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BAO CÁO 
TInhhInhkinh t -xa hi,quc phông - an ninh nãm 2020 vàk hoch 

phat trien kinh te - xa hQl, bao dam quoc phong - an ninh nam 2021 

A Phan I 
T!NH H!NH K!NH TE - XA HQI VA QUOC PHONG - AN NINH NAM 2020 

Nàm 2020, là näm cui thuc hin Nghj quyt Dai  hi Dáng b tinh ln 
thrXVI và Kê ho?ch phát triên kinh tê - xa hOi 5 näm 2016-2020; phát huy 
thành qua cUa 30 näm xây drng và phát triên, tinh dâ xác ljnli chü dé näm là: 
'Hânh dç5ng quylt 1it - VJ dIch toàn din - Tqo dà b&tphá" quyt tam thrc hin 
hoàn thành a mrc cao nhât các miic tiêu, nhim vii dà dê ra, t?o  dà phát triên 
trong nhim k' tâi. Tuy nhiên, do di djch Covid-19 din biên phirc tap; thiên 
tai, bão ht ljch sCr dä ay thit hai  nng nê, tác dng tiêu circ den toàn bO hot 
&ng san xuât va di song cüa nhân dan trên dja bàn. 

DtrOi si,r lânh dao  sâu sat và toàn din cüa Tinh Uy, sir giám sat cht ch 
cüa HDND tinh, sir n hrc phân dâu cüa các cap, các ngAnh, các tang i&p nhân 
dan và sir dông hành cüa các doanh nghip; trên cci sâquán trit vã thirc hin 
nghiêm tñc các chü tnrcYng, chInh sách cüa Dãng và Chmnh phü', UBND tinh dâ 
chü dng xây dirng các kjch bàn, giãi pháp2  irng phó dông b, hiu qua; tp 
trung thirc hin "m11c tiêu kép"3  - vera quyt 1it phông chng djch bnh, vra duy 
tn, phic hôi, phát triên kinh t - xa hi nen tInh hInh kinh té — xâ hi närn 2020 
tiêp nic có chuyên biên tich crc trong diêu kin bInh thu&ng moi...Dir kiên hoàn 
thânh 15/25 chi tiêu kinh tê - xa hôi chü yeu dä dê ra, trong do có 5 chi tiêu vtrçt 
kê hoach. 

I. TINH H!NH THC HIN CAC NGANH, LINH VC 

Ngh quyt 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 cOa ChInh phO v nhim v, giãi pháp chO yu thirc hin k hoch 
phát trin kinh t - xâ hi và dr toán NSNN nàm 2020 và Nghj quyt 02/NQ-CP ngay 01/01/2020 cOa ChInh 
phü v tiêp tic thrc hin nhung nhim vlsi, giâi pháp chü yêu cãi thin môi trixàng kinh doanh và nãng cao näng 
hrc cnh tranh quc gia iiãm 2020; 
2 

Kt Iun s6 230-KL/TU ngày 04/12/2019 cCia Tinh Uy; Nghj quyt s6 31/2019(NQ-HDND ngãy 06/12/201 cUa 
HDND tinh v kE hoeh phát trin kinh t - xâ hi näm 2020 
Kê hoch so 53/KFI-UE3ND ngày 27/03/2020các nhirn viii, giâi pháp cp bach tháo g khó khän cho san xuât 

kinh doanh, bão dam an sinh xã hi 0ng phO vài dch bnh Covid-I9;Chi thj s 06/CT-UBND ngày 0 1/6/2020 
vOthjc hien mt s6 giãi pháp tháo g khó khän cho san xuât kinh doanh, day manh iai ngân vn du tux cOng vã 
triên khai các di an dâu tu, nhm khôi phic phát triên kinh të, On dnh xâ hi; Ke hoach s 33981KH-UBND 
ngày 28/7/2020 thi,rc hin Nghj quyét sO 84fNQ-CP ngày 29/5/2020 cüa ChInh phu v các nhim vi,i giái pháp 
tiêp ti,ic tháo gO khó khãn vtràng mAc cho san xuãt kinh doanh, thUc day giai ngOn vn dãu tu Cong và dam bão 
trt ti,r an toàn xA hi trong bOi cánh dai dlch Covid-19. 
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1. V tang tru'ông kinh tn dlnh  kinh t vi mô, kim soát 1im phát 
1.1. Vtángtrzthngkinh tê 

- Tng san phm trén dja bàn (GRDP) nàm 2020 (GSS2010) uàc tInh dat 
19.863,5 t dông, tang 3,63% so vài näm 2019(näm 2019 tang 7,91%), cao hcrn 
mirc trung blnh cüa cà nu6c4  nhung là müc tang thâp nhât trong 10 näm tr& lai 
day; trong do: khu vrc nông, lam nghip và thus' san dat  4.276,22 t' dông, tang 
2,95%; khu vrc cong nghip - xay dimg dat  4.934,4 t' dông, tang 7,25%; khu 
vi.rc dlch vu  dat  9.752,04 t dong, tang 2,31 %, thuê san phâm tr& trçi cap dt 
900,84 t' dông, tang 2,33%. GRDP bInh quân dâu ngi.rii theo giá hin hành ixàc 
dt 53,9 triu dOng, tang 7,8% so v61 nãm 2019, không dat  ké hoach dê ra.Vê c 
câu kinh tê: khu vrc nông, lam nghip và thüy san chiêm 23,44%; khu virc cOng 
nghip, xây drng và djch vv chiêm 76,56% näm 2020. 

1.2. C'hi so' giá tiêu dàng 

Trong 10 tháng du nàm 2020, chi s giá tiéu dàng tang bInh quân 3,56% 
so vâi cüng kS'  nàm truOc (10 tháng näm 2019 tang 1,84%); Chi sO giá yang 
tang bInh quân 29,08% so vOi cüng kS'  näm truóc (10 tháng nàm 2019 tang 
6,33%); Chi so giá do la M5' bInh quán giám 0,4?% so v&i cüng k' näm tnr&c 
(10 thang nam 2019 tang 1,07%); Uóc tInh chi sO giá tiêu dung bInh quân näm 
2020 tang 3,15% so vâi näm 2019, clii so giá yang tang 30%, chi so giá dO Ia 
M giãm 0,50%. 

1.3. Ltnh vrc ngán hang 

- Tinh dâ quán trit và thirc hin nghiêm tñc các nhim vi, giãi pháp cüa 
ChInh phü ye chi dao,  diêu hành chü dng, linh hoat thj trithng tài chInh, tiên t 
và t' giá. Huy dng von trên dja bàn den 31/10/2020 dat 24.885 t'dOng, tang 
8,97% (+2.048 t dng) so vi cuOi näm 2019; Tôn di.r n cho vay dôi vYi nén 
kinh té dat  35.3 13 t dông, giâm 1,68% (-603 t' dOng) so vOi cuOi nàm 2019; 
Nçi xâu là 372 t' dOng, chiêm 1,05% tong di.r nq. Dr uc cuôi nãm huy dng 
vOn dat  25.000 t dOng, tang 9,47% so vài cuOi näm 2019; di.r ng dat  37.720 t 
dOng, tang 5,02% so vâi cuOi nãm 2019, nç xâu chiêm t trçng khoãng di.rói 
2%! tong dix nç. 

- Các chwing trInh tin ding i.ru dãi do Ngân hang chInh sách xã hi trin 
khai dâ dóng gop tIch crc, hiu qua cho cOng tác xOa dói giãm nghèo cüa tinh 
v&i tong di.r nçi cho vay den 3 1/10/2020 là 3.014 t dông, tang 14,82% (+387 t 
dông) so vth nam 2019. 

1.4. Thu chi igán sách 

- Tng thu ngân sách trên dja bàn txâc thirc hin: 3.301 t dng/DT 3.400 
t dông, dat  97% dr toán dja phng và 118% dr toán Trung hang; Trong do: 
Thu ni dja: 2.88 1 t' dOng!DT 2.950 t dông, dat  98% d? toán dja pht.rang Va 
118% dir toán Trung uang; Thu tir hoat dng xuât khâu, nhp khâu: 362 t' 
dông/DT 450 t dOng, dat  80% dir toán dja phhang và 101% dir toán Trung 
hang. 

T6c d tAng truàng kinh t ca Ca rnrOc chi dat  khoAng 2,5-3%; Thra Thiên Hu dat 2%; Quàng BInh dat  2,6%; 
HA Tinh dat  1%; Thanh Hóa dat 6%... 
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- Tng chi NSDP t.rôc thrc hin: 10.602 t dng/DT 9.504,128 t' dng, 
dt 112% dir toán và bang 105% so vâi cüng k' nãm truâc; Trong do, mt so 
khoãn chi c%ithê nhu: Chi dâu tt.r phát triên: 1.605 t' dông/ DT 1.5 14,1 t' dông, 
dat 106% dir toán và bang 127% so vâi cüng kS'  näm trixôc; Chi thix&ng xuyên: 
5.179 t' dOng/ DT 4.936,453 t dông, dt 105% dir toán và bang 108% so vii 
cüng k' näm tnrâc (dâ bao gOm chi ngoài dr toán tr nguôn dr phOng); Chi thlrtC 
hin các CTMT quôc gia, CTMT, nhim vii tü nguôn ngân sách Trung wing bô 
sung (bao gOm chi thirc hin các dir an tr nguôn vOn nuOc ngoài): 3.660 t' 
dong, dat 134% dii toán và bang 167% so vài cüng k' närn tnrâc. 

1.5. TInh hInh huy d5ng và th dtng các ngun vn ddu tw phát triln 

- Nàm 2020, vOi quy& tam hoàn thành k hoach phát trin kinh t - xA hi 
nàm 2020 và 5 näm 2016-2020; Tinh üy, UBND tinh dâ chi dao,  dOn dOc các 
chü dâu tix day nhanh tiên d các cong trInWdir an chuyên tiêp tir näm 2019 và 
khâi cong näm 2020; nhât là các cong trInh/dir an khâi cong và hoàn thành nhãn 
k' nim 30 näm 1p Iai  tinh. Ben canh  do, ké hoch von dâu tu cOng näm 2020 
di.rçic giao tang 64% so vâi näm 2019. Tuy nhién, do phái thirc hin các giâi 
pháp phOng chông COVID-19 và do bão liit lien tiép xãy ra nên von dâu ti.r thrc 
hin trên dja bàn näm 2020 tang triz&ng nhung không dat  kê hoach dê ra. Von 

dau tl.r phát triên thirc hin trên dja bàn nàm 2020 (giá hin hành) uâc tInh d?t 
19.068,2 t' dông, tang 15,18% so vâi näm tnric (näm 2019 tang 24,8%); bao 
gOm: von khu vrc nhà rn.râc 5.175,4 t' dông, tang 18,42%; vOn khu vrc ngoài 
nhà rnthc 13.785,8 t dOng, tang 14,30%; von dâu ti.r trrc tiêp nuâc ngoài 107 t 
dông, giárn 14,06%. 

- Hin nay, UBND tinh dang trin khai chi dao  ti chi'rc vn dng 08 dir an 
ODA vói tOng vOn dâu ti.r là 4.658 t dOng.Trong 10 tháng dâu näm, tOng giái 
ngân cac dir an ODA dat  461.020 triu dOng bàn 44% kê hoach von dlxçrc 
giao5, cao ho'nt' l giâi ngân trung bInh cUa Ca ni.râc . Co 17 dir an FDI cOn hiu 
li,rc vâi tong vOn dâu tlx dàng k là 79,8 5 triu USD. 

- TInh tr du näm, Tinh dã vn dng thrçic 43 dir an, phi dr an vin trçc 
mài tr các to chirc các co quan, to chüc cá nhân rnrâc ngoài vâi tong giá trj cam 
kêt dat  trên 51 triu USD dé khàc phiic hu qua born mIn sau chiên tranh, phát 
trién kinh té - xä hOi,  xóa dOi giãm nghèo Va 10,6 t' VND dé hO trq ngxi dan 
bjãnh hithng lü 1iit. Dr kién cà näm vn dng duçic 50 dr an vin trçl phi chInh 
phü nixOc ngoài, tOng giá trj vn dng uOc dat  52 triu USD. 

- UBND tinh dA cp chü tnrong du tu cho 49 dir an v6i thng vn däng k 
là 6.8 11,14 t dong, bang 77,8% ye so dt.r an và 17,5% ye so von dang k so vâi 

Bao gm: Giài ngân vn nuàc ngoài là 348.652 triu dsng bang 41% k ho?ch duic giao (vin nInc ngoài 
nguôn NSTW là 340.954 triu ding, vn dja phtxcmg vay 10i là 7.698 triu dng); giái ngán v6n dôi rng là 
112.368 triu dng bang 61% ké hoch ducvc giao (NSDP là 80.242 triu ding, NSTW là 32.126 triu déng) 
6Theo báo cáo tng hqp cüa BO Ké hoch và DAu tir t0i cuOc hop tri,rc tuyén giao ban tiên d giài ngãn v6n ntràc 
ngoài các di,r an ODA vào ngày 29/10/2020, t l giãi ngân vn ntràc ngoài ngun NSTW các dtr an ODA dt 
30,15% (mOt so dja phirong có t l giái ngân ttxong dôi cao là (Tãy Ninh là 9 1,74 %, Cao Bang 62,58%, Din 
Biên 51,55 %). 
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cüng kS' narn 2O19. Dir kin dn h& nàm 2020 cp chü tnrcmg cho khoang 80 
du an, vâi tong so vOn 4 1.500 t' dông. 

2. Tip tuc thirc hin cr cu 1i nn kinh t gn vó'i di mói mô hInh 
thng trtr&ng, nãng cao nãng sut, cht hrqng, hiu qua, soc canh tranh cOa 
các nganh, tinh vyc 

2.1. Phát trijn các ngành, linh vtc 
a) Nóng, lam nghip và thiy san 

- Näm 2020, san xut nông nghip gp nhiu khó khän thách thi:'rc do din 
biên bat thithng cüa th&i tiêt, djch bnh Covid-19, djch bnh tã 1cm Châu Phi, 
cac djch bnh trén torn nuoi a rnt sO dja phuang; dc bit là các dçit mua IQ 
trong tháng 10 gay thit hai ntng nê cho san xuât nông nghip trén dja bàn 
tinh.Tôc d tang tnr&ng khu vrc nông, lam, thus' san dat  2,95% so vâi cüng k5' 
nãm 2019, thâp han so vài kê hoch dê ra (ké hoach  là 4,5%). 

- Nàng suit cüa hu ht các Ioai  cay trng du tang. Vi Dông Xuân 2019 
- 2020 drnc müa toàn dién, nang suãt lüa dat  58,7 tJha, cao nhât ttr tri.rOc den 
nay. Nhiéu mO hmnh lien két phát triên theo chuôi giá trj tiêp tiic diiqc thirc hin, 
mang laj hiu qua kinh tê cao. Din tIch cay lirong thiic uâc dat 54.485,1 
ha153.800 ha ké hoach, dat 101,2% KH (tän 121,8 ha). San krçmg krang thrc 
có hat iróc dat 28,95 van tan, täng2.967,3 tan so vài cüng k5' näm tnxac, vuçt 
11,3% ké hoach dé ra. Din tIch trOng mOi và tái canh cay cOng nghip dài ngày 
tthc dat 257,3 ha, vl.rçrt 11,87% ké hooch (KH 230 ha) và tang 0,3% so vâi cOng 
kS' nãm tru6c8. 

- Uâc tInh dn 31/12/2020 dan trâu Co 22.391 con, dan trâu có 22.391 
con, giãm 0,01% so vâi cOng thyi diem näm truâc; dan bO có 56.60 1 con, tang 
0,01%, tong dan bO lai Zebu chiém trén 55,8% tOng dan bO; dan 1cm CO 147.998 
con, tang 34,82%; dan gia cam có 3.150 nghIn con, tang 4,07%. Tong san krng 
thjt hai xuât chuông irac dat 37.337 tan, giàm 11,11% so vâi näm trlxâc. 

- San xut lam nghip phát trin n djnh, tInh hInh xut khu g và san 
phâm ché bién tü g vn bInh thithng; din tIch rirng trông mai t.p trung uâc dat 
8.200 ha, giâm 10,13%; san h.rçmg g khai thác rrng uOc dat  950.000 m3, tang 
5,87% so vói näm 2019; dche phO n'mg tiép tiic dl.rçYc duy trI 50,1%.Trong 
näm, dã trông dl.rçYc 600ha thng go iO'n9; thrc hin mô hInh chuyén hOa thng 
trông Keo lai tir san xuât gO nhO sang kinh doanh gO kin vâi din tIch 29 hatai 
huyn Vinh Linh, Gio Linh và Hãi Lang. 

