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6 THANG DAu NAM 2021 

Nãrn 2021 là näm du tiên thrc hin K hoach  phát trin kinh t - xã hi 5 
nàm 2021-2025, ben canh  nhng yêu to thun 1i co bàn vn can nhiêu khó khãn, 
thách thüc rat 1n, nhât là hij qua nng nê cüa trn lü ljch sCr tháng 10 nãm 2020 
và ãnh huxng tiêu circ cüa dai  djch Covid-19. Tuy nhiên, quán trit chü dê cüa 
tinh là: "Trách nhtém, k3 curing - thu hit dáu tie - to dà phdt triên "; ngay ti dâu 
nãm, cã h thông chInh trj d vào cuc vói tinh than quyêt lit và manh  me; Iânh 
dao tinh dã cüng các cap, các ngành,các tang 1p nhân dan và cong  dông doanh 
nghip n 1irc phân dãu, thirc hin dông b và hiu qua các nhim vv,  giãi pháp 
dã dê ra'. UBND tinh dà ban hành các chi.rong trInh hành dng vôi các giâi pháp 
quyêt 1it dê tp trung chi dio triên khai thrc hin Nghj quyêt Dai  hi Dâng các 
cap cüng nhtx các chü tri.rang cüa Tinh üy, Ban Th.thng vii Tinh. üy, HDND tinh; 
tranh thu tôi da sir ho trçi cüa ChInh phü và cac B, Ngành Trung uong; chü dng 
triên khai linh hoat, dông b và hiu qua nhiëu giâi pháp dê thirc hin "miic tiêu 
kép" vüa phông, chông Covid-19, va phuc hôi, phát triên kinh tê - xã hi và tao 
buóc dt phá mâi dê giành thäng igi ngay tr dãu nhim kS' 2 Nh vy, tInh hInh 
kinh tê - xã hi trong 6 tháng dâu näm Co nhiéu chuyën biên tIch crc, nhiêu chi 
tiêu tang cao so vOi cung kS'  näm 2020, c the: 

- Tng san phm trên dja bàn (GRDP) 6 tháng du nãm 2021 (GSS2OIO) uóc 
tInh dat  10.127,6 t dông3, tang 6,1% so vâi cüng k' nãm 2020 (cüng k' tang 
4,17%). 

'Tai Quyt dnh s61 l4/Qf-UHND ngày 18/01/2021 cUa UBND tinh v Chtwng trmnh hành dng cüa UBND tlnh 
thuc hién Nghj quyêt so OlfNQ-CP ngày 01/01/2021 cOa Chinh phU; K& Iun sO 05-KL/TIJ ngày 03/12/2020 ctia 
Tnh uy va Nghj quyOt so 83/2020/NQ-IIDND ngày 09/12/2020 cüa HDND tinh ye kO hoch phát trien kinh t - 
x hi nam 202 1 d trin khai. 

Cong diên O2ICD-UBND ngày 11/05/2021 cUa UBND tinh v/v áp dting  mt sO bin pháp cp bach trongphOng, 
chOng COV1D-19: ThOng bão sO 60/TB-UBND ngày 09/05/2021 cUa UBND tirih ye vic tang ctrng các bin 
phápphOng, chOngdch bnh COVID-19... 

Ton dO: khu virc nOng, lam nghip và thu> sn uOc dt 2.393,9 t)' dng, tang 4,69%; khu vic cOng nghip - 
xây dung iràc d?t 2.437,1 t' dong. tAng 9.23%; kIm vuc dich vu uâc dat 4.888,2 t' dông, tang 5,16%; thuê san 
phãm trr trV cap san phAm uâc dat 408,4 t dOng. tAng 7.71%. 

Tôc d tang truOng GRDP trong 6 thang dâu nArn cüa Quâng Tr d?t  6.1% cao han so vài m(rc tang cUa cà ntràc 
( 5,64%) và mt so tinh trong khu vrc mien trung (Quáng Blnh: 5,65%, Thra ThiCn — Hue: 5.64%; Dã Nang: 
4,99%; Quang NgAi 4,03%...) 
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Tng thu ngân sáeh trén da bàn dn ngày 30/6/202 1 là: 2.646 t' dng dçi.t 

76,7% dr toán dja phi..rcrng Va 92,5% dir toán Trung wing, bang 172,9% cüng kS' 
näm 2020 (Trong do thu ni dja 1.801 t/2.970 t dt 60,6% dir toán dja phuong). 
Ting chi ngân sách dja phtnmg dat  3.798 t' dông, bang 41% dir toán dja phucing 
näm 2021. 

- Tng vin du ti.r thtrc hiên trên dja bàn (giá hin hành) ithc dat  9.253,9 1 t' 
dông, tang 18,64% so vâi cüng kS'  nãm truOc và dat  42,06% kê hoach  nàm. 

- Tong san 1ung luong thixc có hat  tr6cdt 170.659,6 tan, tang 4,01%; san 
luong thjt hoi xut chuông uóc dat 22369,7 tan, tang 26,5%; tong san hrqng thüy 
san tthc dat 19.820 tân dat  53,6% kê hoach näm. 

- Chi so san xut cong nghip t.rrc tInh tang 9,15% so vôi cüng k nam trtthc. 
Tong mrc ban lé hang bOa và doanh thu djch vii tiêu dung i.r&c tInh dat  16.372,84 
t) dông, tAng 9,68% so vci ci1ng kS' nàm truóc và dat  4 4,4% kê hoach. 

- S lao dng duqc tao vic lam môi sóc dat  5.727 lao dng, dat  52,06% ké 
hoach nàm; tuyên sinh, dâo tao  tràc  dat  3.225 ngi.thi. 

I. NHUNG KET QUA DT flUOC 
A• 1. Ve kinh te 

1.1. Nông, lam ngIzip và Ihüy san 
San xuAt nông nghip tip tiic dt nhiu kt qua tIch circ; hu h& các loai cay 

hang nAm vti Dông Xuân narn 2020-2021 dêu cao hon nàm tri.r&c5; dc bit näng 
suât lüa dat  61  ta/ha,  cao nhât tr truóc den nay. Tong din tIch cay lâu nAm hin 
có là 33.113,1 ha". Nhiêu mô hinh lien kët phát triên theo chu& giá trj tiêp tçlc 

duqc thirc hin7, mang iai hiu qua kinh tê cao. Chãn nuôi 1cm duqc phiic hôi sau 
djch tâ 1cm Châu Phi, chän nuôi gia cam phát triên tot8. San xuât lam nghip phát 
triên on djnh, thj trung xuât khâu các mAt hang go rtmg trông và san phâm chê 
bién tr go thngtrông khá thun lçci. Thrc hin tot cOng tác chãm sóc, bâo v, khai 
thác Va phát triêri các ba1  rfrng9. Khai thác và nuôi trông thOy san khá thun lçii; 
tOng san li.rgng thüy san lthc tInh dat 19.820 tan, tang 0,93% so v&i cüng kS'  näm 
trithc'°. TOng sO tàu c than tinh tIrih den nay là 2.184 chiêc, vâi tong cong suât 
132.691 CV. 

Nang suAt ngô 37,3 ta/ha, tang 0,5 ta/ha; nang suit khoai lang 83 t.Iha,tàng 0,1 t/ha; näng sut 1c 22,7 t?/ha, 
tang 1,2 ta/ha; nàng suãt rau các ba1 108,1  ta/ha, tang 1,4 ta/ha;  nang suât du cãc loai 12,4 ta/ha, tang 0,3 ta/ha; 
nàng suât cay at cay 56,4 ta/ha, tang 0,4 talha... 
6 
 Trong do: cay cà ph 4.435 ha, cay cao su 19.046ha, cay hO tiOu 2.527ha, cay chuOi 4.320ha, cay dxa 350ha,... 

7 COng ty Co phân nông san hu co Quang Tr! trién khai lien két vcri câc HTXITHT san xuãt 35 ha lña h0'u Ca tren 
dja bàn 02 huyn Gio Linh và Hài Lang (bao gôm các giOng RVT, ST24, LCrt den, LCrt dO). ...;Phoi hçrp v6i Cong 
ty Nafoods lay BAc hO tra, hurng dn các dja phtrcmg tiêp tuc chäm sOc các diên tich chanh leo dA trong trong 
nhng näm truxOc; phOi hp vài Cong ty Sumimoto - Nht bàn triOn khai rnO hlnh Trong dtra 1ui theo cong ngh 
Nht Bàn tai  xà Trung Giaiig huyn Gio Linh; phtro'ng DOng Lé, thành phô Dông Ha; xa Triu Son, huyn Triu 
Phon&,.... 

U'óc iinh dn 306/2021. dan trãu có 2L895 con. giàrn 0.93% so vOi cñng th&i dim narn 2020; dan bO cO 55.93 5 
con, giàm 1.00%; dan Içyn thu CO 177.135 con, lang 14,94%: dan gia cm cO 3.621,8 nghln con, tang 10,70% 

Diri tIch ring tr6ng rnOi tp trung 6 tliang du nàni i.rOc tinh dat  1.463,0 ha, tang 14,30% so vài cüng k' nàm 
tr%.râc; sO cay lam nghip trOng phän tan i .247,0 nghin cay, tang 18,76%; san luçng g khai thác 552.500 m3, tang 
3,54%: san 1ung cUi khai thác 102500 ster, tang 6.22%. 
lOTrongdo: San lungthüy san nuOi trOng tiOc tinh dt 3.666tãn. tang 3,54% so vâi cüng k' nArn truàc; San 1ung 
thOy san khai thãc trOc tinh dat  16.154 tan, thng 0,35% so vài cüng k' nam tnxOc 
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1.2. Cong ngIzip - Xây d4rng 
Nhi kirn soát t& djch bnh Covid- 19 trên dja bàn tinh nên 6 tháng du nãm 

2021, san xuât côngnghip có nhUng tin hiu tIch clrrc, on djnh hcm cüng kr näm 
truàc. Chi so san xuât cong nghip ithc tInh tang 9,15% so vói cüng kS' näm tnrc, 
cao han rnfrc tang 8,88% cüa cüng kS'  nàrn 2020; trong do Ngành san xuât và phân 
phôi din tang cao (16,03%) do rnt so dir an din gió, din mt tr&i hoàn thành 
di vào hoat dng11 . 

D gop phn giãi tóa Cong suit các di,r an nãng lucing phIa Tây Quâng Trj, 
UBND tinh dâ thành 1p TO cong tác tp trung tháo g vu&ng mac trong cong tác 
giài phóng mt bang; thuOng xuyên lam vic vài Ban QLDA Ltthi din mien 
Trung, các huyn cO lien quan và các nhà dâu ur nhäm day nhanh tiên dthi,rc 
hin Nâng tiêt din dung day 110kV Dông Ha - Lao São, Drán Tram  bién áp 
220kV Lao Bão và duO'ng day 220kV Dông Ha - Lao Bão (Den nay hang miic 
Tram biên áp dä hoãn thành và phân dithng day phân dâu hoàn thành trong tháng 
8/2021). D kién den cuôi näm 2021 có khoãng 18 dr an din gió dang xây drng 
v1i tong cOng suât khoãng 700MW sê '4n hành thuong mai  (trong dO 16 dv an 
vn hành truóc 31/10/2021 vói tOng cong suât 632MW). Lãnh dao  tinh dâ lam 
vic vói Thtthng trrc ChInh phü và Thu tuóng ChInh phü bô sung Dir an Trung 
tarn din khI LNG Häi Lang, tinh Quãng Trj vào Quy hoach phát triên din 1irc 
quôc gia, hin nay dang gap rit hoãn thin thU ti1c chuân bj dâu ur dê cuôi närn 
2021 së khài cong xây drng giai don I cUa dir an din khI LNG vói cong suât 
1.500 MW (Dua vâo vn hành giai doan  2026-2027). 

Tich circ chi dao  các ngành, dja phi.rang khn truang hoàn thin thu tiic 
Dr an &r&ng yen biên két nôi hành lang kinh té Dông - Thy (Trung tam TP Dông 
Ha) khâi cong trong tháng 9/2021; Cãng hang khOng san bay Quâng Trj dà hoàn 
thành Báo cáo nghiên cüu tiên khâ thi trInh ThU nr&ng phê duyt chü truong dâu 
tu trong thá.ng 7, phân dâu khi cOng trong näm 2021; dr an dung nOi dung HO 
ChI Minh nhánh DOng vâi &r&ng Ho ChI Minh nhánh Tây dang 1p  Báo cáo 
nghiên ciru khã thi, trInh thâm djnh, phê duyt và phân dâu kh&i côngtrong nàm 
2021; dr an dung tránh phIa DOng thành phO DOng Ha dang dé xuât B Giao 
thông vn tái hoàn thành cac thU t1c dâu tu và khài cOng vào dâu nãm 2022; câng 
biên M ThUy dang don doe nhà dâu tu hoàn thành các thu tVc dê to chic thi cOng 
(dông thôi có phuangán tim kêm kêu gi nhã dãu tir khác nêu nhá dâ tu hin tai 
không dáp ing cac diêu kiin vã th&i gian quy djnh); các dtr an nâng cap, ma rng 
QuOc 1 9 doan tr cáng Cüa Vit den QL. I, cao tôc Quôc 1 9 dang hoàn thin 
thU tVc  dê de xuât ThU ttr&ng ChInh phU và B Giao thông vn tãi dé du tu trong 
närn 2021 Va các nàrn tiêp theo. 

Tip tVc  nâng cao chat krcing cong tác 1p và quân 1 quy hoach  xây dmg; Tang 
ctnxng cong tác quãn I chat lucingcông trinh xây dirng, thanh tra xây dirng, quán 1 
trt tir xây dirng, trât ti.r dO thj; phôi hap trién khai các chuong trinh, chInh sách ye 
nba & xà hi trCn da bàn tinh; Day minh cOng tác quãn 1 vt lieu xây dirng. 

