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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
TINH QUANG TRI
Dc1p-Tçrdo-Hinh phüc
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Quáng Trj, ngày ,4 tháng 7 nám 2020

THÔNG BAO
Y kin kt 1un cüa Chü tich UBND tinh Vô Van Hung
ti buôi lam viêc vói Sô K hoch và Du tu
Ngày 10 tháng 7 nãm 2020, Chü tich UBND tinh VO Van Hung dã có
buôi lam vic vth Sâ Kê hoch và Dâu tu ye tInh hInh thirc hin nhim vi phát
triên kinh tê - xa hi 6 tháng dau nàm, phucmg hiràng nhim vi 6 tháng cuôi
näm 2020 và giâi quyêt mt so kiên nghj, dé xuât cüa S&. Tham dir buôi lam
viêc có Phó Chü tich UBND tinh Lê Düc Tiên, dii din Lânh do các Sâ, ngành:
Tài chInh, Xây dirng, Giao thông 4n tãi, Nông nghi và PTNT,Công Thisng,
Tài nguyen — Môi tnthng, Ban quán l Khu kinh tê tinh; Dai din lãnh d?o
UBND thành phô Dông Ha, UBND huyn Hu&ng Hóa và d?i din Lãnh do
Van phông UBND tinh.
Sau khi nghe dng chI Giám dc S& trInh bay báo cáo vâ kin phát biu
cüa các dông chI Lành do Sâ, kiên tham gia cüa dti din Lành dao các dcm
vj, dia phixcng dir h9p, Chü tjch UBND tinh Vö Van Hung két 1un:
1. Dánh giá chung tInh hlnh kinh t - xä hi 6 tháng du nãm 2020
Närn 2020 là näm cuM thirc hin Nghj quyêt Di hi Dâng b tinh lan thu
XVI Va Kê hoch phát triên kinh tê -xâ hi 5nãm 2016-2020, tinh dã xác djnh
chü dê cüa nãm là: "Hành d5ng quyêt liét - Vé dIch toàn din - Tgo dà bt phá"
vâi quyét tam thirc hin hoàn thành & mirc cao nhât tat câ các miic tiéu, nhim
vi dä dê ra, to dà phát triên trong nhim kI tOi.
Mc dü phãi di iit vOi nhftng khô khan ht sirc to IOn cüa di djch
Covid- 19, ben cnh do là näng nóng, hn han kéo dài nhi.rng duOi sr lãnh dao
sâu sat cüa Tinh üy, sr giám sat ch.t chê ciia HDND tinh, s1r no hrc phân dâu
cüa các cap, các ngành, các tang lOp nhân dan; quán trit và thirc hin nghiém
tOc các chü trtrang, chInh sách cüa Dáng và ChInh phü, UBND tinh dä chü dng
xây drng các giái pháp Ong phO mt cách dong bt, hiu qua, tp trung th?c
hiên "myc tiêu kép "- vtra quyêt lit phOng chông djch bnh, vira duy tn, phiic
hôi, phát triên kinh tê - xã hi, bão dam an sinh xà hi và dâ dt duçic nhU'ng kêt
qua khá tich crc.
Tc d tang truOng kinh t (GRDP) tang 4,17% so vOi càng kS' nàrn truOc
(6 tháng dâu nàm 2019 tang 7,52%). Mc dü day là muc tang thâp nhât cüa 6
tháng các näm trong giai doin 2011-2020 nhung Quãng Trj là tinh có müc tang
trtrOng cao dung thu 16 cüa cã nuOc và cao han nhiêu so vOi mOc tang truOng
bInh quân chung cüa Ca nuOc (là 1,81%); Tong von dâu tu toàn xã hi dã huy
dng duqc tang 15,09% so vOl cüng kS' näm truOc; Tong thu ngân sách nhà

ni.rc trên dja bàn bang 44% d toán dja phwing và 54% dir toán Trung uong
giao näm 2020, tang 7% so vài cüng kS' näm truc; Tong chi ngân sách dla
phixang bang 43% dir toán và tang 19% so vi cüng k' näm truóc; So doanh
nhiêp thành 1p mcii là 266 vOi tong von däng k là 3.594,6 t dông, tang 33%
ye so doanh nghip; San lucrng lwmg thrc có hat bang 62,7% kê hoach närn;
Tong san luqng thüy san tang 15,18% so vi cüng k' näm truOc, dat 58% kê
hooch nãm.