- Hot dng khai thác, nuôi trng thOy san &rçic quan tâm.Công tác chn 
khai thác IUU trên dja bàn tinh duçic day manh, thirc tuân thO các quy djnh ye 

10 thang nàm 2019 cp chU truung du ttr cho 63 d an vài tng vn du tLr dáng ky' là 39.019 t dng.Mt so 
dy an 1&n nhu: Apec Mandala Grand Ca Vit (500 t dông); Trung tam phán phôi hang hóa Khu Kinh t Dông 
Nam Quãng Trj (2.005,228 t dâng); Khu djch vi - du 1ch Gio Hài (1.657,27 t dông); Khu nhà xtrâng và van 
hóng Trung Khôi - Quán Ngang (461,065 t dong). 
Trong do: Ca phé: 120 ha, Cao su: 125 ha; Ho tiêu: 12,3 ha. 
Trong do ti huyn Cam L din tIch 450 ha; DakrOng: din tich 150 ha. 
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khai thác thüy san cüa ngu dan duçic nâng 1ên.Tng san luçing thüy san näm 
2020 i.r1c tInh dt 37.129 tan, tang 3,18% so vâi nàm trtxâc'°. 

b) Cong nghip - Xáy 4rng 

- San xut Cong nghip nàm 2020 chju ánh hurng nng n tü djch 
COWD- 19. Mt so doanh nghip Co may móc, thiêt bj, nguyen vt 1iu bj hu 
hông, hang boa san xuât ra kho tiêu th phãi ngirng san xuât do 1t liit kéo dài 
trong tháng Mithi.. .Chi so san xuât cong nghip nàm 2020 hOc tInh chi tang 
5,25% so vOi nãm tnrOc (nàm 2019 tang 9,76%). Ngành cong nghip ché biên, 
chê tao  là ngành gi vai trO dn dat ngãnh cOng nghip phát triên nhung närn 
2020 chi tang 5,29% (nãm 2019 tang 8,74%). 

- Xác djnh nàng krçng tái tao  là linh vlrc then cht, dt phá, lânh dao  Tinh 
d tIch ctjc, chü dông xüc tiên, ho tr các nhà dâu Ur, tp trung tháo g khó 
khän, vuOng mac, tao dieu kiên thüc day dâu tu, khOi cong d%r an. Den nay, trén 
dja bàn tinh dã có 82 dir an din gió duc dé xuât vOi tong cOng suât 3.860,85 
MW"; 22 dir an din mt tthi vOi tong cOn suât khoàng 1.75 0 MWp'2; 02 dir 
an nha may nhit din than vOi tong cong suât 2.400MW và 3 dir an din khI vOi 
tOng cong suât 6.340MW dê xuât dâu tu t?i  Khu Kinh té DOng Nam'3... 

Chi dao  các ngành xüc tin, h trçv cac nhà dAu tu, tp trung tháo gi kho 
khän, vh.rOng mac, tao diêu kién thuân 1i dê triên khai thirc hin, trçng tam là 
các dir an nang h.rçing tái tao  khi cong nhãn djp k' nim 30 näm tái 1p tinh'4; 
Day nhanh tiên d triên khai dir an dhxng day 220kV Dông Ha - Lao Bào và Dir 
an Nâng tiêt din dhthng day 110kV Dông Ha - Lao Báo. 

'°Trongdó: T6ng san Itrcing khai thác khai tháctiOc dat  29.129 thn, tAng 6,38% so vâi cüng k' nAm trtrOc và vtrcrt 
5,9% ké hoach; tong san krçcng nuOi thus' san irOc dt 8.100 san, dat  94,16% so vOi c1ng k' nAm và bAng 85,26% 
so vOi k hoach. 

1Trong do: có 31 d an dirçc B Cong Thtrang phé duyt quy hoach vOl tng cOng suAt 1.177,2MW; 51 d,r an 
vOi tOng cong suit 2.683,65MW dang trInh cp có thAm quyn xem xOt, b sung uy hoch. Ben cnh dO, cO 7 
d,r an dang trong giai don nghiên cthi, khào sat, 1p  hO sa bô sung quy hoach vOl tong cOng suât 1.540MW. 
12Trong do, Co 03 di,r an DMT dA duc B COng Thirang phO duyt b6 sung quy hoch vOi t6ng cOng sut 
149,5MWp, 14 dr an din mt träi dA trinh B COng Thirangxem xét b sung quy hoch vOi tng cOng sut 
I .293,02MWp, 05 d,r an dang triOn khai khào sat, 1p hO sa bO sung quy hoach vOi quy mO cOng suât khoang 
3 10,10MWp. 

13Trong dO, dr an Nhà may nhit din Quang Trj I &rcrc dua vào Quy hoach phát trin din li,rc quc gia vOl 
cong suit 1.320MW; TrInh Bi Cong Thuang Di,r an Nhà may Nhit din than Quàng Trj 2. D,r an Nhà may din 
khi 340MW cUa Gazprom, dA duc Thu tuOng Chinh phO bo sung quy hoach vào din hjc Quic gia và chi djnh 
nhã dâu tu; 02 d,r an din khI LNG cOa Ip doàn T&T(4.SOOMW) và cüa LiOn danh COng ty TNHH Tài Tam - 
COng ty Co phãn Dãu tu Thuong mai  và Kinh doanh Bat dng san Thang Long (1.500MW). 

Di,r an ThOy din HuOng San; Dir an MO rng itru vrc b sung ntrOc cho h cha ThOy Içi - ThUy din 
Quãng Trj và vUng ha du; Dr an ThOy din Bàn MOi; Dr an Thciy din HirOng Phiing; Dr an lhOy din 
Daki-ong 5; Dr an Nhà may din giO HuOng PhUng 1; Dr an Nhà may din giO HirOng PhOng 2 và HLrOng Phung 
3; Dir an Nhà may din gió Hung Tan;  D,r an NMDG TAn Linh; Dir an NMDG LiOn Lip;  D,r an NMDG 
HtrOng Hip 1; Dr an NMDG HtrOng Linh 3; CAc Dij an NMDG Gelex 1, 2 và 3; D an NMDG Phong Huy; Di,r 
an NMDG Phong Nguyen; D An NMDG Phong Lieu; D,r An NMDMT Gb Thành I va Gio Thành 2; Dr an 
NMDG HuOng Linh 4. 
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- Giá trj san xut xáy dirng nãm 2020 (giá hin hành) i.rc tInh dat 13.349 
t' dông, chü yêu do các &fn vj ngoài nba nuóc thirc hin'5. Giá frj san xuât xây 
drng näm 2020 (giá so sánh 2010) urc tInh dat 8.766,4 t' dng, tang 6,09% so 
vOi càng k' näm truc (nàm 2019 tang 15,2%)16.  

c,) Thuring mgi - Djch vy 

- Trong näm 2020, do phãi thrc hin các bin pháp cp bach phông, 
chông djch Covid -19, nhiêu hoat dng kinh doanh, djch vi phài t?m  drng; 
thiên tai bão hit cüng da ãnh hithng rat nng nê den boat dng thung mai  và 
djch vi; nhât là hoat dng du Ijch. Tong hrqt khách du ljch dn Quãng Trj trong 
nãm uâc dat 590.000 lucit, giãm 71,7% so vOi näm 2019; so hxt khách liru trct 
nãm 2020 uâc tInh dat 268.034 krçt, giám 41,34% so vOi näm trtrâc. 

- Doanh thu mt s loi hInh djch vi khác có thng truâng nhung khOng 
bang mic tang cüa nAm 2019. Tong mrc bàn lé hang hOa và doanh thu djch vii 
tiêu dung nàm 2020 uc tInh dat 30.959,09 t dong, tang 3,06% (näm 2019 tang 
9,65%)'. 

Doanh thu vn tãi uâc tInh dat  1.815,74 t' dng, tang 7,06% so vâi nàrn 
tnxâc. So h.rçit hành khách 4n chuyén urc tInh dat  6.931 nghIn HK, giãm 
11,08%; so h.rqt hành khách luân chuyên uâc tInh dat 597.852 nghIn HK.km, 
giãm 13,97%. Khôi krçing hang boa vn chuyên uóc tInh dat  10.304 nghIn tan, 
tang 7,61%; khôi krcing hang hoá luán chuyên uâc tInh dat  752.8 15 nghmn 
tân.km, tang 3,80% so vâi nãm tnràc. 

2.2. Thrc hin cci cá'u Igi doanh nghip nhà nuác 

Thrc hin nghiem tüc I trInh thoái ph..n vn nba rn.râc tai các doanh 
nghip nhà nt.râc dã di.rçic phé duyt theo Quyet djnh so 1232/QD-TTg ngày 
17/8/20 17 cüa Thu tuàng ChInhphü ye phé duyt danh m1ic doanh nghip có 
von nba rnthc thiic hin thoái von giai doan 2017-2020. Nhin chung cong tác 
thoái vOn tai  các Doanh nghip nhà rn.râc di.rc tinh quan tam triên khai thtrc 
hin theo dung i trinh dà di.rqc ChInh phü phê duyt. Sau khi thirc hin sap xêp, 
dôi mâi theo mô hInh boat  dng mói, boat dng san xuât kinh doanh nhiêu cOng 
ty cô phân trên dja bàn duc cái thin dáng ké, dt hiu qua cao. 

15 
Trong tang giá tr san xut, giá tn san xut xây d,rng cong trnh nhà & 5.787 t dng, chim 43,35%; cong 

trInh nhà khong dY 1.257 t dng, chim 9,42%; cong tnInh k9 thut dan dung 5.825 t dng, chim 43,63% 
hoat dng xay di,rng chuyên ding 480 t d,ng, chim 3,60%. 
16 Trong dO: giá trj san xu&t xây dirng cong trInh nhà a 3.802,1 t5' dng, tang 6,63%; giá trj san xuAt xây di,mg 
nhà không dêà 825,8 t' dông, tang 4,29%; giá trj san xut xây dmg côn trinh k' thut dOn dung 3.827 t' d6ng, 
tang 6,14%; gia trj san xuOt xây dirng cong tn nh chuyén dvng  311,5 t' dông, tang 3,64%. 
'7 Trong dO: doanh thu ban lêhOng hóa iâc tinh dat27.369,45 t dng, chim 88,41% tang mrc và tang 6,53% 
so v&i näm tru'ôc; Doanh thu djch v Iuu trCi và an u6ng uàc tInh dt 2.553,53 t dng, chim 8,25% tng m&c 
vO giOm 18,58% so vOi näm tnràc; Doanh thu du Ijch l& hành uóc tlnh dat  6,35 t dông, chim 0,02% tong rn(rc 
vO giàm 8 1,61% so vOl näm truOc; Doanh thu djch vu khác trOc tInh dat  1.029,76 t ding, chim 3,32% tOng 
müc Va giam 12,43% so vài näm tru0c. 

Cth: Nhà rnrOc gifr duói 50% vn dku 1 hoc khOng nm gifr vn diu / nhzi sai,: (1) Cong ty TNHH 
MTV Dông Tru&ng Son, nhO rnrOc khong n&m gi Co phn; (ii) Cong ty Co phAn TOn Htrng, nhà nLrOc khOn 
nãm gi& cô phn; (iii) COng ty Co phOn Quan 1y và XOy di,rng giao thông Quãng Trj, nhO ntrOc không nãm giO cO 
phn; (iv) COng ty CO phân Tong Cong ty Thuong mal  Quang TrI hin nhO nisOc nãm 22,6% CO phân. 
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3. Cal thin môi trirông dãu tir kinh doanh, nãng cao Hang bye cnh 
tranh, phát trin doanh nghip 

3.1. V cái thin môi trzthng kinh doanh: 

Tnrâc cac ánh hixâng djch COVID- 19 gay ra, UBND tinh dâ kp thii chi 
dao các S&, Ngành va dja phiiorng thirc hiên nhieu nhim vti, giãi pháp cap bach 
tháo gi khó khan cho san xuât kinh doanh, bão dam an sinh xâ hti áng phó vi 
djch bnh COVID-1919. Dông thi, quyêt 1it chi dto các ngành, các cap chü 
dng thrc hin các nhim vii, giãi pháp chü yêu cãi thin môi truô'ng kinh 
doanh, nang cao nAng hrc cnh tranh quôc gia nàm 202020. Djnh kS'  to chüc Hi 
nghj dôi thoai, duy trI mô hmnh Ca phê doanh nhan, barn sat ccc si d kjp thai 
näm bat và tháo gi các khó khän, vuâng mac cho doanh nghip. 

3.2. V khài nghip, phát triln doanh nghip 
- UBND tinli tip tVc  trin khai thirc hin các nhim vli giái pháp h trq 

phát triên doanh nghiêp theo Nghj quyêt 3 5/NQ-CP cüa ChInh phü và Nghj 
quyêt 02/201 8/NQ-HDND cUa Tinh üy ye hO trçl phát triên doanh nghip, khâi 
nghip doanh nghip tinh Quàng Trj.Tô chrc các doàn có lãnh do tinh tham gia 
den thäm hOi, dng viên doanh nghip cling thu h trçi, giüp d doanh nghip 
vlxqt qua khó khan, vuâng mac thuc thâm quyên giái quy& cüa tinh; 

- Dn nay, 100% huyn, thj xâ và thành ph&hrc hin cp giy chirng 
nhn H kinh doanh theo phâri mérn dãng k và quân l hqp tác xã, h kinh 
doanh và doanh nghip. COng tác kiêm tra vic chap hành các ni dung sau dng 
k doanh nghip luôn dtxçrc chü tr9ng21. Th?i gian thirc hin các thu tic dng k 
kinh doanh cüa tinh ducic rut ngn (duâi 02 ngày) han so vi thai gian xir l 
trung bInh chung cña Ca ni.rórc. 

- Trong 10 tháng du näm 2020 toàn tinh có 438 doanh nghip thành 1p 
m6i vâi so von dãng k han 7.915 t dong. Den nay, toân tinh có 3.919 doanh 
nghip và 1.226 dan trrc thuc dang hot dng. lfOc Ca närn 2020, so doanh 
nghip thành 1p mOi là 460 doanh nghip, dtt 115% so vOi kê hoch, tang 21% 
so vâi näm 2019. 

4. Tip tçic dy minh 3 dçIt phá chin hr9c trong phát trin kinh t - 
xã hi giai doin 2011-2020 

- Các Sâ, Ngành và dja pht.rang dâ quán trit, t chirc thirc hin Chucing 
trInh hành dng sô92-CTHD/TU ngày 17/10/2017 thrc hin Nghj quyêt 10- 

- Nhà nzr&c giritren 50% vn diu I dOi vái 03 cong ' sau cphcn hOa: (1) Cong ty Cphn ntrOc such Quang 
Trihiên nhà nuàc näm gic5 1% cOphân; (ii) COng ty CP Môi truâng Va Cong trmnh dO thj Dong Ha hin nba ntràc 
nAm 55,38% côphan; (ii) COng ty TNHH MTV Câng Ccra Vit nhà nu&c näm gi096,959 %cOphn. 
'9Chi thj sti 06/CT-UBND ngày 01/6/2020 cCia UBND tinh, K hoeh thirc hin Nghj quyêt s6 84fNQ-CP ngày 
29/5/2020 cUa ChInh phü ye cãc nhim vi giài pháp tiep tiic tháo g khO khän vuâng mAc cho san xuât kinh 
doanh, thüc dày giâi ngân vn dâu fl.r cOng vâ dam bào trt tr an toàn xA hi trçng bM cành di djch Covid-19 
20 Nghj quyet sO O2INQ-CP ngày 1/1/2020 cüa ChInh phü; KO hoach hânh dng s6 402/CTHD-UBND ngAy 
7/02/2020 cüa UBND tinh; Chi thj s 06/CT-UBND ngày 01/6/2020 vô thirc hin mt s giAi phAp thAo g khO 
khAn cho san xuât kinh doanh, dày manh  giãi ngAn vOn du ur cong và triên khai các dr An du ttr, nhAm khOi 
hic phAt triên kinh t& on djnh xA hi. 
'Thrc hin Chi thj sO 20/CT-TFg ngAy 17/5/2017 cUa Thu tu&ng ChInh phci v chAn chinh cong tâc thanh tra, 

kiêrn tra doanh nghip, trAnh vic thanh tra kiOm tra chong chOo, trüng 1p, gAy phin hA cho doanh nghip vA 
QuyAt djnh s6 03/2017/QD-UBND ngAy 14/3/2017 c0a UBND tinh. 
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NQ/TW ngày 03/6/2017 v phát trin kinh t Ui nhân trâ thânh mt dng hrc 
quan trQng cüa nên kinh tê thj tri.r&ng drth hu&ng xâ hi chii nghia; sô93-
CTHD/TU ngày 17/10/2017 thirc hin Nghj quyêt so 11-NQ/TW ngày 
03/6/2017 ye hoàn thin the chê kinh té thj trithng djnh hithng xâ hi chü nghia 
và sô94-CTHD/TU ngày 17/1 0/2017 thc hin Nghj quyêt so 12-NQ/TW ngày 
03/6/20 17 ye tiêp tt1c c day m?nh  phát triên các thânh phân kinh té, các loai 
hInh doanh nghip. 

- CM dao  thirc hin các chü trucmg cüa Dãng, Nba rnthc và ct1a tinh v 
phát triên nguôn nhan lirc; dào tao,  bôi dixng, dâi ng, thu hut nguôn nhán lirc 
chat Iucmg cao; dôi mói cong tác quy hoach,  dào  tao  và si:r dting can b; g.n két 
gicta phát triên nguôn nhãn hrc vOi rng dicing khoa h9c, cong ngh... Day manh 
dy nghê, gàn cong tác dào tao  nghê vi nhu câu sü diing lao dng ciia doanh 
nghip vâ xã hi. Các chInh sách dão tao,  bôi duäng, dai ng, thu hUt và tao 
nguôn nhán lirc có chat 1uçng cUa tinh &rqc chi dao  thrc hin có hiu qua theo 
dUng tinh than các Nghj quyêt cUa HDND tinh dâ dê ra22. Trong näm, các 
Ngành và dja phuting dã tiêp nhn 230 ho s thuOc dôi tixçing &rçYc cü di dào tao 
sau dai  hc theo chInh sách cUa tinh, các dôi trçmg thuc din di.rqc thu hUt 
duqc UBND tinh quyêt djnh h trçl vôi kinh phi hcm 867 triu dông. 

