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Phan thu nhat
TINH H!NH KINH TE - XA HQI VA QUOC PHONG - AN NINH
6 THANG DAU NAM 2020
Närn 2020 là nàm cui thirc hin Nghj quyt Dai hi Dãng b tinh ln thir
XVI Va Kê hoach phát triên kinh tê - xâ hi 5 näm 2016-2020, tinh dã xác djnh
chü dê nàm là: "Hành dng quyêt lit - Vê dIch toan din - Tao dà birt phá" vi
quyêt tam thirc hin hoan thãnh mic cao nhât tat cà các miic tiêu, nhim viii dã
dê ra, tao dà phát triên trong nhim kI tói. Tuy nhiên, ngay tr nhthig tháng dâu
nàm, dã gp phãi nhüng khó khan, thách thirc rat Ion, nhât là nhUng hu qua n.ng
nê do djch bnh Covid-19 gay ra.
- DuOi six lânh dao sâu sat cüa Tinh üy, sr giám sat cht chê cüa I-IDND tinh,
six no hrc phân dâu cüa các cap, các ngành, các tang lOp nhân dan; trên cc sO quán
trit và thirc hin nghiêm tüc các chü truo-ng, chInh sách cüa Dàng và ChInh phü,
UBND tinh dA chü dng xây dmg các kjch bàn, giãi pháp 1rng phó mt each dông
b, hiu qua, tp trung thirc hin "myc tiéu kép" - vra quyêt lit phông chông
djch bnh, vira duy tn, phiic hôi, phát triên kinh té - xã hi, bão dam an sinh xã
hi và dä dat drgc nhung két qua khá tIch circ:
Tng san phm trên dja bàn (GRDP) cüa tinh trong 6 tháng du näm
(GSS2O1O) ixOc dat 9.404,5 t dông, tang 4,17% so vOi cüng k' nãm trtxOc (6
tháng dâu nãm 2019 tang 7,52%). M.c dü day là m1c tang thâp nhât cüa 6 tháng
các nãm trong giai doan 20 11-2020' nhung Quàng Trj là tinh có mirc tang truOng
cao düng thir 16 cüa cà nuOc và cao hn nhiêu so vâi mOe tang truOng bInh quãn
chung cüa Ca nu&c là 1,81%.
- lông vn dâu tu toàn xã hi dã huy dng dirge 7.758,75 tr dng, tang
15,09% so vOi cüng kS' näm trixOc.
- Tng thu ngân sách nhà nuOc trên dja bàn dat 1.503 t' dông, bang 44%
dir toán dja phiiang và 54% dix toán Trung trang giao näm 2020; tang 7% so vOi
Trong miic tang tnxang chung, giá trj tang them khu v,zc nông, lam nghip và thus' san uOc tinh dt 2.293,8 t'
dng, tang 2% (6 thang du näm 2019 tang 6,32%), dOng gOp 0,50 dim phan tram vào m&c tang trtrâng chung;
gia trj tang them khu vi,rc cong nghiép- xây dirng ucc tIiih dt 2.181,7 t) dOng, tAng 8,39% (6 thAng dAu nAm 2019
tang 10,99%), dOng gop 1,87 diem phân tram; giá tn tang them khu virc djch vi rn'rc tInh dat4.547,4 t' dông, tang
3,38% (6 thang dâu nAm 2019 tang 6,58%), dOng gop 1,65 diem phàn tram; thus san phCm trr trq cp san phâm
uâc tInh ctt 381,6 t dng, tang 3,68% (6 tháng du nam 2019 tang 7,66%), dOng gop o,is dim phn tram.
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cüng k' nàm trixâc. Tng chi ngân sách dja phrcing dat 4.050,7 t dông, bang
43% dr toán dja phuong näm 2020 và tang 19% so vâi cüng kS' näm tnric.
- Co 266 doanhnghip thành 1p mâi vói tng vn dang k2 là 3.594,6 t'
dông, tAng 33% ye so doanh nghip. Theo dánh giá cüa VCCI tháng 03/2020,
Quáng Trj là 1 trong so 13 tinh có thii gian dang k doanh nghip thành 1p mfci
ngAn nhât và là 01 trong 4 tinh có th&i gian xü l các ho so thay dôi các ni dung
dng k doanh nghip ngAn nhât cüa Ca rnxâc. Kêtquã nay van ducic duy trI cho
den nay vi 100% ho so däng k doanh nghip dêu duçic trâ kêt qua triiâc th&i
han.
- SAn luqng hwng thirc có hat uc dat 16,63 van tAn, bang vii Dông Xuân
nAm trithc và bang 62,7% kê hoach nAm (là 26 van tan). Tong sAn lugng thüy sAn
6 tháng dâu näm 2020 râc tInh dat 19.443 tan, tAng 15,18% so vi cüng kS' nAm
truOc, dat 58% kê hoach nAm.
Tuy 4y, có mt s chi tiêu dat thp so vài cüng kS' nAm truâc nhu: sAn
lucing thjt hoi xuât chuông các loai giàm 18,14%; tong m11c ban lé hang hóa và
doanh thu djch v11 tiêu dung ithc tInh giAm 0,29%; kim ngch xuât khâu giâm
11,4%; sO h19t khAch luu trü giAm 40,75%; thu tir hoat dng xuât, nhp khâu
giAm 40%, so lao dng duçic tao vic lam mi giAm 23%. Tong du nç cho vay dôi
vth nênkinh tê den 3 1/5/2020 giAm 1,19% so vth 3 1/12/2019; t' l nç xâultông
dix nçi den 3 1/5/2020 cao hon khá nhiêu so vri thôi diem 3 1/12/2019.
I. NH(XNG KET QUA DiT D1XC
1. Ye kinli te
1.1. Nông, lam nghp và tháy san
- San xuAt nông nghip tip tiic dat thrgc nhiêu kt qua tIch circ. NAng suit
cüa hâu hêt các l°ai cay trông dêu tAng và bang vi mCrc tang cAng k' nAm 20192;
d.c bit, sAn xuât v1 Dông Xuân 2019 - 2020 duqc müa toàn din, nAng suât lüa
dat 58,7 tv/ha, cao nhât t1r truóc den nay. Nhiêu mO hInh lien két phát triên theo
chui giá trj tiêp tic disqc thirc hin3, mang 1i hiu quA kinh té cao. Tong din
tIch cay lâu nAm toAn tinh hin có 33.154,1 ha tAng 0,3% so vii cüng kS' nAm
tnrc4
- Vé chAn nuôi, den nay, uâc dan trâu Co 22.403 con, giAm 0,61%; dan bô
cO: 56.568 con, giàm 3,96%; dAn 1cm Co 154.226 ngàn con, giAm 28,36%; riêng
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Näng suát lOa binh quOn Ca tinh dt 58,7 tJha, tang 0,3% (+0,2 ta/ha), cao nht tr trirOc dn nay. Cay ngô nang
suât 36,7 ta/ha, giàm 3,4%. Các loai cay trong khác thu khoai lang 82,6 ta/ha, giãm 1,1°/s; khoai s nang sut 122
ta/ha, giàm 21,3%; cay khoai mOn, nang suât 95 tIha, giàm 7%. San luçmg 10a dat 153.139,7 tan, tang 0,7% so voi
vi,i Dông Xuân nAm 20 18-2019; cay ngO, san ltiqng 10.74 1,6 tan, giàm 3,6%, khoai lang san ILrqng 11.247,7 tan,
iám 16,5%. San lirçmg rail cac lo?i dat 38.469,2 tn, tang 1,6%; du cc loai 727,9 tan, tang 4,8%.
MO hlnh lien ket vOi Cong ty Co phãn nOng san hu en Quãng Trj dê san xuAt 10a hthi en; Lien kêt vói Cong ty
CP Nafoods Tây Bäc dé phát trin vOng chanh leo xuât khu, PhOi hp vài COng ty Sumitomo (Nht Bàn) thi,rc
hin mO hInh mg di,tng nông nghip Cong ngh cao...
Cti th: cay cà phe, din tich hin cO 4.875 ha, tang 0,5% (+23,5 ha); san lucmg cà phé nhân 6 tháng dâu näm
2019 iràc tInh dat 411,7 thn, giam 1,98%. Cay cao su, din tich hin cO 18.835 ha, tang 0,2% so vài cOng kS' näm
trlràc; san ltrqng cao su mO khO 6 tháng dãu näm 2020 u0c dat 7.300 tan tang 10,6%. Cay ho tiéu, din tich hin có
2.508 ha, tang 1,5% (+38 ha) so vâi cOng k' näm tnrOc; san Iucrng hat tiOu wc dat 2.656 tan, tang 0,1%.
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dan gia cm có 3.480 nghIn con, tAng 2,14%. San hr?ng thjt hai xut chung ithc
tInh dat 18.185,2 tan.
- San xut lam nghip phát trin n djnh, tInh hInh xuAt khu g và san
phâm chê biên tir go van bInh thung tuy có ânh hixng djch COVID-19 nhung
không nhiêu5. Tiêp tc duy trI d che phü thng trén 50%, nhân rng và phát triên
din rrng trông theo tiêu chuân FSC, cong tác chàm sóc, khoanh nuOi xüc tiên tái
sinh, giao khoán bào v thng thirc hin có hiu qua6. Cong tác dâu tranh, ngAn
chn tInh trang khai thác, buôn ban, vn chuyên trái phép lam san ducic day
manh7. Cong tác kiêm tra, theo döi, bão v rung duçic tAng cuing.
- Din tIch nuOi trng thüy san 6 tháng dâu nAm .thc tInh dat 3.080 ha, tAng
0,58 so vâi cüng ks'. Tong sAn luçmg thAy sAn tthc dat 19.443 tan, tAng 15,18%,
so vOi cüng 8 trong do: sAn hrqng thüy sAn nuôi trông ixóc tInh dat 3.54 1 tan,
tAng 3,84% so vâi cüng kS' nAm trixc; sAn hiçing thAy sAn khai thác tthc tInh dat
115.902 tan, tang 18,05% so vi càng kS' nAm truc.
- V tInh hInh djch bnh: Tü ngày 01/01/2020 den ngAy 12/6/2020, bnh
djch tA ign Châu Phi dã xAy ra tai 138 h, 69 thôn, 40 xA cüa 05 huyn (Vinh
Linh, Gio Linh, Triu Phong, HAi LAng vA Cam L) vi tong so 767 con (136 nái,
451 1cm tht va 180 1cm con) vci tr9ngll.1ç1ng32.869 kg. Các cap, các ngành da tp
trung mi no hrc dê phông chOng, không ché và d.p djch. Tuy vy, tInh den ngày
23/6/2020 vAn cOn 03 xa cüa 02 huyn (Gio Linh, Vinh Linh) có djch chua qua
30 ngày.
Djch hnh trên tOrn nuOi dA xAy ra tai dja bàn 2 xA VTnh Scm, Hiên ThAnh
cüa huyn Vinh Linh và phi.r0ng Dông Giang cAa thAnh phô Dông Ha) v1i tOng
din tIch bj bnh là 49,5 8 ha, chO yêu là bnh dOm träng vA bnh hoai tü gan tiy
cap tInh. Các h nuôi dA duqc cap hóa chat chlorine dê kjp thui dp djch, han chê
slr lay lan cAa djch bnh.
.1.2. Cong ngh4p - Xây drng
- SAn xut cOng nghip 6 tháng du nAm 2020 chju ánh hi.r&ng tr djch bnh
COVID-19 nên giá trj tAng them chi tAng 8,88% so v&i cüng kS' nAm truc, dat
muc tang thâp nhât cOa 6 tháng trong vOng 5 nAm tr& lai day (6 tháng dâu näm
2019 tang 13,62%). Trong d, ngành cong nghip chê biên, chê tao có giá trj tAng
them chi tAng 8,45% (6 tháng dâu nAm 2019 tang 13,22%).

