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BAO CÁO 
A Tinh hinh kinh te - xa hçn, QP-AN thang 3 va 3 thang dau nam 2020 

Nãm 2020 có nghi'a dc bit quan trQng, kS'  nim 90 näm ngày thành 1p 
Dãng, 75 näm ngày thânh 1p NuOc, 45 nàm ngày giâi phóng hoàn toàn mien 
Narn, thông nhât dat nithc, 130 nám ngày sinh Chü tjch Ho ChI Minh và là näm 
cuôi thirc hin Kê hoch 5 näm 2016-2020, cQng là nãm tiên hành Dai  hi Dâng 
b các cap, hithng tii Dai  hi Dâng b tinh lan thir XVII và Dai  hi Dãng toàn 
quôc lan thu xiii. Trên Ca s& quán trit và thirc hin nghiêrn tue phtxang châm 
hành dng näm 2020 cüa ChInh phü là "KS' cucing, hem chInh, hành dng, trách 
nhim, sang tio, hiu quã' và Chü dê näm 2020 cüa tinh: "Hành dng quyêt 1it, 
ye dIch toàn din, tao  dà birt phá". 

Tuy nhiên, djch viêm ththng ho hp cp do chüng mui cüa virus Corona 
(Covid-19) büng phát ti'r tháng 12/20 19 dang diên biên phirc tap,  khó hthng, ngây 
càng lan rng tai  nhiêu quôc gia, khu vçrc trên the giâi; dâ tác dng và ânh hithng 
rat 1n den nên kinh te toàn câu, trong do có Vit Nam và tinh Quâng Trj. 

Quan trit phuang châm chi dao  cüa Dãng và ChInh phü "chng djch nhiz 
chông gic"; Dông thi dê tp trung thirc hin "nhim vi kép" là vira tIch c1rc 
phOng chông djch Covid- 19 cO hiu qua, vra bäo dam thrc hin hoàn thành các 
1nijc tiêu, nhim vij de ra trong Kê hoach  phát triên kinh té - xã hi nArn 2020; 
IJBND tinh dâ chi dao  các Sty, ngành và dja phucing phát huy tinh than trách 
nhim,chü dtng sang tao,  quyêt ha hành dng, no hrc phân dâu vâi quyêt tam 
cao nhât to chüc thirc hin nghiêm tüc, kjp th?yi, hiu qua các nhim viii, giãi pháp 
cap bach tháo g khO khän cho san xuât kinh doanh, thüc day giãi ngân von dâu 
ti.r công, bão dam an sinh xä hi, bão dam trt tir an toàn xã hi. Nh 4y, tlnh 
hInh kinh tê - xa hi cüa tinh trong 3 tháng dâu näm 2020 dâ dat  nhiêu kêt qua 
tIch circ. Kêt qua cii the nhu sau: 

I. TINH HINH KINH TE - xA HO! 

1. Linh vuyc kinh t: 

1.1. San xuit nông, lam nghip và Iii uj san: 

a. Nông nghip: 

- Vé trng tnQt: TInh den ngày 15/3/2020, cay lüa gieo cay 26.142 ha, tang 
0,38% so vâi cüng k5' näm tnrc; cay ngô gieo trông 3.146,7 ha, tang 7,82%; 
khoai lang 1.345 ha, giám 13,69%; san 8.947,9 ha, tang 0,32%; lac 2.944,6 ha, 
giám 2,74%; rau cáe loai 3.389,4 ha, tang 1,82%; du các loai 516,7 ha, giám 
3,08%; hoa các l°ai  35,2 ha, giãm 9,74%; cay &t cay 370,1 ha, tang 7,06%... 



TInh hInh sâu bnh trén cay trông: 

Trên cay lüa: Chut gay hai 1.200 ha; Sâu cun lá nhó, din tIch b hai  125 
ha; Berth dao  on lá, din tIch nhim 829 ha; Bnh dôm sçc vi khuân, din tIch 
nhiêm 146 ha; Bênh khô van, din tIch nhiêm 103 ha; Ngoài ra, bnh yang Ia, 
nghet rê sinh 1, gay hai  cic b mt so ving; ray phát sinh rãi rác. Trên cay ngô: 
Sâu keo müa thu, din tIch bj hti 72 ha. Trên cay san: Bnh khàm lá virus, din 
tIch nhiêm 343,76 ha. 

- V chán nuôi: Uc tinh dn 31/3/2020, dan trâu có 22.400 con, giâm 
0,44% so v&i cüng th?yi diem nàm 2019; dan bô có 56.500 con, giãm 1,74%; dan 
1cm thjt có 112.000 con, giàm 40,63%; dan gia cam có 3.249 nghin con, tang 
3,24%; trong do: dan gà 2.390 nghIn con, tang 8,14%. San 1ung thjt hi xuât 
chuông tháng Ba uc tInh dat  2.440 tan, giãm 37,31% so vâi cüng kr nàm tnrc; 
trong do: thjt 1cm hai 1.269 tan, giãm 55,81%. TInh chung qu 1/2020, san li.rçmng 
thjt hcmi xuât chuông ixóc tInh dat  7.750 tan, giãm 33,67% so vói cüng kS'  nãm 
tnrâc. 

TInh hInh djch bnh: Tr d.0 näm dn 12/3/2020, s 1cm m&c bnh djch tã 
1cm Châu Phi bj chêt hoc buc tiêu hüy là 270 con, vâi tr9ng luçmg tiêu hüy là 
15,96 tan. TInh den ngày 12/312020, trên dja bàn tinh con 12 xã cOa 4 huyn cOn 
1cm mac bnh chua qua 30 ngày. 

b. Lam nghip: 

Tháng Ba, s cay lam nghip trng phân tan ithc tInh dat  122.85 1 m3, tang 
22,42% so vói cing k' näm tnróc; san h.rçng cOi khai thác 12.800 ster, tang 
2,40%. TInh chung qu 1/2020, so cay lam nghip trông phân tan uc tInh dat  695 
nghIn cay, giàm 0,40% so vâi cOng kS'  näm truOc; san h.rçmng g khai thác 24 1.450 
m3, tang 0,90%; san h.rcmng cOi khai thác 3 1.100 ster, tang 4,71%. 

Cong tác bào v rt'rng dugc tang cithng, trong qu không CO vi cháy rmg 
nào xày ra. Trong qu các ccm quan chrc náng dA phát hin và bat giQ 33 vir vi 
phm, xO 1 vi phm hành chInh 30 vi; phat tiên 178,25 triu dông; lam san tjch 
thu 68,19 m3  go các loai. So vmi cOng kS' näm 2019, so v vi pham giám 02 vit, 
lam san tjch thu tang 14,33 m3  go các loai. 

c. Thujsán 

Din tIch nuôi trng thOy san tháng Ba uâc tInh dat  1.255 ha, bang cOng kS' 
nam trt.râc. TInh chung qu 112020, din tIch nuôi trông thOy san umc tInh dat 
1.536,6 ha, tang 0,26% so vói cOng kS'  näm truóc', 

Tng san luçmg thOy san tháng Ba uOc tInh dat  3.104,7 n, giãm 2,33% so 
vói cOng kS'  näm truc; trong do san ltxqng thOy san nuôi trông thc tInh dat dat 
636,7 tan, tang 0,94%, san hxng thciy san khai thác ix&c tInh dat  2.468 tan, giàm 
3,14%. 

