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Phãn thil' nhãt 
TiNH HNH KINH TE - xA HQI VA QUOC PHONG - AN NINH NAM 2020 

Nãm 2020 là nãni cuM thrc hin Nghj quyt Dii hi Dàng bt tinh ln thu 
XVI và Ké hoich phát triên kinh tê - xã hi 5 nàm 20 16-2020, tinh dã xác djnh 
chii d nãm là: "Hành dQng quyet liçt - Vé dich toàn diçn - Tçio dâ bz'ctphá" vói 
quyEt tam thtxc hiên hoàn thânh & mirc cao nhât tat cà các mc tiêu, nhirn v dã 

ra, tio dà phát trin trong nhim k' tói. Tuy nhiên, näm 2020 djch bnh 
COVID-19 biing phát, xut hin dinh lü vuç't lü ljch sCr trên tat cã các luu vtrc 
song vói 04 dot n6i tiêp nhau dâ ãnh hu&ng nghiêm tr9ng, toãn din dn tat cã 
các Iinh virc kinh t, xã hôi cüa tinh. 

Diii slr Iãnh dto sâu sat và toàn din cia Tinh üy, si,r giárn sat cht ch 
cüa HDND tinh, sir n Iirc phân dâu cüa các cap, các ngành, các tang I&p nhân 
dan; trên Co s& quán trit và thrc hin nghiêrn tue các chü truong, chInh sách 
cüa Dàng và ChInh ph&, UBND tinh dâ chi dng xây dirng cAc kjch bàn, giãi 
pháp2  irng phó rnt cách dng b, hiu qua, tp trung thrc hin "rnic tiêu kép"3  - 
vüa quy& liêt phông chng djch bnh, vira duy trI, phiic hi, phát trin kinh t - 
xâ hi, bão dam an sinh xã hi và da dt diiçic nh&ng két qua khá tIch circ. Dir 
kiên hoàn thành 15/25 chi tiêu kinh t - xä hi chü yêu dã d ra, trong do có 5 
chi tiêu vuo't kê hoach. 

I. TINH HINH THC HIN CAC NGANH, LiNH VUC 

Nghj quyt 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 cta Chinh phU ye nhiêm vi, giãi pháp chü yu thuc hiên k hoich phát 
triên kinh té - xä hi và dtr toán NSNN nni 2020 và Nghj quyt O2fNQ-CP ngày 01/01 /2020 cüa Chinh phü ye 
tiëp tic thirc hin nliOuig nhirn v, giãi pháp chci yêu cal thin môi trtthng kinh doanh và nang cao nng Içxc c?nh 
tranh quôc gia nm 2020; 
2 
 Két lun so 230-KLrrU ngây 04/ 1 2/2019 ccia Tinh üy; Nghj quyet so 3 1/201 9/NQ-HDND ngày 06/12/20 I cüa 

HDND tinh ye kê ho?ch phat trién kinh tê - xä hi nni 2020 
3KC hoach so 53/KH-UBND ngày 27/03/2020các nhiêrn vti, giz'ii pháp cap bch tháo g khó khän cho san xuât 
kinh doanh, bao darn an sinh x h &ng pM vol djch benh  Covid-I9;Chi thj sO 06/CT-UBND ngày 01/6/2020 ye 
thuc hen mot so giai phap thao g kho khn cho san \uat kinh doanh day rninh giat ngan von dau tu Cong va 
triCn khai CaC d an dâu Ur, nhãm Lhôi phic phãt triên kinh té, On dlnh  x hi; Ké hoch sO 3398/KH-UBND 
ngày 28/7/2020 thçrc hin Nghj quyCt so 84/NQ-CP ngây 29/5/2020 cüa ChInh phü ye cc nhiêm vu giâi pháp 
tiêp c tháo g khO khän vu&ng mac cho san xuat kinh doanh, thOc day giài ngân vOn dau tu cOng và darn bão 
trât ttr an toãn xa hi trong bôi cânh dii djch Covid-I9. 
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1. V ting tru*ng kinh tê, n d!nhl  kinh te vi mö, kiern soit liini phat 

1.1. V tang trung kinh te 

- Tng san phm trên dja bàn (GRDP) nàm 2020 (GSS2O 10) uóc tInh dt 
19.863,5 t dng, tang 3,63% so v&i närn 201 9(närn 2019 tang 7,91%), là mrc 
tang thâp nhât trong 10 närn tr& 1i day4; trong do: khu virc nông, lam nghip Va 
thug san dt 4.276,22 t' dông, tang 2,95%; khu vrc cong nghip - xay dtjng dt 
4.934,4 t' dng, tang 7,25%; khu virc djch vi dat  9.752,04 t dng, tang 2,31%, 
thué san phrn tth trçl cap dat  900,84 t5' dng, tang 2,33%. 

