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BAO CÁO 
TInh hInh kinh t - xa hi, quc phông - an ninh nãm 2021 và k hoch phát 

triên kinh t - xa hi, bão dam quc phông - an ninh nãm 2022 

A Phan I 
TINH H!NH KINH TE - xA HO! VA QUOC PHONG - AN NINH NAM 2021 

Näm 2021 là näm du thirc hin Kê hoach phát triên kinh tê - xã hi 5 
nãm 202 1-2025, ben canh  nh&ng yêu to thun lçii c bàn, tinh Quàng Trj van 
con nhiêu khO khan, thách thirc, nh.t là h.0 qua nng né cüa trn lQ ljch sir cuôi 
nãm 2020 và ãnh hithng tiêu circ cüa di djch Covid-19. Quán trit phucing 
châm cüa ChInh phü là "Doàn kêt, lg) cirong, dói mó'i, sang tgo, khát vçrng phát 
trién" và chü dê dã dixçrc Ban Thi.thng vu Tinh üy xác djnh là "Trách nhiê,n, kj' 
cuv'ng - thu hit dau tu - tçso dà phát trién "; ngay ti'r dâu näm, UBND tinh dã tp 
trung chi dao  triên khai thirc hin dông b, quyêt lit, hiu qua các mJc tiêu, 
nhim vii dâ dé ra', chü dng xây drng các kjch bàn, giài pháp2; tp trung thirc 
hiên "mvc tiêu kép"; vüa ru tiên & mirc cao nhât cho cong tác phOng chông djch 
Covid-19; vita duy trI, phiic hôi, phát triên kinh tê - xã hi. 

Drói si.r quan tarn chi dao kjp thiti cüa Dàng, ChInh phU; sir lânh dto sâu 
sat, toàn diên, thông nhât cüa Tinh üy; sir giám sat chat chê cüa HDND tinh; sir 
no hrc và quyêt tam cao cüa ca h thông chInh trj, sir dông thu.n cüa các tang 
l&p nhân dan và dóng gop cüa cong dOng doanh nghip, tInh hInh kinh tê - xA 
hi và quôc phOng - an ninh nàm 2021 cüa tinh cia dt duxqc nhiêu kêt qua quan 
tr9ng. 

I. KET QUA THU'C HIN NHIM VJ PHAT TRIEN KINH TE - xA 
HQI, BAO DAM QUOC PHONG - AN NINH NAM 2021 

1. NhiIng kt qua nôi bt: 
1.1. Quán trit tinh thin chi dio cüa Dãng và ChInh phü, tinh Quâng Trj 

cia ru tiên a mitc cao nhât cho cong tác phOng chông djch Covid- 19 vOi tinh 
than "chong djch nhu' chông gic" và quan diem "báo v s&c khóe, tInh mgng 

'Ngh quyt 01/NQ-CP ngày 01/01/202 I cüa Chinh phU v nhim vii, giài pháp chü yu thrc hin k ho9ch phát 
triên kinh tê - xä hi và dir  toán NSNN nAm 2021 Va Nghj quyét 02/NQ-CP ngày 01/01/2021 cUa Chinh phU ye 
tiêp tVc  thrc hin nhQng nhim Vu,  giai pháp chci yêu cai thin môi tnthng kinh doanh và nâng cao näng luc 
cnh tranh quôc gia näm 2021; 
2 Ke ho?ch triên khai thirc hin Kt Iuân s 05-KL/TU ngày 03/12/2020 cüa 1mb Oy Va Nghj quyêt so 
83/2020/NQ-HDND ngày 09/12/2020 cüa HDND tinh v k hoch phát triên kinh té - xä hi nAm 2021; Quyêt 
dinh so 281 8/QD-UBND ngày 30/9/2021 ban hành K hoch hành dng cOa UBND tinh thirc hin Chiion trinh 
hành dng so 21 -CTHD/TU ngày 17/8/2021 cüa Tinh ciy ye thrc hin Nghj quyét Di hOi  Dãng b tinh Ian thcr 
XVII; Chi thj so 03/CT-UBND ye day m?nh  thrc hin và giãi ngân von dâu UI cong nãm 2021; Quyêt djnh sO 
2203/QD-UBND ngày 20/8/2021 ban hãnh K hoch thirc hin nhim vu phát triên kinh t - xä hOi  các tháng 
cuôi nm theo Nghj quyêt so 75/NQ-CP ngày 14/7/2021 cüa Chinh phU, Kêt 1un sO 141-KL/TUcüa Tinh üy 
ngay 14/7/2021 và Nghj quyêt so 90/202 l/NQ-HDND ngày 16/7/2021 cüa HDND tinh. 
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cia nhán dan là trên hit, trithc hIt". Nh tIch circ, chü dng thirc hin phirnng 
châm "s&m ho'n m5t bu'ác, cao hctn mót cap", xây dirng các kjch bàn rng phó 
linh hoat,  sang  tao,  phü hçip vi moi tInh huông và cap d djch nên tirih dã duy 
trI duqc "viing xanh" trong mt th&i gian tuong dôi dài. M.c dü, tr dâu näm den 
ngày 11/11/202 1, tinh Quãng Trj ghi nhn 556 ca mac Covid-19, hin dang diêu 
trj 77 ca nhung nh& tp trung thrc hin quyêt 1it, kjp thai, chInh xác các bin 
pháp phông chông djch bnh nên ye co bàn, tinh van dang kiêm soát tot tInh 
hInh, không dê djch bnh büng phát trên din rng. 

1.2. Nén kinh t tip tic phiic hi và phát trin, các chi tiêu ye kinh tê tang 
cao so vi näm 2020; uóc thuc hiên Ca näm 2021, da thiic hiên hoàn thành 
2 1/24 chi tiêu kinh tê - xã hi chü yeu, trong do có 6 chi tiêu thrc hin vuVt kê 
hoach dê ra. Tir kêt qua dat duc trong thai gian qua, dr báo tong san phãm trên 
dja bàn näm 2021 (GSS2O1O) dat  khoàng 21.202 t$' dông, tang 6,67% sovâi 
näm 2020; GRDP bInh quân dâu ngithi näm 2021 u&c tInh dat  57,96 triu dông, 
dat ké hoach dé ra. Co câu kinh tê tiêp t1ic chuyên djch dung huàng, các tiêm 
näng, igi the tirng buâc dugc phát huy và dóng gop ngày càng nhiêu han vào 
tang tnr1ng. 

1.3. COng tác quãn l, diu hành và sir dicing ngân sách dugc tinh tp trung 
chi dao  vi tinh than tiêt kirn, hiu qua; uu tiên nguôn hxc cho phOng chông 
djch bnh Covid-194. Thu ngân sách nhà nuóc trên dja bàn có buâc dt phá 
manh me. Uâc Ca näm, tOng thu ngân sách trén dja bàn là 5.080 t dong, dat 
147,3% dir toán dia phtrcing và 177,6% dir toán Trung uong; trong do: Thu ni dja 
3.668,84 t' dông, dat  124% dr toán dia phuong và 154% dr toán Trung uong; thu 
tü hoat dng xuât khâu, nhâp khâu: 1.400 t dông, dat  29 1,7% d%r toán dja phucing 
và 29 1,7% di,r toán Trung isang; thu dóng gOp 11,548 t' dông. 

1.4. Länh dao  tinh dãtp trung lãnh dao,  chi  dao  thirc hin các nhim vii 
trong tam, có tInh dt phá dê phát triên kinh tê - xä hi và darn bào quôc phOng - 
an ninh, dc bit là ye cong tác quy hoach, dày manh  phát trien kinh tê, câi thin 
môi truOng dâu tis - san xuât - kinh doanh; tp trung tháo g khó khän và tIch 
c1rc chuân bj, triên khai th1rc hin các dr an dng 1irc5. Tinh dâ huy dng cà h 
thông chinh tn vao cuôc tich cuc, quyêt liêt dê van dông, thu hut, kêu go! cac du 
an dâu tu tr9ng diem và lam vic yâi các nhà ctâu tu chiên lucyc. Tranh thu tôi da 
sr ho trg cUa ChInh phñ và các B, Ngành Trung uong dê xüc tiên, dày nhanh 
lien d thirc hin mt so d? an quan tr9ng. Nh 4y, trong näm 2021, dä có 
nhiêu chü trtxang cüa ChInh phü, Thu tuàng ChInh phü ye các cong trInh, d%r an 

Di,r báo cUa tinh thp hcm so vOi mirc dtr  báo cüa T6ng ciic Thong kê t1i Van bàn s 1 125/CTTK-TKQG ngày 
01/8/2021 ye vic thông báo so 1iu GRDP tràc tInh nãm 2021 (lông san phâm theo giá SS là 21.253,088 t' 
dong, tang 6,92%). So 1iu di,r báo cüa tinh chi st dvng  dé xây di,rng Ké hoach phát trién kinh tê - xâ hOi  nAm 
2022 và sé dtrac cap nhât khi Tong cisc Thing ké cong bô chinh thtc so 1iu GRDP và GRDPfngui nàm 2021. 

Tong thu ngân sách trên da bàn datkét  qua tich circ;  den ngày 18/10/2021, tong thu ngân sách trén dla  bàn  dat 
4.235,318 t dong, dat 122,8% dçr toán dja phuong và 148% dir toán Trung !.rong, bang 173% cling k' nàm 
2020; tong chi ngàn sách da phtrong dt 6.684,803 t' dông, bang 73% di,r toán dja phuurig và 78% dir toán 
Trung ung, bang 100% so vài cOng k' näm 2020 

Du an Càng hang không Quãng Trj; Dir  an dtrrng bO Cao tc Cam Lô - Lao Bào; Di.r an d.rmg b cao tôc Bäc 
- Nam phia Dông doan Van  Ninh (Quàng BInh) - Cam L (Quâng Trj); Trung tam din khI LNG Hal Lang, tinh 
Quàng Trj - Giai doan 1; Tram bién áp 220kV Lao Bào và Dtr&ng dày 220kV Dông Ha - Lao Bão phi,ic vs các 
di,r an din giO phIa tây Quâng Trj 
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tr9ng dim cho t1nh6. V&i vic tp trung chi dao  quyt lit và tao  diu kin thun 
igi nhât cho cac chü dâu tu dê day nhanh tiên d thi cong các dir an có quy rnô 
1ón nhu: cao tôc Cam L - La San, các dir an din gió, din mttthi, h thông 
cap din và nhiêu cong trInh ha tang quan trQng khác nên tong von dâu ttx thirc 
hin trên dja bàn (giá hin hành) näm 2021 ithc tInh dat  28.534 t' dông, vuçYt 
29,7% kê hoach dê ra và tang 49,9% so vâi nãm 2020. Day là lan dâu tiên sau 6 
nàm, tinh thirc hin vuqt chi tiêu kê hoach ye huy dng von dâu tu toàn xä hi. 

1.5. UBND tinh dã tp trung chi dto quyét lit, khân truang nhim vii tái 
thiêt san xuât sau thiên tai và dat  nhiêu kêt qua tich circ. Triên khai thrc hin 
Phuang an 584 1/PA-UBND ngày 18/12/2020 và Phi.rang an so 4492/PA-UBND 
ngày 24/9/2021,dên nay, dã to chüc khôi phiic 1.274,5/1.359 ha dat lüa, hoa 
màu bj bôi lap dê tO chüc san xuât; sira cha 54,3 km kênh mtxang; dào dàp han 
5.000 m3  dat dá bôi lap; thau tha, khôi phiic 16.875 cong trInh cap ni.rOc sinh 
hoat h gia dInh, 4 cong trInh cap nuâc sinh hoat vüng nông thôn, 20 cong trinh 
nuc sach,  ho trq han 1.000 thiêt bj l9c và chira nijâc sinh hoat tai  các trung 
h9c, tram y tê...; ho trq xây drng 11 mO hInh trInh diên khOi phic san xuât thIch 
ñng vo'i thiên tai. Dông th?ii, các dia phi.rang dâ lông ghép các nguôn hrc ho trq 
darn bâo nguôn giông cay trông, vt nuOi phiic vii cOng tác to chirc chi dao  san 
xuât trên dja bàn trong narn 2021, gop phân dat  và vut các chi tiêu kinh tê xä 
hi de ra. TOng so vOn dâu tu tü ngân sách tinh ho trçi han 140 t' dOng; các 
nguOn 1rc ho trçi hçip pháp khác han 25 t5' dông. 

1.6. Các can dôi kinh tê vT mô tip tiic duçc git n djnh, giá tiêu dung 
bInh quân näm 2021 tang 3% so vi näm 2020. Các ngân hang tiêp tiic triên 
khai thrc hin nghiêrn tüc các giãi pháp diêu hành chInh sách tiên t, tin diring 
cüa ChInh phü và Thông dOc Ngân hang Nba nuâc Vit Nam; thj trung yang, 
ngoi hôi trén dja bàn on djnh. Dr ixâc den 31/12/2021 huy dng von dt 29.520 
t' dông, tang 12% so vâi cuOi nàm 2020; tong du nçi dat  41.100 t dông, tang 
12% so vâi cuôi nàm 2020, nq xâu chiêm t' trçng 1 %/ tOng du nçi. 

1.7. Linh virc van hóa - xã hi, xóa dói giãm nghèo và báo dam an sinh xã 
hôi di.rçic quan tam thuc hin kjp thai, hiu qua. Dc bit, trong bôi cành tInh 
hInh djchbnh Covid-19 diên biên phüc tap,  tinh dà tp trung chi dao  thirc hin 
tot vic to chrc dua cOng dan Quãng Trj dang sinh sOng, lam vic tir thành phô 
HO Chi Minh và các tinh phia Nam ye quê antoàn, chu dáo; h trg cho 15.000 
ngi.thi dan Quang Trj dang h.ru trü tai  thành phO HO ChI Minh và các tinh a mien 
Nam dang gp khó khän. Tinh dã triên khai thrc hin kjp th&i, dung dôi ti.rçing 
chInh sách ho trq ngi.thi lao dng và ngtthi sir diing lao dng g.p khó khàn do 
dai djch Covid-19 theo Nghj quyêt so 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 cüa ChInh 
phü, Quyêt djnh sO 23/2021/QD-TTg ngày 07/7/2021 cüa Thu tu&ng ChInh phü 
và các Quyêt djnh cüa UBND tinh. Nbô vy, di sOng nhân dan ca bàn on djnh, 

Khu Kinh th thtrong mi dc bit Lao Bào dtwc Thu ttràng Chinh phU hra chçn tp trung dAu tutrong giai don 
2021 - 2025; Van phông Chinh phCi d có Thông báo s 17ITB-VPCP, ngày 25/01/2021 ye két lun cüa Thu 
tuUng Chinh phU và Van ban s6 154/TTg-CN, ngay 04/02/2021 cUa ThO ftràng Chinh phO ye bO sung Trung tam 
diên khI LNG Hal Lang, tinh Quáng Trj vào Quy ho?ch phát triên diên hjc quôc gia; ThU Wang Chinh phU ban 
hành Quyêt dinh so 41 8/QD-TTg, ngày 23/3/2021 ye chU triwng dâu tis dr an khu cong nghip Quãng Trj; Thu 
Wang Chinh phU d ban hành van bàn so 447/TTg-CN, ngày 06/4/2021 ye triên khai dir an cáng hang khong 
Quáng Trj, trén c sà dO HOi  dng thm djnh nhà ntràc d thông nhât trinh ThU ttràng Chinh phU phë duyt chU 
truong dâu tir Dir an cãng hang không Quang Tn,... 
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GRDP bInh quân du ngu1i (giá hin hành) dat  gn 58 triu dng; thu nhp bInh 
quân dâu ngi.r?i izàc tInh dat  3.050 nghIn dông, tang 6,89% so v6i näm 2020. 

1.8. Tinh ur, HDND, UBND tinh và câ h thông chmnh trj dã chuân bj chu 
dáo vâ th chirc rt thành cong cuc bAu ci'r Quôc hi và Hi dông nhân dan các 
cap, kin toàn nhân sr các chirc danh lath dao  các co quan nhà nuc, tao  nên 
tang vüng chãc va diêu kiên thuân lai cho viêc thuc hiên cac muc tiêu, nhiêm vu 
phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh. Cong tác xây dirng, cüng cô, kin toàn to 
chá'c bO may chInh quyên; xây drng Chmnh phii din ti'r vâ chuyên dOi so; cái 
cách hành chinh và cài each tu pháp; thanh tra, kiêrn tra, phông chông tham 
nhüng và tiêp cOng dan duqc quan tam chi dao, dat nhiêu kêt qua tIch circ vã cO 
sir chuyên biên rö ret. 

1.9. Quc phOng - an ninh di.rçic bão darn, an ninh chInh trj và trt t1r an 
toàn xã hi ducic gi vüng. Tinh dã chi dao  to chrc thirc hin hoàn thành tot 
nhim v11 din tp khu virc phOng thU huyn Cam L và thj xä Quãng Trj; diên 
t.p phOng chông ht bão và tIm kiên cüu nan  huyn Triu Phong; diên tp phOng 
cháy chfta cháy, huy dng nhiêu hrc luçing, phuang tin cUa tinh nàm 2021. 

2. TInh hInh Va kt qu thirc hin các khu vlyc kinh t 
2.]. Nóng, lam nghip và thiy san 
Khu virc nông, lam nghip và thUy san tiêp tiic phát huy vai trO là b di 

cUa nén kinh té trong dai  djch;  dat  nhieu két qua tIch crc; nàng suât hâu hét các 
ba1 cay hang näm dêu cao han näm 2020; dc bit, nãng suât lUa yin  Dông 
Xuân dat61tIha8,  cao nhât tü truOc den nay. Nhiêu mO hInh lien kêt phát triên 
theo chuôi giá trj tiêp tine  duqc thinrc hin9, mang 'ai  hiu qua kinh tê cao. San 
luqng luang thinrc có hat  uOc  dat  29,46  van  tan, tang 1,8% so vâi näm 2020, vut 
13,31% kê hoach dê ra. Din tIch trOng m&i và tái canh cay Cong nghip dài 
ngày uâc dat  162 ha. Chän nuôi lqn phic hOi nhanh, chàn nuOi gia cam phát 
trién tOt; tOng san lung thjt hoi xuât chuông uc dat  47.609 tan, täng22,88% so 
vi näm 2020. San xuât lam nghip phát triên on djnh, thj tri.thng xuât khâu các 
mt hang gO rmg trOng và san phâm chê biên tü g thng trông khá thun lcii. 