S cay lam nghip tr6ng phân tan 6 tháng dAu nam 2020 i.râc tInh dat 695 nghin cay, giàm 0,4% so vài cCing kS'
nam trtràc; din tich r1rng trông thrcrc chãm soc 19.500, tAng 3,84%; din tIch rirng &rcc khoanh nuôi tái sinh
2.386 ha, giàm 7,09%; din tIch rrng dtrc giao khoán bão v 45.000 ha, giãm 10%; san IucTng g khai thác
562.700 m3, tang 0,12%; sAn 1uçcng ccii khai thác 141.557 ster, giAm 0,14%.
6
cO rimg 252.966,6 ha (ROng flr nhiên: 140.839,3 ha, Rmg trông: 112.127,3 ha); D che phñ rfrng 50,1%.
Hin tai, trên dja bàn tinh dA có trén 22 nghIn ha rirng trng duc cap ch0iig chi FSC, chiêm 12% trong cà rnràc.
Din tIch rrng trng duçc chAm sOc dt 19.500 ha tang 3,8% so vài cüng ky nAm 2019. Din tich rfrng duccc
khoanh nuOi xCic tin tái sinh dat 2386 ha giAm 7,1% (-182,4 ha).
K& quA 6 thAng dAu nAm dA phàt hiên vA 1p bién bAn 114 vi vi phm; xcr 1' vi pham hành chmnh 102 vi,i, phat
tién: 837200000d, lAm sAn tjch thu 180,178 m3 gO vA rihiéu ba1 lAm sAn khAc. So vài cOng k5' nAm 2019, sO vi vi
pham tang 14 vi,i, lAm san tjch thu tang 16,708 m3 g quy trOn các ba1.
Trong do: Ca 11.609,3 tAn, tang 9,66%; tom 20 13 tan, tang 8,08%; thciy sAn khác 2.593 tAn, tAng 42,87%.
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Chi so san xuât cong nghip (lIP) 6 tháng du nàm 2020 u&c dt 5,64% so
vâi närn 2019, thâp han mirc tang 8,78% cüa cüng kS' näm 2019 vâ là mrc tang
thâp nhât trong vông 5 nãm tth lii day9. Chi so san xuât cüa mt sO san phâm
cong nghip chü yêu, có giá trj chiêm t' trçng kin trong toàn ngành cong nghip
giãm manh so vri cüng kS' nãm tnthc'°.
- San xut, kinh doanh trong các linh vrc thuc ngànlh xây drng tip tVc có
s1r tang tnrâng11. Giá tr san xuât xây dimg 6 tháng dâu nãm 2020 (giá so sánh)
trôc thixc hin 3.642,1 t5' dông, tang 7,16% so vi cüng kS' nAm 2019.
UBND tinh dã tIch circ chi dao các ngành và dja phixang d.y nhanh tin d
thi cong các cong trInh, dr an trén dja bàn. TInh den nay, d có 17 dir an din gió,
2 dir an din nãng hxçng mt tthi, 6 dir an nhà may thüy din, 1 nhà may din
than dà và dang thirc hin dâu ti.r. Ngoài ra các nhà may san xuât: Kho xãng dâu
Hãi H, Kho xàng dâu Vit Lao, Nhà may san xuât câu kin be tong Cãng quOc tê
M5 Thüy. . . cüng dang triên khai thi cong.
1.3. Thwo'ng mcli - Djch vu
- Hoat dng thi.rcing mai, djch vi gp khó khän b&i djch bnh và chju ánh
hithng cUa bin pháp cap bach phông, chông djch bnh Covid-19, mt sO hoat
dng kinh doanh, djch vi.i nhiêu tháng lien phâi tam dirng. Tuy nhiên, sau khi djch
bnh có dâu hiu lang xuông dã kjp thii thirc hin nhiêu giãi pháp thüc day san
xuât kinh doanh nên tInh hInh hoat dng thi.rcing mai, djch vii tiêu dung bat dâu
khôi phc, hâu hêt các ngành, linh vrc dêu tang manh tr& lai. Tong müc ban lé
hang ha và doanh thu djch vi róc tInh dat 14.949,6 t dông, dat 44,53% so viii
kê hoach näm 2020 (là 3 3.500 ti dông)'2.
- Doanh thu 4n tãi r&c tInh dat 930,59 t' dông, so vâi càng k' näm tnróc
tang 9,01%'. So h.r9t hành khách 4n chuyên uc tInh d?t 3.522,6 nghIn hành
khách, giãm 10,29%; khôi hxçing hang hoá vn chuyên uâc tInh dat 5.147,17
nghIn t.n so cüng k' näm truâc tang 10,62% so vi cüng kS' nàm trixâc.
- s6 luçit khách hru trCi r9c tInh dat 128.034 lucit, giâm 40,75% so vàicing
kS' näm tnthc; so ngày khach luu trü 108.501 ngày khách, giám 47,50%. So hrqt
khách du ljch theo u6c tInh dat 971 h.rçit, giam 88,58% so vi ctng k' näm trir&c;
sO ngày khách du ljch theo tour 2.328 ngày khách, giam 89,33%.
Trong do, ngành cOng nghip ch bin, chE to chim t5' trQng cao nht, chi dt mc thng (+4,84%), san xut va
phân phOi din, khi dOt, nuOc nóng, hi nixOc và diu boa không khI tang 6,77; ngành cong nghip khai khoáng
tang 14,25% so vOi cüng k5' nam truOc.
'° Bia Ion giãm 53,58%; van ép giãm 27,83%; du thông giãm 25,65%; g ctra, g xê giárn 19,98%; nuOc tang hjc
giàm 17,65%; sam Xe các Ioai 16,03%; phân hOa hQc giàm 14,62%. Tuy vy, van cO mt so san phâm cOng nghip
gi dt.rcc rrnrc tang On djnh nhtr: din san xuât trOc tang 9,39%...
San krqng xi mang isâc dat 150.000 tan (giárn 3% so vOi cüng kS', dat 46% k hoach näm 2020); san hrqng gach
xay trOc dat 110 triu vién(giám 2,6% so vOi cüng ks', dat 50% k hnch 2020); san Iircing dá xay dirng ixOc dat
0,45 triu m3 (dat 37,5% ké hoach 2020); san Iuqng nuOc may i.rac dat 7,0 triu m3 (dat 51,8% ké hoach 2020).
12
Trong dO: doanh thu ban lé hang hóa rOc tlnh dat 13.138,3 t dng, chim 88,1% tong müc và tang 2,37%;
doanh thu 1uu trO v an u6ng uOc dat 1.257,8 t' dOng, chirn 8,4% tong mcrc vã giam 17,66%; doanh thu du Ijch1
hành dat 3,55 t' dOng, chim 0,024% tong mirc và giãm 79,82%; doanh thu djch vi,i dat 519,95 t' dOng, chiém
3,476% tong mtrc vã giãm 10,83% so vUi cOng kS' nam tnrOc.
' Trong dO: doanh thu vn tâi hãnh khách dat 157.861,28 triu d6ng, so vOl cOng kS' näm truOc giàm 9,42%;
doanh thu 4n tãi hang hOa dt 642.151,74 triu dng, so vOi cOng ky nam trtrOc th.ng 14,69%; doanh thu djch v
ho trçl v.n tãi thc hin thrçyc 124.577,88 triu dng so cOng kS' nam truóc tang 9,05%.
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- Chi s giá tiêu dung bInh quân 6 tháng du näm 2020 tang 4,24% so vói
bInh quân cüng kS' nãm tnróc'4; chi so giá yang tang 26,47% và chi so giá do la
M5 giãm 0,27% so vâi bInh quân cüng kS' näm tnrâc.
1.4. LTnh vy'c Dâu 1w
Vâi sr chi dao thrc hin quyt 1it, dng b nhiu giài pháp cüa UBND
tinh và sir n hrc cüa các cap, các ngành nên nguôn von dâu Ui thrc hin trên dja
bàn dã tang 15,09% so vi cüng kS' näm tnrOc. Tong von dâu ti.r phát triên (theo
giá hin hành) trcc dt 7.758,75 t dong, tang 15,09% so vci cüng kS' nãm
truc'5. Bao gOm: Dâu tu xây drng cc bàn dat 5.319,66 t' dông, tang 7,04% dâu
tt.r mua sam TSCD không qua xây dmg ca bàn dat 1.379,01 t' dông, tang
41,82%; dâu ti..r nâng cap, scra chcra 1&n TSCD dat 920,33 t dông, tang 35,38%;
dâu ti.r bô sung von kru dng dat 99,53 t' dOng, tang 20,96%; von dâu Ui phát
triên khác dat 40,22 t dông, tang 7,97%.
1.5. Tài chInh - Ngân hang
- Tng thu ngân sách trên dja bàn dn ngày 30/6/2020: 1.503 t dông/DT
3.400 t dông, dat 44% dir toán dja phirnng và 54% dirtoán Trung uong, tang 7%
cüng kS' näm 2019. Trong do: thu ni dia: 1.316 t dông/DT 2.950 t' dông, dat
45% dir toán dja phuang và 54% dir toán Trung isang, bang tang 16% cüng kS'
nàm 2019; thu tie hogt di5ng xuát kháu, nhçp kháu: 152 t dông/DT 450 t dOng,
dat 34% dir toán dia phucing và 42% dr toán Trung ucmg, bang 59% so vâi cing
kS' 2019 và thu bó sung tie ngán sách Trung u'ong: dam bâo theo diii toán dugc giao.
- Tng chi ngân sáeh dja phuang tInh dn ngày 3 0/6/2020 dat: 4.05 0,697 t
dông/DT 9.504,128 tS' dOng bang 43% dir toán, tang 19% so vói cüng kS' nãm
2019. Trong do: chi can dói ngán sách: 2.883,57 1 t' dông dat 43% dir toán, tang
8% so vâi cüng k'näm trithc và chi các chu'o'ng trinh myc lieu: 592,607 t' dOng/
DT 2.729,831 t dOng dat 22% dir toán nàm, tang 23% so viii càng kS' näm tnrOc.
- Huy dng vn trén da bàn trong 6 tháng du närn hOc dat 23.76 1 t' dng,
tang 924 t' dông (4,05%) so cuOi nam 2019 (6 tháng dâu narn 2019 tang 5,08%).
TOng dix ng cho vay dôi vOi nên kinh té den 3 1/5/2020 dat 35.488 t' dông, giám
428 t dông, vOi t' 1 giám 1,19% so vOi 3 1/12/2019 (6 tháng dâu nãrn 2019 tang
9,47%). Nçi xâu den 31/5/2020 trên dja bàn 1.464 t' dOng, chiém t' trong
4,13%/tong dix ng (T' l nçi xâul tong dung 3 1/12/2019 là 2,89%).
1.6. Phát triên doanh nghip
- Trong 6 tháng du näm, có 266 doanh nghip thành 1p mOi y&i thng vn
dang k là 3.594,6 t dông, nâng tOng so doanh nghip toân tinh tinh len 3.842
doanh nghip, tang 33% ye so doanh nghip và giâm 30% ye vOn so vOi cüng k3'