GRDP bInh quân d.0 ngt.r&i dat 53,9 triu dng/ngu&i, tang 8,9% so vói 
cüng kS'  narn 2019. 

- Cci cu kinh t khu vtrc nông, lam nghip vâ thüy san tang ti 21,10% 
narn 2019 len 23,44% trong näm 2020; khu virc cong nghip, xây drng và djch 
vi giâm ti'r 78,90% nãrn 2019 xuông cOn 76,56% näm 2020. GRDP bInh quãn 
du nguäi theo giá hin hành uóc dat  53,9 triu ding, tang 7,8% so v&i närn 
20 19, không dat  k hoach dé ra5. 

1.2. Clii so' giá tiêu dung 

Chi so giá tiêu dting bInh quân 10 tháng nãm 2020 tang 3,56% so vâi bmnh 
quân cüng kS' närn truóc (10 tháng närn 2019 tang 1 ,84%); Chi so giá yang bInh 
quân 10 tháng näm 2020 tang 29,08% so vói bInh quân cüng kS'  nam truâc (10 
tháng närn 2019 tang 6,33%). Chi s giá do La M bInh quân 10 tháng 2020 
giám 0,47% so vói binh quân cüng k' näm truóc (10 tháng närn 2019 tang 
1,07%). thfic tInh chi s giá tiêu dung bInh quân nãm 2020 tang 3,15% so vvi 
näm 2019, chi s giá yang tang 30%, chi s giá do la M giám 0,50%. 

1.3. Li'nh vcc ngán hang 
- Trong närn tinh dâ quán trit và thrc hin nghiêm tiic các nhim v1i, giâi 

pháp cüa ChInh phü v chi dao, diu hành chü dng, linh hoat thi tri.rOng tài 
chInh, tin t và t' giá. Huy dng von trên dja bàn dn 31/10/2020 dat  24.885 t 
dng, tang 8,97% (+2.048 t dng) so vâi cuôi närn 2019; TOng dir nç cho vay 
di vâi nn kinh t dt 35.313 t' dng, giâm 1,68% (-603 t' ding) so vâi cuôi 
narn 2019; N xâu là 372 t dông, chiêm 1,05% tOng dir ng. Dir ithc cuOi nam 
huy dung  vn  dat  25.000 t' dng, tang 9,47% so v&i cui näm 2019; dir n dat 
37.720 t5' dng, tang 5,02% so vi cui närn 2019, nq xâu chim t' trçng 
khoãng duài 2%! tng dir ng. 

- Các chuing trinh tin dtrng u'u däi do Ngân hang chInh sách xA hi trin 
khai dã dOng gOp tIch circ, hiu qua cho cong tác xóa dói giâm nghèo cüa tinh 
vâi tng dir nq cho vay den 3 1/10/2020 là 3.014 t' d8ng, tang 14,82% (+387 t 
dng) so vOi nãm 2019. 

T6c d tAng truâng kinh t cUa cà nuâc ch dt trén 2%. 
K hoch nAm 2020: Tôc d tAng trLrng kinh té là >8,5% so vài nAm 2019, trong do: khu vrc nOng, lam 

nghiêp và thus' san tang >4,5%, khu vrc cong nghip xây dirng tAng >14%, khu viic djch vu tang >7%; GRDP 
blnh qtiTh du ngtrxi là 55-58 triu dOng. 
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1.4. Thu chi ngán sách 

- Tng thu ngãn sách nba nuâc trên dja bàn tr dAu nàm dn ngày 
31/10/2020 dat  ... t' dng, viigt ... so vi dr toán và tang ... so vôi cing k' 
närn tnrc; trong do: thu ni dja .... t' dông, tang . . .% so vi dr toán và tang 

%; thu tir hoat dng xut nhp khu .. t' dông, tang . .% so vói di,r toán và 
tang . 

- Tng chi ngân sách dja phucing tr dâu nãm Mn 31/10/2020 dat  ... 
dng, dat  ..% dr toán và tang .. .% so vói cüng k' närn truâc; trong do: chi dâu 
ttr phát trin .. t' dng, btng 68% dr toán và tang . . . %; clii thithng xuyên .... t 
dng, bang . . . % dir toán và tang . . . % so vói cüng ks'. Dix kiên nàrn 2020, tong 
chi ngân sách dja phi.rang dat  ... t' dOng, dat . . . % dir toán và tang . . . % so vói 
c11ng k' nãrn truóc. 

1.5. Tmnh hInh huy d5ng  và th d.ing các ngun vdn a'u twphát trien 

- Vn dAu tu phát trin t1iirc hin trên dja bàn närn 2020 (gia hin hành) 
ucc tInh dat  19.068,2 t dng, tang 15,18% so vi narn tnràc (näm 2019 tang 
24,8%); bao grn: vn khu virc nhà nuOc 5.175,4 t' dông, tang 18,42%; vn khu 
virc ngoài nhà nuâc 13.785,8 t ding, tang 14,30%; von dau tu trixc tip nuóc 
ngoài 107 t' dông, giárn 14,06%. 

