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BAO CÁO 
Kiêm dirn cong tác chi dio, diu hành näm 2022 

cüa Uy ban nhân dan tinh Quãng TrI 

Thirc hin Cong van s6 7720/VPCP-TH ngày 16/11/2022 cUa Van phàng 
Chinh phü ye vic xay drng báo cáo kiêm diem cong tác chi dao  dieu hành näm 
2022 Va Nghj quyêt so 174/NQ-HDND ngày 09/12/202 1 cüa Hi dông nhân dan 
tinh ye vic thông qua kê hotch to chrc các kS'  hçp thumg 1 Hi dông nhân 
dan tinh näm 2022, Kê hoach so 297/KH-HDND ngày 27/10/2022 cüa HDND 
tinh ye to chirc kS'  h9p thu 13 HDND tinh khoá VIII, nhim k5' 2021-2026, Uy 
ban nhân dan tinh báo cáo kiêm diem cong tác chi dao,  diêu hành näm 2022 nhu 
sau: 

I. MQT SO CONG TAC CHI o, DIEU HANH TRQNG TAM NOI 
BAT NAM 2022 

1. V trin khai thirc hin các chi do cüa Trung ung, Tinh üy, 
HOND tinh và Chtwng trInh cong tác tryng tam cüa UBND tinh 

Näm 2022 là näm có nghia quan trQng, tao  nên tang thrc hin các miic 
tiêu cüa Kê hoach phát triên kinh tê - xâ hi 5 näm 2021-2025 cüa tinh. Trong 
bôi cãnh tInh hInh quôc tê, trong nl.râc Co nhng thai cci, thun lçii ya khó khän, 
thách thüc dan xen; v&i quyêt tam phân dâu dat  muc cao nhât kê hoach phát 
triên kinh té - xã hi näm 2022, quán trit phuong châm hânh dng näm 2022 
cüa ChInh phü "Doàn két, kj' cwclng, chi d5ng thIch áng, an toàn hiu qua, phyc 
hói phát tniên" và chü d cüa Tinh u 'Trách nhiêm, kj> cucfng - ThIch áng an 
toàn - Tlthc day tang trtthng", UBND tinh cüng cá h thông chInh trj, các tang 
1p nhân dan và cong dông doanh nghip no hrc thirc hin dông b và hiu qua 
"mijc tiêu kép" và dã dat  &rçic nhQng kêt qua quan trçng. 

1.1. Vé tnién khai thcc hin Nghj quyêtsô 01/NQ-cPngày 08/01/2022 
cüa GhInh phi ye nhim vy, giái pháp chi yéu thrc hin ice hogch phát tniên 
kinh tê - xd h5i và dy' toán ngán sách nhà nu'ó'c nám 2022, Nghj quyêt so 1 1/NQ-
CP ngày 3 0/01/2022 ye C'hu'ong tnInh phyc hOi và phát tniên kinh té - xä hi: 

Ngày 14/01/2022, UBND tinh ban hành Chuong trInh hânh dông thirc 
hin Nghj quyêt so 01TNQ-CP ngày 08/01/2022 cüa ChInh phU; Két Iun so 175-
KL/TU ngày 06/12/2021 cüa Tinh üy yà Nghj quyêt so 149/20211NQ-HDND 
ngày 09/12/2021 cüa HDND tinh ye e hoach phát triên kinh tê - xã hi nàm 
2022. Triên khai thrc hin Cong din so 126/CD-TTg ngày 12/02/2022 cUa Thu 
tt.râng ChInh phü ye vic don doe triên khai thirc hin quyet lit, hiu qua 
Chucmg trInh phic hOi và phát triên kinh té - xâ hi; day nhanh tiên d giâi ngân 
von dâu tu công; UBND tinh dã ban hành Van bàn so 522/UBND-TH ngày 
14/02/2022 va K hoach so 64/KH-UBND ngày 08/4/2022 ye phc hôi yà phát 
triên kinh tê - xâ hi tinh Quãng Trj den näm 2023. Trong do, UBND tinh dã 
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giao nhim vi cho cac sâ, ban ngành cp tinh; các cor quan Trung i.rcng trên dja 
bàn tinh và UBND các huyn, thành phô, thj xA chü dng xây dirng K hoch dê 
triên khai thirc hin Nghj quyêt so 11INQ-CP ngày 30/01/2022 cüa ChInh phü. 

Triên khai thrc hin Nghj djnh so 15/2022/ND-CP ngày 28/01/2022 cüa 
ChInh phi quy djnh chInh sách mien, giàm thuê theo Nghj quyêt so 

43/2022/QH15 cüa Quôchi, UBND tinh dâ chi d.o các sâ, ban ngành rà soát, 
xãy dirng các Báo cáo, IDe an, T trinh ye các linh virc dat dai, du til công, triên 
khai Chuong trInh miic tiêu quôc gia. . . trInh các k' hop HDND tinh thông qua. 

1.2. Vé thyv hin Nghj quyêt so 02/NQ-cP ngày 1 0/01/2022 ca CI'zInh 
phz ye nhing nhim vi, giái pháp chá yêu cal thin mOi trw&ng kinh doanh, 
náng cao náng lrc cgnh tranh quc gia nám 2022: 

UBND tinh dã ban hành Quyêt djnh so 108/QD-UBND ngày 13/01/2022 
ye Kê hoch hành dng thirc hin Nghj quyêt so 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 
cüa ChInh phü vâi các mic tiêu, nhim vii và giái pháp cii the nhàm thiêt thirc 
ho trçl và phát triên doanh nghip, cài thin môi truông dâu tu kinh doanh; ban 
hành Van bàn so 651 1/UBND-TM ngày 31/12/2021 chi d.o day m.nh thirc hin 
các ni dung Lut Ho trçl doanh nghip nhô và vira. 

Chi do các so, ngành näm bat tInh hInh hot dng san xuât kinh doanh và 
nhng kho khan, vuOng mac cüa doanh nghip dê kjp thai h trçv, tháo g; rà 
soát mt so dir an dã cap quyêt djnh chü truclng dâu ti.r dê diêu chinh tiên d các 
dir an theo quy djnh'. TIch circ h trq doanh nghip và nhà dâu tu ye pháp !, ho 
so thu tic; thâm djnh và trInh cap có thâm quyên chap thun chü truong dâu tls; 
to chi'rc triên khai thrc hin các dr an dA duçic cap chap thun chü truong dâu tu 
theo dung tiên d. Tr dâu näm den nay có 25 dix an &rqc cap phép dâu tu vOi 
tOng von dâu tu 5 87,24 ti dông. 

Tiêp tVc  th%rc hin Nghj quyêt so 02/201 8/NQ-HDND ngày 18/7/2018 cüa 
HDND tinh ye ho trçr phát triên doanh nghip, khOi nghip doanh nghip tinh 
Quâng Trj giai don 2018-2021; Dông thOi, trInh HDND tinh ban hành Nghj 
quyêt ye ho trq phát triên kinh tê tp the HTX giai don 2022-202 5 

UBND tinh dã phôi hçip vâi Lien doàn Cong nghip và Thuong mai  Vit 
Nam to chirc Hi nghj phân tich chi so PCI tinh Quãng Trj nAm 2021 và ban 
hành Cong van sO 3392/LJBND-TH ngày 19/7/2022 ye vic tiêp ti1c thrc hin 
các giãi pháp nâng cao Chi so PCI näm 2022. Két qua Chi so PCI cüa tinh 
Quâng Tr näm 2021 dt 63,33 diem, xêp thir 41. Mc dü van giti nguyen vi trI 
xêp hang nhung tong diem näm 2021 cao hon 0,26 diem so vOi näm 2020. Theo 
do, Quãng Trj xep thu 8 vüng Bäc Trung B và duyên hãi mien Trung (nãrn 
2020 xep thir 10). Mt so chi sO thành phân dt thir hang cao trong bang xêp 
hang nhis: gia nhp thj tru&ng xêp vj trI thir 8/63 tinh, thành phô và dung thu 3 
vüng Bäc Trung B và duyên hái mien Trung; tInh minh bach xêp vi trI thu 3/63 
tinh, thành phô và drng thu 1 vüng Bäc Trung B và duyên hài mien Trung. 

'Nhtr các dr an: Nhà may san xut tr phoi nhôm ph liu; Trung tam djch vi hâu c.n và logistics Khu 
kinh t Dông Nam; Khu thtrng mai Tning Quôc; Nhà may gia cong ca khf — ni — ngoai tht Amacons; KCN 
Triu Phü; KCN Tây Bäc Ho Xá; Nhà may san xuât rnrâc ung v bao bI quóc té CiT, Khu nba xtumg TRLC, 
Khu nhã xtrâng và van phông cho thué Quán Ngang, Nhà may ché bién Titan và san xuât san phm Zirconium 
Silicate ti KCN Quán Ngang; Khu ben càng M Thciy, huyn Hài Lang, tinh Quãng In,... 
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1.3. Vic triên khai thirc hir, các nhim vy tgi các Nghj quyét cáa C'hInh 
phz, cia Bó Y tê ye phông, chông djch: 

- Nghiêm tüc, kjp thi trin khai các hot dng nhm thIch üng an toàn, 
linh ho.t, kiêm soát hiu qua djch Covid-19 theo Nghj quyt s 128/NQ-CP 
ngày 11/10/2021, Nghj quyêt so 38/NQ-CP ngày 17/3/2022 và Quyt djnh so 

218/QD-BYT ngày 27/01/2022 cüa B Y tê. 
- Kip thyi ban hành các Kê hoach to chüc chiên djch tiêm chüng müa 

xuan trên dja bàn tinh Quâng Trj nàm 2022; Kê hoch ye triên khai tiêrn chüng 
vac xin phông Covid-19 cho tré em t1r 5 den 12 tuôi tinh Quãng Trj; Kê hoach 
ye to chirc tiêm chüng lieu nhac 1i lan 2 (miii 4) vac xin phông Covid- 19 trên 
dja bàn tinh Quáng Trj näm 2022. 