" Trong do cO 3/11 nhOm hang hOa và djch vu có chi s giá giàm là: giao thông giãm 8,41%; btxu chinh vin thông
giam 0,99%; vAn hOa, giài tn và du ljch giárn 0,92%. CO 8/Il nhOm hang cO chi s& giá tang là: thiêt bj và dO ding
gia dinh tang 1,13%; nhà a, din, nuOc, chat dot và vt lieu xây di,rng tang 1,28%; may mac, mU non và giAy dép
tang 1,55%; hang hOa và djch vi,i khác tang 2,19%; thuôc và djch vi,i y té tang 3,47%.
Trong dO: von khu vi,rc nhà ntrOc dat 2.153 t dng, tang 13,35%; vOn dâu tu cUa dan cu và tLr nhân dat 5.536,87
t d6ng, tang 19,17%; von dâu ttr trrc tiêp nuâc ngoài dat 68,88 t dông, giàm 64,84%.
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2019; có 109 doanh nghip tm ngimg, tang 23% so vOi cüng kSr nãm 2019, có 25
doanh nghip giâi the, giâm 47% so vâi cüng kS' näm 2019.
- Cong tác thoái vn các cong ty c phn tip tiic dugc thirc hin theo dung
kê hoach và 1 trinh dã áê ra. Dã hoàn thành cong tác cô phân hóa dôi vi Cong ty
TNHH MTV Cãng Cira Vit, tir ngày 01/4/2020, cong ty dä chuyên dôi thành
Cong ty Co phân Càng Cira Vit, t' l von nhà nuOc nãm gi tai cong ty chiêm
96,959% von diêu 1. UBND tinh dã trInh xin ' kiên ChInh phU ye phuong an tiêp
tiic thoái von dôi vói CTCP Nuàc stch Quáng Trj và CTCP Môi trumg và cOng
trInh do thj DOng Ha.
- T I h so duoc s hóa däng k kinh doanh và t l ho so giâi quyêt
dung h?n dat 100%. Thai gian thai gian xr l ho so thay dôi và ho so thành ltp
m&i là thrâi 2 ngãy lam vic (giáml ngày so vói quy djnh). Dâ thrc hin vic
cung cap djch vtt cong trrc tuyên cap d 4 cho cong dông và doanh nghip trên
dja bàn thông qua Cong thông tin dàng k doanh nghip quOc gia.
1.7. Hoçzt d3ng dEi ngoçli, xác tiln du 1w
- Do dai djch Covid 19 büng phát trên toàn câu nén so luçing doàn ra, doàn
vào skit giãm manh so vOi cüng k' nàm ngoái, so luçmg dean khách nuóc ngoài
vào lam vic là 24 doàn!165 luqt ngui. Tinh dã to chirc don tiêp và lam vic vói
mt so doàn nhu: Doàn Dai sr quán Cu Ba tai Vit Nam, Giám dOc NPA (to chüc
vin trg nhân dan Na Uy) khu virc châu A, Giám dôc co quan phát triên quOc tê
Hoa K' (USAID), doàn ciru chiên binh M9 tham chiên tai Vit Nam (WA)...
DOng thi, tham gia mt sO hi nghj nhu: hi ngh "Lãnh dao dja phixong Vit
Nam - Nht Bàn 2020", Hôi nghj "Gp g Han Qu& 2020".
- Dang th chüc vn dng 08 dir an ODA vâi tng vn du tu là 4.658 t'
dông, không có dir an ODA mi ducic phê duyt/ k kêt Hip djnh. Thu hut duqc
25 khoán vin trçY NGO m&i vth tong giá trj cam kêt vin tr dat trên 6,7 triu
USD, trong do có 19 dr an dã duc phê duyt tiêp nhn vói tong vOn là 4,98 triu
USD. KhOng có dir an FDI clang k dâu tu mdi.
- Trong 6 tháng có 34 dir an dã duc d.p chü truong du Ui vi tong von
däng k dâu tu là 5.130 t dông. Mt so dir an cO quy mO dâu tix khá ln nhu
Trung tam phân phOi hang boa Khu Kinh tê Dông Nam Quãng Trj vi tong mirc
du tu hon 2.000t dOng; Khu dO thj - djch vi - du ljch Gio Hãi vâi tong muc
dâu tu 1 .657t' dông... Mt sO d1r an thuc nhOm 30 dir an trQng diem clang duçc
day nhanh tiên d thirc hin, trong do có mt so du an nang li.rgng tái tao nhu nhà
may din gió Htx&ng Tan, Tan Linh, HuOng Phüng 2, Huàng Phüng 3... dã hoàn
thành cong tác giãi phóng mt bang, thirc hin k' qu dam bão dâu tu, hp dOng
mua thiêt bj dé lap dat, dâu tu các hng mic ph trg... TIch circ ho trq COng ty
Lavergne (Singapore) nghiên ciu, dâu tu vào Quàng Trj.
Cong ty Gazprom International thuc Tp doàn Gazprom (Nga) cüng dã và
clang triên khai dam phán vi B Cong thuong ye vic triên khai Dr an nhà may
din khI Quàng Trj 340MW sau khi duc Thu tung ChInh phü chap thun lam
Chü dâu Ui. Lien doanh VSIP-Amata-Sumitomo cüng clang khân truong triên
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khai các thu tic xin chü truang du tu cüa Thu tuâng Chinh phü trong vic thãnh
1p Khu cong nghip Quáng Trj vâi quy mô 500 ha tai huyn Hái Lang.
2. Linh virc xã hi
2.1. Giáo due - Dào tao
- Tip tjc chi dao, trin khai thrc hin Chucing trInh hành dng s 95CTHD/TU cüa Tinh üy ye th1rc hin Nghj quyêt so 29-NQ/TW ye dôi mài can
bàn toàn din giáo ditc và dào tao và Nghj quyêt so 20/201 51NQ-I-IDND ngày
17/7/2015 cüa Hi dông nhân dan tinh ye quy hoach phát triên giáo diic dào tto
Quâng Trj den nãm 2020, tam nhIn 2030 dat nhiêu kêt qua tjch circ'6.
- Cong tác kiêm djnh cht luçmggiáo diic; xây dirng tnthng dat chu.n quc
gia và phô cp giáo dc có nhiêu chuyên biên, chat hxqng giáo diic dai trà và rnQi
nhcin duoc duy trI on djnh và có buâc phát triên môi, sO luqng và chat lucTng giái
tai kS' thi chn h9c sinh giOi van hoá cap quôc gia dixçc to chirc tai tinh cao hon
näm truórc vói kêt qua 25 giâi, tang 5 giãi so v&i näm 2019.
- TIch circ chun bj các diu kin d áp dung chircmg trInh, sách giáo khoa
giáo diic phô thông mâi tai dja phuang. Triên khai thrc hin có hiu qua cong tác
dam bào Co sâ vt chat, dê an xóa phông h9c tam, phông h9c muçin giai doan
2019-202 1; cong tác xa hi hoá giáo diic duqc day manh'7.
2.2. vii, Cong tácp/thng c/lang dich ben/i covid-19
- Cong tác phOng chóng djch COVID-]9 tçii Quáng Tn dwqc UBND tinh
chi dgo thc hiçn k/ian rru'crng, nghiêm tic, chi dç5ng và quyêt lit:
UBND tinh thành 1p Ban chi dao, Sâ Y t 1p 20 di Co dng phãn mg
nhanh. TO chirc Diên tp thirc hành xt:r 1 các tInh huông dôi phó vôi các cap d
phông, chông dlch. Thirc hin 32 khu each ly tp trung vi các diêu kin phông
chông lay nhim COVID-19 theo quy djnh'8.
T chi:rc Iy mu, báo quàn, gCri mu và xét nghim mu dam bão chuyên
mon và phiic vii tot cho cong tác xác rninh, diêu tra djch. Dâu tu mt so trang
thit bj can thiêt phvc v11 cho cong tác diêu trj.
TInh dn nay, trén dja bàn tinh Quáng Trj chi.ra gl-ii nhn tnthng hçp mc
COVID- 19, nhung nguy cci lay nhim vn con cao khi btrc vào giai doan mâi dê
khôi phc các hoat dng xä hi và phát triên kinh tê.

16 Dn thii dim 30/4/2020, cO 330 tnrmg hQc ducc kim djnh cht luong, trong dO cp h9c mm non 133 truông,
THPT 12 tru&ng vâtrirmg nhiéu cp hpc 4 tri.rm. loan tinh cO 249/397
tiêu h9c 106 tnxmg, THCS 65
trumg duqc cong nhn dt chuân quOc gia, trong do cap mârn non CO 102/169 trtrOng chim 60,4%, cap Tiéu h9c
cO 60/70 trli&ng chi&n 85,7%, cap THCS 41/45 tnr&ng chiêm 91,1%, cp TH&THCS cO 37/81 trisông chiém
54,7% và cap THPT 9/30 tnràng chiêm 30%.
Dr an Tnrông hi nhp quôc tê iSchool Quâng Trj do Ip doàn Nguyn 1-bang clâu ttr dA di vào hot dng trong
näm hçc 2019 — 2020 vài 4 cap h90 th cap Mâm non den cap Trung h9c PhO thôn, buâc du cho kCt qua tich cisc.
Tháng 11/2019 vera qua, UBND tinh d thành 1p mOi Trtrmg ph6 thOng lien cap (cOng lap) tri,rc thuOc Trixông
Cao dang str phm Quãng In gm 3 cap hc TH, THCS và THPT vài mi,ic tiéu tang bLrâc tién tài tir chü va xa hOi
hOa dâu tu CSVC.
IS
Tang s6 ngir&i dixcrc cách by: 8.5 78 ngLräi; 9/10 huyn thj tin hành cách ly ti nba vài 2.658 ngixii; cách by diu
trj y té ti ca s& khám bnh, cha bnh: 124 ngu?ri; cách by tp trung: 5.796 ngLräi.
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- Cong tác khám, chia bnh drçic duy trI t& và có chtt 1uçing19; mng luâi
y tê tiêp t1ic dtrçic cüng cô, dông thai chü tr9ng dàu tu cor sâ 4t chat, k5 thut20.
Di ngQ can b y té ngây càng di.rqc tang cuâng ye chat hscing chuyén mon 21•
Cong tác phông chông djch bnh duqc chü dng triên khai tIch crc ngay tur dâu
nàm22. Duy trI hot dng giao ban h dr phông djnh k' dé tang cumg cOng tác
phông chông djch. Trong 6 tháng dâu nãm không có djch lan xáy ra, các bnh
truyên nhiêm giám; không Co trixang hcip tCr vong do djch bnh23.
- Chü dng tang cuang cong tác bão dam an toân thrc ph.m, phông chng
ng dc thirc phâm trên dja bàn. To chrc thanh tra, kiêm tra ye VSATTP trong djp
Tét Nguyen Dan, truac, trong và sau các lê hi... Trong 6 tháng dâu nãm 2020, trén
dja bàn tinh không cO vii ng dc 1&n nào xãy ra; chi xây ra mt so vii ng dc
thtrc an nh dã di.rcic kjp th&i ciru ch€a.
2.3. Van hoá, TIJ thao và Du ljch
- T chirc thành cong nhiu hot dng van boa, van ngh, TDTT chào
mirng các si1 kin chInh trj, các ngày Iê ion cüa quê huang, dat nuOc, trong do tp
trung tr9ng diem vào djp kS nim 90 näm ngày thành 1p Dâng Cong san Vit
Nam; các hoat dng van hOa, van ngh, the thao mrng Xuân Canh T 2020 tai
các dja phuang... To chirc cac hoat dng tuyên truyên ye day manh thiic hin
phong trào "Toàn dan doàn kêt xây drng d&i sOng van hóa" gän vôi "Cuc vn
dng xây drng nông thOn mOi, dO thj van minh" theo hi.rOng có chiêu sâu, chat
h.rang.
- Th thao qu.n chOng duçic d.y mnh và nâng cao ch.t luqng hot dng;
COng tác giáo diic the chat và the thao trong tru'&ng hçc diiçic chü tr9ng, chat
luçmg phong trào duqc nâng len rO ret. Chü truo'ng xä hi hóa the dic, the thao
tiêp tiic duçc day manh, thiêt chê TDTT tai cor sO dixçic quan tam dâu tir2 . The
thao thânh tIch cao &rçlc quan tam25.

'° Sáu thang dAu nãni 2020, uOc tInh cO 204.219 lucit nguii khám bnh, giãm 65,22% so vài cüng kS' näm truàc;
28,772 hrçit bnh nhân diu trj ni trO, giãm 58,16%; sO ngay diêu trj nii tr 150.152 ngày, giàm 66,67%.
20
Den nay toàn tinh CO 162 ccr sà y té (20 Brih vin và Phông khám da khoa khu virc; 141 tr?m y t xà, phiing,
thi trân; 01 cci sà y té khac); cO 2.025 giumg bnh (khong ké tram xá).
21
Di ngü can bi y t ngày càng dLrcc tang cu&ng v s Iucing và chat hxqng chuyén môn; cO 3.021 can b ngành
y, tang 2,97% so vài cOng k' nàm trixâc (trong dO cO 621 bác si trO len, tAng 2,48%); có 229 can b nganh dtrac,
tang 6,02% (trong dO cO 65 duqc s9 cao cap trâ len, tAng 14,04%).
22
Kêt qua hoat dng tiOm chOng dày dO cho tré em <1 tuOi, t) 1 TCMR den ht 31/5/2020 dat 39,2% cao hiyn so
vOi cOng k' näm 2019 (31,5%);
23
TInh chung 6 tháng dâu nAm 2019, trén dja bàn tinh có 4.136 tru&ng hcp mac bnh cOrn, giãm 25,21% so vài
cOng k' nAm tnràc; 90 trixrng hcrp mAc bnh ly Amip, giàrn 4 1,94%; 223 triiOng hçxp mAc bnh ly trrc trOng, giám
24,66%; 87 tru&ng hcrp mAc bnh quai b, giám 43,51%; 139 trtr&ng hcp mAc bnh thus' du, giàm 66,83%; 771
tru&ng hcp mAc bnh tiéu chãy, tang 1,58%; 82 tnthng hçip mAc bnh viOm gan virut, tang 70,83%...Ngoai ra, toãn
tinh dA ghi nhn 393 truäng hcrp mAc bnh sot xuât huyOt.
24
Ti 1 ngLr&i tp TDTT thtrong xuyén dat 33%; ti l gia dinh th thao dat 26,6%; cO 788 câu lac b và dim tp
TD1T trén dja bàn tinh, cO 03 lien doAn và hip hi. Cong tác giáo dic the cht và the thao trong tnrOiig hQc duc
chU tr9ng, chat Itrqng phong trào thc nâng IOn rO ret: 100% các tnräng THCS, THPT t chtrc giãng day nOi khoá,
100% sO tnthng to chc giãng day ngoi khoA cone nOp...
25
CO 108 VDV dtrc dào tao tai Trung tam Huân Iuyn và Thi dâu TDTT tinh, trong dO cO 61 VDV tuyOn nang
khiOu, 23 VDV tuyOn tie, 24 VDV tuyOn tinh. Tham gia thi du giãi Vit dA Báo Dà Nang m rng dat 01 huy
chtrong yang.
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- TIch circ chun bj, d xut và dã duçic Thu tixàng ChInh phü chap thu.n
vic to chrc Festival "VI Hôa bInh" tai tinh Quãng Trj. Xây drng Kê hoach phát
dng chuang trInh "NgiRxi Vit Nam di du lich Vit Nam", ké hoach kIch câu du
ljch ni dja khac phic hu qua sau djch bnh Covid-19. To chirc Hi nghj lien kêt
phát triên du ljch tinh Quâng Trj näm 2020 và doàn famtrip khão sat, phát triên du
lich dào Con CO.
2.4. Thông tin - Truyn thông
- Ngành Thông tin truyn thông dã chü dng, phi hcip kjp thci vói Dài
Phát thanh - Truyên hInh, các cci quan báo chI, Trung tam Van hóa Thông tin-The
diic the thao các huyn, thj xa, thành phô, các cci quan, don vj có trang thông tin
din tir và mng xâ hi tang c..thng truyên thông thirc hin phOng, chOng dch
bnh Covid-19.
- Dn nay, 100% co quan, t chrc, doanh nghip, trirrng h9c, tram y té,
UBND xã, phu&ng, thj trân drcic cung cap djch vi bixu chInh viên thông, internet
bang thông rng. Cong giao tiêp djch vii cong triic tuyên tinh Quãng Trj tai dja
chi http://www.dichvucong.quangtri.gov.vn26 kêt noi vói Cong thông tin din t1r
ChInh phü nhãm cong khai, minh bach thông tin tiêp nh.n và xü 1 ho so cüa các
to chirc, nguñ dan, doanh nghip.
- Trên dja bàn tinh hin có 174 dim cung cp djch vçi bi.ru chInh; toàn tinh
có 661.269 thuê bao din thoai, dtt mt d 104 thuê baoll00 dan. Tong so tram
thu phát song din thoai di dng (BTS) dang hot dng trén dja bàn tinh là 2.427
tram. Báo Quãng Trj phát hành 24 so và 1 an phâm phi; Tap chI Cra \'it xuât
bàn so tháng 6. Co 66.623 thuê bao si:r diing djch vit truyên hInh trã tiên (tang
1.793 thuê bao so vâi cuOi näm 2019).
2.5. Lao d3ng, Thwcng binh và Xâ h3i
- V giái quyé't viéc lam, xuá't khdu lao dng, dào tgo ngh: TInh dn ngày
20/6/2019, tuyên sinh dào tao giáo diic nghê nghip là 7.659 ngi.thi, dat 45,32 %
ké hoach nam. Trong 6tháng dâu näm toàn tinh cO 5.777 lao dng di.rçic tao vic
lam mâi, dt 52,52% ké hoach näm, trong do: 2.896 lao dng lam vic trong tinh,
2.085 lao dng lam vic ngoài tinh và 796 lao dng lam vic a nuac ngoài.
- Cong tác giOm nghèo bê'n vibig luOn quan tam chi dao thic hin dat nhiu
kêt qua tIch c11c. T l h nghèo toàn tinh dâu nãm 2019 là 8,08% (14.101 h
nghèo); t 1 h cn nghèo là 6,47% (11.280 h cn nghèo).
- Cong tác thuvng binh - lit s9 vâ ngw&i có cOng: Rá soát các di tuçrng
di.rçic Chü tjch nuàc tang qua, dam bâo không bO sot dôi ti.rqng; thrc hin chi trã
dOng, dü, kjp thôi các khoân uu däi tr cap, chuyên qua cOa Chü tjch nuac den
ngi.thi có cong27. To chirc dua 16 hài cot lit s' và 01 m tp the tr nithc Cong
hôa dan chu nhân dan Lao ye an tang tai nghia trang liet s Du&ng 9. Trong 6
26