1.3. Thwong miii - Djclz vi 

"Trong do: ngành khai khoarig tang 5,73%; cOng nghip ch bi&, ch tao  tang 8,11%; san xut vã phân phi din 
tang 16.03%; cung cap inrOc. hot dng quân Iy vâ xCr Iy râc thai. ntrâc thai tang 0,45%. 
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Hoat dng thung tiii, djch vii mc dü chju Anh hu&ng cüa djch bnh Covid 

-19 nh.rng tang truâng khá so vol càng ks'; Tong mtrc ban lé hang hóa vã doanh 
thu djch v1 tiêu dUng 6 tháng dâu näm 2021 u0c tinh dat  16.3 72 t' dông, tang 
9,68% so vOi ci:ing k' nãrn tri.rOc (6 thãrig dâu nám 2020 giàm 0,29%). Nêu loaj 

trir yeu to giá thi tOng mcxc bàn lé hang hóa và doanh thu djch vI tiêu dUng tang 
7,23%12. 

Doanh thu vn tãi uOc dat  977 t' dng, tang 6,3% so vOi cUng k' nàm trithc; 
so luqt hãnh khách vn chuyên dat  4.210,7 nghIn hành khách, tang 17,36% so vOi 
cüng kS'  näm truOc; so lucit hành khach luân chuyên u&c dt 331.747 nghIn hành 
khách.km, tang 15,26%; 5.477 nghIn tan, tang 5,32% so vOi cUng k' riam truOc; 
khôi hxcing hang hoá luân chuyên uOc dt 405.202 nghin tân.km, tang 8,40%. 

Tong krçing khách du 1ch dn Quâng Tr trong 06 tháng du näm 2021 uOc 
dat 573.860 Jirçit khách, tang 12,5% so vOi cUng kS'  näm 2020, Khách h.ru trU 
chuyên ngành uOc d?t  243.600 krçt khách'3. Tong doanh thu du ljch xä hi uoc 
dat 608 t' dông, tang 14,8% so vOi cUng kS' nàm 2020, trong do doanh thu km trU 
cUa các doanh nghip du !jch chuyên ngành uOc dat  151 t dOng, tang 14,4% so 
vOicUngk'nam 2020. 

BInh quân 6 tháng dAu nãni 2021, thc tInh chi s giá tiêu dUng tang 2,23% 
so vOi cUng k5' nàm trtthc. 

1.4. Tài ch:'nh - ngân hang 
Cong tác quãn l, diu hành và sci dicing ngân sách ducrc tinh tp trung chi 

dao v&i tinh than tiêt kim, hiu qua. Tong thu ngân sách trén dja bàn dat  kêt qua 

tich c1rc; den ngây 30/6/2021 là 2.646 t' dông/DT 3.450 t dng, dat  76,7% dr 
toán dia phuang và 92,5% du toán Trung uo'ng, bang 172,9% cUng ky nàm 2020'; 
lông chi ngân sách dja phuung dat  3.798 t dông, bang 41% dr toán dja phung 
nãm 2021;. 

Các ngân hang tip tyc trin khai thrc hin nghiêrn tUc các giài pháp diu 
hành chinh sách lien t, tin diing cüa ChInh phü, cUa Thông dOe Ngân hang Nba 
nuOc Vit Nam; thj truOng yang, ngoi hOi trén dja bàn duqc giU on djnh. UOc 
den 30/6/2021, huy dng von dt 27.400 t' dông, tang 3,96% so vOi cuôi nàm 
2020; tOng du nq cho vay dOi vOi nên kinh té dat  38.550 t' dông, tang 5,1% so 
vOl cuôi nãm 2020; nçi xãu chiêm 1,8%! tong du ng. 

- 1.5.Vê huy dông ngun !4rc, cong tdc quy hoçich, triên khai các d4 an kit 
câu !zi tang KT-XH tr9ng diem; phát triên do thj, xây ding nông thOn mó'i 

- Các SO, Ngành, dja phwmg dà vão cuôc tich circ, quyt 1it d 4n dng, 
thu hUt, kêu gpi và lam vic vOi các nhà dâu tu chiên luqc ye các du an du tu 

12  Trong dO: doanh thu ban I hang hOa iràc tinh dt 14.343,87 t dng, cliim 87,61% tong m(xc Va tang9,12% so 
vi cOng k' nAm trthc; Doanh thu djch vj liru trU vâ n uOng tràc tInh dt 1.43 5.24 t dOng. chiêm 8,76% tOng 
rnxc vá tnng 13,98% so vài cOng k$ narn trLrtc; Doanh thu dii Lch 10' hành tr(ic tinh dat 1,52 t dOng, chiêm 0,01% 
tong mrc và giàm 57,66% so vâi cOng kS'  nam truàc; Doarih thu dch v khác uc tlnh dt 592,21 t' dOng, chiOrn 
3,62% tong mrc và tang 13,80% so vOl cOng k nàm trLr1c. 
' khách quôc tê 170 itrot, khách ni dja243.430 Itrt 
' Trong dO: Thu ni dja: 1801 t' dOng/DT 2970 t' dông, dt 60.6% dr toán dja phuang; Thu tr hot dng xut 
khâu, nhp khAu: 800,149 t' dOng/DT 480 t dOng, dt I66,7% dtr toán da phwng, dt 166,7% dv toán Trung 
Lrang Va bang 53 0,4% so vOl cOng kS'  2020. 
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tr9ng dirn'. Tranhthü tM da s1r h trçr cüa ChInh phü vâ các B, Ngãnh Trung 
uo'ng dê xc tiên, day nhanh tiên d thirc hin mt so dir an quan trong'6. Tong 
von dAu tu thc hin trén dja bàn (giá hién hành) t.râc tmnh dtt 9.253,9 1 t' dông, 
tang 18,64% so vii cüng kS'  narn trtràc17. 

Trong 6 tháng du nãm 2021, có 01 dir an FDI däng k dAu tu m&i vâi tng 
rnxc dâu tu là 88,26 triêu USD. Den 15/6/2021, trên dla  bàn tinh có 17 dr an FDI 
con hiu lrc vôi tong von dãu tir dãng k là 167,95 triu USD, trong do có 12 dir 
an hot dng vYi tong vOn dãu tir dãng k 40,07 triu USD; 05 dir an dang triên 
khai xây drng vâi tong von dàng k? 127,88 triu USD. 

Tap trung clii dao  dy nhanh tin d 1p QUy hoch tinh Quàng Trj th&i k' 
2021-2030, tam nhIn den näm 2050; to chi:rc thâm djnh DO an diêu chinh quy 
hoach chung thành phô Dông Ha dk nàm 2030, tam nhIn den nàm 2050; Chi dao 
1p Quy hotch khu virc yen biên tinh Quang Tn. 

- Chucing trinh MTQG xây drng nông thOn m&i duqc don ctc trin khai thirc 
hin, trong do chü tr9ng thrc hiên các nhim vii tr9ng tam nhu rà soát hin trng 
tiêu chI ti các xã dang k dt chuân, bô tn von cho 04 xa dang k mói nãm 2021's. 
Rà soát hin trng cac huyn dãng k dt chuãn nOng thôn mi giai dotn 202 1-
2025; ban hánh ké hoch và ni dung thirc hin chuongtrInh mixa mt sánphâm 
(OCOP) tinh Quáng TrI nãrn 2021. Den 30/6/2021 ,sô xa dt chuãn nông thôn mâi 
là 57/101 xã (chiêrn 56,4%); so tiêu chI dat bInh quân toàn tinh là 16,05 tiêu 
chI/xâ. 

1.6. Vt cal thin môi trzthng kin/i doanh, p/!át lriln doanli ngIzip 
- Nhim vl:J cai cách hành chInh, cãi thin môi trithng du ti.r và nâng cao chi 

so näng h1c cnh tranh cap tinh duqc Lãnh do tinh tp trung chi do quyét lit. 
Trong do, chi trçng tp trung triên khai cac giài pháp ho trçi doanh nghip, nhà 
dâu tu trên dja bàn tinh nhäm day nhanh tiên d thirc hin, dc biêt là các dr an 
thuc linh vrc nông nghip, du ljch, din gió...'9  Tiêp tiic tniên khai xüc tiên dâu 
tu thông qua các hoat dng ngoi giao phic vii phát tniên kinh t 20. 

Tinh dà thânh 1p Ban chi dan cAc dr an dông lrc cap tinh Quang Tn; Ban Chi do cong tác giãi phOng mat 
bang và h trcy dâu ti.r c/ic dr an giao thông vâ din trén dja bàn tinh, 
'6 Trong do, dang chü ' là: Dr n Cang hang khong Quang Trj: bo Fri 1.500 t' dOng tir NSTW d triên khai Dr an 
Dixcng yen bin két nOihành lang kinh é DOng - T/iv: h tro- vOn dé thujc hiên Di an nâng cap, mU rng Quoc 1 
9 doan th Quôc I IA den Ccra Viét trong nani 2021,,.. 

Trong dO: vOn nhà nLrO'c 2.274,2 5 t dong, tang 4,32%; vOn ngoài nhà nuàc 6.898,14 t' dông, tang 24,02%; von 
dâu tu trrc tiép ntrUc ngoài 81,52 ly dong, tang 4 1,80% 
IS 

 Cãc xâ dang k' mOi (duçrc bO tn vOn nam 2021): xä Hài Djnh (huyn Hãi Lang), xA Tniu D, Triu Long (huyn 
Triéu Phong), xà Gio Mai (huy&i Gb Linh). Các xã tiép tuc dang k (dâ duqc bô tn vOn näm 2020): xA Trung 
Giang, Gb Vit (huyn Gio Linh), xa Vrnh F-là (huyn VI'nh Linh). 

Ban hành Ké ho?ch so 32/KH-UHND ngày 09/2/2021 thc hin Ngh quyt s6 58/NQ-CP ngày 27/4/2020 cOa 
Chinh phu ye ban hanh Chuo-ng trinh hanh dOng thi.rc hién Nghi quyet 50-NQ/TW cua BO Chinh tn v dinh htrOng 
hoàn thin the ché, chInh sách, nâng cao chat ltrcmg, hiu qua hçip t/ic dãu ux nuUc ngoài den nàm 2030; Ké hoch 
sO 34/KH-UBND ngày 18/2/2021 thc hin Nghi quy& 02/NQ-CP ngay 01/01/2021 cOa Chinh phô ye tiep tic 
thnc hin nhngn1iim vi, giãi pháp chü yéu cãi thin mOi trtro'ng kinh doanh, nâng cao nang 1rc canh tranh quôc 
gia nam 202!; Xây dLrng daiih m',ic linh vi,rc, dja bàn khuyên khIch xtt hi bOa trCn da bàn tinh trinh HDND tinh; 
Rà soãt chinh sách h tr và mu dài dau tm phà ho-p vUi LuâtDãu tm 2020 Va các van ban quy djnh;... 

PhOi hcrp vOl lông ci,jc Du ljch (B VHTTDL) tO chic tot l-J.i nghj hqp tác ph/it tnién du ljch tinh Quãng Tr 
nam 2021; TO chUc phiOn xàc tién dãu us ti TP 1-lô Chi Minh vàcác tinh phia Narn nhân djp gp mat ng huro-ng 
Quang Trj ti TP 1-Iô Clii Minh trong tháng 3/202 I; To chc tOt chuyCn khàosàt và lam vic vUi VSIP ti tinh 
Binh Dtwng cila Lành do !JBND tinh; lhUc dày các di,r an dâu tu côa F-lan QuOc tl Quàng Trj thông qua chuyn 
thAm, lam vic t?i  tirih cUa Di s(r han QuOc: To chrc xiic tiCn dãu tLrt?i TP HO Clii Minh và các tinh phia Nam 
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Tr du nãm dn nay có 26 dr an dtrqc chp thun chü tnrang du tu (CTDT 

v&i tong von,  8.884 t' dông; trong do có 3 dr an do Thu ttxOng Chinh phU chap thun 
CTDTvâi tong von 7.532 t' dông; 14 dx an do UBND tinh chap thun CTDT vi 
tong von là 1.064 t' dông; 09 dir an duc cap dàng k3 dâu tu vri tOng von là 287,93 
t' dông. Co môt so dir an quy rnô von Ion nhu: Khu cong nghip Quáng Tr (VSIP); 
xây dirng và kinh doanh kët câu ha tang KCN da ngãnh Triu PhU,... 

- Trong 6 tháng dAn narn, toàn tinh có 194 doanh nghip dang k' thânh 1p 
mOi, giãm 6,7% so vOi càng k' nãm trirOc; tong von dãng k là 1.602 t dOng. So 
doanh nghip ngrng hoat dng là 132 doanh nghip, tang 24,53%; so doanh 
nghip hoàn tat thi.i tic giãi the, châm dth hoat dng san xuãt, kinh doanh 
là 21 doanh nghiêp, giám 8,70%; so doanh nghip tth 

lai hot dng là 92 doanh 
nghip, tang 53,33%. 

- Tip tllc trin khai thrc hin c phAn hóa, tái co cAu doanh nghip nhâ nuOc 
theo Nghj quyêt so 97/I'TQ-CP ngày 02/10/2017 cüa Chmnh phü; thoái phân von 
nhà nuOc tii các doanh nghitp nhà ni.rOc dâ duqc cô phân hóa theo 1 trInh duqc 
ChInh phU phê duyt; day manh vic chuyên dôi các dan vj sir nghiep cong 1p 
sang tr chü kinh phi hoat dng theo dung qui dinh cüa pháp 1ut. 

2. LTnh vy'c xä hi 

2.1. Giáo dyc - Dâo 4w 
- Tinh dã tp trung chi dao thirc hin dng b, hiu qua các giài pháp v nâng 

cao chat h.rcing giáo dijc và dào tao. Ap diing chuang trinh, sách giáo khoa giáo 
di,ic phô thông mOi; tang cung thanh tra, kiêm tra; gicr v&ng k' clrnng, nên nêp 
van hóa hçc dtthng; hoân thành ké hoach nãm hçc 2020-2021 trong diêu kiin djch 
bênh Covid-19 diên biên phirc tap. 

Chu tr9ng nãng cao chat luvng chuyên mon 0 các cAp hçc, ngành h9c, xây 
dijng trtthng dat chuân quOc gia, kiCrn dnhchât luçing giáo dye;  den tháng 5/2021 
t9 1 tnthng duqc cOng nhn dt chuân quôc gia là 194/368 tnr&ng (chi tInh khôi 
các trLthng cOng lip) dat t 1 52,6%2 1 .  