- Hin nay, UBND tinh dang chi dao  t chfrc vn dng 08 dir an ODA vói 
tng vn dau UI là 4.65 8 t dông, không có di:r an ODA ithi dixqc phê duyt/ k 
kêt Hip djnh. Tr du närn den nay, tng giái ngân các dr an ODA dat  456,20 t' 
dng, bang 43% so vói k hoach dI9c các cap có thârn quyn phê duyt giao 
von trong närn6. 

- Trong näm 2020, toàn tinh không có dr an FDI dáng k dau tu mdii; dA 
thxc hin các thu tçlc thông báo dáp 1rng diêu kiin gOp von rnua c phAn, mua lai 
phan vn gop dôi vói 02 dir an cüa các nhà dau UI7 . Hin nay, có 17 dr an FDI 
cOn hiu lirc vói tong von dâu UI dàng k là 79,85 triu USD (khong cO dir an 
FDI có quy mô von dãng k dâu tu trên 50 triu USD). 

- TInh tü Mu näm, Tinh dâ vn dng duçic 43 dr an, phi d an rnâi vâi 
tng giá Ui cam kêt vin trq dat  trên 51 triu USD phiic vti nhu cau khac phic 
hu qua born mIn sau chin tranh, phát trin kinh t - xà hi, xóa dói giâm nghèo 
tai dja phuong và 10,6 t' VND d h trçi ngu1i dan bj ánh htthng lii 1i1t. Du kin 
dn cuôi närn vn dng ducc tong vng 50 dir an vin trçr phi chin phü ntr&c 
ngoài, tng giá trj vn dng uóc dat  52 triu USD. 

- Tinh tr Mu närn, UBND tinh dâ cp chü truang M ti.r cho 49 dr an vói 
tng vn däng k là 6.811,14 t' dng, bang 77,8% v s dr an và 17,5% ye so 

6 Troii do: Giãi ngân vn nLràcngoài là 360,152 t' ding, bng 41% k hoch v6n nuOc ngoãi dLrcJc Trung ung 
giao dâu nàni; Giãi ngân vn dOi 1mg là 96,048 t9 dong, bng 56% ké hoach vOn Oi 1mg trong nm duac càc 
cap cO thârn quyén giao 
'Nhã du n.r Saint Gobain Produits Pour Ia Construction (Pháp) mua CO phân t?i  Cong ty C phri Hip PhU-
VICO; Cong ty Hu hn CO phãn khai thác thUy san Hông Bào Quàng Dông (Trung Quôc) rnua !i c phn ti 
COng ty Trách nhirn !-11m hn ThOy san Lien hip QuOc té Efltes Vit Trung. 
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vn dãng k' so vi cüng kS'  nan-i 20198.  Mt so dr an 1ón nhix: Apec Mandala 
Grand Cira Vit (500 t dông); Trung tarn phân phM hang hóa Khu Kinh th 
Dông Narn Quãng Trj (2.005,228 t' dng); Khu djch v - du ljch Gio Hái 
(1.657,27 t' dng); Khu nhà xuâng và van phông Trung Khâi - Quán Ngang 
(461,065 t dông). Dir kiên dn ht närn 2020 cp chü tri.ro'ng cho khoãng 80 dr 
an, vi tOng so von 4 1.500 t' dng. 

2. Tiêp ti•ic thic hin co cãu 1i nên kinh té gn vó1 dfil mói mO hmnh 
tang tru'öng, nIng cao nàng sut, chat 1uçrng, 1iiu qua, she cnh tranh cuia 
các ngành, inh virc 

2.2. Phtht trie2n các ngành, linh vy'c 

a) Nóng, lam nghip và thzy san 

- San xut nông nghip din ra trong diêu kin thai tit không duçic thun 
lcii, tuy nhiên tiêp t'c dat  di.rçc nhiêu kêt qua tIch crc. Nãng suât ciia h.0 ht các 
loai cay trng du tang và bang vói mirc tang cirng k' näm 2019; dc bit, san 
xuãt viii Dông Xuãn 2019 - 2020 duçyc rnia toàn din, nàng sut Iha dat  58,7 

ta/ha, cao nht ttr tnróc dn nay. Nhiêu mô hInh lien kêt phát trin theo chu& giá 
trj tip tc duoc thrc hiên, mang 1i hiu qua kinh tê cao. Din tIch cay luang 
thuc ró'c dat 54.485,1 ha!53.800 ha kê hoch, dt 101,2% KH (tang 12 1,8 ha). 
San li.rang 1uong thrc có hat  uac  dat  28,95  van,  tang 2.967,3 tan so vi cuing kS' 
nàrn truóc, vuQt 11,3% k hoach nain 2019 (KH: 26 van  tan). 