VOi 331 djch vv cong trirc tuyn mc d 1; 1.689 djth vi cOng trirc tuyn mc d 2 và 145 dch vi cong trVc
tuyen mrc d 3 và 100 djch vi cong mc d 4;
27
Trao tang 31.652 sut qua cho ngLr&i cO cOng vã gia dinh chInh sách ngLr&i cO công, kinh phi qua tang 6.445
triu dng.
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tháng d.0 näm dâ tp trung thi I và giãi quy& 1.273 h sci các 1oi lien quan den
chInh sách nguii có cong vói cách mng.
- Cong tác báo trcl xâ hç5i: Triên khai, nm tInh hInh di sang cüa nhân dan
trên dja bàn tinh, chi do các huyn, thj xâ, thànb phô chü dng bô trI ngân sách
dja phi.ing và các nguôn buy dng khác dê h trg kjp thai cho nhân dan, bão dam
khOng có h gia dInh nào bj thiêu dói trong dip Tét Nguyen dan Canh T 28. Chi
dao các huyn, thj xã, thành phO thijc hin tot cong tác quán 1' và chi trà kjp thi,
dñng quy djnh các chê d, chInh sách dôi vâi dOi tuqng bão trçi xâ hi trong nàm
2020. Tinh den ngày 01/6/2020, toàn tinh có 36.675 dOi tixcrng báo trçr xã hi
dang hithng trçY cap xã hi hang tháng29.
Thirc hin chInh sách h trçl nguii dan gp khó khän do d?i djch COVID19 trén dja bàn tinh theo Nghj quyêt sO 42/NQ-CP và Quyêt djnh so 1 5/QD-TTg
each mng, dOi
ye chi trã ho tro ctOi vói 04 nhóm dôi tuçlng (ngithi có Cong
ti.rçlng báo trçY xa hi và ngi.thi thuc h nghèo, h ctn ngheo) cüa toàn tinh là
139.220 ngithi duc ho try; tong kinh phi dà ho trg cüa 4 nhóm là 137.71 1,25
triu dông.
- Báo ye, chám soc ire em và bInh dáng giái, vi srtiên b cici phi nü': ban
hành K hoach so 21 99/KH-UBND ngày 20/5/2020 ye triên khai tháng hành
dng VI tré em näm 2020. To chc thrc hin tOt cong tác bão v, chämsóc tré em
và bInh dãng giói; hçp tác vi to chirc Tarn nhIn the giói và Plan ye triên khai các
hot dng dr an bão v tré em và bInh däng gi&i nàm 2020. To chirc thäm hOi
dng viên các gia dInh có tré em bj tai nn duôi rnzic và các gia dInh Co tré em bj
xâm hai tInh dic trén dja bàn tinh. To chrc Din dan nâng cao vi the cüa ph%1 nQ
khuyêt tat, phO biên các chInh sách pháp lut lien quan den ngtxi khuyêt t.t nó
chung và phii n khuyêt tt nói riéng; TO chüc kiêm tra tinh hInh thrc hin Lut
Tré em tai mt so xã.
- TInh hinh an ninh, chInh trj và tr.t tir an toàn xã hi vüng biên giói duc
gir vng; khOng có các vi khiêu kin tp the và tranh chap dat dai ni vüng dOng
bào DTTS. Hot dng cüa các tOn giáo trén dja bàn dién ra theo dung quy djnh
pháp lut. Cong tác tuyên truyên vn dng, phO biên các chInh sách cüa Dâng và
nhà rnróc dOi vOi yang dOng bào dan tc thiêu so luOn duçic quan tam, chü trçng
thuOng xuyên và lien tiic. COng tác vn dng dOng bào các dan tc thiêu so biêt
hiêu và thirc hin tot Hiên pháp, Pháp lut và các chInh sách dan tc luôn duçc
quan tam.
3. Khoa h9c - Cong ngh
- TIch circ trin thai cong tác nghiên cru, frng diing, chuyn giao các tin
b khoa hçc và cOng ngh vào san xuât và di sOng, gOp phân hO trçl ngi.thi dan,
28

Trong th&i gian giáp ht nam 2020 UBND tinh da phân b 583,86 tn go cüa Chinh phü h trq d thu trq cho
7.693 hO ngheo (38.924 nhân khu) vüng dan tOc thiêu so mien nOi ô 02 huyn: DakrOng va HuUng HOa.
29
Tong so 36.675 dôi ttxqng dang htiàng tr cap xã hOi hang tháng. Trong do: 186 tré em khong nguôn nuôi
thrOng; 21 ngixäi bj nhim HIV không cO khã nang lao dng; 833 ngu&i cao tuôi cô don, không ncri ntrong tra, hO
ngheo;I3.863 ngtrri cao tuôi tr d080 tuOi trc len; 1.125 dOi nrqng don than nuOi nhO, hO ngheo;16.529 ngui
khuyEt tat; 4.058 hO gia dinh tr%rc tiep nuOi duOng, chäm sOc NKT DB n.ng; 60 hO gia dInh, cá nhân nhn kinh phi
chäm sOc trO em con nkt nng, dc bit nng.
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doanh nghip nâng cao di sng, phát trin san xut, phic vii tIch crc cho phát
triên kinh té - xã hi dja phi.rong. Da tp trung trién khai các dir an san xuât thr
nghim, các dr an khoa hçc và Cong ngh ye phát triên các san phâm hang hóa
chü lçrc, tiêm näng, có triên vçng, tp trung 1rng diing, chuyên giao con ngh cUa
cuc each mng cong nghip 4.0 dugc triên khai thirc hin Co hiu qua3 .
- Hu&ng dn trin khai ixu dâi tin diing di vâi doanh nghip khoa hçc và
cOng ngh; ho trçl, tháo g khó khàn cho các doanh nghip trong bOi cánh djch
Covid-19. Ho trçl doanh nghip áp ding và cong bô tiêu chuân, quy chuân k5
thu.t, dãng k' ma so ma vach31.
4. Tài nguyen - Môi tru'ông
- Trong 6 tháng dAu nàm, UBND tinh dâ chi do cOng tác giao dat, cho
thuê dat, thu hôi dat, chuyên miic dIch sir diing dat, cap giây chüng nhn cho 97
ho sa cüa các to chrc, doanh nghip dam bâo quy trInh, thai gian theo quy djnh;
Các dja phwmg dã thâm djnh, trinh UBND huyn phé duyt 2.797 ho s cüa các
h gia dInh, Ca nhân. Phê duyt 08/10 ké hoach scr dngdât näm 2020 cap huyn.
Den nay dâ hoàn thành cOng tác kiêm ké dat dai cüa cap xã; dang hoàn thin sO
Iiu, báo cáo thuyêt minh vá xây dirng ban do hin trng cüa huyn. Tiêp t'ic triên
khai t?o qu dat sch, xây dirng phucmg an, dê xuât giá khâi diem phiic viii dâu
giá trong thuê dat cüa các doanh nghip.
- Thirc hin 06 chuyên miic phát song trên Dài Phát thanh và truyn hInh
tinh; Ban hành Ke hoch phôi hçip ye tuyên truyên, phô biên pháp 1ut trong linh
v1rc tài nguyen và môi trix?mg vói Báo Quáng Trj nàm 2020. To chirc các hoit
dtng "Tháng hânh dng vi môi tmmg" hix&ng lrng Ngày Môi tnr&ng the giâi
nãm 2020. Cong tác thâm dnh báo cáo dánh giá tác dng môi tru?Yng di.rçic quan
tam thirc hin32; tiêp nhn, xác minh và xCr 1 thông tin phán ánh ye 0 nhiêm rnOi
trung qua dix?ng day nóng 3 trithng hçp. Phát hin 72 vçi vi phm môi trixorng,
giám 44,19% so vài cüng kS' nãm trinic; xCr 1 68 vu, giam 45,60%; sO tiên xcr
pht 189,5 triu dông, giám 55,94%.
- Trong 6 tháng du nãm 2020, áp thAp nhit dâi, 1c xoáy trên dja ban tinh
dä 1am 3 nhà bj s.p, 181 nhà bj hu hai, 1.329,7 ha ha và 17 ha boa màu bj thit
hi; tong giá trj thit hi isOc tInh 137.867 triu dông. Cac dqt nãng nóng gay gàt
kéo dài dã lam ânh hi.râng rat lan den san xuât và dai sOng cüa nhân dan.
5. Cong tác thanh tra, giãi quyt khiu n,i t cáo, t chIrc b

may.