- Dâ chU tr9ng dy nhanh tin d thirc hin d srn hoàn thành các dtr an 
dâu Ui kêt câu ha tang trong linh v1rc giao thOng, kinh tê, xã hi, quãn 1' nba 
nuâc và quôc phông - an ninh, nhât là cac cong trInh thuc Dir an Phát triên các 
do thj doc hành lang tiêu vUng song Me Kong; Dir an WB4; Dir an di.thng tránh 
phia DOng thành phO Dông Ha; các khu do thj và giao thông do thj. Triên khai 
thirc hin dir an Phát triên CSHT cho tang tru&ng toàn din tinh Quâng Trj 
(ADB)... 

5. TInh hInh thirc hin các myc tiêu v van , xã hi, thrc hin tin 
bQ va cong bang xa h91, nang cao doi song nhan dan 

5.1. Giáo dyc - Dào tgo 

- CM dao,  trin khai thirc hin Chwing trinh hành dông s95-CTHD/TU 
cUa Tinh Uy vêthixc hin Nghj quyêt sO 29-NQ/TW ye dôi mài can bàn toàn din 
giáo diic yà dào tao  và Nghj quyêt sO 20/2 0 15/NQ-FIDND ngày 17/7/2015 cUa 
HDND tinh ye quy hoach ,phát triên giáo diic dào tao  Quàng Trj den näm 2020, 
tam nhmn 2030 dat  nhiêu kêt qua tIch circ. 

- Quy mO mng luâi tnrng, lop h9c di.icic t chirc, sAp xp lai  hçip 1, phU 
hip vcn tl.rng dia ph.wng23  Cong tac kiêm dinh chat hrng giao duc, xây dung 
trithng dat  chuân quôc gia và phô cp giáo diic có nhiêu chuyên biên, chat hrqng 
giáo diic dai  trà và mUi nhçn duqc duy trI On djnh và có buOc phát trién mOi, so 
luqng và chat lucing giãi tai  k' thi ch9n bce sinh giOi van hoá cap quOc gia duxçic 

22 Nghj quyt s6 12/2013/NQ-HDND ngây3 1/5/2013 cOa HDND tinh; Nghj quyt s6 09/20171NQ-HDND ngãy 
23/5/2017 cua HDND tinh ye stra doi, bo sung mQt so Dieu cua Ngh quyet so 12/2013/NQ-HDND ngay 
31!5/2013 cOa HDND tinh; Nghj quyêt so 11/2019/NQ-HDND ngày 20/7/2019 cOa HDND tinh V0 bâi bO mt so 
diéu c0a Nghj quyet sO 12/2013/NQ-HDND và Nghj cuy& so 09/20171NQ-HDND cCia HDND tinh. 
23 

Toàn tinh hin có 400 co sâ giáo dc mm non, phô thông và các trung tam (trong do 379 don vj cong p  và 
21 don vj tu thc), giãm 07 truOng so vâi nAm hc 2019 -2020. 
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t chirc tai  tinh cao hcin näm tnrâc vâi kt qua 30 giãi, tang 5 giái so vâi näm 
201924. Cong tác xa hi boa giáo dijc &rc day manh. TIch crc chuãn bj cac 
diêu kin dê ap dung chirong trInh, sách giáo khoa giáo dic phô thông mâi tai 
dja phucing; hoàn thành bién scan tài lieu giáo dc dja phixong dOi vi 1p 1, 
di.ra vào sCr ding tir näm h9c 2020 -2021. 

- Tuy 4y, djch bnh COVID - 19 vâ thiên tai, bão lQ trong näm 2020 dä 
ãnh hix&ng rat lan den ngành giáo diic và dào tao;  các cc sâ giáo diic buc phái 
tarn dirng vic day hçc, gay xáo trn kê hoach cüa toàn ngành, tác dng lan den 
chat li.rçing giáo diic, tam tu tithng cüa can b giáo vién, hçc sinh và ph 
huynh25. Misa lü da lam khoáng 200 tnr&ng h9c vai 308 diem tnrang hçc bj 
ngp 1it, nhiêu thiêt bj, phirong tin dy hçc, do dUng, do choi, sách giáo khoa, 
sách tham khão bj hu hông... 

5.2. V lao dç3ng, viêc lam, an sinh xà hói 

- Tinh dâ t chirc 04 hi nghj ph bin chInh sách vic lam va xut khu 
lao dng, 01 hi nghj tp hu.n thu thp thông tin thj tnrang lao dng. Thành 1p 
Tn.rang Cao dang k5 thut Quâng Trj26. Den ngày 30/10/2020 toàn tinh có 
7.5481ao dng dirc tao vic lam rnOi, dt 68,62% kê hoach nãm27; tuyên sinh 
dao t?o  giáo  dc nghênghip 9.242 nguai (dat 54,69 % kê hoach)28.Urc tInh 
näm 2020 toàn tinh giãi quyêt vic lam mài cho khoãng 10.0001ao dng (dat 
90,91 % ké hoach)29; tuyên sinh, dào tao  cho 14.000 lao dng (dat 82,84% ké 
hoach)30; t l lao dng qua dào tao  uâc  dat  65,88% (dat 100% kê hoach);  t' l 
lao dng qua dào tao  nghe  dat  46,5% (93% kê hoach); lao dng qua dào tao  có 
bang cap chtrng chi dat  31% (dat 96,88% kê hoach). 

- Cong tác báo trq xà hi và chInh sách thucingbinh, lit si, ngu1i có cOng 
vâi cách mng &rçic dc bit quan tam chäm los'. To chac Lê trao và truy tng 

24
1 tré em trong d tuôi di hQc mu giáo dt 97,0% (KB 96%); T' l huy dng hQc sinh trong d tui di h9c 

a cap tiêu hoc dat 99,87% (KH 99,9%), cap THCS dat 95,5% (KH 95%). Den thai diem 30/7/2020: có 374 
trtrông h9c thrçc kiêm dinh chat luvng (dat ti l 94,5%). Toãn tinh Co 269/397 truông duc cong nh.n dat  chuân 
quôc gia (ti' I 67,8%), trong dO cap mâm non cO 102 trtrmg, cap Tiêu h9c 60 trtr&ng, cap THCS 41 tnr&ng, 
TH&THCS cO 57 trtr&ng và THPT 9 trirmg. KS'  thi chQn hçc sinh giôi van hoä quc gia lop 12 THPT: TOng 
cong 30 giãi, trong dO cO 06 giâi nhI, 10 giài ba và 14 giãi khuyén khIch, là näm dot  s ltrcmg giãi cao nht trong 
9 näm trâ 10i day. 
25Do djch Covid 19 h9c sinh cp MN, TH và THCS nghi hQc tir ngày 04/02 dn ngay 03/5, h9c sinh THPT, 
CDIX thrcrc nghi h9c tr ngây 04/02, di hçc lai tCrngày 03/3 và dn 23/3 dwc nghi h9c 10i cho dn ngay 03/5;. 
Ban hành Quyét dinh saa dôi bO sung v khung k hooch thri gian nam hQc; diu chinh tinh giàm các ni dung 
côa các mOn hc theo Quyt djnh sO 16/2006/QD-BGDDT cOa B GD&DT; chuyOn d6i hInh thcrc tr dy hçc 
truyên thông sang day h9c trtjc tuyên,... 
26Theo quyêt dlnh sô765/QD-LDTBXH ngay 29/6/2020 cUa BciLao  dng, Thrcrng binh và Xã hOi. 
27Trong dO: Lao dng lam vic trong tinh 3.976. lao dng lam vic ngoài tinh 2.604 và lao dng lam vic & nuOc 
ngoài 968 trong do lam vic & nuOc Lào:113 lao dng, xuât khâu lao dng các nirâc: 855 lao dng, (trong dO:52 
lao dng Han Quoc, 570 lao dng Nht Ban, 230 lao dng Dài Loan, 03 lao dcng các thi tnrmg khác). Các dIn 
phucmg lam tOt cOng tác xut khâu lao dng là huyn Gio Linh (171 lao dng), huyn Vinh Linh (168 lao dng), 
huyn Triu Phong (119 lao dng). 
28 Trong dO: Cao dAng 173 nguôi; trung cap 496 ngu&i; sa cap vã dào tao  thu&ng xuyOn 8.572 ngu&i 
29Xuât khâu 1.050 lao dng (dat 87,5% ké ho0ch). U6c t l that nghip thành thj khoang 2,9%. 
30Trong dO: Cao dang 300 ngix&i; trung cp 700 ngu&i; sa cap và dào tao  thu&ng xuyên 13.000 ngu1i (trong dO 
dào tao  nghê cho lao dng nOng thôn6.500 ngu&i). 
' Nhán dip TEt Nguyen Dan Canh 15' 2020, trao tong 3 1.652 sut qua cho ngträi cO cong và gia dInh chinh sách 

ngtr&i cO công, kinh phi qua tng 6.445 triu dng. Dâ trao tng 25.361 sut 1ua cCia ChO tich  ntrOc cho ngträi cO 
cOng và gia dInh chinh sách ngu&i có công, kinh phi qua tng 5.154,6 triu dong nhàn dip k5' nim ngày Thuc.ng 
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Danh hiu vinh dLr Nhà nt.râc "Ba mc Vit Nam anh hUng", dn nay tong s Ba 
mc Vit Narn anh hUng trên toàn tinh là 2.786 ngrii, trong do cO 42 mc cOn 
sông.TInh den ngày 30/10/2020, toàn tinh cO 37.683 dôi tucrng bão trq xã hi 
dang hu&ng trçi cap xâ hi hang tháng.Thrc hin kjp thai chInh sách h trçl trong 
dai djch COVID- 19 cho dôi tuçing ngt.thi cO cOng vói cách mang theo Nghj 
quyêt 42/NQ-CP và Quyêt djnh sO 15/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cUa ThU 
tlxng Chmnh phU vth 14.773 ngithi vOi kinh phi 22.127 triu dong. 

- Cong tác giâm nghèo tip tic dat  dixçic nhftng kt qua tIch C11C, t 1 h 
nghèo toàn tinh giám 1,5%, dat  mic tiêu ké hoach dé ra (tr 8,08% h nghèo dâu 
näm 2020 xuOng cOn 6,58%) nhung do ãnh huâng thiên tai, djch bnh rat nng 
nê và CO the kéo dài nén nguy c tái ngheo ô mt so dja phwing cOn hin hUu. 

- Cong tác báo v, chäm sOc trê em và bInh ding giâi dizçrc quan tam, 
97% tré em có hoàn cânh khó khàn dc bit duçic chäm sóc, bão v; 100% can 
b lam cong tác bào v, chäm soc tré em duçc dào tao  k näng c ban. Các mic 
tiêu, chi tiêu ye bInh dàng giâi duc quan tam thrc hin. 

5.3. YtI 

- Mang krâi y th tip tc duçrc cUng c& ca s 4t chAt, k5 thut cho cOng 
tác y  tê &rçlc chU trçng dâu tu32. Di ngU can by têngày càng duçic tang cl1ng 
ye so hicmg và chat hrcing chuyên mOn33. Cong tác khám, chUa bnh ctucic duy 
trI co chat krcmg. Trong näm 2020,do 2 lan thirc hin gian each xA hOi  dé phOng 
chông djch COVID- 19 nén so bnh nhãn diêu trj ni trU giám so vói nàm 
tnrc34. U'óc tInh den cuôi näm 2020, t' l ngthi dan tham gia bão hiêm y tê dat 
95 .48%; t' l tré em dixâi 5 tuôi bj suy dinh dixOng diiii 13,7%. 

- TInh hInh djch bnh truyn nhim trén dja bàn din bin khá phrc tap, 
mt so djch bnh nhix Bach  hâu, viêm gan A tang; các bnh Sot xuât huyét, sOt 
ret, quai bj, cuim,tiêu chây cO xu huâng giãm. Các c quan chcrc näng dâ theo 
dôi,phát hin sam các ô djch và có phuong an xt'r l kjp thai. 

- Các dn vjy t dâ kjp th&i ht.ràng dn ngithi dan v sinh môi trumg sau 
mua lii; h trç các '°ai  hoá chat dé khU trüng nguôn nuóc sinh hoat cho ngi.räi 
dan. ChU dng bào dam an toãn thirc phâm, phOng chông ng dc thirc phâm 
trên dja bàn.Trong 10 tháng näm 2020 trén dja bàn tinh xày ra 01 vii ng dc 
thrc phâm, lam 36 ngui bj ng dOc;  khOng có tru&ng hcip tU vong. 

5.4. Vphát trkn van hóa, th thao và du l/ch 

- Tinh dâ t chirc thành cong thiu hoat dng van hoá, van ngh, TDTT 
chào mUng các sir kin chInh trj, các ngày lê lan cUa qué hiicng, dat nuâc, nhât 
là k5' nim 90 nAm ngày thành 1p Dãng Cong  san Vit Nam và ml'rng Xuân 

binh-Li@ s9;  2.210 sut qua ngân sách huyn vài kinh phi 601 triu dng; các ca quan, don vj, t chCrc cá nhân 
trao 12.436 suât qua vâi kinh phi 2.089 triu dông cho các dôi tucing Ngi.räi có cong vôi cách mng... 
32 

Dn nay toàn tinh cO 162 co sOy té (20 Bnh vin và PhOng khám da khoa khu vrc; 141 tram y t xâ, phuOng, 
thi trn; 01 co say tê khác); có 2.025 giiiOng bnh; khOng thay dôi so v&i nàm tri.r&c. 

cO 2.882 can b ngành y, tAng 1,73% so vOl nAm trtrOc (trong do có 625 bAc si trO IOn, tAng 0,81%); có 222 
can b ngành thrcic, giAm 3,06% (trong dO cO 60 dtrcic s cao cap trO IOn, tAng 13,21%). 

NAm 2020, trOc tInh CO 812.560 hxgt nguOi khAm bnh, tang 4,95% so vOl nAm trtrOc; 107.250 Iuot bnh nhân 
diOu trj nii tr, giAm 9,81%;  so ngAy diOu trl ni tth 803.350 ngAy, giAm 7,11%. 
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Canh T 2020. Cong tác tu b, ton t?o  các di tIch và kim tra, sru tm hin vt 
du,cic triên khai thirc hin theo kê hoach35.  Do ãnh hithng cUa djch bnh COVID-
19 và thiên tai nen krqng khách den tham quan, thãm viêng ti các diem di tIch, 
bão tang giám so vôi cüng k' nàm 201 936  Các hot dng tuyên truyên ye day 
iinh thrc hin phong trào "Toàn dan doãn kt xay drng diii sang van hóa" gn 
vói "Cuc vn dng xay drng nông thôn mói, do thj van minh" dixçc chü trQng. 

- Th thao qun chüng di.rçic dy mnh37; th thao thành tIch cao di.rcic 
quan tâm38.Tuy nhiên, do ãnh h.r&ng djch biih COVID- 19 vâ thiên tai bão liit 
nen mt so hot dng the dic the thao ti dja phixang và tham gia các giâi the 
thao do Trung uung to chi'rc tam  hoân, mt so nhim vii trién khai chm hcin so 
vâi kê hoach dê ra. 

- T chirc thirc hin có hiu qua K hoach 27571KH-JJBND ngày 
23/6/2020 cüa UBND tinh ye các giái pháp, hoat dng kIch can du ljch khàc 
phiic hu qua djch bnh COVID-19 trên dja bàn tinh Quâng Trj; thng ci.rmg lien 
kêt, hcip tác phát triên du ljch vâi các tinh trong khu vrc, nhât là 3 tinh BInh-Trj-
Thiên; To chirc Hôi nghj lien ket phát triên du ljch và to chirc doàn Famtrip, tour 
du ljch dão Con CO, khôi dng müa du ljch biên 2020. Day manh hoat dng xüc 
tiên, quàng bá, thu hut, ho trçl các nhà dâu ti.rc triên khai các dir an du ljch trong 
thii gian qua dâ den khào sat và Ip  kê  hoach  dâu tu tai  t1nh39. 

6. Thông tin, truyn thông 
- UBND tinh dã chi dao  t& cong tác quãn 1 nhà nuâc v báo chI, xutt 

ban, thông tin dOi ngoai, bi.ru chInh, viên thông và CNTT; nâng cao hiu qua 

cOng tác thông tin, tuyen truyên; vn hành mang luâi thông tin dam bào an toàn. 
Ha tang bi.ru chInh phát triên on djnh; ha tang vin thông duçic nãng cap, ma 

rng và nâng cao chat luvng. 