- Day nhanhtiên d tiêm chüng väc xin, dam bão dôi txç1ng trên 18 tuôi 
duçc tiêm 2 miii vac xin, trong do iiu tiên tiêm chüng cho dôi tuçing tir 50 tuôi 
tr& len và dang mac bnh nên; tiêm dü lieu väc xin cho dôi txcng h9c sinh theo 
quy djnh2. Giám sat t 1 bao phü vac xin và phiic vii phân bô väc xin hqp 1, 
hiu qua. 

-Chi dao  giám sat ch.t ché Cong tác phOng, chông djch bnh, theo dôi sat 
diên biên tInh hInh djch bnh; kp thai bO sung, cp nht các hxOng dn chuyên 
mon cüa B Y tê, bão dam dung phucing châm thIch üng an toàn, 1mb hot, 
kiêm soát hiu qua djch bnh, gop phân phuc hôi, phát triên kinh té. 

- Chi tr9ng nâng cao nàng 1irc khám bnh, chirabnh. Thrc hin tu van, 
ho trçc diêu trj trirc tiêp và tr%rc tuyên bâo dam ngui mac duqc diêu trj kjp thai. 
Báo dam các Ca sO' khám bnh, chCia bnh vira thirc hin cOng tác kiêm soát, 
phOng chông djch, vira thirc hin cong tác khám bnh, chUa bnh cho nguâi dan. 

1.4. Vic triên khai thtc hin các thông báo két lun cüa Ban Thuông vy 
Tinh iy  và Thu&ng trrc Tinh üy, Chu-ong trInh cong tác trQng tam cia Ban 
Thzthng yy Tinh iy: 

Trong närn 2022, UBND tinh và Ban Can sir Dàng UBND tinh dâ tp 
trung chi dao triên khai th%rc hin kjp thai, có chat luqng, hiu qua các nhim vi 
dê ra trong các thông báo kêt 1un cüa Ban ThuO'ng v Tinh üy và ThuO'ng trrc 
Tinhüy; Chuong trInh cong tác tr9ng tam cüa Ban Thu&ng vi Tinh ñy; trong do 
dã hoãn thành nhiéu nhim vi quan tr9ng nhu: 

- Chi dto to chüc thành cOng tot dep Lê k' nim 50 nàm ngày giài phOng 
tinh Quâng Trj và 50 näm sr kin 81 ngày dêm chiên dâu và bâo v Thãnh Co 
Quãng Trj, k nim 50 näm giãi phóng các dja phucmg trong tinh giàu nghia 
và dê lai an tuçxng sâu sac, dông thai khâi cong nhiêu dir an dng 1irc cüa tinh3. 

- Tap trung chi dto thirc hin mt trong nhtng nhini v11 quan tr9ng hang 
dâu cUa tinh là Do an Quy hoach tinh Quãng Trj thO'i kS'  202 1-2030, tam nhIn 

2 Tinh dn ngày 11/11/2022: DM ttrcmg tr 18 tuti trâ len 440.944 ngui: hoàn thành liu cci bàn 
434.354 ngtrôi, dat  t' l 98,51%; t' l tiêm miii 3 là 77,9%; t' 1 tiêm miii 4 là 72,02%;  Dôi tuvng tir 12-17 tuôi: 
hoàn thành lieu ca bàn 61.518 ngtri, dat  t' l 98,83%; t' l tiêm miii 3: 51,47%. Dôi tuçmg tr 5 dn duài 12 
tuôi 79.762 nguii: tiêm miii 1 54.707 ngiri, dat  t l 68,6%, t 1 tiëm miii 2: 49,94%. 

Khài cong Hçrp phAn k5' thut dr an Trung tam din khi LNG Hái Lang, giai doan I; Di,r an du&ng 
yen bin n6i Hành lang kinh t Dong - Tây giai doan 1; Di,r an bàn tn, ton tao Khu Itru nim Tng RI thi.r Lê 
Dun; Di,r an KCN Quàng Tn, thành 1p KCN lay Bäc H6 Xá; trinh Chinh phti Di,r an "Phat trin dO thi yen bin • . . mien Trung htràng den tang truong xanh và wig pho vat bien doi khi hau thành pho Dong Ha, tinh Quang Tn 
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den nãm 2050 vói ti! duy dt phá vàtm nhIn chin hrçic vOi sir phi hcip nhip 
nhàng, hiu qua giacác don vj tr van trong rnrâc và rnt so t chirc tu van quy 
hoach tam cv quôc tê4. Den nay, dir tháo Báo cáo cuôi k' Quy hoch tinh thai 
k' 202 1-2030, tam nhIn den näm 2050 dà lay kiên tham gia cüa các b, ngành 
trung i.rang; các dja phumg, dnvj trong và ngoài tinh. Hâu hêt các b, ngành 
trung rcrng và các tinh dâ có kiên gop , UBNID tinh dang hoàn thin ho sa dê 
báo cáo Ban Thung v Tinh üy thông qua và trInh Ban Chap hành Dãng b 
tin.h tai  Hi nghj lan thr 10. 

- Tp trung chi do diêu chinh quy hoach chung Khu kinh té Dông Nam 
và quy hoch xây dirng Khu kinh tê Dông Nam Quáng Trj giai dotn 3. Tái c 
câu và don dôc triên khai xay dung Khu ben cãng M Thus'; Báo cáo nghiên ciru 
khâ thi Dr an thành phân 2 - Xây dmg Cáng hang không Quáng Trj dA hoãn 
thành, UBND tinh dà trInh Bô Kê hoach và Dâu tu thâm djnh tai  Th trInh so 

162/TTr-UBND ngày 22/9/2022; Thu ttràng ChInh phü dà thành l.p  Hi dOng 
thârn djnh lien ngành ti Quyêt djnh so 1 196/QD-TTg ngày 12/10/2022 dê 
chuân bj thâm djnh Dr an, tio dieu kin cho tinh hoàn thành các thu tçic theo 
dung quy djnh cüa pháp lut, sam t chirc triên khai thirc hin. 

- Tp trung chi do hoàn thin các dé an, chuong trInh quan trQng nhu: Dê 
an cung cap nuâc sch trén dja bàn tinh giai do?n nàm 202 1-2025, tam nhIn den 
näm 2030; Dé an Khu hành chInh tp trung tinh Quáng Tn; Chuong trInh hành 
dng cüa Tinh üy thrc hin Nghj quyêt so 06-NQ/TW ngày 24/01/2022 cüa B 
ChInh tn ye quy hoch, xây drng, quán l và phát triên ben vUng do thj Vit 
Nam den näm 2030, tam nhIn den näm 2045... 

1.5. Vê chuán bj ni dung báo cáo và lam vic vái các Doàn giám sat 

chuyên dé cüa Doàn dgi biéu Quôc h5i vâ các Doàn giám sat cap trên: 
Trong näm 2022, UBND tinh dä chuân bj kjp thai, nghiêm tüc, day du ni 

dung Báo cáo va lam vic v&i các Doàn giám sat cüa Doàn Di biêu Quôc hi 
tinh ye các ni dung sau: 

- Báo cáo Uy ban Thi.rang vi Quôc hi, BÔKê hoch và Dâu tu, Kiem 
toán Nhà ni.ncc và Doàn Dai bieu Quoc hôi tinh ye vic thuc hin chInh sách, 
pháp lust ye cong tác quy hoch kê tIr khi Lut Quy hoach có hiu li:rc thi hành 
ti tinh Quáng Trj; 

- Báo cáo kêt qua thirc hin chInh sách pháp lut ye quãn 1 nuOi, ché biên 
thüy san và kiem soát khai thác hãi san bat hqp pháp, không báo cáo và không 
theo quy djnh gui Doàn giám sat cUa U ban Khoa h9c, Cong ngh và MOi 
truang Quôc hi Khóa XV (Báo cáo sO 38/BC-UBND ngày 10/3/2022); 

- Lam vic vOi Doàn giám sat cüa Doàn Di bieu QuOc hi tinh ye kêt qua 
thrc hin pháp lut ye thrc hành tiêt kim, chông lang phi giai doin 2016-2021 
cua dja phixong; 

Ci th: hcrp tác vOi t6 chirc Singapore Cooperation Enterprise d xây di,rng "Báo cáo nghiên cthi dinh 
vj kinh t cp cao tinh Quâng Tn"; hçrp tác vâi Sakae Advisory - Surbana Jurong xây di,rng "} tzthng Quy hoqch 
tinh Quáng Trj dn nàm 2030, tam nhIn din nãm 2050" và hcp tác vâi T chCrc AVSE Global d tham gia phan 
bin Quy ho?ch tinh. 
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- Lam vic vi Doàn Dai  bi&i Quc hi tinh v giám sat k& qua thrc hin 
pháp 1ut ye tiêp cong dan, giâi quyêt khiêu nai  th cáo giai doan 2016-2021 cüa 
dja phuang; 

- Lam vic vói Doân giám sat cüa Uy ban Thithng vi Quc hi v vic sap 
xêp các don vj hành chInh cap huyn, cap xA trong iai doan  2019-2021; 

- Báo cáo Hi dông Dan tc cüa Quc hi ye dánh giá kt qua thrc hin 
Chixang trmnh mic tiêu quOc gia phát triên kinh tê - xã hi vüng dông bào dan 
tc thiêu so và mien nüi; 

- Lam vic vói Doàn kháo sat lien ngành Trung uong do B Ni viii chU trI 
ye khào sat dánh giá két qua to chirc thrc hin phuong châm "dan bit, dan bàn, 
dan lam, dan kiêm tra, dan giám sat, dan th hithng"; 

- Lam vic v9i Doàn Giám sat cüa Th.rng trirc HDND tinh ye vic 4n 
dng, quãn 1, sir diing von ODA, von vay uu dãi nithc ngoài (Nghj quyêt sO 
52/NQ-HDND ngày 07/3/2022). 