COng tác buy dng hçc sinh dn truOng, ph cp giao dye - xOa mu ch trên 
dja bàn tinh dat nhiéu kêt qua tIch ctrc. Den nay toàn tinh có 9/9 huyn, thj xa, 

thành phô duy trI vUng chäc kêt qua phô cp giáo dye rnâm non cho tré em 5 tuOi, 
phô cp giáo dyc tiéu hQc dat mcrc d 3; phô cp giáo dye THCS dat mire d 1 22  
và xóa mu dat mirc d 1. COng tác phân luOng và djnh ht.rOng nghê nghip cho 
hçc sinh phô thông có nhiêu buirc tiên mOP3. 

nhân dip gp rnt Dng htrang Quang Trj ml 1'P H Chi Minh Irong tháng 3/202 I; T6 churc t& chuyn khão sat và lam vic vài VSIP t?i tinh Binh Duang cta Lânh d?o UBND tinh; TO chirc thành cOng l-1i nghj két nOi và phát 
triën nng luçng khi tinh Quang Tn tai Ha Ni (don vi phoi vói COng ty Nng luçng Eni Vit Nam - Italia); 
2t 

 Trong dO: Mâm non: 93/147 dat t5' lë 633%; lieu hoc 38/67 dat t' I 56,72%; TI-1&THCS 34/80 dat t' 1 42,5%; 
THCS 19/43 dt t' I 44.2%: TIJPT 10/24 dat t I 41,7%; TI ICS&THPT 0/7. 
22 bàn tinh cO 8 xa dt Muc d 1; 30 xA dat Müc dO 2; 87 x dt Mirc dO 3; 02 huyn dat Mtrc dO 1; 04 huyn dat 
Mrc dO 2; 04 huyn dat MCrc  dO 3. 
23

tao mic thông tin ye giáo diic huOng nghip va djnh huOng phân luOng h9c sinh phô thông trên Cong thông 
tin dién tr cüa ngành Giáo dic;phOi hqp vOl Báo TuOi trê, Tinh Doàn Quang Trj va các tnrng DH-CD tO chtc 
Ngày hOi tu van tuyên sinh va vic lam nAm 202 I, phO bién nhng diOm mOi tai K' thi tot nghip THPT nAm 2021 
va cac phLwng an dang k nguyen vQng xét vào DH-CD disac tO chrc tal Trirng THPT LC Lvi. 
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ChAt lixçing giáo due d?i trã và mQi nhQn duqc duy trI n dnh và có buâc 

phát triên môi, so krcing và chAt luçing giãi ti kS'  thi chçn hçc sinh giOi van boa 
cap quôc gia &rqc to chirc tai tinh cao hn näm trthc vâi két qua 28 giái24. 

Tip tVc  dAu tt.r eo so vat chAt, trang thit bj dy h9c25. COng tác xà hi hoá 
giáo diie dirqc day m?nh. Cong tác rà soát, sap xép Iai  các dcin v tri.thng h9c duçic 
th1rc hin cor bàn phü hçp quy mô, hçrp l vOi trng dja phuTlng; den nay dA sap 
xêp, to chuxc 1i tat ca các don vi, truông h9c 0 tat ca các cap h9c, bc h9c26. 

2.2. V f cong fác pliông clióng djch bnh ovid-19 
- Cong tác phông ch6ng djeh trén dja bàn tinh duqc thrc hin quyt 1it, khAn 

tnro'ng, nghiêm tic và hiu qua, dam bão "rniic tiêu kép" vOi phuo'ng châm "ngân 
chçn tixa, phát hiên sam, cách ly ngay; néu có triràng hqp dwang tInh v&1SART-
Co V-2th1 kiên quyét khoanh ving, dçp djch". Tinh dâ thành 1p nhiêu chôt kiêm 
tra y té hott dng 24/2 4 gii dOi vOl ngu0i xuât phát hoc di qua vUng có djch 
Covid-I 9 vào dja bàn t1nh27. Duy trI hot dng các di cci dng phàn Cmg nhanh 
san sang thirc hin nhirn vi khi cO tInh huOng khãn cp xây ra ti Ca sO y tê và 
t?i cong dOng. To chirc truy vat, khoanh vüng dê kim soát cht chê tInh hInh dich 
bênh khi phát hin Ca nghi nghim Covid-19. Thirc hin tot vic tO chOc cách ly 
tp trung vOi các diêu kin phOng, chông lay nhiêm Covid-1 9 theo quy djnh. Thirc 
hin giãn each xã hi phi:i hcip vOl din biên cüa tlnh hInh thirc tiên dja phuong. 
Chü dông tO chüc k.hám sang icc dê ngan chãn sçr lay lan djch bnh; vic xét 
nghim sang 1c SARS-CoV-2 bang k' thut Real-Time PCR ti Trung tam kiêm 
soát bnh tt tinh Quang Trj. Triên thai tiêm chüng väc xin Covid-19 dçit 1 cho 

o 28 ' • nhom 1 dt 95,6/a Tu ngay 29/4/2021 den ngay 17/5/202 1, tren da ban tinh ghi 
nhn 06 ca mac mOi Covid- Nh0 s1r quyêt 1it, tIch crc,chü dng và thrc 
hiên nghiêm tue chi do cta Chinh phU và quy djnh cüa Bô Y tê, nên tinh dã kiêm 
soát tot tInh hInh; diêu dáng rnirng là den thOi diem nay, Quãng Trj dã trãi qua 
han 45 ngày khOng có ca nhiêm Covid-19. 

- Duy trI tt hot dng khám, chüa bnh ti các dn vl khám, ch€ra bnh trên 
dja bàn t1nh30. Trién khai hoat dng tiêm chüng mO rng cho tré em, t ltiêm 
chUng day dü cho tré < 1 tuôi trong 6 tháng dâu nàm 2021 là 47,7%, dt tiên do 

24 
 G6m 04 giãi nhi, 12 giài ba và 12 giài khuyên khich; dc bit em Nguyn Th Long - h9c sinh kip 12, Trung 

THPT chuyên Lé Qu Don doit giâi Nhl niOn HOa h9c duçc cliQn tham du kS'  chQn di tuyOn Olympic nm 2021. 
' Các trunig hoc d thtrc hen kiem ira rà soat kiem ke thiet bi day h9c to chtic thanh ly thiet bi day hQc dO chm 

ire em bi hir hông không sü dung duc, trén ca sà do CO ké hoch tu scra mua sam bO sung dé chuàn b các diêu 
kiin cho nAm h9c 202! -2022; Chc hin Ké hoch so 29/KH-BGDDT ye vic k& nOi nguOn Irc xáy drng trung 
h9c an toàn, than thin giai doan 2021 - 2025: Bô GDDT dä h tr 20 trung trén dja bàn huyn Htrông HOa. 
26 Toãn tinh hin cO 400 Co sdr giâo duc mm non, ph thông và các trung tam; 35 trung tam ngoi ng, tin hpc tu 
thuc 11 to chtrc kink doanh dich vu tLr van du hoc va 8 don vito chuc hoat dong giáo duc kS'  nang song 
' Trong dO CO 02 chôt kiém soât lien ngCnh trén tuyen bién giOi và 03 chOt tuyen tiép giáp gi0a Quãng Trj vOi 2 

tinh lan cn là Quang Binh và Thira ThiCri 11u vã 01 ch6t a nhã ga DOug 1là. Ngoài ra tinh cOn thârih 1p tO kiém 
Ira lien ngành tham gia phong chOng dch t?i Cang cá Cra TOng vâ Cang cá Ccra Vit. 

Trong do tiêrn cho ngành V t Va ban chi do pliOng chng djch 1mb, huyn: 3.768/3.962 d?t t l 95,1%; Ic 
krng Bién phOng và Cong an: 1.530/1.579 dt t' l 96,9%. 
' Trong dO: có 03 ca mc trong cong dng I ién quan dn djch thành ph6 Dà Nng Va 03 ca bnh duc cách ly 

sau khi nhp cánh 
° U'Oc thrc hin 6 thang dâu nm 2021: Tong sO Iu9i khám bnh: 345.688 hrQl (giàm 5,5% so vi cOng k' nam 

2020 (6 tháng/2020: 365.974 hrcn)): So bnh nhân diéu trj ni trU: 93.73 1 bnh nhân (cao han 1,5 Ian so vai cüng 
k nãm 2020 (6 tháng/2020: 62.7 87 bnh nhân) 
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k hoach.  T 1 nguYi dan thani gia báo hiêrn y t dn 30/6/202 1 dat  96%. £ên 
nay, dä có 124/125 xä dat  tiêu chi quôc gia ye y tê, dat  t ! 99,2%. 

- Cong tác bão dam an toãn thiic phm, phông chng ng dc thic phm trên 
dja bàn duçxc tang cung. To chcrc thanh tra, kiêm tra ye v sinh an toàn thirc phâm 
trong djp Têt Nguyen Dan, tnthc, trong và sau các l hi... Trong 6 tháng dâu nãm 
2021, trên dja bàn tinh không Co vii ng d,c lOn nào xây ra. 

2.3. Van hod, The limo 

- T chirc thirc hin t& cOng tác trang tn khánh tit, tuyên truyn c dng 
trVc quan chào mrng k' nirn các ngày l fan và sçr kin quan tr9ng trong nãm 
2021 phii hçip vai tinh hInh djch bnh Covid-1931 . Thrc hin có hiu qua Cong tác 
xay drng van hóa cc s&, phong trào "Toàn dan doàn kêt xây di,rng diii song van 
boa" và gia d1nh32. COng tác quãn 1 di tIch và bâo tOn, phát huy các giá trj di san 
van hóa ducic quan tam, chi dao33. 

- Th diic th thao qun chüng duqc dy manh Va nâng cao cht luqng hoat 
dng. Cuc 4n dng "bàn dan rèn 1uyn than the theo gwmg Bác Ho vi dai,  giai 
do?n 2021-2030" tiêp t1c thu hátsrtham gia dOng dão cüa quân chüng nhân dan. 
Tiêp ti1c quan tarn cong tác tuyên chçn, dão t?o,  bôi di.rO'ng vn dng viên; tp 
trung các mon the thao thành tIch cao cO the manhcüa  tinh. To chüc các hoat 
dng trong khuôn khô Dai  hôi the diic the thao các cap34. 

2.4. Lao dng, Thu'ung bin/i và Xâ /ijii 
- v giai quy& viéc lam, xudt khdu lao d5ng, dào tgo ngh: den ngày 

20/6/2021 toàn tinh Co 5.656 lao dng duçic tao vic lam mói, dat  51,42% kê 
hoach näm35  ; tuyên sinh, dào tao 2.253 ngi.thi36. I.Thc den 30/6/2021 toàntinh cO 
5.727 lao dting ducic tao  vic lam mOi, dat  52,06% kê hoach nãm37; tuyén sinh, 
dào t?o  3.225 ngt.r&i38. 

31  L hi Thong nht non song và khai trtrong niUa du lich biii, dão näm 2021; K5' nim 91 ntrn Ngãy thành lap 
Dàng Cong san Viêt Nam, rn&ng Xuãn Tan Süu nam 2021; 75 nAm Ngày lông tuyên cü dâu tiën bâu Quoc hi 
Vit Nam, 110 näm ngày Bãc Ho ra di Elm dLthng ccru nurc; Di hi Dang toàn quôc Jan thu' XIII, Bãu cr di biêu 
Quc hi khóa XV và di biu HDND các cap, nhiêm k' 202 1-2026; các ngày k nim... 
32  bàn tinh hién có 793/797 lang, bàn, khu pliô duc cOng nhãn van hOa, dat t' lé 99,4%; cO 806/880 ca quan, 
don vj, doanh nghip dat chun don vi van hOa, dat r1  lé 91.5%; có 159.192/170.886 gia dlnh van hoá, dt t I 
93,1%, 87,8% trung tarn VHTT xa di chuãn theo quy djnh, 81,4% nhà van hóa- khu tM thao thôn dat chuân theo 
quy dinh, 56,4% xà dt chuân van hOa nOng (hOn mài (57/101 xà), 54% phi.ro'ng. thj trân dt chuãn vAn minh do 
thi (13/24 phuong, thj trân). 

Quy hoch Mo quân. tu b6, phuc h6i di tich quc gia dc bit Dôi b Hiên Lwmg - Ben Hài; xây dçrng Dé an 
"Dâu tu, bào ton, tOn tao, chOng xuông cap h thông di tich Ich sCr van hOa tinh Quáng Tr, giai don 202 1-2030; 
Chi do cong tác quy hooch, Eu bO, bào quàn, phiic hôi và phat huy giá tr di tich H thông các cong trinh khai thác 
ntrc cô Gb An; mien khai di,r an du 1u nãng cap. bào tOn, tOn tao di tfch Khu hru nim Tong Bi thu U DuAn - 
gii doan 2;... 

To chuc Lop tap huan boi dtrOng chuyen mon, nghiep vu ye cong tac to chtrc Dai hoi The duc the thao cac cap 
nAm 2021. Chi dao, huang dn tO chUc Di hi The dc the thao các cap và rnt so giài the thao trong khuOn khô 
Di hi Th duc The thao tinh Quang Tn lan then VIII nAm 202 1-2022; Chuân bi ILrc hiqng vOn dng vién tham 
gia Dai  hi The dc TM thao toàn quc Ian th IX nAm 2022. 
35Trong dO: 2.636 lao dng lam vic trong iliTh, 2.314 lao dn lam vic ngoài tinh và 706 lao d.ng lam viéc & 
nticic ngoài, trongdO lam vic c nudc Lao: 80 lao dong, xul khu lao dng cAc nuàc: 626 lao dng, (trong dO: 01 
lao dng HAn QuOc, 303 lao dng Nht bàn, 322 lao dng Dài Loan). 
36Trong dO: trinh d trung cap I 72 ngLthi: tnlnh d g  cap và dào to thi.thng xuyén 2.081 ngLri. 
37TrongdO:2.412 lao dng lam vic trong tiith, 2,603 lao dng lAm vic ngoAi tinh Va 712 lao dng lAm vic & niràc 
ngoài, trong dO xuât khâu lao dng cAc nLrác:032 lo dng 
38Trong dO: tnlnh do trung cp 197 ngi.thi: trinh d sadp và dào tOo  thu&ng xuyCn 3.028 nguO'i. 
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- Cong tác giám nghèo bn vü'ng: Các ngành, các cap ó dja phrcrng tip tic 

chi do và triên khai dông b, hiéu qua cac chInh sách thuc chuong trInh giâm 
nghèo ben v&ng. T' l ho nghèo dâu narn 2021 toàn tinh là 7,03%, giám 1,05% 
so vâi dâu nàm 2020, ty l h cn ngheo là 6,30%. Xtc tiên vic hoàn thin dé an 
vn dng h trçy xây mdi, tu sra nhã & cho h nghèo và các dôi Urcmg khó khàn 
ye nFià &; tu sra nhà & cho ngu&i có cong trên dja bàn tinh giai don 2021-2025 
(trong 6 tháng dâu nàm dâ ho trq xây drng duçc 75 nhà). 