Linh virc van boa xã hi tiêp tic có chuyn bin tIch ciic. Cong tác phông
chOng djch COVID-19 tai Quãng Trj duçic chi dao khân tnro'ng và quyêt 1it.
TInh den nay, trên dja bàn tinh Quãng Trj chira ghi nhn trixmg hcp mac
COVID-19 nào. An sinh xa hi ducic quan tam, Quoc phông - An ninh tiêp tVc
thrçc giQ vttng và tang cl.r&ng
Ben cinh nhng kt qua dat duçc, tInh hInh kinh t - xã hi 6 tháng dAu
näm con có mt so van de dáng quan tam, dO là: Mt sO chi tiêu dat thâp so v&i
cIng kS' näm tnrOc nhu: San hxçing thjt hcii xuât chuông các loai giãm 18,14%;
tOng mrc ban lé hang hóa và doanh thu djch vi1 tiêu dOng u&c tInh giãm 0,29%;
kim ngach xuât khâu giâm 11,4%; so krçit khách luu tri giâm 40,75%; thu tir
hoat dng xuât, nhp khâu giàm 40%, so lao dng duçic tao vic lam mi giãm
23%. Dc bit mt so chi tiêu quan trong tuy tang nhisng müc tang dat thâp và
dir báo së khó dat kê hoach cã nãm nhi.r tOc d tang tru&ng tOng san phâm, thu
ngân sách, tong vOn dâu tu toàn xã hi
Nhim vii 6 thang cu6i näm can rt ntng n. Trong dO yêu can t6c d tang
truâng GRDP phài dat trên 12,35%, thu nân sách nhà nthc trên dja bàn phài
dat 56% dr toán dja phuong; TOng vOn dâu tix phát triên toàn xA hi dat trén
70% KH; Tong mtrc ban lé hang hóa và doanh thu djch vii dat 60% KH; San
lung luang thirc dat 9,7 van tan; Tao vic lam mói cho 5.223 lao dng (KH
nàm là 11.000 lao dng)... Nhüng chi tiêu nay dt trong boi cành di djch
Covid- 19 cOn dien biên phüc tap, näng nóng han han dang diên ra gay gät càng
lam cho nO liic phân dâu cOa mi can b, ngixOi dan trén dja bàn tinh phái quyet
Iit hcm bao giO hêt và phãi thirc hin dOng phi.rcmg châm cüa ThO tuOng ChInh
phO: khó khän gap dOi phãi phân dâu gap ba.
2. TInh hInh thirc hin các nhiêm vii ella S& K hoich và Du tir
Trong nh0ng näm vira qua, dixOi sr lành dao cüa Tinh Oy và UBND tinh,
vOi tinh than trách nhiêm cao, tap the lAnh dao s, can b, cOng chrc, viên chOc
và ngisOi lao dng cci quan SO K hoach và Dâu tir da doàn két, phân dâu, visqt
qua nhiêu khó khãn, thách thOc dê hoàn thành tot nhim vi1 dirc giao. Là co
quan thtthng trirc TO giüp vic cña Tieu ban Van kiin Dai hi Dàng b tinh lan
thr XVII, den thOi diem nay, SO KHDT dã có nhiêu cô gang trong vic phôi hqp
vOi các SO, ngành lien quan dam bão chat lung, tien d dir tháo Báo cáo ChInh
trj (phân KTXH, QPAN) theo yéu can cüa Tieu ban Van kiin. SO Kê hoach và
Dâu tu dâ hoàn thành tot nhim vii cOa mt co quan chll chôt trong vic xay
drng Chiên Iuçc phattrien kinh té - xã hi 10 nam giai doan 202 1-2020 và
chuân bj xây dmg Chien 11.r?c phát triên kinh te - xâ hi 10 näm giai doan 2021-

2030, tham mmi xây dmg và theo dOi cong tác to chirc thirc hin quy hoch
kinh té - xa hi tinh th?i gian qua và dang là thin vj chü trI xây dirng Quy hoach
tinh giai don 202 1-2030, tam nhIn den näm 2050
Trong 6 tháng du nàm 2020, mc dü Ban lãnh do SO chua dixçrc kin
toàn, nhtmg SO dã tO chOc thirc hin hoàn thành 02104 nhirn vii cam kêt vOi
Ban Thtthng vii Tinh üy; con 02 nhim vi1 dang tiêp tilc triên khai; dã hoàn
thành 170/231 nhim v11 thrcic UBND tinh giao, khOng cO nhim vit thiic hin
chm. Cong tác to chüc b may cüa SO tiêp tVc di.rçyc cüng cO, kin toàn. SO dâ
ban hành mOi Quy djnh chüc nàng, nhim vi và cci cau tO chtrc các PhOng trrc
thuc; Sap xêp tr 09 Phông xuOng con 07 PhOng; dông th&i diêu dng, luân
chuyên, bô nhim mt sO vj trI nhân sir dáp Ong yêu câu, nhim vii trong giai
doan mOi.