2. V cong tác chi dao, diu hành cüa UBND tinh và thiyc hin nhim 
vu cüa Lãnh dao cüa UBND tinh 

2.1. Lam vic vái ChInh phz, Thz tu-ó'ng ChInh phi và các B, ngành 
Trung ztong. 

Trong näm 2022, lãnh dao  tinh dã tiêp tiic lam vic, tranh thu si7r chi dao, 
ho trcr, giilp dä cüa ChInh phü và các B, ngânh Trung uong; manh dan dê xuât, 
kiên nghj các cci chê, chInh sách phü hcip, kiên trI barn sat dé tao  dirng nguôn hrc 
và co hi phát triên cho tinh. Nhi vy, dã nhn duçrc sir quan tam giñp dec, tao 
diêu kin cüa ChInh phü và cac B, ngành Trung uong trong triên khai thirc hin 
các cOng trinh, d1r an trQng diem, gop phân hin thrc hoá nhUng mlic tiêu quan 
tr9ng dâ dé ra.trong Nghj quyêt Dui hi Dãng b tinh lan thr XVII. Trong do, có 
nhQng nhim v11 quan tr9ng nhu: Dua các dir ánnàng ltrçing trçn diem cüa tinh 
dê xuât vào dir thâo Quy hoach Din 8; xin kiên và ducic B Kê hoach và Dâu 
tu, B Tài chInh có van bàn hurng dn xr 1 các vuOng mac, khó khan trong 
thrc hin các dr an ODA; dam báo day dü väc xin tiêm phOng và thuôc dieu trj; 
to chic thành cong chui các hoat  dng nhân dip  L k' nim 50 närn ngày giãi 
phóng tinh Quàng Trj và 50 näm sir kin 81 ngày dêm chiên dâu và bâo v 
Thành Co Quáng Trj; to chüc các hoit dng thiet thirc tn an và k' nim 75 näm 
ngày Thixcing binh- Liit sT;... 

2.2. Giü' mói quan h cht chê, thir&ng xuyên vài Thu&ng trec HDND 
tinh, trInh HDND tinh ban /thnh các Nghj quyêt thik day phát triên kinh té - xâ 
hç5i, báo dam quôc phông - an ninh và giái quyêt kjp th&i nhCcng van dé thtc tiên 
dt ra. 

Tp trung chi dao  chuân bj chu dáo, trách nhim, dung tien d và bão dam 
quy djnh cüa pháp lut các Báo cáo, Dê an, Th trInh, dr thâo Nghj quyêt trInh 
các k' h9p HDND tinh khoá VIII. Dôi vói nhUng van dê quan tr9ng, nhât là ye 
nguôn hrc bào dam thrc hin các Nghj quyet dêu duçic UBND tinh chuân bj k 
lucng, bão dam tInh khoa h9c và thirc tién, báo cáo xin kiên chi dto cüa Ban 
Thu&ng vii Tinh u truâc khi trInh HDND tinh xem xét, thông qua. UBND tinh 
và Thi.räng tr1rc HDND tinh dã k ket quy chê phOi hçip cong tác nhirn k' 
202 1-2026 tai  Van bàn so 245/QCPH-HDND-UBND ngày 22/9/2022. 
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UBND tinh dã kjp thii báo cáo Thi.thng trrc HDND tinh xem xét, xü 1 
theo thâm quyên các van dé can thiêt, cap bach hoc phát sinh trong thiic tin, 
tháo g& khó khàn, vi.thng mac can ton ti. Trong do có nhng vn dé thit thirc 
nhu: danh muc, linh virc va dja bàn ru dãi xA hi hoá; các quy djnh thrc hin 
các Chung trInh miic tiêu quôc gia trên dja bàn tinh Quãng Trj; chCi trircing tm 
1.rng giông cay trông khôi phc san xuât sau thiên tai, vic b trI kinh phi trin 
khai cac giâi pháp cap bach khôi phiic san xuât nông nghip bj thit hi do misa 
lü bat thix&ng trong vi Dông Xuân và triên khai san xut viii He Thu và Thu 
Dông nàm 2022; chuyên nguôn ngân sách, xr 1 tang thu ngân sách näm 2021, 
bô sung djnh müc xc ô to to chuyên dung và thông nhât chü truang mua xe 0 tO 
phc v cOng tác cüa cho mt s cci quan, dn vj. 

2.3. Vic to chic thtc hin quy ché hoçzt d5ng cza UBND tInh, Chutng 
trInh cOng tác trQng tam näm 2022: 

- UBND tinh dâ ban hành và tp trungchi do, triên khai thirc hin 
Chi.rong trInh cong tác trQng tam näm 2022, den nay co bàn hoàn thành các 
nhim vu d dé ra. 

- UBND tinh dà to chtrc các phiên hp toàn the UBND tinh theo djnh k' 
ye tInh hInh kinh té - xã hi, quôc phOng - an ninh; cho kiên và to chüc bO 
phiéu thông nhât dOi vói Báo cáo, Dé an, Ti trInh và dr thâo Nghj quyêt trInh 
các k' hçp HDND tinh trong näm 2022 và triên khai các nhim v11 trQng tam 
theo ké hoch dé ra, dung quy chê lam vic cüa UBND tinh. 

- Quán trit Nghj quyêt các phiên h9p thisäng kSr cüa ChInh phü, UBND 
tinh dã yêu câu các sâ, ban ngành, dja phucing barn sat nhim vi ducic Chinh 
phü, Tinh üy, HDND, UBND tinh giao, xây drng kê hoch gän vói trách nhirn 
c1i the cüa tüng co quan, don vj nhäm bâo dam vic tO chüc thirc hin dt kêt 
qua cao nhât, d.c bit trong các linh vrc: phOn chông djch; tháo gi khó khän, 
vuàng mac dé day nhanh tiên d và giài ngân vOn dâu tu; day mnh và nâng cao 
hiu qua cOng tác vn dng, thu hut dâu tl..r; cãi cách hành chInh, cãi thin mOi 
tri..r&ng dâu ti.r, san xuât kinh doanh, nâng cao chi so näng hrc cnh tranh cap 
tinh; tang cithng các bin pháp kS  1u.t, k5' cucYng, nâng cao thirc cOng vi cüa 
di ngü can b, cong chüc, viên chüc trong thirc hin nhim v1i duçic giao và 
trách nhim cüa ngiiñ drng dâu co quan, don vj, djapht.rong;... 

- UBND tinh dâ thrc hin cOng tác chi dao  diêu hành bào dam theo dung 
nguyen täc, quy chê de ra; b may hãnh chInh dja phtrong thrc hin dOng b, 
hiu qua các nhim vi dâ dtrçic giao theo 1u.t djnh. Mci hot dng cüa UBND 
tinh và các thành viên UBND tinh dêu chap hành nghiêm tOc Nghj quyêt cüa 
Ban Chap hành Dãng b tinh, sir chi dto Ban Thi.thng vti Tinh üy, Thung trirc 
Tinh üy, Ban Can si! Dãng UBND tinh và tuân thU các quy djnh cUa pháp 1ut. 
Các thành viên UBND tinh luOn dê cao tinh than trách nhim, tham gia dOng 
gop tIch crc vào các cOng vic chung cUa UBND tinh. Luôn dé cao trách nhim 
quàn 1 nhà nuâc cUa ThU truâng các sà, ngành theo nhim vii &rçlc giao. 

- Trong näm 2022, lãnh dao  UBND tinh dã chU trI và tharn dir hon 500 
cuc hop, hOi  nghj trirc tiep và trirc tuyên vói ChInh phU, b ngành Trung uong 
và các sâ, ban ngành da phi.rong dé trrc tiêp lang nghe, chi do xU 1 nhng 
vuOng mac, tOn tai,  thUc day phát triên các ngãnh, linh virc trén dja bàn tinh. Các 
ni dung ducic quan tam chi dao  nhu: cOng tác phOng và chông djch bnh dé 
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phiie hM và phát trin kinh t; chü tr9ng cãi thin môi tru&ng du tu; dy nhanh 
tiênd thirc hin các dir an trQng diem cüa tinh; cong tác tuyên truyn và chuAn 
bj to chrc k nim các ngày lé lânnäm 2022 cüa tinh; 1p báo cáo quy hoach 
tinh th&i kS'  2021-2030, tarn nhmn den nàm 2050... Day manh  cong tác xüc tiên 
dâu tix, vn dng các nba dâu tu chiên lucic trong và ngoài nuâc ctn nghiên ci'ru, 
triên khai các dr an dâu tu tai  tinh Quâng Trj. Chü tjch UBND tinh dà lam vic 
vài T.p doàn Gazprom và Cong ty Gazprom International d thào 1un phi hcTp 
triên khai dir an din khI 340MW; to chüc Hi thâo "G.p g Quãng Trj" tai 
Thành phô Ho ChI Minh dê gp g các doanh nghip, nhà du tu tai  các tinh 
phIa Nam; tham quan, hçc tp kinh nghim thu hut và triên khai các di,r an ctâu 
tu tai  tinh Quãng NgAi; lam vic vOi T doàn Eni (Italia) dê thào lun djnh 
huàng hqp tác nAng h.rçing và sang kiên ye lam nghip, sinh thai môi tru&ng tai 
tinh Quâng Tn; to chirc Hi thâo "COng ngh nàng luqng tái tao  Israel - Quãng 
Tn"; to chüc Hi thão "Quãng Trj: Hin thrc hóa tarn nhin Trung tam nãng 
luçing mien Trung"; cüng Doàn cong tác B Cong Thuang tham gia Din dan 
Nãng luçrng Vit Nam - Thai Lan lan thir 2 tO chüc tai  Thai Lan... Chi dao các 
sr, ban ngành, dja phuong tp trung xir l các vuécng mac nay sinh trong qua 
trInh thirc hin các dir an dâu tu, kinh doanh trén dja bàn, dc bit là các dir an 
dng hrc duc Tinh üy, HDND tinh va nhân dan toàn tinh quan tarn, nhât là các 
dir an dâu ttx du ljch, näng luçing, các cong trInh giao thông tr9ng diem. 

- Lãnh dao  UBND tinh dã to chi'rc các cuc kiém tra thrc dja, lam vic 
vài cac so, ngành, dja phiscrng de tháo gà khó khàn, vuOng mac trong giâi phóng 
mt bang, day nhanh tién d thirc hin và giãi ngân nguOn von dâu tu các cong 
trInh, dir an; hO trç các nhà dâu tu trien kbai thirc hin các dir an dâu tu theo 
dung thai gian, tiên d dã cam két. 