° D tái"Nghiên ciru xây drng mô hinh irng dung tiEn b khoa h9c và cong ngh trong nuOi cá chlnh hng ti
Quang Trj" dA chuyOn giao cho các hO h thông lông nuOi cá chInh bang nhira HDPE, 150 con gióng cá chinh hoa
vâi tr9ng hrqng trung binh 150g/con, may ch bién thc an, thrc an và ché phâm sinh hQc bO sung, tã chcrc; tp
hun ye thi& ke lông nuôi và k5' thut nuôi cá cho các hO dan; hin ti, t" i song cüa cá dt 99% so vài trén 80%
theo cách nuôi truyên thOng;...
D tiêp nhâi và xCr Iy' 06 hso cong bO hçip quy san phâm hang hOa diê - diêi ttr cüa 03 doanh nghiép nháp
khu cho 06 lô hang vOi 8.456 san phâm diOn; hir&ng dan 02 co sO xây dirng và áp dung 04 ti&i chun co sO
32
Tinh d tiép nhn 22 hO so d nghj thâm dnh báo cáo dánh giá tác dng môi trtr&ng, ke hoch bào v moi
trtr&ng, phuong an cài to ph,ic hM môi truOng (2 ho so ch uyén tiep tfr nam 2019, 20 h so tip nhn mOi), 17 ho
so trinh phé duyt báo cáo DTM. 100% h6 so du di.rçic giái quyét dOng quy trInh và thri gian quy dlnh.
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5.1. Cong tdc lhanh Ira, giái quyil khilu nçli, Ia cáo
- Toàn ngành Thanh tra dã t chüc 23 cuc thanh tra kinh t - xã hi t?i 23
don vj 05 cuc tü nãm 2019 chuyên sang); kêt thi1c 05 cuc thanh tra trrc tiêp; dã
ban hành kêt 1u.n 11 cuc, phát hin 06 dan vj có sai phrn; phát hin sai phm
8.564.525.733 dOng; kiên nghj thu hôi 1.103.982.765 dông; kiên nghj khác
1.103.982.765 dông; dã thu hôi 85.469.429 dông; kiên nghj xi:r 1 hành chInh 01
cánhân.
- Ban tip cong dan tinh c1ing vâi lânh dao tinh và các S, Ngành có lien
quan dâ thrc hin tOt cong tác tiêp cong dan thr&ng xuyên và djnh k' vâi tong
tong so 496 lixcit/518 ngtr&i/453 vi vic (68 vIcü; 385 vi mi)33. Các cap hành
chInh trén dja bàn tinh dã tiêp nhn 600 dan (cap tinh 13; cap huyn 513; cap s&
ngành 52). Các ca quan hành chInh dà giãi quyêt 15/18 dan khiêu ni, dt
83,3% (so don giâi quyét bang quyêt djnh hành chInh là 05; rut don thông qua
giãi thIch, thuyêt phiic là 10).
5.2. COng Iác cal cách hành chIn!, và to chá'c xây drng chlnh quyn
- Nhim vi cãi cách hành chInh dirge 1ãnh do tinh dc bit quan tam nhm
cãi thin môi tnrng dâu tu, nâng cao chi sO nãng 1irc canh tranh, nâng cao hiu
lirc, hiu qua quân l nhà rnrâc. H thông van bàn QPPL trên các linh v1rc duçic rà
soát, sira dOi, bô sung hoàn thin.
- Chi dao UBND các huyn sap xêp don vj hành chInh cp xà theo Nghj
quyêt cüa UBTV Quôc hi và Ké hoch cüa UBND tinh. Den nay các huyn dã
hoàn thành vic sap xêp 33 xä, thj trân xuOng con 17 xä, thj trân, giâm 16 xa, các
don vj hành chInh m&i chInh thuc di vào hoat dng kê t1r ngày 0 1/3/2020.
- T chirc thirc hin vic bàn giao DGHC theo Nghj quyt s 3 1/NQ-CP
ngày 13/5/2019 cüa ChInh phü, dông th?ii tham muu UBND tinh Quyêt djnh nhp
thôn Pire 1 (thôn 6) và thOn Pire 2 (thôn 7), xã Hông Thüy, huyn A Lui, tinh
Thra Thiên Hue bàn giao cho tinh Quáng Trj quàn l theo Nghj quyêt sO 3 1/NQCP ngày 13/5/20 19 cüa ChInh phi vào xâ A Bung, huyn DakrOng.
- Cong tác câi each b may hành chInh cüa tinh có nhiu chuyn bin tIch
circ, tiêptllc duçic thirc hin theo huâng dan cüa B, Ngành Trung trong và thrc
hin Quyêt djnh sO 13221QD-UBND ngày 15/6/20 18 cüa UBND t1nh35.
6. Kt qua thiyc hin các myc tiêu phát triên thiên niên k'
- V xóa bó dói nghèo cimg crc: Cong tác xóa dói giám nghèo trên dja bàn
tinh (tr nãm 2006 den nay) dã dat nhiêu thành tiru, két qua t l h nghèo cüa tinh
So vói cOng k' nàm 2019 s 1ut giam 17,1% (518/625), s6 ngu&i giâm 3,5% (496/514), s vi vic tang 2,5%
(453/442). Trong do Co 16 doàn/76 ngui/08 vi,i CO và 08 vv mài phát sinh.
Trong dO: 589 don tiêp nhn trong ks'; 11 don kS' truàc chuyén sang. Qua kiêm tra, 1oi bO don thing Ip, nc
danh và không rO ni dung da chi, don dO diu kin xCr l) là 563 don (cap tinh 13; cOp huyn 504; cp sà ngOnh
46).
Den nay các huyn da hoàn thành vic sap xép 33 xà, thj trân xung con 17 xà, thj trán, giãm 16 xà, các don vj
hành chinh rnài chfnh thc di vào hoat dng ké tr ngày 01/3/2020. COc huyn, thành phô, thj xä dä hoàn thOnh
vic sap xép, sap nhp và thi,rc hin chlnh sách dM vài 100% nguii ho?t dOng không chuyên trách a thôn, khu ph6
dôi &r sau khi sOp nhãp thOn, khu phô trén dja bàn tinh.
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dâ giãm dn qua tmg näm và dat chi tiêu d ra36. Tuy nhiên, k& qua giàm nghèo
chisa vung chäc, con khoãng cách chênh 1ch giàu nghèo giOa các vOng, nhóm
dan cu37.
- Ph cp giáo dye tiAu hQc: Cong tác phô cp giáo dc luôn duqc tinh
quan tam thirc hin, phô cp giáo diic tiêu hçc duçic cOng cô và duy trI. Hin nay,
tat cá các dja phwmg cap huyn dã dat mirc d 3 phô cap giáo dc tiêu hçc. DOm
bâo dO cc s vt chat, các diêu kin day và h9c, so luçmg, ccY câu Va ti 1 giáo
vién/hp theo quy djnh; 100% giáo viên dt chuân trInh d dào tao, trong do trén
chuân dào tao dat trén 70%; 100% giáo viên dat chuân nghê nghip.
- Tang cuàng bInh dcng giái và náng cao vj thE cho phy ni: Tinh dã chO
tr9ng tuyên truyên, nâng cao nhân thüc và thüc cOa các tang lap nhân dan ye
blnh däng giOi, vi sir tiên b cOa phi nil ChO trQng, quan tam den t' I ni tham
gia vao các cap hçc, theo dOng do tuôi quy djnh, dào tao nâng cao trInh d trên
chuân cho nü giáo viên các cap h9c38. Phi nit dóng vai trO ngày càng quan trç)ng
trong sir phát triên cUa nên kinh tê dja phizcing; tham gia ngày càng nhiêu hn
trong hot dn san xuât, kinh doanh39 và dixçc chO tr9ng dào tao, bôi di.râng, quy
hoach, tao nguôn dé giOi thiu vào các chüc vil länh dao quân i9°.
- Cái thiên the khóe ha me và Giám ttr von a tré em. Nhô thirc hin t&
chuong trInh tiêm chOng ma rng vàchê d bâo hiêm y té cho tré em duai 6 tuôi
nên: T' 1 tré em ti:r vong duâi 5 tuôi giOm t11 16% näm 2010 xuOng 7,6% nãm
2015 vã den nãm 2019 giám xuông dlthi 7% (näm 2019 không có cas nào); T5' I
tré em tü vong dithi 1 tuôi giãm t11 13,5% näm 2010 xuông 6,6% näm 2015 và
den näm 2019 giãm xuOng 5,8%; T' 1 tré em duâi 5 tuOi suy dinh duOng (can
nng theo tuoi) giãm tr 19,5% nãm 2010 xuOng 14,5 nàm 2015 và den näm 2019
giãm xuông dithi 13,9%, irOc näm 2020 dat <13%;

36

Kt qua t 1 h nghèo cüa tinh d giàm dAn qua tfrng nàm và dat chi tiéu d ra, giai doan 2006 - 2010: t b h
nghêo 24,4%, giai doan 2011- 2015: t' lé h nghêo 19,70%, giai doan 2016 - 2020, t I h ngheo theo tiêu chI
tiep cn da chiëu cUa toàn tinh giàm ti 15,43%.
" T' 1 h ngheo dông bào dan tc thiêu so và h nghèo thuc din chmnh sách bào trq xA hi chim t' l khá cao
trong tong so h ngheo (toán tinh có 9.634 hO nghèo dông bào dan tOc thiéu so, chirn t 1 57,61% so vi t6n s
hO nghèo toàn tinh; có 3.440 ho ngheo thuOc din chInh sách báo trc xâ hOi, chiêm t l 20,57% so vOi tOng sO hO
nghèo toàn tinh).
T 1 ph6 cp bitt chO cho ph n0 tr 15-40 tuOi 0 vOng sâu, v0ng xa, vung dc bit khó khän: Nm 2016-2019
dat 99% (k hoach 90% trO len den nm 2020) dat 110%; t l trê em gái 0 vüng sâu, vOng xa, vüng dc bit khO
khän cOa tinh ducc hçc tiéu h9c và THCS dat khoãng 98% và 100% giáo viên n0 cong tác 0 các vüng nay du
thrgc bô tn nhà 0 cong vi,i. T' 1 nf có trinh dO tiën sr', thc s: Näm 2017, Thac s' dat 50%, Tin s dat 55,9%;
Näm 2018 , Thc s5' dat 66,6% (k hoach tO 20-25% den nAm 2020) dat 296%, lien s dt 56,7% (ke hoach tO 15
- 20% dn nm 2020) dat 324%.
u lông s lao dng lam viêc trén dja bàn (thing ké di.rçic tO 1.879 doanh nghip dang hoat dng, chtra ké các chi
nhánh trén dja bàn) là: 32.19 1 nguO, trong do lao dng n0: 10.571 nguOi, chiêm 32,84% so vOi t6ng so lao dung.
Trong do, t' 1 ph n lam chU doanh nghip chiém 11,4% (215/1.879) trén tong so doanh nghip.
40
So luqng/l' 1 nO tham gia cAp Oy Dãng nhim kS' 2015-2020: Cap tinh: 06/53 dong chI dat; T' 1 nO tham gia
dai biu Qu6c hOi: 2/6 ding chI. T' l nO tham gia HDND các cap nhim k$' 2016-202 I: CAp tinh: 13/50 dng chi,
CAp huyn: 83/297 dng chI, Cap x: 696/3.3 89 dOng chI, S 1Lrcng nO tham gia lành dao các SO, ban, nganh cAp
tinh: 11/83...
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Cong tác chãrn soc src khOe bà mc duqc quan tam chi dao thirc hin có
hiu qua. T suât chêt mç/100.000 tré dé song näm 2010 là 30cas giàm xuông 7,2
cas nàm 2015 và dui 7 cas näm 2018, nam 2019 không CO cas nào.
- P hông chng HI V/AIDS, st ret và các bnh djch khác.
Ngành y t tip tic phi hçip vói các cc quan lien quan và các dja phuang
quân l tot các dOi t.rcmg nhim HIV/AIDS trong cong dông d bâo dam cho
ngi.thi dan. TInh den nay, so ngl.rôi nhiêrn HTV cOn song tai Quàng Trj là 339
ngixi, trong do sO ca dâ tü vong do AIDS là 98 Ca; tOng so iQy tIch bnh nhân
dang dugc diêu tr Methadone là 299 bnh nhân.
Trin khai các bin pháp phOng chng dlch bnh; chun bj dy dO ca s
thuôc, hóa chat dam báo cho cong tác cap ciru, khám cha bnh và phông, chông
djch tai cong dOng. Ben cnh dO, tang cithng giám sat bnh lay truyên ti dng 4t
sang ngu&i nhu: cOrn A(HSN1), lien câu lqn, bnh dai... Kêt qua hoat dng tiêm
chOng day dO cho tré em <1 tuôi, t l TCMR den bet 31/5/2020 dat 3 9,2% cao
han so vâi cOng kS' näm 2019 (31,5%).
- Dam báo bn vüng v môi t wrng: Cong tác bâo v mOi tri.r&ng luôn dt.rçic
tinh quan tam vâi nhiêu bin pháp ngän ngra, nhât là dOi vi các dij an sr ding
cOng ngh lac hu, các loai hInh san xuât cO nguy Co cao gay ô nhiêm rnôi
trung; tang ci.r&ng cong tác thanh tra, kiêrn tra, xir l vi phrn và phOng nga,
kiêm soát ô nhim; kiêm soát chat ch nguôn thai; xü I trit dê các co s& gay ô
nhim môi tn.rng nghiêm tr9ng và không phO hçTp quy hoach...
- Xáy drng quan h dcfi tác toàn cdu vI stphát triJn: UBND tinh dä chi
dao triên khai dông b, nghiêm tOc Nghj quyêt so 06-NQ/TW ngày 05/11/20 16
cOa BCH Trung hang Dáng khóa XII; Nghj quyêt so 22-NQ/TW ngày 10/4/2013
cOa B ChInh trj ye hi nhp quôc tê và Chi thj 41 -CT/TW ngày 15/4/2010 cOa
Ban BI thu nhäm nâng cao thCrc trách nhim cOa các cap Oy, chinh quyên, cci
quan, don vj, doanh nghip ye hi nhp quOc te và thirc hin hiu qua cong tác
ngoi giao phyc vii phát triên kinh tê.
7. Kt qua thtjc hin Chuong trInh miic tiêu quc gia
a) Chwo'ng trInh myc tiêu Quo'c gia Giám nghèo bn vttng
- Tp trung chi dao và triên khai dng b, kjp th?'ii và hiu qua các miic
tiêu cOa chuung trInh. Ké hoach von cOa Chuang trInh mvc tiêu quOc gia giám
nghèo cOa tinh näm 2020 là 136.054 triu dOng (trong do: VOn dâu ttx phát triên:
98.735 triu dông; VOn sr nghip: 37.3 19 triu dông).
- Chi dao, huông dk trin khai thirc hin dy dO các chInh sách h trci
giám nghèo dc thO tai huyn Dakrông theo Nghj quyêt 30' cOa ChInh phO. Trong
6 tháng dâu nAm 2020, dã hO trg vay von uu dâi cho 13.189 1u9't h nghèo và hO
chInh sách khác ct phát trin san xuât, kinh doanh v6i tOng sO tiên cho vay là 583
t dOng. Cap 144.724 the Bão hiêrn y té cho ngtri nghèo, ngui can nghèo,
ngu&i dan tOc thiu sO và ngithi dan a vOng dac bit khó khãn vOi tong kinh phi là
61,76 t9 dOng. Thirc hin rnin, giàm h9c phi cho 20.548 lucrt h9c sinh thuOc hO
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nghèo, cn nghèo và h trçl v chi phi h9c tp cho 24.165 h.rqt h9c sinh thuc h
nghèo; tong kinh phi mien giãm và chi phi h9c tp là 17.569 triu dông.
b) Chwcrng trInh myc tiêu Quc gia Xáy drng nóng thôn mài
- Chuong trInh MTQG xay dmg nông thôn m&i tiêp tVc ducic chi dao triên
khai thirc hin có hiu qua. U'u tiên bô trI nguôn hrc dê hoàn thành miic tiêu Nghj
quyét 04-NQ/TU cüa Tinh ày dâ dê ra, trong do tp trung chi dao các xä có
tiêu chI dat chuân thâp vâ các thôn bàn khó khän trong xây drng nông thôn mâi;
- Hoàn thành Cong tác thm djnh và cong nhn xã dat chuân nông thôn m9i
nãm 2019 cho 8 xã; trInh Trung wing thâm djnh ho so và di.rqc Thu ti.râng ChInh
phü cong nhn huyn Cam L dat chuân nông thôn m&i näm 2019; ho trçi các xâ
dang k) dt chuân nông thôn mOi näm 2020. Ban hành Kê hoach cong nhn lai xâ
dat chuân nOng thôn mâi sau khi
xép don vj hành chInh;
so