Tong din tIch trông mi và tái canh cay cong nghip dãi ngày r&c dat 
257,3 ha, dat  111,87% ké hoach(KH 230 ha) vâ tang 0,3% so vó'i cuing k' nãm 
truóc9. 

- Trong chän nuôi, gp khó khàn do hu qua cuia djch tá 1cm châu Phi va lui 

hit kéo dài nên tng dan có xu huóng giãrn so vói cuing ks'. Trong do: dan trâu 
22.3391 con, dat  99,9% so nãrn tnrOc; dan bO 56.601 con, tuang di.rong nãrn 
trurc; tng dan bO lai Zebu trên 55,8% tng dan bO; tong dan gia cam 3.150.000 
con, tang 4,07%; tong dan 1cm 122.674 con, giârn 6,8%. Tong san luo'ng thit hai 
xuAt chung .xó'c dat  37.337 tan, giãm 11,11% so vói nArn trithc. 

- San xut lam nghip phát trin n djnh, tinh hmnh xu.t khu g và san 
phrn ch bin tCr g vn bInh thuang tuy có ânh h.rông djch COVID- 19 nhrng 
khOng nhiu; din tIch rang trng rnói tp trung narn 2020 uOc tInh dat  8.200 ha, 
giâm 10,13% so vâi närn trithc; d che phui rang tiêp tic dirqc duy tn trén 50%. 

COng tác phát trin thng trng g lan tiêp tyc di.rc quan tarn, nhân rng. 
Trong nàrn, các ngãnh chrc nãng dã h trg cho các h gia dmnh tham gia trng 
rang g lOn vai din tIch là 600ha'°. Thirc hin các mO hInh chuyên bOa thng 
trng Keo lai tr san xuât g nhO sang kinh doanh g ion vâi din tIch 29 ha cuia 
13 h gia dInh tai  huyn VTnh Lirih, Gio Linh và Hãi Lang. 

10 tháng nàm 2019 cp ch tnrang dâu nr cho 63 dç an vài tong von du tu dng ky là 39.0 19 t' dng. 
' Trong dO: Ca phé: 120 ha, Cao su: 125 ha; I-lô tiêu: 12,3 ha. 
10  Trong dO tai huyn Cam Lô diên tich 450 ha; Dakrông: din tich 150 ha. 
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- Thèi tiêt co ban thun lqi cho vic khai thác, nuôi trông thüy san; Cong 

tác chng khai thác IU1J trén dia bàn tinh duçic day rnanh,  thIrc tuân thCi các 
quy djnh v khai thác thüy san cüa ngu dan dtrqc nâng lên.Tông san luqng thüy 
san näm 2020 uàc tInh dat  37.129 tan, tang 3,18% so v&i nàm tru&c". 

b)Cóng nghiép - Xáy dimg 
- Närn 2020, hoat dng san xut cong nghip gp nhiu khó khän do ành 

hx&ng tiêu crc cUa thôi tit, thiên tai, bo lü trên din rng và dai  djch COVID- 19 
bang phát. Chi sé san xuât cong nghip närn 2020 u&c tInh chi tang 5,25% so 
vOi nàrn tn.r&c (nàm 2019 tang 9,76%).Ngành côngnghip ch bin, ch tao  là 
ngành giü vai trô dn dt ngành cong nghip phát triên nhung nail 2020 chi tang 
5,29% (närn 2019 tang 8,74%). 

- San xut, kinh doanh trong các linh virc thuc ngành xây dirng có slr 
tang truô'ng.Giá tr san xuât xây dirng näm 2020 (gia hin hành) uc tInh dt 
13.349 t dng, chü yu do các don v ngoài nba nuóc thrc hin12. Giá trj san 
xuât xây dirng närn 2020 (gia so sánh 2010) uâc tInh dat  8.766,4 t' dtng, tang 
6,09% so vâi cüng kS'  närn tnrcc (närn 2019 tang 15,2%)' . 

- Xác dinh näng krgng tái tao  là 1mb virc then ch&, dt phá, thrc hin sr 
chi dao cüa Tinh üy, UBND tinh dâ tIch ci1c, chU dng xüc tién, h trq các nhà 
dâu ttr, tp trung tháo gei khó khän, vwng mac, tao  diêu kin thiic dy dAu tu, 
khâi cOng dr an; trçng tarn là các dir an náng hrqng tái tao.  Dn nay, dâ có 82 
dx an din gió di.rcic d xuât vâi tng quy mô cong suit khoãng 3.860,85MW'4; 
có 22 d%r an din mt tthi vói tong cong suât khoâng 1.750MWp'5; có 02 dix an 

nhà may nhit din than vi tOng cOng suât 2.400MW Va 3 dir an din khI vi 
tng cong suAt 6.340MW d xut dAu tu tai  Khu Kinh t Dông Nam'6... 