- Thirc hin t& hot dng truyn thông phic vi phát trin kinh t-xâ hi 
và nhât là ye phông, chông djch bnh COVID- 19. Den nay, 100% ca quan, tO 
ch'rc, doanh nghip, truang h9c, tram y tê, UBND xã, phuang, thj tran ducc 

" Lp h so d nghj xp hang  06 di tIch cAp tinh; thc hin bi sung h so khoa h9c 52 di tIch dâ xAp hang närn 
1996 và nAm 2004; Xây dicing KH triên khai 1ph so xêp hang di tich QGDB "He thing khai thâc nu6c cô vüng 
Quang Tn" To chtrc khao sat hien trang, lap de cifong, gap g nhan chi.rng, bien soan noi dung cac ho so khoa 
h9c di tIch dA xêp hang cap tinh tai  các huyn, thành phô trén dla  bàn tinh.Tièp tiic scra chUa, chong xuông cap 
Bão tang Quâng Tn; Tu bô giêng Büng, GiOng Côi, Gieng Dtiâi thuc di tIch GMng cô Gio An; Quân l dij an 
cOng tnInh "Di tIch ljch sr Cao diem 689 Khe Sanh"... Lap dé cuong siru tam hin vt van hóa, nOng nghip, 
nông thôn cUa ngi.r&i Vit tai  Quãng Tn; Xây drng phân mém Quan l hO so l? Ijch hin vat; Di vat, cO vt, bào 
vt Quoc gia; Quàn l phim ành... Thi,rc hin 1000 so kiém ké vOi hon 2.800 hin 4t. 
36Nám 2020: CC cci sr di tIch, bào tang don và phuc vi,i khoang 118.900 ltrqt khách. Trong do, khách min giãm 
vO theo quy djnh khoãng 4.200 lirçit, khách dâng hirong, dâng hoa và tham quan khoàng 86.000 ltrçct, khách thu 
ye khoãng 28.700 h19t, dat  doanh thu khoang 1,626 t' d6ng, giám 3,115 t dOng so vOi nm 2019. 
37Các chi tiéu ye the dc the thao uâc dat  nàm 2020: t l ngtri dan tp luyn th dic the thao thtthng xuyên dat 
35% dan so;  t l gia dinh the thao dat dat 27% so h; so câu lac b và diem tp the dc thô thao dat  800 CLB; 
có 83% can b, CNVC tp Iuyn thuäng xuyên mt mOn the thao; 98,8% tnir&ng ph thông thi,rc hin dày dü 
chirong trInh giáo dc the chat ni khoa; 99,7% can b chiên s dat  tiéu chuân rèn luyn the Irc. 
38Tông s VDV dtrc dào tao tai Trung tam Huân luyn vâ Thi dáu TDTT tinh 100 VDV (Trong dO cO: 57 VDV 
tuyên nang khieu, 18 VDV tuyên trô, 25 VDV tuyen tinh). Tham gia thi dAu 21 giãi the thao quôc gia, dat  67 huy 
chirong các toOl (JOHCV, 28HCB, 29HCD). 
39Các nhà dâu tir vào Quáng Trjnhtr: Cong ty CP Ip doàn FLC, COng ty CP phát triên AE Holdings, Cong ty 
CP Tp doàn SGO, Cong ty CP Phát tniên quan hVit Nhât, Cong ty CP dâu tin kinh doanh phát triên bat dng 
san FLCHOMES, Cong ty CP dau tin Châu A - Thai Binh Duong, Cong ty CP Tp doàn Facific Health Care... 
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cung cp djch viii biru chInh vin thông, internet bang thông rng. Cng giao tip 
djch vii cong trrc tuyên tinh dA dirge két nôi v&i Cong thông tin din tir Chinh 
phü. Djch v1i cong dugc nâng cap len mi'rc d 4 dt 36/38 thu tiic dtt trén 90%. 

- Dn nay, trên dja bàn tinh có 174 dim cung cp djch vU buu chInh. Co 
101/125 xà, phuô'ng, thi trãn và 9/10 huyn, thj xã, thành phô (tr'r huyn dão 
Con Cö) Co báo den trong ngày. Co 2.441 tram thu phát song din thoi di dng 
(BTS) dang hoat dng. lfâc tInh den 3 1/12/2020, toàn tinh có 630.277 thué bao 
din thoai, tang 3,75% so vth cing k' näm tnrâc; Co them 11.831 so thuê bao 
mOi Internet, tang 57,18% thra tong so thuê bao Internet có den 3 1/12/2020 là 
96.175 thuê bao, tang 16,84% so vOl cüng k' näm truOc. 

7. Khoa hQc và Cong ngh 
- Cong tác nghien ciru, áng ding, chun giao các tin b khoa h9c Va 

cong ngh vào san xuãt và dOi song d.rgc triên khai tich circ, nhãt là lrng ding 
cong nghcao, cong ngh mOi dé phát triên mt so san phâm chü hrc cüa tinh4°  
dã gop phân ho trg ng.rOi dan, doanh nghip nâng cao hiu qua san xuât kinh 
doanh, cãi thiên thu nhp và ph1c vi tIch circ cho phát triên kinh té - xä hi. 

- Các nhim vi khoa h9c và cong ngh dâ xác djnh rô các ni dung gn 
lien vOi t&ng ba1 san phâm va có dja chhrng dung cii the, ké Ca khoa h9c xã 
hi41; nhiêu san phâm khoa h9c và cOng ngh dã dugc thucmg mai  hóa42. 

8. Cong tác dan tc và min nüi 
Kinh t - xã hti yang dan tc thiu s và min nüi phát trin n djnh, cc 

cau kinh tê chuyên djch dung htrOng; nông nghip phát triên theo hirOng san 
xuât hang hóa; tiêm näng, igi the dirge khai thác. Cci sO vt chat trang thiét bj 
trirOng lOp hc dugc dâu tu dông b; hthông trirOng phôthông Dan tc ni tth 
dirge cüng co và phát triên. Hin nay 100% so xà Co truOng tiêu h9c, 75% sO xâ 
có truOng trung h9c ci sO, 20 tnthng dat  chuán Quoc gia; t' l hc sinh DTTS 
trong d tuôi bc tiêu h9c den tnrOng dat  98,6%, t l các cháu mâm non D1TS 
den lOp dat  93,7%. Cong tác khám, chüa bnh, cap phát the BHYT cho nguOi 
nghèo, cOng tác dan so và ké hoach hóa gia dInh, v sinh an toàn thUrc phâm Va 

tiêm chüng mO rng dugc quan tam thirchin. Cong tác phOng chong sot ret tai 
cong dOng và djch bnh dirge ngãnh y te tp trung tang cir&ng chi do thu&ng 
xuyên. Den nay 100% xã có tram y tê, 100% tram y tê xã dã cO bác s, tat 
càthOn bàn dâ có y téthôn ban, dugc 'trang cap thiêt bjy tê và các !°ai thuôc 
thông dUng. 100% xã cO din 1uOi quôc gia, 100% xA thrgc phü song phát thanh, 

40D tài"Nghién cCru xây dipig rnô hInh (ing dung tin bO khoa h9c và cong nghê trong nuOi cá chinh lông tai 
Quáng Tn"; D tâi "Ung dung cong ngh san xut và sCr dvng  ch phm Probiotic b sung th(rc An nuôi trOng 
thüy san phi hcip t?i tinh Quãng Trj"; D tài "NghiOn cCru, khào nghim tp doàn giông lija mài ngAn ngày, chat 
hrcnng cao va phi,c tráng giOng lCia HC95"... 
41DAhoàn thành dO tài "Dja chI Quàng Trj" là mt cOng trinh khoa hçc xA hi nhân vAn l&n cUa tinh; NhiOu dO 
tài dO xuát duçic giài pháp, chinh sách hu ich trong các linh vi,rc d&i sng vAn hóa tinh than, xüc tin thuang mi 
san phâm, giãi quyOt vic lam nhu "NghiOn c(ru xây dttng mO hinh kOt nOi cung - câu hang hóa h trçl ph nr 
phãt triOn kinh t4";"Phat huy nhting phâm cMt tOt dep cüa con ngtthi Quang Tn trong th&i kS' hOi nhp và phat 
tniOn"; "Nghiên c(zu bâo ton và phát huy giá trj di san vAn hóa ?hi  vt the các diu hO trOn dAt Quang ml" 
42ChO VAng, Ca gai leo — Linh chi, các loai thi,rc phâm, thcrc uong bão v sCrc khOe nhtr Dông trJng h thào, ruçiu 
tOi den, các cay hoa và cay duc lieu nhtr Ba KIch, Sam Cau,lo?i hoa cao cp, các ging cay An qua, duc lieu 
qu hiOm nhu Ian h dip, hoa lily, dâu tây, cà chua siOu ng9t, Ian kim tuyOn, các loi cay Ia cãnh... 
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truyn hInh; 1 00%  xâ Co di.thng giao thông dn trung tam xâ ducic cIrng hóa; 
80% so thôn, bàn âp có du?ing giao thông di 1i &rqc cã hai mia. TInh hInh an 
ninh, chInh trj và trt tr an toàn xA hi duqc gift vftng; không có các vi khiêu 
kin tp the và tranh chap dat dai ni vüng dOng bào DTTS. An ninh biên gith 
luôn duqc gift vftng. 

9. TInh hlnh thtyc hin cong tác quy hoch; phát trin do thi; thtrc 
hin Chuo'ng trInh m.c tiêu qu6c gia xây dijng Nông thOn môt 

- Cong tác quy hoch có nhiu chuyn bMn tIch circ, thirc hin dung theo 
quy djnh và ti'rng buâc di vào ne nép, gop phân quan tr9ng trong triên khai thirc 
hin cac djnh hixàng phát triên và thu hut dâu tix. ChU dng thi hành Lut Quy 
hoach, rà soát, tong hqp danh mllc các quy hoach cia và clang thirc hin, xem xét, 
bãi bô các quy hoach  ye dâu ti.r phát triên hang hóa, djch vt1, san phâm cia cltxçic 
quyêt djnh hoc phé duyt. Tp trung tO chirc 1p Quy hoach  tinh thii kS'  202 1-
2030, tam nhIn den näm 2050 theo ké hoch dê ra. 

Cong tác thm djnh, thôa thun các nhim v11, d an quy hoach, thit k 
kiên truc cOng trInh duqc nâng cao chat hrçxng, tiên dthirc hin; kiêm soát chtt 
ch hcm vic áp diing các quy chuân, tiêu chuân cüng nhii vic diéu chinh quy 
hoach. Tr dAu näm, UBND tinh cia phê duyt 07 dO an quy hoach chung; 06 do 
an quy hoach  chi tiêt. Phé duyt thim v1j dO an quy hoach chi tiêt xây dimg 
khu djch vii- du ljch Gio Hài (giai doin 1), xã Gio Hâi, huyn Gio Linh. 

- Chwing trInh MTQG xây drng nông thôn m&i tip tiic di.rçic chi dao 
triên khai thirc hin cO hiu qua. Den tháng 10/2020, toàn tinh CO 49/101 xa 
dirge cong nhn dat  chuan nông thôn mâi chiêm t 148,5% (do thire hin sap 
xép &Yn vj hành chInh cap xã theo Nghj quyêt so 832/NQ-UBTVQH14 ngày 
17/12/2019 cüa Uy ban Thi.rng vi Quoc hi nén t l xâ dat  chuân NTM giãm 
so vâi thyi diem cuOi nàm 2019); tiêu chI dat  bInh quân là 15,65 tiêu ehI/xâ; cO 
3 xâ dirge cong nhn dat  chuân nông thôn m&i kiêu mu, 01 huyn dat  chuân 
nuyn nông thôn mOi. Dix kiên den cuôi näm 2020 có them 7-8 xã dat  ehuân, 
nâng sO xã len 55-56/10 1 xâ (chiêm 54- 55,4%) dat  và vtxçrt mirc tiêu Nghj quyêt 
tinh Dãng b lan thrXVI và Nghj quyêt sO 04-NQ/TU ngày 20/4/2017 cUa Tinh 
Uy dâ dé ra và dat  m1ic tiéu näm 2020. 

10. V quãn 1 và bão v tài nguyen và mOi trtring 
- COng tác quàn 1 tài nguyen, dt dai, khoáng san dugc tang clr&ng. 

UBND tinh cia chi dao  kiém soát cht chë vic dánh giá tác dng môi trrning, 
kiên quyêt dung chü trwYng dâu tu dOi vâi các dir an có nguy cci gay o nhiêm 
cao. Huy dng nhiêu nguOn vOn dê trng bixâc dâu tix xây dirng hthong xir 1 
nisâc thai tai  các c sâ san xuât cOng nghip. 

- COng tác giao dat, cho thuê dat, do dac,  1p ban d cija chinh dirge trin 
khai thirc hin nghiêm tüc và dOng b. Tiêp nhn và xi'r 1 kjp th?i các ho sa 
thuôc linh vijc tài nguyen và mOi tru&ng. Cong tác kê khai, thu phI bão v mOi 
tru&ng dôi vói rnróc thai cOng nghip duxgc tang cithng. To chirc kiêm tra, xft 1 
các t chCrc sft diing dat không dung tién d hoc sft diing sai miic dIch; kiêm 
tra, xü I các cci s& san xuât kinh doanh gay ô nhim môi truOrng. 
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- Nhiu boat  dng thit thrc huàng üng ngày môi tnrng th gii và chin 
dlch lam cho the giâi sach hon nãm 2020 duc tinh to chirc thrc hin, dc bit 
là khu vrc nông thôn bang các hãnh dng thiêt thicc, ciithê, tao  bisàc chuyên 
biên mói trong cong tác bào v môi tru&ng43. . .Tr dâu nàm den nay phát hin 
137 vii vi phm môi tnrYng, giãm 19,41% so vOi cüng näm truâc; xCr I 130 
vu, giàm 16,13%; so tiên xCrpht 527,5 triu dông, giàm 18,03%. 

11. V cãi each hành chInh; thirc hin k lut, k clro'ng hành chInh; 
xây dtrng ChInh phil din tir và sap xp ti chirc b may; phông, chng tham 
nhUng, lang phi vã giãi quyt khiêu ni, t cáo 

-Nhim vii cài each hành chInh drc tinh dc bit chü tr9ng; kjp thi ban 
hành ké hoach CCHC cüa tinh näm 2020 (Quyet djnh so 3636/QD-UBND ngây 
26 /12/2019); ban hành các van bàn ye châm diem chi so CCHC và dánh giá, 
xep loai mrc do hoàn thành nhiêm vi cüa CáC co quan, don vi,  dja phi.rong; 
châm diem PAR INDEX.. .Công tác cãi each hành chInh cüa tinh dã hoàn thành 
100% kê hoach dê ra. Chi sO CCHC näm 2019 cUa tinh xêp thir 28/63 tinh, 
thành phô (tang 2 bc so vói näm 2018); Chi so SIPAS xêp thir 30, tang 29 bc 
so vâi nãm 2018; Chi so PAPI xêp thu 34, giãm 28 b.c so vth näm 2018. 

- Cong tác cái cách bO may hành chInh có nhiu chuyn bin tich CrC theo 
d(ing hismg dan cüa cac Bô, Ngânh Trung l.rong và Quyet djnh so 1322/QD-
UBNT) ngây 15/6/2018 cüa UBND tinh ye ban hãnh Dé an sap xêp, to ch(rc la 
don vj hàn}i chInh cap xã, thOn, khu phô; co quan hành chInh, don vj sir nghip 
cOng 1p triên khai thirc hin Nghj quyêt so 1 8-NQ/TW ngày 25/10/2017 vã 
Nghj quyêt so 19-NQ/TW ngày 25/10/2017. Den nay, tinh dã hoàn thành vic 
sap xêp don vj hành chInh cap xâ44  theo Nghj quyêt s 832/NQ-UBTVQH14 
ngày 17/12/2019 cOa Uy ban Thithng vi Quoc hi và sap xêp thOn, khu phO 
theo Nghi quyêt so 21/NQ-HDND này 20/7/2019 cüa HDNDtinh. Thirc hin 
giãm 164 dan vj sr nghip cong 1p4 , dat  24,7% so vói tong sO DVSNCL toàn 
tinh, vut 14,7% so vth mic tiêu Nghj quyêt sO 1 9-NQ/TW dé ra den nAm 2021 
và dat  87,2% so v&i tOng so don vj phái thrc hin den näm 2030 tai  Kê  hoach  sO 
84-KHITU cüa Ban Thithng vi Tinh üy46. 

- Cong tác tinh gián biên ch dirge uan tam chi dao;  trong näm, IJBND 
tinh dâ thrc hin 08 dçt tinh giãn bien che dOi vâi 218 chi tiéu, chiêm 51,2%, 
dOng thii cat giãm 208 chi tiêu, chiêm t' 1 48.8%. Dat  100% ké hoach dê ra. 

- Cong tác giãi quyt khiu nai,  th cao, tip cOng dan duqc thrc hin 
nghiem tüc, dung quy djnh. Ban tiép cong dan tinh cüng v&i lãnh dao  tinh và các 

' T chCrc hi.râng tng: Chin djch lam cho th gi&i sch han näm 2019 vài các hoat dng dim quy mô cp tinh 
ti xã Hãi Vinh; Gi& Trái dAt... Thirc hin các chuyén mvc  tài nguyen môi trtrôngtrên Dài PTT1-1 tnh. 

Kêt qua, toàn tinh giàm th141 DVHC cap xâ (117 xã, 13 phu&ng, 1 1 thjtrAn) xuông con 125 DVHC cap xä 
(101 xa, 13 phu&ng, II thjtrân),giam 16 xâ (chiêm 11,35%); TOng sicán b, cong chic ducc sap xêp, btrI â17 
xä, thtrân mói hinh thành sau sap xp: 515 ngu&i (Giãm 90 ngthi so vài 33 xã, thjtrân tnràc khi sap xp, trong 
dO: thijc hin sap xêp diêu dng dn các xã, thjtrán khác hoc chuyên thânh cong chcrc cap huyn: 32 ngLthi; giài 
quyêt chInh sách tinh gián biên ch& 58 ngr&i). 
45Linh vi.rc giáo diic và dOo tao: Giám 101 dan vj; Iinh vi,rc giáo dc nghnghip: Giãm 17 dan vj; lTnh vic y 

iãm 21 dan vj; ITnh virc van hoá: Giãm 11 dan vj; sirnghip khOc: Giám 14 dan vj 
6Qua sp xEp, toOn tinh giám dtrcic 309 cOn biIänh do, quàn I cOc dan vjsi,xnghip (164 cap tru&ng, 145 cAp 

phO); tinh giOn ducic 1447 blOn chsmghip so vâi näm 2015. 