- Cong tác thuv'ng binh - 1it s9 và ngirài Co cOng tip tiic trin khai các ch 
d, chInh sách cho thtrcing binh, Iit s, ngu&i có công39; dtra Trung tam Diêu 
duOng ng.thi có cong và bão trcl xã hi vào hoat  dng. Den ngày 20/6/2021 dã tp 
trung thu l và giãi quyêt 1.474 ho so ngui có cong vol each mng40. Các co 
quan, to chrc da trao tang 07 nhà tInh nghia trj giá 670 triu dông. Triên khai thrc 
hin Dê an (gan 65 t' dOng) xâ hi hóa dáu tu xây drng h thông din chiêu sang 
ti Nghia trang Lit s9 quôc gia Tru&ng Son, Nghia trang Liit s quôc gia DuOng 
9, Di tIch ljch s& quôc gia dc bit Thành cô Quâng Trj, câu Hiên Lixong vâ KS' 
dài di tIch ljch scr dôi bO Hiên Lirong - Ben Hái. 

- COng tác báo trct xä hi: t chirc thirc hin tt các chInh sách an sinh x 
hi, chàm 10 chu dáo di song 4t chat vã tinh than cho các tang 10p nhân dan, 
nhât là các gia dInh chInh sách, dông bào nghêo; can b, chiên si hrc krcmg vcI 
trang dang lam nhim vii. Theo dOi, nãm tInh hinh di song cüa nhân dan trén dja 
bàn tinh trong k5' giáp ht nam 2021 và xãy drng phucmg an ho tro cho h gia 
dInh có hoân cãnh khó khän41. 

Thirc hin cO hiu qua cong tác quân 1", thirc hin các ch d, chInh sách dM 
vOi dôi tiiqng bâo trV xã hi trorig näm 2021; tang cu&ng cong tác kiém tra, giám 
sat viéc thrc hin Lut Ngtxôi khuyêt tat, Lut NguOi cao tuôi Va các chInh sách 
tro giñp xã hi. TInh den ngày 15/5/2021 toàn tinh có 38.163 dôi ti.rqng bão trq 
xa hi dang htrông trq cap xã hi hang tháng42. 

- ong tác bão v, chãm soc tré em và bInh ding giOi, vi sir tin b cüa phii 
n. Triên khai các hot dng Tháng hành dng VI tréem nàm 2021. Tang cuOng 
cácbiên pháp phông, chông tai nn thuang tich, duôi nuâc và xâm hai trê em. 
Triên khai các hot dng truyên thông ye tré em yà bInh dang gi&i thông qua các 
kênh thông tin, các chuyên trang, chuyên m11c trên Dài PT-TH, các Báo; xây drng 
trang Fanepage VI Ire em và BInh dàng gi&i Quâng Trj. 

2.5. Tmnh hlnh dan tóc, min nti 

' Trao tAng 29.030 ut qua cho ngLri cO cOng vâ gia dlnh chinh sãch ngui có cOng, kinh phi qua tong 8.866,8 triu dOng 
40 Trong do hmg trq cap hang than8 có 98 hO so, trq cp mt In 953 hO so, hO so khàc: 393 hO so; trà li 30 don 
thu lien quan den chO d chinh sách ngtthi cO cOng và than nhân ngir&i Co cOng. 
' bàn tinh d trao 95.928 SUa qua cho ngu&i cO cOng. gia dinh chinh sàch ngui cO công, ngtthi ngheo, dOi 

tuçmg bão tro xä hOi, ngu&i cao tuOi, trë em có hoàn cãnh khO khn và càc dOi ttrcng khác vài tong kinh phi là 
52.451,4 triu dông 

42bng S6 38.163 d6i tuçmg dang hi.rmg trç, cap x hi hang [hang. Trong dO: 166 tré em khOng ngu6n nuoi duO'ng; 
19 ngthi bj nhiêm i-iiv kliOng CO khã nàng lao dng; 808 ngLthi cao tuOi cO den, khOng noi nuangtxa, h n3hèo; 
14.057 ngLrYi cao tuOi Ltrdü 801u0i LrOën; 1.044 dOi tu.rcmg don than nuOi nhO, hO nghèo;17.626 ngu.ri khuyéttt; 
4.331 ho gia dinh truc tiép nuOi dung, cham sac NKT DO nAng; 21 h gia dinh, Ca nhân nhn kinh phi chAm sOc 
tré em khong noi ntxong tra; 14 h gia dinh nhOn kinh phi cham sOc ngu1i cao tuOi; 77 ngu&i nh,i kinh phi chm 
sOc con nkt nng, clAc bit nang. 
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TInh hInh an ninh, chInh trj và trt t1r an toàn xâhi vüng biên giói dixçc giQ 

vQ'ng; không có các vi khiêu kin tp the vâ tranh chap dat dai ni yang dông bào 
dan tc thiêu so. Cong tác phông chong djch ducic to chirc thi..rc hin tot. Các tuyên 
&ing mon lOi mô, tha khãu tiêu ngch tuyên biên giOi ducchOt chn, han chê 
tôi da vic qua 1?i  thãrn than nhân hoc san xuât. TIch circ chuân bj triên khai thirc 
hin chixcmg trInh muc tiêu quôc gia phát triên kinh té - xã hi vllng dông bào dan 
tic thiêu sO và mien nüi giai don 2021-2030. 

TInh dn 3 0/6/2020, toàn ving có 100% xâ, thôn bàn có din 1i.ri quc gia, 
98,7% ho sir dung diên; 100% xà dixic phC song truyên hInh; 100% xa CO dumg 
giao thông den trung tam xã di.rqc ci:rng hóa; 100% xA có tram y tê dat  chuân quôc 
gia; 100% so xà cO tru'ng tiêu h9c, 75% so xã có tnrng trung h9cc s&, 38 
trung dat chuân Quoc gia; t' 1 hc sinh DTTS dung d tuôi bc tiêu h9c dat 
95%, bâc THCS dat 96%; T' lé xâ có nhà van hOa là 40,4%; t' l thOn có nba 
sinh hoit cong dông dat 88; T$' 1 h gia dmnh ngi DTTS s1r ding nixôc hçp v 
sinh là 62%,... 

3. Khoa h9c - Cong ngh 
- Cong tác xay drng, trin khai các chInh sách d chci dng tham gia cuc 

each mng cong nghip Ian thir tu di.rçc tp trung thirc hin hiu qua43, trong do 
tp tning nghiên cü'u tham muu HDND tinh ye chInh sách ho trçl doanh nghip 
nghiên c1ru phát triên và img diing cOng ngh 4.0. 

- COng tác chuyn giao và lrng ding khoa h9c và cOng ngh vào quán 1, san 
xuât, kinh doanh duçc day manh. Tp trung triên khai các dir an san xuât thcr 
nghim, các dir an khoa h9c và cong ngh ye phát triên các san phârn hang hóa 
chU lirc, tiêm nàng, có triên vng, tp trung .'rng dirng, chuyên giao cong ngh cUa 
cuc each mng cong nghip 

- Cong tác quân l nhà nuc v cong ngh và thj tru0ng cong ngh, so hu 
trI tu 45, h trç khOi nghip dOi mOi sang tao datnhiêu kêt qua quan tr9ng46. Cong 
tác quán 1 nhà nu'Oc ye tiêu chuãn do lirO'ng chat 1ung di.rc tang cung47. 

4. Tãi nguyen - Môi truong 

PhO bin, quán triêt, tuyên truyn quart drn, niuc tiêu, nghia, yau cu, ni dung, phwyng thirc tip can cuoc 
CMCN 4.0; to chic lam vic vOl UBND mt so huyén, thi xa, thành pho trén dia bàn tinh nhãrn djnh lurang nh0ng 
nOi dung chü yau dé trién khai thirc hin Kê hoch sO 5807/KH-UBND ngãy 17/12/2020 cOa UBND tinh 

Tiu biêu nhti: D tài 'Nghiên c(ru thânh phân SâU bénh hai, diên bién môt so djch hi chinh và bin pháp quàn 
l tOng hqp trén giOng Chanh leo Dãi Nong I ti Quang In"; Dty an "NghiOn cüu xáy djng mô hInh crng ding tian 
b KH&CN trong nuôi cá chinh lông tai Quáng In"; Dr an "Xây dimg mô hinh nông nghip rng dvng cong ngh 
cao san xuât hoa lan Ho dip, hoa Lily ti Quãng In"... 

Qual va phát trin nhãn hiéu tp th Rixçu men Ia Ba Nang, nhãn hiu ch&ng nhn NtrOc mAm Ccra Vit";"Xác 
1p quyan chi dan dja ly "Chè yang Quang Trj" cho các san phâm chè yang ccta tinh Quang Trj";"Quãn ly, khai 
thác và phat tnin nhân hiu chUngn1in cho san phâm NirOc nm M Thüy"...; To ch0c Hôi dOng KH&CN thâm 
dinh thuyêt minh dê tài KH&CN cap tinh "Nghién ccru xây dtrng ChI dan dla  l "Ca phë Khe Sanh" cho san phAm 
Ca pM chè vñng Htrorng Hóa" 

To chirc Cuc thi Kh&i nghip dOi mOi sang t?o tinh Quãng TrI nam 2021; xây drng Kê hoach to chUc Lê phat 
dng Chuong trmnh khOl nghip dôi mOl sang tao tinh Quang Tr nãm 2021 vã Diên dart Djnh hirOng, thxc day dam 
ma khOi nghip 

T6 chtc kiém tra v tiêu chuân do li.ràng cht luqng vã nhân hang hóa trtrOc Nguyen dan Tan Sfru näm 2021 
tai 110 Co sO/doanh nghip và II chcilO9 huyn thi xa, thãnh phô vOl tong so 34 rnâu yang trang strc, m9 nghé; 
100 lô San phâni hang hOa và 580 phisong Iin. 
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- Tp trung länh dao,  chi do cong tác giãi phóng mt bang d trin khai các 

dr an trên dja bàn t1nh48; triên khai xâydirng kê hoch scr diing dat 5 nãm (2021-
2025); phê duyt quy hoch si:r dung dat den näm 2030 và kê hoch si1 diing dat 
hang nAm cap huyn49. To ch&c 03 phiên dat giá quyén sü diing dat dçit 01 nãm 
2021, thu nôp ngân sách nhà nuâc 175,76 t5' dông, trong do giá trj vlxqt san 4 1,97 
t dông. 

- Tip tVc  rà soát và t ch(rc du giá quyn khai thác khoáng san thuc thm 
quyên cap phép; cong tác thâm dnh, phê duyt tiên cap quyên khai thác khoáng 
san, tài nguyen nuOc. Tmnh tir dâu nãm 2021 den nay, UBND tinh phé duyt tiên 
cap quyên khai thác khoáng san cho 04 dir an no vet vâi so tiên 7,1 t' dOng. 

- Ngan chin và xCr 1 nghiêm tmnh trng khai thác trái phép khoáng san, tài 
nguyen nuâc. Rà soát quy hoach  thäm dO, khai thác và sr dung các l°ai  khoáng 
san thuc phm vi quán 1 cüa tinh dê lam cci sà xây dirng Phi.rcing an báo v, khai 
thác, s& diing tài nguyen trén dja bàn. 

- Tip tiriC th%rc hin các hot dng tuyên truyn v rnOi tnr&ng50. Cong tác 
thanh tra, kiêm tra, giám sat cong tác bão v môi trt.thng dOi vâi các C1 s& san 
xuât, kinh doanh, các khu cong nghip trén dja bàn tinh duçic tang ctthng51. 

5. V cong tác dy minh cal cách hânh chInh, nâng cao hiu Iy'c, hiu 
qua quãn I nba ntr&c và cht krçng di ngü can b, cong chfrc, viên chuc; 
phOng, chng tham nhüng, tang phi và giãi quyt khiéu ni, to cáo 

5.1. Cong Mc cái cad, /thnl, cl,Inh và t clzác xây drng chInh quyn 
- Cong tác cãi cách hành chInh tip t1c duqc quan tam chi do. Chi s6 hiu 

qua quan trj và hành chInh cong cap tinh (PAPI) cüa tinh nãm 2020 dt 44,78 
diem, düng thr 6/63 tinh, thành, tang 28 bc so vi näm 2019 và chi sO nãng 1rc 
cnh tranh cAp tinh (PC 1) dt 63,07 diem, xép thir 41/63 tinh, thành; tang 8 bc so 
vâi nam 2019. Chi s cãi cách hành chInh (PAR INDEX) nãm 2020 xêp thir 39 
vi 83,64 dim. Ngay sau khi có kt qua v chi so PAPI và PCI, UBND tinh d 
ban hãnh các van bàn chi do và các giái phap nhäm duy trI và nâng cao các chi 
so nay trong näm 2021. 