'Trong do: nuôi cá 1.430 ha, tAng 0,21%; nuôi tom 103 ha, tang 0,98%; nuOi thOy san khác 3,55 ha, tang 1,43%. 
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TInh ti'1 du nàm, tng san li.rçmg thu san u&c dat  8.659,6 tin, tAng 18,37% 
so vi cüng kS'  nAm tnr&c, trong do san hxçing thüy sAn nuôi trông tthc tInh dat 
1.558,6 tan, tAng 2,22%, sAn luqng thüy sAn khai thác ixóc tInh dat  7.10 1 tan, tAng 
22,62%. 

1.2. Cong nghip 

- SAn xuât cong nghip qu' 1/2020 dat  m'rc tAng tnrâng khá, nhung th.p 
hon müc tAng cüa cüng k' nAm truâc. Chi so sAn xuât cong nghip tháng Ba tthc 
tInh tAng 10,69% so vâi tháng tnrâc, tAng 0,1 4%2  so vOi cüng ks'; tang chü yêu là 
do mt so doanh nghip mói tAng trong ngAnh cong nghip ché biên, ché tao. 
TInh chung qu 1/2020, chi so sAn xuât cong nghip isOc tInh tAng 7,98% so vâi 
cOng kS'  nAm truc (nAm 2019 tAng 9,25%). 

- Mt s san phm chO yu trong quI/2020 so vii cOng kS'  11Am truâc tAng 
cao: thOy hAi sAn chê biên tAng 31,15%; tam 1p proximAng tAng 18,10%; din 
sAn xuât tang 15,26%...Mt so sAn phâm tang thâp: dAm go tang 13,87%; xi mAng 
tAng 12,74%; din thuong phAm tang 9,48%; quân áø tang 9,24%; lop dOng cho 
xe may, xe dp tAng 9,20%; nuOc mAy tAng 6,84%; gch xây dirng bang dat set 
nung tAng 3,57%; dá xây dirng tAng 2,71%... 

1.3. Thu'ong mcxi - Djch vy 

- Tng müc ban lé hAng hóa và doanh thu djch vi tiêu dOng tháng Ba uóc 
tInh dat  2.362,5 6 t dông, giAm 2,65% so vOi tháng tri.róc vA giám 1,93% so vi 
cOng k näm tnrâc4. TInh th dâu nAm, tong mtxc ban lé hang hOa và doanh thu 
djch vij tiêu dOng uóc tInh dat  7.684,5 1 t' dông, tAng 3,87% so vói cOng k' nAm 
tri.róc (thAp hon nhiêu so vâi m1rc tAng cOa Qu 112019: tang 10,51%). 

- Chi s giá tiêu dOng tháng Ba giAm 1% so vói thAng tnrc; tAng 9,14% so 
vri tháng 12 nAm tnróc vA tang 4,99% so vài cOng kS'  nAm trithc. Chi so giá tiêu 
dOng bInh quAn qu 1/2020 tAng 5,89% so vOi bInh quân cOng kS' nAm tnrâc6. 

2 Trong dO, ngành khai khoáng tang 10,60%; cong nghip ché bin, ch to giãm 1,97% chü yu là do ãnh hulmg 
cUa djch COVID-19; san xuãt và phân phi din tang 5,29%; cung cap nu'âc, xü 1 rác thai, rnràc thai tang 4,17%. 

Trong dO, ngành khai khoãng tang 17,37% (qu 1/20 19 tang 3,74%); cong nghip ch biên, ch to tAng 6,77% 
(qu 112019 tang 7,15%); san xuât và phân phôi din tAng 10,34% (qu 1/20 19 tAng 22,39%); cung cap ni.rOc và xir 
l rác thai, nLràc thai tang 5,87% (qu 1/2019 tang 4,91%). 

Trong dO: doanh thu bàn lé hang hOa 2.098,20 t ding, giam 0,54% và tang 2,16%; doanh thu kru trá và an u6ng 
185,17 t dong, giám 15,50% Va giãm 27,47%; doanh thu djch vi khác 79,19 t' dông, giãm 19% vã giám 18,50% 

Trong dO: doanh thu bàn lé hang hOa tràc tInh dt 6.749,85 t' ding, chim 87,83% tng müc vA tAng 5,94% so 
vài cUng k' nAm trwc (Qu 1/20 19 tang 10,51%), Doanh thu djch vi liru trü và An ung tràc tmnh dt 645 t dng, 
chim 8,39% thng mO'c và giâm 11,22% so vOl cing kS'  nam tnrOc (Qu 1/2019 tang 10,39%). Doanh thu du ljch 
10' hh uOc tInh dt 2,37 t dng, chiém 0,03% tng mirc và giãm 71,27% so vOi cOng kS'  nAm tru'Oc (Qu 1/2020 
tang 9,83%). Doanh thu djch vi khAc uOc tInh dt 287,29 t' dông, chiêm 3,75% tOng mO'c vã giàm 1,47% so vOi 
cOng k5' nAm tnrOc (Qu 1/2019 tang 10,89%). 
6 Các nhOm hang hóa và djch vi,i cO chi s giã giãm là: bixu chinh vin thông giãm 0,73%. 10/11 nhOm hang cO chI 
s6 giá tang là: van hóa, giài trI và du ljch tAng 0,25%; thiét bj và do dOng gia dinh tang 1%; may mac, mO nOn và 
giày dép tang 1,97%; nhà 0, din, nuOc, chat dOt và vt Iiu xây thing tang 2,49%; giao thông tang 2,89%; hang 
hOa và djch v khác tAng 2,96%; thu6c và djch vv y t tang 3,45%; dO u6ng và thuôc là tang 3,78%; giáo diic tang 
4,72%; hang an và djch vv An u6ng tang 11,03% (luccng thirc tAng 8,25%, thi,rc pham tang 12,91%, an uOng ngoài 
gia dinh tang 9,09%). 

3 



Chi so giá yang tháng Ba tang 6,04% so v&i tháng tnróc, tang 12,89% so 
v&i tháng 12 nàm tru&c và tang 26,80% so vài cüng k' näm truâc; Chi so giá do 
la M tháng Ba tang 0,06% so vói tháng tru&c, tang 0,28% so vâi tháng 12 nãm 
truóc và giâm 0,19% so vâi cUng kS'  näm tnróc. Chi so giá yang bmnh quân qu 
1/2020 tang 2 1,09%, chi so giá do Ia M binh quân qu 1/2020 giàm 0,31% so vi 
bInh quân ci1.ng kS'  näm trithc. 