Thirc hién tOt cong tác chäm soc, bâo v, khai thác vá phát triên các loai  r1mg'°; 
d che phU rfrng tiep tic dugc duy trI dat  50%. TOng san luqng thUy san uc dat 
3 7.000 tan, dat  kê hoach dê ra. 

2.2. Cong nghip - Xây dmg 

' Nang sut lOa cà näm uàc tinh dat  55,4 ta/ha, tang 0,8 ta/ha  so vài näm 2020; trong do, lOa DOng Xuân dt 61 
ta/ha cao nhât tir tnràc den nay, tang 2,3 ta/ha so vâi vtl  Dông Xuân näm 2020; sir bô IOa He Thu dat 52,8 ta/ha, 
giàm 0,8 ta/ha so vài vi,j He Thu näm 2020; lOa MUa ,.rrc tinh dat  10,8  ta/ha,  tang 0,9 ta/ha so vài vi MCa nam 
2020. Nang suât ngô irâc tinh dat  34,5 ta/ha, tang 0,5 ta/ha; nang sut khoai lang 81 ta/ha, giãm 0,6 ta/ha; náng 
suât sAn 159,9 tha, giãm 7,9 ta/ha; nang suât lac 23,5 ta/ha,  tAng 2,3 ta/ha;  nang suât rau các Ioai 106,6 ta/ha, 
tang 2,6 ta/ha; nAng suât du các loai 11,1 ta/ha,  tang 0,9 ta/ha 

TAng 2,3 ta/ha so vâi vi,i Bong Xuân nAm 2020 
Cong ty Co phãn nông san hOn cc Quãng Trj trin khai lien két vai cac HTX/THT san xuât 35 ha lüa hOu ca 

trên dia bàn 02 huyn Gb Linh và Hal Lang (bao gm các giOng RVT, 5T24, Lth den, Lrt dO). ...;PhOi hqp vài 
Cong ty Nafoods Tây BAc h trç, hu&ng dn các dla ph.rng tiêp tllc  chAin sOc các din tich chanh leo da trOng 
trong nhOng nAm 2020; phM hp vài Cong ty Sumimoto - Nht bàn trin khai mô hinh Trong di.ra ltrài theo cOng 
ngh Nht Bàn tai  xã Trung Giang huyn Gio Linh; phu&ng BOng Lé, thành phô Bong Ha; xA Triu Son, huyn 
Triu Phong; 
0 Din tich rrng trông mài tp trung näm 2021 I.ràc tfnh dt 9.493 ha, giãm 4,20% sO vOl nAm 2020; so cay lam 

nghip trOng phan tan 2.702 nghin cay, tang 10,59%; san luvng go khai thác 946.000 m3, tang 2,51%; san luqng 
cOi khai thãc 161.000 ster, tang 6,55%.... 
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Nh kim soát tt dich bênh Covid-19 trên dja bàn và rnt s dr an din 
gió, din m.t tthi dä hoàn thành di vào hot dng nên san xuât cong nghip có 
nhctng tin hiu tIch crc, on djnh han so vói näm 2020. Chi so san xuât cong 
nghip 1.róc tInh tang 9,68% so vOi nám 2020 (näm 2020 chi tang 4,71%). 

Xác djnh nàng luqng tái tto là 1mb vijc then chôt, dt phá, lãnh do tinh 
dã tp trung chi dao  tháo g khó khãn, v.r&ng mac; ho trq và to diêu kin tot 
nhãt cho các nhà dâu ti.r triên khai thrc hin dr an, nhât là các dii an khâi cong 
nhân dip  k' nim 30 näm 1p lai  tinh". Chü dng lam vic vói các B, Ngành 
Trung hang dê xuât dua vào quy hoch nhiêu dir an nang hrcmg quan trQng trên 
cija bàn, trng buOc hin thirc hóa muc tiêu xây drng Quãng Trj trâ thành Trung 
tam nàng hrçing cüa mien Trung vào nàm 2030. Den nay, dâ có 31 dr an din 
gió diicic phé duyt quy hoach  vâi tong cOng suât 1.177,2MW; 03 dir an din 
mt trôi vâi tOng cOng suât khoâng 149,5MWp (ti.rang duang 127MW); 01 dr 
an nhà may nhit din than vói cOng suât 1.320MW, 02 d? an din khI vói tong 
cong suât 1.840MW và 18dir an thüy din12  vài tOng cong suât 260,5MW. Dã 
có 19 dir an din gió vci tOng cong suât 671,1MW; 03 dv an din m.t tthi vói 
tong cong suât 127MW và 11 dir an thüy din vó'i tOng cOng suât 167,5MW 
ducc di.ra vào 4n hành thuang mai;  nâng tong cOng suât phát din trên dja bàn 
tinh den thai diem nay là 965,6MW. Du an Tram biên áp 220kV Lao Bào va 
Dung day 220kV Dông Ha - Lao Bão dâ ducic xây dirng hoàn thành, dóng 
din, san sang dâu nôi và truyên tâi cong suât các dir an din gió. 

Quãn 1 nha nuâc v xây dirng disçic tang cithng. UBND tinh dã kjp th&i 
có các giài pháp pha hqp dê khac phic tInh trng khan hiêm v.t Iiu xây dmg 
phiic v'i các cOng trInh xây drng trên dja bàn tinh. 

2.3. Thitcrng mgi - Djch v 
Mc dü chju ânh hung cUa djch bnh Covid- 19 nhung boat dng thuang 

mai, djch vii van tang tnthng khá so vi näm 2020. Thi tnthng hang hóa, giá cã 
trên dja bàn tinh tuang dôi On djnh. Uc tInh chi so giá tiêu dung bInh quân tang 
3% so vâi nam 2020, chi so giá yang tang 17%, chi so giá dO la M giam 
1,6%'. Tong rn1rc ban ie hang hóa và doanh thu djch vit tiêu dung uóc tInh dat 
32.858,10 t' dOng, tuy chua dat  ke hoach dê ra nhung van tang 6% so vâi nam 
2020; nêu Ioai  trr yeu to giá thl tOng mirc ban lé hang hóa và doanh thu djch vii 
tiêu dung tang khoáng 2,93% so vâi näm 2020'. 

"Cpm Dir an ThCiy dién Hiràng Scyn; Dir an Ma rng liru vrc bc sung ntrâc cho h chira ThUy lqi - Thüy din 
Quàng Trj va vllng h du; Dir an lhOy din Bàn Mài; D an ThOy din Huàng PhOng; D,r an ThUy din 
DakrOng 5; Dv an Nhà may diên giO Huàng PhCmg 1; Dr an Nhà may dién giO Htràng Phüng 2 VA Hi.rOng Phing 
3; Dir an Nhà may din gió Humg Tan; Dir an NMDG Tan Linh; Di.r an NMDG LiAn Lap; Dir  an NMDG 
l-hràng Hip 1; Dir An NMDG Huâng Linh 3; CAc Du an NMDG Gelex 1,2 và 3; Di,r an NMDG Phong Huy; Di,r 
an NMDG Phong Nguyen; Dir  an NMDG Phong Lieu; Dir  an NMDMT Gio Thành I và Gio Thành 2; Dir  an 
NMDG Htrâng Linh 4. 

Bao gOm cA Dir  An Thus' lcri - ThOy din QuAng Tn, cOng suit 64MW. 
' Nam 2020 cac chi so Ian 1uqt là: tang 3,13%, tang 29,89% và giãm 0,47% 
' Trong do: doanh thu bàn lé hang hOa irdc tinh dt 29.146,68 t dng, chiêm 88,70% tng mrc và tang 6,31% 

so vài nAm 2020; Doanh thu djch vu liru trU vA An uông irOc tInh dt 2.614,66 t) dong, chim 7,95% tong mirc vA 
tAng 2,29% so vài nAm 2020; Doanh thu du lich 1f hAnh trOc tInh dt 1,72 t" dng, chim 0,01% tng mac và 
giãm 7 1,76% so vâi nAm 2020; Doanh thu djch v,i khAc irOc tinh dat 1.095,05 t' dng, chiêm 3,34% tong m&c 
và tAng 7,83% so vài nAm 2020. 
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Hot dng v.n tâi giãm so vó1 nãrn 202015.  Hoit dng xuât nh.p khâu 
din ra sôi dng; tInh den 12/10/2021, tong kim ngch XNK dt 640,9 triu 
USD, tang 246,4% so vói cüng kS'  näm 2020.Trong do: xuât khâu dt 185,5 triu 
USD, tang 25,4%; nhp khâu dtt 45 5,4 triu USD, tang 3 05,9% so cüng kS'  näm 
2020. 

3. TInh hlnh thu hat du tu': 
Dn nay có 01 d%r an ODA ctrqc ThU tu&ng ChInh phU phê duyt chU 

trllang dâu t&6  vâi tong mUc dâu tulà 921.698 triu dOng; có 01 dir an dixçrc 
ThU tu&ng ChInh phU phê duyt dê xuât dir an'7  vâi tong mirc dâu tu là 
1.149.230 triu dông. Hin nay, tinh dang dê xuât ThU tung ChInh phU phê 
duyt diêu chinh chU truong dâu tu cUa 02 dir an ODA'8; phé duyt chU truong 
dâu tu cUa 02 dr an ODA'9; phé duyt dé xuât dir an dOi vâi 02 dii an ODA 
mii20. 

Trong näm Co 56 dir an duçic chAp thun chU trucvng dAu tu vi tng vn 
däng k 6?.594,7 tdOng, caohon 10 lan so vâi näm 2020 (Närn 2020 có 49 dr 
an duçic cap phép dâu tu vi tong vOn däng k là 6.81 1, 14 t5' dOng); trong do có 
07 dir an dâu tu trong các khu cong nghip, khu kinh té vth tOng von 62.045,?2 
t' dông; 49 dir an dâu tu ngoài khu cong nghip, khu kinh tê vOi tOng von 
7.548,78 t dOng2 '. Trong các dir an duçic chap thu.n chU truong dâu tix trên dja 
bàn tinh trong nãm 2021 CO 02 dij an dâu tt.r trijc tiêp nuâc ngoài (FDI) duçic cap 

phép mói vâi tOng vOn dãng k là 2.405,52 triu USD22. 
4. Cal thin môi trtrông du tu' kinh doanh, nâng cao nãng 1irc ctnh 

tranh, phát triên doanh nghip 
Nhim vii cài cách hành chInh, cãi thin mOi trithng dâu tu và nâng cao 

chi sO nãng hic canh tranh cap tinh duçic Lãnh do tinh tp trung chi do quyêt 
1it23. ChU tr9ng triên khai các giãi pháp h trçl doanh nghip, nhà dâu tu trên dja 

15  Doanh thu vn tài i.ric tInh dat  1.837,69 t ding, tang 1,04% so vOl nãm 2020. S6 hrqt hành khách vn chuyn 
uàc tinh dat  7.137,9 nghIn HK, giãm 2,22% so vOl nàm 2020; so lu?t hành khách luân chuyên 580.684,7 nghln 
HK.km, giâm 5,84%'. Khôi hrcing hang hoá vn chuyn tràc tinh dat  11.900,2 nghin tan, tang 1,66% so vOl nàm 
2020; khOi ltrçmg hang hoá Iuân chuyên 827.630,2 nghIn t&n.km, tang 1,69%' 
16  Dir an Xây drng c sâ ha tang thich Ong vOl bin dM khi hu cho dong bào dan tc thiOu so (CRIEM) - Dir an 
thành phân tinh Quang Tr do ADB tài trcr di.rçsc phO duyt tai  Quyêt djnh so 21 8/QD-TTg ngày 19/02/2021 
" Dtr an Phat trin do thl yen biên mien Trung hixOng tài tang trtrOng xanh và üng phó biên di khI hu thành 
phô DOng I-là, sCr dvng  vOn vayC quan Phát trién Pháp (AFD) 
' Dir an Nâng cap ca so 4t chat ngành y té tinh Quãng Trj (Italia); Dir  an VILG (WB) 
' Dir an Phát trién do thi yen bién mien Trung hirong tOi tang trirOng xanh và Ong phO biên dôi khf hu thành 
phO Dông Ha (AFD); Xây thrng Trung tam Bão trçr xà hôi - phuc hôi chOc nang cho ngu&i khuyOt tOt tinh Quàng 
Tn (KOICA) 
20  Phát trién ben vtmg chui giá tn nông nghip, scr dung vOn vay WB; Ntrdcc sach  va v sinh nOng thôn ben 
vOng và Crng phO vOl bin dM khi hu tinh Quàng Trj, sO dung von vay WB. 
21  DA dâu tir xây di,mg và kinh doanh ket câu ha tang KCN dangành Triu phé cO tOng von: 4.533,61 t' dOng; 
DA Nhà may din giO I-li.rOng Linh 5 cO tOng von 1.346,09 t dong; NMDG I-hrOng Hip 2 có tong vOn 1.370,79 
t dong; Nhà may din giO Htrang Hip 3 cO tang vn 1.350,75 t' dOng; Däc bit là Trung tam din khI LNG 
Hãi Lang, tinh Quàng TrI - Giai don 1 vOl tng v6n 53 .667,77 t dong. 
22  Hin trén dia bàn tinh cO 18 dir n FDI cOn hiu 1irc  vOl tOng vOn dang k' là 2.485,21 triu USD. Trong dO cO 
11 dir an hoat dong vOl tOng von dâu tu dang k là 37,5 1 triu USD; 06 dir  an dang trién khai xay dirng vOl tOng 
sO vOn dang k là 2.445,14 triëu USD; 01 dr an dang tam  dcrng hoat dng vOl tong von dang k' là 2,56 triOu 
USD. 

UBND tinh dà ban hành K hoach sO 341KH-UBND ngày 18/2/2021 thi,rc hin Nghj quyt 02/NQ-CP ngày 
01/01/2021 cOa ChInh phU ye tiép tVc  thi,rc hin nhctng nhim vi,i, giài pháp chO yOu cái thin môi tnrmg kinh 
doanh, nâng cao nang 1rc canh  tranh quOc gia näm 2021; Chi dao  xây di,rng danh mvc  linh  vinc,  dja bàn khuyOn 
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bàn tinh dy nhanh tin d thirc hin, dc bit là các dir an thuc linh virc nông 
nghip, du ljch, din gió.. •24•  Chi so nàng lirc cnh tranh cap tinh (PCI) nàm 
2020 dt 63,07 diem, xêp thu 41/63 tinh, thành; tang 8 bc so vi näm 2019. 
Cong tác xüc tiên dâu tix thông qua các hoat dng ngoi giao phiic vii phát triên 
kinh té dixçic quan tam25. 

Cong tác dang k kinh doanh, phát trin doanh nghip ducic quan tam, 
chi dao,  th?i gian xr 1 các thu tiic dang k kinh doanh dixçc rut ngän dithi mirc 
bInh quân cüa Ca nuâc 6. Tuy nhiên, trong nàm 2021, so doanh nghip dang k 
thành 1p mth và sO vOn däng k dêu giâm, sO doanh nghip tm ngüng hoit 
dng và giâi the tang so vi cüng kS'  nãm 2020 do djch bnh kéo dài, san xuât 
kinh doanh gp khó khän27. Uâc Ca näm 2021, so doanh nghip thành 1p mth là 
420 doanh nghip, d.t 93,3% so vâi kê ho.ch, bang 88,6% so vth näm 2020. 

Thirc hin nghiêm tüc l trInh thoái phân vn nba nithc tai  các doanh 
nghip nhà nuc dã duçic phê duyt28. To chüc thirc hin các chInh sách ho trçr 
phát triên kinh tê tp the, HTX trên dja bàn tinh29, ban hành Quyêt djnh so 

1 970/QD-UBND ngày 30/7/2021 ye vic phê duyt danh sách HTX tham gia Dê 
an 1ira ch9n, hoàn thin nhân rng mô hInh HTX kiêu mói hiu qua giai dotn 
2021-2025, Quyet djnh so 2839/QD-UBND ngày 01/10/2021 ye vic cOng nhn 
HTX diên hInh tiên tiên tinh Quáng Trj giai doin 2017-2020. Den nay, trên dja 
bàn tinh có 328 HTX, 01 lien hip HTX hoat dng theo Lutt HTX 2012. Kinh tê 
tp the ngày càng phát huy vai trô tIch c'rc trong qua trInh phát trien kinh te - xã 
hôi cüa tinh. 