15 

Si, Ngành Co lien quan dã thirc hin t& cong tác tip côngdân thithng xuyên Va 

dinh k' vi tong so 832 hrgt1955 ngtz&i1754 vi ViC. Các cap hành chInh trên dja 
bàn tinh dã tiêp nhn 1.126 dan (cap tinh 115; cap huyn 909; cap si ngành 
102), qua kiêm tra, sang 19c, dan dü diéu kin xir l là 1.020 dan. 

12. Tlnh hInh thrc hin nhim vi bão dam quc phOng, an ninh và 
A • A A cong tac doi ngoi, hyi nhp quoc te 

12.1. Nhirn vy qu6c phông - an ninh 
- TInh hInh an ninh chInh trj - trât lix an toàn xã h)i n djnh, qu& phOng - 

an ninh duçic cüng cô và tang cithng. Nhirn vllquOc phOng, quân sir dja phixang 
duçic triên khai kjp thai, dam bão dung kê hoach.  Lirc luçmg vu trang d thirc 
hin tOt nhim vi báo v an ton tuyt dôi các sir kin chInh trj, van hóa quan 
trçng, các ngày lê, Têt trên dja bàn tinh. Thirc hin tOt cong tác giao quân näm 
2020 dat  100% chi tiêu. 

- Thixc hiên nghiêm ch d trirc sn sang chi&n du theo quy djnh, các lirc 
luvng dã chü dng phôi hcp cht chê dé näm chàc tlnh hInh da bàn. Th%rc hin 
tot nhim vi tuãn tra, kiêm soát, bào v virng chàc chO quyên an ninh biên giói 
và biên dáo; dc bit là phông chông djch COVID - 19 và các dqt bào lQ trong 
näm47. Hoàn thành tot chi tiéu tp huán, huân luyn, din tp, hi thao, hOi  thi và 
bôi dixong kiên thi'rc quôc phOng an ninh cho các dôi tuçing; xây drng 1irc lixcmg 
dan quân tr v và dir bj dng viên. 

- T chirc t& các hoat dng di ngoi quc phOng vi BOCHQS  tinh 
Savannakhet, Salavan và Six doàn 4 Lao; ho trci 4t chat, trang thiêt bjy tê trong 
phOng chông djch bnh COVID-19; phôi hçp tuân tra kiêm soát chat chê tuyên 
biên giâi gop phân bào dam ANCT, TTATXH. 

- Phong trào toàn dan báo v an ninh Tquc; ngan chn mçi am mini 
hoat dng chông phá cUa cac the hrc thu djch; dâu tranh phOng, chông ti phm 
tiêp tic dixçc chi dao  quyêt lit, co hiu qua48; bâo dam tuyt dôi an toàn Dai  hi 
Dãng các cap. 

- Tang cuang chi dao  các bin pháp phOng ngaa, du tranh cO hiu qua 
vci các loai ti pham kinh tê, cht'rc vi, cOng ngh cao; giám sat chat ch các quy 
trInh kinh tê, khOng dê các dOi ttrclng igi diing hoat dng vi phm pháp 
lut.Thirc hin tOt cong tác dâu tranh phOng, chong ti pham ye ma tOy49. 

12.2. Cong tác dOi ngogi, h5i nhap  quc ti 
- Tinh dâ tip titc trin khai các Nghj quy&, van bàn cOa Trung iwngvà 

dja phuang ye cong tác dOi ngoi, hi nhp quôc tê và ban hành quy djnh quàn 
l thông nhât các hoat  dng dôi ngoai trên dja bàn tinh.TAng ci.rang cong tác 

47Quyt dinh thành Ip 41 khung va diu dng 230 can b, chin s5 thtring trsjc và 130 dan quân phtic vi cách 
ly; 231 dan quân phOi hqp biên phOng kim soát chOn djch tuyn biên giâi 
48Nàm 2020, Ti phm ye trt ti,r xã hi&rcc kiêm chê, giâm 0,4% so vâi cüng k' näm 2019, xay ra279 v',i, lam 
chét 05 ngui, bj thiwng 76 ngträi, thit hai  tài san khoang 9,5 t$' dông (so vái cling Icj) nâm 2019 so vy giOm 0/ 
vu, so ngzthi chét giám 03 ngw&i; so ngtthi bj 1hwong tOng 26 ngzthi, Ihit hgi tài san tang 4,5 ; Ti phm giêt 
ngri do nguyen nhân xâ hi giâm (-60%) và chirn t' l thâp trong tong s vv phm pháp hInh sr (chiem 0,7%) 
49Näm 2020, dâ phát hin, bat gii 177 v,i/244 dOi tucmg mua ban, tang trO, vn chuyên trái phép cht ma t1y 
(tang 41 vi so vài cOng kS'  nãm 2019), tang vt thu gii 01 kg can sa khO; 44.839 viên và 11 kg ma táy tong hcip 
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ngoi iao phiic vii phát trin kinh t, don và lam vic vâi nhi&u doàn khách 
quôc tê, cacnha dâu tr den Quãng Tij; chü dng tham dçr các dién dan, hi nghj 
xñc tiên dâu tu.Công tác xüc tin thiêt 1 quan h hcip tác hüu nghj gicta tinh 
v1i các dja phucyng cüa Thai Lan, Han Quôc, Nht Bàn duçic tIch circ triên khai. 

- Tinh tip tic chi do tang clx&ng quan h hitu nhj truyn thng giOa 
tinh Quãng Trj vâi 02 tinh Savannakhet và Salavan, phôi hçxp chat chê trong 
vic tuyên truyên, 4n dng nhân dan, chap hành các Hip djnh, Quy chê biên 
gii Vit - Lao, han chê tInh trang xâm canh, xâm cix và di cix t1r do; báo v 
dthng biên, ct môc Va tuyen biên gith Vit -Lao hOa bInh, hcip tác, phát triên. 
Cong tác thông tin dôi ngoai dixqc chi dao  triên khai hiu qua. Cong táclãnh s1r 
và bão h cong dan duçic quan tam giãi quyêt hiu qua dam bão theo thông l 
quôc tê. 

II. CONG TAC PHONG CHONG D!CH  COVID-19 
- Thirc hin nghiêm tüc chi dao  cüa ChInh phü, Thu tuâng ChInh phü và 

hucng dn cüa các B, Nganh TW ye phOng chông djch COVID-19; tinh dã huy 
dng câ h thông chinh trj vào cuc quyêt lit, manh  me, phôi hcp, hip dOng 
chat chê vâi tinh thn "cMng djch nhu chng gi.c", ngän chn tr xa, phát hin 
sóm, cách ly nghiem ngt... Thành 1p BCD phOng, chông djch Covid-19 cp 
tinh, huyn, xã; thành 1p 20 di c dng phán 1rng nhanh; ban hành ké hoach 
phOng, chong dlch  bnh Covid-19 tinh.... 

- Chi do kIch hoat  ngay các phucmg an, k hoch phOng, chng djch theo 
tInh hInh thrc tê; Ban hành nhiêu van bàn, chi dao quan tr9ng triên khai dông b 
các giái pháp phOng cMng djch va nâng dan tmg buâc cap d phOng, chông 
dch; nghiêm tüc giãn cách xA hi theo Chithj so 16/CT-TTg; kjp thxi chi dao 
thiêt 1p trg thai bInh thithng mâi sau th&i gian cách ly theo Chithj 1 9/CT-Trg 
ngay 24/4/2020 °. 

- Tuyên truyn, 4n dng, huâng dn cài dt trng ding Bluezone trén din 
thoai thông minh dê duqc cânh báo nguy c lay nhiêm COVID- 19 dat  hiu qua 
cao. Rà soát, 1p danh sách quán l, theo dOi và yêu câu khai báo y tê dôi vâi 
cong dan ,vê dja phixang trong thôi gianphông, chông djch; kiêm soát y tê trên 
tuyên Quôc 11A, thrc hin khai báo y tê, do than nhit. Kjp thai kháo sat, 1p 3 
cci so each ly y tê tp trung và tip nhn each ly tp trung. To chüc tiêp nhn, 
quãn 1 v sO diing hiu qua tiên, hang ho trçy cho cong tác phOng, chông djch. 

- Kt qua: Dçit 1 tO tháng 01 dn ngay 25/7/2020: Không ghi nhtn truOng 
hçp mac Covid trên dja bàn tinh. Dçit 2 tO ngày 25/7/2020 den nay, toàn tinh dâ 
ghi nhn 07 tru&ng hçp mtc COVID- 19, trong do có 01 trixOng hçip tO vong. TO 
14/8/2020 den nay, trên dja bàn tinh không ghi nhn them trix?Yng hçip nào mac 
mOi COVID-19. 

° Thông báo s 98/TB-UBND ngày 28/7/2020; Thông báo s 102iTB-UBND ngày 03/8/2020; Chi thj s6 
I 1/CT-UBND ngày 30/7/2020; Chi thj s 13/CT-UBND ngày 07/8/2020; Chi thi I4/CT-UBND ngay 10/8/2020 
cüa UBND tinh ye các bin pháp cap bach phông, chông dch Covid-19 trong tinh hInh mài... 
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Ill. CONG TAC PHONG, CHONG VA KHAC PHVC THIT HiI 

DO MUA LU 

Trong tháng 10/2020, trén dja bàn tinh chiu ânh hràng kt hqp cUa nhiêu 
hInh thêthi tiêt nguy hiêm nhir: Không khI lanh, dâi hi ti nhit dâi, các vüng 
ãpthâp trên Biên Dông, &i gió Dông hoat dng manh, bão so 6, bâo so 7, áp 
thâp nhiét dâi, bâo so 8 và bão so 9; dc bit tr ngày 06-2 1/10/2020, trén dja 
bàn tinh dã lien t1ic xáy ra don dp các dçit mi.ra rat lan, ngp liit trên din rng, 
lü ông, lü quét, sat 1 dat, gió manh, song 1&n trên biên, ... gay thit hai nghiém 
trng ye tInh mang, tài san, cOng trInh ca sâ ha tang và san xuât. U'âc tInh giá 
trjthiêt hai brc dâu den ngày 04/10/2020 khoàng 3.466.236 triu dông51. 

Tnràc nhüng din bin phirc tp cüa thién tai, Ban Thi.r&ng vi Tinh uy dà 
ban hành Chithj so 30-CT/TU ngày 14/10/2020 ye vic tang curng lânh do, chi 
dao cOng tác 0ng phO, khäc phiic hu qua thiên tai trén dja bàn tinh; TJBND tinh, 
Ban Chi huy PCTT & TKCN tinh dâ ban hành 11 Cong din khân và nhiêu van 
bàn don dôc, chi dao, diêu hành ci the, sâu sat dôi vi tfrng vüng, dja bàn, tirng 
vu viéc, sir co, nhtr: Ung ciu tàu gp nan  trén biên, sat lâ nüi a Hrâng Phüng; 
tim kiêm ngxäi mat tIch, h tro khan cap các vUng bjchia cat co 1p ô Hrâng 
Vit, Huâng Lp, ... kip thai báo cáo, kiên nghj các B, ngành Trung i.rng ye 
tInh hInh trén dja bàn tinh và dé xuât ChInh phü ho trg cho tinh trong cOng tác 
frng cüu, khàc phçic khân cap hu quãthiên tai. 

Ban ThiiOng vçi Tinh üy, UBND tinh dã chi dao quy& lit cong tác s tan 
dan trong tat cà các dt bào, mi.ra 111, nhât là cong tác di dai, s tan dan tai các 
ving ngp sâu, vOng s?t Ri dat, vüng yen song, su8i52; cong tác dam bâo an toàn 
tàu thuyen; dam bào an toàn tInh mg cho hçc sinh và giáo viên; ho trçl nhãn 
dan yng bj ngp sau, chia cat dam bâo không dê ngithi dan bj dói, bj ret, không 
có ch&i và dam bão lucing thirc, th1rc phârn, thuôc chira bnh dé dáp Crng nhu 
câu tôi thiêu cüa ngisai dan, dông th&i chuân bj hOa chat tiêu dc khü trüng dê 

Theo báo cáo nhanh cUa các dla  phticmg, dan vj, tInh hInh thit hl tInh dn ngáy 04/1 1/2020 trén dla bàn tinh gOm:thit hi v ngLrài (52 ngtr&i cht; 02 nguài mãttIch và37 ngi.r&ibj thuung); 1.225 nba bj thit hai;108.146 
lutnhà bj ngâp nuàc;có khoang 200 trtr&ng hQc vài 316 diem tr&r&ng b ngp 1vt51; nhiêu cong trInh tram y té, 
nhà van hóa bi ngp, tôc mái;473 ha lOa, 3.573 hahoa màu, 499 ha cay trông lãu nàm (cao su, Ca phé, hO tiéu, ...): 1.245 ha cay trông hang näm(sàn, ngô, chuôi ...), 747 ha cay an qua tp trung b htr hal;  695 ha rang hin cO, 401 cãybong mat, cay xanh dO thj bj gAy, do. Cay gióng bj htr hong:353 ha, Hat  giông hLI hông (láa): 813 tAn, Luang 
thçic bi trOi, Am utt, htr hông (chO yêu ha): 51.416 tAn, Din tIch dt nông nghip bj vôi kip: 109 ha Mui bj hi 
hông: 02 tan... Gia süc bj chit cun trôi: 6.647 con, Gia sOc bj cht cun trôi: 6.647 con, Các loai 4t nuOi khAc 
bj chAt, cuôn trôi: 1.207 con. lông chiAu dài các tuyn dA bj sat  là, hLr hông (dA cp IV): 40,1 km Tong chiu dAi 
các tuyên kA song, kO biAn bi sat  là, hu hông: 3,6 km, KAnh muang bj sat  là, hu hOng, bOi kip, cuôn trOi:Gm 
các tuyAn kAnh chInh, kAnh CA t, 11 do Cong ty TNHH MTV QLKT CTTL Quang Trj quAn l' vói tong chiAu dAi 
55,13 km; Dièn tich nuôi cA bj ngp, cun trOi: 1.183 ha; Din tich nuOi torn bj ngp, cuOn trôi: 693 ha...CAc 
tuyAn Quoc I do Trung u'ang quàn l' nhtr Quc l 1, Qu6c l 9 và&r&ng HO ChI Minh nhánh TAy bj sat  là 
nng vôi khôi krqng rt làn;Cac tuyAn quc hi (15D, 9D, 49C, QLI dAn di.r&ng H Chi Minh nhánh DOng, QL9 
doin cAng CCra Vit di QLI): b ngp, his hông nhiu diem vài han 84.000 m3  dt dá bj sat  là, cuin trôi;Các 
tuyAn di.r&ng tinh (DT 587, DT 588a, DT 571, DT 573b, Dl 574, Dl 575a, Dl 575b, DT 576, DT 577, DT 585, 
DT 586, Dl 578b, Dl 582, DT 582b, Dl 583, DT584, ...) bj ngp cvc b, his hông nhiAu diem vôi han 67.065 rn3  dat dá bj sat  là, cu6n trôi; ác tuyn dithng huyn lô vA giao thông nông thôn:Han 175 km chr&ng huyn vA 
h thông giao thôn nOng thOn bi sat  là, his hông; 1.180 km bj ngp, trong dO cO rAt nhiu diAm bj ngp sAu, chia 
cat ci,ic b khôn di 1a1  dtrcic; Các tuyn dithng thUy nOi  dja (SOng Bn Hái, sOng Thach HAn, song Hiu và song 
0 Giang): h thOng báo hiu dtrài nirâc, trAn bcr bj lü cuôn trôi vA his hong. Ngoài ra h thng thông tin liOn lac, cOt diOn, nhà xtxang bj gAy do, tôc mái... 
52 Trong dt mtra bAo thang 10, toàn tinh tO chàc di d&i 30.064 ltrçrt hO gia dInh vài 95.621 luqt ngtrài 
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v sinh môi tnx&ng dam bão không d djch bnh büng phát trên dja bàn tinh sau 
mi.ra lii.. 

Hin nay, UBND tinh tip tc chi dao  cácdan vi, dja phmmg khn trucing 
khäc phic hâu qua cUa dçit mua lü vira qua; tiêp tVc  trién khai quyêt 1it vic 
thông các tuyên duông bjchia cat, d9n dcp v sinh môi tri.r&ng, khäc phiic Co s 
h? tang thiêt yêu, và chuán bj các nguôn lirc äê san sang rng phó vOi các dçit 
thiên tai tiêp theo trén dja bàn tinh53. Chi dao  ngãnh Nông nghip và Phát triên 
nông thôn khân truong xây dtrng phuong an khôi phc san xuât khäc phic hu 
quãthiên tai dê triên khai vti Dông và vi Dông Xuãn 2020 - 2021 nhäm dam bão 
an ninh hxong thirc và di song cüa nhân dan trong Têt Nguyen Dan. 

IV. TON TAJ, HN CHE VA NGUYEN NHAN 
1. Khó titian, hin ch 

- Djch bnh Covid-19 tác dcng xâu dn hu ht các hoat  dng kinh t - xà 
hi cCia tinh, nhât là ye thucng mai,  dâu tix, du ljch... Hoat dng kinh doanh, 
djch vi nhiêu tháng lien phãi tm dimg; mt so mitt hang nông san, san phâm 
ché biên nông nghip xuât khâu bjãnh hithng bâi thj tru&ng quôc tê khó tiêu 
lien t1ic rat giá. 