- Trong tháng 3/2020, doanh thu 4n tâi uóc tInh dat  127,43 t' dông, tang 
0,52% so vài tháng tniic và tang 1,97% so vâi cüng k' näm truc; So luqt hành 
khách vn chuyên r&c tInh dat  404,29 nghIn HK, giãm 0,32% so vâi tháng tnr1c 
và giãm 37,11% so v&i cüng k' nãm tnrcc; Khôi krçing hang hoá vn chuyên inic 
tinh dat  913,16 nghIn tan, tang 3,70% so vôi tháng truc và tang 15,51% so v&i 
cüng kS'  näm truâc. 

TInh ti'r dAu näm, doanh thu 4n tãi râc tInh dat  383,53 t' dng, tang 
6,34% so vi cüng kS'  näm trtrOc; so luqt hành khách 4n chuyên uâc tInh dat 
1.505,45 nghIn HK, giãm 25,25% so vth cüng kS'  näm truâc; khôi h.rcing hang hoá 
4n chuyên trâc tInh dat  2.598,85 nghIn tan, tang 15,95% so vói càng kS'  näm 
tnr&c. 

- S li.rot khách do các don vj h.ru trü phiic vi tháng Ba, uic tInh dat  17.877 
1i.rt, giãm 3 1,34% so vâi tháng truOc và giàm 43,43% so v&i cüng kS'  näm tmc; 
so ngày khách luu tn 17.383 ngày khách (Chi tInh khách ngü qua dêm), giàm 
30,34% và giàm 48,84%. 

TInh chung qu 1/2020, so hsqt khách Ii.ru trü ixâc tInh dat  73.827 hrçt, 
giàni 21,97% so vOi cüng kS'  nãm trir1c; so ngày khách h.ru trü 70.864 ngày 
khách, giám 25,66%; sO 1i.rçt khách du ljch theo tour uóc tInh dat  586 hxçit, giãm 
74,28% 50 vâi càng kS'  näm truâc; so ngày khách du ljch theo tour 1.366 ngày 
khách, giâm 79,25%. 

1.4. Tài chInh, ngân hang 

- Tong thu ngân sách dja bàn dn 3 1/3/2020 là: 8 14.361 triu dng/KH 
3.400.000 triu dông, dat  24% dir toán dja phi.rang giao; Trong do: Thu ni dja: 
7 14.163 triudông/KH 2.950.000 triu dông, dat  24 % dir toán; Thu XNK: 
97.187 triu dông!KH 45 0.000 triu dông, dat  22% dr toán. 

- Tng chi ngân sách dja phucing dn ngày 31/3/2020 là: 2.107.299 triu 
dông/KH 9.504.128 triu dông dat  22% dir toán dja phi.rcing giao; Trong dO, Chi 
dâu ti.r: 2 12.570 triu dOng/KH 1.5 14.100 triu dông, dat  14 % dir toán. Chi 
thithng xuyên: 1.082.987 triu dông/KH 4.936.453 triu dOng, dat  22 % dr toán; 

- Lâi suAt trên dja bàn tinh trong Qu 1/2020 co bàn on djnh so vâi cui 
nãm 2019. TInh den 29/02/2019 huy dng von trên dja bàn dat  22.990 t' dOng, 
giám 0,64% (-147 t' dong) so vOi cuOi nàm 2019; Tong di.r ng cho vay dOi vâi 
nén kinh té den 29/02/2020 dat  35.241 t dông, giâm 1,88% (-675 t dông) so vâi 
cuoi nãm 2019; Nçi xâu den 29/02/2020 là 1.093 t' dông, chiêm 3,1% tong dix nq. 
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1.5. Dâu 1w 

- Vn du tis thirc hin trén dja bàn qu 1/2020 (giá hin hành) t.rc tInh dat 
3.821,54 t' dông, tang 21,41% so vOi cüng k' näm tri.thc (Qu 1/2019 tang 
10,12%); bao gôm: von khu virc nhà nuc dat  959,5 1 t' dông, chiêm 25,10% và 
tang 28,8?%  so vói cüng kS'  näm tn.róc; von cüa dan cu và Ui nhân dat  2.8 16,65 t5' 
dông, chiêm 73,70% và tang 18,30%; von dâu tu trirc tiêp ni.ràc ngoài dat  45,38 t 
dông, chiêm 1,20% và tang 104,17%. 

Trong tng vn du tu thirc hin cüa khu vrc nhà nthc qu 1/2020, vn 
dâu tix thirc hin thuc nguôn von ngân sách nhà nuóc do dja phi.rang quàn 1 uóc 
tInh dat  565,45 t' dông8, bang 17,49% kê hoach näm 2020 và tAng 54,61% so vâi 
cüng k' nAm trixâc. 

- Trong tháng 3/2019, tinh dA cAp chü truang dAu ti.r cho 3 dir an vâi tng 
von dâu Ui 217,338 t dông; TInh tt dâu näm, tinh dã cap chü truang dâu Ui 14 
dir an v&i tong von dâu Ui 342,624 t' dông; không Co dr an FDI dAng k dâu Ui 

mói; hin nay có 15 dr an FDI cOn hiu 1irc vi tOng von dâu tu dang k là 
2.456,53 triu USD. 

1.6. Pltht triên doani, ng/zip 

- Tü ngày 0 1/3/2020 dn ngày 30/3/2020, toàn tinh có 44 doanh nghip và 
07 dcm vj trrc thuc däng k2 thành lip mOi vâi tong von däng k là han 1.238 t 
dông, giãm 39%  ye von và 3% ye so doanh nghip däng k so vOi cüng kS'  näm 
2019, so vOn dAng k bInh quân mt doanh nghip dt han 28,13 t' dông; có 59 
luçit doanh nghip thrc hin các thu tVc  dàng k thay dôi (tAng vOn diêu l, m& 
rng ngành nghê kinh doanh, dja chi, ten, thành viên....); TAng 37% so vâi cüng 
k5' nAm 2019. So doanh nghip tarn  ngtrng hoat dng là 06 doanh nghip, ti.rang 
ducing so vi cüng kS'  nAm 2019; sO doanh nghip hoàn tat thu tiic giãi the, châm 
dirt hoat  dng san xuât, kinh doanh là 03 doanh nghip, giãm 33% so vói cOng kS' 
nAm 2019. 

- TInh dn ngày 31/03/2020, toàn tinh Quãng Trj cO 3.706 doanh nghip 
dang hoat  dng (gOm: doanh nghip Ui nhân, cong ty TNHI-1, cOng ty hqp danh, 
cong ty cô phân, gi tat là doanh nghip tis nhan) di.rgc dAng k thành 1p vth tOng 
so vOn däng k khoáng 20.000 t dOng, dóng gop han 45% tOng san phâm trong 
tinh, giài quyêt vic lam cho trên 3 5.500 lao dng. 