- COng tác chi dao,  diêu hành duqc tiên hành thuOng xuyen, thông suôt. 
TInh den 12/11/2022, UBND tinh dã k ban hành 30 quyêt djnh quy phm pháp 
1ut, 13 chi thj, 2.893 quyêt djnh, 199 kê hoach, 70 chung trInh, 03 cong din, 
216 tO trInh, 236 báo cáo, 75 thông báo kêt lun vàhm 5.700 van bàn chi dao, 
diêu hành khác, dáp üng yêu câu phát triên kinh tê - xã hi và bâo dam quOc 
phông - an ninh cUa tinh. DOng thOi, UBND tinh dã chü dng rà soát các ni 
dung kiên nghj cüa cir tn d phan cong cho các sO, ngành, dja pht.rang giãi quyêt 
và trà lOi cho cO tn theo dung quy djnh. 

2.4. Vé viçc 19) kêt quy ché phói hcrp vói các cct quan, to chzc nhám phát 
huy the mgnh tOng hcip dê thyc hin nhim vy chInh frj trong nhiçm 19) mài: 

UBND tinh dã k ket quy che phôi hçip boat dng và môi quan h cong 
tác yOj U' ban Mt trn TO quOc Vit Nam tinh, các Ban Dãng cüa Tinh u và 
các tO chuc chInh trj xA hi. Quy ché phôi hqp gifla Ban can sr dãng UBND tinh 
vth Ban can sir dãng Vin Kiêm sat nhân dan tinh. 

Ban Can sir dàng UBND tinh dã tp trung chi dao  triên khai thrc hin kip 
thOi, có hiu qua quy ché phOi hqp vOi Ban Can sr dãng Toà an nhân dan tinh 
trong cOng tác lânh dao,  chi  dao  giài quyêt các vu an hành chinh, vu viec  dan sr 
(Quy chê so 01-QCPH/BCSDUBND-BCSDTAND ngày 10/9/2021), Chucing 
trInh phOi hcip giüa UBND tinh vOi Ban Tuyén giáo Tinh u trong vic thrc thi 
pháp 1ut, triên khai ké hoach phát triên kinh tê - xã hi, giái quyet các van dê 
nôi cm, nhan dan quan tam giai doan 202 1-2025 (Chucing tnInh sO 02- 
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CTrfUBND-BTGTU ngày 13/10/2021), Chiing trinh phi hqp vâi Ban Dan 
v.n Tinh u' giai dotn 2021-2026 (Chiiang trInh sO 1 8-CTr/BCSDUBND-
BDVTU ngày 29/10/2021)... 

II. TINH HNH, KET QUA THIC HIN NHIM VI1J 

1. Vic trin khai thijc hin các Nghj quyt cüa ChInh phü, Chi thj Va 
Cong din cüa Thu ttn'rng ChInh phü giao; thrc hin các nhim vi ChInh 
phü, Thu ttró'ng ChInh phü giao 

- UBND tinh dä quán trit và chap hành nghiêrn cong tác chi dao,  diêu 
hânh cüa ChInh phü, Thu tuâng Chinh phü; tham d%r day dü các cuc h9p, hi 
nghj cüa ChInh phU và các b, ngành Trung uong to chirc; chi dto triên khai day 
dü, kip thai các Nghj quyêt cüa ChInh phü, Chi thj và Cong din cüa Thu tuàng 
ChInh phü; các van bàn chi dao  cüa cac b, ngành Trung uo'ng; dc bit là 
nhUng nhim vi1 quan tr9ng và cap bach ye chucmg trInh phic hôi và phát triên 
kinh tê - xã hi; ye tháo tháo g kho khän, vuàng mac, day nhanh tiên d giái 
ngân von dâu tu công5; các Van bàn triên khai thrc hin Nghj quyêt cüa ChInh 
phü ye Phiên hop ChInh phü thtr&ng kS'  hang tháng, các phiên hop chuyên dé 
cüa ChInh phü näm 2022; triên khai thirc hin các Nghj quyêt cüa ChInh phü ye 

phông chông djch, các chInh sách h trçl ngu?i lao dngvà ngui si:r ding lao 
dng bj ánh hrning do dai  djch Covid-19, chInh sách ho trçl tiên thuê nhà cho 
nguêi lao dng6. 

- Dôi vâi các nhim vi duçic ChInh phü, Thu tung ChInh phü giao, 
UBND tinh dA chi dao  các s&, ban ngành, dja pht.rcmg to chüc thrc hin kjp th&i, 
bão dam chat li.rçrng, tiên d dê ra. TInh den 15/11/2022, có 148 nhim vi Chinh 
phü, Thu tuàng ChInh phü giao cho da phung thirc hin qua phân mêm theo 
dôi chi dao;  trong do: dã hoàn thành dOng han:  84 nhim v11; dang thirc hin 
trong han:  64 nhim vii; không Co nhim v1i qua han. 

2. Kt qua cong tác chi do, diu hành phát trin kinh t - xã hi và 
giãi quyt các vn d trng tam 

2.1. Tp trung cong tác chi dqo, diêu hành dé xây dmg Quáng Tn là 
trung tam náng lwcmg mien Trung: 

Ban hành Van bàn s 522/UBND-TH ngày 14/02/2022 trin khai thc hin Cong din S6 126/CD-
TTg ngày 12/02/2022 cüa Thii ti.râng Chlnh phü v vic dOn d6c trin khai thic hin qut 1it, hiu qua Chtrn 
trinh phiic hôi va phát trin kinh tê - x hi; dày nhanh tiên d giái ngân vOn dau tu công; Van bàn so 
1098/UBND.TH ngày 18/3/2022 triên khai thirc hin COng din sO 252/CD-TT ngay 16/3/2022 cOa ThO tuOng 
Chinh phO ye vic don dOe triên khai quyêt 1it, hiu qua Chumg trinh phvc hôi và phát triOn kinh té - x hi; 
Van bàn s6 1388/UBND-TH ngày 04/4/2022 trin khai thijc hin COng din sO 290/CD-TTg ngày 31/3/2022 cOa 
Thu tràng Ch!nh phO v vic don dOe các nhim vu cp bach triOn khai Chtrcmg trinh phiic h6i và phát trin kinh 
tê- xa hi; Van bàn s6 306/UBND-TH ngày 24/01/2022 trin khai thc hin chi dao  cOa Thu ftrâng ChInh phO 
ye thão g khO khän, vtióng mac, dAy nhanh tiên d giài ngân vOn dâu tu cong 

6 
UBND tinh d ban hành VAn bàn s6 1753/UBND-KGVX ngày 20/4/2022 v vic diu chinh mOt  so 

biën pháp kiArn soàt phong, chOng dich trén dja bàn tinh, VAn bàn sO 1524/UBND-KGVX ngày 08/4/2022 v 
vic phOng, chông djch dOi vâi nguii diAu khiAn phucing tin nhp cành qua các cCra khâu trên dja bàn tinh 
Quang Tn; VAn bàn so 1955/UBND-KGVX ngày 04/5/2022 ye vic tm drng khai báo y th ti cOa khAu d61 vài 
Covid-19; VAn bàn sO 4109/UBND-KGVX ngày 24/08/2022 ye vic tang cung triên khai các bin pháp phOng, 
chong djch va tiêm ching vAc xin phOng Covid-19; an bàn sO 4542fUBND-KGVX ngày 20/09/2022 v vic 
tAng cuO'ng cong tãc tiOm thOng vAc xin phOng Covid-19 và phOng, chOng bnh truyen nhim; Ké hoch sO 
186/KH-BCD ngày 07/10/2022 tnin khai Tháng cao diAm tiem vAc xin phong Covid-19 cho trO em, hQc sinh, 
hQc viOn, can b, gião vien, ngixi lao dng trong càc ccx s giáo dc, dào to trén dja bàn tinh Quàng Trj và Chi 
thj sO 13/CT-UBND ngày 10/11/2022 cOa ChU tjch UBND tinh ngày v nâng cao cOng tác chAm sOc sc khOe 
nhân dan; chO dng thich mg linh hot, gop phAn phc h6i nhanh, phát trin bAn vtng... 



9 

Dê thirc hiên mvc  tiêu xây dixng tinh Quàng Trj trâ thành Trung tam nãng 
hxçing cüa Mien Trung, UBND tinh dA dé xuât và &rçic ChInh phü, Thu tung 
ChInh phü và các b, ngành Trung trcing disa vào quy hoch nhiêu dr an näng 
hxçng quan trQng trên dja bàn. Tp trung chi dio quyêt 1it dê ho trçi các nhà dâu 
ti.r, to chüc hi nghj tháo gi kho khän cho các dir an näng hrçing dang triên khai 
trén dja bàn tinh. Xây dimg Dê an "Chu truc1ng, chInh sách cong nghip hóa, 
hin dai  hóa den närn 2030, tam nhIn den nàm 2045"; hoàn thin Quy hoach 
phát triên din 1rc quôc gia giai dotn 2021-2030, tarn nhIn den nãm 2045; phôi 
hçip Vin Chiên hrcic - B Cong Thuong ye phát triên cong nghip phiic vi xây 
drng 02 hqp phân tIch hçp vào quy hoch tong the quOc gia. Tiêp tiic h trçl nhà 
dâu tu chuyên dOi nguôn nguyen 1iu Dr an nhà may nhit din Quãng Trj 1. 
Day nhanh tiên d các hO so lien quan cüa Nhà may din khI cong suât 340MW 
trong Khu kinh tê Dông Nam Quàng Tn; ho trçl T.p doàn T&T và các Lien 
doanh cüa Han Quôc triên khai khâi cong hp phân k thu.t Nhà may din khI 
LNG Hái Lang 1.5 00 MW; htr nhà dâu tu hoàn thành thu tIc dâu tu và tháo 
g& các khó khän vithng mac dê triên khai các dr San  näng lugng tái tao  dã duqc 
bô sung quy hoach dam bào tiên d; h trq nba dâu tu nghiên cüu, kháo sat, 1p 
ho so bô sung các dr an din gió ngoài khoi Quãng Trj, các dr an thüy din tIch 
näng vào Quy hoach  phát triên din hrc quOc gia. TO chirc các Hi thão ye nang 
luçing dê trao dôi, thào lun cac djnh hithng xây d1rng Quáng Trj tr& thành trung 
tam nang luçing cua khu vijc mien Trung. 