-, TInh hInh mua lü trong tháng 10 ánh huang nghiêm trQng dn dai sang, 
san xuât cüa nguai dan nhât là trong lTnh virc nông nghip, co sâ hi tang bj tan 
phá nng nê... Bnh djch tã 1cm Châu phi van con xãy ra, tác dng tam l trong 
d, ãnh hix&ng den hot dng tái dan cüa các hçip tác xâ và nguäi chän nuOi 
trén dja bàn tinh. 

- San xut cong nghip tuy có phát trin nhung tc d chm, quy mô co 
sâsân xuât cOn nhô lé, cac san phâm cong nghip nhIn chung có süc cnh tranh 
thâp. Thu hut dâu ti.r ye cong nghip cOn thiêu nhung san phâm có giá trj cao; 
các dr an nOng nghip có quy mô lón dang trong giai don triên khai xây 
dmg... Môi lien kêt, tác dng qua laj  ghra khu, cim cong nghip, gith các 
ngành cong nghip vâi các ngành djch vii cüa tinh cOn hn chê. 

- HAu ht quy mô các hot dng du tu du ljch cOn nhO, phucing thüc kinh 
doanh chm dixçc câi tiên dOi mâi. Hojt dng kinh doanh ltr hành chua that 
chuyên nghip; cOng tác quàng bá, xüc tiên du ljch và cong tác tiêp thjthj truang 
chua di.rçic sir quan tam cüa doanh nghip. 

- H t.ng k5 thut trin khai irng ding CNTT cOn thiu dng b; Vic 
lrng diing djch vii cOng trrc tuyên miic d cao (3,4) chua dt miic tiêu, vic 1rng 
diing CNTT trong hoat dng cüa các doanh nghip chi.ra gän vái vic phát triên 
thwmng mi din tü. 

- COng tac quãn 1 nhà nuâc v dt dai cOn cO mitt hn ch, nh&t là trong 
quy hoach,  k hoach str diing dat co ncmi cOn chlxa thông nhât vâi các quy hoach 
khác; các thu tic hành chInh ye dat dai cOn chOng chéo, cong tác giao dat, cho 
thuê dat gp khó khän. 

53Phân b 10 tn kwng khô, 3.000 tAn go vâ cc mt hang phc vi cong tc tIm kim cCru nn do Trung Lrang 
cap de cac dan v!,  dia phixcing k!p thai ho trçi nhan dan to chuc khac phc hu quathien tai; phân bo 100 ty dong 
tCr nguôn Trung rcing h trçr dê các don vj, dja phuung tiêp tiic to chrc khc phc hu qua.... 
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- Hành lang pháp 1 v hoat dng du tu t?i  Vit Nam d dixçc hlnh thành 
và tirng btnc diêu chinh, bô sung, hoàn thin. Tuy nhiên, trong qua trInh triên 
khai thrc hin con chông chéo, thiêu sir thông nhât, gay khó kh.n cho cc quan 
thâm djnh, nhà dâu tu. 

2. Nguyen nhãn 
2.1. Nguyen nhân k/the/i quan 
- Six tác dng cüa bin dM khI hu, thiên tai, djch bnh, nht là djch tã 1cm 

châu Phi, dai  djch Covid-19 d tác dng bat lçmi den kê hoach  phát triên kinh tê - 
xã hôi cüa tInh; 

- Ngun vn du tix tir ngãn sách nhà nwcc gp rt nhiu khó khan, chixa 
dáp rng di.rcmc yêu câu phát triên cho các ngành và 1mb vrc. 

2.2. Nguyen n/ian c/lu quan 
- Mt s Sâ, Ngành, dja phwmng chixa thirc sir quyt lit trong t chirc 

thrc hin nhim &rçmc giao, trong do chü yeu là thrc hin cong tác den bü, giãi 
phong mt bang; triên khai các dtr an dâu ti!;... 

- San xut hang hóa cOn mang nng tInh math mün, ph.n tan. Các mô 
hInh san xuât nông nghip quy mô nhO, chm duçic nhân rng. Nang hrc san 
xuât kinh doanh, näng hrc quãn trj cüa phân ln doanh nghip trén dja bàn tinh 
chixa dáp üng yêu câu phát triên và hi nhp. 

- Cci s& h tng, chit krçmng ngun nhân hc, mt bang, djch vi tin Ich và 
các chInh sách h trq dâu tix chiia dáp ting yêu câu ngày càng cao cOa nhà dãu 
tix. Di ngü can b lam cOng tác xüc tiên dâu tu cOn thiêu ye sO Ii.rçmng, da so 
hoat dng kiêm nhim, tInh chuyên nghip ch'ira cao, kinh nghim và k näng 
xOc lien dâu tu cOn han  chê, chi.ra dáp 'rng di.rçrc yêu câu th%rc tin clang dt ra. 

- Các h kinh doanh chuyn di thành doanh nghip cOn gp nhiu khó 
khän, trong do các nguyen nhân chInh là do ngi thu tiic hânh chInh (ye ke khai 
thuê, bão hiém xä hi, chap hành các quy djnh ye sO sách kê toán, tiêp cn vói 
vic so hóa doanh nghip, kê câ e ngi vic thanh tra, kiém tra hang näm...) sau 
khi chuyên dôi. 

Phân II 
KE bACH PHAT TRIEN KINH TE - XA 119! 

VA DAM BAO QUOC PHONG - AN NINH NAM 2021 

Näm 2021 cO nghia dc bit quan trQng, là nàm th chirc Dai  hi di biu 
toàn quOc lan thr)UII cüa Dãng, bâu ci:r Quoc hi khóa XV và Hi dong than 
dan cac cap, là näm dâu tiën thire hin Chiên luqc phát triên kinh tê - xã hi 10 
nãm 2021-2030 vàKê hoach phát triên kinh tê-xã hi 5 näm 2021-2025 theo 
Nghj quyet cüa Quôc hi, HDND tinh. 

TInh hInh qu& t& trong numc dir báo có nhüng thun Igi, khó kbãn clan 
xen, trong do dai  djch COVID- 19 tiêp tic tác dng tiêu crc trên nhiêu mt den 
kinh têthê giâi và Vit Nam. Kinh te trong ni.râc vn cOn khO khän, tiêm an 
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nhiu rüi ro, dt ra nhiu thách thrc cho qua trInh phát trin bn vQng, tang 
tnthng kinh té. Thiên tai, djch bnh din biên khó 1trmg. Nhu câu dâu ti.r cho 
phát triên, nhat là kêt cau h tang, bão dam an sinh xa hi, quôc phông an ninh, 
irng phó vói biên dôi khI h.0 rat lan nhrng nguôn lirc con hn hep. 

Tuy nhién ben cinh nhing khó khän, thách thüc nhu trên, tInh hInh chInh 
trj - xã hôi và kinh tê vi mô on djnh; lam  phát duçc kiêm soát, niêm tin cüa cong 
dong doanh nghip và ngirai dan ngày càng tang len...; dông thai vâi nhCrng giái 
pháp chi dao, diêu hành cüa ChInh phü ye cái thin môi truOng dâu tii kinh 
doanh, ho trçl và phát triên doanh nghip së tháo g nhüng khó khän trong san 
xuât kinh doanh, thüc day tang tnrâng manh  han nhäm phát huy các kêt qua dã 
dat di.rcxc, vuçit qua các khó khän, thách thirc, tao  tiên dê thun lçii dê phát triên 
kinh té - xã hi trong giai doan 2021-2025. 

I. MIJC TIEU 

1. Mijc tiêu tong quát 
Tp trung thirc hin hiu qua miic tiêu vra phOng, chng djch bnh, bão 

v src khOe nhân dan, vira phic hôi và phát triên kinh tê - xà hOi  trên ccx sx giCr 
vüng on djnh kinhtê vi mô, kiêm soát lam  phát, bão dam các can dôi hn; thüc 
day manh  me ccx câu lai  nén kinb tê gän vOi dôi mâi mô hInh tang truâng, náng 
cao nàng suât, chat hxcmg, hiu qua, tInh tr chü và sirc canh  tranh. Chü trQng 
phát triên nguôn nhân 1irc chat hxçrng cao gän vôi phát triên khoa hpc, cong ngh 
và dôi mai sang tao;  thirchin tot các nhim vit phát triên van hóa, xà hi, báo 
dam an sinh xâ hi, dai song nhân d, bão v môi trumg, phOng, chông thiên 
tai, djch bnh vá thich i'rng v&i bin dti khI hu. Day manh  cãi each thu tc hành 
chInh, tao  môi tri.rang dâu ttr, kinh doanh thông thoáng, nâng cao hiu qua cong 
tác phOng, chông vi pham pháp 1ut, tham nhüng, lang phI và giãi quyêt khiêu 
nai, tO cáo; lam tot cong tác thông tin truyén thông, tao  dông thu.n xä hi. Cüng 
cO quôc phông, an ninh; day manh  các hoat dng dôi ngoi và hi nhp quôc tê. 

2. Các chi tiêu chü yu 
2.1. Các chitiêu kinh te' 

- Toe d tang tru&ng tng san phm trên dja bàn (theo GRDP) dat  6,5-7% 
so vai nam 2020, trong do: nông - lam - nglx nghip tang 2,5-3%; cong nghip - 
xây dirng tang 10-11%; djch vi tang 6-6,5%; 

- GRDP bInh quân d.0 ngithi dat  trên 56,5 triu dng; 

- Tng vein du tt.r phát trin toàn xã hi dat  22.000 t' dng; 

- Thng thu ngân sách trên dja bàn 3.450 t dng, tang 5% so vâi iiOc thrc 
hin nam 2020, tang 21% so vâi dr toán Trung uang gia055; Trong dó:thu ni 
dja nam 2021: 2.970 t' dông; Thu tü boat  dng xuât nhp khâu: 480 t dông 
('bang dr toán Trung wong giao); 

- San hxçng lucxng thi.rc cO hat 26 van  t.n; 

Uc thrc hin tng thu NSNN trén da bàn näm 2020: 3.30 1 t dong; 
55Dir toán 1W giao nàm 2021: 2.861 t' dông; 
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- Din tIch trng mdci và tái canh cay cong nghip dài ngày 230 ha ('trong 
do: tróng mói Ca phê. 150 ha, C'ao su. 50 ha,- Ho tiêu: 30 ha,); 

- Trng mói thng tp trung: 7.000 ha; 
- Tng san luçng thus' san 37.000 tAn; 

- T l xa dt tiêu chI qu& gia v nOng thôn mdci là 62,4% (co them 6 x 
dt chuân nOng than mdi); 

- Tng mrc ban lé hang hoá và doanh thu djch vi: 36.876 t dng; 
- S doanh nghip thành 1p mâi trên 450 doanh nghip; 
2.2. Các chi tiêu xâ hói: 

- Giü vüng chuAn ph cp THCS tai  100% xâ, phithng, thj trAn; t' l 
trtthng duçc cong nhn dat  chuãn quôc gia dat77%; 

-, T' l lao dng qua dào t?o dat 65-70%; trong do: t l dào tao  ngh cO 
bang cap chtng chi dat  32%; 

- Tao vic lam mâi cho 11.000 lao dng. 
- T 1 ngrO-i dan tham gia bão him y t dat  95%; 
- Mirc giãm t suAt sinh trén 0,3%o; 
- Mi'rc giãm t l h nghèo toàn tinh 1,0-1,5%; 
- T 1 tré em dithi 5 tui bj suy dinh duo-ng theo th can nng!tui dixi 

13,5%; 

2.3. Các chi tiêu mOi trw&ng: 

- T' 1 dche phü thng 50%; 

- T' lê dan c11 nOng thôn duqc sr ding nuâc hçrp v sinh dat  89,62%; 
- TS'  l dan cu thành th dugc sir diing nuOc sach dat 95 %; 
- T' 1 thu gom, xr 1 chAt thai rAn sinh hoat a do thj dat  95-100%; 
2.4. Các chi tiêu v an ninh, quó'c phOng 
- COng tác tuyn quân dat  100% k hoach. 
II. NHIM V1J PHAT TRIEN CAC NGANH, LiNH VIJ'C 
1. T chuc thijc hin kjp thoi, ding b, hiu qua các giãi pháp diu 

hành cüa ChInh phil ye tang cu*ng in dnh kinh tê vi rno, kim soát 1m 
phat, bao dam cac can doi Ion cua nen kinh te, thuc day san xuat kinh 
doanh phát triên. 

Tip tiic diu hành chInh sách tin t chü dng linh hoat nhm on djnh giá 
trjdông tiên, gop phân git vng On djnh kinh tê vi mô, kiêm soát lam  phát, tio 
diêu kin nâng cao hiu qua huy dng và phân bO nguOn von trong nén kinh té, 
thOc day tang truâng kinh tê ben vUng theo chi dao  cUa Chinh phü và Ngân hang 
Trung uong. GiQ t tr9ng no xâu a mrc di.rth 1% so vâi tong du nç. 

Tp trung thuc hiên các giãi pháp tháo gO khO khàn cho doanh nghip vâ 
ht dan do ãnh htràng cüa djch COVID -19 và lQ lit. Trong do, barn sat các djnh 
hi.ràng, chü tnrong chInh sách phát triên cüa ChInh phU, Ngan hang trung uong 
và cüa tinh dé cho vay Doanh nghip nhO và vira phic vii phát trién kinh té dja 
phuong, tao  vic lam cho nguai lao dng; các tO chirc tin diing tiêp tic lam tOt 
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Chucing trInh kt nM Ngân hang - Doanh nghip; cci bàn n djnh lãi suit cho 
vay; nhât là dôi vói các doanh nghip san xuât kinh doanh trong 11th virc nông 
nghip nông thôn, doanh nghip nhô và vra, xuât khâu, cong nghip hO trqtrng 
diving cong ngh cao. 

TIch crc tim các giái pháp thüc dy phát trin san xut, nuOi dung và 
tang nguôn thu cho ngân sách da phi.rcing. Tang cithng cong tác kiêm tra, thanh 
tra dôi ti.rng np thuê. Khuyên khIch các doanh nghip, tO chüc, cá nhân thrc 
hin nghla v1 np thuê theo quy djnh. Phân dau tong thu ngân sách trên dia bàn 
nám 2020 dt 3.450 t dong. 

2. Dy mtnh Cif cu 1ii nn kinh t gán vol di mói mô hInh tang 
trtrO'ng, nâng cao näng suát, cht Iirçing, hiu qua và sfrc cinh tranh, tang 
cir&ng sü'c chng chju cüa nn kinh t 

IJu tiên tp trung sir lânh dao,  chi  dao  và ngun hrc du ttr dMhrc hin 
nhim vi cc câu 'ai  nén kinh tê gall vOi dôi mOi mô hInh tang tnr&ng, nâng cao 
chat hrçmg tang tru&ng, nàng suât lao dng và si'rc canh  tranh cüa nên kinh tê: 

2.1. Vê nông lam, ng/lip, tliüy san 
KhAn trwmg thizc hin có hiu qua Phucing an khôi phc kh.n cp cci sâ 

ha tang nông nghip, triên khai san xuât vii dông 2020 và Dông Xuân 2020-
2021. Chuân bj day dü các nguOn 1rc, sn sang cho cong tác tO chirc san xuât, 
tuân thu các hix&ng dan, chi do cüa các cci quan chuyén mon trén dja bàn nhäin 
thirc hin vii. DOng Xuân 2020-202 1 thng lvi; 

DAy manh  san xuAt lucing thirc theo huàng nâng cao giá tr hang hoá, darn 
bão an ninh lt.rcing thirc, hInh thânh các vüng chuyên canh ha chat hxcing cao 
gàn vOi xay dirng cánh dông hn. Khai thác có hiu qua tiêm näng dat dai, lao 
thng gan vâi diêu chinh quy hoach san xuât de phát triên cay cong nghip dai 
ngày chü lirc cUa tinh, gan san xuât v(9i chê biên và tiêu th san phâm. Phân dâu 
san lung hrcing thirc có hat  26  van  tan. 

Phát trin chän nuOi theo hurng cOng nghip, ban cong nghip, quy mO 
trang trai,  gia trai tp trung gän vOi an toàn sinh h9c và phông tth dich  bnh có 
hiu qua. Trin khai thirc hin có hiu qua D an "KhOi phc và phát trin dan 
1cm sau bnh Djch tá 1cm Châu Phi trén dja bàn tinh Quàng Trj giai doan 2021-
2025". 

Tip tiic trin khai rà soát, chuyn di dAt thng phOng h It xung yu sang 
quy hoach  phát triên rlrng san xuât. Day mnh vic giao dat, giao rirng den tn 
ht nOng dan dê tang cithng cOng tác bão v, chãm soc thng. Khuyên khIch trOng 
rirng theo tiêu chuân, tiêu chI cüa FSC; Thc hin tOt chi trã tiên djch vi môi 
trung rung dung quy djnh. Khai thác gO thng trOng, lam san ngoài go mt 
cách hçrp l và ben vCng; TrOng mOi thng tp trung: 7.000 ha. 