2. V linh vrc vAn boa - xA hi: 

2.1. Lao dng, Thwong binh và xd h3i: 

- V dçy ngh, vic lam và an toàn lao d5ng: 

'Tron do: v6n du tti xây durng ca bàn dt 2.727,78 t' dng, tang 20,04% so vâi cüng k' nam truâc; v6n du tir 
mua sam TSCD không qua xây di,rng cGbán 664,14 t5' dông, tang 39,69%; von dâu tu nâng cap, sia chüa 1rn 
TSCD 356,4 1 t dong, tang 6,43%; v6n dâu tu bô sung von Iuu dng 55,68 t dOng, tang 14,52%; vOn du tu phát 
trin khác 17,53 t" d6ng, tang 6,95%. 

Bao gôm: v,n ngân sâch t1nh434,78 t dông, bang 16,70% ké hoach và tang 56,87%; v6n ngân sách huyn 
112,47 t dng, bang 20,61% kê hoch và tang 51,56%; vOn ngãn sách xâ 18,20 t' dông, bang 21,90% k hoach 
và tang 26,69%. 
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Trong qu2 1, UBND tinh dâ ban hãnh Quyt djnh s 1 96/QD-UBND ngày 
17/01/2920 ye vic thành 1p Hi dông thâm djnh ho so thânh lip, cho phép trtthng 
trung cap, trurig tam giáo diic nghê nghip cong 1p ttr thc trên da bàn tirih Quãn 
Tn; Quyet djnh so 206/QD-UBND ngày 20/01/2020 ye vic ban hành Quy ché to 
chüc, hoat dng cüa Hi dông thâm djnh ho so thãnh lip, cho phép tru&ng trung cap, 
trung tam giáo diic nghê nghip cong 1p tu thiic trên dja bàn tinh Quãng Tn; Quyêt 
djnh 49?IQD-U1M11  ngày 24/02/2020 ye vic cho phép thành 1p Trung tam Giáo 
duc nghê nghip Manh  Linh 

Trong 03 tháng du näm, toàn tinh có 2.525 lao dng di.rçic tao vic lam mri, 
trong dó:1.401 lao dng lam vic trong tinh, 615 lao dng lam vic ngoài tinh và 
509 lao dng lam vic a nilOc ngoài, trong do xuât khâu lao dng các ni.rac 413 
lao dng9. Két qua tuyén sinh , dào tao  và tot nghip: 928 ngixai. Trong do: trung 
cap 83 ng.rai; so cap và dào tao  thuong xuyén 845 ngrai. 

- V cong tác giám nghèo bn vthig: Trong tháng 3, UBND tinh dã phé 
duyt két qua rà soát h nghèo, h cn nghèo theo chuân nghèo da chiêu cuOi nàm 
20 19. Triên khai, hithng dan the co quan, don vj, dja phuong lien quan thrc hin 
hiu qua các chInh sách, dix an cüa Chuong trInh mvc  tiêu quôc gia giàm nghèo 
ben vng trên dja bàn tinh. Trong do, chO trQng xay drng và nhân rng các mO 
hInh giâm nghèo có hiu qua. Ban hành Ké hoch ye tong két linh vrc cong tác 
giãm nghèo ben vüng giai doan 2016-2020 tren dja bàn tinh. Theo do, hin nay 
dang chü trI, phôi hçp CáC si, ngành, dja phlxong xây drng các 03 báo cáo tOng 
két ye 1mb virc giãm nghèo. 

- V Thtrong binh - Lit s9 và ngw&i có cóng: Trong qu, UBND tinh dã 
chuyên qua cüa Chü tjch ni.róc cho dôi tuçing chInh sách, nguai CO cong vôi each 
mng nhân djp têt Nguyen dan Canh T nãm 2020'°; Da tp trung thi l yà giái 
quyêt 930 hO so các 1oai11 ; Trã lai 28 trumg hçp don thu hOi ye các chê d, chInh 
sách trong linh virc ngix&i cO cOng; tiêp don, hl.róng dan và trã li han 500 hicxt 
dOi tl.rçing den trirc tiêp tai  phOng hOi ye chInh sách. 

- Báo trçt xâ h$i. Trong 3 tháng du näm, các ngành dâ tham gia phi hqp 
vài Uy ban Mt tr.n TQVN tinh, Dài Phát thanh- Truyên hInh tinh yà Hôi Ch 
thp do tinh tO chirc Chi.rong trinh "NOi vông tay nhân áî nm 2020". Ch.rong 
trInh cO slr chung tay, dóng gOp cüa các tO churc, cá nhân vai tOng kinh phi là 
42.243 triu dOng. 

9 Dai Loan: 57 lao d3ng; Han Quifc: 35 lao dç5ng; Nhat  Ban: 321 lao d3ng. 
'° Thäm va tng qua 18 gia dInh nguii cO cong tiéu biéu, huàng dn cac dja phuang chuyn tién hwmg khói den 
den các gia dinh Ba mc Vit Nam anh hung và than nhân liit s; thAm các don VI lam Cong tác chinh sách. Trao 
tang 31.652 sut qua cho ngtrvi Co cong và gia dInh chInh sách ngtthi cO cOng, kinh phi qua tng6.445 triu dong. 
" Trong dO: trong dO: 38 trueing hcip htrông trcr cap hang tháng; 399 trithng hçrp hithng trçi cap 1 lan; thii 1' và 
chuyn Ban Thi dua Khen thuâng 12 ho so dé nghj cong nhn danh hiu vinh dur Nhà ntxàc Ba mc VNAH; 05 h8 
so Lao thành cách mng và Tién khii nghia; giOi thiu HDGDYK khám giám dlnh  17 tnring hcip ngu&i hoot dtng 
kháng chién bj nhim chat dc hOa h9c, con 1it s' tan tt dé xác djnh t 1 suy giâm khá nang lao dng do bnh 
tot; di chuyén h s di và den 13 tri.rOng hcp; dinh chInh, b sung thông tin trong h so các loi 33 trumg hcp; cap 
mài, cp 1i the, giây chrng nhn các 1oi 12 tnrmg hcip... 
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Trin khai, hi.rcng dn UBND các huyn, thj xã, thành ph dy mnh cong 
tác quân 1, triên khai thrc hin có hiu qua các chê d, chinh sách dôi vôi dôi 
tlxçYng bâo trq xä hi trong näm 2020; tang cithng cong tác kiêm tra, giám sat viêc 
thrc hin Lut Nguôi khuyêt tat, Lut Ngi.rñ cao tuôi và các chInh sách trçi gi1p 
xa hi, nhäm dam bào 100% dôi tuqng bão trçi xã hi khi dü diêu kin dêu dirçc 
huâng kjp th&i các chInh sách cüa nhà nuàc quy djnh. 