Triên khai thirc hin các nhim vi.1 thuc k hoach hânh dng irng phó vài 
biên dOi khI htu trên dja bàn tinh giai doan 2021-2030. TO chüc Hi thão dê tim 
giâi pháp khäc phiic hin tuçng xâm thirc bai tam Cüa Tüng. Trien khai thirc 
hin dr an "Xây drng co sO dC 1iu ye bien dôi khI h.0 trên dja bàn tinh". Tang 
cu&ng cong tác quãn l nhà nuOc và thanh tra, kiêm tra vic chap hành pháp lu.t 
ye bào v môi trung dôi vOi loai hInh san xuât có nguy co gay ô nhiêm mOi 
tru?mg... 

2.2. Hoàn thin két cáu hçi tang giao thông, hq tang do thj, hg tang Khu 
cOng nghip, khu kinh tê, cta kháu, day nhanh tiên d thrc hin các dt an dng 
4c. 

Xác djnh, kt cu ha thng giao thông Co vai trO quan tr9ng nhm thuc dy 
phát trien kinh te - xã hi, bào dam quOc phOng - an ninh cua tinh, lânh do 
UBND tinh dã t.p tnung chi dao  các ngành, dja phucing day nhanh tiên d triên 
khai các dir an quan trng. Tp trung chi dao  dê trien khai thirc hin các Dr an: 
Nâng cap, rn& rng Quôc 1 9 doan tü cãng Ccra Vit den QuOc l 1 ; DuOng yen 
biên kêt nOi hành lang kinh tê DOng - Tây; Du&ng nOi duOng Ho ChI Minh 
nhánh Dôn vOi thrOng Ho ChI Minh nhánh Tãy; DuOng Hung Vuong kêt nôi 
Khu kinh tê Dông Nam Quàng Tnj; cac Cong tnInh thuôc Dir an GMS và BIIG2, 
Dr an "xay dirng CO SO ha tang thIch ing vOi bien dOi khI h.0 cho dOng bào dan 
tc thieu so (CRIEM), dr an thành phân tinh Quâng Tnj". TIch circ tim kiem 
nguOn vOn dê thirc hien Dr an duOng tránh phia DOng thành phô Dông H, 
DuOng cao tôc Cam L - Lao Báo; xay dirng khu ben càng M Thuy. Triên khai 
nhim vii quy hoach Khu ben càng Vjnh Moe và càng tOng hçrp Tniu Lang, 
DuOng tránh phIa Tây Quoc 1 1, Quôc l 1 SD,... 

2.3. Tp trung mçi nO 1yc thrc hin và giái ngán vOn dáu tu cOng: 



10 

Ngay sau khi cO quyt djnh giao vein 11am 2022 cüa Thu tuàng ChInh phü, 
UBND tinh nhn thirc rô tam cüa vic thirc hin và giài ngân von dâu tu công, 
coi day là nhim viii chInh tr tr9ng tam, xuyên suôt cüa các cap, các ngành và ca 
quan, dan vj; là trách nhim cüa ngithi dirng dâu cac sà, ngành, dja phuang 
nhàm thüc day tang trithng kinh tê và thirc hin cao nhât các milc tiêu phát trin 
kinh tê - xã hi dã dê ra, thiêt thirc gop phân phiic hôi và phát triên kinh tê. 

UBND tinh dã khân truong phân bô ké hoach  2022 theo dàng quy djnh; 
dáp irng yêu câu, tranh thu thi tiêt thu.n 1çi dê dix an có the giài ngân ngay tü 
nhüng tháng dâu näm7  và ban hành han 30 van bàn chi dao,  don dôc triên khai 
thrc hin, trong do có 02 Chi thj8  quán trit den các sâ, ban ngành, dja phuong 
và các chü dau tu các giâi pháp ci the nhäm day nhanh tiên d thirc hin, giài 
ngân von dâu tu cong näm 2022 cüa tinh. Kiém tra, lam vic vi các da 
phisang, don vj; trrc tiêp chi dao  giài quyêt nhng khó khän, visâng mac; don 
doe triên khai các di,r an dâu Ut 1sn, tr9ng diem. Thành 1p các Doàn cong tác 
kiêm tra, dOn doe, tháo g khó khàn, thuc day giâi ngân von dâu tu cong dê sO'm 
hoàn thành, tio dng 1irc mi nhäm phát triên ben vQ'ng. Lp di.rng gang tiên d 
chi tiêt dê chi dao,  theo dôi, giám sat ch.t chë qua trInh th%rc hin. Tang ciing 
rà soát, kiêm tra không dé xãy ra tmnh trng ton dçng von, ton dçng ho so và 
quyêt toán dir an, 1p ho so thanh toán ngay khi có khôi lugng. Day manh  câi 
each thu tic hành chInh, üng diing Cong ngh thông tin, cãi tiên quy trInh, thu 
tic, nâng cao chat luçng và rut ngän thai gian giài quyêt các thu tVc. 

2.4. Nén kinh té dâ dirç"c phyc hói và phát triên, tiêp tyc dgt du'ctc nhiêu 
kêt qua quan trQng: 

Theo sO lieu dir báo so b cOa các ngành, ngoài 02 chi tiêu dang chi cong 
bô cua Tong ciic Thông kê9, phân ion các chi tiêu kinh tê - xa hi chü yêu dä 
duqc thirc hin hoàn thành, trong do có 07 chi tiêu vuçlt ke hoach10. Mt so chi 
tiêu cO müc tang cao: thu ngan sách nhà nithc trên dja bàn 4.520,516 t dOng, 
dat 109% dr toán dja phuong và 132% dci toán Trung uong; tOng von dâu Ut 

toàn xã hi uOc tinh dat  27.115 t dông, vuçit 12,98% kê hoach dé ra; chi sO san 
xuât cong nghip tang 18,68% so vOi nàrn truOc (näm 2021 tang 8,72%). Chi có 
04 chi tiêu có khã nãng dat  thâp so vói ke hoach dê ra11. 

2.5. Các linh vu'c xd hói, chInh sách an sinh xâ ht5i ducic quan tam: 
- UBND tinh dâ chi dao  ngành y tê tang cuOng cong tác khám, chüa bnh, 

phOng chông dch bnh; chi dao  nang cao chat krcing cung üng djch viii y tê; day 
manh hoat dng y té dir phông; trien khai cO hiu qua các bin pháp phOng, 
chOng djch bnh tren dja bàn toàn tinh. 

Triràc ngãy 3 1/12/2021, UBND tinh d hoàn thành cong tác phân b chi ti& k hoch vn du tLr cOng 
näm 2022 cho các don vl,  dja phifong trin khai thuc hiên. Va d &rcic B Ké hoach và Dâu tu, Bô Tài chInh rà 
soát, dánh giá dam bào theo dOng quy djnh cüa pháp 1ut. 

Chi thj s6 02/CT-UBND ngay 22/3/2022 và sO 03/CT-UBND ngy 20/4/2022. 
GRDP và GRDP bInh quân dâu ngr?i. 

'° Tng thu ngân sách; tOng von dâu tu toàn x hi; trông rrng tp trung; sO doanh nghip thãnh 1p 
mài; t?o  vic lam mài; t' 1 h gia dinh nông thôn sfr dung rnrdc hçp v sinh; t5' 1 dan ctr thành thj sCr dung 
nuàc sach. 

"Tong san hrcvng hong thirc cO hat; tong san Iuqng thOy san; tOng mtrc ban lé hang hOa và doanh thu 
djch vii; t 1 tri.rOng dat  chuân quOc gia. 
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- Chi d?.o  ngành Giáo dc và Dao tao  trin khai cac phuang an day h9c, 
kêt hcip phông, chông djch bnh. Tiêp tiic quan tam và dâu tu co sâ 4t chat, 
trang thiêt bj dy h9c cho các don vj tru?ing hçc trong tinh. 

- Chi dao  ngành Van baa, The thao và Du ljch triên khai thirc hin Kêt 
lun cüa Tong BI thi.r tai  I-1i nghi Van hóa toàn quôc triên khai thirc hin nghj 
quyêt Dai  hi  dai  biêu toàn quôc lan thr XIII cüa Dãng và Quyt djnh so 

1909/QD-TTg ngày 12/11/202 1 cüa Thu tuâng ChInh phü ye vic phê duyt 
Chiên krqc phát triên van hóa den näm 2030; triên khai 1p quy hoach  và ton 
tao, bâo ton các di tIch quôc gia và quôc gia dc bit trên dja bàn; thirc hin các 
giài pháp phiic hôi và kIch câu, phát triên du ljch trong diêu kin... 

- Triên khai thirc hin hiu qua các chInh sách ye giâi quyêt vic lam, 
giáo diic nghê nghip, các chInh sách, dij an cüa các Chrcmg trInh mic tiêu 
quôc gia trên dja bàn tinh. Chi dao,  day  rnanh  cong tác quãn l, triên khai th%rc 
hin Co hiu qua các chê d, chInh sách dôi vth dôi tugng bão trçi xã hi, ngithi 
có cong vth each mang, tré em, nguäi lao dng... dam bão các dôi tl.xçlng cO du 
diêu kin dã duqc hu&ng kjp th?yi các chInh sách cüa Nhà mthc quy djnh kê 
h0ach12. Kinh phi ho trçi ngu?i lao dng, ngu?i si:r ding lao dng bj ãnh hung 
bii dai  djch Covid- 19 theo Nghj quyêt sO 68/NQ-CP và Nghj quyêt so 126/NQ-
CP là 78.512 triu dông13. Toàn tinh dã vn dng h trçY xây dirng mi Va stra 
cha 522 nhà tInh nghia dôi vi ngir&i có cOng vói each mng, vói tong kinh phi 
ho trq 33.246 triu dông; trao tang 48 so tiêt kim cho ngithi có cOng vói cách 
mng, tong trj giá 480 triu dông. Chi dao  S& Lao dng - Thixong binh vàXã hi 
tham muu xay dirng Ké hoach triên khai thirc hin chInb sách ho trV tiên thuê 
nba cho ngithi lao dng và Kê hoach dào tao  nghe cho lao dng trên dja bàn tinh 
giai doan 2022202514.  Vic th?c hin cong tác dan tc và chInh sách dan tc và 
các chrnmg trInh phát triên kinh tê - xa hi vüng dOng bào dan tc thiêu sO và 
mien nüi discic quan tarn; di song vt chat, tinh than dông bào duqc nâng len rO 
ret. 