Troiig 6 thãng du riAm, d hLongdn giai quyEt các kin nghi v chinh sách chinh sách bi thu&ng, giài phong 
rnt bang: 32 vi viêc; dc bit I dOi vái dij an dLr&ng dy 500 KV; dung day 220 KV ông Ha - Lao Bão và 
Tram bin áp 220 KV Lao Bão,c d an &thng giao thOng. Tiép tvc  rriên khai thrc hin cong tác bOi thung giãi 
phOng mt bang, dâu ttx xây dirng Co so h tang các các dir an Khu do thj: Bac sOng Hiêu, Nam Dông Ha 003, 
KhudO thi phIa Dông throng Thânh CO... 
° To chuc kiem tra tien do tlurc hien cong tac lap quy hoach su dung dat giai doan 2021 2030 va Ke hoch su 

drng dat nam 2021 ti UBND cac huyén, thi xa, thành phO nharn kjp tlioi giai quyet các vuOng mac vàdOn dOc 
Lien dG thirc hin. Ph duyét quy hoch six dung dat den nam 2030 và kC hooch sü ding dat näm 202! cap huyn 
cho thãnh phO Dong Ha, huyn dao Con CO; 

Thijc hin phát sOng 05 chuyen rnic tài nguyen và môi trumg trên dãi 1'hát thanh và truyn hinh tinh. Xay drn 
KO hoch phôi hp to chc các hoat dng thuc thang hành dng VI rnOi tnsng huOng rng Ngay MÔI trung the 
gi&i 05/6 näm 2021 Va Chuong trinh trOng rni 1 t' cay xanh. Xãy dung kC hoch thirc hin Chi thj so 45/CT-TTg 
ngãy 31/01/2020 cCia ThU tuOng Chinh phü ye to chic phong trão "i,& trong cay" và tang cuOng cOng tác bão v, 
phAt triên rimg ngay tr dâu nam 2021; k hoach ph& hcip Phãt dong vâ thrc hin Chtrong trinh "VI mt Quãng 
Tn Xanh" gial doan 2021-2025. 

TInh den thang 6/2021 kiêm tra giám sAt hoar dông xà thai cUa KCN Quan N gang, khi thai cUa nhà may g 
MDF-KCN Nam DOng Ha; giám sAt hoat dng LieU hUy hài san tOn kho do si,r cO mOi trrrng biên Fomosa t?i  thj 
trãn Cüa fling 
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- T chrc thãnh cong cuc bu cu di biu Quc hi khóa XV và di biu 

HDND các cap nhiêrn kS' 2021-2026. T' Iê ccr tn di bâu cao (99,77%), bâu dii so 

1ung 6 dai  biêu Quôc hi Va 50 d?i  biêu HDND tinh, 291 di biêu HDND cap 

huyn, 2.82 1 di biêu HDND cap xã, không có doii vj phâi bâu lai, qua trInh to 
chüc t1c hin cuc bâu c khOng có dan thu khiêu ni, to cáo, kiên nghj lien 
quan den cuc bâu cü. 

- Xây drng bQ lieu chI chAm dim Chi s CCHC 03 cap vâ xp loai ithc d 
hoàn thành nhirn vli các so, ban, ngãnh Va LJBND cap huyn. Thirc hin tinh giãn 
biên chê và co cãU 1.i di ngü can b cOng chirc, viên chirc52. Triên khai Dê an ca 
sO du' lieu can bô, cong chirc, viên chirc vã hçp dOng lao dng thuc CC ca quan, 
dan vj, dja phuang trên toàn tinh; den nay dã có 2 1.503 CBCCVC và nguOi lao 
dtng kê khai di] lieu, dt t 1 100%. 

- Tip t1ic thirc hiên sp xp, t chüc !icác dan vj hành chInh cap xã, thôn, 
bàn, kim phô; den nay, dA hoàn thành vic sap xêp 33 xã, thj trân xuông cOn 17 
xâ, thj trân, giárn 16 xâ. DOi vOi sap xêp lai ca quan hành chInh; CaC phOng chuyên 
rnôn, chi C11C thuôc sO, ban, ngành, UBND tinh dâ phê duyt phuong an sap xêp 
ciia 19 sO, ban, ngành. Qua sap xêp, so vâi nãm 2017, giàm duçc 28 phOng chuyên 
mon (chiêm 19,54%), 01 chi cuc thuôc sO (chiêrn 6,25%), 12 phông chuyên mon 
thuc ban, chi cic (chiêm 16,67%), giâm dixçic 26 can b lãnh do, quân 1 cap 

phông thuc SO, lãnh dao  chi cic (13 cap truOng, 13 cap phó), 06 can b lãnh dao, 
quãn l cap phông thuc chi ciic; giám di.xcc 01 chi C11C. Dã thc hin tO chirc lti, 
sap nh.p, h9p nhât 309 dan v sir nghip cong 1p thành 145 dan vj, giãm 164 dan 
vj, con 500 dan vj. 

5.2. Côiig tác f/ian/i Ira, giái quyll khilu nii, I cáo; phèng c/uJng I/lam nhüng 
- Cong tác thanh tra, kim tra duic t chirc thiic hin theo ding k hoach d 

ra; các dan vj trên dja bàn tinh dãtiên hành 20 cuc thanh tra kinh tê xä hiti 21 
dan vj (04 cuc ttr kS'  tnirOc chuyên sang; 16 cuc triên khai trong kS')53.  Ket thüc 
thanh tra tti dan vj 15 cuôc; dâ ban hành kêt luãn thanh tra 11 cuôc; phát hin sai 
phm 3.744.834.846 dOng; kiên nghj thu hOi 2.756.849.500 dOng; kiên nghj khác 
987.985.446 dOng. 

- Thyc hin t& cong tác tip cOng dan tht.r?rng xuyên và djnh k5' vOi tng s 
444 lugt/556 nguOi/452 vii viêc (66 v cU; 386 vii mOi)54. Hin nay, các ca quan 
có thâm quyên th iS' giâi quyêt theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

- COng tác du tranh phOng, chng tham nhUng du'çc tang ci.r0ng55. Thirc hin 
các quy ctjnh ye kiêm soát tài san, thu nhp cüa ngu&i cO chirc vii quyên han; so 

52 Trong 6 tháng du närn UBND tinh dä phé duyt danh sách can bô, cong chcrc, viên chñc, ngui Lao dng càc 
c quan, dcrn vi thrc hiên chInh sách tinh giân biên ché theo Nghi djnh 108/20 14/ND-CP ciOi vài 51 trirng hap. 

Hoàn thành viêc sap xép, to chCrc Iti cac dan vj hành chinh cap xL thOn, bàn, khu phO; Dn nay, các huyn dã 
hoàn thành viéc sap xép 33 xà, thi trân xuOng con 17 xâ, thi trân, giàm 16 xâ vã thi.rc hin ch inh sách dOi vài 100% 
ngii hot dng khOng chuyn trách thOn, khu phO dôi dir sau khi sap nhp, thôn. khu phô trén dla bàn tinh 

Thanh tra tinh: (06 cuôc); UBND huyn Vinh Linh: (02 cuc); UBND huyén Hal Lang: (02 cuc); UBND huyn 
Hiràng Hóa: (01 cuc); UBND huynTriu Phong: (01 cuc) 

Tiêpthung xuyén ti các don vgOrn 228 krQt!243 ngu&i/197 vi,i vic (17 vii CU; 180 v mài). Tip djnh kS'  và 
dt xuat cUa Lânh do các dan vj gOrn 216 kri/3 13 ngirai/255 vçi vic (49 viii CU; 206 vv nài). 
" Các ca quan, dan vj thanh tra trn da bàn tinh ban hành mOi 208 van bàn dê thtrc hin Lut phong chOng tham 
nhUngva các van bàn huOng dn thi hành Lut PCTN. Kiém tra 09 ca quan, dan vj trong vic thirc hin các quy 
dlnh ye cong khai, minh bach. Toàn tinh cia thirc hin chuyén dôi 43 v trI cong tác nhäm phông ng1ra tham nhng. 
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cx quan, to chirc, dcrn vj dã to chi:rc thisc hin vic kê khai tài san, thu nhp d?t 
100% (46/46 don vj). 

6. V ho4t dng Mi ngo1i 
- Tir dAu nãni dn nay, do ãnh htràng cüa dlch  bnh covid-19 nên tinh không 

eCr doàn di cong tác ntthc ngoài; dã to chirc don tiêp 33 doân vói 116 Iuqt ngu&i 
den thãm và lam viêc tai tinh nhu Dai sir Israel, Dai  sir Han Quoc, Di sir Lao, 
Phó Dai sir Ireland, doân Phó Dai sir An D, doàn Di sir quán Hoa KS',  doân to 
chirc PTVN, doàn Van phOng Hcip tác quôc phOng Hçip chüng quôc Hoa KS'-
ODC; doãri Plan International. 

- Cong tác vn dng, quân 19 các cht.rong trInh, dir an phi ChInh phü ntthc 
ngoãi, hot dng cüa các tO chirc phi Chinh phü rn.róc ngoài duqe tiêp We triên 
khai cO hiu qua. Den nay tinh dà vn dng duc 18 dir an, vin trc phi dir an phi 
ChInh phü ntróc ngoài rni phiic vii nhu câu khäc phiic hu qua born mIn sau chiên 
tranh, phát triên kinh tê-xâ hi, xóa dOi giâm nghèo ti dja phuong. TOng giá trj 
cam kêt 1.257.827,55 USD. Hincó 31 to ch(rc phi ChInh phü nucc ngoài và 22 
to chirc quôc té dang có dçr an triên khai ti tinh Quáng Trj. 

- Thirc hin tht K hoch hqp tác hçip tác giUa tinh Quâng Trj vôi 02 tinh 
Savanakhet và Salavan giai don 2020-2022. Trong 6 tháng dâu näm, tinh dã vn 
dông quyên gop ho trçi tang cho chinh quyên và Hi hthi nghj Lao - Vit Nam ciia 
hai tinh Salavan và Savannakhet/Lào các vt tuy tê phOng, chông djch COVID- 19. 

- Cong tác thông tin di ngoi chrçc trin khai hiu qua, thirc d.y sir phát 
trién kinh tê dôi ngoi vã ngoi giao van hóa cüa tinh, tp trung vào các ni dung; 
tuyên truyên các chinh sách thu hUt dâu tt.r và.dôi ngoi; gii thiu, quâng bá hInh 
ânh dat ntthc và con nguOi dja phi.rong; quãng bá vai trO, vj trI cüa VietNam  khi 
dam nhn thành viên khOng thtthng trirc Hi dông Báo an Lien Hçrp quOc. 

7. V hoit dng thông tin, truyn thông 

- Mng hrâi buu chInh vin thông luôn dam bão an toàn an ninh, thông tin 
phiic vii suchi d?o,  diéu hânh cüa Dâng, chInh quyén các cap trong djp lé, têt và 
các ngày lê lan cüa tinh. H tang vin thông; ha tang phát thanh, truyén h1nh56; 
m?ng truyên sO lieu chuyên diing57  tiêp tçtc di.rçic dâu tu. Toàn tinh hin có 211 
diem cungcâp djch vi buu chInh, ban kinh phc vv binh quân 2,383 km/i diem 
phic vit, so dan dwc phiic vi 3.020 ngui/1 diem phiic vç; 64 1.354 thuê bao din 
thoai, dat mt d 100,5 thuê bao/100 dan; 102.456 thuê bao Internet cO djnh bang 
rng, dat  mt d 16 thuê bao/100 dan; 406.9 13 thuê bao bang rng di dng; 2.8 18 
tram thu phát song din thoai di dng (BTS) dang hoat  dng. 

' bàn tnh có 01 Dài PT-TH, IODài Triiyn thanh cp huyn, 85 Dài 1'ruyn thanh ca sâ. Dam bo thi ILrcYng 
tip am Dài PT-TH tinh và DAi hông nOi Vil Nam dUng quy djnh 
" Den nay, CO 37 kônh truyên cia ca quan Dáng, nhâ nuOc scr dung h tang rnng TSLCD (mng TSLCD và 
MegaWan), gUm 21 dn vj cap tinli v 16 dn v cap huyn. Thani miru UBND tinh ban hành Quychê quãn 19, 
vn hành và str diing m?ng TSLCI) cap ii tuong Ca quan Dàng, Nhà nirc trCn da bàn tinh. Dang trién khai d an 
ket noi mng TSLCD và Internet tip trung cho h tang CNTT 1mb. 
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- Vic irng diing Cong ngh thông tin trong các co quan nhà nu'6c58; irng ditng 

cong ngh thông tin pliiic v nguäi dan và doanh nghip59  thr9rc tang cuông. Den 

nay h thông giri nhn van bàn qua mang, h thông quán 1 vAn bàn và ho so cong 
vic, h thông thir din tcr cong vij, h thông mt cCra din tir diiçic triên khai tai 
100% cac co quan nba niró'c trên dja bàn tinh. J-1. tang k5 thut cong ngh thông 
tin duc dâu w dOng b 60; h thông JOC tinh di.içc triên khai và dan di vâo né nép. 
Tiêp ttic duy trI các giãi pháp bAo dam an toàn thông tin; hthông SOC dA d.rçic 
triên khai thtir nghiêm tai Si Thông tin truyën thông và dA kêt nôi vOi Trung tam 
giám sat an ninh mng quôc gia. 

- Thirc hin t& cong tác quãn 1)2 nhà ni.rOc trên linh vuc in, xut bàn, phát 
hánh; hoat dng thông tin dôi ng0ai61. To chirc thành cong Ngày sách Vit Nam 
21/4 nAm 2021 tai huyn Vinh Linh. 

8. QuEc phông - An ninh, trot tir an toãn xã hi 
- TInh hInh an ninh chInh tr - trt t1r an toàn xA hi n djnh, quc phông - an 

ninh diiac cñng cô và tang crng. Nhim v quOc phông, quân sir dja phxong 
dixçc triên khai kjp thai, darn bào dung kê hoach. Lirc h.rçng vu trang dA thirc hin 
tot nhiêm vii bâo v an toàn tuyt dOi các sr kiên chInh tr, van hOa quan trQng, 
các ngày lê, Tét trên dja bàn tinh. Thirc hin tot cong tác giao quân näm 2021 dat 
100% chi tiêu. 

- Duy trI nghiêm ch d trçic sn sang chin du theo quy dnh, các lrc luqng 
dâ chci dng phôi hpp chat chê dê näm chAc tInh hmnh da bàn. Thirc hin tôtnhim 
vu tuân tra, kiêrn soát, bão ye vrng chAc chü quyên an ninh biên giOi và biên dào. 

- TInh hmnh trt tir an toàn giao thông trén da bàn tinh có nhü'ng din biên 
phtrc tap, tai nan giao thông tang cao ye Ca 3 tiêu chI, cii the: Toàn tinh xãy ra 106 
vi tai n?n giao thông, lam chêt 64 ngi.rai, bj thisoig 83 nguai; so vOi cüng k' nArn 
tri.rOc so vli tang 51,43% (+36 vu), sO ngithi chêt tang 64,10% (+25 ngithi), sO 
ngthi bj throng tang 69,39% (+34 ngui). 