- Báo v, chám soc Ire em và bInh dng gio'i: Xây drng K hoach  trçng 
tam cong tác bão v chäm soc tré em và bInh dang giâi nAm 2020, triên khai kê 
hoach näm 2020 den các don vj, dja phi.rong. Chi dao,  hixàng dan các don vj, dja 
phuong trong vic phát hin, ho trcY, can thip dôi vth tru?mg hcp tré em bj xâm 
hi hoc cO nguy co bj bao  1irc, bóc 1t, bô roi và tré em cO hoàn cãnh dc bit 
theo Ngh djnh 56/ND-CP và Lut tré em 2016. 

Trin khai các hot dng truyn thông v tré em và bInh dng giói thông 
qua các kénh thông tin, các chuyên trang, chuyên mlic trén Dài PT-TH, các Báo; 
xây dirng trang Fanepage VI Tré em và Bmnh dAng giói Quâng Trj. 

2.2. Vii 

- Tnnic din bin phi.'rc tap, khó kr0ng cüa djch COVID- 19, Tinh dã kp 
thyi quán trit, triên khai các van ban chi dao  cüa Dâng, ChInh phü, các B ngành 
Trung twng; dông thai ban hành các van bàn chi do ci the hóa cong tác phông 
chông djch. V&i tinh than "chông djch nhr chông gic", chü dng, quyêt Iit nén 
den th&i diem nay tinh Quâng Trj dã và dang kiêm soát tot tInh hInh dch 
COVID- 19. 

TInh dn nay, trén dja bàn tinh Quàng Trj chi.ra CO truO'ng hqp nào throng 
tInh vâi djch COVID-19. Co 33 trtthng hçip diicvc cách ly tai  Bnh vin chuyén 
khoa Lao và bnh PhOi, 17 tnthng hçp dâ hoãn thành thai gian cách ly; 865 
tri.r&ng hcip thrcrc cách ly tp trung. 

- TInh hInh djch bnh. Trén dja bàn tinh CO 822 trueing hçip mc bnh cüm; 
17 tnrO'ng hqp mac bnh Amip; 45 tnrnghqp mac bnh ly trrc trüng; 10 
truOng hqp mac bnh quai bj; 45 tnthng hçp mac bnh thu du; 138 trung hqp 
mc bnh tiêu chãy; 09 tru&ng hcip mac bnh viêm gan virut; 101 truOng hqp mac 
bnh sot xuât huyêt; 02 tru&ng hçrp mac bnh tay chân ming... 

TInh chung qu 1/2020, trên dja bàn tinh cO 1.496 tnr&ng hçrp mc bnh 
cOrn, giàm 14,76% so v&i cOng kS'  näm truc; 29 tru&ng hcip mac bnh ly Amip, 
bang cOng ks'; 80 trn&ng hqp mac bnh ly trirc trOng, giam 2,44%; 15 trix&ng hqp 
mac bnh quai bj, giâm 16,67%; 70 triRng hçip mac bnh thus' du, tang 29,63%; 
224 trithng hçip mac bnh tiéu cháy, giâm 7,05%; 12 tru&ng hcp mac bnh viém 
gan virut, giãm 58,62%; 278 tri.r&ng hçip mac bnh sot xuât huyêt, tang 137,61%; 
04 trung hçip mc tay chän ming, tAng 100%.. .NhIn chung, hâu het cac 1oi 
bnh djch xây ra trén dja bàn tinh déu giám; riêng bnh sot xuât huyêt có xu 
htrrng tAng manh;  không cO tnrng hçip tü vong. 
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- Tlnh hInh nhilm HI V/A IDS: Trong tháng Ba, dã phát hin them 03 tru&ng 
hçp nhiêm HIV (huyn Vinh Linh 01 tnr?ing hçp, huyn Gio Linh 01 tru&ng hçp 
và huyn Dakrông 01 trtr?ing hcp). TInh den nay, sO ngtthi nhim WV con song 
tai Quãng Trj là 240 ngii?ii (so tré em di.rói 15 tuoi nhiêm WV là 11 tré, sO bà mc 
mang thai nhiêm HIY sinh con là 39 bà mc). So biTh nhân tir vong do AIDS toàn 
tinh tInh den thôi diem trên là 96 ng.thi. 

- Trong tháng Ba và qu 1/2020, trên dja bàn tinh không cO vii ng dc 
thirc phâm lan nào xãy ra; chi xây ra mt sO vi ng dc thi'rc an nbc dã dixcic kjp 
th?yi ciru chüa. 

2.3. Giáo dye và Dào 40 

Ngành Giáo dic và Dào tao  tinh Quãng Trj dã thrc hin nghiêm tue cong 
tác phOng chông djch COVID- 19 trong tnrng h9c trén dja bàn tinh theo chi dao 
cüa B Giáo due và Dào tao, UBND tinh. Den nay, S& Giáo dic và Dào tao  dã có 
26 vAn bàn triên khai ye cong tác phOng, chông djch COVID- 19. Cong tác v 
sinh, sat khuân truang, lop duçic thirc hin r 100% dcm vj, truOng hQc. Các clan 
vj, tri.r&ng h9c dA si'r dirng nhiêu hInh thi'rc trre quan sinh dng nhu pano, áp 
phIch, ba phát thanh...tuyên truyén cong tác phOng, chOng djch COVID-19 dA 
dem lai  hiu qua. 

Tuy nhiên, tri.râc nguy ca djch COVID-19 clang con din bin ht sire phirc 
tap, khó luang, UBND tinh dA tiêp ttc cho tré mâm non, hçc sinh tieu h9c, 
THCS, THPT và GDTX tiêp tiic nghi h9c tir ngày 23/3 cho den khi có thông báo 
tr& lai.  Dông thai chi dao  S Giáo dic và Dào tao  diêu chinh khung kê hoach 
nAm hQc 2019-2020; xây dirng kê hoach  dy h9c qua Internet và tiêp sOng dy 
hc qua Truyên hmnh trong th&i gian nghi h9c dê dam bão kiên thirc cho hçc sinh. 

2.4. Ho1i!  dng van hóa, the dye - th thao 

- Trong qu, Tinh dA chi dao  các ca quan chirc nAng t6 chirc các boat dng 
tuyen truyên, cô dng trirc quan: Chào mrng KS'  nim 90 nm ngày thânh Ip 
Dãng Cong San Vit Nam, mfrng Xuân Caith TS'  nAm 2020; TO chire chiêu phim 
hru dng phiic v bà con vüng sâu, vung xa tai  hai huyn mien nüi Hithng Hóa và 
Dakrông... PhOi hgp vOi các dja phixang trong toàn tinh tO chirc các boat dng van 
hóa, vAn ngh, the diic, the thao mirng Dâng, mirng Xuân Canh 1'S'  —2020 nhu: 
Lê hi chq dInh BIch La, Hi Bài chôi, Chçi gà, Bong dá, Bong chuyên, Hi cO, 
Kéo co, C tuang, Day gay,  Dua thuyen truyén thông, lien hoan van ngh. 