2.6. V cong tác cal cách hành chInh, cal thin mOi tru'&ng du tw kinh 
doanh, hO trcr và phát doanh nghip: 

- UBND tinh ban hành kêt qua châm diem Chi sO câi each hành chInh; 
dánh giá kêt qua müc d hoàn thành nhim vii närn 2021 cüa các don vi, dja 
phixang trong tinh. Ban hành quy djnh ye quãn 1 to chtcc b may, biên chê, vi 
trI vic lam trong các to chüc hành chinh, dan vj sir nghip cong 1p trên dja bàn 
tinh theo hi.rOng tinh gçn, hiu lrc, hiu qua. Tiêp tiie th%rc hin cong tác to chirc 

12 Thäm hOi, tng 26.820 suit qua cüa Chü tjch nuàc vài tng kinh phi 8.183,7 triu dng cho dM tuçing 
chinh sách, ngiii CO cong vài cách mng nhân dip Tt Nguyen dan Nhâm Dan närn 2022. Tng 4.555 suât qua, 
vài tOng nguôn kinh phi 1.460 triu dOng tr nguOn ngân sách dia  phtrang; 3.250 suât qua vâi tong so tién 3.254 
triu dOng tr nguOn xã hOi  hOa. Quyêt dnh phân bô 2 dQt vâi 2.150,28 tan gao  (cOa Chinh phci ho t1V) de ctru t 
cho các h gia dInh cO hoàn cành khó khän a vüng dan tc thiu s6 và mien nOi, trongdO: dqt 1 h tr 1.065 tan 
go de cthi trcy cho (14.907 h, 70.982 nhân khâu) trong dip  Tét Nguyen dan Nhâm Dan nãm 2022; dçit 2 ho trY 
1.085,28 thn gao dé h trc cho 15.111 h (72.352 nhân khâu) trong thai gian giáp hat dâu näm 2022 

s ngixyi lao dng dtrcic h trcI: 43.903 nguäi, vâi s tin là 30.107 triu dng. St, dan vj sCr dung lao 
dng dLrçlc h trçc: 11.510 dan vi, vài s6 tiên 32.738 friu dng. S6 ngirii dan ducc h6 trçi: 12.113 nguii, vài so 
tiên là 15.667 triu dông. So nguai lao dng &rçic h trc: 43.903 ngträi, vài so tin là 30.107 triu d6ng. 

14 
UOc tao  vic lam mOi cã nãm cho 15.658 lao dng, dat  130,48% k hoach d ra, trong dO riéng xut 

khu lao dung là 2.166 ngix&i; t l lao dung qua dào tao  trOc  dat  70,28%, trong do cO bang cap, chcrng chi dat 
32,5%, dat 100% ké hoach dé ra. 
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biên ch& vj trI vic lam; cong tác quán 1, tuyn diing, ch d chInh sách và dào 
tao can b cong chirc, ''ien chüc. 

- Trên Co s& kêt qua các Chi s nàrn 2021 ducic Trung ticing cong b 
(PARINIDEX dat  84,82 diem, tang 1,18 diem; PAPI dt tong diem 42,39, xp 
thir 28/63 tinh, thành phô), tinh dà to chic Hi nghj dánh giá, phân tIch Chi so 

PAR INDEX, PAPI, SIPAS và xay dirng giái pháp khàc phiic nhüng han  chê 
cüa két qua dánh giá xep loai  nàm 2021 và cãi thin các chi so näm 2022. 
UBND tinh ban hãnh Chi thj so 1 0/CT-UBND ngày 26/9/2022 ye vic nâng cao 
Chi so cái cách hành chInh, Chi so hài lông ye sir phiic viii hành chInh, Chi so 

Quân trj Va Hành chInh cong cüa tinh Quáng Trj. 
- Day manh  và nâng cao hiu qua cong tác 4n dng, thu hut &u tu; cãi 

cách hành chInh, cài thin môi tnrông dâu t.r, san xuât kinh doanh, nâng cao chi 
so nAng 1irc canh  tranh cap tinh; trong do cong tác h trcY dôi vài doanh nghip 
và ngiiOi dan disçc thirc hin kjp thyi, vic cái thin môi tri.thng dâu tu kinh 
doanh thrçic t.p trung quyêt lit, hiu qua. 

- Tiêp tiic phân dâu rut ngän thi gian xü l các thu tic dang k kinh 
doanh; den nay, 1,00% ho so duçic xir 1 và trã ket qua ding và trrnc thi han 
quy djnh, riêng dôi vi ho so thành 1p mOi doanh nghip dà duc xi.'r 1 và trã 
ho so duói 2 ngày. TIch crc huàng dn ye ho so, trInh tr, thu t11c däng k) doanh 
nghip bang nhiêu hlnh thüc nhu tr?c tiép tai  Trung tam Phc vi hành chInh 
cong tinh, co quan däng k kinh doanh cap huyn, qua email, din thoai... nhäm 
tao diêu kin thun lçii nhât cho ngthi dan, doanh nghip. 

Tü dâu näm den nay, toàn tinh có 424 doanh nghip và 158 dan vj trirc 
thuc dang k thành l.p mdvi vi tong von däng k2 là hon 4;021 t' dông, tang 
23% ye so doanh nghip dàng k so vói cüng k' näm 2021, so vOn däng k bmnh 
quân mt doanh nghip dat  han 9,4 t' dOng; Tong so doanh nghip trên dja bàn 
toàn tinh den thai diem nay là: 3.647 doanh nghip. 

2.7. Tp trung chi dgo tang cwô'ng cong tác dOi ngogi và day mgnh h3i 
nhp quóc tê. 

Trong näm, UBND tinh ban hành các van bàn dê triên khai nhim vi ye 
cOng tác dOi ngoai'5. Tiep tiic d xuât các ni dung triên khai thirc hin Quy djnh 
thông nhât quãn l các hoat dng dOi ngoai trên dja bàn tinh Quãng Trj ban hành 
kern theo Quyêt djnh so 173 7/QD-TU ngày 3 0/3/2020 cua Ban Thu?mg vu Tinh 
ñy. 

- Tip tic trin khai các hoat  dng ngoi giao phát trin kinh té, tang 
cu&ng tInh htru nghj vâi các nuóc và các nhim v11 do B Ngoai giao, Tinh üy 
giao thirc hin'6; thc hin Kê hoach  Hi nhp quôc tê tinh Quâng Trj giai doan 

' K hoch s6 34/KH-UBND ngãy 01/3/2022 v k hoch trin khai Cong tác d6i ngo?i; K hoach s 
1 12/KH-UBND tinh ngày 06/6/2022 thirc hin Chtrcrng trinh hành dng cOa ChInh phü tip tic day mnh Nghj 
quyêt so 36-NQ/TW, Chi thj so 45-CT/TW và Két 1un sO 12-KL/TW cüa Bô Chinh trj ye cOng tác ngii&i Vit 
Nam c nuàc ngoài giai doan 2021-2026; Kê hoach sO 134/KH-UBND ngây 08/07/2022 ye cOng tAc ngoai  giao 
kinh tê tinh Quâng Trj giai doan  2022 - 2025 trong bOi cãnh thIch ng vài dai  djch Covid-19... 

16 Hot dng doOn ra, doân vào: oàn ra: tfr du näm dn nay, dâ tO chirc 32 doàn cOng tác cüa tinh vài 
236 luQt ngui di cOng tác, lam vic & niiOc ngoai. Trong do, tháng 3/2022 có 01 doàn cong tác cOa dOng chI BI 
this Tinh Oy (02 ngtr&i) tham gia cOng doOn ChO tjch Nisàc di thäm chmnh th&c Singapore và thang 5/2022 cO 01 
doàn cong tãc cOa dOng chI BI this Tinh Oy (02 ngi.r&i) thani gia cOng doãn ChO tjch QuOc hOi  Visng Dmnh Hu 
di thäm chInh tli&c nuàc CHDCND Lao. Doàn vào: Tr dâu näm den nay, Sâ Ngoi vii da tham misu Lnh dao 
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2021 - 2025; ban hành và trin khai K ho?ch Hi nhp quc t tinh Quâng Trj 
narn 2022; ban hành Kê hoch so 1341KH-UBND ngày 08/07/2022 ye cong tác 
ngoi giao kinh tê tinh Quáng Trj giai doan  2022-2025 trong bôi cãnh thIch irng 
vOi dai  djch Covid-19; day mnh ngoai giao kinh té, hçip tác quc t nhu t 
chüc, tham dir các cuc tQa dam, h! nghj, hi thào quôc tê, kêt nôi các phiên 
lam vic ben lé nhäm tranh thU sir ho trçi t1r các b, ngành Trung twng, các cor 
quan dai diên ngoai giao nuac ngoai, thiic hiên cac chucing trinh, boat dông 
nhäm tang ci.thng tiêp can, kêt nôi vOi các dOi tác, nhà dâu tu tim nà11g17. 

- Tiêp t11c thrc hin Chuang trInh xUc tiên 4n dng vin trci PCPNN tinh 
Quãng Trj giai doan  2020-2025; 4n dng và hqp tác vi các to chUc PCPNN v 
triên khai Chrnmg trinh hành dng khäc phiic hu qua born mIn sau chin tranh 
cUa tinh giai doan 2016-2025 và triên khai kê hoich Ban chi dao  khäc phiic hu 
qua born mIn sau chiên tranh näm 2022. Trong 10 tháng dâu näm 2022, dã vn 
dng di.rçc 39 dir an, vin trçl phi du an mâi, tOng giá trj cam kêt vin trq là 
16.052.176,58 USD. Các d%r an vin trV PCPNN thirc hin có hiu qua dâ phiic 
vii thiêt thirc cho nhu câu phát triên kinh tê - xâ hi, bão dam an sinh, giü vtrng 
on djnh chInh trj trên dja bàn tinh. 