5. Cong tác bão v, chãm soc süc khOe nhân dan và phông chng djch 
bênh Covid-19: 

khIch xà hi hóa trén dja bàn tinh trInh HDND tinh; Rà soát chmnh sách h trçl và ru dAi du tr phü hcip vài Lut 
Dâu tu 2020 và các van bàn quy djnh;.... 
24 Ban hành Ké hoch so 32/KH-UBND ngày 09/2/2021 thijc hin Nghj quyêt so 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 cüa 
ChInh phU ye ban hành Chtiang trInh hành dng thrc hin Nghj quyêt 50-NQ/TW cüa BO ChInh trj ye djnh 
huàng hoàn thin the chê, chinh sách, nâng cao chit li.rqng, hiu qua hap tác dâu ti.r ntràc ngoài den nAm 2030... 
25 Phoi hap vat Tong cuc Du lich (Bo VHTTDL) to chuc tot Hot nghi hap tac phat trien du lich tinh Quang Tn 
näm 2021; To chfrc phiên xUc tiên dâu tLr ti TP H ChI Minh và các tinh phIa Nam nhân djp gap mat Dông 
htxang Quang TrI t?i  TP Ho ChI Minh trong tháng 3/2021; T chc tot chuyên khão sat và lam vic vâi VSIP ti 
tinh BInh Drang cUa Unh dao UBND tinh; Thüc dy cac dr an dâu tu cUa Han Quôc t?i  Quâng Trj thông qua 
chuyên thäm, lam vic ti tinh cüa Di sr Han Qu&; T cMc thành cOng Hi nghj kêt nOi và phát triên nang 
ltrçing khi tinh Quang Trj tai  Ha  NOi  (dan vj phi vài Cong ty Nang lucing Eni Vit Nam - Italia); 
26 Mtrc bInh quân cUa cã nuàc là 02 ngày 
27 TInh den ngay 27/10/202 1 toàn tinh CO 336 doanh nghip thành Ip  mai vài so von dang k han 4.951 t 
dông. LQy ke den nay, toàn tinh cO 4.204 doanh nghip và 1.246 dan trirc thuOc dang hot dng. 
28 Cii the: Nhà nithc gii du-&i 50% von diêu l hoc khong näm gii von diêu l nhw sau: 'z) Cong ty TNHH 
MTV DOng Tnraiig San, nba nuâc không nm gi c6 phn; (ii) Cong ty Co phân Tan Hung, nhà ntrc khô9 
närn giO cO phân; (iii) Cong ty Co phân Quan l' và Xây dijng giao thông Quãng Trj, nhà nuàc khong näm gi co 
phan; (iv) Cong ty CO phân TOng cOng ty Thuang mi Quãng Trj hin nhà nuOc näm 22,6% cô phân. 
- Nhà nu&c gifrtrên 50% vOn diêu l dOi vol 03 cOng sau cOphán hóa: (1) Cong ty COphân flUC sch Quang 
Trjhién nhà nrc näm giQ5 1% cphan; (ii) Cong ty CP MOi tru0ng và Cong trinh dO thj DOng Ha hin nhà rn.ràc 
näm 55,38% cophan; (ii) Cong ty TNHH MTV Cãng Ccra Vit nhà nixàc nm giU 96,959 % côphân. 
29 Quyet djnh 665/QD-UBND ngày 30/3/20 18 yO phe duyt k hoch xây dirng yà phát triOn HTX nOng nghip 
kiêu mài tinh Quãng trj giai doan 20 18-2020; Quyet djnh sO 789/QD-UBND ngày 16/4/20 18 ye quy djnh tiêu 
chI HTX diên hInh tien tiOn tinh Quàng Trj, Nghj quyt s6 05/2017/NQ-HDND ngày 23/5/20 17 cUa HDND tinh 
và Quyet djnh 2235/QD-UBND ngày 15/8/20 17 cOa UBND tinh ye vic ban hành mOt  sO chinh sách h trçY, 
khuyên khIch phát tnien kinh te tp th tinh Quãng Trj giai don 20 17-2020 
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Mng hri y t tip titc duçc cüng c co s& vt cht, k5 thut cho cong 
tác y té duçc chü trong dâu ti.r30. Duy trI tot hot dng khám, chüa bnh tai  các 
dan vj khám, chIta bnh trén dja bàn t1nh31. 

Cong tác phOng chng djch Covid- 19, v&i phuang châm "chng djch nhu 
chông gi.c", kiên trI 5 nguyen täc "ngàn chin, phát hin, cách ly, khoanh ving 
dçp dich, diêu tn hiu qua", each tiêp can phü hçip, sat vói tInh hInh, din biên 
cüa djch bnh trong tüng giai don, linh hoat trong triên khai thirc hin, nhât là 
trong tInh hInh mói theo Nghj quyêt 1 28/NQ-CP cña ChInh phü, cã h thông 
chInh trj thông nhât trong hành dng, triên khai xây drng các kjch bàn vâi nhiêu 
cap d và to chirc thirc hành tmnh huông (là mt trong càc dja phuv'ng tniên khai 
s&m và dâu tiên cong tác dién tçp phOng, chOng Covid-19) nên khi büng phát 
các dçit djch nhu a các huyn Dakrông, Cam L, Triu Phong và thành phO 
Dông Ha dêu kiêm soát di.rqc tInh hmnh, to chüc each ly tp trung theo quy 
djnh32, kiêm chê sir lay lan cüa djch bnh. 

Thiêt ltp các vành dai ngán chn xâm nhp ti dja dim giáp tinh, cáng 
biên, phông ngi1ra theo nhiêu lap, ngay tix khâu kiêm soát tai  chôt, den các khu 
cách ly, tai  cngdông, nhUng noi tp trung dOng nguôi. Tinh dã thành 1p nhiêu 
chOt kiêm tra y tê to tuân tra, To Covid-19 cong dông. 

Triên khai sam phông xét nghim khng djnh SARS-CoV-2 và xét 
nghim sang l9c SARS-CoV-2 tai  Bnh vin da khoa tinh dê dáp irng yêu câu 
xét nghim sang 19c cho so lucing Ian dOi tlsçlng cách ly tp trung vâ các tnrYng 
hccp nghi nhiêm. Day manh  tiêm vac xin, ru tiên dung dOi tllçlng dê giãm nguy 
ca lay nhiêm, tInh den ngày 08/11/2021, trén 91% dan so tü 18 tuOi trâ len trén 
dja bàn tinh da dugc tiêm It nhât 01 müi vàc xin phông Covid - 19. 

T.p trung chi dao  cOng tác phông, chng djch trong các doanh nghip, co 
sa san xuât kinh doanh, xây dirng cac phuang san xuât an toàn gop phân duy trI 
On djnh giá cã và các loai  hang hóa, dc bit hang hóa thiêt yeu và hang hóa 
phiic vii phông, chOng djch. Mt diem sang trong cOng tác phông, chOng djch 
Covid - 19 cüa tinh, do là sang kiên ye dôi dâu, dOi xê tai  khu vrc ci'ra khâu 
nhäm duy trI thông thucing, 4n tãi hang hóa qua biên giai. 

Vâi m1ic tiêu "khOng d ai a igi phIa sau", cong tác an sinh xã hi ducic 
triên khai th?c hin kjp thai, dung dOi tl.rqng, cong khai, minh bach.  Dã cO nhiêu 
tp the, cánhân tham gia Ung h bang 4t chat và tinh than kjp thai cho cOng tác 
phông, chOng djch, nhât là các hoat  dng h trg cho nhân dan các b tc Lao có 
chung di.rang biên giai, h trq cho nhân dan thành phô HO ChI Minh và các tinh 
phia Nam..., the hin lông yêu nuâc, tInh doàn kêt, nghTa dOng bào. Nhiêu can 
b y tê tinh nhà dä tInh nguyen di vào tam djch, sn sang "chia lüa" vâi dông 
nghip a tinh BInh Duo'ng. 

° Dn nay toàn tinh có 148 c sà y th cong Ip (23 c sâ y t gm Sâ Y t& 02 Chi cic, các Trung tam tuyên 
tinh, Trung tam tO tuyn huyn, 125 Tram Y t tuyn xà); K hoch 202 1-2023: 2.200 giu&ng bnh. 

9 than8 du nàm 2021: Tng s luçit khám bënh: 522.085 Iwit, S6 Ii.t di6u tn nii trO: 114.017 1UVt,  so Iuçit 
diOu trj ngoai trU: 106.083 hr9t. 
.2 Toàn tinh CO 29 dla  diOm cách ly tp trung và 01 khu cách ly tp trung do tinh quan l ti Tnrmg Quãn sir tinh 
Cu 

Trong dO CO 02 chôt kiOm soát liOn nganh trOn tuyOn biOn giâi và 03 chôt tuyOn tiep giap giva Quãng Trj vâi 2 
tinh Ian cn là Quãng Binh và Thra ThiOn Hu và 01 ch6t a nhà ga Dông Ha. Ngoài ra tinh cOn thành 1p to 
kim tra lien nganh tham gia phOng chOng dch t9i Cang cá Cüa TOng và Cãng cá Cra Vit. 
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Th?c hin tot Cong tác truyên thông, 4n dng xâ hi và tang cu&ng üng 

diing cong ngh thông tin trong phông chông djch34. 
Nh sir quyêt 1it, tIch crc, chü dng và thrc hin nghiêm tue chi do cüa 

ChInh phü và quy djnh cüa B Y,tê, gop phân kiêm ché, ngän chn sir büng phát 
cüa djch bnh; phát triên kinh tê - xã hi, chäm lo dôi sOng, bâo v sue khoê 
nhân dan. 

6.TmnhhInhthirc hin các miic tiêu v van hóa, xã hi, thirc hin tin 
bQ va cong bang xa hçn, nang cao do'i song nhan dan 

Các hott dng van hóa, xä hi dirge to chirc theo hInh thüc phü hgp vi 
tInh hInh djch bnh, nhât là tang cithng các hot dng trirc tuyên. Các ho?t dng 
den cm dáp nghia, ehäm lo di song ngirmi cO công, dôi tucmng chInh sách, bào 
trg xa hi35, giãm nghèo dirge day mnh36. Cong tác an sinh xa hi, ho trg ngix&i 
dan, ngi.r&i lao dng và nguOi sü diing lao dng bj ánh hithng bâi djch bnh 
dirge triên khai tIch circ, hiu qua. Các chInh sách dan tc, ,tôn giáo, tin ngirông, 
ngithi cao tuôi, tré em, gia dInh, bInh däng gii và vi sir tiên b cüa phii nü tiêp 
tiie dirge quan tam37; the thao thành tIch cao d.t mt sO kêt qua an tung. 

T chüct& eáe kS'  thi t6t nghip, tuyn sinh; khai giáng näm h9c mñ, day 
và h9c trirc tiêp, trirc tuyên linh hoat, phü hgp vi tInh hInh djeh bnh. Chu 
tr9ng nâng eao chat lirgng chuyên mon âeáe cap hçc, ngành h9e, xây dimg 
trirO'ng dat  chuân quôc gia, kiêm djnh chat hxgng giáo diic; t' l trithng dat 
chuân quôc giauâc dat  60% (dat 100% kê hoach)38. COng tác huy dng h9c sinh 
den tru&ng, phô ep giáo dic - xóa mu ch trên dja bàn tinh dat  nhiêu kêt qua 
tIch circ39. Cong táe phân luOng và djnh hithng nghê nghip cho h9e sinh phô 
thông có nhiêu biróc tiên mth40. Chat lirgnggiáo diic dai  trà và mUi nh9n dirge 
duy trI On djnh và eó birrc phát triên mâi, so lisçmng và chat lixçxng giâi tai  k' thi 

Báo Quâng Trj: Xây drng các tin bài cp nht hang ngày v các hot dng tuyên truyn PCD trén cà báo giy 
in và báo din tCr; Dài Phát thanh - Truyn hinh tinh thrc hin phát song hang tháng vâi: 16 chuyên miic PT-TH, 
4 chircing trInh phát thanh trirc tiêp cO th&i li.rcmg 30 phüt mi chtxng trInh, 2 chwmg trInh tça dam cO thyi 
li.rcmg 20 phut mi chwing trInh và trung bInh xay dirng tü 8 - 10 tinlngày, tong cong 250 bàn tin trén rnt tháng; 
Dài Truyên thanh các huyn, thj xã, thành phô: Thu&ng xuyên tuyên truyên trên h thông dài truyên thanh — 
truyên hinh cap huyn, dài truyên thanh cAp xâ va cac 1oi hInh thông tin c sâ khác ye tInh hinh, dién biên và 
cong tác phOng, chOng djch Covid-19; Tiêu ban truyn thông cUa tinh ban hành các bàn tin và d h9a cung cap 
thông tin; 

Trong näm, toàn tinh cIA trao 95.928 suAt qua cho ng.thi cO cOng, gia dInh chInh sách ngtr&i có cOng, ngr&i 
nghèo, dOi tuçrng bão trq xA hOi,  nguäi cao tui, Ire em cO hoAn cành khO khAn vàcac dôi tucing khác vOi tong 
kinh phi là 52.451,4 triu dông. TInh den ngAy 20/10/202 1 toàn tinh cO 53.057 dôi tuqng bão trq xA hi dang 
hi.râng trq cAp xA hOi  hAng thang. 

Udc trong näm 2021, t l hO nghèo toàn tinh giàm 1,1% dt 100% miic tiêu k hoch dé ra 
U'Oc thi,rc hin näm 2021, toAn tinh cO 67% xA, phr&ng, thj trân dit tiêu chuAn phU hcip vài trè em; trén 97% 

tré em cO hoAn cành khO khAn dàc bit duçc chAm sOc, bAo v; 100% cAn bO lAm cong tAc bào v, chAm soc tré 
em dirçic dao tao  k nAng ca bàn 
i8  TInh den thyi diem 30/10/202 1, tOng so tnr&ng dat  chuAn quOc gia là 193/368 (chi tInh khôi cAc tru&ng cong 1p), 
dat t l 52,4%; trong do: Mâm non: có 92/147 tru&ng dat t l 62,5%; lieu hc CO 38/67 trtr&ng dat  t' l 56,7%; 
TH&THCS CO 34/80 tnr&ng dat  t l 42,5%; THCS CO 19/43 trung dt t)' l 44,2%; THPT cO 10/24 tflrYng dat  t 
1 41,7%; THCS&THPT cO 0/7 tnrOrng. 

Den nay toAn tinh cO 9/9 huyn, thj x, thAnh ph6 duy tn vQng chAc két quA phô cp giAo dic mm non cho tr 
em 5 tuôi, phô cp giao diic tiu hc dat  mcrc dO 3; ph6 cap giao di,ic THCS dt mirc dO I và xOa mA dat  mc dO 

40  DA to m,ic thông tin v giAo duc hi5ràng nghip va djnh huàng phân 1ung hçc sinh ph thông tren Cng 
thông tin din tcr cUa ngành GiAo diic;ph6i hçp vài BAo luôi tré, Tinh DoAn Quang Trj và cAc truxng DH-CD to 
chCrc NgAy hOi  Ui yân tuyAn sinh yà yic lAm nAm 2021, phO bién nh0ng diAm mài tai KS' thi tot nghip THPT 
nAm 2021 vA cac phircing An dang k)2 nguyen vng xét vAo DH-CD dticic to chcrc tai  TnrOng THPT Lé Lcii. 
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ch9n h9c sinh giói van hoá cp quc gia ducic t chirc tai  tinh cao han närn 
202041. Cong tác xA hi hoá giáo diic dizçic day manh.  Cong tác rà soát, sap xêp 
'a các dan vi tnr&ng h9c drqc thirc hin co bàn phü hqp quy mô, hqp 1 vâi 
t1rng dja phuang; den nay dã sap xêp, to chirc taj  tat cà các dan vj, tru&ng h9c a 

tâtcà các cap h9c, b.c h9c42. K' thi THPT quOc gia näm 2021 trên dja bàn tinh 
diên ra thành công, tOt dçp, kêt qua xét cOng nh.n tOt nghip dat  94,09%. 

Cong tác giài quyêt vic lam và dào tao  ngh cho ngixi lao dng trên dja 
bàn tinh duqc thu tr9ng43. Uóc tao  vic lam mOi cã nãm cho 11.025 lao dng, 
dat 100,23% kê hoach dé ra, trong do riêng xuât khâu lao dng là 720 ngi.thi; t' 
1 lao dng qua dào tao  so vai tOng sO lao dng iiâc dat  68,5%, trong dO cO bang 
cap, chüng chi dat  32%,  dat  100% kê hoach dê ra. 

Hoat dng kinh doanh du ljch trên dja bàn tinh bj ânh huâng nng nê, 
lu'qng khách den vii Quãng Trj giàm manh  so vai nàm 

7. V khoa h9c V Cong ngh: 
COng tác quán 1 nhà nithc trên các lTnh vçrc quãn 1 cOng ngh, sa hüu trI 

tue, an toàn büc xa hat nhân, tiêu chuân do hthngchât lixgng... dà có nhiêu dóng 
gop quan tr9ng cho si,r phát triên cüa các san phâm chü 1irc cüa tinh, dc bit là 
các san phâm tham gia vào Chuang trInh môi xA mt san phâm (OCOP). 

Cong tác nghiên ciru, 1rng ding, chuyên giao các tin b khoa h9c và cong 
ngh vào san xuât và di song &rqc triên khai tIch circ, nhât là irng diing cong 
ngh cao, cong ngh mâi dê phát triên mt sO san phâm chü lire cüa t1nh45  dâ 
gop phân h trg ngi.rôi dan, doanh nghip nâng cao hiu qua san xuât kinh 
doanh, câi thin thu nhp và phiic vi,i tIch circ cho phát triên kinh tê - xã hi. 

Các nhim viii khoa h9c và cOng ngh dâ xác djnh rO các ni dung gän lien 
vai timg '°ai  san phâm và có dja chi irng di1ng cii the, kê câ khoa h9c xâ hi46; 

' vài kt qua 28 giãi Gm 04 giãi nhI, 12 giãi ba và 12 giãi khuyn khIch; dc bit em Nguyn Th Long - hçc 
sinh lap 12, Tnr&ng THPT chuyên Lê Qu Don doat giãi NhI mOn HOa hçc &rçtc chçn tham dii kS'  ch9n di 
tuyên Olympic näm 2021. 
42 bàn tinh hin CO 400 ca sâ giáo diic mâm non, ph thông và các trung tam; 35 trung tam ngoai ngt, tin h9c 
tu thiic; 11 tO chrc kinh doanh djch vi Ut van du h9c và 8 dmi vi tO chcrc hoat dng giáo dic k nAng song. 
' TInh den ngày 31/10/2021, dà M chic 18 phiên giao djch vic lam, 02 hi nghj ph biên chmnh sách ye vic 

lam và xuât khu lao dng; giãi quy& vic lam mài cho 8.250 hxqt lao dng, dat  75% kê hoach näm. Tuyên sinh 
dào tao  nghê nghip cho 6.965 ngLthi. 
44 Tong hrcxng khách du ljch den Quang Trj trong nm 2021 i.rac dat  514.000 krcit, bao gôm krqng khách den tai 
các ci sâ cách ly tr chi trà (so vài cüng k' nm 2020 giãm 24,6%; so vài näm 2019 giãm 75,3%), trong dO, khách 
quôc té giãm manh,  uàc  dat  467 lirçt (so vài cüng kS'  näm 2020 giãm 98,07%; so vài nAm 2019 giãm 99,7%) và 
khách ni dja dat  5 13.533 hr9t (so vài cCtng k' näm 2020 giãm 9,3%; so vài nm 2019 giãm 73,1%). Khách liru trO 
chuyen ngành uâc dt 2 12.303 krcit(khách quôc t 417 krçrt, khách ni dja 2 11.613 hrcrt); khách du ljch den Quãng 
Trj chü yêu tmâc ngày 30/4/2021. Tng doanh thu du ljch xä hOi  uâc  dat  377 t' dông (so vài cüng k' näm 2020 
giarn 29,4%; so vai cing k' näm 2019 giãm 78,8%), trong dO doanh thu chuyên ngành uàc dat  144 t dông. 
45Dé tài"Nghiên ctru xây dmg mO hInh ng diing tin bO khoa h9c và cOng ngh trong nuOi Ca chInh lông tai 
Quang Trj"; Dé tài "Ung ding cOng ngh san xuAt va str diving ché phâm Probiotic bô sung thrc an nuôi trOng 
thüy san phü hp tai  tinh Quáng Trj"; Dé tài "Nghiên cfru, khão nghim tp doàn giông lüa mài ngan ngày, chat 

lirçrng cao và phic tráng giOng lüa HC95"... 
46Dâhoàn thành dé tài "Dja chI Quãng Trj" là mt cOng trinh khoa h9c xã hi nhân vAn Ian cUa tinh; Nhiôu d 
tài dê xuât throc giãi pháp, chInh sách hUu Ich trong các Iinh vrc di sOng vAn hOa tinh than, xOc lien tthrang mai 
san phârn, giai quyét vic lam nhu "Nghién cthi xay dirng mO hInh két nOi cung - câu hang hOa h tr ph n 
phát trién kinh te";"Phat huy nhUng phâm chat tOt dçp cUa con ngr&i Quãng brj trong thai k' hOi  nhp và phát 
trién"; "Nghiên cCru bào tOn va phát huy giA trj di san vAn hOa phi vt th các diu hO trên dat Quang Trj" 



11 
nhiu mô hInh dã krçic nhan rng hiu qua, nhiu san phm khoa h9c Va cong 
ngh dã duqc thucmg mai  boa47. 