so

sap

- Dn tháng 6/2020, toàn tinh có 4?1101 xâ dã duqc Cong nhn datchun
nông thôn mài chiêm t' 1 48,5%, (bao gôm 8 xã thrçic thra nhn dat chuân trén
Co sâ 2 xã dã dat chuân). Tiêu chI dat bInh quân là 15,65 tiêu chi/xâ; có 3 xâ duc
cong nhn dat chuân nông thôn mOi kiêu mâu (Cam ChInh, Vinh Thüy và Vinh
Kim nay là Kim Thach). Dr kiên den cuOi näm 2020 CO them 8-9 xã dat chuân,
nâng sO xã len 57-58/101 xã (chiêm 56,4- 57,4%), dat và v.rqt miic tiêu Nghj
quyêt tinh Dàng bô lan thCr XVI và Nghj quyêt
04-NQ/TU ngày 20/4/2017 cüa
Tinh ày Quáng Trj dâ dê ra.
so

8. Qu6c phông - An ninh
- Tinh hInh an ninh chInh trj - trt tir an toàn xà hi on djnh, quôc phOng và tang cumg. N1iim vii quôc phOng, quân sir dja phiiang
an ninh ducic cüng
trang dâ th%rc hin
ducyc trién khai kjp thai, dam báo dung kê hoach. Lirc luqng
tOt nhim vi bão v an toàn tuyt dôi các sr kin chInh trj, van hóa quan trçng,
các ngày lê, Tet trên dja bàn tinh. Thrc hin tOt cong tác giao quân nàm 2020 dat
100% chi tiéu (952 cOng dan).
co

vu

- Duy trI nghiêm ch d trrc sn sang chin du theo quy djnh, các 1irc
hxqng dâ chü dng phôi hçip chtt ch dê näm chäc tInh hInh dja bàn. Thrc hin
tot nhim vu tuân tra, kiem soát, bão v vthig chäc chü quyên an ninh biên gii và
biên dào.
- Trong 6 tháng dtu nàm, pham pháp hInh sr xây ra 171 vii giám 10,5% (20 vi) so vi cüng ks', lam chêt 04 ngui (+1ngui), bj thuong 40 ngu?ii (+14
ngithi), thit hai tài san 4,7 t dOng (-2,2 t dOng). Xáy ra 70 v11 tai nan giao
thông, lam chêt 38 ngu?i, bj thixong 50 ngtthi41.
so

A

A

II. MQT SO KHO KHAN, TON TA! VA NGUYEN NHAN
1. Kho khan, ton tii

so vài cüng kS' nam trixàc s6 viii giãm 2,78% (-02 vi), sO ng.ri chit giãm 33,33% (-19 ngui), s ngLri bj
thtwng tang 11,11% (+05 ngträi). Xãy ra 43 v cháy, giãm 36,76% (-25 v) so vài cOng kS' näm trirôc; tong giá trj
thit hi 3.994 ti-iu dong, giãm 60,34%; 01 ngtri bj thLrong.
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- Nhiu chi tiêu kinh t - xa hi tuy có tang tnr&ng so vâi cUng k' nhirng
müc tang con thâp nhr: Tôc d tang tnrâng kinh tê, Thu ngân sách nhà nu&c trên
dja bàn, chi so san xuât cong nghip (lIP), tao vic lam mOi, thu xuât nhp khâu,
tong m1rc ban lé hang hóa và doanh thu dlch vi tiéu dung...
- Mt s6 dr an tr9ng dim mc dü dã khâi cOng nht.rng dn nay vic trin
khai cOn gp nhieu khó khän nhu Câng M5 Thüy, Nhà may nhin din Quãng Trj
1 v.v. . .Mt so dr an quan tr9ng di.rcic ru tiên bô trI vOn dâu tu tir nguôn ngân
sách nhà nuOc có tiên d thirc hin và giãi ngân chm nên dóng gop han chê vào
tang trithng.
- Di ngü nba giáo và nhan viên trung hoc cOn bt cp ye so luçing, chat
hxcing và ca câu. Dt?yi song mt b phn giáo viên, nhân viên cOn gp nhiêu khó
khãn. Chat luçmg giáo diic giva các vOng mien trong tinh chua dông dêu. Cc s
vt chat và thiêt bj dy h9c cOn thiêu chua dáp rng dO nhu câu và chuãn quy djnh
cOaBôGiáoducvàDàotao.
- Hâu ht quy mô cac hoat dng du tu du ljch cOn nhO, phlxcTng thirc kinh
doanh chm dircic cãi tiên dôi mâi. Hoat dng kinh doanh lü hành chua that
chuyên nghip; cong tác quãng bá, xOc tiên du ljch và cong tác tiêp thj thj tru&ng
chua di.rçic sir quan tam cOa doanh nghip.
- Ha tang k thut trin khai irng dng CNTT con thiu dông b; Vic 1rng
dung djch vi cong trrc tuyên mirc d cao (3,4) chua dat miic tiêu, vic üng ding
CNTT trong hoat dng cOa các doanh nghip chua gän vâi vic phát triên thuang
mai diên tü.
- Cht krcrng các djch vii y t chua dáp rng nhu cu ngày càng da dng cOa
than dan. ChInh sách thu hOt can b có trInh d chuyên mOn, nghip vi giOi ye
cOng tác trong tinh th?c hin chira hiu qua. TInh trng thiêu can b cO trInh d
cao, dâu dan tai các Ca sâ diêu trj.
- K' 1ut, k' cucing, thCrc chip hành mnh lnh hành chinh & mt so
ngành, dja phuo'ng chua nghiêm; chua chO dng, thiêu quyêt 1it trong vic chi
dao, diêu hành, to chrc thrc hin thim vi, cOng vic ducic giao; mt so can b,
cOng chirc cOn dê xày ra sai sOt trong qua trInh tham mixu giái quyêt cong vic.
2. Nguyen nhân
a) Nguyen nhán khách quan
- Djch bênh Covid-I19, dich bnh trên cay trông, con nuôi và th&i tiét diên
biên phic tap ãnh hu&ng rat lan tInh hmnh phát triên kinh tê - xa hi cOa tinh;
nhiêu boat dng san xuât, kinh doanh, thi.rang mai, djch vii ngung tr; d&i song
cOa ngu&i dan gtp nhiêu khO khän.
- Ngun vn du tu t1r ngân sách nba nuOc gp rat nhiu khó k.han, chua
dáp ing di.rcic yéu câu phát triên cho các ngành vã lI'nh vuc.
- COng tác GPMB chm, khOng dam bâo tiên d bàn giao cho nba dAu tu,
gay khó khàn cho nhà dâu tu trong triên khai thirc hin dix an cüng nbu trong vic
quyêt djnh dâu tu.

b) Nguyen nhân chü quan
- Co rnt s S&, Ngành, dja phuo'ng chua thirc sr quy& 1it trong t chüc
thrc hin ké hoach dixçc giao, nhât là ké hotch von dâu Ui cOng dã bô trI; trong to
chüc thrc hin cong tác den bü, giâi phóng mt bang; trong cong tác hoàn thin,
thâm dinh ho so dir an, thiêt ké, bàn ye thi công;...
- San xut hang hóa cOn mang nng tInh Ca th& manh mün, phãn tan. Các
mO hInh san xuât nông nghip quy mô nhO, chm di..rçc nhân rng. Nng hrc san
xuât kinh doanh, näng hrc quãn trj cüa phân Ión doanh nghip trên dja bàn tinh
chua dáp irng yeu cau phát triên và hi nhp.
- Co sâ ha tng và các chInh sách h trçi du tir chxa dáp crng yêu cAu cüa
nba dâu Ui, ha tang van ia hn chê trong kêu gci dâutuvào tinh Quãng Trj. Di
ngü can b lam cong tác xOc tiên dâu ti.r cOn thiêu ye so lwyng, da so hoat dng
kiêm nhirn, tInh chuyên nghip chua cao, kinh nghim và k5 näng xüc tiên dâu
tu cOn nhiêu han ché, chua dáp mg d.rcic yêu câu thi!c tiên dang dt ra.
Phân th(r hal
NHIM V1J CHU YEU VE PHAT TRIEN KINH TE - xA HO!, QUOC
PHONG - AN NLNH 6 THANG CUOI NAM 2020
Tinh hInh djch bnh Covid- 19 trên th giâi vn cOn din bin rt phüc tap,
rnc dü trong rnthc d dixçic không chê, nhixng vn ành huàng sâu rông den kinh
tê Vit Nam nói chung và tinh Quãng Tr nói riêng. Dê dat mirc tang trithng kinh
té näm 2020 trên 8,5% nhix ké hoach dã dé ra, dOi hOi các cap, các ngành, các
tang 1p nhân dan và cong dOng doanh nghip phãi no lirc phãn dâu vth quyêt tam
cao nhât, thirc hin dông b và cO hiu qua các nhim v1i, giâi pháp dâ dê ra tir
dau nAm42; cQng nht.r trong Nghj quyêt so 84tNQ-CP cüa ChInh phü ye các nhim
vii, giâi pháp tiêp t11c tháo gc lchó khãn cho san xuât kinh doanh, thüc day giãi
ngân von dâu tu cong và bâo dam trt tir an toàn xâ hi trong bOi cãnh dai djch
COVID- 19; Chi thj so 06/CT-UBND cüa UBND tinh ye thirc hin mt so giãi
pháp tháo g khó khãn cho san xuât kinh doanh, day manh giâi ngân von dâu tir
cong và triên khai các dir an dâu tu trên dja bàn nhäm khôi phçic phát trién kinh
tê, on djnh xä hôi.
I. MUC TIEU PHAN JJAU TRONG 6 THANG CUOI NAM 2020
1.Tôc d tang tri.thng GRDP 6 tháng cui nãm phãi dat trén 12,35% tri len
(KH näm là >8,5%).
2. San Iugng h.rang thirc dat 9,7 van n (KH näm là 26 van tAn).
42