c) Thicang mci - Djch vy- Du ljch 

Trong dO: T6ng san hrng khai thác khai thActràc dt 29.129 tn, tang 6,38% so vài cüng k näm tnràc và 
vtrt 5,9% k ho?ch; tong san hrqng nuOi thus' san iràc dt 8.100 tan, dit 94,16% so vài cOng kS'  narn vã bang 
85,26% so vài k ho?ch. 
12  Trong tang giá trl san xuAt, giá trj san xut xây drng cOng trInh nhà 0 5.787 t9 dng, chm 43,35%; cOng 
trinh nhà khOng d 0 1.257 t' dng, chiëin 9,42%; cOng trInh k thut dan ding 5.825 t' dong, chim 43,63%; 
hoat ctng xây dLrng chuyên ding 480 t' dOng, chiOrn 3,60%. 

Trong dO: giá trl san xuât xây drng cong trinh nhà 0 3.802,1 t' ding, tang 6,63%; gia tn san xuât xây drng 
nhà không d 0825,8 t dOng, tang 4,29%; giá trj san xuât xAy drng cOng trInh k thut dan ding 3.827 t5' dng, 
tang 6,14%; giá tr sOn xuOt xOy drng cOng trmnh chuyên ding 311,5 t5' dông, tang 3,64%;  
'4Trong dO: cO 31 dr On dtrçc B COng Tiurong phê duytquy hooch v0i tOng cong suât 1.177,2MW; 51 di,r On 
vOi tOng cOng suOt 2.683,65MW dang trinh cp cO thâm quyn xcrn xét, bO sung quy hoch. Ben cmh dO, cO 7 
dr On dang trong giai don nghiOn cüu, khOo sOt, lap ho s bô sung quy hoich vOi tong cOng suOt 1.540MW. 

Trong do, cO 03 di,r On DMT dO dLrqc B COng Throng phO duyt b6 sung quy hoach vOi lông cOng suOt 
149,5MWp, 14 dr On din mt tri d tnmnh B Cong Thtwng xern xét bO sung quy hoch vOl tOng cOng su& 
1 .293,O2MWp, 05 dr On dang tniOn khai khOo sOt, 1p h sa bô sung quy hoch vOl quy mO cOng suOt khoang 
310.IOMWp. 

Trong do, dr On NhO mOy nhit din Quang Trj I duc dua vào Quy ho?ch phat triên din 1rc qu6c gia vOl 
cOng suOt 1.320MW; Trinh B Cong Thuong Dr On NhO may Nhit din than QuOng Trj 2. Di On NhO inOy din 
khI 340MW cUa Gazprom, dO dtrqc ThO urOng Chinh pht bO sung quy ho?ch vOo din Irc Qu6c gia vO chi djnh 
nhO dOu ttr; 02 d On din khi LNG cüa Tp doàn T&T(4.500MW) vO cOa Lien danh Cong ty TNHH 101 TOrn - 
COng ty C phn Du tir Thirong nii vO Kinh doanh Bat dng sOn ThOng Long (1.500MW). 
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- Nãin 2020, dich COVID-19, thiên tai bão 1t din bin phüc tp dâ ãnh 
hu&ng hêt süc nng n den hoat  dng thung mai và djch v11; nht là hoat dng 
du ljch, liru trü và an uông. Tong rnirc ban lé hang hóa và doanh thu djch vi tiêu 
dung nãrn 2020 ithc tInh dat 30.959,09 t' (tong, tang 3,06% so vâi nàm truâc 
(nam 2019 tang 9,65%)'. 

- Doanh thu vn tâi närn 2020 uót tinh dat  1.8 15,74 t dng, tang 7,06% 
so vó'i nárn tnthc. So luqt hành khách 4n chuy&i nàrn 2020 izóc tInh dat  6.931 
nghIn HK, giárn 11,08%; so li.rpt hành khách luân chuyn uóc tmnh dat  597.852 
nghIn HK.km, giàm 13,97%. Khôi luçmg hang hoá 4n chuyn näm 2020 ucc 
tInh dat 10.304 nghIn tn, tang 7,61%; khôi krqng hang hoá luân chuyn uâc 
tInh dat 752.8 15 nghIn thn.krn, tang 3,80% so vri nàm truâc. 

- T chrc thirc hin có hiu qua K hoach  2757/KH-UBND ngày 
23/6/2020 cüa IJBND tinh ye các giâi pháp, boat  dng kIch c.0 du ljch khc 
phc hu qua dich  bnh Covid-19 trên dja bàn tinh Quàng Trj; tang ci.r&ng lien 
kêt, hqp tác phát trin du 11db  v&i các tinh trong khu vrc, nhât là 3 tinh BInh-Trj-
Thién; T chüc Hi nghj lien k& phát trin du !jch và to chCrc doàn Famtrip khai 
tnrong tour du lich dão Cn CO näin 2020, dng thii kh&i dng müa du ljch bién 
2020. Tip tue trin khai các hoat dng xüc tin, quáng bá, thu hut, h trq các 
nhà du tu, nht là các nhà dAu tl.r chién Krcrc trin khai các dr an du ljch trong 
than gian qua dA dn khâo sat và 1p kê hoch dâu ttr tai  Quãng Trj'8. 