ChInh sách h trçi 1rng dicing, nhân rng các kt qua KHCN dja bàn tinh 
giai doan 2017-2025 cüa Nghj quyêt so 31/2017/NQ-HDND ngày 14/12/2017 
cüa HDND tinh dang thrc hin hiu qua, tao  chuyên biên tIch cijc trong vic 
irng diing KHCN, dôi mi Cong ngh các to chüc, Ca nhân san xuât kinh doanh. 

8. V thông tin và trnyn thông: 
Mng luth buu chInh vin thông luôn dam bão an toàn an ninh, thôn tin 

phiic vii sirchi dao,  diêu hành cüa Dàng, chInh quyên các cap trong djp l têt và 
các ngày lê lan cüa tinh và nhât là truyên thông thirc hin phOng, chông djch 
bnh Covid- 1948  Vic üng diing Cong ngh thông tin trong các ca quan nhà 
nuóc49; irng diing cOng ngh thông tin phiic v11 nguôi dan và doanh nghip5°  
duçc tang cuôrng. Den nay h thông gui nhtn van bàn qua mng, h thông quãn 
l van bàn và ho G Cong vic, h thông thu din tir cong vii, h thông mt cüa 
din tü ducc triên khai tai  100% các c quan nhà nuó'c trên dja bàn tinh. Ha tang 
k thut cong ngh thông tin duçtc dâu tu dông b 51; h thông IOC tinh dugc 
triên khai và dan di vào nê nêp. Tiêp tiic duy trI các giái pháp bào dam an toàn 
thông tin; h thông Soc dã dugc triên khai thü nghim tai  S& Thông tin truyên 
thông và dã kêt nOi vai Trung tam giám sat an ninh mng ,quôc gia.Vic phát 
triên kinh tê xa hi sO V chuyên dOi so trong mt so linh vrc duc chi 
tr9ng. 

9. V nhim vii quy hoich: 
Cong tác quy hoach có nhiu chuyén biên tIch crc, thirc hin dung theo 

quy djnh va ti'xng bu&c di vào nê nép, gop phân quan tr9ng trong triên khai thrc 

47Chè yang, Ca gai leo — Linh chi, các loi thrc phm, thxc u6ng bão v strc khôe nhtr Dông trcing h thão, ruqu 
tói den, các cay hoa và cay duqc lieu nhtr Ba KIch, Sam Cau,lo?i hoa cao cap, các giông cay an qua, dirqc Iiu 
qu' hiêm nhu lan ho dip, hoa lily, dâu tãy, Ca chua siêu ngQt, Ian kim tuyén, các loai cay lá cãnh... 
' TInh den cuôi tháng 10/202 1 toàn tinh CO 215 dim cung cap djch viii biru chinh; dt mt dO 119 thuê bao din 
thoai/100 dan; 16,5 thuê bao Internet c6 djnh bang rng/100 dan; 428.742 thuê bang rung di dng dang hoat 
dng; 2.872 tr?m thu phát sOng din thoai di dông (BTS) dang ho?t dng; 76.4 15 thuê bao truyên hInh trà tiên. 
49T 1 van bàn dtrçic gCri qua mng giUa các CQNN tren dja bàn tinh uàc dt tren 95% (trr nhUng van bàn mt 
hoc tuyt mat). H thông quán l' van ban và h sa cong vic dâ duqc dâu tu, nâng cAp, ca bàn dáp (mg Quyêt 
djnh sO 28/2018/QD-TTg ngày 12/7/20 18 cOa Thu ti.ràng ChInh phU ye vic gfri, nhn van bàn din t(m gicta các 
cu quan trong h thông hành chInh nba nuàc; 
° TInh den ngày 27/5/202 1, Cng giao tip DVCTT tinh Quang Trj d cung cAp dixcrc 29 DVCTT m(mc dO 1; 684 
DVCTT mfrc dO 2; 87 DVCTT mirc dO 3 và 1.192 DVCTT mirc dO 4; Cng giao tiêp Djch vi cong tr'rc tuyén 
tinh cQng dà két noi vài Cong thông tin din tCr ChInh phU nhäm cong khai, minh bach thông tin tiêp nhn và x(m 
l ho sa cUa cac to ch(mc, ngtx&i dan, doanh nghip. Cng thông tin Khoi nghip tinh Quàng Trj dA &rçcc xày 
dirng, tO chtrc duy trI và cung cap thông tin ti dja chi http://khoinghiep.quangtri.gov.vn  

Den nay, 100% CBCC cAp tinh và cAp huyn, han 75% can bO cOng ch(mc cap xã di.rc trang bj máytInh phi,ic 
vv cOng vic. T' l may tInh các ca quan nhà nrâc cO kt nôi mng Internet uàc dt trOn 95% (trir so may tInh 
cüa can bO ké toán và may tmnh cUa mOt  so can bO chuyOn soon thão van bàn quan tr9ng, có tInh chAt mat). 100% 
ca quan nhà niràc cap tinh, han 90% ca quan nhà nuàc cAp huyn va trên 60% xã cO mng nOi bO LAN kêt nôi 
Internet qua càc dti&ng truyn tc dO cao. H tMng LGSP tinh, he thông HOi  nghj truyOn hinh tinh tiOp Wc &rçc 
duy tn scr di,ing 
52  San giao dich TMDT tinh Quang Trj: Duqc trin khai tai dja chi quangtritrade.vn; dAn nay cO 43 gian hang da 
dang k,2 tham gia v&i 142 san phâm drcc tnrng bay trén San giao djch th.rang mi din tü tinh; San TMDT 
PostMart.vn: Den nay cO 264 san phAm vdi 53 san phAm OCOP; San TMDT VoSo.vn : bàn tinh hin cO 320 
san phàm; 19 san phAm OCOP. 

T' 1 ngir&i s(r diing din thoi di dng dat  80%; T' l ngi.ri scr diing Internet (c djnh và di dng) dat 
82,874%; IS'  I hO gia dInh cO kAt ni Internet dt 61,927%; Mt dO thué bao din thoai dat  104,5 thuO bao/100 
dan; Mt dO thue bao Internet dat  16,3 thue bao/ ioo dan; Tong so thuO bao Internet cô djnh dt 104.521 thué 
bao. 
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hin các djnh hithng phát trin và thu hut d.0 ti.r. Chü dng thi hành Lutt Quy 
ho?ch; Ttp trung to chi'rc triên khai Quy hoach tinh thii kS'  2021-2030, tam nhIn 
den näm 2050 theo ké hoach dê ra. 

Cong tác l.p, thm djnh, phê duyt nhim v1i, các d an quy hoch dugc 
tp trung chi dio nâng cao chat luçing, tiên d thirc hin; cOng tác thãm djnh 
thiêt kê kiên tn1c cOng trInh duçic thirc hin dam bâo quy djnh dê ra; kiêm soát 
chtt chê hcin vic áp dung các quy chuân, tiêu chuân cüng nhii vic diêu chinh 
quy hoach. Tir dâu näm, UBND tinh dã phé duyt ctiêu chinh 06 do an quy 
hotch chung54; 09 nhim vi1 diêu chinh quy hoch55. 

10. V tài nguyen - môi trirô'ng: 
Cong tác quãn l tâi nguyen va mOi tnthng dã duqc tp trung trin khai 

các giâi phap, tü: hoan thin các chInh sách; nâng cao hiu 1rc, hiu qua; huy 
dng nguôn 1irc dê tirng burc phát huy phiic vii phát triên kinh tê xâ hi theo 
ht.rng ben vrng. Trong do, dâ chO tr9ng cong tác lip, phé duyt quy hoach, kê 
hoach sCr ding dat theo yêu câu cüa B Tài nguyen và Môi tru&ng, phU hçip vâi 
tInh hInh phát triên cüa dja phwing56; khân truclng tháo g nhiThg khó khän 
trong cong tác giãi phóng mt bang57, giao dat, cho thuê dat, chuyên miic dIch 
sir diing dat triên khai các dir an trong diem, cüng nhu thu hut dâu tii; rut ngän 
thri gian giái quyêt thu t1ic hành chInh lien quan den linh vlrc tài nguyen và môi 
trithng dê trng bithc nâng cao chi sO tiêp ctn dat dai, chi so PCI cüa tinh. 

Chñ trQng cOng tac kim tra, xir 1 các t chirc si'r diing dt không dung 
tiên d hoc sr dung dat sai mvc  dIch; kiém tra, xir 1 các c sâ san xuât kinh 
doanh gay ô nhiêrn môi trll&ng và các tO chrc, Ca nhân khai thác cat, sOi lông 
song trái phép; chân chinh kp thii cOng tác bão v bâo v mOi truông các dir an 
din gió tru&c müa mira báo. Nhiêu hoat dng thiêt thirc tuyên truyên bão v 
mOi trir&ng, bão v biên dão, tao  birOc chuyên biên mói trong cong tác bão v 
mOi trir&ng58.. .Các chi tiêu ye linh vijc môi trir&ng dirgc thirc hin hoàn thành 
theo dung kê hoach dê ra59. 

11. V xây dirng nông thôn mOi: 

Diu chinh cuc bô quy hoach chi ti& khu do thj Nam Dông Ha (giai don 4); Diu chinh cic bô quy ho?ch chi 
tiét du an khu dO thj Bàc Thành C6; Quy hoch chi tit khu vrc Cra khâu phu Cóc, huyn Dakrong; DiOu chinh 
quy hoch chung xây drng thành pho Dông Ha dn näm 2030, tam nhin dn nam 2050; Diëu chinh ciic b quy 
hoch chung xay drng thj trân Dién Sanh, huyn Hal Lang dn näm 2030, djnh humg dOn nàm 2035; DiOu 
chinh ci,ic b Quy hoch xãy di,rng t' 1 1/2000 Khu cong nghip lay Bäc Ho Xá. 

Quy hoch chi tiOt xây dijng t lê 1/500 khu dO th Nam song Vinh PhuOc; DiOu chinh cic b qu' hoch phan 
khu xây d,rng khu kinh tO DOng Nam Quâng Trj (giai doan 2); DiOu chinh ciic b quy hoach chi tiOt khu du Ich 
huyn dão Con CO (phm vi tuyn giao thông 13); Lp quy hoch phát trin do thj thành phô DOng Ha; Diu 
chinh quy hoach chung xay drng thj trân Cam L; Quy ho?ch phân khu xây drng t' l 1/2000 khu du ljch sinh 
thai thác Ba VOi, huyên Dakrông; Quy hoch phân Ithu xay drng t l 1/2000 khu du 1ich sinh thai Brai - là 
Puong, huyên Hi.ràng HOa; Quy hoch xây drng vOng huyn Triu Phong dOn nAm 2040, tam nhin dOn nam 
2050; Diêu chinh, bô sung quy hoach chung xây d,rng thj trân Krong Kiang, huyn Dakrong dOn nãm 2035, djnh 
huàng dOn nàm 2040 
56Da hoàn thành phO duyt quy hoach sü ding dAt giai don 202 1-2030 và kO hoch scr diing dAt näm 2021 cho 
10/10 huyn, thành pho, th xâ. 
57Hi.ràng dn giái quyOt các kiAn nghj v chInh sách bi thumg, giài phOng mtbãng cho 53 vi vic; dac  bit là 
tp trung tháo gO nhOng khO khän dO hoàn thành cOng tc giài phOng mt bang thrc hin di,r an du&ng dày 
500KV; duOng dày 220KV Dông Ha - Lao Bão v Tram biOn áp 220 KV Lao Bão. 
58 TO chrc huOng mg: TO chic tuyOn truyOn Tuân 10 BiOn Va Hãi dâo Vit Nam, ngày D?i  dung thO giài 08/6 
nàm 202 1,các hot dng "Lam dep biOn cOng Huda". 
59T' 1 chat thai ran thành thj &rcYc thu gom dt 95,5%; t' 1 dan cu nOng thôn s0 diing nuâc hçip v sinh dt 
92,14%; t I dan cu thành thj sCr di,ing nisàc sch dt 95,2%. 
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Chucrng trInh MTQG xây dirng nông thôn mcii tip tiic duçc day manh 

theo hu&ng 1ira chpn, h trçl các dja phuong dang k dt chuân nông thôn mâi 
narn 2021; phát triên san phâm nông san OCOP; rà soát, dánh giá, kin toàn h 
thông hp tác xâ, to hqp tác; h trg dixa san phâm OCOP và các nông san có 
chat 1ung, giá trj len san thung mai  din t1r. Chü tr9ng cong tác dào tao  nghê 
cho lao dng nông nghip, nông thôn; rà soát bô trI dan cu, nhât là các yang 
xung yêu. TInh den nay, toân tinh có 57/10 1 xã (56,4%) và 01 huyn duçic cong 
nhn dat  chuân nông thôn mdi; dir kiên den cuôi näm 2021 có them 6 xã duçic 
cong nhn dat  chuân nông thôn mdi, dua tong so xã dat  chuân nông thôn mâi 
len 63/10 1 xâ (dat 62,4%). 

12. V cong tác dan tc, ton giáo: 
Tinh hInh an ninh, chmnhtri và trât tr an toàn xà hi vüng biên giâiducic 

giü vüng. TIch circ chuân bj triên khai thrc hin chiicing trInh mic tiêu quôc gia 
phát triên kinh tê - xä hi vüng dông bào dan tc thiêu sO và mien nüi giai doan 
202 1-203 0. 

Den nay. 100% s xã vUng min nüi có tru&ng tiu hçc, 75% s xâ có 
tnrng trung hpc ca sâ, 38 tnrô'ng dat  chuân quôc gia; t' 1 hc sinh dan tc 
thiêu so dung d tuôi bc tiêu bce dat 95%, bc THCS dat  96%; t 1 xA Co nhà 
van hóa dat  40,4%; t' l thôn có nhà sinh hot cong dông dat  88%; 100% xã có 
tram y tê dat  chuân quOc gia, 100% tram y tê xã có bác s; 100% xã, thôn bàn 
dugc sü dicing din krth quôc gia; 98,7% h sir diving din; 100% xã duqc phü 
song truyên hInh; 100% xã cO durng giao thông den trung tam xã duqc cirng 
hóa; 77% so thôn, bàn có di.thng giao duqc cirng hóa den trung tam xä,... 

Hoat dông cüa các ton giáo trên dja bàn bão dam theo dung chü trung, 
duing lôi cüa Dàng và chInh sách, pháp lut cüa nba nuOc. 

13. V cal cách hành chInh và xây durng chInh quyn: 
COng tác cài cách hành chInh duçic tinh tiêp tiic duqc quan tam chi dio. 

Tinh üy, HDND và UBND tinh dâ ban hành rat nhiêu van bàn dê lânh dao,  dieu 
hành, to chüc thrc hin vOi quyêt tam tao  sir chuyên biên có tInh dt phá trong 
lTnh virc nay. H thông van bàn quy pham pháp lut trên các linh v1rc di.rc rà 
soát, sira dôi, bô sung hoàn thin. Viêc giãi quyêt thu t1ic hành chInh nhanh hm, 
dam bâo cOng khai, minh bach.  Chi so hiu qua quãn trj và hành chInh cong cap 

tinh (PAPI) cüa tinh nàm 2020 dat  44,78 diem, ding thu 6/63 tinh, thành, tang 
28 bâc so vth nàm 2019. Chi so cài each hành chinh (PAR INDEX) nàm 2020 
xep thu 39 vài 83,64 diem. 

To chtrc thành cong cuc bâu ci.:r dai  biêu Quôc hi khóa XV vadai biêu 
HDND các cap nhim k' 202 1-2026, dông thai kin toàn UBND các cap nhim 
kS' 2021-2026 theo dung quy djnh cOa Lut TO chac chInh quyen dja phi.wng. 

COng tác cài cách b may hành chInh có nhiu chuyên bin tIch circ, tiep 
tic duçic thirc hin theo hithng dn cOa các Bt, Ngãnh Trung i.rong. To chirc xây 
dirng b tiêu chI châm diem Chi sO CCHC 03 cap và xêp loai muc d hoàn 
thành nhim vii các si, ban, ngành và UBND cap huyn. Thrc hin tinh giân 
biên che và Co CâU lai  di ngü can b cOng chuc, viên chuc60. Triên khai Dê an 

60 Trong näm UBND tinh dA ph duyt danh sách can b, cong chic, vin chCrc, nguôi lao dng các ca quan, 
dcm vj th,jc hin chinh sâch tinh giãn biên chë theo Ngh djnh 108/20141ND-CP dôi vài 137 trträng hqp. 
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co si dt lieu can b, cong chirc, viên chüc và hçp dOng lao dng thuc các cci 
quan, don vj, dja phiiong trên toàn tinh; den nay dã có 21.503 CBCCVC và 
ngiri lao dng kê khai dü 1iu, d.t t 1 100%. 