I van bàn &rqc gcri qua mng gina các CQNN trén da bàn tinh txâc dt trên 95% (trir nhthig van bàn mt 
hoc tuyt mat). H thông quàn I' van bàn va ho sa cong vic dã du?c dâu tu', nâng cap, ca bàn dáp ü'ng Quy& 
dinh so 28/201 8/QD-TTg ngày 12/7/2018 ctia Th tirâng ChInh pht v vic gü'i, nhn van bàn din tfr giia các ca 
quan trong h thông hành chInh nhà nuàc; 

TInh den ngày 27/5/2021, Cong giao tiep DVCTT tinh Quàng Trj cia cung cap ducxc 29 DVCTT mrc dO 1; 684 
DVCTT rnirc dO 2; 87 DVCTT niic d 3 vá 1.192 DVCTT mirc dO 4; Cng giao tip Djch v côngtrrc tuyén tinh 
cüng dâ két nôi vâi Cong thông tin din tü Chinh phü nhm cong khai, minh bach thông tin tiêp nhn và xCr I' ho 
so' cüa cãc tO chc, ngirâi dan, doanh nghiêp. Cong thông tin Khâi nghip tinh Quang Trj cia dtrc xây d,rng, tO 
chicduy tn và cung cap thông tin ti dja chi hrtp://khoinghiep.quangtri.gov,vn 

Den nay, 100% CBCC cap tinh và cap huyn, han 75% can bO Cong chc cap xâ durgc trang bi may tinh phc 
vu cOng vic, 15' I may tinh các Ca quan nhà niràc có kêt noi mng Internet uàc dt trén 95% (trir so may tInh cUa 
can bO k toán vâ nláy tinh cUa mOt so can bO chuyen son thào van bàn quan tr9ng, cO tinh chat mat). 100% co' 
quan nhà nuàc cap tinh, hGn 90% co quaii nhàni.ràc Cap huyii và trCn 60% xä có rnng nOi bO LAN ket nôi 
Internet qua các du'o'ng truyen tôc do cao. He thông LGSP tinh, h thông HOi nghj truyen hinh tinh tiep ti,ic dtrc 
duy trI scr dizng 

Trin khai xây dtrng nOi dung thông tin bang các san phm nhu: n phrn, phini song ng& Vi& — Anh, ting 
Lao... dé tich h9p, dàng phât, chuyén tâi qua CáC phu'ong tin, thi&bi cüa Cim Thông tin dOi ngoi Ccra khu 
Quoc te Lao Bão, Trung tam thông tin dôi ngoi ti C&a kháu Quôc té La Lay và cap, phát n phm cho du khách 
qua lai tai Ccra khàu Quoc té Lao Bão. Yn hành và thi,rc hin cOng tàc tuyén truyên, quãng bá ye tinh Quàng Trj 
qua cong TTDN tinh http://thongtindoingoai.quangtni,gov vii! bang 2 thO' tieng Vit — Anh. DOng th&i, SO Thông 
tin và Truyen thông cia xày dirng Fanpage "Thong tin dOi ngoi tinh Quang Tr" trén mang xà  hOi Facebook và kénh "Dat Va Ngu'Oi Quáng TrI" tren Youtube. 
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II. MÔT sO KilO KHAN, TON TiJ VA NGUYEN NHAN 
1. Khó khãn, ton t,i 
- Mt s chi tiêu kinh t - xã hti tuy Co tang trithng so vO'i cüng k5' nhung 

rnirc tang cOn thâp nhu: T' Iê giâi ngân thâp (25%), tong müc ban lé hang boa và 
doanh thu dch vti lieu dOng; hott dng thuong mai, djch v11 gp nhiêu k.hó khän. 

- Cong tác giâi phóng mit bang gp rt nhiu kho khàn do ngun gc sü diing 
dat, Co sir tranh chap ye dat dai, ranh giói các thira dat khOng rô rang; do yêu câu 
cüa ngithi dan vls9t qua quy djnh cOa nhà rnthc Day là nguyen nhân chInh dan 
den t' 1 giái ngân von dâu tu cOng dt thâp trong 6 tháng dâu nãm. 

- Hin nay, trên dja bàn tinh Quàng Trj cUng dang trin khai thi cong dng 
thai nhiêu dir an có quy mô lan nhu: Các cOng trInh din gió, dixrng cao tôc Cam 
Lô - La Son nên tao  ithu câu dt biên ye vt Iiu xây drng, dan den nhiêu 1oi 
vat lieu xây dung dang bi thiêu hut, trong do da dam thiêu hut ion nhât Mat khac, 
nhu cau ye dat däp rat IOn trong khi tiên d, thu tiic phê duyt quy hoach  mO dat 
san lap cüng nhu' cap giây phép khai thác mó dat mOi cOn rat chm. 

Giá nhi&u vt 1iu xây dirng có xu huOng tang cao, trong do giá thép tang dt 
biên; cong bô giá 4t 1iu xây drng chu'a cp nht kjp thOi biên dng giá hoc dA 
cp nht nhung chua sat vOi giá thj tru'&ng. Do do, hoat dng xây d1rng bj ânh 
huOng nghiêm tr9ng, lien d thi cong bi kéo dâi, ãnh hu&ng den tiên d giãi ngân 
von dâu tu' cOng theo quy djnh. 

- Các doanh nghip san xut, xut khu, djch vii gp khó khan, hoat  dng 
manh rnün do th tru'O'ng tiéu th và cung U'ng nguyen iiu dâu vào bj thu hçp; Mt 
sO d an, hoat dng san xuât, xuât khâu, thuong mai, dich vii bj gián doan, t?m 
dirng boat dng; các hot dng san xuât, kinh doanh, giao thirong, xuât nhp khâu 
dêu bi dinh tIe, nhiêu doanh nghiêp khOng the nhâp khâu may moc, nguyen lieu 
d san xuãt và hang san xuât duc không the xuât khâu. Tai  cac cOn khau, vic 
thay Iái xe hoc dOi dâu kéo cho các phu'ong tin chuyên chO hang hóa xuât nhp 
khâu, phuong tin chuyên chO hành khách xuât nhp cánh lam tang chi phi cho 
doanh nghip. 

- Cong tác Mu giá các khu dtgiao cho doan.h nghip thue cOn chm, không 
dam bâo k hoach  de ra; nhu câu dau giá thuê quyên scr dung dat dOi vói các khu 
dat cOng cho thue chu'a nhiêu. 

- T' l nhà v sinh và nu'Oc sach tai các trixOng h9c chua dat  chuân cOn cao. 
T' 1 day h9c 2 buôi/ngày và t' 1 hc sinh bántrü cOn thâp. T' 1 trithng dat 
chuân quOc gia, dat  thap so vOi chi tiêu cOn tinh d ra. 

- Do ânh huOng cOn djch Covid-19, các boat dng van boa, th thao dâ dxqc 
l.p ké hoch, dãu tu chat Iung, nhung dêu phãi dieu chinh quy mô, th&i gian, dja 
diem hoc phài tarn  hoàn. Hot dng ciLia các diem di tIch tiep tçic gp khó khän 
ye nguOn thu, ãnh hithng den vic lam cOa các lao dng huO'ng iu'ang tiir nguôn 
thu. Hoat dng kinh doanh du ljch trên dja bàn tiêp t1ic bj ánh huOng nng nê, các 
doanh nghip, nguOi lao dng ngành du ljch gp rat nhiêu khO khän, mt so dã 
chuyen dôi lam cOng vic khác. 

- Chit lu'çmg các djch v11 y t chua dáp img nhu cu ngày càng da dang cüa 
nhan dan. Chinh sách thu hOt can b cO trInh d chuyen rnOn, nghip vii giOi ye 
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cong tác trong tinh thirc hin chua hiu qua. TInh trng thiu can bt có trInh d 
cao, dâu dan t?i  các co' sà diêu tn. 

- COng tác vn dng vin trq phi chInh phU nuOc ngoài gp nhiu khó khän 
do thay dôi !inh vxc u'u tiên tp trung vào vin trçy phát tniên, biên dOi khi hu, 
ngixô'i khuyêt tt và di djch Covid-19...Vê cong tác vn dng vin trq PCPNN, 
môt sO to chirc PCPNN d.t yêu cau ngãy càng cao hcm ye t' 1 dóng gop cüa dja 
phuong; tuy nhiên, von dOi Crng cüa dja phuong dugc chi tir ngân sách cüa tinh 
cOn khO khãn nén ânh hLrOng den vic triên khai các dir an. 

2. Nguyen nhân 
a) Nguyen nhán khách quan 

- Djch bnh Covid- 19 d tác dng rt lan den mi mt càa dai song cOa nhân 
dan; san xuât, kinh doanh (nhp khâu, xuât khâu, nguyen 1iu, chuyên gia, lao 
dng...) cüa các doanh nghip nói chung trén dja bàn tinh Quàng Tn. 

- Nguôn vn du ti.x tir ngân sách nba nuOc gp rt nhiu khO khan, chua dáp 
rng di.rçc yêu cau phát triên cho các ngành và linh vrc. 

b) Nguyen nhán chi quan 

- Co rnt s SO, Ngành, dja phu'o'ng chiia thirc sir quyt !it trong to chirc 
thçrc hin kê hoch du'çic giao, nhât là kê hotch vOn dâu tu cOng dã bô trI; trong 
tO chirc thirc hin cong tác den bi, giãi phóng mt bang; trong cOng tác hoàn thin, 
thãm djnh ho so dir an, thiêt kê, bàn ye thi cOng;... 

- San xut hang hóa con mang n.ng tInh cá th& manh mün, phân tan. Các 
mô hInh san xuât nông nghip quy mO nhO, chm duqc nhãn rang.  Nãng lirc san 
xuât kinh doanh, nng 1ic quán trj cüa phân iOn doanh nghip trên dja bàn tinh 
chua dáp rng yêu câu phát tniên và hi nhp. 

Phn thti' hai  

NHIM V1J CHU YEU yE PHAT TRIEN KINH TE - xA HOI, QUOC 
PHONG - AN NINH 6 THANG CUOI NAM 2q21 

Trong bi cänh tInb hInh djch bnh Covid-I 9trên the giOi vâ trong ntrOc vn 
cOn diên biên rat phrc tap, ánh huOng sâu rng den kinh tê Vit Nam nói chung 
và tinh Quãng Trj nói riêng. D hoàn thành rnic lieu tang trithng kinh té nàm 2021 
dt6,5-7%, thI GRDP theo giá so sánh 2010 trong 6 tháng cuôi nãm 2021 phâi 
phân dâu quyêt lit dê dt trén 11.141 t' dông, tang 6,78% so vâi 6 tháng cuôi 
nãm 2020 và quyêt tarn phân dâu tang truOng kinh té (GRDP) nãm 2021 dt tren 
7%. Trong do: NOng, lam ngu nghip dt 1.985,74 t' dông, tang 4%; COng nghip, 
xây drng dat  3.129,45 t' dOng tang 10,61%; Djch vli dt 5.438,9 t' dông, tang 
7,15%; Thuê tth tro cap san phârn dat 5 87,04 t' dOng, tang 8,2% so vOi 6 tháng 
cuOi nãm 2021; phân dâu thu ngân sách vuçit kê hoch d ra (dat rniic tiêu thu 
ngân sach trên dia ban dat muc 4 500 ty) Day Ia nhiêm vu rat nàng né doi hoi su 
no hrc rat iOn và quyêt tarn rat cao cüa các cap, các ngành, các tang lOp nhân dan 
và cong  dOng doanh nghip; can tp trung thirc hin dông bO và có hiu qua các 
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nhiêrn vu, giái phàp d d ra t11' du nãrn; dng thi thçrc hin dtt kt qua cao di 
vOi các nhóm giài pháp salt dày: 

1. Thiic hin tt các nhim vy, giãi pháp phông, chng dch Covid-19 
trên dja bàn tinh. 

Tip tçic thirc hin quyt 1it, dng b, hiu qua các bin pháp phông, cMng 
djch Covid-19 theo dung tinh than chi dao cia Bô ChInh trj, Ban BI thix, ChInh 
phü, Thu thong ChInh phi, huóng dn ci1a Bt Y té và chi do ccia Tinh Uy; tuyt 
dôi không chü quan, Ia là, mat cành giác trong phông, chông djch. 

Tip tçlc tang cu'mg truyn thông v phông chng djch Covid-19; Giám sat 
cht chê dôi ttiçing cách ly; Tang cu'Ong truy vet, diéu tra djch t. Dày mnh hot 
dng cüa To Covid-1 9 cong dOng. Cp nhtt dién biên tInh hmnh djch bnh, chi do 
các bin pháp kiêm soát phi hçrp dôi vOl tmg da phu'ong. Tiêp tiic khám sang 
19c, ho tr khai báo y té cho các doanhnghiep, ca sO san xuât, kinh doanh tai các 
khu cong nghip trên dja bàn tinh. Triên khai cãc thu tyc xây dirng Bnh vin dâ 
chiên cCia tinh. 

2. To chü'c thtrc hin kjp thôi, dng b, hiu qua các chInh sách, giãi 
pháp diu hành cüa ChInh phil ye tang cu'&ng on dnh kinh t vi mô, kim 
soát lim phát. Thyc hin giãi pháp tháo gO' khó khan cho san xuât kinh 
doanh, day manh triên khai các dy an dâu tir trên d!a bàn. 

- Tp trung cong tác huy dng v6n; tip tVc  Chiio'ng trmnh kt ni Ngan hang 
- Doanh nghiêp; Co bàn on dlnh  lâi suât cho vay; iru tiên nguOn von cho vay dôi 
vOi các doanh nghip san xuât, kinh doanh trong các linh v1rc: nOng nghip nông 
thOn, doanh nghiêp nhó và vira, xuât khâu, cOng nghiêp ho trç, cOng nghip trng 
dyng cOng ngh cao. Giam sat chat ch tôc d tang tru'ong cüa t1rng tO chirc tin 
dyng vâ các linh vtrc tiêrn an nhiêu rüi ro. 