Thirc hin t& các chmnh sách phát trin thUy san trén dja bàn tinh Quang 
Tn theo Quyêt djnh sO 48/201 0/QD-TTg ngày 13/7/2010 cüa Thu ti.rOng ChInh 
Phü, ye mt so chInh sách khuyên khIch, hO try khai thác, nuoi trông hâi san và 
djch v1i khai thác hãi san trên cac vüng biên xa; Ngh. djnh sO 67/2014/ND-CP 
ngày 07/7/20 14 cüa ChInh phu ye mOt so chInh sách phát triên thüy san. Tiêp 
tiic triên khai quyêt lit dông b các giãi pháp chOng khai thác hãi san bat hçp 
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pháp, không báo cáo và không theo qui djnh (IUU). Phn du näm 2021, tong 
san luçing thus' san dt 3 7.000 tan. 

2.2. V cong ng/zip - xay drng 
Tip nc trin khai thirc hiên có hiu qua các Chtrang trInh, dé an tái c 

cau ngành Cong Thng trên dja bàn tinh; ru tiên phát triên các ngành cong 
nghip có tiêm nàng, lçii the nhu: n.ng hrçng tái to (thüy din nhô, din gió, 
din mt tthi), cong nghip chê biên g va nông, lam, thüy hãi san; cong nghip 
siliccat, các ngành san xuât cong nghip sir dvng  nhiêu lao dng (dt may). 

Tp trung tháo gO' khó khãn cho doanh nghip chju ánh h11&ng cüa djch 
COVID-19 dê tang khá näng canh  tranh. To diêu kin thun igi dé thu hUt 
nhiêu dii an dâu tu vào 11th viic cOng nghip. Dc bit là ho trçi nhà dáu ti.r day 
nhanh tiên d cap phép dé triên khai thi.rc hiên dr an và hoà krOi din trtxóc thai 
diem 3 1/1 0/2021 dôi vOi 14 dr an din gió vâi tong cong suât 569,2 MW dâ 
ducic ThU tu&ng ChInh phU thông nhât dua vào quy hoch din VII ti Van bàn 
795/TTg-CN ngày 25/6/2020. 

U'u tiên tp trung du ttx xay drng và phát trin Khu kinh t Dông Nam 
Quâng Trj lam hat  nhãn phát triên cong nghip, trong do tp trung ho trcy nhà 
dâu tu day nhanh tiên d thi cOng các dir an trQng diem nhi.r dir an nhit din 
than BOT 1, dir an nhà may din tua bin khI hon hçp Quàng Trj 340 MW, dir an 
khI hóa lông LNG... 

Dy manh  thu hUt du tu và trin khai thrc hin các dir an dng hrc tai 
cac khu kinh tê, khu cong nghip, cim cOng nghip. Kêu gçi và thUc day tiên d 
dâu tu xây dirng các dir an che biên nông, lam, thUy san, dt may, các dir an 
phong din, thUy din nhô. Tiêp tiic theo dOi don dôc tiên d dâu tu các dir an 
näng krqng, dir an cong nghip trên dja bàn, nhât là các dir an khài cOn dip 
chào mUng 30 nám 1p 'aj  tinh dé s&m dua vào boat dung. Day nhanh tiên d 
xây drng Dtr an TBA và du&ng day 220 KV Dông Ha - Lao Bão, Dr an cái tao 
dithng day 110 KV DOng Ha - Lao Báo. 

DAu tu, di mOi cOng ngh trong các ngành cong nghip rnUi nhçn cUa 
tinh. Khuyên khIch các dir an cOng nghip mâi, cong ngh và thiêt bj hin dai. 
Day manh  rng dicing cong ngh mài trong san xuât và xcr 1 mOi tri.rng & các 
khu kinh tê, khu cong nghip, ciim cong nghip. 

2.3. V 1/, u'o'izg mcli - die/i vy 

Tip tiic trin khai các chi.wng trInh, d an v phát trin thuing mai  trên 
dja bàn tinh (Chuing trInh phát triên thung mai  biên giâi tinh Quáng Trj giai 
don 202 1-2025; Chuong trInh phát triên thucing mai  din tCr tinh Quáng Trj giai 
doan 202 1-2025; Dé an phát triên djch vi logistics trên da bàn tinh Quâng Trj 
den näm 2025,...). Thirc hin có hiu qua các hoat  dng xUc tiên thi.rang mai; 
day math  cOng tác ket nôi giao thuang, xuât khau hang hóa, phát trién thung 
mai din tCr; thirc hin lien ket, hçp tác tim kiêm thj tri.r&ng ni dja dê tieu tht 
các mt hang th manh  cUa tinh; thirc hin tt cuc vn dng "Ngu&i Vit Narn 

tje dUng hang Vit Nam". Tang cu&ng thu hUt dâu tir các trung tam djch vii 
logistic, các tong kho trén tuyên hành kinh te Dông Thy phiic vii km thông hang 
hóa hai chiêu gitta các ni.râc ASEAN. 
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M& rông thi tri.r&ng xuAt khAu các hang hoá san xut tai  dja phung. Tang 
cx?ing dâu tranh phông, chông buôn 1u và gian 1n th.rcng mai  trên dja bàn, ttp 
trung vào các mi hang trcng diem nhu hang hóa phiic vit tiêu dung. Phát triên 
mnh các djch vi vn tãi, kho bAi, djch viquá cành, dóng gói san phãm, 1mb 
kin hang hoá; djch vi bixu chInh vin thông trén tuyên hành Lang kinh tê Dông 
Tây. 

Khuyn khIch và tao diu kiên thuân lçii cho nba du tx thirc hin các dir 
an dâu tr trong các 1mb virc: san xuãt hang xuât khau, xây drng các trung tam 
thiiong mai,  sieu thi, kho dr tru hang hóa, kho ngoi quan, mng li.râi chçi, trung 
tam hi chçi triên lam, náng cap hthong các ci:ra hang xäng dâu, phát triên mô 
hmnh cCra hang xäng dâu gän vOi tram  dirng nghi hoc cira hang kinh doanh xäng 
dâu và djch vii tong hqp trén tuyên Quoc 1 9, ththng Ho ChI Minh, Quôc 1 1; 
phát triên mang  hxái cira hang xãng dáu tai  các tuyên giao thông cap huyn. 

3. Tang ctrông huy dng, sir dung có hiu qua các ngun lijc du tir 
cüa nn kinh t. 

TIch clrc thijc hin tái co cu du tu công; buy dng toi da nguôn von 
ngân sách cho dâu tii phát triên theo lu@ dâu tu công; có ca che chInh sách hO 
trçY dê khuyên khIch, thu hut, khai thác nguOn von xã hi hóa dê dâu tu vào các 
cong trInh thiêt you, quan tr9ng theo hinh thirc dôi tác cong tu (PPP) và tü các 
nguôn von doanh nghip, nhan dan. TOi uu boa si'r ding nguôn hrc dat dai, thOc 
dy cac d? an dâu Ur theo hInh thirc PPP trong cac linh virc ha tang k thut, 
giao thông... 

Dy manh  thu hat du tu trirc tip nuóc ngoài vào tinh. Tranb thu sir h 
trq, giup dâ cüa Trung i.ning de vn dng và triên khai thrc hin cac dir an ODA 
và nguôn von do các b, ngành Trung hang quãn 1. Phân dâu triên khai mOt so 

d an dng hrc dã dugc xác djnh, nhât là t?i  Khu kinh tê Dông Nam. 
Phân b và sr ding cO hiu qua vn du tu cong (bao gm cá vn ngan 

sách tinh, von ODA, von vay ixu dãi, các nguôn h trg tr Trung uong và nguOn 
khac). Tp trung dau tix xây dirng kêt câu ha tang giao thông tr9ng diem; dâu tu 
ha tang nông nghiep, nông thôn, dâu tir cac cong tnnh phuc lai xâ hôi, hO tra 
dâu tu ha tang du ljch... Phân dâu tong von dâu ttx phát triên toàn xâ h,i näm 
2021 dt 22.000 t dông. 

4. Dy minh xây dirng kt cu hi tang dng b nhtr giao thông, náng 
Iu'qng, nông nghip, nông thôn; Tip ti1ic xây ding nông thôn môt 

4.1. Tip tiic du ttx xay dirng kt cu ha tng timg bi.râc dng b, kh.c 
phiic dan các diem nghên trong phát triên kinh té - xA cüa tinh. Hoàn thành 
mt so dir an trQng diem, dng lirc, CO süc Jan tOa, thôc day phát triên kinh tê- xã 
hi cüa tinh, nhat là các cOng trInh giao thông quan trQng kêt nOi các khu kinh 
tê, khu Cong nghip, ci.ra khau quôc tê Lao Bã.o, La Lay vói câng CCra Vit, cãng 
M Thüy và h thông giao thông quc gia; xay drng ca si ha tang các do thj 
trén dja bàn tinh. 

4.2. Huy dng mi ngun hrc d thrc hin CO hiu qua Chuang trinh mic 
tiéu QuOc gia ye xay dirng nOng thOn mOi 
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Tip t1ic dy manh cong tác tuyêntruyn, 4n dng nhm nâng cao nhn 
thrc cho can b và than dan. Phát huy tôi da vai trô chU the cUa ngi.rii dan, t?o 
ctiêu kin dê nhân dan tir nguyen, chü dng, sang tao  tham gia xây dirng nông 
thôn mri. Nâng cao chat 1ucng và duy trI thu&ng xuyen, lien tiic các phong trào 
thi dua xay dirng nông thOn mói gãn vi các boat  dng ciithê, thiêt thrc. 

Tich circ buy dng ngun lirc du tu cor s h tng thit yu trrc tip gn 
v&i phát triên san xuât và dan sinh; Quan tam i.ru tiên nguôn hrc dâu tu Co s& ha 
tang dôi vâi các dja phirong có diêu kin khó khãn, mien nüi, vüng sâu, vüng xa, 
bãi ngang, yen biên. Nghiêm tac thirc hin các quy djnh ye quàn l dâu tu, xãy 
drng trong xây drng nông thôn mâi. 

Dy manh  hcp tác quc t, kêu gçi, vn dng các t chirc qu& t h trq 
xay dimg nOng thôn mâi; thu hut doanh nghip dâu tu vâo nông nghip, nông 
thôn; tao  diêu kin thun lqi cho ngui dan, HTX, doanh nghip dirc tiêp cn 
các nguôn von tin dung dâu tti vào nông nghip, nông thôn; huy dng hçip l' 
nguOn dóng gop cüa cong dông dan cir dja phuo'ng. 

Tip nic thirc hin d an xã, thOn nông thôn mâi kiu mu trén dja bàn 
tinh, các mô hInh chinh trang nông thôn theo hixàng xây dimg mô hInh "duông 
dçp, nba dçp, vithn dçp, thôn dçp"; dê an báo v môi trinYng trong xây dirng 
nông thôn mói; xay dirng nông thOn mói gan vOi dO thj hóa. 

Tip tiic dy manh  chuang trinh OCOP (mi xã, mt san phm) theo 
chuong trInh cüa Bô Nông nghip và PTNT phà hqp vói thu câu thj trung và 
tiêm näng phát triên các san phâm duçic lira chn. 

Chi dao  các dja phuong thung xuyen th chirc rà soát, dánh giá kt 
quãthrc hin các tiêu chI nOng thôn mâi. Phân dâu t' l xã dat  tiêu chI quOc gia 
ye nOng thOn mâi là 62,4% (co them 6 xã dat  chuãn nông thôn mOi). 

5. Tip tVc  thrc hin các giãi pháp cãi thin môi trirô'ng du tir kinh 
doanh, nâng cao náng 1rc qinh tranh, phát triên doanh nghip. 

Thirc hin có hiu qua các chuong trInh, d an cài thin mOi trir&ng dâu tir 
kinh doanh, náng cao näng lijc canh tranh, phát triên doanh nghip. Phat huy 
hiu qua boat dng cüa Trung tam phiic vi hành chInh cong và Trung tam xüc 
tiên dâu tu, thwmg mai  và du ljch tinh. Dâymanh cong tác xi'ic tiên, kêu gçi dâu 
u ac di an tr9ng diem vào các khu kinh té, khu cong nghip vâ khu dch vidu 
ljch cüa tinh theo dung quy hoach  dc bit là Khu kinh tê Dông Nam Quang Trj. 
H trçi,to diêu kin de cac nhà dâu ur to chirc triên khai thirc hin các dir an 
dung tién d. 

Djnh kS'  th chrc Hôi nghj di thoai giUa UBND tinh vâi doanh nghip, 
dôi thoai chuyen dé nhi.r: Tài nguyen rnôi triring, thuê, bâo hiêm...nhAm kjp thôi 
giãi quyêt nhctng khó khän, vir&ng mAc cho doanh nghip; duy trI có hiu qua 
mô hInh cà phê doanh than, Khuyen khich các doanh nghip gia tAng san xuât 
do ánh huâng cüa djch COVID-19. 

Tip tiic trin khai thrc hin Co hiu qua Nghj quyt 02/2018/NQ-HDND 
ngày 18/7/2018 cüa HDND tinh ye h trçi phattrien doanh nghip, khii nghip 
doanh nghip tinh giai do?n 2018 - 2021; Quyet djnh so 2353/QD-UBND ngày 
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12/10/2018 cüa UBND tinh v viêc ban hành K hoach t churc thrc hin Nghj 
quyêt so 02/201 8/NQ-1-IDND ngày 18/7/2018 cüa HDND tinh. 

Chi do cac ngànb, dn vj, dja phi.rang lien quan M chirc hi nghjquán 
triét den toàn b can bô cong chirc ye nhttng phãn ánh và nhung kiên nghj cüa 
doanh ngbiep; dông thai, chân chinh thai c1 phiic vii doanh nghip den toàn b 
cOng chüc, viên chirc nganh mInh. Tang ci.thng hcrn niia hiu qua cong tác tham 
van Doanh nghip, tao diêu kin doanh nghip tham gia vào gop 2 chInh sách, 
pháp lut có lien quan tai tinh. 

6. Nãng cao cht hrcrng và sfr diing hiu qua ngun nhân ltrc gn v&i 
day minh dôi mri sang tio, trng dting và phát triên mnh me khoa bce, 
cong ngh 

Chü tr9ng dào tao ngun nhân 1rc cO k näng, trinh d chuyên mOn k 
thuát cao, am hiêu phap lut, tang nhanh t' l lao dng qua dào to có bang, 
chirng chi. Tiêp tic dOi mai can bàn, toàn din giáo dic Va dào tao  dáp i:rng yeu 
cáu cOng nghip hóa, hin dai boa trong diêu kin kinh té thj tnràng djnh hi.róng 
xâ hi chü nghia và hi nhp quOc tê. Trién khai thrc hin chiicng trInh sách 
giáo khoa giáo dic phô thông mâi; tang ct.rang giáo diic dao thrc, lôi song cho 
h9c sinh, sinh viên; chii dng to chtrc các phtrcing an h9c tp trong diêu kin tInh 
hinh djch bnh COVID-19 din bin phirc tap; tiêp tiic dâu tix Co sa vt chat 
phic vi tOt cOng tác dy vã h9c, phãn dâu ké hoach 2021 có them 37 triiang 
thxçic cong nhn dat chuân quôc gia (nang so tnring dt chuán len 306/397 
truang dt t) l 77%)56• 

Trin kbai thirc hin có hiu qua Nghj quyt s 31/2017/NQ-HDND ngây 
14/12/2017 cüa HDND tinh ye chInh sách h trcnrng diing và nhân rng các kêt 
qua khoa h9c và cong ngh trên dja bàn tinh giai doan 2017-2025. Day mnh 
boat dng khoa hc cong ngh phçic vti có hiu qua các chiiong trinh phát trien 
kinh te- xâ hi. Tang cithng ho trg các doanh nghip dôi mâi cOng ngh, üng 
dung rng râi thành tru khoa h9c cOng ngh, cOng ngh sinh hçc, cong ngh sau 
thu hoach, các tiên b k thut canh tác, cãi tao  dat phc vi yeu câu cüa san 
xuât va dai sOng. Tang cu&ng cOng tác quãn 1, kiem tra thirc hin nhim viii 
khoa hoc cong ngh; theo dOi trng diing kêt qua nghiên thu vào thiic tiên. 
Huàng dan, h trq các co sâ san xuât kinh doarih va các doanh nghip xac 1p, 
bão v quyên sà hihi cong nghip theo yeu câu; xãy dimg và phát trien các boat 
dông djch vi khoa bce và cong nghê, dc bit là djch v thông tin, ti.r van, môi 
giâi, dánh giá, thâm djnh và giám djnb cong ngh. 

7. Phát trin van hóa, xa hi; thtyc hin tin b, cong bang xa hi, 
nãng cao d&i sng nhãn dan, bão dam gän kt hal hôa gi&a phát triên kinh 
t vol xa hi 

Tang cu&ng cOng tác quân 1' nhà nixâc v các hoat dng van boa và th 
thao theo dOng quy djnh. Tiép tic thirc hin cOng tác báo tOn, phát huy giá trj di 
san van boa dan tc. To chüc tot các giãi the thao trén dja bàn tinh. 

56 Trong do cp mm non có 15 trLrng, cp Tiu h9c 07 truing, cp THCS 04 truông, TH&THCS CO 08 tnr&ng 
và THPT 03 tnr&ng 
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Tip tic thirc hin hiu qua các bin pháp phOng, chng và giàm thiu 
thit hai  tr dii djch COVID-19 và cac dch bnh khác; tang cung tuyén truyên, 
nâng cao thrc phàng, chong djch, tuyt dôi không chü quan, mat cánh giác 
tnthc djch bénh. Tiêp tc thuc hin các giái pháp nâng cao chat lung khárn 
chtta bnh; day manh  irng diing cong ngh thông tin trong quãn 1, khám, chia 
bnh tai  các bnh vin; tiêp tic triên khai thrc hin tot ci chê tir chü tai  các 
bnh vin cong 1p; tang clr&ng cOng tác y té dr phông. 