Tiêp tVc  thrc hin sp xp 1i co quan hành chInh; các phông chuyên 
môn, chi cic thuc sâ, ban, ngành, UBND tinh dâ phê duyt phxong an sap xêp 
cüa 19 sâ, ban, ngành61. 

Cong tác thanh tra, giài quyt khiu ni, t cáo, tip cong dan di.rçc thirc 
hin nghiêm ti:ic, dung quy djnh62. Cong tác dâu tranh phông, chông tham nhüng 
thxcic tang ci.thng63. Thirc hin các quy djnh ye kiêrn soát tài sari, thu nhp cüa 
nguii có chirc vii quyên hmn; so co quan, tO chüc, don vj dã tO chüc thi:rc hin 
vic kê khai tài san, thu nhp dit 100% (46/46 don vi). 

14. Hot dng d61 ngoi: 
Do ãnh hu&ng cUa djch bnh Covid-19 nên tinh không cir doàn di cOng 

tác rnthc ngoài; dã to chrc don tiêp 34 doàn vâi 123 lucit ngithi den thàm và lam 
viêc tai t1nh64. Cong tác vn dng, quãn l các chuong trInh, dir an phi ChInh 
phü nuc ngoài, hot dng cüa các to chüc phi ChInh phü nuâc ngoài dirçic tiêp 
tiic triên khai cO hiu qua. Den nay tinh dã 4n dng di.rçc 38 dir an, vin trg phi 
dij an mói phiic vii nhu câu khac phiic hu qua born mIn sau chiên tranh, phát 
triên kinh tê-xã hi, xóa dói giãm nghèo ti dja phwing vâi tong giá trj cam kêt 
vin trçv dt 3.873.088,39 USD. Thrc hin tot Kê hoach hçip tác hçip tác giüa 
tinh Quàng Trj vâi 02 tinh Savanakhet và Salavan giai don 2020-2022. COng 
tác thông tin dôi ngoi drçic triên khai hiu qua, thüc day sr phát triên kinh té 
dôi ngoi và ngoi giao van hóa cüa tinh. 

. £ 15. Nhiçm vy quoc phong - an ninh: 
TInh hInh an ninh chInh trj - tr.t tr an toàn xâ hi n djnh, quôc phOng - 

an ninh duc cüng cô và tang clx&ng. Nhim v1i quôc phOng, quân sir dja 
phuong duçic triên khai kjp thai, dam báo dung ké hoch. Lirc 1ung vu trang dä 
thirc hin tOt nhim vi báo v an toàn tuyt dôi các si,r kin chInh tr, van hóa 
quan tr9ng, các ngày l, Têt tren dja bàn tinh. Th?c hin tot cong tác giao quân 
näm 2021 dat 100% chi tiéu. 

Hoàn thành viêc sp xp, t6 chirc lai các don vi hành chinh cp xA, thôn, bàn, khu ph6; Dn nay, các huyn cia 
hoàn thành vic sap xëp 33 xa, thj trãn xuông con 17 xä, thj trân, giãm 16 xa và thirc hin chinh sách dôi vài 
100% ngi.rri hoat dng khong chuyên trách a thôn, khu phô dôi thr sau khi sap nhp, thôn, khu phO trén dja bàn 
tinh 
61 Qua sp xep, so vài nàm 2017, giãm thrqc 29 phong chuyén mOn (chim 19,54%), 01 chi ciic thuOc s (chiêm 
6,25%), 12 phOng chuyên mon thu,c ban, chi ci,ic (chim 16,67%), giám ducrc 26 can bO lành dao, quân l cp 
phOng thuOc SO, länh dao chi ci,ic (13 câptruOng, 13 cp phO), 06 can bt länh dao, quãn 1 cap phong thuOc chi 
cic; giãm chrqc 01 chi cic. Dã thijc hin to chOc Iai,  sap nhp, hcrp nhât 309 dcm vi sr nghip cong 1p thành 145 
don vj, giãni 164 don vj, cOn 500 don vj. 
62 Trong 9 thang näm 2021 cia triOn khai 12 cuOc thanh tra kinh té - xä hOi  ti 12 don vl (01 cuOc tir nàm 2020 
chuyén sang); k& thOc thanh tra trrc tiép ti09 don vj; ban hành két 1un 09 cuOc; phát hin 09 don vj có sai 
pham; Phát hin sai phm 5.483.703.167d; kién nghj thu hôi 4.547.426.000d; dathu hOi 3.507.816.000d. 

Các c quan, &m v thanh ti-a trén dja bàn tinh ban hành mt lri 208 van bàn dé thi,rc hin Lut phOng chong tham 
nhflng Va các van bàn hirOng dn thi hành Lut PCTN. Kiém tra 09 co quan, don vj trong vic thi,rc hin các quy 
djnh ye cong khai, minh bch. bàn tinh cia th%rc hin chuyén dOi 43 vi tn cong tác nhäm phong ngOa tham 
nhung. 
64nhir Dai sO Israel, Dai sO Han QuOc, Dai  sO Lao, PhO D?i  sO Ireland, doàn PhO D?i  sO An DO,  doán Di sO 
quán Hoa KS',  doàn to chOc PTVN, doàn Van phOng Hqp tác quôc phOng Hp chüng quôc Hoa K5'-ODC; doàn 
Plan International. 
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Duy trI nghiêm ,chê do true sn sang chiên dâu theo quy djnh, các hrc 
lucmg dâ chU dông phôi hop chat chë dê nãm chäc tInh hInh dja bàn. Thrc hin 
tot nhiêm vi tuân tra, kiêm soát, bão v vctng chãc chü quyên an ninh biên giâi 
và biên dão; dc bit là phông chông djch Covid- 19. Phong trào toàn dan bão v 
an ninh To quôc; ngãn chn mci am mtxu hoat  dng chOng phá cüa các the 1irc 
thu djch; dâu tranh phông, chông ti phm tiêp tic duçic chi do quyêt lit, có 
hiu qua. 

II. TON TI, HN CHE VA NGUYEN NHAN 
1. Kho khan, hn che 
- Djch bnh Covid- 19 tác dng xu dn hu ht các hoat  dng kinh tê - xâ 

hi cüa tinh, nhât là ye thuting mai, dâu tu, du ljch,... Hoat dng kinh doanh, 
djch vii nhiéu tháng lien phãi tam  dirng. Tong müc bàn lê hang hóa và doanh thu 
djch vi tieu dung uâc tuy van tang 6% so vi näm 2020 nhung chtra dat  kê 
hoach dê ra. San xuât nông nghip con gp nhiêu khó khän, mt so m.t hang 
nông san, san phâm ché biên nông nghip xuât khâu bj ânh huâng bOi thj truO'ng 
quôc tê khó tiêu thi, lien tiic rat giá. Mt so chi tiêu kinh te - xã hi có khá nàng 
dat thâp so vOi kê hoach dê ra. 

- Dai sng mt b phn ngithi dan gp nhiêu khó khan; sO luçing nguai 
lao dng tam  ng1rng, thiêu hoc mat vic lam gia tang. So doanh nghip dang k 
thành 1p mai và so von däng k dêu giãm, so doanh nghip t?m  ngrng  hoat 
dng và giài the tang. 

-' Cong tác giãi phóng rnt bang gp rat nhiêu khó khän do các nguyen 
nhân ye nguôn gOc str ding dat, có sir tranh chap ye dat dai, ranh giâi các thüa 
dat khOng rO rang; do yêu cau cUa nguai dan vut qua quy djnh cüa nhà ntthc... 
Ben canh  do, vic thiêu hiit ye dá dam, dat dàp; rnt sO vt lieu xây dirng tang 
giá dt biên,... dã lam ânh huâng rat lan den tiên d thirc hin và giài ngân 
nguôn von nhiêu cong trInh, dir an. 

- Cong tác du th.u, dâu giá các khu dat giao cho doanh nghip thuê cOn 
chm, không dam bào ké hoach  dê ra. 

- Vic sap nhp trung lap nay sinh mt so khó khän, bat cp chua di.rqc 
giái quyêt kjp thôi; ca si ha tang cong ngh thông tin i nhiêu tru&ng hc chua 
dáp üng, không dOng b dê triên khai dy hc trrc tuyên qua internet; l trInh 
xây dung trumg chuân quôc gia, kiêm dinh chat luqng giáo dic có sij xáo trn 
do vic sap nh.p tnthng hc và thirc hin các tiêu chuân theo quy djnh mOi t?i 
Thông ur so 1 3/2020/TT-BGDDT, Thông tis sO 14/2020/TT-BGDDT cüa B 
giáo diic và Dâo tao  dn den t' l trithng dat  chuân quOc gia dat  thâp so v&i chi 
tiêu cüa tinh d ra. 

- Chuang trInh MTQG xay drng nOng thôn mai giai doan 202 1-2025 cIa 
dugc phê duyt chü triwng dâu tu nht.rng chua phé duyt báo cáo nghiên ciru 
khá thi cüa chuang trInh, nguyen täc tiêu chi phân bô vOn và chua bô tn ké 
hoach von thirc hiên näm 2021 nên ãnh hu&ng den kêtquã thrc hin chung cüa 
chuong trmnh, các xã chua duc bô trI von näm 2021 dê hoàn thin, nâng cao và 
duy tn các tieu chI dan den rat nhiêu xa bj rat tiéu chI. 

2. Nguyen nhãn 
2.1. Nguyen nhân khách quan 
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- Sir tác dng cüa bin di khI hu, thiên tai, djch bnh, nht làdjch tã 1cm 
châu Phi, di djch Covid- 19 dà tác dng bat igi den ké hoach phát triên kinh té - 
xã hi cüa tinh. Dc bit, di djch Covid-19 dä lam chuôi cung 1rng toàn câu bj 
gián doan,  dth gay; giá nguyen, nhiên, vt 1iu, cuâc, phi 4n chuyên hang hóa 
quôc tê tang cao; vic huy dng chuyên gia, nhà quãn 1, nhà thâu nuâc ngoài, 
may móc, thiêt bj nh.p khâu bj gián doan;  dA tác dng xâu den hot dng san 
xuât, kinh doanh cüa dat nn9c và cüa tinh. 

- Ngun vn du tu tr ngân sách nhà ntthc gp rt nhiu khó khán, chua 
dáp üng ducic yêu câu phát triên cho các ngành và linh virc. 

2.2. Nguyen nhân chü quan 
- Mtt s sâ, ngành, dja phuong vn chua thrc sr quyt lit trong tO chüc 

thrc hin nhim dixgc giao, biêu hin rô net trong thrc hin cong tác den bü, 
giài phóng mt bang; triên khai thirc hin các dir an dâu tu; tham muu các giãi 
pháp dt phá dê day nhanh tiên d thirc hin các dir an quan tr9ng cüa tinh,... 

- Näng hrc v tài chInh, quán tn, t chirc san xuAt kinh doanh cüa mt sO 
doanh nghip trên dja bàn tinh chm duçic cal thin, chisathIch ng vOi diên 
biên phirc tp cüa tInh hInh và chua dáp 1rng yêu câu phát triên và hi nh.p. 

- Cor sà h tng, cht lucing ngun nhân 1irc, tip c.n v dt dai và các 
djch vi tin ich chua dáp rng yêu câu ngày càng cao cüa nhà dâu tu. 

3. Bài h9c kinh nghim 
Tr thirc tin cong tác lânh dao,  chi  dao,  diu hành thè'i gian qua, có the rut 

ra mt so kinh nghim sau: 
- Trong mci hoàn cánh, luôn bâo dam s1r lânh dao  thng nhât cüa Ban 

Chap hành Dàng b tinh ma trijc tiêp, thumg xuyên là cüa Thu&ng trirc Tinh uy 
và Ban Thuing vi Tinh üy, là diêu kin tiên quyêt dê th1rc hin thäng igi nhiêu 
nhim vi lan dông th?yi trong diêu kiên rat khó khän. 

- Bài hc v phucing châm "Nç3i lrc là quyêt a'fnh, ngogi lirc là quan 
trong" vn con nguyen giá trj; vira tjch cijc, chü dng khoi thông và phát huy 
mi nguOn hrc xa hi; vra tranh thU sir chi dao,  ho  trV,  giUp d cUa Trung uong 
së gop phân tto dirng nguôn 1irc và cc hi phát triên cho tinh. 

- Trong lAnh dto, chi dto, diu hành phãi nh.t quán, quyêt liit, nhy ben 
và kip thai; barn sat yêu cau thirc tin, kjp thai có kê hoach, phuorng an, bin 
pháp phU hgp, linh hoat, sang to trong thrc hin miic tiêu kép. Tuy dôi không 
chU quan, lor là, mat cãnh giac và cUng khOng hoang mang, mat bInh tinh, nóng 
vi trong xtr l các tInh huông mOi, phU'c tp, chua có tiên l. 

- Nâng cao nàng lirc phân tIch, du báo, cãnh báo, nrn chäc tInh hInh, kjp 
thai ng phó, x1r l hiu qua nhng van dê phát sinh. Dê näm bat và giâi quyêt 
kjp thai, có hiu qua các vuâng mac, yêu câu cap bach cUa thirc tiên, dc bitlà 
các tInh huOng din biên nhanh trong phOng, chông dch và phát triên kinh te - 
xâ hi dOi hôi phái nâng cao näng hrc cUa h thông chInh trj và nàng 1iic quàn 1 
xã hi cUa nba nithc, nhât là cap ca s&. 

- Phát huy sic manh dai doàn kt toàn dan và tinh than tir 1irc, tir cuang; 
huy dng hiu qua mci nguôn hrc, tn diing cor hi, tang cixang hçip tác trong 
thirc hin miic tiêu, nhim vii dê ra. 
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- Tang cu&ng cong tác thông tin, tuyên truyn, tao  dông thu.n xâ hi; 
nâng cao tinh than trách nhiêm cong dan, tInh chü dng, tr chü; tInh ti,r nguyen, 
ti.r giac cüa ngi.thi dan trong phông, chông djch bnh; duy trI và phát triên san 
xuât, s tao ra src manh  dé vrcm len virng chäc. 

A Phan II 
ICE HOACH PHAT TRIEN KINH TE - XA HO! 

VA BAM BAO QUOC PHONG - AN NINH NAM 2022 

Näm 2022 là näm có nghia quan tr9ng, tao  nén tang dé thxc hin các 
miic tiêu cüa Ké hoach  5 nãm 2021 - 2025. Dr báo tInh hInh trong nithc và cüa 
tinh có nhCtng thun lqi, ca hi và khó khan, thách thi:rc dan xen nhiing khó 
khän, thách thirc nhiêu han. Djch bênh Covid-19 có the din biên phirc tap,  nguy 
hiêm han. Tôc do tang san phâm trên dja bàn chisa vüng chàc; rñi ro tiêp tiic gia 
tang. Sirc chông chju và nguôn hrc cüa nhà nuOc, doanh nghip và ngui dan 
giàm süt. Nguy ca phçic hOi kinh té chtm, suy giàm tang tru&ng vn con tiêm an 
nêu không kiêm soát dixçc djch bnh mt each ca bàn dê ma ci'ra trâ lai  nên kinh 
té; rüi ro lam  phát gia tang; thiên tai, bién dôi khI hu là nguy ca luôn tiém an. 

Ben canh  nhUng khó khän, thách thrc nhu trén, tInh hInh chInh trj - xã hi 
và kinh tê vi mô on djnh là nén tang quan tr9ng và vng chäc; kinh nghim, 
näng hrc, khã näng rng phó djch bnh tiêp tic dirçic nâng len; niêm tin cüa cong 
dông doanh nghip và ngu?i dan ngày càng tang. Dc bit, nhüng giài pháp mâi 
trong lãnh dao,  chi  dao,  diêu hành cüa Quôc hi, ChInh phü và Tinh üy, HDND, 
UBND tinh ye phát triên kinh té - xa hi; khOi phiic, thüc day san xuât kinh 
doanh; cãi thin môi trtxang dâu tu kinh doanh, hO trçi và phát triên doanh 
nghip; day manh  xuât khâu; day nhanh tiên d giãi ngân von dâu Ui cOng và 
huy dng nguôn hic xâ hi, phát triên h thông kêt câu ha tang,... së thUc day 
tang tru&ng manh  hon trong näm 2022. 

I. M!JC TIEU 
1. Mtic tiêu tng quát 
Chü dng, thIch l'rng an toàn, linh hoat,  kiêm soát hiu qua djch bnh 

Covid- 19, bão v tôi da src khOe, tInh mang cUa Nhân dan. Tp trung tn dung 
tot co hi dê thüc day phc hôi và phát triên kinh tê xã hi. Gi vng On djnh 
kinh tê vi mô, kiém soát lam  phát, th?c hin cci câu lai  nén kinh té gän vói dôi 
mói mô hInh tang truàng, nâng cao näng suât, chat h.rgng, hiu qua và s1rc c?nh 
tranh cOa nên kinh tê. Day nhanh tiên d xây dirng h thông kêt câu h tang 
dông b, nhât là các cong trInh trQng dim. Nâng cao chat lung nhân lijc gän 
vói phát triên khoa h9c, cong ngh và dôi mOi sang tao.  Chü tr9ng phát trién van 
hóa, bão dam an sinh xã hôi và dai song cüa nguai dan. Tang cu&ng quan l' tài 
nguyen, bâo ye mOi tnr&ng, phOng chng thiên tai, irng phó biên dôi khI hu. 
Day rnanh  cãi each thU tiic hành chInh, tao  rnôi tru&ng thông thoáng, thun 1i 
cho dâu ti!, san xuât kinh doanh. Quyêt liet phOng chông tham nhUng, lang phi. 
Nâng cao hieu qua hoat dng dôi ngoai và hi nhp quOc tê. Cüng cO quôc 
phOng, an ninh, báo dam trt tr an toàn xâ hi. 
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2. Các chi tiêu chü yu 
2.1. Các chi tiêu kinh tl: 
- Tôc d tang tng san ph.m trên dja bàn (GRDP) tr 6,5-7% so viii näm 

2021, trong do: khu virc nông, lam nghip và thüy san tang 2,5-3%; khu vlrc 
cong nghip - xây drng tang 13,5-14%; khu virc djch v1i tang 5,5-6%. 

