch hơn 500 

ha, năng suất ước đạt 45-50 tạ/ha. Bệnh Dịch tả lợn Châu Phi sau thời gian được 

kiểm soát đã bùng phát lại từ ngày 10/7/2020 tại 09 xã thuộc 05 huyện, thành 

phố: Quế  ơn, Phước  ơn, Thăng Bình, Tam Kỳ và Núi Thành; tổng số lợn mắc 

bệnh phải tiêu hủy 163 con, trọng lượng tiêu hủy trên 5,8 tấn.  ản lượng nuôi 

trồng và khai thác thủy sản trong tháng 8 hơn 11.720 tấn, tăng 1,6% so với 

cùng kỳ; tính chung 08 tháng, sản lượng thủy sản đạt 87.970 tấn, tăng 3,7% 

so với cùng kỳ, trong đó, sản lượng khai thác đạt 68.990 tấn. 

Thu ngân sách chưa đạt tiến độ và tiếp tục giảm so với cùng kỳ. Tổng thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn 08 tháng đầu năm hơn 10.214 tỷ đồng, bằng 

62% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 7.632 tỷ đồng, bằng 37,2% dự toán và 

giảm 39% so với cùng kỳ. Thu xuất nhập khẩu 2.581 tỷ đồng, bằng 49,2% dự 

toán, giảm 37% so với cùng kỳ. Tổng chi ngân sách địa phương 11.810 tỷ đồng, 

tăng 11% so với cùng kỳ.  

Do tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp nên kỳ 

thi tốt nghiệp THPT quốc gia và tuyển sinh Đại học, Cao đẳng năm 2020 trên 

địa bàn tỉnh tổ chức thi làm 02 đợt, đến nay đã thành công tốt đẹp. Các hoạt 

động văn hóa trong tháng 8 chủ yếu tập trung vào công tác thông tin, tuyên 

truyền Đại hội thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần thứ VIII, năm 2020 gắn 

với tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9; 

tuyên truyền kỷ niệm 108 năm Ngày sinh Chủ tịch Hội đồng Nhà nước Võ Chí 

Công (07/8/1912 - 07/8/2020).  

Trong tháng 8, tại Trụ sở Tiếp dân tỉnh và Thanh tra tỉnh đã tiếp 48 vụ 

việc với 48 lượt người, trong đó có 01 đoàn đông người; tiếp nhận 114 đơn 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân; phát hiện 08 vụ vi phạm 

pháp luật về tài nguyên, an toàn thực phẩm; xảy ra 10 vụ cháy1, giá trị thiệt hại 

gần 1,3 tỷ đồng và 11,4 ha rừng; đã phát hiện lập biên bản 1.665 trường hợp vi 

phạm an toàn giao thông, phạt hơn 1,7 tỷ đồng; tước giấy phép lái xe có thời 

hạn 78 trường hợp, tạm giữ 186 phương tiện vi phạm để xử lý.  

Từ ngày 16/7 đến ngày 15/8/2020, trên địa bàn tỉnh xảy ra 10 vụ tai nạn 

giao thông2, làm chết 07 người, bị thương 06 người.  o với tháng trước, tai nạn 

                                                 
1
- Gồm: 02 vụ cháy ở thành phố Tam Kỳ (01 vụ cháy cơ sở kinh doanh và 01 vụ cháy rừng), 02 vụ cháy ở 

thị xã Điện Bàn (01 vụ cháy nhà dân và 01 vụ cháy loại hình khác), 01 vụ cháy rừng ở huyện Thăng Bình, 05 vụ 

cháy ở huyện Núi Thành (03 vụ cháy rừng, 01 vụ cháy cơ sở kinh doanh và 01 vụ cháy trang trại). 
2
- Đường bộ: 09 vụ, Đường sắt: 01 vụ. 



 3 

giao thông đường bộ giảm 05 vụ, giảm 02 người chết và giảm 10 người bị 

thương.  

3. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị 

Trong tháng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Báo cáo kết quả công 

tác tuyên truyền biển, đảo Việt Nam giai đoạn 2016 - 2020; mục tiêu, nhiệm vụ 

giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 08-

NQ/TW, ngày 01/12/2011 của Bộ Chính trị (khóa X) về tăng cường sự lãnh đạo 

của Đảng, tạo bước phát triển mạnh mẽ về thể dục, thể thao đến năm 2020; Kế 

hoạch quán triệt và triển khai thực hiện Kết luận số 76-KL/TW, ngày 04/6/2020 

của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW của Ban Chấp 

hành Trung ương Đảng khoá XI về xây dựng và phát triển văn hoá, con người 

Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; Báo cáo tổng kết 15 

năm thực hiện Chỉ thị số 54-CT/TW, ngày 30/11/2005 của Ban Bí thư Trung 

ương Đảng khóa IX về tăng cường lãnh đạo công tác phòng, chống HIV/AID  

trong tình hình mới. Xây dựng kế hoạch biên soạn và phát hành Thông cáo báo 

chí phục vụ nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XXII trên các phương tiện thông tin đại chúng. Triển khai biên soạn Kỷ yếu 

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam giai đoạn 2010 - 2020; tập sách 

“Thanh Hóa - Quảng Nam: 60 năm hợp tác và phát triển”. Ban hành Chỉ thị số 

56-CT/TU, ngày 07/8/2020 về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo công tác phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19 trong tình hình mới; Chỉ thị số 57-CT/TU, ngày 

24/8/2020 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác phổ biến, giáo 

dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ, nhân dân trên 

địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 58-CT/TU, ngày 26/8/2020 về lãnh đạo tổ chức Đại hội 

đại biểu phụ nữ các cấp và Đại hội đại biểu phụ nữ tỉnh Quảng Nam lần thứ 

XIX, nhiệm kỳ 2021 - 2026; Chỉ thị số 59-CT/TU, ngày 27/8/2020 về lãnh đạo, 

chỉ đạo công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân 

dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tập trung củng cố, kiện toàn các chức danh lãnh đạo, quản lý của các địa 

phương, đơn vị3 để chuẩn bị nhân sự phục vụ Đại hội đại hội Đảng bộ tỉnh lần 

thứ XXII kịp thời, đảm bảo quy định. Tổ chức tốt kỳ thi tuyển công chức trong 

các cơ quan, đơn vị của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã 

hội trên địa bàn tỉnh; hiện nay, đã tổ chức chấm phúc khảo điểm thi, thông báo 

điểm chấm phúc khảo và chuẩn bị thông báo kết quả trúng tuyển kỳ thi. Hoàn 

thành xác minh, kết luận tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác cán bộ 76 trường 

                                                 
3
- Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, Giám đốc  ở Nội vụ, Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc  ở Giao 

thông vận tải, Giám đốc  ở Khoa học và Công nghệ, Bí thư Huyện ủy Phú Ninh, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND huyện 

ủy Núi Thành, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Phó Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Phó Giám đốc  ở Lao động - 

Thương binh và Xã hội, Phó Giám đốc  ở Tài nguyên - Môi trường, Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch 

Liên hiệp các hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh. 
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hợp (trong đó, nhân sự phục vụ cho Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 

2020 - 2025 là 66 trường hợp; bổ nhiệm cán bộ 04 trường hợp; quy hoạch phục 

vụ cho công tác bổ nhiệm cán bộ 06 trường hợp).  

Ban thường vụ cấp ủy kiểm tra 05 tổ chức đảng và 05 đảng viên; giám sát 

chuyên đề 01 tổ chức đảng và 01 đảng viên. UBKT cấp huyện đã tiến hành kiểm 

tra 03 tổ chức đảng và 04 đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; qua kiểm tra kết 

luận 02 tổ chức đảng có vi phạm nhưng chưa đến mức phải thi hành kỷ luật, đã 

kiểm điểm rút kinh nghiệm; 02 đảng viên có vi phạm phải thi hành kỷ luật; đang 

tiến hành kiểm tra 01 tổ chức đảng và 02 đảng viên. UBKT các cấp kiểm tra 08 

tổ chức đảng về thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và 07 tổ chức đảng về thi 

hành kỷ luật trong Đảng; kiểm tra tài chính đảng 08 tổ chức đảng; giám sát 

chuyên đề 07 tổ chức đảng và 05 đảng viên; thi hành kỷ luật 08 đảng viên vi 

phạm4. 

4. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính 

trị - xã hội 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân 

dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Tập trung chuyển tải 

đầy đủ, thường xuyên các chủ trương của Đảng và Nhà nước, Tỉnh ủy, Ban Chỉ 

đạo cấp tỉnh, UBND tỉnh… về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên 

các kênh tuyên truyền của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và đoàn thể chính trị - xã 

hội các cấp. Phát huy vai trò của đội ngũ cộng tác viên dư luận xã hội các cấp 

trong việc thường xuyên nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; kịp thời tập 

hợp, phản ánh tình hình Nhân dân với các cấp ủy đảng, chính quyền các cấp và 

Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đoàn thể chính trị - xã hội cấp trên; tiếp tục tổ chức 

các hoạt động tuyên truyền về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Quảng Nam lần 

thứ VIII, năm 2020 và các hoạt động chào mừng đại hội đảng các cấp tiến tới 

Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII và Đại hội đại biểu toàn quốc lần 

thứ XIII của Đảng; phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 75 năm 

Cách mạng tháng Tám và Ngày thành lập Công an nhân dân Việt Nam 

(19/8/1945 - 19/8/2020), 15 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 

(19/8/2005 - 19/8/2020)... 

5. Về tình hình chuẩn bị nội dung và tổ chức đại hội đảng bộ các cấp 

tiến tới Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII 

5.1. Công tác tổ chức đại hội đảng bộ cấp huyện và tương đương 

                                                 
4- 

Trong đó, ban thường vụ cấp ủy huyện xử lý 01 đảng viên với hình thức cảnh cáo; UBKT cấp huyện xử lý 

khai trừ 01 đảng viên, cảnh cáo 02 đảng viên; đảng ủy cơ sở xử lý khiển trách 01 đảng viên, cảnh cáo 02 đảng viên; 

chi bộ xử lý kỷ luật khiển trách 01 đảng viên.  
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Tính đến ngày 02/8/2020, 22/22 đảng bộ cấp huyện và tương đương trực 

thuộc Đảng bộ tỉnh đã hoàn thành việc tổ chức đại hội, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Tổng số cấp ủy viên được đại hội quyết định 805 đồng chí, so với nhiệm kỳ 

trước giảm 66 đồng chí, tỷ lệ 7,57%. Tổng số cấp ủy viên được đại hội bầu 781 

đồng chí (trong đó, tái cử 577 đồng chí).  ố lượng cấp ủy viên để khuyết bổ sung 

sau đại hội 24 đồng chí. Cấp ủy viên nữ có 132 đồng chí, tỷ lệ 16,9%; có 33 nữ 

trong ban thường vụ, tỷ lệ 14,1%. Cấp ủy viên dưới 40 tuổi 151 đồng chí, tỷ lệ 

19,33%; từ 40 tuổi đến 50 tuổi 412 đồng chí, tỷ lệ 52,7%; trên 50 tuổi 218 đồng 

chí, tỷ lệ 27,91%. Cấp ủy viên là người dân tộc thiểu số 112 đồng chí, tỷ lệ 

14,3%. Ban Thường vụ 232 đồng chí, Bí thư 21 đồng chí, Phó Bí thư 42 đồng 

chí. Đồng thời, tại các đại hội đã bầu đảm bảo số lượng đại biểu chính thức và 

đại biểu dự khuyết dự Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. Nhìn chung, kết quả bầu cử tại đại hội được thực hiện đúng quy 

trình, hướng dẫn, đảm bảo mục đích, yêu cầu về điều kiện, tiêu chuẩn và cơ cấu 

theo Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 45-CT/TU của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy. 

5.2. Công tác chuẩn bị, tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ 

XXII 

Bộ Chính trị đã duyệt nội dung văn kiện và hồ sơ nhân sự Đại hội đại biểu 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 vào ngày 01/9/2020. Hiện 

nay, các Tiểu ban: Văn kiện, Nhân sự, Tổ chức phục vụ Đại hội đang rà soát lại 

các nội dung, công việc theo kế hoạch để tổ chức tốt Đại hội đại biểu Đảng bộ 

tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.  

----- 