UBNDtinh hoan nghênh nMng cô gang cOa SO trong thOi gian qua và
yêu câu SO tiêp tic doàn kêt, phãn dâu, di dâu trong nhQng cong vic khó và iOn
ci1a tinh; TIch c1rc phôi hcip vOi các sO, ngành, djaphuang hoàn thành dir tháo
Báo cáo chInh trj trInh Dai hti Dãng b tinh lan thi'r XVII (phân KTXH,
QPAN), chuân bj xây dirng Chién luçic phát triên kinh tê - xã hi 10 näm giai
dotn 2021-2030, tp trung cho cong tác 1p quy hoach giai doan 202 1-2030, tam
nhIn den nãrn 2050; xây dirng kê hoach phát triên KT-XI-I 5 näm 2021-2025,
xây drng kê hoach dâu tij cong trung han 5 näm 2021-2025, tham mixu dieu
hânh thirc hin kê hoach phát triên KT-XH theo hixOng chO dng, sang tao, dOng
bO, hiêu qua va linh hoat, tiêp tuc thirc hiên tot 3 dot pha chiên krac phat triên
kinh tê - xa hi; day manh thrc hin tái cci câu kinh tê, chuyên dôi mO hinh tang
truOng gãn vOi nâng cao näng suât, hiu qua, sOc canh tranh cüa nên kinh tê.
Tiêp tiic triên khai thirc hin hiu qua Lut Dâu tu công, Lut H trçi doanh
nghip nhO và vüa, Lut HTX; xây dimg môi trix&ng lam vic näng dng, hiu
qua, khuyên khIch sang tao, dôi mOi cong tác dánhgiá, day manh cái cách hành
chInh, 1rng dung cong ngh thông tin dáp rng yêu câu nhim v. SO Ké hoch và
Dâu tu phái là dan vj chju trách nhim chInh trong vic tháo g diem nghên,
khcii thông nguOn 1irc; Nghiên cOu dê xuât các chü truo'ng, chInh sách cO tInh
dt phá dê gop phân dim tinh dt trInh d phát triên trung bInh cao cuôi giai
don 202 1-2025 theo miic tiêu Dai hi Dáng b tinh lan thO XVII.
TruOc mat, SO t.p trung chi dao dy nhanh tin d các cOng trInh do SO
lam Chü dâu tu nhu: DuOng Hung Virang nOi dài (tháng 10/2020 khOi cOng
chão mOng Dai hi Dáng b tinh lan thO XVII), di.thng PhuOng 2 di DOng
Lucing-DOng Lê (doan trOng vOi duOng tránh TP DOng Ha) hoàn thành thông
tuyên trong nám 2020 và các dr an cOn ia cüa GMS Va BIIG2; Rà soát, chuãn
bj tham miru UBND tinh diêu chuyên nguOn von dOi vOi các cOng trinh giái
ngân chm theo quy djnh cOa HDND tinh; De xuât xir 1 nghiêm nhing chü dâu
tix cO cOng trInh, dij an giái ngân chrn; phôi hçip vOi SO Giao thOng vn tái bO
sung váo quy hoch tinh, quy hoach TP DOng Ha thrOng nôi trung tarn thành phO
DOng Ha vOi Khu kinh tê DOng Nam tinh; tham rnuu UBND tinh bô trI nguôn
hic trQng tam, trQng diem, hiu qua nham thiic day phát triên kinh te, bao dam
an sinh xa hi và xây thrng chInh quyên din tO, v.v...