- GRDP bInh quân dâu ngi.thi dat  tü 63-66 triu dOng. 
- Tong von dâu fl.r phát trin toàn xã hi dt khoãng 24.000 t' dông. 
- TOng thu ngân sách trên dja bàn dat  4.095 t' dông; Trong do: Thu ni 

da dat  3.445 t' dông, Thu xuât nhp khâu dat  650 t dông. 
- San luqng hwng thirc có hat  26  van  tan. 
- Trông rrng tp trung: 7.000 ha. 
- Tong san luçrng thug san d.t 37.500 tan. 
- T' lxâ dit chuân nông thôn mói là 66,3% (tixcing ducing 67/10 1 xã), t 

l xã dat  chuân nông thôn mri nâng cao, kiêu mâu là 6,9% (tuang ducing 07 xã). 
- Tng mrc ban lé hang hoá và doanh thu djch vi dat  3 8.000 t' dông 
- So doanh nghip thànb 1p myi 420 doanh nghip. 
2.2. Các chi tiêu xä h3i: 
- Tao vic lam mri cho 12.000 lao dng 
- T' l lao dng qua dào tao  dat 70,27%; trong do dào tao  có bang cap, 

chi.rng chi dat  32,5%. 
- T' l ngui dan tham gia bão him y té dat  96,5%. 
- Giàm t5' 1 h nghèo toàn tinh 1,0-1,5%. 
- T l trung thrçic cOng nhn dat  chuân quôc gia 63%. 
2.3. Các chi tiêu mói trw&ng: 
- T' l d che phü rrng trén 49,9% 
- TS'  1 h gia dInh nông thôn sr ding nuOc hçp v sinh dat  93,48% 
- T' 1 ngisi dan do thj duçic cung cap niiâc sach  qua h thông cap nithc 

tp trung dat  trên 95%. 
- T' 1 chit thai rn a do thj dixc thu gom dat  96%. 
2.4. Các chi tiêu ye an ninh, quc phông 
- Cong tác tuyn quân dat  100% k hoach. 
II. NHIEM VU PHAT TRIEN CAC NGANH, LiNH VIJ'C 
1. Tp trung thiyc hin Iinh hot, hiu qua muc tiêu vira phông, chng 

dlch Covid-19, vfra phiic hôi, phát triên kinh t xã hi 
a. Quán trit và thirc hin dñng chü trucing cüa ChInh phU ye thIch üng an 

toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch Covid-19 theo Nghj quyêt 128/NQ-CP 
ngày 11/10/202 1, tao  diêu kiin khôi phic san xuât, kinh doanh, phát triên kinh 
tê - xâ hi, disa dai sOng sinh boat cüa nhân dan dan trâ laj  trng thai binh 
thithng mai vai miic tiêu "báo v thc khoé, tInh mgng cza nhán dan là trên hêt, 
tru'&c hét". 

Toàn h thng chInh trj tip tiic tru tiên cao nht cho cOng tác phOng, 
chông djch Covid-19 vOi tinb than "chông djch nhi..r chông gic". Chü dng các 
phung an, kjch bàn theo tirng cap d djch dê kjp thai ing phó vói mi tInh 
huông; tuyt dOi không thrqc chü quan, l là. Tang ci.rang 1mg diing cong ngh, 
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cong ngh thông tin phiic vij phông, chng djch, trong do, áp diing bat buc mt 
so giãi pháp phic vi miic tiêu truy vet, phát hin nhanh nguôn bnh, nguy c1 
djch bnh theo chi dto cüa Ban Chi dao  quôc gia phOng chông djch Covid-19. 

Day manh,  dôi mcci cong tác thông tin, tuyên truyn vOi các hInh thirc, 
each thirc phong phü, da dng dê ngithi dan hiêu, nâng cao nhn thüc, trách 
nhim trong phOng, chông djch Covid-19. Tiêp tc chü trucrng kêt hçip hài hOa, 
hiu qua gi&a phOng ngi~a và tan cong djch, trong do tan cong là chInh, chü 
dong thirc hin môt so giài phap nhu: xét nghim trén din rng, nâng cao näng 
hrc xèt nghim, nhât là àtuyên huyên. Chuân bj, bão dam sn sang các i°ai  vt 
tu, trang thiêt bj, boa chat, sinh phâm và các diêu kin vt chat khác cho mi 
tInh huông djch bnh CO the xãy ra. Cüng cO hoit dng các di dáp 1rng nhanh; 
cong tác xét nghim và c sâ diêu trj các tuyên dam bão dü näng 1irc dáp rng 
vâi djch bnh ké cã phuong an djch büng phát lan. Sam hoàn thành và dua vào 
hot dng cOng trInh: Cái tao, nâng cap Bnh vin chuyên khoa lao và bnh 
phôi; Hang mllc: Xây drng rnâi Khoa diéu trj djch bnh nguy hiêrn, nhà câu nOi 
và câi tao,  süa chira mt so hing mic khác phiic vii phOng, chông và diêu trj 
dich bênh Covid-19. 

Chü dng tip nhn các ngun vAc xin phOng COVID- 19 vã dy nhanh 
tiên d tiêm chüng cho ngu1i dan ngay khi nhn di.rçic väc xin dam bào bão an 
toàn, hiu qua, nhàm tao  min djch cong dông trong thai gian sam nhât theo 1 
trInh triên khai cüa Chinh phü và B Y té. 

Huy dng mçi nguOn hrc, khuyn khIch xâ hi hoá trong phOng, chông 
djch 19 và thirc hin an sinh xâ hi. Tiêp tVc  triên khai thirc hin các chInh sách 
h trq ngi.thi lao dng và ngi.thi sü diing Lao dng gp khó khàn do bj ánh hu&ng 
bâi dai  djch Covid-19 kjp th?yi, dam bão diing dOi tllcYng, cOng khai, minh bach. 

b. To chirc thirc hin kjp thai, dng bO,  hiu qua cac chInh sách, giâi pháp 
diêu hành cüa Chinh phü ye tang cixang on djnh kinh tê vi mô, kiêm soát lam 
phát 

Tip tiic thirc hin chInh sách tin t chü dng, linh hoat, phôi hqp chat 
chë vói chInh sách tài khóa và các chinh sách kinh té vi mô khác, dam bâo m1jc 
tiêu kiém soát lam  phát, ho trg tang tnr&ng kinh tê, bâo dam thanh khoãn cüa 
các to chic tin diving; chInh sách t' giá linh hoat, phü hp vOi diên biên cüa thj 
tnrang. Triên khai các bin pháp kiêm soát và han  chê nq xâu phát sinh, phân 
dâu duy trI t' 1 n xâu duâi 2%. 

T.p trung cong tác buy dng v6n; thrc hin tot chü truang cüa Chinh phü 
ye vic co câu 1i thai gian trã ng, min, giám, lãi, phi, gi nguyen nhOm ng dOi 
vai khách hang bj ânh hi.rang bài djch Covid-19. Tiêp tVc  thirc hin các giái 
pháp tháo gâ khO khãn, tao  diêu kin thun lqi trong vay vOn tin diing ngan hang 
cho doanh nghip và h dan trong tiêp cn các nguOn von vay, nhât là dôi vâi 
các doanh nghip san xuât kinh doanh trong 1mb virc nOng nghip nOng thôn, 
doanh nghip nhô và vüa, cOng nghip ho try, cong nghip ang ding cOng ngh 
cao. Ngân hang ChInh sách xâ hi tiêp tic triên khai các chtrng trInh tin ding 
cho vay h nghèo và các dOi tung chInh sách theo quy djnh. 

Trin khai dng b các bin pháp, giãi pháp tang thu, chông that thu ngân 
sách. Triên khai thirc hin dông b, hiu qua kê hoach  thich irng an toàn, 1mb 
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hoat và kim soát Co hiu qua djch bnh Covid- 19, tháo gi khó khan, vuâng 
mac; ho trçl vàtao diêu kiên thun lçii nhât dê doanh nghip và ngithi dan phiic 
hôi và phát triên san xuât, kinh doanh. Tto dt phá quyêt 1it và mnh me hon 
nüa trong thirc hin và giái ngãn nguôn von dâu tu cOng. Ththng xuyên theo dOi 
diên biên tInh hInh thu, phân tIch, dánh giá và d%r báo nguOn thu; phân dâu thu 
dit và vucYt dir toán thu thrgc J-IDND tinh giao näm 2022. Huy dng hiu qua 
các nguôn hrc xà hi và uu tién bô tn nguôn NSNN dê tp trung cho các hot 
dcng phOng, chông djch, nâng cao näng 1ixc h thông y té Triên khai dông b, 
phôi hçip chat chë giüa các co quan, dja phuong trong cong tác diêu hành giá. 
Tang ctthng cOng tác thanh tra, kiêm tra giá kêt hçip vi thuê dê ngãn ch.n và 
kiên quyêt xr 1 các hành vi tang giá bat hqp 1, nhât là dôi vâi các nguyen vt 
lieu quan trpng và các mt hang tiêu dung thiêt yêu. 

c Tap trung nguôn luc thixc hiên hiêu qua Kê hoach phuc hôi va phat 
triên kinh tê - xã hi. Tiêp t1ic ho trçl, tháo gi khó khän, thüc day san xuât kinh 
doanh. Phát triên mnh thj truingni dja, thiic day xuât khâu ben vüng, bào 
darn nguOn cung hang hóa thiêt yêu, nguyen, nhiên, vt 1iuphiic vii cho san 
xuât, không dé th'rt gay chuOi cung 1rng. CO giãi pháp ci the dê ho trq nguâi lao 
dng quay tr& li lam vic. 

2. Thrc hin thrc chat, hiu qua hon co cu 1i nên kinh t gall vOi 
di mri mô hInh tang tru'O'ng, nâng cao nãng sut, chat hrqng, hiu qua và 
sfrc canh tranh. 

a. Dy manh  giãi ngân vn du tii công, phân dâu dt t l giài ngân trên 
90% trong näm 2022. Thrc hin nghiêrn quy djnh cUa pháp 1ut ye dâu tu công; 
cac nguyen täc, tiêu chI, thu tir ru tiên bô tn von dâu tu nguôn NSNN; nâng cao 
chat luçing cong tác xây dirng kê hoch, tang cung hiu qua cong tác to chirc 
thirc hin theo nguyen täc h.0 kiêm, bão dam tInh tuân thu cac quy djnh và hiu 
qua dâu tu cong. Day nhanh lien d xây dirng các dr an h tang quan tr9ng thüc 
dày phat triên kinh té - xã hi. Nâng cao trách nhim ngui drng dâu trong vic 
quyêt djnh chü tnrclng dâu tu, quyêt djnh dâu tu di,r an; thirc hin tot cong tác 
chuân bj dâu tu, giãi phóng mtt bang, den bü, tái djnh cu cüa các dir an d? kiên 
khâi cong mâi trong giai doan 202 1-2025. 

b Thuc hiên sap xêp, co CâU lai doanh nghiêp nha nuoc, don vi six nghiêp 
cOng lap. Hoàn thành kê hoach cô phân hóa; day manh  vic chuyên dôi các don 
vj sir nghip cong ip sang tir chü kinh phi hoat dng. Thrc hin phân Ioai tir 
chü don vj s1r nghip cOng 1p theo Nghj djnh sO 60/2021/ND-CP cüa ChInh 
phil 

C. Tiép tiic Co Câu laj  ngãn sách nhà nurc theo hung bn vng, h trçi 
phiic hôi tang tnrng. Triên khai thirc hin tot Kê hoach tài chinh 5 nàm tinh 
Quâng Trj giai doan  202 1-2025. Thrc hin Co cau 1i ngan sách nhà nrnc và nq 
cong theo huàng an toàn, ben vng, tang t tr9ng chi dâu tu phát triên, gan vâi 
day mnh sap xép to chuc b may, tinh giãn biên chê, dOi m&i khu vrc sir 
nghip công; tang cuäng quãn I, sü diing tiêt kim, hiu qua các nguOn hrc tài 
chInh nhà nuOc. 

d. Dy manh  co cu lai  gn vâi phát trin các ngânh linh virc, cli th: 
- Vé san xuát nóng, lam nghip, thüy san 



21 

TO chirc triên khai thrc hin Phwing an san xut näm 2022; Tiêp tiic thirc 
hin Phtxcing an so 4492/PA- UBNI) ngày24/9/2021 cüa UBNID tinh ye khôi 
phc, si diing phü hçip din tIch dat san xuât bj bôi lap và din tIch cay an qua, 
cay cong nghip dài ngày bj ãnh hring do thiên tai näm 2020. 

TIch c1rc chuyên dOi dat lña thiêu nuóc, dt lüa kern hiu qua sang trng 
các l°ai  cay trông cin hoc hlnh thirc san xuât có giá trj kinh tê cao horn. Day 
manh lien kêt san xuât gãn vi chê biên va tiêu thii san phâm theo hiiàng hang 
hóa. Thirc hin chucing trInh tái canh và thâm canh các loti cay cOng nghip: 
cao su, cà phê, ho tiêu gän v&i chê biên, thi tri.thng tiêu thii và xây drng thuong 
hiêu hang hóa. Khuyen khIch và tao diêu kiên cho mi to chi'rc, các nhân, các 
thânh phân kinh tê, tranh thu mci nguôn von dâu tu vào chê biên nông san. Day 
mnh ng ding khoa hçc cong nghê trong tO chic san xuât theo quy trInh hthi 
co, GAP, an toàn th?c phârn; nhân rng rnô hInh san xuât cO hiu qua, thüc day 
phát triên kinh té nOng nghip. 

Dy mnh phát trin chän nuOi theo hung cOng nghip, ban cong nghip, 
quy mO trang trai,  gia tri tp trung gän vth an toàn sinh hc và phàng tr1r djch 
bnh co hiu qua. Tiêp tlic ma rng chàn nuOi áp diing quy trInh VietGAP; 
khuyên khich to chüc san xuât khép kin, lien kêt gia các khâu trong chuôi giá 
trj. Phát triên chän nuoi 1cm, chuyên djch cor câu dan 4t nuOi theo htrang tang t 
trng gia cam, gia sue an có. Nâng cao hiu qua cOng tác kiêm soát giêt mô; 
kiêm soát djch bnh, bao v an toàn cho dan gia sue, gia cam. 

Nâng cao chat Itrçing cOng tác quán 1, bão v, si diing và phát triên rirng. 
Phát triên mO hInh trông thng g lin, g có chirng chi quãn l thng ben vüng; 
quãn l và giám sat chat chê vic chuyên dôi miic dIch sCr diing rung và trOng 
rung thay the dung quy djnh. 

Giãrn dn san hxcing khai thác thüy san yen bô, day mnh khai thác thUy 
san xa bar, bao v và phát triên nguôn lçii, gän khai thác thüy san vri báo v chU 
quyen quôc gia và an ninh quOc phông. Phát triên các vüng nuôi thUy san thâm 
canh üng ding cOng ngh cao, nuOi an toàn sinh hoc, bào v môi tru?mg sinh 
thai; chü trng phOng chông djch bnh và an toàn mOi tru&ng nuOi thus' san. 
Phát triên cor sâha tang nghe Ca, nhât là các khu neo du tránh trü bão kêt hçp 
cãng cá. Nâng cap, sun chih các cOng trmnh thuS' lçii dê dam bão an toàn ho chira. 
Khuyên khIch dâu tu nâng cao chat luçing sc chê, chê biên nOng san bao dam v 
sinh, an toàn, chat hig. Tang cuarng xüc tien, quang bá các mt hang nông san 
chü h,rc, có lcii the canh  tranh cüa tinh. 

- Vé cong nghip - xc2y dng: Tiê'p tyc thic day chuyên djch cci câu ngành 
cOng nghip theo hithng tang 1j' trQng các ngành ché biên, ché tgo. 

Tip t11c h trcl COng ty Din lirc quc t Thai Lan (EGATi) và Cong ty 
Gazprom International sam hoàn tat thu t%ic dau tu dê triên khai xây dirng nhà 
may nhit din Quang Trj 1 cOng suât 1.320MW và Nhà may din khI cOng suât 
340MW trong Khu kinh tê DOng Nam. H trq nba dâu tu các dy an din gió dà 
duçyc quy hoch tiép tic hoàn thin thu tile, triên khai thrc hin dir an. TIch circ 
lam vic vOi các b, ngành Trung ucing dê dua các di1 an cOng nghip, din näng 
tr9ng diem cüa tinh vào các quy hoch ngành quOc gia. 
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Huy dng mçi ngun vn d du tu và hoànthin kt cu h tang các khu 
cong nghip, ciim cOng nghip hin có và phát triên them các ciirn cong nghip 
theo quy hoach dé thu hi'it dau tu, trong do quan tam dâu tu h thông xr l chat 
thai. Kêu gçi và thiic day tiên do dâu tu xay dirng các dir an chê biên nông, lam, 
thUy san, dt may, cac d an din gió, thüy diên nhO. Tiêp tVc  theo dOi, don doe 
tiên d dâu ti.r các dir an näng luqng, dir an cong nghip trên dja bàn dê s&m dim 
vào hoat dng. 

Quân l chat chë nàng lirc hoat  dng xây drng; tang cu&ng kim tra chat 
hrcmg cOng trInh, cOng tác an toàn lao dng, v sinh môi tnRmg tai  các cong 
trInh xay dirng trên dja bàn tinh. Quan tam thirc hin các chi.rong trInh, chInh 
sách ye nhà a trên dja ban tinh. Tirng bithc quãn l thj trithng bat dng san, xây 
dirng các bin pháp nhäm minh bach  hoá hoat dng giao djch, kinh doanh bat 
dng san trên dja bàn tinh. Nâng cao vai trô tham muu, djnh hi.râng và tang 
ci.rang cong tác quàn l nhà nuac trong linh vi1c vt lieu xây d1rng. Tang cithng 
kiêm tra chat lucing các san phâm, hang hóa 4t lieu xãy drng ducic nhp khâu, 
san xuât, km thông và dua vào sà diving trong các cong trInh xây dirng trên dja 
bàn tinh. 

- Vé thuvng mgi - djch vy - du ljch 
Triên khai thirc hin các chucing trInh, dê an phát triên ngành cong 

thuang65. Thu hut dâu tu các trung tam djch vii logistic, các tong kho trén tuyên 
hành lang kinh tê Dông Tây. Tich circ thüc day hoat dng thucing mai  biên giOi, 
khai thác hiu qua Hip djnh Thucing mai  biên giói Vit - Lao. 