- COng tác dào tao  4n dng viên Iuôn duc quan tam, duy trI vai 08 b 
mon gOm: Canoeing, Rowing, Câu lông, Dien kinh, Vet,  Karatedo, Cir ta,  Bai. 
Tong sO VDV các di tuyen là 108 VDV (62 VDV tuyên nAng khieu, 23 VDV 
tuyen tré, 23 VDV tuyen tinh). Hin nay, do ânh hrâng cüa djch COVID- 19 nen 
tam ngung tat ca các giài dâu trong và ngoi tinh. 

3. Thông tin - Truyn thông 

- Dn nay, trén dja bàn tinh có 178 dim cung cp djch vii biru chInb. Co 
94/141 xA, phi.rang, thj trân và 9/10 huyn, thj xA, thành phô cO báo den trong 
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ngày. Tng s tram  thu phát song din thoai di dng (BTS) là 2.310 tram  (828 
tram 2G, 967 tram  3G, 515 tram4G). Toàn tinh có 675.9 15 thuê bao din thoai, 
tang 0,05% so vi cüng thai diem nãm trithc; So thuê bao Internet hin có là 
84.843 thuê bao, tang 11,03% so vOi cüng th&i diem näm truOc 

- Trong qu, Dài PT-TH tinh dã t chüc phát song nhiêu phóng su ngän và 
phOng van ye phát thanh; duy trI san xuât dêu dn các chuyên mçic, chuyêndê có 
chat luqng cao trên song truyên hInh. Uâc tInh các bàn tin và dc san xuât bàn 
thrcic 1.530 ban. Tong so thuê bao truyên hInh trã tiên: 64.089 thuê bao (tang 697 
thuê bao). 

4. Khoa hQc - COng ngh 

- Trong qu, TJBND tinh dä chi dao  khão sat, kiêm tra tInh hInh thirc hin 
Nghj quyêt so 3 1/2017/NQ-I-IDND ngày 14/12/2017 cOa HDND tinh ye chInh 
sách ho trçx rng dicing và nhãn rng các kêt qua KH&CN trên dja bàn tinh giai 
doan 20 17-2025. 

- Cong tác quán l các d tài, dir an K1-I&CN duçic tip tVc  triên khai có 
hiu qua: To chirc lam vic vâi CC ca quan, dcm vj trong Va ngoài tinh ye nghién 
cru, triên khai các nhim v11 KH&CN trên dja bàn tinh; To chirc các Hi dông 
KH&CN tu van dánh giá, nghim thu 04 dê tài1dr an KH&CN cap Ca si thirc 
hin näm 2019 và t.r van kiêm tra, nghim thu khOi krqng gifla k3' 05 dê tài/dir an 
KH&CN cap Ca sâ thirc hin näm 2019. 

- COng tác quán l cOng ngh và th hthA trI tug: Khâo sat, kim tra tInh 
hInh thrc hi n Nghj quyêt so 31/2017/NQI-IDND nãy 14/12/2017 cOa HDND 
tinh ye chinh sách ho trçl üng diing, nhân rng các kêt qua KH&CN trên dja bàn 
tinh Quàng Trj giai don 2017-2025 tai  các huyn Hãi Làn, Gio Linh, Vinh Linh 
vàthj xã Quáng Trj. Giri van bàn cho Ciic Si hCu trI tu dê xác Ip nhAn hiu tp 
the "Dua lê Triu Do".  Hincng dan cho 04 dan vj 1p thu tçc däng k nhân hiu. 
Hung dn triên khai uu däi tin dixng dOi vci doanh nghip KH&CN; triên khai 
các giâi pháp h trçl, tháo g khó khãn cho các doanh nghip trong bOi cành djch 
Covid-19. 

5. Tài nguyen - Môi trtr?ing: 

- Trong qu, tinh dâ tip nh.n và thm tra 3012  hsa cp giychrng nhn 
quyên sfr dung dat, quyén sâ hOu nhà a và tài san khác gän lien v&i dat cho các to 
chuc. Dôi vái h gia dInh, Ca nhân: UBND cap huyn k cap giây chrng nhn 
quyên si:r ding dat cho 1.962 ho sa; Sâ Tài nguyen — Môi tnrO'ng tiep nh.n 3.884 
ho sa; tiêp nhn và giâi quyêt cho 2.778 ho so däng k bien dng quyen si'r ding 
dat. 

- T chirc thm djnh và thông báo k& qua thm dlnh  k hoach sir dvng dt 
näm 2020 cho các huyn, thành phO, thj xä: Dông Ha, TX Quáng Trj, Triu 
Phong, Gio Linh, Cam L, Hài Lang, DakrOng, Huang HOa. 

12  Trong dO giao dAt 7 h so; thué dAt 19 hi so thu hi dAt do vi phm 02 h.?, so, thu h6i dAt giao cho dja phuong 
02 hi? so 
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- Phê duyt k hoch djnh giá dt cii th näm 2020 trên dja bàn tinh Quãng 
Trj.Tô chüc thành cong 02 d9t dâu gia QSD dat, thu np ngân sách 120,8 t dông 
(trong do thu dqt 01 tir dâu giá quyên sir dung dat dr an Cong viên TP Dông Ha: 

77,8 t' dông). 

- Tip tVc thrc hin chuyên miic tuyên truyn v bào v tài nguyen Va môi 
tru?mg trên Báo Quàng Trj, Dài Phát thanh và Truyên hInh tinh. To chirc triên 
khai các hoat dng hithng üng "Ngày NiiOc the giâi", "Ngày Khi ti.rçing the giói" 
và"Chiên djch GRi Trái dat" näm 2020; trin khai thrc hin dr an "Xây drng h 
thông co s& d 1iu ye biên dôi khI hu cho tinh Quãng Trj". Tinh dã TO chüc 
thâm djnh 09 báo cáo dánh giá tac dng môi trung (DTM), trInh UBND tinh phê 
duyt 10 báo cáo DTM, yêu câu ye vic diêu chinh ho so, trã hO so mt sO báo 
cáo DTM. Tat Ca các ho so dêu duçic giái quyêt theo dung quy trInh, th?yi gian 

quy djnh. 

6. Hoit dng tir pháp: 

- Trong qu, UBND tinh dà ban hành K hoch sé 5937/KH-UBND ngày 
25/12/20,19 thrc hin cong tác kiêm tra, xr 1 van bàn quy phm pháp 1u.t näm 

2020; Kê hoach 5938/KH-UBND ngày 25/12/2019 ye rà soát van bàn quy pham 
pháp 1ut trên dja bàn tinh näm 2019. Ngành Tu pháp dä tharn gia ye rnt pháp 1 
06 van bàn, thâm djnh 13 van bàn cho các S&, Ngành chuyên den, kiêm tra 02 
van bàn QPPL, tr kiêrn tra 14 van bàn do HDND, UBND tinh ban hành... 