L.rçing khách dn vói Quãng Trj và doanh thu du ljch giám math so vâi 
ccing kS'  näm 2019. Tng 1uçt khách du ljch dn Quãng Trj trong nãin uâc dat 
590.000 luqt, giãm 71,7% so vói nãm 2019. SO h.rqt khách luu trü näm 2020 uâc 
tInh dt 268.034 krqt, giám 41,34% so vâi nám truc; s ngày khách luu trci (chi 
tInh khách ngü qua déin) 220.951 ngày khách, giâm 48,29%. SO lut khách du 
lich theo tour näm 2020 uóc tInh dt 3.143 luqt, giãrn 81,98% so vôi nàm tnthc; 
s ngày khách du lich theo tour 8.342 ngày khách, giâm 8 1,47%. Doanh thu du 
ljch nãm 2020 giám 71% so vâi näm 2019 và clii dat  534 t' (tong. 

2.2. Thrc hiçn co cau igi ddu tu cong và doanh nghip nhànithc 

- Tng vn ngân sách nhà nuâc nàrn 2020 trin khai thirc hin là 
3.191,977 t dng, bng 87% so v&i ké hoch &rcic giao dâu nàm ci th& (1) 
Vn du tu trong can di ngân sách dja phucing là 1.433,1 t' dông, bang 90% ké 
hoach giao du nãm; (2) Von ngân sách Trung iiong là 1.758,879 t (tong, bang 
84% k hoach giao du nàrn. tOng giá trj giái ngân các nguOn vn du tu phát 
trin do tinh quán l 10 thang du nàrn 2020 là 1.697,13 t (tong, dtt 50,7% so 

Trong dó: doanh thu ban lé hang hOa Lthc tInh dt 27,369,45 t' dng, chirn 88,41% thngmuc và tang 6,53% 
so vôi narn truàc; Doanh thu djch v,1i Itru tr(i Va n ung uâc tirth dat 2.553,53 t' dông, chiêm 8,25% t6ng rnüv 
Va gum 18,58% so vài näni trurc; Doanh thu du lich 1 hânh uràc tInh dat 6,35 t9 dong, chim 0,02% t6ng rnrc 
vã giám 81,61% so vi näm truàc; Doanh thu dch vi khác tràc tiiih dat 1.029,76 t' dOng, chim 3,32% tong 
mrc và giàrn 12,43% so vâi nãm truâc. 

Các nhà dâu ttr vào Quang Trj nhu: Cong ty CF Ip doãn FLC, Cong ty CP phát triên AE Holdings, Cong ty 
CP Ip  don SGO, Cong ty CP !hát  triên quan h Vit Nht, COng ty CP dâu tu' kinh doanh phát trin bat dng 
san FLCHOMES, Cong ty CF dãu tir Cliãu A - Thai Binh Dirang, Cong ty CP Ip  doàn Facific Health Care... 
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vói k hoch d.r9C giao (trong do k hoch là 3.347,977 t' dng do ti thai diem 
nay ngun thu ti các khu dat giao cho doanh nghip chxa duorc diêu chinh), 
thâp hon so vâi cüng kS'  näin. 

- Thirc hin nghiêm tic 1 trInh thoái phn vn nhà nixc tii các doanh 
nghip nhà nuóc dã duçic phé duyt theo Quyt djnh so 1232/QD-TTg ngày 
17/8/20 17 cüa Thu tuâng ChInh phü v phé duyt danh nii1c doanh nghip có 
vn nhà rnràc thc hin thoái vn giai don 20 17-2020. NhIn chung cOng tác 
thoái vn tai  các Doanh nghip nhà nucc duqc tinh quan tam triên khai thirc 
hién theo dung 1 trInh dâ thrçc ChInh phU phé duyt. Sau khi thl?c hin sap xêp, 
di mói theo mô hInh hot dng mâi, hot dng san xuât kinh doanh nhiêu cong 
ty cô phn trên dja bàn duqc cãi thin dáng k, dt hiu qua cao'9. 