2.8. Báo dam ving chäc quóc phông - an ninh, gi11 vth'zg on dfnh  chInh trj 
và báo dam tr2t tu' an toàn xâ hç5i: 

TInh hInh an ninh - chInh trj, quOc phông duçc cUng cO và tang cung, 
trtt t1r an toàn xã hi On djnh. Nhim vii quôc phông, quân sir dja phixang dixqc 
triên khai kjp thai, dam bão dUng kê hoach. Lirc h.rqng vu trang dã thirc hin tOt 
nhim vii bão v an toàn tuyt doi các sir kin chInh trj, van hóa quan trpng, các 
ngày l, Tét trên dja bàn tinh. Hoàn thành tot nhim v11 diên ttp khu virc phông 
thU cap huyn và diên tp Phông chOng thiên tai, cUu h cUu nan  theo dUng kê 
hoach. Thrc hin tOt cong tác giao quân nAm 2022 dat  100% chi tiêu. Duy tn 
nghiêm ché d trrc sn sang chiên dau theo quy djnh, các 1irc luqng dã chU dng 
phM hqp chat chê dê näm chäc tInh hInh dja bàn. Thirc hin tOt nhim yu tuan 
tra, kiêm soát, bào ye vüng chäc chU quyên an ninh biên giai yà biên dão. 

III. MOT SO HiN CHE, KIlO KHAN 
Ben canh  nhu'ng két qua dâ dat  duçc, cOng tác chi dao  diêu hành cUa 

UBND tinh trong näm 2022 van con mOt  sO  han  chê, khó khän: 
- Cong tác giài phóng m.t bang gp rat nhiêu khó khàn do nguOn gOc si:r 

dung dt, có sir tranh chp v dt dai, ranh giâi các thUa dat khOng rö rang; do 
yeu cau cUa ngu1i dan visçYt qua quy djnh cUa nhà nuâc... Trên dja bàn tinh 
dang triên khai thi cOng dOng thai nhiêu dir an có quy mO lan nhm các cOng 

tinh và phi hçrp vii cãc Sir, ban, nganh, da phwmg don tip 90 doàn vii 695 Iuçrt ngixiri. Trong dO, ngoài các 
doàn ngoi giao, doàn ca quan dai din nuic ngoài t?i  Vit Nam nhLr: Thir tnnirng Bô Ngoi giao Hoa Ks'; doàn 
Quoc vi khanh, B Ngoi giao Ireland và Di sir quán Ireland; doàn Di sir Israel, Dai  sir Thai Lan, Di sir Thiiy 
Dién, Dai sir Na Uy, Di sir Lao, doàn Phó Di sir Cong baa Cuba ti Vit Nam; chü yu các doàn khách quôc t 
den thäm Va lam viêc tai Quang Trj là ca quan, dan vi các tinh bn Lao, Thai Lan; cãc ca quan, to chic quôc t 
và Phi Chinh phU ntric ngoài tham quan hot dQng dir an, k kt thOa thun quOc ta... 

' Phôi hçrp f)i sir quán Israel t?i  Vit Nam và Sir Cong thucrng tham mru tO chic Hi nghj "Cong 
ngh nang krçng tái to Israel - Quang Tr" do UBND tinh và Di sir quãn Israel chU tn. T chic doàn cong tác 
cOa tinh tham d? Hi nghj Gp gi Han QuOc ti thành phô Sm San, tinh Thanh HOa vào thang 3/2022; Tham 
mixu Tinh Oy, tc chic doàn cOng tác dai  biéu cap cao tinh tham dtr Hôi nghj thOc dy hcrp tác du ttr ye thixong 
mai, du ljch, nông nghip giia các dja phuang Vit Nam vii 04 tinh Nam Lao dw7c th chic ti tinh 
ChampasakiLào tir ngày 30/8 — 02/9/2022. 
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trInh din gió, ththng cao the Cam L - La San... nén tao  nhu d.0 dt bin v& 
vt lieu xây drng, dan den nhiéu loai vt 1iu xây dmg dang bj thiêu hit. Giá 
nhiêu 4t 1iu xay dirng có xu hrnfng tang cao, trong do giá thép tang dt bin, 
ânh htthng den tiên d giãi ngân von dâu tu cong theo quy djnh. 

- H thông pháp 1ut quy dinh v thu hi dt, giao d.t, chuyn nhucmg 
quyên SDD, xây dimg do thj mói, khung chInh sách GPMB... cOn nhiu b.t 
cap, chOng chéo dan den rnt quy djnh nhung có nhiêu each hiu khác nhau, nén 
các sâ, ban, ngành cOn nhiêu liing tüng, chua thông nhât; phài xin kiên các b, 
ngành Trung uang mat nhiêu thôi gian gay khó khän thirc hin dr an. 

- H thông các van bàn pháp 1, huOng dan thirc hin các Chixcing trInh 
MTQG chua duqc các b, ngành trung ixcing ban hành dông b, kjp thai; ngun 
vOn trung uoiig phân bô muon nén ap lirc trong vic triên khai th1rc hin và giái 
ngân nguôn von. 

- COng tác quân l dat dai tai  các dja phuang cOn yêu, nht là qu dt do 
nhà nuâc quân l, ngu?ii dan lan chiêm dat, thrc hin không diing miic dIch sir 
diing dat gay khó khän trong vic quy chü, xác djnh mic dIch sü diving dat, diêu 
kin dirge bôi thi.rmg h trçl... lam chm tiên d GPMB dir an. 

- Do ánh huâng cüa djch bnh Covid-1 9, các hoat  dng van hóa, the thao, 
du ljch, lixu trü, khách san  van cOn gp nhiêu khó khän, ânh huâng den nguôn 
thu và vic lam cüa ngi.r?i lao dng hoat dng trong linh virc nay, mt so da 
chuyên dôi lam cong vic khác. 

- Cong tác 4n dng vin trg phi chInb phü nrn9c ngoài gp nhiêu khó 
khàn do thay dôi linh virc uu tiên t.p trung vào vin trçi phát triên, biên dôi khi 
hu, nguôi khuyêt tt và di djch...; mOt so to chirc phi chInh phü nithc ngoài 
dt yêu câu ngày càng cao han ye t' l dóng gop cüa dja phuang; trong kbi von 
dôi 1rng cüa dja phixang dirge chi tir ngân sách cüa tinh cOn khó khän nên ânh 
hu&ng den vic triên khai các dir an phi chInh phü nuàc ngoài. 

IV. PHIXONG HIYONG, NHIM VJ, GIAI PHAP CHI io DIEU HANH 
NAM 2023 

1. Tp trung chi dao,  diuhânh thirc hin t& các chi tiêu kinhth - xã hi 
nàm 2023 và chi tiêu Nghj quyet Dai  hi Dáng b tinh dã dê ra, tiêp tVc  thirc 
hin quyêt lit các nhim vii giâi pháp nhärn câi thin môi tru&ng dâu t'i kinh 
doanh, tháo gO khó khàn trong giãi ngân dâu tu cOng, ho trg phát triên doanh 
nghip; tháo g khó khan cho phát triên du ljch; day nhanh tiên d thirc hin các 
dir an tr9ng diem ye giao thông; tiêp tiic cãi each dan giân hóa thu tiic hành 
chInh, dy manh  üng diing CNTT; chü dng diêu hành linh hoat thu, chi ngân 
sách tit kim, hiu qua, tang cung quãn l nhà nuc tren các linh vrc nOng 
nghip, du ljch, quy hoach, dat dai, do thj, xây dimg ca bàn, tài nguyen, mOi 
truOng; phát triên toàn din, dông b các lTnhv%rc van bOa, xA hi, bâo dam an 
sinh, phüc lçii xã hi, nâng cao däi sOng 4t chat, tinh than cüa ngithi dan. 

2. Các thành viên UBND tinh, Thu trizOng các ca quan, ban, ngành cap 
tinh phát huy tinh than trách nhim trong triên khai thirc hin nhim vii dirge 
giao. Phát huy tInh chü dng, chü dng dê xuât van dê vuâng mac tai  dan vj, dja 
phirang, dê xuât giãi pháp kjp thñ vii Lãnh dao  UBNI) tinh darn bâo chat 
hrqng, thai gian các nhim vii dirge ChInh phü, Thu tuOng ChInh phü và UBND 
tinh, Chü tjch UBND tinh giao. 
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3. Kim tra, don dc các sO, ngành, dja phiiong th?c hin các nhim vii 
UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao, dc bit là dôi vOi các linh vrc lien quan 
den an sinh xã hi, giãi quyét các van de trong giái ngân dâu tu công, vic thirc 
hin các cong trInh tr9ng diem. Các cap, các ngành thirc hin nghiêm tue chê d 
báo cáo theo quy chê lam vic cüa UBND tinh; triên khai thirc hin tot các ni 
dung ducic giao trong Chuang trInh cong tác tr9ng tam và các ni dung dã dé ra 
trong Chucing trInh hành dng cüa Tinh uS' và Nghj quyêt cüa I-]DND tinh ye Ke 
hoach phát triên kinh tê - xa hi näm 2023. 

4. Tiêp tic phôi hçip vOi Uy ban MTTQ Vit Nam tinh, các tO chi'rc chInh 
trj, xä hi trên dja bàn; huy dng sirc manh  tong hçip cüa câ h thông chInh tn 
cüng th?c hin thäng li nhim v11 phát triên kinh tê - xâ hi cüa tinh. 

V. MT sO oE XUAT, MEN NGHI vOl CH!NH PHU, THU T11NG 
CHfNH PHU VA BQ NGANH TRUNG 1f€NG 

1. Di von các dr an sr ding vn Trung uo'ng ho trg các cong trInh khân 
cap 150 tS'  dông dugc bô trI tai  Quyêt djnh sO 11 8/QD-TTg ngày 27/12/2020 cüa 
Thu tuécng ChInh phü, can cir tInh hInh th1rc hin các cOng trInh, dir an, UBND 
tinh ban hành Van bàn so 475/UBND-TH ngày 10/02/2022 ye vic báo cáo thu 
câu kéo dài thñ gian th%rc hin và giái ngân vOn dâu tu cOng NSTW sang 11am 
2022 g1ri B Kê hoach và Dau tix, B Tài chInh tong hçip trInh Thu tuOng Chinh 
phü xem xét. Tuy nhiên den nay chi.ra diicc Trung uang cho phép kéo dài thOi 
gian thiic hin và giâi ngân sang nàm 2022 nén các cOng trInh di.rgc bô trI von 
tam drng thirc hin, chua có du can cir dê thirc hin diêu chinh thOi gian thirc 
hin dir an và thOi gian thirc hin hqp dông. KInh dê nghj Trung uang sOm xem 
xét cho phép kéo dài thOi gian th1rc hin và giài ngân sang näm 2022 dê triên 
khai thirc hin. 