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3. Ye mQt so kien ngh, de xuat
3.1. Vphán cong trách nhim cy the cho các So, Ban ngành, dja phzrniig
tp trung trién khai thtc hin dOng bó, rngnh me, quyét lit và có hiu qua các
nhim vy, giái pháp phyc hôi và phát triên KT-XH trong trgng bInh thirOng mO'i
theo chz tricang cza ChInh phi
Giao Sâ Kê hoach và Du tu chü trI, phM hqp vâi các dGn vj, dja phixong
lien quan dê xuât UBND tinh xem xét, quyêt djnh. Hoãn thành tnrâc ngày
31/7/2020.
3.2. V chi dgo các SO ngânh, djaphtrcrnglién quan và BQL Khu kinh té'
tinh ho tro nhà dáu tu hoàn thành các thu ttc dáu tu; triên khai xáy dyng dthig
tién d3 cam két
Hin nay, UBND tinh dA thành 1p Ban chi dao tháo g khó khãn trong
san xuât kinh doanh, day manh giãi ngân von dâu tu cong và triên khai các dir
an dâu tu trên dja bàn tinh; dã phân côngnhim vt ci the cho các thành viên chi
dao các dir an tr9ng diem, dng hrc cii the.
Do do, giao Sâ K hoach và Du tu chü trI, phi hçip vâi cac don vi lien
quan tong hqp tlnli hInh triên khai thirc hin các dr an tr9ng diem dang dâu tu
trên dja bàn tinh, các khó khãn vu&ng mac trong qua trInh thirc hin và dê xuât
các giái pháp tháo g, báo cáo UBND tinh. Hoàn thành tmc ngày 31/7/2020.
3.3 D ddy nhanh tié'n dç5 thc hin và giái ngán dy an GMS
- UBND tinh dã CO van bàn kiên nghj vâi B Kê hoach Va D.0 tr, B Tài
chInh sm trInh Thu ttthng ChInh phü quan tam bô trI 95 t' dông tü nguôn von
10% dir phOng trong Kê hoch dâu tu cong trung hin von ngân sách nhà nu&c
giai doan 2016-2020 dã giao cho tinh Quãng Trj. Si Ké hoich và Dâu tix cp
nht tInh hInh báo cáo UBND tinh tnrâc ngày 22/7/2020, tnr0ng hqp can thiêt
tham muu UBND tinh dãng k lam vic vói các B, ngãnh TW lien quan dê
s&m ducic xem xét, giâi quyêt.
- Giao UBND thành phô ,Dông H, UBND huyn Huàng Hóa tIch crc
tháo gi khó khän, day nhanh tiên d GPMB theo kiên chi do cüa Phó Chü
tjch UBND tinh Lê Drc Tiên trong buOi kiêm tra hin trung ngày 08/7/2020.
Rieng tuyen dung Phithng 2 di Dông Luong-DOng L, UBND thành phô Dông
Ha vn dng nhân dan bàn giao mt bang cho don vi thi cong trong tháng
8/2020 dê kjp thi cOng hoàn thành thông tuyên trong nãm 2020.
- Thng nht giao Sâ Ké hoach và Du tu rà soát, srm tham rnuu UBND
tinh báo cáo Bô Ké hoach vâ Dâu tu phuxmg an diêu chuyên mt phân von dã bO
trI cho dr an GMS trong kê hoach näm 2020 cho mt
dir an ODA khác có
tiên do giãi ngân tot.
so

3.4. V thdm djnh thié't ki bàn ye thi cong và dt toán các tiêu dt an cOn
igi thu3c BIIG2 dé tiên hành cOng tOc tO ch&c dáu tháu xáy lap, nhám day
nhan/'z tién d5
Giao SGiao thông vn tái hoàn thành thm djnh thit k bàn v thi công,
dir toán các tiêu dir an con 1i truOc ngày 30/7/2020 dé trinh phê duyt và tiên
hành cong tác to ehirc dâu thâu xây lap nhäm day nhanh tiên d thuc hin dir an.