Rà soát, bô sung djrih huang phát triên mt sO san phâm chU hrc cUa dja 
phuong; tp trung chi dao  xây dijng các san phâm dja phuGng mang thuong hiu 
quôc gia. Nhân rng mô hInh thI diem chçi bão dam an toàn thrc phâm. 

Dy manh  và nâng cao chat luçmg, hiu qua hot dng xüc tiên throng 
mai, kêt nOi giao thu'ong, xuât khâu hang hóa; lien ket, hçp tác tim kiêm thj 
tru1ng dê tiêu thii, chi dn dja l cho môt so san phâm chü lirc. Khuyên khIch, 
hO trcir và t?o  dieu kiin cho doanh nghip kêt nôi cung câu, xây dirng thucrng 
hiu, m& rng thj trumg. Day manh  phát triên thuong mai  din tCr. Thirc hin 
hiu qua cuc 4n dng "Nguai Vit Nam uu tiên dung hang Via Nam". Phát 
triên h thông ch dâu môi, chg nông thôn, chq chuyên doanh, các trung tam 
phân phOi hang hóa, trung tam thuong mai,  siêu thj van rninh, hin dai.  Phát huy 
hiu qua ha tang thuong mai  khu virc biên giâi; phân dâu kim ngch xuât khâu 
dat 330 triu USD, kim ngch nh.p khâu dat  250 triu USD. 

Khuyên khIch, tao  diu kin thun igi cho nba dâu tu thirc hin các dir an 
dâu tu trong các 1mb virc: san xuât hang xuât khâu, xây dirng các trung tam 
thucing mai,  sieu thj, kho dir tri hang hóa, kbo ngoi quan, mng luâi chci,trung 
tam hi ch triên lam, nãng cap he thông các cua hang xang dâu, phát triên mO 
hInh cua hang xäng dâu gan vai tram  dimg nghi ho.c cira hang kinh doanh xang 
dâu và djch vii tOng hop trên tuyen Quôc 1 9, dithngHO Chi Minh, QuOc l 1; 
phát triên mng luOi cüa hang xäng dâu tai  các tuyên giao thông cap huyn. 
Tiiên khai dâu tu các tOng kho xäng dâu trên dja bàn tinh theo Quy hoach da 

Chi.nng trinh xüc tin thising mai tinh Quâng Trj giai doan 202 1-2025; D an phát trin djch v,i logistics trth 
dja bàn tinh Quãng Trj den nãm 2025 



23 

di.rçc phé duyêt. Thu hut d.0 tu, phát trin mang lu&i kho tang, bn bâi, djch vi 
logistic. 

Tiêp t1ic triên khai thirc hin có hiu qua cac D an, hoach phát triên du 
ljch thành ngành kinh tê müi nhon. Triên khai kê hoach  phiic hôi hoat dng du 
ljch Quáng Trj trong dieu kiin thIch rng an toãn, linh hoat, kiêm soát hiu qua 
djch Covid- 19. Triên khai thirc hin Nghj quyêt quy djnh mt so chInh sách h 
tr phát triên du ljch trên dia bàn tinh. Tang cithng cong tác thông tin, quãng bá, 
xüc tiên dau tix trong linh vrc du ljch. Ho trq, tao  diêu  kiin  thun igi dê các nhà 
dâu tu triên khai các dir an dâu tiz phát triên du ljch, nhât là dir an cüa các nhà 
dâu ti..r chiên luqc nhäm tao  buOc phát triên dt phá cho du ljch tinh. Phát triên 
san phâm du ljch, dc bit là nhng san phâm mang tInh d.c trtxng cüa Quãng 
Tr. Tang cll&ng lien kêt, hp tác phát triên du ljch vi các tinh trong khu virc, 
nhât là vth Quàng BInh - Thüa Thiên Hue - Quãng Nam - Dà Näng. 

3. Huy dng, sir duing có hiu qua các ngun liyc du tur cüa nn kinh 
té; Day nhanh tiên d thyc hin quy hoch, các dij an du tir,dc bit là các 
dir an, cong trinh trQng diem; tiep tic xay dirng nong thon mo'i. 

Day nhanh tiên do vã hoàn thành có chat luçing Quy hoach tinh Quãng Trj 
thii kS'  2021 - 2030 tam nhIn den nàm 2050; Hoàn thin các '°ai  quyhoch th?ii 
kS' 2021-2030 theo quy djnh cUa pháp lut, phiic v1 yêu câu phát triên cüa tinh 
trong giai doan tOi. 

Thirc hin t& cong tác chun bj d.0 tu, phân bô von có tr9ng tam, trQng 
diem nãng cao hiu qua dâu tir cong. Kjp thii thrc hin các giãi pháp tháo gi 
khó khän, day nhanh tiên dO thrc hin và giài ngân các dir an. Triên khai thirc 
hin có hiu qua các Chung trInh m1ic tiêu quôc gia giai doan  202 1-2025. 

Thüc day manh  me du tix ngoài nhà nilóc gän vói tp trung tháo nhanh 
cac khó khän, vithng mac, diem nghen trong triên khai các dir an dâu ti.r, san 
xuât, kinh doanh. Chñ tr9ng kêt nôi ye the ché, chInh sách, tao  sir ttwng thIch dê 
nâng cao hiu qua hçrp tác và sir diing nguôn vOn dâu tu.Tp trung thirc hin tOt 
cong tác giãi phóng mt bang, tao  qu5' dat sach  dé triên khai các dir an; day 
nhanh tiên dO thuc hiên cac dir an dâu thâu, dâu giá các khu dat giao cho doanh 
nghip thuê. Thirc hin nghiêm quy djnh cüa pháp lu.t ye linh virc quàn 1 dâu 
tu. 

Tang cuing huy dng các ngun vn dâu tu tir các thành phân kinh tê 
tham gia dâu tu xây dirng kêt câu ha tang và phát triên kinh tê. Xâ hOi  hóa dâu 
tu trong mOt so 1mb virc djch vii cOng. Ap diing hInh thuc dôi tác cong tu trong 
thirc hin các chucTng trinh, dir an, dc bit là các dir an có quy mô lan. Day 
rnanh thu hut dâu tu trirc tiêp nithc ngoài vào tinh. Tranh thu sir h trg, giup d 
cüa Trung uong dé vn dng vâ triên khai thrc hin các dr an ODA Va nguôn 
von do các bO, ngành Trung uoTig quân l. Phân dâu triên khai mOt  sO dir an 
dng hrc dã duçic xác dinh, nhât là tai  Khu kinh tê DOng Nam. 

Xây dirng djnh hithng thu hñt du tu; Chucmg trInh xñc tin du tu nàm 
2022. Trin khai xây dirng Co si d& lieu ye quãn i cap phép dâu tx và chirng 
nhn dâu tu trên dja bàn tinh. Tp trung tháo gO' khó khän cho nhà dâu tu, doanh 
nghip chju ãnh hu&ng cüa djch Covid-19 dé tang khã nàng canh  tranh. 
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Tp trung dâu ti.r xây drng k& cu h tng giao thông, h thng nông 
nghiêp, nôngthôn; các cong trInh phiic igi xâ hi; ho trg dâu tii ha tang du ljch... 
Day nhanh tien do thuc hin cac dir an trong diem, dng 1c, có sic lan tOa, thüc 
day phát trién kinh té - xã hôi cüa tinh, nhât là các cong trInh giao thông quan 
tr9ng kêt nOi các khu kinh te, khu cOng nghip, cira khâu quôc tê Lao Bào, La 
Lay vói cãng Cüa Vit, cãng M Thüy và h thông giao thông quôc gia; xây 
dung c si ha tang cac do thi trên dia ban tinh DAc biêt, tap trung sir chi dao va 
nguôn hrc dâu tu dé day nhanh tiên d thrc hin các dr an quan trQng dugc hra 
ch9n khánh thành và khâi cong chào mrng 50 näm giãi phóng tinh Quàng Trj. 
Triên khai có hiu qua các chucmg trInh mic tiêu quOc gia. 

Tiép t11c day rnanh  phong trào thi dua xây drng nông thOn mâi; da dng 
hóa các nguôn 1irc dâu tu, thu hut và nâng cao hiu qua sir diing các nguOn von 
dâu tu xây dung nông thôn mâi. 

4. Tip tiic thirc hin các giãi pháp cãi thin môi tru*ng du tir kinh 
doanh, nâng cao näng 1ic cinh tranh, phát triên doanh nghip. 

Thurc hin có hiu qua các chucing trInh, d an cãi thin môi truông dâu tu 
kinh doanh, nâng cao näng 1urc canh  tranh, phát triên doanh nghip. Day manh 
cOng tác xñc tiên, kêu gçi dâu tu các dir an trQng diem vào các khu kinh té, khu 
cOng nghiêp va khu dich vu du lich cua trnh theo dung quy hoach dãc biét la tai 
Khu kinh tê Dông Nam Quáng Trj. H6 trg, tao  diêu kin dê các nhà dâu tux to 
chrc triên khai thrc hin các dr an diing tiên d. 

Tip tic thirc hin vic rut ngn thai gian xi:r l các thu ti1c dàng k kinh 
doanh duci mi.rc bInh quân cüa cãnuóc. Djnh kS'  to chüc Hi nghj dôi thoai giita 
UBND tinh vOi doanh nghip, dôi thoai chuyén d ye tài nguyen môi tru&ng, 
thuê, bâo hiém... nhäm kjp thii giâi quyét nhing khó khän, vuâng mac cho 
doanh nghip; duy tn có hiu qua mO hInh cà phé doanh nhân. Tang cumg han 
nüa hiu qua cong tác tham van Doanh nghip, tao  diêu kin doanh nghip tham 
gia vào gop chInh sách, pháp lut có lien quan tai  tinh. Khuyén khIch các 
doanh nghip gia tang san xuât do ânh huxâng cüa djch Covid-19. 

Tip tuc trin khai thrc hin nhim vi, giãi pháp ye cãi thin và nâng cao 
chi so ci và phân dâu chi so nàng lrc canh  tranh cap tinh (PCI) näm 2022 tang 
3 bc so vâi näm 2021 .Trién khai thrc hin có hiu qua Kê hoach ho trg khO'i 
nghip dOi mâi sang tao  trên dja bàn tinh Quãng Trj den näm 2025. 

5. Nâng cao chat hrçrng vii sü' duing hiu qua nguin nhân lirc, giáo duic 
diio to; dy minh &ii mói sang to, 1mg duing và phát triên mnh me khoa 
hQc, cong ngh 

Chü tr9ng dào tao  nhân lirc Co k näng trInh d chuyén mon k5 thut cao 
dáp 1rng yêu câu cüa cuc cách mang cong nghip Ian thir tu. Tp trung dâo tao 
nguôn nhân hrc cao phu hcip vâi sijphát trién kinh té - xa hi cüa tinh. Tang 
cu&ng dào tao  ngành nghê k5 thut dê phiic vu phát triên kinh tê dja phuang. 

Tiêp tiuc thirc hin hiu qua các nhiêm v1i, giâi pháp theo tinh than Nghj 
quyêt so 29-NQ/TW ye dOi rni can ban, toàn din giáo diic và dào tao.  Bão 
dam dieu kiin, chat lugng, tién d trienkhai chuang trInh, sách giáo khoa giáo 
diic phô thông theo Nghj quyet so 88/2014/QH13 và Nghj quyêt so 
51/2017/QH14 cüa Quôc hi. Day manh  giao quyen tur chü, tui chju trách nhim 
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trong các cci si giáo diic; Tang cx&ng chun hóa, nâng cao trInh d nghip vii 
di ngU can b quàn 1, giáo viên; tIch crc dôi mOi phuGng pháp day - hçc. 

TIch crc trin khai thirc hin chtrong trinh, sách giáo khoa mOi. To chi'rc 
hoat dng dy h9c linh hoat phü hqp vi tInh hInh djch bnh Covid- 19 trên dja 
bàn. Triên khai có hiu qua, thiêt thirc Chuong trInh "Song và may tInh cho em" 
dê üng h và trao tng thiêt bi phuc vii hoc tp cho h9c sinh có hoàn cãnh gia 
dinh khó khän, ho nghèo, yang sâu, vüng xa, vüng biên giOi, hãi dão. Cüng cô, 
nâng cao chat krçing cong tác phô cp giáo diic, xóa mu chi. 

DAy manh  xây drng trithng chuAn quc gia a tAt câ các cAp, bc h9c; 
Tmg buac xây drng tru&ng hçc kiêu mAu các cap, bc h9c. Huy dng cac 
nguôn lirc dê tang cuang c so vat chat, trang thiêt bj day  hçc. Tiêp tiic triên 
kbai thrc hin Dê an xóa phông hçc tam,  phông h9c miwn  giai doan 2019 - 
2025. Sap xêp hp 1' mng hrOi truang lOp trên dja bàn tinh, to chirc hiu qua 
boat dng cüa các tmOng h9c sau sap nhp. 

Chü trçng cong tác xà hi hóa giáo dijc, cong tác khuyên hQc, khuyên tài. 
Day manh  vic phân luông hçc sinh. Nâng cao chat hsng giáo dc và day bce 
ngoi ngü. Day manh  üng diing cOng ngh thông tin trong giàng day, nghiên 
cOu khoa hçc. Tiêp tic triên khai chixcmg trInh hçip tác, giao luu, trao dôi giáo 
viên và hc sinh vOi rnthc ngoài. 

Tiêp mc trin khai thrc hin có hiu qua Nghj quyt so 31/201 7/NQ-
I-IDND ngày 14/12/20 17 cOa HDND tinh ye chInh sách ho trçl irng diing và nhân 
rng các kêt qua khoa hc và cong ngh trên dja bàn tinh giai don 2017-2025. 
Xây dimg và to chOc triên khai Co hiu qua các chuang trInh, kê hoach  khoa hçc 
và cOng ngh phiic vi phát triên kinh tê - xã hi. ,Triên khai thirc hin có hiu 
qua nhüng chInh sách mang tInh dt phá dê khuyên khIch và thuc day dôi mOi 
sang tao  trong khu virc doanh nghip, djch vii cong. 

Ca cAu iai  cac chuong trInh, nhim v11 khoa hc và cOng ngh theo chui 
giá trj cüa san phâm, tao  gia tn gia tang. Phát triên thj truOng cong ngh, tao 
diêu kin thun li cho boat dng chuyên giao cOng ngh din ra manh  me trên 
dja bàn tinh. Tang cuang dào tao,  tp huân, chuyên giao cong ngh, tu van, ho 
trg dua khoa hc và cong ngh üng diing vào san xuât trén dja bàn tinh. 

Ttp trung phát trin san phAm có khâ näng hoàn thin nâng cap, dc bit 
là các san phâm có khã näng phát triên thành san phâm chü lirc trong Chuang 
trinh OCOP cüa tinh. Day manh hoat dng sO hihi trI tue,  tiêu chuân do luang 
chat lugng phic v11 có hiu qua phat triên kinh tê - xA hi và qua trInh hi nhp 
kinh té quOc té. 

Thüc dAy di mOi sang tao,  chuyn di s& tang cuang ing diing KHCN 
huOng tOi kinh tê sO, kinh tê xanh, kinh tê tuân hoàn. . .Tich c1rc và day nhanh 
han vic ho trçi chuyên dôi sO cho doanh nghip. Day manh  irng dicing cong ngh 
thông tin trong hoat dng chi dao,  diêu hành và xO l cong vic; don giãn boa 
thu tue hành chInh, bâo dam cong khai, minh bach, tao diêu kiin thun li tOi da 
cho nguOi dan và các doanh nghip. 

6. Phát trin toàn din, dng b các Iinh virc van hóa, xã hi, bão dam 
an sinh, phüc Lçri xa hi, nâng cao âô'î song vt chAt, tinh thAn cüa ngirôi 
dan, nhAt là 0 vüng sâu, vüng xa, biên giói 
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Tp trung chu.n bj và t chüc t& L hôi VI Hôa bInh näm 2022 và các sir 
kin quan trçng: k nim 115 näm Ngày sinh Tong BI thu Lê Duân (07/4/1907-
07/4/2022); k nim 50 näm Ngày giãi phóng tinh Quang Trj (01/5/1972-
01/5/2022); 50 näm sir kin 81 ngày dêm chiên dâu bào v Thành Co Quãng Trj 
(1972-2022), 75 nam Ngày Thucmg binh lit si (27/7/1947-27/7/2022) và k' 
nim Ngày giãi phóng cüa các dja phirang trén dja bàn tinh. Xây durng môi 
truvng van hoá lành mnh; xay dirng däi song van hoá cci sâ; thirc hin tot 
phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dirng di song van hoá", xây drng gia dInh, 
lang, bàn, xã, phtthng, co quan cong sâ van hoá. Thirc hin cong tác bão ton, 
phát huy giá trj di san van hóa dan tc. Triên khai có chat h.rqng cuc vn dng 
"Toàn dântham gia rèn 1uyn than the theo g11ong Bác Ho vi dai".  To chirc tot 
các giãi the thao trên dja bàn tinh. 

Thirc hin dOng b các giãi pháp nâng cao chtt krçcng khám chta bnh; 
day mnh üng diing cong ngh thông tin trong quân 1, khám, chüa bnh ti các 
bnh vin; tiêp tic triên khai thrc hin tOt cci chê t1r chü ti các bnh vin cOng 
lip; tang ci.r?ng cong tác y tê dis phông. Chü dng giám sat djch t dê phát hin, 
phông chông, không dê các djch bnh lan xãy ra, dc bit là các djch bnh nguy 
hiêm Co nguy cci lay lan nhanh và các bnh djch mth phát sinh. Tiêp tuic mi 
rng dOi tuqng tham gia bâo hiêm xà hi, hu.râng tOi thrc hin "bão hiêm y tê 
toàn dan"; phân dâu t)'' 1 nguai dan tham gia bão hiêm y tê dat  96,5%. Kiêm 
soát tang dan so và giârn mat can bang giâi tInh khi sinh. Duy trI vng chäc mirc 
sinh thay the, giàm thiéu mat can bang giai tInh khi sinh, chü trçng thic hin tot 
nhim v11 nâng cao chat hrçmg dan sO. 