Quyt djnh s 146/QD-UBND ngày 15/01/2020 cüa UBND tinh v Chucrng trinh hành ding cüa UBND tinh
thirc hin Ngh quyet 01/NQ-CP ngay 01/01/2020 cüa ChIrth phO; Kôt 1un so 320-KL/TU ngày 04/12/2019 cOa
Tinh Oy và Ngh quyet so 31/2019/NQ-HDND ngay 06/12/2019 cOa HDND tinh ye ké hoch phát triên kinh të xâ
h,i nãm 2020; Chicmg trInh hành dng so 402/CTHD-UBND cOa UBND tinh thirc hin Nghj quy& 02/NQ-CP
ngày 0 1/01/2020 cOa Chinh phü v tip tic thrc hin nhthig nhim viii, giãi pháp chU yéu cal thin mOi tnr&ng kinh
doanh, nâng cao näng 1trc cnh tranh quôc gia nãm 2020.
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3. San lugng thüy san dat 1 7.557 thn (KR nãm là 37.000 n).
4. Tng vn du tu phát trin toân xâ hi dat 18.241 t' dông (KR näm
26.000-28.000 t9 dong).
5. Thu ngân sách nhà ni.rOc trên dja bàn dat 1.897 t dng (KR nãm là
3.400 t dông).
6. Thành 1p mâi 134 doanh nghip (KH näm là 400 doanh nghip).
7. Tng müc ban lé hang hóa và doanh thu djch vii dat 18.581 t dtng (KR
nàm là 33.500 t dong).
8. Tao vic lam mói cho 5.223 lao dng (KR näm là 11.000 lao dng).
H. NHIM VJ, GIAI PHAP TRQNG TAM 6 THANG CUOI NAM
2020
1. Thtrc hiên tt các nhim vii, giãi pháp phông, chông dch Covid-19
trên dia bàn tinh
- Tip tVc thirc hin quyt lit, dng b, hiu qua các bin pháp phông,
chông djch Covid-19 theo dung tinh than chi dao cüa Bô ChInh trj, Ban BI thu,
ChInh phü, Thu tuthig ChInh phü, huéfng dan cüa B Y té và chi dao cüa Tinh üy,
UBND tinh, Chü tjch UBND tinh; tuyt dôi không chü quan, 1G là, mat cánh giác
trong phông, chông djch, không dê dch bnh lay Ian thu phát ra cong dông.
- Các c quan truyn thông, báo chI dóng trên dja bàn, Dâi tmyn thanh
cap huyn, cap xã tiêp tiic in tiên thôi hxcmg, tin bài thông tin ye dien biên và
tuyên truyên các bin pháp phông, chông djch Covid- 19 nhäm cung cap thông tin,
nâng cao 2 thüc cành giác cüa ngu?i dan.
2. Thtyc hin giãi pháp tháo g khó khãn cho san xut kinh doanh, dy
manh triên khai các dir an dâu tu trên dja bàn nhäm khôi phiic phát triên kinh tê
- Tiêp tic thirc hin có hiu qua tái ca cAu kinh t tinh dng b theo các
mic tiêu, nhim vi, giãi pháp và 1 trInh dã dê ra43. To chirc thrc hin Chuang
trInh hành dng so 57/CTHD-TU ngày 29/4/20 17 cüa Tinh Ciy thc hin Nghj
quyét so 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 cüa BCH trung uang Dãng khóa XII "Vé
mt so chü truong, chInh sách lan nhäm dôi mth mO hInh tang tru&ng, nâng cao
chat Iuqng tang tru&ng, näng suât lao dng, sirc canh tranh cüa nên kinh tê".
- DAy manh tIch tu, tp trung dAt dai dé phát triên nông nghip quy mô lan,
nông nghip hüu Ca, nông nghip sach; thüc day to chüc san xuât theo hlnh thirc
Nghj quyts 27/NQ-CP ngày 2 1/02/2017 cüa ChInh phC v ChLwng trInh hành dng cüa ChInh phü th,ic hin
Nghj quyét so 05-NQ/TW ngày 01/11/2016 cüa HOi nghj Ian thcr flr BCH Trung uong Darig khóa XII ye mt so
chO triiong, chinh sách 1&i nhäm tiép tcdôi mài mO hInh tang trtrâng, nâng cao chat Iucrng tang tnrang, nangsuat
lao d9ng stic cnh tranh cua nn kinh te va Nghi quyet so 24/2016/QH14 ngay 08/11/2016 cua Quoc hcn ye K
hoch ca cau Ii nen kinh te giai don 2016 - 2020; Ngh quyet so 04-NQ/TU ngay 20/4/20 17 cua Tinh uy ye day
manh cci cu Iti nông nghip gän vâi thc hin ChLwng trmnh nwc tiOu quôc gia xây di,rng nOng thOn mài tinh
Quáng TrI giai doan 2017-2020, djnh hurng den nam 2025; Nghj quyêt sO 03/2017/NQ-HDND cOa Hi d6ng
nhân dan tinh và hO trq phát trin mOt sO cay trong, con nuôi to san phrn chO Irc cO Ii th cnh tranh trên da
bàn tinh Quãng Trj giai don 2017- 2020, djnh hthng den näm 2025; Quyêt dnh 230/QD-UBND ngày 10/02/20 17
ca UBND tinh v chuyên dôi t& trng LOa sang trông Ngo trén dAt tr6ng LUa giai don 2016 - 2019; Dê an tái canh
và phát trin bn vung cay cà phê chè huyn HtrOng HOa giai doan 2016 - 2020.
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cánh dng mu lón, üng dung cong ngh cao; kim soát chat djch bnh trên dan
gia sue, gia cam, không dê tái phát djch tã 1 Châu Phi, djch cüm gia cam
AIH5N6; thrc hin tot cOng tác tang dan, tái dan ign; tháo gi khó khän, vuàng
mac, tao thu.n 1çi dê nhà dâu tu day nhanh tiên d các dir an chän nuôi 1cn trên
dja bàn tinh.
+ Tp trung chi dao phông chng thiên tai, han han, chãm soc Va thu hoch
v11 He Thu. Huy dng rnçi nguôn 1irc dê thirc hin các giãi pháp chông han, dam
báo dü nucc cho san xuât nOng nghip. Tang cuông các bin pháp tthi tiêt kim,
bin pháp quãn 1, bin pháp cOng trinh, bin pháp c câu giông cay trông phü
hgp. Vn dng ngthi dan khcii thông dOng chây, tu sira, nto vet kênh mwmg, CaC
cua khâu dan nuâc dam bão chuyên ni1cc tOt nhât.
+ Dy manh nuOi trng thus' san, phát huy hiu qua co sâ ha t.ng nuôi
trông thüy san, chii trpng dâu tu thüy lai cho vung nuôi, nhât là vüng nuôi thüy
san nixóc mn và nithc 1g. Triên khai dâu tix h tang co s& vüng biên dê phát triên
ngãnh tOrn cüa tinh.
+ Dy nhanh tin d trng nrng; thiic hin dng b các giái phap phOng,
chông cháy thng; tang ci.thng quãn 1 và bão v thng, day manh kiêm tra, kiêm
soát, xr 1 nghiêm cac vi phm trong khai thác, bào v nguôn igi thüy san; rà soát
phi.rong an phOng chOng htt bäo; day nhanh tiên d các cOng trInh ho dp, dê diêu
phic vii phông chông 1t bâo. Tp trung Iãnh dao, chi do thirc hin chuang trInh
xay dirng nông thôn mi theo quy djnh; cong nhn lai xã dat chuân nông thôn
mOi dOi vd các xâ thuôc diên sap xêp &m vj hành chInh nhäm dam bào den cuOi
näm 2020 sO xã dat chuân nông thôn mOi sau khi sap nhp dat 50-55%; day rnanh
thirc hin chuing trInh mOi xa mt san phâm.
- T chirc di thoai, n.m bt tInh hInh hành san xut kinh doanh cüa các
doanh nghip, nhât là nhóm doanh nghip san xuât san phârn cOng nghip chU ltrc
có dóng gOp ln cho tang tru&ng, thu ngân sách, giãi quyêt vic lam, dé hO trg,
kjp thai tháo g khó khän, vng mac, tp trung vào các van dê lien quan den
GPMB,giao dat, cho thuê dat, nguôn von, nguyen 4 1iu, thj trumg tiêu thii, lao
dOng, cap din, cap nuóc..., tao th4n igi cho day manh san xuât kinh doanh, phân
dâu hoàn thành kê hoach câ näm mic cao nhât; khuyên khIch các doanh nghip
gia tang san li.rqng dê bü dàp cho các san phâm khOng dat ke hoach do ãnh hithng
cüa djch Covid-19.
DOn dc, tao mci dMu kiin thun Igi d nhà dâu Ui dày nhanh tin d thirc
hin các dir an cUa doanh nghip, trQng tam là các dir an san xuât cOng nghip,
thuong mai, djch v quy mO lan, chat hrgng cao, dc bit là các dir an khii cong
nhân djp k' nim 30 näm l.p 1ai tinh.
- Co phucmg an phân phi, d.y manh hru thông hang hóa, dc bit quan
tam den các san phâm nOng nghip, cOng nghip do các doanh nghip trên dja
bàn tinh san xuât dê kIch thIch san xuât; ho trg doanh nghip da dng boa thj
tru&ng xuât khâu; triên khai các chuang trInh kIch câu du ljch.
Tip tiic trin khai thirc hin dng b, hiu qua các giài pháp phü hgp nhAm
tao sir chuyén biên manh me trong khu virc thuong mai - djch vii, nhât là hoat
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dtng x1ic tin thmg mai, các chucrng trInh khuyn mäi, quàng bá các san phm
c1c tnxng cUa tinh tai các hi chq, các diem djch vii du ljch,...
3. Tip tuc thirc hin các giãi pháp cãi thin môi tnrông du tir kinh
doanh; huy dçing t6i da các nguin Iy'c cho du tir phát trin; tang ctrô'ng
quãn 1 v du tu' xây dtrng
- T chüc thirc hin nghiêm tüc, hiu qua các nhóm nhim vi dA dê ra tai
Nghj quyêt so 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 cüa ChInh phü. To chirc các cuc
doi thoai chuyên dé nhäm tp trung tháo g, thüc day phát trién san xuât, kinh
doanh cüa doanh nghip. Tiêp tic don dôc triên khai thrc hin cam kêt d k giüa
UBND tinh và Phông Thuang mai và Cong nghip Vit Nam ye tao 1p môi
truông kinh doanh thun 1çi cho các doanh nghip hoat dng trên dja bàn tinh.
- Dy manh thrc hin Chuo'ng trinh hành dng cüa UBND tinh thirc hin
Nghj quyêt 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 cüa ChInh phü ye tiêp tVc thrc hin
nh&ng nhim v, giãi pháp chü yêu cài thin moi tri.thng kinh doanh, nâng cao
näng hxc canh tranh quôc gia narn 2020. Näm bat, xtr 1, tháo gi kjp thyi, có hiu
qua nhitn khó khan, vithng mac, tao diêu kin thun 1i nhât cho cac doanh
nghip triên khai các d an dâu tt.r cling nhu day manh hoat dng san xuât, kinh
doanh.
- DAy manh thirc hin chü tnrong xâ hi hóa d thu hut ngun vn dAu tu
cüa các thành phân kinh tê vào các linh v1rc thucing mai, djch vii, du ljch; kêt hçp
vi tu nhan dê phát triên, khai thác các loai hInh djch v1j phiic vi du khách; dông
thôi nghiên ciru phát triên các diem du ljch mói, Co tiêm näng.
- Tip tic trin khai thirc hin có hiu qua Thông báo kt 1un cOa Thu
wang ChInh phü ye giãi pháp phát triên cong nghip ho try; Chuang trInh ho try
dâu tu két câu ha tang k thut cvm cong nghip trên dja ban tinh giai don 2020
- 2025; To chüc rà soát các doanh nghip ché biên go trên dja bàn tinh; Chi dao
triên khai thirc hin các dê an khuyên cong cüa tinh và quôc gia näm 2020.
- Di mfi, nâng cao hiu qua hoat dng xüc tin dAu tu. Tip tc On djnh
to chirc, hoat dng và phát huy vai trô cüa Trung tam Xüc tiên dâu tu, thuong
mai và du ljch tinh trong các chung trInh, hoat dng xOc tién cüa tinh.
- Xây dirng chucing trInh, k hoch xüc tin dAu tu giai doan 2021-2025,
tAm nhIn den nàm 2030. Day nhanh cong tác hoàn thin co sa ha tang, chuân bj
qu dAt, chInh sách uu dãi... dê thu hut doanh nghip, nhà dâu ttx. Xây dirng ca
chê tao qu dat sach dê thu hut mt sO dr an dâu tu tr9ng diem, giüp nba dâu ti.r
rut ngän thai gian dua ra quyêt djnh 1ra ch9n dja diem dâu tu và nâng cao tInh
sAn sang ye dat dai, ha tang cüa dja phuang trong vic don nh.n dir an Dâu tir.
- Tp trung mi n 1rc thirc hin, quyt tarn giài ngân 100% k hoach von
dAu tu cong nàm 2020. Tang ctthng cOng tác kiêm tra, giám sat; duy trI ché d
giao ban XDCB; kjp thôi tháo gô khó khãn dê báo dam quàn 1 nguôn vOn dâu tu
tlr NSNN chat chë, hiu qua, dung 1u.t. Chi dao thirc hin tot cong tác den bü,
giài phóng mt bang, dâu than.
4. Tp trung ch dio thi,rc hin các nhim vti thu chi ngân sách, phAn
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du hoàn thành dir toán thu ngân sách nhà nu'&c nãm 2020
- Thirc hin tOt các nhim vii, giãi pháp diêu hành tài chInh - ngân sách
dja phi.rcxng nhüng tháng cuôi nãm 2020; to chirc thirc hin có hiu qua các giái
pháp khai thác nguôn thu ngân sách trên dja bàn tinh, phân dâu hoàn thành &
müc cao nhât dr toán thu ngân sách nhà nu&c nãm 2020.
- Trin khai dng b, quyM 1it các bin pháp quãn 1' thu, tang cu&ng
cong tác kiêm tra chông that thu thuê; kiên quyêt thu hOi các khoân ng d9ng
thuê, nhât là nç dçng tiên sCr di.ng dat, tiên cap quyên khai thác khoáng san;
th1rc hin các chInh sách ho trçl ye thuê cho các doanh nghip bj ánh hu&ng cüa
djch Covid-19.
- Các S&, Ngành, dja phrang thirc hin nghiêm tue Lut Ngân sách nhà
nu&c, si'r diing ngân sách tiêt kim và eó hiu qua. Thirc hin co ché tir chü cüa
dan vj sir nghip cOng lap. Rà soát, CG câu lai các khoàn miic chi ngân sách; tp
trung nguôn chi cho các rniic tiêu dâu ttr phát triên tr9ng yêu, chi cOng tác giâi
phóng mt bang tao qu dat sch kêu gçi dâu tt.r, chinh trang do thj.
5. Tp trung xy drng vã trin khai thirc hin các chiwng trInh, k
hoch phát triên kinh tê - xã hi 5 nãm giai doin 2021 — 2025, và quy
hoch tinh thôi k5' 2021-2030
- Dy nhanh tin d xay dirng Quy hoch tinh Quãng Trj th&i k9 2021 2030, tam nhIn den nãm 2050, dam bâo chat krqng, trinh Th tuàng ChInh phà
phê duyt. Nghiên thu xây dirng Chién lugc phát triên kinh tê - xã hi giai
doan 202 1-2030 trInh Ban Thu&ng vv Tinh ày và HDND tinh.
- Chà dng tham muu UBND tinh xây dirng k hoach phát trin kinh t xã hi 5 nãm giai doan 2021-2025; ké hoach tâi chInh 5 nàm và ké hoach dâu
tu cong trung han giai doan 2021 - 2025.
- Các c.p, các ngành chü dng du mOi v&i các B, ngành Trung uang
dê dua các cOng trInh, dir an lan, tr9ng diem, các ca s& san xuât vào quy
hoach, chrong trInh hành dng và kê hoach dâu ttx cOng trung han giai doan
2021 - 2025 do các B, ngành Trung uang quân 19 dê triên khai thirc hin.
6. Nâng cao chat hrçrng các hot dng van hóa - xã hi; cal thin dôi
s6ng vt cht, tinh thn cho Nhân dan; quan tam dn cong tác giãi quyt vic
lam; thuc hiên tt các chInh sách an sinh xã hôi
- Tang cx&ng cOng tác quãn 19 nhà nu&c v các hoat dng van hóa và th
thao theo dung quy djnh. Tiêptic thrc hin cOng tác bào tOn, phát huy giá tr di
san van hóa dan tc. To chirc tOt các giài the thao trên dja bàn tinh.
-. Tip tiic trin khai thirc hin Chuang trInh hành dng s 95-CTHD/TU
cüa Tinh ày ye thuc hiên NQ so 29-NQ/TW ye dôi m&i can bàn toàn dingiáo
dc và dào tao và sap xêp la mang lu&i tru&ng l&p theo Nghj quyêt so
20/201 5/NQ-HDND ngày 17/7/2015 cüa HDND tinh ye quy hoach phát triên giáo
dçic dào tao Quãng Trj den näm 2020, tam nhIn 2030. Nâng cao chat luqng giao
due dai trà yà chat h.rqng giáo dc müi nh9n. Chuân bj tot các diêu kin dê tO
chac kS' thi tot nghip THPT näm 2019 - 2020 và k9 thi tuyên sinh vào 1&p 10
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nämh9c2020-2021.
Tiêp tiic thirc hin các giài pháp nâng cao chat luqng khám chüa bnh; day
m?nh 1mg ding cong ngh thông tin trong quãn 1, khám, cha bnh ti các bnh
viên; tiêp tiic triên khai thirc hin tot ca chê tir chü t?i các bnh vin cong lap;
tang cixàng Cong tác y tê dir phOng. Chü dng giám sat djch t dé phát hin,
phông chOng, không dê các djch bnh lan xãy ra, dc bit là các djch bnh nguy
hiêm có nguy co lay lan nhanh và các bnh djch mói phát sinh.
Tip t1ic ma rng di ti.rcing tham gia bão him xã hi, t1rng buâc thirc hin
"bão hiêm y tê toàn dan". Kiêm soát tang dan so Va giám mat can bang giài tInh
khi sinh. Thirc hin tot các giãi pháp nâng cao chat hrcing dan sO, tiêp tc nhân
rtng các mô hInh không sinh thlr con 3 tth len.
- Dy mtnh cong tác giãi quyt vic lam và xuât khâu lao dng, tao diu
kin thun lqi cho vic tuyên diing và sIr dung Lao dng cüa doanh nghip. Quan
tam cong tác giãi quyêt vic lam cho lao dng mien niti, dc bit là dông bào dan
tc thiêu sO.
Thrc hin dng b, hiu qua các chInh sách, chiicing trmnh, dir an và giãi
pháp giãm nghèo; chê d, chInh sách dôi vth gia dInh thuang binh, 1it s5 và
ngu&i có cOng vri cách mng. Tiêp tic phát huy hiu qua Chircmg trInh mic tiêu
quôc gia giãm nghèo ben vmg. Day manh cOng tác phOng chOng t nan xâ hi;
thirc hin tot cOng tác tiêp nhn, ho trçl nan nhân bj mua ban trIr ye tái hôa nhp
cong dông.
Tip 1i1c chi trâ kinh phi h trq cho các nhóm dM tisçmg ngi lao dng,
nguai sIr dt.ing lao dng vã h kinh doanh gp khó khän do djch Covid-19 theo
Ngh quyêt cUa ChInh phO; thirc hin tOt các chInh sách an sinh xã hi; nâng cao
hiu qua cOng tác dào tao nghê, giài quyêt vic lam, xuât khâu lao dng.
- Tip tiic thirc hin "D& an Tái ca cu ngành KI-I&CN den närn 2020, tam
nhIn den nãm 2030 gän vai chuyên dôi mô hInh tang trtthng, gop phân phát triên
kinh té"; Chi.rang trInh hành dng sO 64-CTHD/TU cüa Tinh üy thiic hin Nghj
quyêt sO 20-NQ/TW ngày 01/11/2012 cüa Ban chap hành Trung hang Dáng
(Khóa XI); Nghj quyêt so 31/2017/NQ-J-IDND ngày 14/12/20 17 cüa HDND tinh
ye chInh sách h trçY 1mg dung và nhân rng các kêt qua KI-I&CN trên dja bàn
tInh giai doan 20 17-2025.
7. Tang ctrô'ng quãn 1 nhà ntr&c v tài nguyen và môi trtrng; chü
dng 1mg phó vol bin diii khI hu và phOng, chng thiên tai
- Tp trung chi dao vic thi hành các quy dnh, Nghj quyt, chucmg trinh,
ké hoach dà ban hanh thuôc Iinh vuc tal nguyen va môi twang Chi dao day manh
dâu tu ca sIr ha tang, dâu giá quyên sIr diing dat; tO chlrc dâu giá quyén sIr ding
dat các khu dat cho thuê phiic vi nhà dâu tu và doanh nghip.
- Ti tiic rà soát, kim tra, klp th&i xlr l nghiêm các tru&n hqp vi phm
phap lust ye mOi truIng; tang cuIng cOng tác quãn l2 nhà nuIc dOi vIm các hoat
dng khai thác cat, sôi lông song, bãi bOi trén dja bàn; xl I nghiêm các hoat
dng khai thác, vn chuyên cat, sOi lông sOng, bâi bOi trai phép.