3. Ciii thin m6i truông dIu hr kinh doanh, nãng cao nng hjc qinh 
tranh, phat triên doanh nghip 

3.1. V cái thin rnói tru'&ng kinh doanh: 

- Truâc các ãnh huàng tiêu crc do COVID- 19 mang 1?i  cho các doanh 
nghip trén dja bàn; UBND tinh dã kjp th&i chi dao các S&, Ngành và dja 
phtrong thrc hin nhiêu nhiin v11, giâi pháp cap bach tháo gi khó khãn cho san 
xuât kinh doanh, bâo darn an sinh xâ hi üng phó vâi djch bnh Covid- 19 t?i  các 
Chi thj s 06/CT-UBND ngày 01/6/2020 cüa UBND tinh, K hoich thc hin 
Nghj quyét so 84/NQ-CP ngày 29/5/2020 cüa ChInh phü ye các nhim vii giái 
pháp tip tVc  tháo gc khó khãn vuâng rnc cho san xut kinh doanh, thüc dy 
giãi ngân vn du tu cOng và darn bâo trt tij an toàn xã hi trçng bi cãnh 

dai 

djch Covid-19 

- Ben c?nh  do, UBND tinh dà quyt Iit chi d?o  các ngành, các cp chü 
dng triên khai thrc hin nhim vi, giãi pháp chü yéu câi thin môi trung kinh 
doanh, nâng cao nãng hrc cnh tranh qu& gia nàm 202020. Djnh k' t chuc Hi 
nghj di thoi, duy trI mO hInh cà phê doanh nhân, barn sat cc sâ d kjp thii 
nãrn bat và tháo g các khó khàn, vuâng mc cho doanh nghiêp. 

3.2. V khài nghip, phát trin doanh nghip 

- Trong närn UBND tinh tip tiic trin khai thrc hin các nhim v11 giãi 
pháp h trçY phát trin doanh nghip theo Nghj quyt 3 5/NQ-CP cüa ChInh phü 
và Nghj quyet 02/201 8/NQ-HDND cUa tinh üy ye h trq phát trin doanh 

C th: Nhà nwc gffi dztói 50% win diu 1 hoc khOng n&n gilt vdn diJu 1 n/ut sazi: (i)  COng iy TNHH 
MTV Dông Trtrrng San, nba nLràc khOng nm gift cô phn; (ii) COng ty Co phân Tan Htrng, nhà ntrâc không 
nrn gift cO phan; (iii) Cong ty C phãn Quãn 1 vã Xây drng giao thông Quãng Trj, nba ntràc khOng näm gift cô 
phan; (iv) COng ty Co phân TOng cOng ty Thtrang mi Quang Trj h in nhà ntràc närn 22,6% Co phân. 
- Nhà nztic gii Irén 50% von diéu J dO! vol 03 cOng ly sau cO phOn /zOa: (i) Cong ty Co phân ntrOc s?ch  Quang 
Trj hin nba nuOc näm gift 5 1% cô phân; (ii) Cong ty CP MOI trLrng và COng trInh dO th DOng Ha hin nhà 
nuOc nm 55,38% CO phn; (ii) COng ty TNHI-1 MTV Cãng Cfta Yit nhã ntic nin gift 96,959 % c6 phn. 
20 Nghj quyt s 02fNQ-CP ngày 1/1/2020 cüa Chinh phil; K ho?cb hànb dng so 402/CTHD-UBND ngày 
7/02/2020 cUa UBND tinh; Chi (hi sO 06/CT-UBND ngày 01/6/2020 v thrc bin mt $0 giãi pháp thao gO khó 
khAn cho san xuãt kinh doanh, day mnh giãi ngân von dãu tu cong va triên khai các dr an dáu ta, nharn kliOi 
phizc pltht triên kinh tê, On d(nh xâ hi. 
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nghiêp, khâi nghiêp doanh nghip tinh Quãng Trj.T chüc các doàn có lânh dao 
tinh tharn gia dn thArn hói, dng viên doanh nghiêp cüng nhu h trçf, giip d 
doanh nghiêp vu'it qua khó khän, vuóng mac thuc thârn quyn giãi quy& cüa 
tinh; 

- Xây dirng và trin khai thirc hin phn mm däng k và quân 1 hçip tác 
xâ, ho kinh doanh và doanh nghip trên dja bàn tinh Quãng Trj. Dn nay, 
1 00%các huyên, thj xa và thânh phô thirc hin cp giy chirng nhn H kinh 
doanh theo phn rnm dang k và quãn 1 hçip tác xâ, h kinh doanh vã doanh 
nghip. 

- Cong tác kim tra vic ch1p hành các ni dung sau däng k doanh 
nghip luôn duçic quan tarn, chi tr9ng21. Thai gian thic hin các thu tiic dng k 
kinh doanh cüa tinh dugc r1it ngn (duâi 02 ngày) han so vói thôi gian xfr 1 
trung bInh chung cüa Ca nuac. 

- Trong 10 tháng du nArn 2020 toàn tinh có 438 doanh nghip thânh 1p 
m6i vai s vn dang k hoi 7.9 15 t dông, toãn tinh có 3.9 19 doanh nghip và 
1.226 dan truc thuôc (grn 546 Chi nhánh, 94 Van phông di din và 586 dja 
diem kinh doanh) dang hot dng. 'LFóc thirc hin Ca narn 2020, so doanh nghip 
thành 1p mOi là 460 doanh nghip, d?t 115% so vi k hoich, tang 21 % so vâi 
thuc hiên nàm 2019. 