2. Dê nghj ChInh phü sOm ban hành Ngh djnh sona dôi, bô sung Nghj djnh 
sO 114/2021 /ND-CP ngày 16/12/2021 cUa ChInh phü ye quán iS' và sir dicing von 
ODA và vOn vay ru dâi d các dja phuong triên khai thirc hin phñ hp vOi quy 
dinh tai Luât süa dôi, bO sung mt so diêu cüa Lust Dâu tu cOng, Lust Dau t.r 
theo phiicing thüc dôi tác cOng tu, Lut Dâu tis, Lu.t Nba 0, Lut Dâu thâu, Lut 
Din 1irc, Lut Doanh nghip, Lust Thuê tiéu thii dac  bit và Lu.t Thi bath an 
dan sir ngày 11/01/2022. 

3. Lust  dat dai 2013 vn cOn nhieu bat cap, ton  tai  trong chinh sách bôi 
thuOng, ho try, giãi phóng mt bang, c1i the: (1) Vic djnh giá dat cii the trong 
th0i diem giá dat tang dtbiên gp khó khán; (2) Giá dat ké khai trong hqp dOng 
di.rc 1p thâp hn rat nhieu so vOi giá dat giao djch tren thj truOng; (3) Biên che 
can b cho các TO chüc lam cOng tác giãi phóng mt bang chua tuGng xung v6i 
khOi luqng cong vic, nen khó hoàn thành tot nhim v dixqc giao. (4) Vic bO 
tn lai dat nOng nghip cho các dOi tung bj thu hôi dat nOng nghip iOn khi giãi 
phóng mt bang thirc hin các dir an chua dam bão phü hgp v0i diêu kin, phong 
tiic cüa ngi.thi dan 0 khu virc nOng thôn tai  mt sO dja phuang, da phân phài có 
dat vu&n trong cüng din tIch dat a d8 san xuât. Vi vy, kiên nghj can nghiên 
cüu trong qua trmnh sua dôi Lust  dat dai. 

4. Nhäm dam bào nguôn cung Ong vt lieu trên dja bàn, kInh dé nghj các 
b, ngành Trung uang CO lien quan cat giám các thu tiic cap, khai thác mO, khai 
thác phân am. Ben canh  dO, dê kjp th0i dáp üng nhu câu dat lam vt lieu san lap 
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cho các dir an dng lirc, các dr an du tii cong trung hin diiing tin d; kInh d 
nghj ChInh phü tong hçp, trInh Quôc hi sira dôi khoán 1, Diêu 2 cña Lut 
Khoáng san nàm 2010 quy djnh ye khái nim "khoáng san" theo hung: "tài 
nguyen dat hay dat doi, dat san lap khOng phái là khoáng san". 

5. Nghj djnh so 83/2020/ND-CP ngày 15/7/2020 cüa ChInh phü ye sira 
dôi, bô sung mt so diêu cüa Nghj djnh so 156/201 8/ND-CP ngày 16/11/2018 
cüa ChInh phü quy djnh chi tiêt thi hành mt so diêu cüa Lut Lam nghip có 
nhiêu bat c.p (cac dir an quan trQng di qua rrng dc drng, bào v nghiêm ngt 
không dixc chuyên dôi, không thirc hin dir an). 

6. KInh dé nghj ThU tuâng ChInh phU, B Cong Thi.wng sóm ban hành c 
che, chInh sách phát triên các dir an din gió; trong do, can có cci chê chuyên 
tiêp cho các dir an din gió dä dâu ti.r xây drng nhung chiia duçic vn hành 
thi.rcing mi dé cac dir an dixçic phát din. 

7. Dê nghj B NOng nghip và PTNT, B Tài chInh, Uy ban Dan tc sam 
trInh ThU tirOng ChInh phU bô tn kinh phi cho cOng tác khoán bâo v rirng khu 
vrc II, khu virc III vüng dông bào dan tc thiêu so và mien nUi näm 2021 và näm 2022 
và các näm tiep theo trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

8. Dê nghj B Nông nghip và PTNT quan tam, ho trq cho tinh xây 
drng các mO hInh san xuât dam bâo an toàn thirc phâm, san xuât htru ca, 
VietGAP nhât là dôi vâi các san phârn xuât khâu chU hrc cUa dja phuang nhu: 
cay thrgc 1iu, cay an qua, cà phê, ho tiêu, lUa, lac...;  giai thiu các Doanh 
nghip cO tiêm lirc den lien kêt san xuât, bao tiêu nông san và dâu ti.r nba may 
chê biên trên dja bàn. Dông thai, quan tam xem xét xU 1' vic chông lan Dr an 
Dr an hin dii hóa ngành lam nghip và tang cu&ng tInh chông chju vUng yen 
biên (FMCR) vói Quy hoch xây dirng Khu kinh té DOng Nam Quãng Trj. 

9. Dê nghj B NOng nghip và PTNT sam tham muu trInh ChInh phU ban 
hành van bàn thay the van bàn quy djnh xi'r pht vi phrn hành chInh trong linh 
vrc giông cay trông sau khi Lutt Trông tr9t so 31/2018/QH14 có hiu 1irc tr 
ngày 01/01/2020. 

10 Dê nghi Bô Y té phôi hap cac nganh hen quan hoan thiên cac van ban 
huang dn ye dâu thâu mua sam thuOc, 4t Ui, boa chat, trang thiêt bj y tê dê các 
dan vj ytê giãm vro'ng mac trong qua trInh mua sam. Dông thai srm hoàn thin 
ké hoch phân,  bô kinh phi khäc phiic hu Covid- 19 dOi vâi ngành Y tê trInh các 
ca quan có thâm quyên phê duyt dê giUp các dja phuang sam hoân thin cac 
thU tiic lien quan nhäm hoàn thành Dir an trong näm 2023. 

Trên day là báo cáo kiêm diem cOng tác chi dao,  diêu hành näm 2022 và 
phi.rang hrO'ng, nbim vii näm 2023, LTBND tinh Quâng Trj kInh báo cáo Van 
phông Chinh phU và Hi dOng nhân dan tinh./. 
Ncri nhân: ITM. UY BAN NHAN D 
- Van phông ChInh phü; : TICH 
-Hidôngnhândântinh; 
- Chu tich, cac PCT UBND tinh, 
- Dai biu HDND tinh; 2. '2'. \ 
- CVP, các PVP UBND tinh; 
- TP, PTP, CV Khi NCTH; 
- Lisu: VT, THU  H. 

óVãn Htrng 



hy lye I 
HIEM VU DO CHINH PHU, 
HINH PHU GIAO 

UBND ngàyettháng 11 nárn 2022 
tinh Quáng Tn) 

':: 
KET QI7rnrcrn 

, U; 
(Kern theo Rd 

I. KET QUA THI!C HIN 

Doii vi tInh: Nhiêm vu 

Tong SO 

nhim vu 
dtrçrc giao 
Sô lieu tinh dn 
15/11/2022) 

Nhim vi. 
giao tii van 
bàn không 

mt 

Nhiêiu VU 

giao tai  van 
ban mat 

S nhim vi dA 
hoàn thành 

s6 nhim vu chira 
hoàn thành 

Dung han  Qua han  Trong  han  Qua han 

(1) = (2)+(3) = 

(4)+(5)+(6)+(7) 
(2)=(1)-(3) (3)=(1)-(2) (4) (5) (6) (7) 

148 148 0 84 0 64 0 

H. CHI TIET CAC NHIM VV QUA HN CHUA HOAN THANH GIAO TI VAN BAN 
KHONG MAST (gm Ca nhim vy giao tal  van bàn quy pham pháp 1ut) 

STT Van bàn giao 
nhim vy' 

Ni dung 
nhim vu 

ThOi han 
th.rc hin 

Giãi trInh 
nguyen nhân/ kin nghj 

(1) (2) (3) (4) (5) 

1 

2 

Ttng 

III. CHI TIET T!NH HINH THC HIEN NHIM V1J CHiNH PHU, THU TU'ONG 
CHINH PHU GIAO TI VAN BAN MT 

STT Van bàn giao 
nhim vy2  

Ni dung 
nhim Vy 

Tmnh hInh th.rc hiên 
Dã hoàn thành3  Chua hoàn thành4  

Dung han  
(Van bàn 

trInh) 

Qua han 
(VAn bàn 

trInh) 

Trong 
han 

Qua han 
(Giái trInh 

nguyen nhân/ 
kin nghj) 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) 

1 

2 

Tng 

Ghi r6 s /ç hiu, ngày thông và trIch y4u côa van bàn giao n/iim vu. 
2  Ghi rã sd, kL1  hiu, ngày tháng và inch yëu cüa van bàn giao nhiçm vu. 
Ghi r6 sos,  kj. hiu, ngày tháng và irIch yêu côa van bàn trInh vao ó tzrong tng. 

' Chu-a hoàn thành trong han thI dánh dãu X vào o "Trong hcin Néu qua hçin thi giái trinh nguyen nhdnlkiên nghi 
igi cçt "Qua h9n 
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BIC'OtiF 
LIEN QUAN NJ1ç 

(Kern th Ba 

Phii luc II 
HIEM V1J GIAO BQ, C QUAN 

NHUNG CHIXA THC HIN (QUA HJLN) 
/BC-UBND ngày tháng 11 nàm 2022 

BND tinh Quáng Tn) 

STT 
Van ban giao 

nhim vI1 
Ni dung nhim B, co quan 

thiic hin 
Thèi han 
thirc hin 

Oja phtrong 
lien quan 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) 

1 

2 

3 

Tng 
so 

0 0 0 0 0 
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