Tip tiic ma rng di ttxclng tham gia bão him xã hi, tt1ng brnrc thtjc 
hin "bão him y th toàn dan". Kim soát tang dan s và giãm mt can bang giài 
tInhkhisinh. 

Dy manh  cOng tác giãi quyt vic lam và xuAt khu lao dng, tao  diu 
kin thun lqi cho viéc tuyên dung và sir ding lao dng cüa doanh nghip. Quan 
tam cong tác giãi quyêt vic lam cho lao dng mien nüi, dc bit là dông bào 
dan tc thiêu sO. Phãn dâu nãm 2021 tao  vic lam mâi cho 11.000 lao dng. 

Thirc hin dng b, hiu qua các chInh sách, chuong trInh, dir an và giai 
pháp giám nghèo; chê d, chInh sách dOi vâi gia dInh thwrng binh, Iit s5 và 
nguôi cO cOng vOi cách mng. 

Tip t1c phát huy hiu qua Chrcmg trInh miic tiêu qu& gia giâm ngheo 
ben vüng. Day manh cong tác phông chôngt nan  xã hi; thirc hin tOt cong tác 
tiêp nhn, ho trçl nan  nhân bj mua ban trO ye tái hôa nhp ctng dOng. Müc giãm 
t'lhngheodatl-1,5%. 

Tip tic chi trã kinh phi h trçl cho các nhóm déi tuc1ng nguii lao dng, 
ngri sir diing lao dng và h kinh doanh gp khó khãn do djch COVID-19 theo 
Nghj quyêt cüa ChInh phü; thirc hin tot các chInh sách an sinh xã hOi;  nâng cao 
hiu qua cong tác dào tao  nghê, giâi quyêt vic lam, xuât khâu lao dng. 

Tip tijc quan tam chäm lo và trin khai thirc hin tt chü trucing cüa 
Dãng, pháp 1ut cüa Nba nt.râc, các Chiicing trInh, dê an cüa ChInh phü và chInh 
sách cüa dja phisong dôi vài vüng biên giOi, vüng dc bit khó khän và vüng 
dOng bao dan tc thiêu so. Tang cir&ng cOng tác quãn l' nba nuâc, tao  diêu kin 
b dam cho các boat dng tOn giáo phát triên theo dung quy djnh pháp lut. 

8. Quãn 1, khai thác, sfr ding hiu qua, bn vü'ng tài nguyen thiên 
nhiên; bão v môi truông song; chü dng irng phO có hiu qua vói bin dôi 
khI hu, phông, chng và giãm nhç thiên tai 

Tp trung chi dao  vic thi hành các quy djnh, Nghj quy&, chumg trmnh, 
kê hoach dâ ban hãnh thuOc 11th vrc tài nguyen và rnOi trix&ng. Chi do day 
math dâu ttr c so ha tang, d giá quyên si:r dung dat; Rà soát qu dat dê to 
chuc dâu giá quyên s1r dung dat các khu dat có giá trjthi.rang mai  cho các dir an 
theo qui hoch nhäm dam bao hiu qua dâu ttx. 

Tip tic rà soát, kim tra, kjp thai xcr 19 nghiêm các truông hqp vi phm 
pháp lut ye mOi trt.thng; tang cu&ng cOng tác quãn 19 nhà nuOc dôi vài các hoat 
dng khai thác cat, sOi lông sOng, bâi bi trên dja bàn; xcr 19 nghiêm các boat 
dng khai thác, van chuyên cat, sOi lông sOng, bãi bOi trái phép. 
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Tip tçtc trin khai thirc hin dng b, có hiu qua các giái pháp nhm day 
nhanh tiên d giãi phóng mt bang thrc hin cac dr an dâu tu có sir ding dat 
trên dia bàn tinh. 

9. Dy rntinh cong tác xây dijng, nâng cao hiu lye, hiu quãquãn 1 
nhà ntr(rc, chat lining di ngU can b, cong chfrc, viên chüc chap hành k' 
lut, k ctrong, sap xêp và tinh g9n b may; xây dirng Chinh phü din tü 
huó'ng tói ChInh phü s, nn kinh t s6 va xa hi sO; cài cách hành chInh tir 
pháp; phông, chng tham nhung; thiyc hãnh tit kim, chng lang phi và 
giãi quyêt khiu nii, to cáo 

Kiên quyt cMi mOi, sp xp th chirc b may tinh gçn, hiéu 1irc, hiu qua; 
tinh giãn biên ché gän vâi cci câu lai di ngü cong chiic, viên chrc; nâng cao 
chat li.rcmg va hiêu qua hoat dông cua cac don vi su nghiêp cong lap theo tinh 
than Nghj quyêt sO 1 8-NQ/TW và so 1 9-NQ/TW; siêt chat k 1ut, k cucing, 
nâng cao hiu qua thi hành pháp 1ut; Triên khai các nhim vçi dê ratrong Dê an 
sap xêp, tO chirc lai các dcin vj hành chInh cap xa, thôn, bàn, khu pho; Thirc hin 
Dé an chuyên dôi vj trI cong tác và Dê an "Dào t?o,  bôi duOng can b Iãnh do, 
quãn 1 cüa tinh giai don 20 16-2030". 

Phát trin ChInh phü din tir theo tinh th.n Nghj quyEt s 36a/NQ-CP 
ngày 14/10/2015 cüa ChInh phü. Day m?nh CCHC gän lien vâi üng dung cOng 
nghthông tin và áp ding hthông quãn l chat lirçing theo tiêu chuàn TCVN 
ISO 9001 :2005; rà soát, cOng bô thu tijc hânh chInh và xãy dmg quy trInh giái 
quyêt ISO TC\TN 9001:2015, tang ci.thng tiêp nhn và giao trâ trirc tuyên thu tic 
barth chfnh mirc do 3 và mi.'rc do 4, t?o  1p h so tài khoãn trirc tuyên cho ngixài 
dan, doanh nghip. 

Trin khai dng b, quyt lit cac iai pháp phông chng tham nhung, 
lang phi; tang ci.r&ng thanh tra, kiêm tra, kiêm toán, nhât là các linh vrc dé phát 
sinh tiêu circ và xcr 1 nghiêm các vi phm. Kiên quyêt xü 1, khäc phic tinh 
trng "tham nhüng vat", nhUng nhiu, gay phiên ha cho ngr1i dan và doanh 
nghip. Nãrig cao hiu qua cOng tác thiic hành tiêt kim, chông lAng phi trong 
các 1mb vrc và trên toàn xA hOi;  tnrâc hêt là trong các cci quan hành chInh nhà 
nhxac. 

Thiic hin dng b các giãi pháp nâng cao hiu qua cong tác tip cong 
dan, giãi quyêt khiéu nai,  to cáo; thirc hin nghiem trách nhim tiêp cong dan 
cüa ng.r&i düng dâu. Tiêp nhn, giâi quyêt kjp thii và cong khai kêt qua giâi 
quyêt phãn ánh, kiên nghj cUa ngu&i dan, doanh nghip. Tang clxYng kiêm tra, rà 
soát, giái quyêt düt diem các v11 khiêu nai,  to cáo phirc tap, kéo dài, diz 1un xA 
hi quan tam. Nghiem tue to chrc thirc hin các quyêt djnh giài quyêt khiêu nai, 
quyt djnh xcr l tO cáo dA có hiu hrc pháp lut. 

10. Cüng C6, tang cLrông qu6c phông, an ninh 
Chi d?o  xay dirng lrc h.rçng b dOi  ththng trrc, dan quãn tir v, dir bj 

dQng vién dung Lut và quy djnh cüa BO,  Quan khu. TO chüc tp huân, huán 
1uyn, din tp, hi thao, hOi  thi va giáo diic quOc phông an ninh theo chucing 
trinh kê hoach trong näm.Chi dao  các dja phi.xong thrc hin các buic so, khám 
tuyn, dOng bhO so và giao quãn nhp ngü nAm 2021. Chi do diên tp khu vtrc 
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phông thu huyn Cam Lô và thj xã Quãng Trj. Tip t1ic trin khai k hoach cong 
tác dôi ngoi quãn sir näm 2021 theo biên bàn hi dam ththng niên giira 
BÔCHQS 2 tinh Quãng Trj và Savannakhet. Nâng cao chat hrcxng cong tác bão 
dam hu can, tài chInh, k thut phiic vi kjp thyi cho các nhim vii. 

Chi do cong tác dam bào an ninh, trat tr truâc, trong và sau Dti hi dii 
biêu toàn quôc lan XIII cüa Dâng, Bu ci:r Quc hi khóa XV và Hi dng nhân 
dan các cap nhim k'202 1 - 2026. Chi dao  lirc luqng COng an - Quan sr- Biên 
phông phôi hqp triên khai thirc hin tot Nghj djnh 03/201 91ND-CP, ngày 
05/9/20 19 cüa ChInh phü ye phôi hçp thirc hin nhim vii báo v an ninh quôc 
gia, báo dam trt t1r an toàn xâ hti và nhim v1i quôc phông trên dja bàn. 

Tip ttc chi dao  lam t& cong tác nm tInh hInh, nhAt là các linh virc có 
nhieu tiêm an, phirc tp nhu tuyên biên gii, biên dâo, ni dja; chü dng phát 
hin, dãu tranh phOng chông am mru, hoat dng chông phá cüa các the hrc thu 
dich, phân dong; không dé xáy ra biêu tInh phá rôi an ninh trt t1r, không dê bj 
dng, bat ng?i; bão dam an ninh ni bt, an ninh kinh tê, an ninh van boa tu 
tuâng, an ninh thông tin truyên thông, an ninh mng, an ninh xä hi. Chi do 
giãi quyêt Co hiu qua các v1i vic phrc tp ye an ninh trt tir, nhât là các vii 
tranh chap, khieu kin, khOng de phát sinh phüc tp mâi; có ké hoach báo dam 
an ninh trt tr Têt Discing ljch, các ngày lé cUa các ton giáo và th?ji diem cuôi 
nãm. 

11. Tip ttic trin khai hiu qua hoit dng .16i ngo1i 
Tip tic quán trit chü trucmg d,i ngoi cUa Dàng vàNha nu&c, chU dng 

day manh  triên khai, thirc hin cOng tác dOi ngoi gop phân vào miic tiéu giO 
vüng môi truYng hOa bInh, On djnh; báo v dc lip, chü quyên, thông nhât và 
toàn vçn lãnh thô; ma rng và dua các môi quan h dôi ngoi di vào chiêu sâu, 
hçp tác thrc chat, hiu qua. Tiêp tiic quán tri@ và dê xuât triên khai thirc hin 
nghiêm tOc Két lun 33- KL/TW ngày 25/7/2018 cOa B ChInh trj ye vic tiêp 
tVc thrc hin Quy ché quãn 19 thông nhât các hoat dng dôi ngoi và Hi.ràng dn 
05-HJJ/BDNTW cOa Ban Dôi ngoi Trung ircing. 

Thrc hin hiu qua Nghj quyt s 05 - NQ/TU ngày 25/7/2017 cüa Tinh 
üy ye tiêp tc day manh  hti nhp quôc té gan vii Nghj quyêt sO 06-
NQ/TWngay 5/11/2016 cüa BCHTW khóa XII. Trien khai các boat dng ngoi 
giao phát triên kinh té và các thim vii do Bô Ngoi giao, Tinh i', UBND tinh 
giao thirc hin. Nâng cao hiu qua hp tác vôi các dôi tác, nhã dâu tir dA có và 
tIch circ xây dirng, k9 kêt các thOa thun mai trén Co sâ tim hiêu k tiem nãng, 
diem tixong dOng và các hqp tác ciithê, thiêt thirc, có trong tam, tr9ng diem, qua 
do m& rng thj tnr&ng, tranh thu các nguôn hrc ye von, cong ngh, k näng quãn 
19 tr các dôi tác ntrâc ngoài. 

Ma rng và nâng cao hiu qua các hoat dng di ngoi và hi nhp quc 
tê gàn vi an ninh quôc phông, dam bão gi vQng thu quyén quOc gia, trt tij an 
toàn xâ hi. Kiin toàn, nãng cao hiu qua cong tác thông tin, tuyên truyên dôi 
ngoi, cong tác ngiiai Vit Nam a rnthc ngoài. 

Tang cu&ng cong tác phi hqp và thông tin giira dja phucing và BO Ngoi 
giao. Tiép tiic day manh  cong tác vn dng các dir an và vin trçl phi di an. 
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Trên day là Báo cáo tInh hInh kinh t - xa hi và quic phông an ninh näm 
2020 và kê hoch phát trin kinh t - xã hOi, dam bâo qu6c phông - an ninh näm 
2021 cüa tinh, Uy ban nhãn dan tinh kInh trmnh HDND tinh./. 

Ncil n/z?i,i: 
- VPCP, VPQH, VP CIii t1ch nuàc; 
- B Ti 1nh Quân khu 4; 
- T.v TU, TT/HDND tinh; 
- Chü tjch, các PCI, các UV UBND tinh; 
- Di biêu HDND tinh; 
- UBND cac huyn, thj xã; 
- Các Sà, Ban ngành, Doân the; 
- VP HDND flnh; 
- Chánh, PVP, CV; 
- Liru VT, TH(D). 
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PHV LVC  1 

u Ké ho*ch phát trin KT-XH 11am 2020 

.th /BC- UBND ngàyj.ç/1 1 /2020 

ND tinh Quáng Tr) 

STT DVT 

Thu'c 
hiên 
näm 
2019 

Nám 2020 So sánh 
Chi tiêu 

Ke 
hoach 

Uycthtrc 
hiên 

THJKH 
nãm 2020 

1 2 3 4 5 6 7 

i CAC CHI TIEU yE KJNH TE 

Tic d tang trixâng kinh te, 
Trong do: 7,91 >8,5 3,63 Không dat 

- Cong nghiêp - xáy dwng % 13,89 >14 7,25 Không dat 

- Dfch vu 6,35 >7 2,31 Không dat 

- Nông - lam - ngu- nghip 5,10 >4,5 2,95 KhOng dat 

GRDP blnh quân dAu ngithi (Giá 
HI-I) 

Triçu 
dông 50 55-5 8 53,9 Không dat 

Tng vn c1u ti.r phát triên toàn 
xãhi T dng 16.870 26.000- 

28.000 19.068,2 Khôngdat 

Thu ngân sách nhà nuâc trén dja 
bàn; trong do: T' dng 3.249 3.400 3.301 97% 

- Thu nói dia 2.757 2.950 2.881 98% 

- Thu xuO'I nhp khOu 490,1 450 362 80% 

5 Tang chi ngn sách dja phi.rong T' dng 8.3 17 9.504 10.602 Virçxt 

6 San hxqng h.rong thirc CO hat Van thn 28,6 26 28,9 Vtrçit 

Din tIch trong IThYi và tái canh 
cay cong nghip dài ngày Ha 550 230 257,3 Vuct 

8 Trng mâi rüng tp trung Ha 9.320 6.000 8.200 Virçrt 

9 San lixqng thüy hâi san Tn 32.250 37.000 37.129 Vtrçt 

10 T 1 xà dat  tiêu chI quôc gia ye 
nôngthônmOi 51,3 

56,4 55-56,4 Dat 

Tng mtrc ban iê hang hóa V 

doanh thu dich vu T dng 30.406 33.500 30.959 Không dt 
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STT Chi tiêu DVT 

Thrc 
hin 
nam 
2019 

Nàm 2020 So sánh 

Ke 
hoach 

U&c thuc 
hin 

TH/KH 
nàm 2020 

12 S doanh nghip thành 1p môi Doanh 
nghip 380 400 460 Vixçt 

II CAC CHf TIEU yE xA HO! 

13 T l tré em trong dO tui di hçc 
maugiáo 97 96 97 Dat 

14 T l h9c sinh di h9c dung 
tuôi di vài bâc tiêu hoc % 99,8 99,9 99,9 Dt 

15 T' l h9c sinh di hçc dung dO 
tuôi di voi bc THCS % 96 95 95,5 Dat 

16 
T' l lao dng qua dào tao,  trong 
dO: 60 65-70 65,88 Dat 

- T)4quadàotaongh % 42,38 55 46,5 Khôngdt 

- 7))  1ç có bcng cap, ch&ng chi % 30 32 31 Không dat 

17 Taoviclàmmci 
Lao 
dng 

13.500 11.000 10.000 Khongdat 

18 T' l ngi.rôi dan tham gia bão 
hiêm y tê 94 >96 94 KhOng dat 

19 Mirc giàm t) suAt sinh %o 0,31 >0,3 >0,3 Dat 

20 Giãm t' l h ngheo % 1,6 1,5-2 1,5 Dat 

21 
T Iê tré em di.rri 5 tui bj suy 
dinh during theo th can 
ntng/tuôi 

% 13,3 <12 13,7 Không dit 

CAC CH TIEU yE MOI 
TRIXONG 

22 T' l d che phü rrng % 50 50 50,1 Dat 

23 TS' l dan cii nông thôn diiçxc SII 

diing niióc hçp v sinh 94,5 95 89,12 Không dt 

24 
T' I dan cii thành thj di.rçic Sir 
ding niràc sach 945 95 95 Dt 

25 
1 chat thai r&n ô thânh thj 

duçc thu gom 99 99 95-100 Dat 
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