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PHÁT BIỂU BẾ MẠC 

KỲ HỌP THỨ 13, HĐND TỈNH KHÓA VII 

CỦA ĐỒNG CHÍ NGUYỄN VĂN HÙNG, UVTW ĐẢNG, BÍ THƯ 

TỈNH ỦY, CHỦ TỊCH HĐND TỈNH 

 

Kính thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Chính quyền và 

UBMTTQVN tỉnh! 

Kính thưa các vị đại biểu Quốc hội, các vị đại biểu HĐND tỉnh! 

Kính thưa quí vị đại biểu! 

Kính thưa cử tri và nhân dân trong tỉnh! 

Sau 03 ngày làm việc nghiêm túc, tích cực, dân chủ và đề cao trách 

nhiệm trước cử tri và nhân dân trong tỉnh, kỳ họp thứ 13 HĐND tỉnh 

khóa VII đã hoàn thành các nội dung chương trình đã đề ra. 

Tại kỳ họp lần này, HĐND tỉnh đã xem xét 26 báo cáo, đề án, tờ 

trình và thông qua 20 nghị quyết.  Trọng tâm là đánh giá tình hình kinh 

tế xã hội, quốc phòng an ninh, thu chi ngân sách, đầu tư xây dựng cơ 

bản; các kết quả trên các lĩnh vực giáo dục, y tế, xã hội, VHTT, TDTT, 

thực hiện chính sách dân tộc tôn giáo; công tác xây dựng cơ bản; công 

tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, đảm bảo an ninh chính 

trị, trật tự an toàn xã hội, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần của nhân 

dân. 

Về thực hiện nhiệm vụ KTXH, QPAN năm 2019, Hội đồng nhân 

dân thống nhất nhận định: Mặc dù có nhiều khó khăn trên các lĩnh vực 

và thời tiết, dịch bệnh không thuận lợi ảnh hưởng nhưng với sự quan tâm 

giúp đỡ của Trung ương Đảng, Chính phủ, sự giúp đỡ của các bộ ngành 

TW, sự nỗ lực và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận 

và hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp 

trong toàn tỉnh, tình hình kinh tế xã hội tỉnh Quảng Trị năm 2019 đã đạt 

được những kết quả phấn khởi; dự kiến hoàn thành toàn bộ 24/24 chỉ 

tiêu kinh tế xã hội chủ yếu đã đề ra, trong đó có 10 chỉ tiêu vượt kế 

hoạch. Đây là năm thứ 3 liên tiếp tỉnh thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu 

kinh tế - xã hội chủ yếu và là lần đầu tiên tăng trưởng GDP của tỉnh đạt 

trên 7,72%.  

Thu ngân sách trên địa bàn đạt 3.012 tỷ đồng, tăng 11% so với 

cùng kỳ, thu nhập bình quân đầu người 49,5 triệu đồng/người/năm; thu 
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hút đầu tư với tổng vốn là 111.320 tỷ đồng; khởi động các dự án mới với 

tổng số vốn trên 55 ngàn tỷ đồng; khởi động 29 dự án với tổng số vốn 

đầu tư gần 90 ngàn tỷ đồng; lĩnh vực nông nghiệp và xây dựng nông 

thôn mới vượt kế hoạch đề ra, những kết quả đạt được năm 2019 đánh 

dấu sự nỗ lực vượt bậc của cả hệ thống chính trị, của các ngành, các cấp, 

cộng đồng doanh nghiệp  trên địa bàn cho thấy khả năng tích tụ các nhân 

tố động lực để đặt ra mục tiêu về đích toàn diện, tạo đà bứt phá năm 

2020.  

Bên cạnh những kết quả, những mặt tích cực đạt được thì đến nay 

vẫn còn tồn tại một số khó khăn, hạn chế như: Các mô hình sản xuất 

nông nghiệp quy mô còn nhỏ; sản xuất hàng hóa manh mún, phân tán, 

ảnh hưởng đến việc liên kết và hình thành chuỗi  giá trị để nâng cao sức 

cạnh tranh cho sản phẩm; Công tác xúc tiến, vận động thu hút đầu tư 

được đẩy mạnh nhưng chưa mang lại kết quả tương xứng, đã có nhiều 

nhà đầu tư chiến lược đến tìm hiểu cơ hội đầu tư nhưng còn rất ít các dự 

án FDI được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư; tỷ lệ nợ thuế còn cao, 

nguồn thu từ đấu  giá quyền sử dụng đất, cho thuê đất, cấp quyền khai  

thác khoáng sản còn chậm; công tác giảm nghèo bền vững, giải quyết 

việc làm, xuất khẩu lao động cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số chưa 

thu được kết quả như mong muốn; tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến 

phức tạp, nhất là tội phạm liên quan đến ma túy còn tăng cao. 