- Thrc hin 119 vi vic trq gillp pháp 1 thuc linh vrc: Ch d chInh 
sách, dat dai — nhà r, hon nhân — gia dInh... Thrc hin tu van ngoài tnl sâ ti 05 
xã cüa các huyn Dakrông, Triu Phong và Huàng HOa. 

- Trong tháng các phông COng ching s 1 và s 2 t1c hin 4.207 tnr?mg 
hqp chirng nhn hçp dOn dan sir và các trueing hcTp khác, tong l phi cOng chirng 
thu ducic 790,637 triu dOng. Trung tam djch vi Ban dâu giá tài san dã thiic hin 
41 cuc ban dau giá tài san vâi tong giá trj tài san ban dugc là 38.387,28 triu 
dông, tang thu so vci giá khâi diem 2.28 5,028 triu dOng. 

7. Cong tác thanh tra, tip dan và giãi quyt khiu ni, ti cáo 

- Trong tháng 3/2020 Thanh tra tinh triên khai thrc hin 07 cucthanh tra 

kinh tê - xã hi tai  09 don vj; kêt thuc thanh tra tr11c tiêp và ban hành két lun 02 
cuc. Các don vj thanh tra trên dla bàn tinh dang tien hành 03 cuc thanh tra trách 
nhirn thu truàng trong vic thrc hin pháp lut ye thanh tra, tiêp cOng dan, khiêu 
nai, to cao, phông chông tharn nhüng ti 06 don vj. Các dqn vj thanh tra chuyên 
ngành tren dja bàn tinh dã triên khai 07 cuc thanh tra, kiêm tra chuyên ngành. 
Qua thanh tra, kiêm tra các don vt dâ phát hin 20 Ca nhan vàtO chrc sai phm; 
ban hành 20 quyêt djnh x1r pht vi phm hành chInh vi sO tiên xü phát là 37,7 

triu dông. 
- Lành do tinh, Thu tru&ng các co quan quãn 12 nhà nixc cüng cp t 

chüc thirc hin tot côn tác tiêp cong dan thu?mg xuyên và djnh kS'. Tiêp thisè'ng 
xuyen ti các don vj gôm 21 lu'çit/25 ngix&i/2 1 vii vic; Tiêp djnh kS' và dt xuât 
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cüa Lãnh do các don vi gm 05 lucit/05 nguiI05 vii vic. Cong tác tip cong 
dan, giãi quyêt khiêu ni to cáo dã duçic UBND tinh chi dao thirc hin thixng 
xuyên và nghiêm tiic, qua do dã kjp thai xir 1 các kiên, kiên nghj cUa cong dan. 

8. Cong tác di ngo1i 

- Trong 3 tháng du näm, tinh dã t, chirc don tip 20 doàn khách quôc tê 
(156 luçrt ngu?i) den thäm và lam vic tai tinh; lam thO tVc cho 05oàn (08 lixçit 
nguôi) thuc các So, Ban, ngành, doàn the cap tinh di cong tác, hçc tp 0 nucic 

ngoài. 

- Chi dao chun bj tham dir Hi nghj "Gap  g Han Qu& — Khu virc Bc 
Trung b nãm 2020; dê nghj B Ngoi giao hu&ng dan triên khai hoat dng k 
nim 25 bmnh thu&ng hóa quan h Vit Nam — Hoa KS'.  Dê xuât ni dung hçp tác 

v0i dOi tác Australia.... 

- Tip tVc trin khai các chucmg trInh, hoat dng hçip tác qu& t& k kt 
Biên bàn thOa thun gifta UBND tinh và các tO chirc. TInh den hêt tháng 3/2020 
tinh dã 4n dng duqc 27 dir an và vin trçi phi dtr an m9i phic v11 nhu câu khäc 
phic hu qua born mIn sau chiên tranh, phát triên kinh tê - xã hi, xóa dOi giàm 
nghèo tii dja phiiong vOi tong giá trj cam kêt toàn dr an là 7,6 triu USD. 

9. Qu& phông - An ninh 

- Cong tác QS-QP: Trong tháng, B chi huy Quân sir tinh dã phi hçip vOi 
COng an tinh, B chi huy Bô di Biên phOng tinh xây drng quy chê, kê hoach 
phôi hp trong thixc hiên Nghi dinh 03 cua Chinh phu, hi dao cac don vi xây 
dmg h thông van kin san sang chiên dâu; Kiêm tra, chi dao  các don vj tO chirc 

huân luyn giai don 1/2020; triên khai ni dung chuân bj Hi thi "Doanh trgi 

chInh quy, xanh, sqch, dçp "; ban hành k hoach cong tác giáo dic QP-AN näm 
2020; To chOc hip dOng huân 1uyn, kiêm tra san sang dng viên; trien khai 
cong tác tuyên sinh quân sir näm 2020. Chi dao thirc hin tOt cong tác cong tác 
phOng chOn djch viêrn di.thng ho hap cap Covid-19, to chi'rc cho can b chiên s 
chuân bj, tiêp nhn và bàn giao cOng dan trO ye tilr các nuOc. Bào dam cOng tác 
hu can, k9 thut, tài chinh cho các nhim vi cüa don vi; ph1ic vii chu dáo an, 
nghi, sinh hoat cho nhân dan cách ly; chi dao tOt cong tác phOng djch trong hrc 
hxqng vu trang tinh; tong kiem tra vu khI trang bj các don vj, xã, phuing, thj trân. 

- COng tác dAu tranh phOng chng ti pham tip t11c duçic tp trung chi dao. 
Trong tháng 3, phm pháp hInh sir xáy ra 35 vi, lam bj thi.rong 09 nguOi, thit hai 
tài san khoáng 236 triu dOng (tang 07 vii so vi tháng truOc). Dã diêu tra lam rO 
32 vi pham, bat xü 19 28,

69 dOi ti.rqng (dat t9 l 9 1,4%); Phát hin, bat giü 18 
vigl 3 dOi tuçYng 4n chuyên, kinh doanh lam san, hang cam, hang nhp 1u, tOng 
giá trj hang hOa thu giu hon 603 triu dOng; xl'r 19 vi pham hành chInh 08 dOi 
ti.rçlng, phat tiên hon 154,3 triu dOng; x0 19 hInh sir 02 viJ 02 bj can; Phát hin, 
x0 19 03 viI03 cá nhân vi pham pháp lut ye môi trung, pht tiênl5,5 triu dông; 
Phát hin, bat 11 vtgl4 dôi tugng cO hành vi tang trü, vn chuyên, mua ban trái 
phép chat ma tiLiy, thu giü 285 viên MTTH 1,756g MTTH. TInh den ngày 
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14/03/2020, toãn tinh có 1.814 ngu&i nghin có trong h so quàn 1 (tang 18 
ngi.thi so vâi tháng truâe). 