Thu:rc hin t& các chInh sách, chumg trInh, dir an, giài pháp giâi quyt 
viêc lam, xuât khâu lao dng; tang cuông ho.t dng tu van, giâi thiu vic lam, 
thông tin thj tnrang lao dng; nâng cao hiu qua tO chirc san giao djch vic lam 
tai các dja phucing. Thirc hin day dü, kjp thai, cong khai, minh bach  chInh sách 
uu dâi nguài có cOng vâi cách mng. Triên khai có hiu qua Chuang trInh m1ic 
tiêu quOc gia giãm nghèo ben vüng. Quan tam thirc hin tot các chInh sách an 
sinh xä hi, chäm lo ngày càng tot hn cho cac dôi tixqng bâo trV xã hi, nguYi 
cao tuOi, nguai khuyêt tat. Thirc hin tot cong tác bào v, chäm soc trê em và 
bInh dang giai. Day manh  phông, chông t nn xa hi, nhât là t nan  nghin hut 
ma tuy'. 

Tip tiic quan tam chäm lo và trin khai thrc hin t& chü trwmg cUa 
Dáng, pháp lut cUa Nhà nuâc, các Chuong trInh, dê an cüa ChInh phü và chInh 
sách cüa dja phuGng dOi vói vüng biên giai, vi'ing dc bit khó khan Va vüng 
dông bâo dan tc thiêu sO. Tp trung chi dao,  to chIrc triên khai thurc hin D an 
tOng the phát triên KTXH vüng dOng bào dan tc thiêu sO và mien nüi giai doan 
2021-2030. Tang cuang cOng tác quãn 1 nhà nuac, tao  diêu kin bão dam cho 
các hoat dng tOn giáo phát trién theo dung quy djnh pháp lut. 

7. Quãn I, khai thác, si'r dyng hiu qua, bn vfrng tài nguyen thiên 
nhiên; bão v môi truffng s6ng; chü dng óng phó có hiu qua vói bin thi 
khI hu, phông, ch6ng và giãm nhç thiên tai 

Tp trung chi dao  vic thi hành các quy djnh, Nghj quyt, chucmg trInh, 
kê hoach dã ban hành thuc linh v1rc tài nguyen và mOi truang. Chi dao  day 
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mnh dau ttr cci si h tng, dâu giá quyn sr dung dt; t chIrc du giá quyn sir 
diing dat các khu dat cho thuê phc vii nhà dâu ttx và doanh nghip. 

Tiêp tiic rà soát, kiêm tra, kjp thii xr 1 nghiêm các tru&ng hçip vi phm 
pháp 1ut ye môi trung; tang cu&ng cong tác quãn 1 nhà nthc dôi vi các hot 
dng khai thác cat, sói lông song, bãi bôi trên dja bàn; xà 1 nghiêm các hot 
dng khai thác, 4n chuyên cat, sOi lông song, bãi bOi trái phép. 

Tiêp tic triên khai thrc hin dông b, có hiu qua các giâi pháp nhm day 
nhanh tiên d giâi phóng mitt bang th1rc hin các dr an dâu tu có sir diing dat 
trên dja bàn tinh. 

Chü dng üng phó có hiu qua vth bin di khI hu, phông, chng và 
giãrn nhç thiên tai. Tiêp tiic thirc hin hiu qua các mic tiêu, nhim vii trong 
Chiên luçic phông, chông và giâm nhç thiên tai; Nâng cao chat hxçing cOng tác 
dir báo, cánh báo, thông tin lien lc dam bão phiic vi cong tác chi do, diêu 
hành, irng phó thiên tai, sir cô; Day manh 1rng ding các tiên b khoa h9c phiic 
vii cOng tác phông, chông và giãm nhç thiên tai. 

Hoàn thành nhim vii "Diu tra, dánh giá tác dç5ng cüa cac d an näng 
lwcrng tái tgo den tài nguyen thiên nhiên, môi trztàng và kinh tê xd hç5i tinh 
Quáng Trj giai dogn nám 2021-2025 và có tInh den näm 2030" dam bão hài hôa 
gitra phát triên kinh tê - xã hi, bão v môi tru&ng sinh thai và on djnh diii song 
nhân dan. Xüc tiên, triên khai nhanh Dir an "Phát triên do thj yen biên mien 
Trung hwáng den tang trith'ng xanh và &ng phO biên dói khI hu thành phO 
DOng Ha, tinh Quáng Trj" dê gop phân x l tInh trtng üng ngp ciic b tai  mt 
so diem trên dja bàn thành phô Dông Ha. 

8. Nng cao hiu Iirc, hiu qua quãn 1 nhà nuóc; cal cách hành 
chInh, tu pháp; phông, chng tham nhüng; thtrc hành tit kim, chng lang 
phi và giãi quyt khiêu ni, t cáo 

Trin khai thirc hin dng b các giãi pháp dê nâng cao chat lucing, hiu 
qua, tai  sir chuyên biên mnh me han ntra trong câi cách hành chInh và cài cách 
tu pháp. 

Tip tVc  sp xp, kin toàn t chirc b may hành chInh nhà nuóc, don vj 
sir nghip cong 1p theo hi.thng tinh gpn, hiu lirc, hiu qua, to chuyen biên rO 
net trong nãm 2022. Day manh  cài cách hành chinh gän lien vOi irng diing cOng 
ngh thông tin và áp diing h thông quán l chat luçing theo tiêu chuân TCVN 
ISO 9001:2005, tang ci.r&ng tiêp nhn và giao trã trrc tuyên thu ti1c hành chInh 
rnirc do 3 và mixc do 4, tao 1p hO so, tài khoán tr1rc tuyen cho ngu&i dan, doanh 
nghip. 

Sp xp, t chirc b may, tinh giân biên chê, co câu lti di ngü can b, 
cong chirc, viên chi.'rc di dôi vói xác djnh vi trI vic lam. Day mnh thanh tra, 
kiêm tra dé kjp thai phát hin và xir l' nghiêm sai phm trong thrc thi cong vi; 
tang cu&ng thirc hin van hóa cong v11, siet chat k' 1ut, k' cuong hành chinh, 
dé cao trach nhiêm ngui di'rng dâu trong các cci quan hành chInh nhà nuóc các 
cap. 

Trin khai dng b, quyt 1it các giãi pháp phông chông tham nhQng, 
lang phi; tang cung thanh tra, kiêm tra, kiém toán, nhât là các 1mb vrc de phát 
sinh tieu circ và th 1 nghiêm các vi phm. Kiên quyet xCr l, khac phiic tInh 
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trng "tham nhüng 4t", nhung nhiu, gay phin ha cho ngthi dan và doanh 
nghip. Nâng cao hiu qua cong tác thixc hành tiêt kim, chông lang phi trong 
các linh virc và trên toàn xã hi; truâc hêt là trong các c quan hành chInh nhà 
nuac. 

Thrc hin dng b các giãi pháp nâng cao hiu qua cOng tác tiêp cOng 
dan, giãi quyêt khiêu ni, tO cáo; thirc hin nghiêm trách nhim tiêp cOng dan 
cüa ngu61 di'rng dau. Tiêp nhn, giái quyét kjp thii và cong khai két qua giài 
quyêt phãri ánh, kiên nghj cüa ngtthi dan, doanh nghip. Tang cithng kiêm tra, rà 
soát, giãi quyêt dirt diem các vu khiêu nai,  to cáo phtrc tip, kéo dài, dii lun xâ 
hi quan tam. Nghiêm tüc tO chüc thirc hin các quyêt djnh giãi quyêt khiêu nai, 
quyêt djnh xü 1 to cáo dã có hiu lirc pháp lut. 

9. Cüng c, tang cu&ng quôc phông, an ninh 
Quán triêt sâu sac dix&ng l& quc phông, an ninh cUa Dáng trong tInh 

hInh mâi. Thc hin nghiêm các chi thj, nghj quyêt cüa Trung irng Dâng, Quân 
u' Trung irong, Dáng u' Cong an Trung irong, Tinh üy ye nhim vii quOc 
phOng, an ninh. Tiêp tVc  ciing cô tiêm 1irc quôc phông, an ninh, xây dirng the 
trn quôc phông toàn dan vng chäc gän kêt chat chë vâi the trn an ninh nhân 
dan, bão v vüng chäc dc lap, chü quyên, lçii Ich quOc gia. Kêt hqp chat chë 
phát triên kinh té, van hóa, xâ hi vci bão dam quOc phông, an ninh, chü tr9ng 
dja bàn trQng yêu, vüng sâu, vüng xa, biên gith, hâi dão. Bão dam tiên d, chat 
hucing các cOng trInh dâu tu xây drng phic v11 nhim v11 quôc phông - an ninh 
cüa tinh. 

Lirc 1uçing vU trang sn sang ph& hçip, h trçl các cap chInh quyên dja 
phi.rong giüp dan phông chông, khac phic hu qua thiên tai, bäo l%it; tIm kiém 
cü'u nan.  Xây dirng co sâ xã, phumg, thj trân ciim an toàn lam chü, san sang 
chiên dâu và an ninh trt tij ngày càng vüng chàc. Nâng cao chat huçing tOng hcrp 
cua krc hxcing cong an xa, bao ye dan phô, dan quân tu ye, dir bi dOng viên, thuc 
hin tot nhim vli huân 1uyn, khá nãng san sang chiên dâu trong mpi tInh 
huOng. Thirc hin tot chucrng trInh hcp tác giUa lirc lircmg vU trang Quâng Trj 
vi lirc lirqng vU trang các tinh ban Lao có chung dir&ng bien gii nhäm dam 
báo an ninh quOc gia, phông chông ti phm. 

Tao chuyn bin tIch circ, rô net v tr.t tir, an toàn xã hi; tirng biróc day 
lUi, làmgiám các diêu kiin nay sinh các ba1  ti phm và vi phm pháp 1ut; tp 
trung dau tranhvi các loai ti phm, nhât là ti phm có to churc, ti phm hInh 
sir lien quan den "tin diing den", cho vay lài n.ng, ti phm ma tüy, ti phm 
cOng ngh cao...; giãm thiéu tai nan  giao thông và ün täc giao thông; tang cirng 
cOng tác phOng, chOng cháy nO. 

10. Nâng cao hiu qua hot dng di ngoIi 
Tip tiic trin khai Chiên huc tang th ye hi nhp quôc té den nam 2020, 

tam nhIn den näm 2030. Tang cirng quan h hthi nghj dc bit và nâng cao hiu 
qua hoat dng hqp tác, dâu tu giUa tinh Quáng Trj vOi tinh Savannakhet và 
SalavanlLào. Day manh  hcip tác giUa tinh Quãng Trj vâi các dja phucmg trên 
tuyen Hành lang kinh te Dông - Tây. Tang cithng phát trien quan h vâi các 
nuc, các to chirc quôc tê, trong do mi tien day mnh quan h vâi các nuâc 
Singapore, Han QuOc, Nht Bàn vâ Thai Lan. Nâng cao hiu qua quân l nhà 
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nuóc v di ngoi; thüc dy hi nhp quc th và dy manh  ngoi giao kinh t, 
nâng cao náng lirc quân 1 các to chrc phi chInh phU nc ngoài và vn dng 
vin trq phi chInh phü nuórc ngoài. Thüc day ngoi giao van hóa; cong tác quân 
1 nba nuOc ye biên giâi và nâng cao nàng hrc di ngü can b lam cong tác dôi 
ngoi. 

11. Dy minh cong tác thông tin, truyn thông; phát trin kinh t s, 
xa hçn so. 

Nâng cao hiu qua quân l nhà nithc trong linh virc thông tin và truyn 
thông; tao  dông thun xã hi. llng diing rng räi và thrc chat cong ngh thông 
tin trong hoat dng cüa các ca quan nba nuc, gop phân hin dai  hóa nên hânh 
chInh cüa tinh. Tiêp tiic triên khai thim v11, giái pháp trQng tam phát triên 
chinh phü din t1r, phát triên chInh quyên so và bão dam an toàn thông tin mng 
trong hoat  dng cüa cac cci quan nhà ntrâc cUa tinh. Day manh  thirc hin 
Chuang trInh chuyên dôi sO quOc gia den nãm 2025, djnb hung den näm 2030 
trên dja bàn tinh; Dr an Xây dirng chInh quyên din ti:r tinh Quãng Trj; Dê an 
Xây drng mô hInh do thj thông minh giai doan 20 18-2023 và tam nhIn 2030; 
Trung tam giám sat an toàn thông tin tinh Quãng Trj... 

Chi dao  các ca quan báo chI, cci quan thông tin dai  chñng trén dja bàn 
thirc hin tot cong tác thông tin, tuyên truyén các sir kin, lê hi, các hoat  dng 
tr9ng tam cüa tinh trong näm. Tang cung dam bão an ninh mng, an ninh thông 
tin và h tang k thut thông tin và truyên thông. Day manh  thông tin dôi ngoi 
và hçrp tác quôc tê ye thông tin và truyên thông. 

Trên day là Báo cáo tInh hInh kinh t - xâ hi và quôc phông an ninh nàm 
2021 và kê hoach  phát triên kinh té - xã hi, dam báo quôc phOng - an ninh näm 
2022 cüa tinh, Uy ban nhân dan tinh kinh trInh HDND tinh./.c,.— 

No'inhân: 
- VPCP, VPQH, VP Chii tjch nirOc; 
- Bô Tir lênh Quân khu 4; 
- Thu&ng truc Tinh Ciy; 
- Cliii tjch, các PCT, các UV UBND tinh; 
- Dti biêu I-IDND tinh; 
- UBND các huyn, thi xã; 
- Các Sâ, Ban ngành, Doãn th; 
- VP Doân DBQH và HDND tinh; 
- Chánh Van phông, các PVP UBND tinh; 
- Li.ru VT, THU. 

Vö Van Htrng 
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PHU LUC 
tiêu k hoich phát trin KT-XH näm 2021 
so:2M-  /BC-UBND ngàyd9/11/2021 
UBND tinh Quáng Trj) 

STT Chi tiêu DVT 

Thuc 
hiên 
nam 
2020 

Nàm 2021 So sánh 
THIKH 

- nam 
2021 

Ké 
hoach 

Urc 
thuc 
hin 

1 2 3 4 5 6 7 

' 
CAC CHI TIEU yE KINH 
TE 

1 
Tôc do tang tri.rng tng san 
phm trên dja bàn. Trong dO: 

% 3,65 6,5-7 6,67 Dat 

- 
Khu vwc Nông, lam nghiêp và 
thzysán 

% 1,76 2,5-3 

- 
Khu vrc Cong nghip - xây 
dcng 

% 8,04 10-11 

- Khu vwc Dich vu % 2,26 6-6,5 

- 
Thud san phdm trIr trQ cap 
sánphdm 

% 4,67 6-6,5 

2 
GRDP bInh quân dAu ngi.thi 
(GiáHH) 

Triu 
dng 

53,5 1 57,5 57,96 Dt 

3 
Tngvndtuftrpháttrin 
toàn xa hi 

T5' 
dng 

19.040,9 22.000 28.534 Virot 

Tng thu ngân sách trên dja 
bàn; trong dO: 

T' 
dng 

3.641 3.450 5.080 Virçt 

- Thu nôidia 3.214 2.970 3.668,84 Vucit 

- Thuxuatnhopkhdu " 381,5 480 1.400 Vz.rc.rt 

5 San Iucmg lirong thrc có hat 
Van 
tan 

28,6 26 29,46 Virqt 

6 
Din tIch trông mth và tái 
canh cay cong nghip dài 
ngày 

Ha 257,3 230 162 Chua dat 

- Càphé Ha 120 150 43 

- Caosu Ha 125 50 79 
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STT Chi tiêu DVT 

Thiuc 
hiên 
nam 
2020 

Nám 2021 So sánh 
THIKH 

nam 
2021 

Kê 
hoach 

u'oc 
thtrc 
hin 

- H tiêu Ha 12,3 30 40 

7 Trông rrng tp trung Ha 8.200 7.000 8.638 Vuçrt 

8 Tng san Lucmg thüy hái san Tn 35.122 37.000 37.000 Dt 

T' 1 xã dt tiêu chi quc gia 
ye nông thôn mâi 

% 56.4 62,4 62,4 Dat 

10 
Tngmicban1êhanghoavâ 
doanh thu djch vi 

T 
dng 

30.959 36.876 32.858 Chuadat 

S doanh nghip thành 1p 
rnâi 

Doanh 
nghip 

474 450 420 Chua dat 

CAC CHI TIEU YE XA 
HQI 

1 
Giv&ngchuAnphcp 
THCS 

100 100 100 Dat 

2 
T' 1 trii6ng duçic cong nhn 
dt chun quc gia 

67,8 60 60 Dtt 

3 1' 1 Lao dng qua dào to % 65,88 65-70 68,5 Dat 

- 
Trong do: T) l dào tgo nghê 
cO bang cO'p, chi'rng chi 

% 31 32 32 Dat 

4 Tio vic lam rnài 
Lao 
dng 

10.000 11.000 11.025 Dat 

T' 1 nguii dan tham gia bão 
hiêmyté 

96 96 96,5 Vuot 

6 MIrc giâm t sut sinh %o 0,31 >0,3 >0,3 Dt 

7 McgiãmIhnghêo % 1,6 1-1.5 1,1 D?t 

8 
T' 1 tré em duOi 5 tui bj suy 
dinh duOngtheo th can 
nng/tuôi 

% 13.3 <13,5 <13.5 Dt 

III CAC CHI TIEU YE MO! 
TRUNG 

1 T1dchephUrimg 50,1 50 50 Dat 
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STT Chi tiêu DVT 

Thtrc 
hiên 
näm 
2020 

Näm 2021 So sánh 
TH/KH 

nám 
2021 

Ke 
hoach 

uoc 
thurc 
hiçn 

2 
T 1 h gia dInh nông thôn 

sinh 
% 89,12 89,62 92,14 Virot 

T 1 dan cu thành thj duçc sü 
diing nuâc sch 

95 95 95,2 Dt 

T' 1 thu gom, xir 1 chit thai 
ran sinh hoat a do thj 

95 95-100 95,5 Dat 

CHI TIEU YE AN NINH, 
QUOC PHONG 

1 Congtáctuynquân % 100 100 100 Dat 
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