- Tip tyc thirc hin hiu qua Phxcmg an s 1829/PA-UBND ngày 29/4/2021 
cOa UBND tinh ye to chcrc san xuât t:rng phó vOi thiên tai, dich bnh và nâng cao 
giá trj gia tang trong vy He Thu và Thu Dông 2021 và KO hoch san xuât vii He 
Thu 2021. Kêt nOi, t?o  diéu kiên d các doanh nghip lien kêt, dông hành dâu tii 
vào nông nghiêp cong ngh cao, nông nghiêp hüu co trén cay 1a, chanh leo xuât 
khâu... Thirc hin tot cong tác diêu tra, dir báo, dir tInh sâu bnh; tang chOng cOng 
tác thanh kiêm tra vt ti.r nông nghip trén dja bàn; chi do, hirOng dan các bin 
pháp chO dng trong cong tác phông chông thiên tai. 

Tp trung chi do thçrc hin nghiêm tuc các bin pháp phông chng djch bh 
cho dan gia sue gia cam; day rn?nh nhim vy tái dan lqn và phát triên chän nuOi; 
hO tr các co sO chàn nuôi phát triên chàn nuOi ben vng theo hi.rOng lien kêt, 
chuOi giá trj, chän nuoi hru co, chän nuOi theo quy trInh VietGAP. 

Tang ci.rOng cOng tác thông tin, truyn thông, tp hun, pho bién các quy djnh 
ye khai thác IUU; clii dao, hithng dan cho ngtthi dan 1rng dyng cong ngh sinh 
hoc, cOng nghê cao vào ITnh vixc nuOi trông thu" san; tiêp tyc thirc hin chInh sách 
phát triên thay san theo Quyêt djnh 48/201 0/QD-TTg vâ Nghj djnh so 
1 7/2018/ND-CP ngày 2/2/2018 ccia ChInh phü ye sCra dôi, bO sung Nghj djnh 
67/2014/ND-CP cüa ChInh phü. 
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Tang cix&ng cong tác phông cháy, chLra cháy thng, duy trI và thi.thng xuyên 

kiêm tra các To chôt ch.n bào v rmg trên t1rng dja bàn; thirc hin tot các quy ché 
phôi hçp trong cong tác quàn I, báo v nrng. 

- Xây drng Chkxong trInh phát triên nãng krçng tái to tinh Quãng Tn giai 
doan 2021-2025 và thu'ong rnai, dlch vv logistics xuyên biên gió'i; dé an tái cci câu 
ngành Cong Thu'ong; lam vic vó'i Bô Cong Thucing và các BQ, ngânh Trung rcing 
dua khI tir mO khI Ken Bâu vào tiêp bi Quáng Trj và di.ra các dx an nhit din khI 
sirdiing nguOn khI tü rnó Ken Bâu vào Quy hoach  tOng the din hrc quôc gia 
(Tong s do din VIII); 

- Kjp thai thirc hin các giái pháp tháo gO khO khän, vtrng mc cüa nhà d.0 
tis, quyêt tam triên khai các dir an dng 1irc dà di.rçic xác djnh trong Nghj quyêt 
Dai hôi Dâng b tinh lan thtr XVII và Ban chi dao các dr an dng 1irc cap tinh 
nhi.r: Câng hang khOng Quâng Tr; khu ben cãng M5 Thüy; Dithng yen biên kêt 
nôi hành lang kinh tê DOng Thy; các di7r an cUa tp doàn Tp doàn BB Group; khu 
djch vii - du ljch Gio Hãi cüa COng ty Co phân Tp doân T&T.. 

H tri các nhà du tu hoàn thành các dr an diên gió dâ di.rçc cp có thm 
quyên phê duyt bO sung vào Quy hotch phát triên din Irc, di.ra vào vn hành, 
phát din thuang mai tnrOc thai diem 31/10/2021. Tiêp t1ic M trçl nhà dâu tu tháo 
gO các khO khän, vithng mAc dê dAy nhanh tiên d các Dir an: Dithng day 220kV 
Dông Ha - Lao Bão và Tram  biên áp 220kV Lao Bâo, Nâng tiêt din dtrOng day 
110kV Dông Ha - Lao Bão. Tiêp tiic h trçi nhà dâu tu EGATi (Thai Lan) và 
Gazprom (Lien Bang Nga) hoân thãnh thu t1c dAu ti.r triên khai các dçr an dam bão 
tiên d. 

- Thung xuyên theo dôi, barn sAt din bin cüa thj trung d kjp thôi cp 
nh.t, diêu chinh cong bô giá vt 1iu xay dirng, chi so giA xây dirng phü hqp mt 
bang giA mài; khAc phiic tInh trng thiêu hiit dá xây drng; rà soát, cAp giây phép 
khai thác rnO dat, rnO dá, mö cat mOi dé lam vt lieu phic vi thi cOng. 

- D xut giái pháp thAo g khó khAn cho km thông hang hóa và thiic dy 
tiêu th nOng san do ãnh htthng cüa djch Covid-19. Xây dirng Quy chê phOi hp 
kiêm tra, kiêm soát hang hóa, phung tin dam bào an toán trong phông, chOng 
djch bnh Covid- 19; triên khai các bin pháp nhAm dam bão can dôi cung câu Va 
bInh on thj trithng trong tInh hInh djch Covid-19. 

Tang cng k& ni giQ'a san xut vOi thj trithng theo chui cung ing; phát 
trien thj tnr&ng trong ntróc. TAng ci.x&ng kiêm tra, xir l các hành vi tang giábât 
hop 1, dâu cagArn hang, thao tang thj tnrô'ng và hang giã; dê xuât bin pháp ctOng 
b, kjp th?yi dê dâu tranh phông chông buôn 1u và gian 1n thuong mai, gian 1n 
xuât xir trên dja bàn tinh. 

Trin khai K hoach thirc hiên D an di mói phi.rcrng thcrc kinh doanh va 
tiêu thii nOng san trên dja bàn tinh; kê hoach  phát trién dlch  vii logistics trên dja 
bàn tinh Quãng Tr den nAm 2025; các ni dung cOng tác Hi nhp kinh té quôc 
të tinh QuAng Trj nArn 2021; dAy nhanh tiên d các cOng trInh dr an kho xàng dâu 
dA di.rçc quy hoach. 

3. Tip tyc thyc hin cac giãi phAp cal thin mOi trtrông du tu kinh 
doanh; huy dng ti da cAc nguôn ly'c cho du tu' phát triên; tang cu'ôrng quail 
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I v du tu' xãy dyng; dy nhanh tin d 1p các quy hoch, triên khai các 
dy n kt cu hi tng kinh tê - xa hi trQng diem; phát trin do th, xây dirng 
nông thôn mói. 

DAy minh cái cách hành chInh, cái thin rnôi tnthng dAu tu; M trq va giãi 
quyêt kjp thai các thc tiic hành chInh, các khó khän, vi.thng mac cho rihà dâu tii, 
doanh nghip. Day rninh ho?t  dng quãng bá, xüc tiên thu hiit dâu tr. 

To chi:rc di thoi vOi doarih nghip, nhá dAu trên dja bàn tinh; Ht.rng dAn 
doarih nghiêp, nha dâu tii thuc hiên cac thu tuc dâu tu theo quy dinh cua Luât Dâu 
tir, to chirc triên khai thuc hin dr an dam bào tiên d d ducc phê duyt. Tiêptiic 
rà soát tiên d thuc hiên các dy an dã dime chap thun chü trirongdâu tu, nhât là 
các dir an tr9ng diem, dir an chain tiên do, dir an vi phm Lut Dâu ti!, Lut Dat 
dai... Xây dirng Phãn mêrn quãn I dir an dãu ti.r cüa doanh nghip, hqp tác xã Va 
các tO chirc, Ca nhãn khác trén dia bàn tinh. 

H trçl, don dc các dir an dã khâi cong theo Van bàn so 1 026/UBND-CN 
ngày 15/3/2019 cta UBND tinh hoàn thành các thu tiic cOn thiêu dé triên khai 
thrc hin. H tr các dir an tr9ng diem dang righiên ciru dâu tu ti thu Kinh tê 
DOng Nam hoàn thành các thu tyc, sm trInh cap quyêt djnh chü truang dâu ti.r. 

Thçrc hin quyt 1it cong tác giâi phóng mt bang d srm trin thai các d 
an du9c ho trçr dãu tu, tranh thu sam dua các dir an vão thai thác, sr diing. 

Tp trung nii n 1irc thirc hin, quy&t tarn giái ngân 100% kê hoch von dâu 
tir cOng nãm 2021. Tang cung cong tác kiêrn tra, giám sat; duy trI chê d giao 
ban xây dçrng Co bàn; kjp thai tháo gä khó khãn dê bào dam quãn 1' nguOn vOn 
dâu tu tr NSNN chat ch, hiu qua, dung lut. 

Hoàn thin các co ch, chInh sách t1c hin Chuong trInh MTQG xây dirng 
nOng thôn rnOi giai doan 2021-2025 trén dja bàn tinh. Tiêp t11c triên khai thirc hin 
hiu qua Kê hoach so 76/KH-UBND ngày 09/4/202 1 cua UBND tinh ye vic thirc 
hin Chuong trInh môi xã rnt san phâm (OCOP) närn 2021. 

4. Tp trung chi do thyc hin các nhim v,i thu chi ngãn sách, phAn 
du hoàn thành dy toán thu ngãn sách nhi ntróc nám 2021. 

Thuc hiên tt các nhiêm vy, giãi pháp diu hành tài chInh - ngân sách dja 
phuo'ng nhtng tháng cuôi näm 2021 và các giãi pháp khai thác nguôn thu ngân 
sách, phân dâu hoàn thành rnüc cao nhat dir toán thu NSNN näm 2021. 

Diu hành dr toán chi ngãn sách dja phuong chü dng, chat chë, barn sat dir 
toán di.rc giao và theo tiên d thu ngân sách; hin ché tôi da vic bô sung ngoài 
dçr toán, tiêt kiin Va sap xêp Ii céc nhim vi chi ngân sách, dành nguôn chi cho 
cong tác phOng, chOng dch bnh Covid-19; thiên tai; darn báo nguOn thirc hin 
càc chInh sách an sinh xä hOi. 

DAy rnanh sAp xp !i, xCr 1 nhà, dAt thuc sa h0u nhà nuac tai  co quan, 
chtrc., don vj, doanh nghip nhà nuOc thuc pharn vi quãn 1' trên dja bàn tinh. 

5. Nãng cao cht Iu'qng cac hot dng van hóa - xä hi; cal thin doi sng 
4t chAt, tinh thAn cho nhãn dan; quan tam den cong the giãi quyt vic lam; 
thyc hiên tot cäc chInk sách an sinh xã hi. 
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Tang cuàng quán 1 nba nuó'c v các hoit dng van hóa và th thao theo 

dung quy dnh. ChI d?o  xây dirng ké hoach kS'  nim nhiêu sir kin 1&i nàm 2022. 
Chii tr9ng cong tác báo tOn, phát huy giá trj di san van hOa dan tc. To chtrc tot 
các giãi the thao trén dja bàn tinh. 

Trin khai cO hiu qua Kt 1un s 51-KL/TW ngày 30/5/2019 cUa Ban Bi 
thu ye tiêp c thrc hin Nghj quyêt Hi ngh Trung uong 8 khóa XI ye dôi m&i 
can bàn, toãn din giáo diic và dào to và Lu.t Giáo dic 2019. Xây dirng Chiên 
1uçc phát triên giáo dye và dào to tinh Quãng Trj giai doan 2021 - 2025, tam 
nhIn den näm 2030; sAp xêp hgp l mng luôi truOng lap, to chüc hiu qua hoat 
dng cüa các tru&ng h9c sau sap nhp. Cüng cô, nâng cao chat krçng cong tác 
phô cp giáo dc, xóa mu ch. Day manh  xây dirng truang dt chuân quôc gia. 
Tang cuang ing dtng cong ngh thông tin trong cong tác quãn iS' và tO chic cac 
hoat dng giáo diic. To chrc tot KS'  thi tot nghip THPT nAm 2021 và khai giãng 
nArn hoc mól 2021 - 2022. 

Ngành y t chU dng tham miru thrc hin t& các hoot dng phü hcTp vOi tInh 
hInh djch bnh trên da bàn. Tp trung nâng cao chat lung dch vii khám, cha 
bênh va chat lixGng dôi ngQ y bac s Day manh truyên thông van dOng nhân dan 
tham gia bão hiêrn y tê, dt kê hotch dé ra. Kiêm soát tAng dan sO và giãm mat 
can bang giai tInh khi sinh. 

Quan tarn giái quyt vic lam và xut khu lao dng, tuyn dung và sà diing 
lao dng cüa doanh nghip. Thrc hin dông b, hiu qua các chInh sách, chuong 
trInh, dir an và giãi pháp giám nghèo; chê d, chInh sách dôi vai gia dmnh thwmg 
binh, liit sS' và ngi.thi có cong v&i each mng. Triên khai thc hin hiu qua cOng 
tác tré em và bInh dãng giOi. Tiêp tic day mnh cong tác phông, chông t nn xà 
hi, nhât là t nan  nghin hut ma tuS'. 

Chi dao  trin khai thçrc hin tt các chirong trInh, chInh sách h tr phát triên 
kinh tê - xA hi yang dan tc thiêu so và mien nui; chuân bj triên khai Chuung 
trInh rn1ic tiêu quOc gia phát triên kinh tê - xã hi yang dông bào dan tc thiêu so 
và mien nüi giai doan 202 1-2030. 

6. Ye khoa hQc cong ngh. 
Trin khai có hiu qua K hoach s 5807/KH-UBND ngày 17/12/2020 cüa 

UBND tinh thirc hiên Nghi quyêt so 50/NQ-CP ngày 17/4/2020 cüa ChInh phü và 
Kê hoach so 190-KH/TU ngày 12/8/2020 cOa BTV Tinh Uy "ye vic thrc hin 
Nghj quyêt sO 52-NQ/TW ngày 27/9/20 19 cüa B ChInh tn ye mt sO chü truong, 
chInh sách chü dng tharn gia cuc each rnng cong nghip Ian tha tu". 

Ban hành K hoach trin khai Chuong trInh h t1V doanh nghip Quâng Trj 
nang cao nAng suàt chat 1irng san phârn, hang hóa giai doan 202 1-2030 theo 
Quyêt djnh 1 322/QD-TTg ngày 31/8/2020 cOa Thu tirang ChInh phü; Dê an phát 
triên sá hüii trI tu giai doan 202 1-2025, djnh hi.rang den näm 2030 trên dja bàn 
tinh Quâng Trj và Khung chmnh sách tha nghirn dOi vâi rnt sO chInh sách chua 
duçrc pháp lut quy djnh áp drng dOi v6i h sinh thai dôi m&i sang tao... 