- Tü 15/02 dn 14/3/2020, trên dja bàn tinh dã xày ra 09 vi tai nn giao 
thông, lam chêt 08 ngixi, bj thuong 03 ngi.thi. Trong do, dthng b xáy ra 08 vii, 
lam chét 07 ngi.thi và bj thuong 03 nguJi, dung sat xãy ra 01 vi lam chêt 01 
ngui. TInh tir dâu näm, trên dja bàn tinh dã xãy ra 38 vii tai n.n giao thông, lam 
chêt 22 nguii, bj thuang 33 ngi.thi; so vâi cüng k' nàm tru1c so vi giám 5% (-02 
vii), so nguñ chêt giám 3 5,30% (-12 ngu?ii), so ngthi bj thuong tang 32% (+08 
ngu&i).Trong tat ca các vii tai nn giao thông qu' 1/2020, di.rmg b xãy ra 37 vli, 
lam chêt 21 nglx&i và b thuong 33 ngu&i, dung sat xáy ra 01 vi lam chêt 01 

nguii. 

II. MQT sO NHIM V1J CONG TAC TRQNG TAM TRONG 3 

THANG TIEP THEO 
Ben canh vic tp trung triên khai thirc hin hoàn thành các miic tiêu, 

nhim viT và giái pháp dã dê ra trong Kê hoach hành dng cüa UBND tinh thrc 
hin Chucing trInh hành dng cña UBND tinh (ban hành kern theo Quyêt djnh so 
146/QD-UBND ngày 15/01/2020) ye thirc hin Nghj quyêt Nghj quyêt so 01/NQ-
CP ngày 01/01/2020 cüa ChInh phü; Két lun so 320-KL/TU ngày 04/12/2019 
cüa Tinh üy và Nghj quyêt sO 3 1/20191NQ-HDND ngày 06/12/2019 cüa HDND 
tinh ye kê hoach phát triên kinh té - xã hi näm 2020; Chucmg trInh hành dng 
cüa UBND tinh thirc hin Nghj quyêt 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 cüa ChInh phü 
ye tiêp t11c thirc hin nhcrng nhirn v, giài pháp chü yêu câi thin môi trung 
kinh doanh, nâng cao näng hrc canh tranh quôc gia; Chuong trInh Cong tác trçng 
tam näm 2020 cüa UBND tinh; Dé nghj các Sâ, Ban ngành và dja phuong thrc 

hin mt so nhiêm vi sau: 

- Trin khai thirc hin các ni dung cam kt cña ngui dung dâu và Ban 
Thu?rng vi Tinh üy nàm 2020; các nhim vv UBND tinh, Chü tich UBND tinh 
giao, các Thông báo kêt 1utn cüa Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh và các van 

bàn hành chInh khác; 

- Thirc hin nghiêm tüc va quyt lit các chi do cüa TW, UBND tinh, Ban 
chi dao tinh ye cong tác phOng chông djch Covid- 19; 

- Trin khai thirc hin kjp thii các giâi pháp cAp bach tháo g khó khän cho 

san xuât kinh doanh, giãi ngân von dâu tu, bão dam an sinh xä hi, trt tr xã hi 1rng 
phó vài dtch bnh Covid-19 ti Báo cáo so 53/KI-i-UBND ngày 27/3/2020 cüa 
IJBND tinh; Thirc hin cong tác báo cáo djnh k' theo Cong din cüa B Kê hoach 
và Dâu tu tai COng van so 1447/UBND-TH ngay 06/4/2020; 

-Chi dao thu hoach nhanh gçn vv DOng Xuân; trin khai yi He Thu; Chü 
dng dôi phO v&i các diên biên bat lcii cüa thai tiêt (tInh hmnh han han, xâm nhp 
man) và phàng chông djch bnh trên cay trông, vQtt nuOi. 
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TL. CHU TICH 
CHANH VAN PHONG 

Nguyn Cãnh Hung 

- Tang cu&ng cong tác phông ch6ng cháy thng trong các tháng cao diem 
müakhô. 

- Kiêm tra tin d các cong trInh, nht là nhóm 30 cong trInh khôi cong 
nhân dip kS' nim 30 näm 1p lai  tinh. Tang ciing chi dao  cong tác giãi ngân 
XDCB. 

- Chi dao  dy  manh  du tu co s& h t.ng, dAu giá quy&n sü diing dt; t 
chirc dâu giá quyên si'r ding dat các khu dat cho thuê phiic vi nhà dâu tt.r và doanh 
nghiêp, Tiêp tue thuc hiên diêu chmh bang gia dat, thâm dinh kê hoach su dung 
dat cap huyn, Thârn djnh ho sa thu hôi dat, bôi thi.thng, ho trq, tái djnh Cu; ho sa 
giao dat, cho thuê dat, cap giây CNQSD dat. 

- Ban hành quy dlnh  mài v cong tác tuyn ding cOng chi'rc, viên chirc theo 
quy djnh tai  Nghj djnh so 161/2018/ND-CP ngày 29/11/2018 và Nghj dnh sO 
140/2017/ND-CP ngày 05/12/20 17 cüa ChInh phü. 

- Ban hành Quyt djnh v ban hãnh Quy ch t chüc tuyn diing cOng chüc 
xä, phiring, thj trân thay the Quyét djnh sO 11/2013/QD-UBND. 

- Chi dao  xây drng D an xây dirng thI dim mô hInh chui cung cp thrc 
phâm an toàn trén dja bàn tinh Quãng Trj, giai don 2019 — 2021, tam nhIn den 
nãm 2025. 

- T chrc S kt 5 näm thirc hin Nghj quyêt so 33-NQ/TW ngày 
09/6/2014 cüa BCH Trung ung Dãng khóa XI, Chucing trInh hành dng so ioo-

CTHID/TU ngày 16/10/2014 cüa Tinh üy Quang Trj thirc hin Nghj quyêt so 33-
NQ/TW ngày 09/6/2014 cüa BCH Trung uing Dàng khóa XI ye xây dirng và 
phát triên van hóa, con ngix&i Vit Nam dáp rng yêu câu phát triên ben vng dat 
nuâc./. 

Noin/:in: 
- VP. ChInh pht (2b); 
- VP Quoc hi; 
- VP. ChCi tich nuàc; 
- B Ttr lênh Quân khu 4; 
- T. v Tinh Uy; TI. HDND tinh (B/c); 
- ChCi tich,  các PCI UBND tinh; 
- UBMTTQVN tinh; 
- Các Sâ, Ban nganh, Doàn th; 
- Huyn-Thj-Thành i:iy; HDND, UBND 
cAp huyn; 
- Chánh, PVP, CV; 
- Website tinh; 
- Luu: VT, IH(D). 
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