- Tip tiic triên khai thirc hin dông b, có hiu qua các giãi pháp nhäm day
nhanh tiên d GPMB thirc hin các d? an dâu ttx có sCr diing dat trén dja bàn tinh,
dam bào hoàn thành kê hoach GPMB nAm 2020; tp trung cao cho cong tác giãi
phóng mt bang dtr an trçng diem.
8. Nâng cao hiu qua cong tác chi do, diu hành cüa chInh quyn các
cp; thkrc hin tt cong tác sap xp t chuc b may; giãi quyt kp thô'i dung
pháp Iut don thu khiu nii, t cáo
- T chüc thirc hin nghiêm tüc vâ có hiu qua k ho?ch cãi cách hành
chInh tinh. Tiêp t1c Co câu li di ngQ CB,CC,VC, thirc hin tinh gián biên chê
theo Nghj quyêt 39 -NQ/TW, Nghj djnh 108/2014/ND-CP; Thirc hin Dê an
chuyên dOi vj trI cong tác và Dê an "Dâo tao, bôi thrông can b lAnh do, quãn 1
cüa tinh giai don 2016-2030".
Thirc hin nghiêm k 1ut, k cixong hành chInh trong quán 1 nhà nixOc
trên các linh v1rc; thành Ip các doàn kiêm tra các ngành, dja phuong, don vj
trong vic thirc hin nhim v11 lien quan den cong tác phông, chông thiên tai, djch
bênh, chay rung, giai phong mat bang, thi.rc hiên các dix an dâu gia quyên six dung
dat, dâu thâu di;r an có sir d11ng dat, các dir an giao dat, cho thuê dat, giài ngãn von
dâu tu cong.
- Dy mnh CCHC gn lin vOi ün diing cOng ngh thông tin và áp dung
h thông quán l chat h.rcing theo tiêu chuân TCVN ISO 900 1:2005; rà soát, cOng
bô thu tllc hành chInh và xây drng quy trInh giãi quyêt ISO TCVN 9001:2015,
tang c1xng tiêp nhn và giao trã trijc tuyên thu tic hành chInh mi:rc d 3 và mirc
dO 4, tao lap ho so, tài khoán trirc tuyên cho ngixi dan, doanh nghip.
- Tp trung xây dirng di ngü can b, cOng chic, viên chic có co cu hqp
l, dü trInh d, näng Iirc thi hành cong viii, cO bàn linh chInh trj, tn tidy phic vii
nhân dan gän vâi tinh giâm biên chê theo quy djnh cüa ChInh phü.
- Tang cu&ng kim tra, don dc vic thirc hin các k& 1un, kin nghj, xcr l
sau thanh tra; tp trung giái quyêt có hiu qua don thix, khiêu ni, to cao, that là
các vt vic tOn d9ng, kéo dài.
9. Thirc hin tt cong tác di ngoi; Giü vüng an ninh chmnh trj, trt ttr
an toàn xã hi trên dja bàn
- Tiêp tc thirc hin hiu qua Nghj quyét so 05 — NQ/TU ngày 25/7/2017
cüa Tinh üy ye tiep tic day mnh hi nhp quôc té gan v&i Nghj quyêt so 06NQ/TW ngày 5/11/2016 cüa BCHTW khóa XII. Tang cung cOng tác tham mixu
và cOng tác quàn I' nhà nixOc ye dOi ngoi; thüc day hi nhp quOc tê và day
mnh ngoi giao kinh té. Tang ci.thng thñc day ngoi giao van hóa; cong tác quân
1 nhà nuâc ye biên giâi và nang cao näng hrc di ngfl can b lam cOng tác dôi
ngoi.
- Trin khai thirc hin t& nhim vi1 quân six - quéc phông dja phuong6
thang cuOi nãm; chuan bj tot hrc hxcmg, phi.rong tin tham gia phOng chông khãc
phiic hu qua thiên tai, ciru h, c1ru nan. Các 1irc luqng vQ trang chü dng näm
chac tInh hInh dé kjp thyi xir l' các tInh huOng, khOng dé bj dng, bat ngi, dam
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bào giQ v€ing an ninh chInh trj, trt tir an toàn xà hi trên dja bàn; bâo v tuyt di
an toàn trong Dti hi Bang b các cap và các sir kin lan cüa tinh.
- Tang ciiang du tranh trn áp các loai ti pham; ngãn chn, kim soát
nguñ dan xuât cãnh trái phép ra nuâc ngoài lam thuê; thrc hin dông b các giâi
pháp bào dam an toàn giao thông, chông lan chiêrn lông lê duang, via he va
phông chông cháy no, nhât là các khu virc có nguy co cao.
Trên day là Báo cáo tInh hInh kinh t - xã hi, quc phông an ninh 6 tháng
dâu näm và nhirn vii chü yêu 6 tháng cuôi nãm 2020 cüa UBND tinh, kInh trInh
Hi dOng nhân dan tinh./.

TM. UY BAN NHAN DAN
CHU T!CH

Noi nhin:
- VPCP, VPQH, VP Chü tjch nuóc;
- Ban Thuô'ng v Tinh ciy;
- Bô Ttr Iênh Quii khu 4;
- T.v TU, TT/HDND tinh;
- CIii tjch, các PCT, các UV UBND
- Dai biêu HDND tinh;
- UBND các huyn, thành phô, TX;
- Các So, Ban ngành, DOãn thé
- VP HDND tinh;
- Chánh, PVP, CV;
- Li.ru: VT, TH(D).

Vö Van Hu'ng
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