Kính thưa quý vị đại biểu!  

Trên cơ sở đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2019, phân 
tích sâu sắc những hạn chế, yếu kém, nguyên nhân, HĐND tỉnh đã thống 
nhất cao việc đề ra chỉ tiêu kế hoạch năm 2020, có bước phát triển toàn 
diện và cao hơn năm 2019, theo hướng tiệm cận các mục tiêu do Đại hội 
tỉnh đảng bộ lần thứ XVI đề ra. Trong đó tốc độ tăng trưởng phấn đấu 
trên 8,5 %; thu ngân sách trên 3400 tỷ đồng; HĐND tỉnh thống nhất cao 
với các giải pháp đề ra trong báo cáo của UBND tỉnh và bổ sung ý kiến 
thảo luận tại kỳ họp và nhấn mạnh một số vấn đề sau: 

Để khắc phục những khó khăn, hạn chế và triển khai đồng bộ hiệu 

quả mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết HĐND tỉnh và hoàn thành các nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh nhấn 

mạnh một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây: 

1. Tổ chức thực hiện kịp thời, đồng bộ, hiệu quả các giải pháp điều 

hành của chính phủ về tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm 
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phát, đảm bảo các cân đối lớn của nền kinh tế, thúc đẩy sản xuất kinh 

doanh phát triển.  

2. Đẩy mạnh việc thực hiện tái cơ cấu lại nền kinh tế một cách 

đồng bộ, toàn diện, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với tăng chất lượng, 

hiệu quả, nâng cao năng suất lao động. Triển khai thực hiện có hiệu quả 

các Chương trình, đề án tái cơ cấu ngành Công Thương. Ưu tiên phát 

triển các ngành công nghiệp có tiềm năng, lợi thế như: năng lượng tái 

tạo, công nghiệp chế biến gỗ và nông, lâm, thủy hải sản; công nghiệp 

siliccat, các ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động.  

3. Tiếp tục tổ chức thực hiện 3 đột phá trong Chiến lược phát triển 

kinh tế - xã hội 2011-2020. Tăng cường huy động các nguồn vốn đầu tư 

từ các thành phần kinh tế trong nước. Tranh thủ sự hỗ trợ, giúp đỡ của 

Trung ương để huy động và triển khai thực hiện các dự án ODA và 

nguồn vốn vay do các bộ, ngành Trung ương quản lý để đầu tư xây dựng 

các dự án quan trọng của tỉnh. 

4. Tiếp tục thực hiện các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh, phát triển mới 

doanh nghiệp. Hỗ trợ, tạo điều kiện để các nhà đầu tư tổ chức triển khai 

thực hiện các dự án đúng tiến độ, nhất là các dự án đã được UBND tỉnh 

đưa vào kế hoạch tổ chức khởi công chào mừng kỷ niệm 30 năm lập lại 

tỉnh Quảng Trị; Đẩy nhanh đề án xây dựng chính quyền điện tử, xây 

dựng hệ thống cơ sở dữ liệu chính thống; xây dựng, vận hành hiệu quả 

trang, cổng thông tin hỗ trợ doanh nghiệp, khởi nghiệp; chia sẽ thông tin 

hỗ trợ doanh nghiệp trên các mạng xã hội. Tăng cường hơn nữa hiệu quả 

công tác tham vấn Doanh nghiệp, tạo điều kiện doanh nghiệp tham gia 

vào góp ý chính sách, pháp luật có liên quan tại tỉnh. 

5. Khai thác và bảo vệ tài nguyên thiên nhiên hợp lý, đẩy mạnh 

công tác bảo vệ môi trường, hướng tới phát triển kinh tế xanh và bền 

vững. Nâng cao hiệu quả công tác quy hoạch; quản lý chặt chẽ, sử dụng 

hợp lý, tiết kiệm và hiệu quả tài nguyên đất, rừng, nước, khoáng sản. 

Đẩy mạnh việc kiểm tra, thanh tra, kiên quyết xử lý nghiêm các hành vi 

vi phạm pháp luật về quản lý, thăm dò, khai thác khoáng sản.  

6. Phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, xã hội, bảo 

đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của 

người dân. Đẩy mạnh công tác đào tạo nghề giải quyết việc làm và xuất 

khẩu lao động. Thực hiện đồng bộ, hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc 
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gia giảm nghèo bền vững, ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với 

đồng bào vùng đặc biệt khó khăn, vùng dân tộc thiểu số, miền núi. Đẩy 

mạnh công tác xã hội hoá giáo dục. Tăng cường cơ sở vật chất kỹ thuật, 

trang thiết bị trường học phục vụ học tập và giảng dạy. Tổ chức tốt các 

hoạt động tuyên truyền, văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao, nhất là 

trong các dịp tổ chức các sự kiện quan trọng của tỉnh, nhất là kỷ niệm 90 

năm thành lập Đảng, 75 năm thành lập Nước, 130 năm Ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh. Tập trung quảng bá và khai thác các loại hình du 

lịch hoài niệm, sinh thái biển.  