3.5. V vic báo cáo Bô Tài chmnh cO bin pháp tháo g& vzthng mc cho
dr an thu5c C'hu"cxng trInh ho trçY hang hóa ngành ntthc giai dogn II (Italia,)
UBND tinh dâ có Van bàn s 2349/UBND-CN ngày 29/5/2020 báo cáo
B Tài chInh. Giao S& Kê hoach và Dâu tl.r phôi hcip vri Cong ty Co phân Nuic
sch Quáng Trj cp nht tInh hlnh giãi quyêt cüa B Tài chInh, báo cáo UBND
tinh tri.râc ngày 22/7/2020, trithng hp can thiêt báo cáo UBND tinh trrc tiêp
lam vic dé giãi quyêt.
3.6. V bO' trI vn dái &ng d thy'c hin cOng tác GPMB, bàn giao mt
bang sgch cho don vj thi cOng nhám day nhanh tién d5 thtrc /iin và giái ngán
cho các dy' an ODA.
Giao S Kê hoach và Du tu chü dng rà soát tInh hInh thirc hin các dir
an, nhu câu bô trI kinh phi GPMB dê tham mixu UBND tinh phuong an bô trI
von cii the cho các dir an theo quy djnh. Hoàn thành tnric ngày 25/7/2020
3.7. V tháo g& vung mac trong cOng tác GPMB thyc hién d an dcu tic
Cong tác GPMB là trách nhim cüa UBND các huyn, thành ph& thj xâ
trén dja bàn. VI vy, IJBND cap huyn phái dc bit quan tam den cong tác den
bü GPMB các cong trInh dang dâu ti.r trên dja bàn, kjp thi báo cáo nhüng khó
khän, vuàng mac vtrçYt thârn quyên ye S Tài nguyen Môi trung. Giao Sâ Tài
nguyen Môi trithng dOn dôc, tong hçxp, tham mini UBND tinh chi dao, x1.r l
trithc ngày 3 0/7/2020
3.8. V diu chinh vdn Xd s kiê'n thiEt ice' hogch nam 2020
Giao Sâ K hoach và Du tu chü trI, phi hqp v&i các ngành lien quan
tham mini LTBND tinh diêu chinh von XSKT kê hoach 2020 phü hqp vâi tiên d
thu và tInh hInh tliirc tê cüa dja phucxng.
3.9. V thu tin ddu giá quyn th dyng dat
- Thng nht kin nghj cp thâm quyn xây drng phirong an dau giá
thông qua h thông mng dâu giá quôc gia dé cong tác dâu giá quyên scr diing
dat duçic thun lçxi, minh bach hon. Giao Sx Tài nguyen Môi truOng tham mi.ru
van bàn trInh UBND tinh tnróc ngày 25/7/2020.
- Yêu câu các ccx quan, don vi, dja phucxng thrçxc giao chi tiêu thu tiên dâu
giá QSD dat khäc phiic mci khó khãn, phân dâu hoàn thành chi tiêu thu tiên dâu

giá QSD dt trong nãm 2020 d không ãnh hixâng den tiên d dâu tu cüa các
cong trInh.
3.10. Ddi vái dit tháo Nghf quyét cüa HDND tinh v Quy djnh trInh ty
thi tuc, ho sd trInh quyêt djnh chz trwcrng dáu tu- chitong trInh, dt an thuóc
thám quyén cüa Hç5i don; nhán dan tinh, giao Uy ban nhán dan tinh quyêt dfnh
c/ia fru-ung dáu tu- mç3t sO du- an
Thng nht hra chçn phucrng an 2 (kin nghj giao UBND tinh quyk djnh
chü trucing dau tu du n có tong müc dâu tu dixri 10 t dong). Giao Van phông
UBND tinh rà soát, hoàn thién dir thâo Nghj quyêt trInh HDND tinh
Trên day là kin kt 1un cüa Chü tjch UBND tinh Vö Van I-lung ti
buôi lam vic vài Sâ Kê hoch và Dâu tu, UBND tinh thông báo dé các Si,
ngành, dja phucing lien quan biêt, thrc hin./.*

Noinhân:

- mu;
-TTHDNDtinh;
- CT, các PCT UBND tinh;
- Các co quan chuyên môn, c quan thuc
UBND tinh;
- UBND các huyn, TP, TX;
- CVP, các PVP, CV;
- Ltxu: VT, TH(D).
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