Tip tiic triên khai Ké ho?ch  s 36901KH-UBND ngày 14/8/2019 cüa 
UBND tinh ye h trq kh&i nghip dOi mOi sang tao  trén dja bàn tinh den nAm 
2025. To chac LC phát dng Chuong trInh kh&i nghip dOi mâi sang tao  tinh 
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Quàng Trj nãrn 2021; Din dan "Djnh hi.thng, thüc dy dam me khi nghip"; 
Cuc thi Khi nghipdôi mói sang tao  tinh Quáng Trj nãm 2021; Chuong trInh 
ho trç doanh nghip ye khoa b9c Va cong ngh. 

7. V tãi nguyen Va mOi tru'ô'ng; chü dng áng phó vol bin di khI hu 
và phông, chng thiên tai. 

Tp trung chi ctao thi hành các Nghj quyt, chuang trInh, ké hoch dâ ban 
hành thuc 1mb vrc tài nguyen vã môi trtthng; dày manh  dâu til co sâ ha tang và 
dâu giá quyên sü' diing dat; thçrc hiên dông b, cácgiâi pháp nhãrn dày nhanh tiên 
d GPMB thirc hin các dir an dâu tu' có sü' diing dat trên dja bàn tinh. Tang cithng 
cong tác tuyên truyên, giáo dc và phô biên pháp 1ut ye linh virc tài nguyen và 
rnôi tnr&ng. 

Phê duyt quy hoach sCr ditng dt ctn näm 2030 và k hoach sü diing dt 
näm 2021 cap huyn. Trinh HDND tinh thông qua danh mvc  các dr an có sü dung 
dat trông lt:ia, dat có rrng phông h, dat có rirng dc diing. Xây dimg Co s& dU 1iu 
dat dai 9 huyn, thành phô, thj xâ thuc dix an Tang cung quàn 1 dat dai và co 
sâ dIr 1iu dat dai tinh Quãng Trj - vay von Ngãn hang the giâi. 

Khoanh djnh không du giá quyn khai thác khoáng San trên dja bàn tinh; 
Xây dimg rnlrc nuOc tuong mg vOl cap báo dng lQ tai  các song trên dja bàn tinh. 
Tiêp tic rà soát, kiêii tra, kjp th&i xCr I nghiêm các truOng hqp vi pham pháp 1ut 
ye môi trirOng; tang cu'Ong cOng tác quãn I nhà nirOcvâ xr 1 nghiêm các vi 
phm trong boat dng khai thác cat, sôi lông sOng, bâi bôi trên dja bàn. 

8. Nãng cao hiu qua cong tác chi do, diêu hành cüa chInh quyn các 
cap;  thrc hin tSt cOng tác spxp t cht'c b may;  giãi quyt kjp thOi dung 
pháp Iut do'n thu khiCu ni, to cáo. 

D.y Inanh t1c hin, kim tra, theo dôi cOng tác dan vn trong co quan hành 
chInh nhà nuOc Va chInh quyên các cap. Thirc hin quy ché dan chü 0 Co sO theo 
Kêt 1un so 120-KL/TW ngày 07/01/2016 cüa B ChInh trj. TOng kêt vic sap xep 
các don yj  hành cbInh cap xà, cap buyn giai don 2019-2021. 

Ban hành Ngh quyt v dy rnanh CCHC, nâng cao nãng hrc cnh tranh cp 
tinh giai don 2021 - 2026; xây dçrng các Chuong trInh, Ké hoach trien khai Cong 
tác CCHC tinh giai doan 2021-2030 và thirc hin Co hiu qua các rniic tieu, nhim 
yu ye cOng tác cãi cách hành chInh ciia tinh näm 2021. 

Ban hành mó'i quy djnh chrc nãng, nhirn vi, quyn han và Co cãu th chirc 
cüa CC co quan chuyên mon cap tinh, cap huyn; tiêp tic kin toàn các Co quan 
hành chInE yà don vj sçr nghip cOng lip. Rà soát sap xêp, to chirc lai  các don yj 
s'r nghiëp không dam báo dieu kiin, tiêu chuân. Hoàn thành xây dmg và phé 
duyt vi trI yiêc lam các co quan hành chInb; các don vj sir nghip cong lip. 

Tip t1ic hoàn thin th ch v quãn 1, tuyn diing, ding dánh giá can b, 
cong chirc, vién chirc; thirc hin nghiêm các quy djnh ye quán 1 biên ché, triên 
khai thixc hiên chü truong, chInh sách tinh gián biên chê và co cáu 1a  di ngü can 
bô, cong chic, viên chc. 

Tang cirOng kim tra, don dc viêc thrc hin các k& 1un, kin ngh, x0 1 
sau thanh tra; tp trung giái quyCt cO hiu qua do'n thu, khiêu nai,  to cáo, nhat là 
các vç vic tOn d9ng, kéo dâi. 
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9. Thi.yc hin t6t cong tác dM ngoii; giü vftng an ninh chInh trl, trt tir 

an toàn xã hôi trên dia bàn. 
Tang cung cong tác ngoi giao kinh t, hi nhp qu6c t. Chi dao  và h tr 

các dja phu'ong triên khai, quãn 1 tot hot dng các dir an PCPNN trên dja bàn 
tinh. Nâng cao hiu qua Chuong trInh xñc tiên vn dng vin trçY PCPNN tinh 
Quâng Trj giai doin 2020-2025; vn dng, k kêt và triên khai các dr an PCPNN. 
Tang cu&ng quãn 1 biên gió'i và hap tác vi Lao, cong tác thông tin dôi ngoi, 
lânh sir, dôi ngoxi nhân dan và Ngt.rii Vit Nani i nithc ngoài. 

Trin khai thirc hin t6t nhim vi quân slr - quc phông dja pht.rcmg 6 tháng 
cuôi nãm; chuân bj tot lirc Iu'cmg, phumg tin tham gia phông chông khäc phiic 
hu qua thiên tai, ctru ho, ctru nm. Các luc lirçing vu trang chci dng nàm chãc 
tlnh hInh de kjp thai th l'i các tInh huông, không dê bj dng, bat ng, dam bão 
giü vung an ninh chInh tn, trât tr an toàn xà hi trên dja bàn tinh. 

Tang cithng du tranh trn áp cac lo?i ti phm; ngàn chn, kim soát nglx?Yi 
dan xuât cành trái phép ra nixOc ngoâi lam thuê; thrc hin dông b các giài pháp 
bào dam an toân giao thong, chông lan chiêrn lông lê &rông, via he và phông 
chông cháy no, nhât là các khu vrc có nguy Ca cao. 

Kim tra, rà soát các dim den, dirn tirn n tai nmn giao thông; tang cumg 
cOng tác bào darn trt tir an toàn giao thông và "Siêt chat quãn 1 hot dng kinh 
doanh vn tãi"; kiêrn tra tãi trçng Xe; cOng tác dam báo trt t11 an toàn giao thông, 
quân l hành lang du'ng b. 

10. Vê thông tin truyn thông. 

Tp trung trin khai dng b Did' an Xãy drng ChInh quyn din tü tinh 
Quáng Trj; dé an Xãy dyng Mo hInh do thj thông minh giai don 2018-2023 va 
tam nhIn 2030; trung tarn giárn sat an toàn thông tin tinh Quãng Trj; dir an dâu tix, 
nâng cap dài truyên thanh cap huyn giai don 2021-2025. Nâng cao hiu qua 
quàn l nhã nuó'c trong linh vrc Thông tin và Truyên thông. Ifng diing rng rãi 
và thirc chat cOng ngh thông tin trong hoat  dng cüa các Co quan nhà ni.râc tinh, 
hiên dai hOa nén hành chInh cüa tinh. 

Chi do các co quan báo chI, co quan thông tin di chOng trên dja ban tip 
tçmc thi:rc hin tot cong tác tuyên truyên. Tang cithng dam bào an ninh mng, an 
ninh thông tin và h? tang k thumt thông tin và truyên thông. Day m?nh  thông tin 
dôi ngoi và hçip tác quOc tê ye thông tin và truyên thông. 

Tip tiic trin khai K ho?ch  s 3224/KH-UBND ngày 17/7/2019 cUa UBND 
tinh thirc hin Ngh quyCt so 17/NQ-CP ngày 07/3/20 19 cUa ChInh phü ye mt 
sO nhim v11, giãi pháp tr9ng tarn phát triên ChInh phO din tir giai don 20 19-
2020, djnh hithng den näm 2025 tinh Quãng Trj; Ké hoach  sO 5884/KH-UBND 
ngáy 2 1/12/2020 cUa UBND tinh ye vic trng dmmng cong ngh thông tin phát triên 
ChInh quyên so và báo darn an toàn thông tin mmng trong hot dng cüa các co 
quan nhà rnthc tinh Quãng Trj närn 2021 Va giai doan 2021 - 2025; Kê hoach so 
5980/KH-UBND ngày 28/12/2020 cOa UBND tinh ye triên thai thirc hin 
Chi.rong trInh chuyên dôi sO quôc gia den nãm 2025, djnh hu'àng den nam 2030 
trén dja bàn tinh Quáng Trj. 
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Trén day là Báo cáo tInh hmnh kinh t - xâ hi, qu6c phông an ninh 6 tháng 

dâu näm Va nhim v chü yéu 6 tháng cuôi näm 2021 cüa UBND tinh xin báo cáo 
Hci dông nhân dan tinhii. 

.1Vo'j nhân: 
- VPCP, VPQH, VP Chi tich nuàc; 
- Ban ThLthng vu Tiih iy; 
- Bô Ta Inh Quãn khu 4; 
- T.vu TU, T1'/HDD tinh; 
- ChCi tch, các PCT, cãc UV UBND tinh; 
- Di biéu HDND tinh; 
- UBND các huyn, thãnh phô, TX; 
- Các S, Ban ngành, Doán the; 
- VP HDND tinh; 
- Chánh, PVP, CV; 
- Liru: VT,  TH(H)3 
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. THVC HIN Cm TIEU CHU YEU 
KINU TE( A*tL1Q  ..MOI 'LNG Ti1H OUANG Tm 6 THANG i)AU NAM 2021 

(K4èthe4o A-  /.RC- UBND ngày L /7/202 1 cza U.BND tinh) 

STT 
Bon vi 

tInh 
Thu'c hiên 

2020 
Kê hoacli 

202i 

Thuc hiên 
6thang 

So sánh 
vó'i kê 
hoach 
(%) 

Chi tieu 

A CAC ciii TIEU KINH TE 

" 51 6 5 7 
' - 

2,5-3 

10-11 

6 10 
T6c d tang trixông t6ng san ph.m tren 
dja bàn (GRDP) giá SS nàin 2010 

0/ 

-Khu vrc Nong, lam nghip và thUy 
san 

1.72 4.69 

- Khu vlrc Cong nghip và xây drng 7.70 9.23 

- Khu virc Djch vi 2.07 6-6,5 5.16 

- Thu san ph.m trir trçi cp san phm " 5.24 7.71 

2 GRDP bInh quan cthu ngrii Triu ding 53.51 57.5 

3 T6ng vn du ti.r phát trin trên dja bàn T dng 1 9,040.9 22,000 9,253.91 42.1 

4 Tang thu ngân sách trên dla  bàn T' d6ng 3,641 3,450 2,646.00 76.7 

Trong do: 

- Thu ni dja 3,214 2,970 1,845.85 62.1 

5 

381.5 480 800.149 166.7 

San krcmg hrcmg thi.rc cO hat Tn 286,000 260,000 170,659.6 65.6 

6 
DintIchtrng mOi và tái canh cay Cong 
nghiep dai ngay 

Ha 257.3 

120 

230 

150 -Câycàph 

-Câycaosu 125 50 

7 

-Câyhtiêu 12.3 

8,200 

30 

7,000 20.9 Trng mâi rirng tap trung 1000 ha 1,463 

8 T6ngsanlixcingthuysan t&i 35,122 37,000 19,820 53.6 

T' 1 xAdt tiêu CIII quôc gia v nông 
thon mot 

5556,4 

30,959 

62.4 56.4 

16,372.84 

209 
- 

90.4 

44.4 

46.4 

10 
Tgmbán1 angadoaiTht1 
dch vi,i 

T'dng 36,876 

450 11 S6 doanh nghiép thàrih lap mi 
Doanh 
nghip 

400 

B CACCHITIEUVEXAHQI 

100 1 T l x, phucng, thj trn pM cp THCS % 100 100 



STT Chitieu 
Don vi 

tinh 
rhu'c hien 

2020 
Ke hoach 

2021 

Thu'c hien 
6thang 

2021 

So sánh 
vo'i ke 
hoach 

2 

3 

T'1 tnthng &rc cong nhn dat  chuân 
quoc gia 

lao dng 

67.8 

65.88 

31. 

11,065 

77 

65-70 

52.6 

T'11aodngdi.rçicdàoto 

Trong do: 

4 

- Lao dng &rqc dào to ngh Co bAng 
cap, chtrng chi 

32 

Tovic lam miii 11,000 5,727 52.1 

5 T' l ngithi dan tham gia báo him y >95 

>0,3 

1.5 

96 

6 MIrc giãm t' sut sinh >0,3 

1,0-1,5 7 Mic giãm t' l h nghèo % 

8 
T' l trê em di.râi 5tu6i bi suy dinh 
dtrng theo the can nng/tuôi 

% 13.7 <13 5 

C CAC CIII TIEU yE MOI TRUNG 

% 50.1 1 T'1chephUthng 50.0 

2 

3 

_nong.jhon 
T1hdansi:rdiingnuochçipvsinho 

. 
% 89.12 

95.0 

89.62 
— 

95.0 

1 00 100 

T) 1 dan thành thj scr diing nuàc sach 

0/ 0 
T) 1 thu gom, xU l chat thai rAn sinh 
hoatàdôthi 

95 95-100 

D 
CAHI TIEU yE AN MNH - 
QUOC PHONG 

100 1 00 1 Cong tác tuyên quãn 
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