7. Tăng cường và nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải 

quyết ý kiến kiến nghị của cử tri, tăng cường công tác thanh tra, kiểm 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

8. Xây dựng bộ máy tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả, nâng cao hiệu 

quả hoạt động của các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập và 

đơn vị hành chính cấp xã sau sáp nhập; giải quyết kịp thời, thỏa đáng 

chế độ chính sách đối với cán bộ cấp cơ sở dôi dư sau sắp xếp; siết chặt 

kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật; thực hiện tốt đề 

án xây dựng Chính phủ điện tử phục vụ người dân và doanh nghiệp 

9. Tiếp tục củng cố và nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh; xây 

dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Tăng cường đấu tranh ngăn chặn tội 

phạm hình sự nghiêm trọng, tội phạm ma túy, tín dụng đen. Gắn kết chặt 

chẽ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an 

ninh trên từng địa bàn trong toàn tỉnh.  

10. Nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại, hội nhập quốc tế, tăng 

cường quan hệ hữu nghị đặc biệt và nâng cao hiệu quả hoạt động hợp 

tác, đầu tư giữa tỉnh Quảng Trị với tỉnh Savannakhet và Salavan/Lào; 

Đẩy mạnh hợp tác giữa tỉnh Quảng Trị với các tỉnh trên tuyến Hành lang 

kinh tế Đông – Tây. 

Kính thưa quý vị đại biểu! 

Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân tỉnh khóa VII đã thành công tốt 

đẹp. Hội đồng nhân dân tỉnh đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm trước 

cử tri và nhân dân, của các vị đại biểu Hội đồng nhân dân, của các cơ 

quan, tổ chức hữu quan, cơ quan tham mưu, giúp việc và các cơ quan 
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thông tin tuyên truyền đã theo dõi và phản ánh kịp thời về diễn biến 

trong suốt quá trình chuẩn bị và tổ chức Kỳ họp. 

Ngay sau kỳ họp này, Hội đồng nhân dân tỉnh yêu cầu Ủy ban 

nhân dân tỉnh, các cơ quan hữu quan tập trung chỉ đạo, hướng dẫn triển 

khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

bảo đảm tính chủ động, toàn diện, đồng bộ, đạt hiệu quả cao. Đề nghị 

Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên, các ngành, các cấp đẩy mạnh 

công tác giáo dục, tuyên truyền để thống nhất về nhận thức, nâng cao 

trách nhiệm của hệ thống chính trị, tạo sự đồng thuận trong nhân dân 

trong việc khắc phục khó khăn, đẩy mạnh sự nghiệp phát triển kinh tế - 

xã hội của tỉnh. 

Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

các vị đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường giám sát việc thực 

hiện Nghị quyết đã được ban hành. Các vị đại biểu Hội đồng nhân dân 

tỉnh kịp thời báo cáo kết quả kỳ họp với cử tri theo quy định và tiếp tục 

cải tiến, đổi mới nội dung, hình thức tiếp xúc cử tri, giám sát chặt chẽ 

việc giải quyết các kiến nghị của cử tri tại địa phương. 

Hội đồng nhân dân tỉnh kêu gọi toàn thể các cấp, các ngành, cán 

bộ, công chức, viên chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, cộng đồng các 

doanh nghiệp và nhân dân toàn tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, 

ý chí quyết tâm vượt khó, thể hiện rõ khát vọng cống hiến “Hành động 

quyết liệt-Về đích toàn diện-Tạo đà bứt phá” tiếp tục đạt nhiều thành 

tích trong lao động sản xuất, học tập, công tác để hoàn thành thắng lợi kế 

hoạch kinh tế - xã hội năm 2020, chào mừng đại hội Đảng bộ các cấp 

tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII. 

Chỉ còn mấy ngày nữa là kết thúc năm 2019, chào đón Xuân Canh 

Tý 2020, thay mặt Thường trực HĐND tỉnh, tôi xin gửi tới toàn thể đồng 

bào, các đồng chí thương bệnh binh, gia đình liệt sỹ, người có công, các 

vị khách quý, các vị đại biểu HĐND tỉnh, cùng toàn thể cử tri, nhân dân 

trong tỉnh lời chúc mừng năm mới sức khỏe, hạnh phúc và thành công. 

Tôi tuyên bố bế mạc kỳ họp thứ 13, Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 

VII. 

Xin trân trọng cám ơn! 

 
 