4. Tip tic day minli 3 dt phá chin Iuç,c trong pht trin kinh t - 
xã hi giai doin 2011-2020 

- Tip ti1c thiic hin có hiu qua Chi.roiig trInh hành dng s 92-CTHD/TU 
ngày 17/10/2017 thrc hin Nghj quy& 10-NQ/TW ngày 03/6/2017 v phát trin 
kinh t iii nhân tr& thành mt dng lvc quan trcing cüa nén kinh t thj truông 
djnh huóng xã hi chi nghia; so 93-CTHD/TU ngây 17/10/2017 thirrc hin Nghj 
quy& s 11 -NQ/TW ngày 03/6/2017 ye hoàn thin th chê kinh t thj truông 
djnh hmfing xã hi chü nghia và so 94-CTJ{D/TU ngày 17/10/201 7 thirc hin 
Nghj quyt s 12-NQ/TW ngãy 03/6/2017 ye tiêp tc ca day manh phát trin 
các thãnh phn kinh tê, các 1oi hInh doanh nghip. 

- Chi do thirc hin có hiu qua các chü truang cüa Dãng, Nhà nuc và 
cia tinh v phát trin nguôn nhân 1i'c; dào t?o, bi dixO'ng, dãi ngc, thu hut 
ngun nhân 1rc chit 1i.rçng cao; dôi rnii cong tác quy hoch, dào to và si'r diing 
can b; gn k& giQa phát trin nguôn nhân hrc vai irng diing khoa h9c, cOng 
ngh... Dy rnnh dy nghê, gAn cong tác dào t?o nghê v6i nhu câu sü diing lao 
dng cüa doanh nghip và xã hi. 

Tip tic thrc hin có hiu qua Nghj quyt s 12/2013/NQ-HD}1J ngày 
3 1/5/2013 cüa HQi dng nhân dan tinh Quâng Trj v quy djnh mt so chInh sách 
dào t?o, bM duo'ng, dâi ng, thu hiit và to nguôn nhãn lirc có chit luong cfia 

21 
 Thijc hin Chi thi s 20/CT-TTg ngày 17/5/2017 cCia ThU ttró'ng ChInh phU v c1in chinh cong tác thanh tra, 

kim tra doanh nghiép, trãnh vic thanh tra kiêrn tra chOng chéo, trUng Ip, gay phiên ha cho doanh nghiép Va Quyt dinh s 03/2017/QD-IJBND ngãy 14/3/20 17 cUa UBND tinh. 
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tinh Quâng Trj giai don 2013 - 2020; Nghj quyêt so 09/2017/NQ-HDND ngày 
23/5/20 17 cüa Hi dng nhân dan tinh Quâng Trj sCra dôi, bô sung rnt so Diêu 
cüa Ngh quyt so 12/2013/NQ-HDND ngày 31/5/2013 cüa Hi dông nhân dan 
tinh; Nghj quyêt so i l/2019/NQ-HDND ngây 20/7/2019 cüa HDND tinh ye bãi 
bô môt s6 diu cCa Nghj quyêt s 12/2013/NQ-HDND Va Nghj quyêt so 
09/201 7i'NQ-HEND cCia HDND tinh. Trong nàrn, các Ngành Va dja phuong dã 
tip nhn 230 h so thuc dôi tucng ducrc ci:r di dào t?o  sau  dai  h9c theo chmnh 
sách cüa tinh, CBCCVC dircc thu hut, CBCC nt thâm dnh, trInh UBND tinh 
Quyêt djnh h t1V vói kinh phI 867.578.000 dông. 

- TIch circ thu hut các ngun vn du tl.r phát triên ngoài nhà nrc, nhât là 
ngun von trong nhãn dan và các thành phân kinh tê tu nhân. Day nhanh tién d 
thiic hiên d sórn hoàn thành các du an; triên khai môt so dir an mâi ye dâu tu 
kt câu ha thng trong linh virc giao thông, cong nghip, nông lam ngu nghip, 
thuong mai  djch vii, du 1ch, y t, giáo dic, quãn l nhà nuc và quc phông - an 
ninh nhu: Hoàn thành rnt sO cong trInh thuc Dir an Phát triên các dO thj d9c 
hành lang tiu vüng sOng Me KOng; các cong trInh giao thông thuc Dr an 
WB4; Dr an duOng tránh phIa Dông thânh phô DOng Ha ... rnt s cOng trInh 
giao thông do thj quan tr9ng trén dja bàn thành phô DOng Ha; Trin khai thi.rc 
hiên dx an Phát triên CSHT cho tang truYng toàn din tinh Quãng Trj (ADB)... 

Ha t.ng giao thông tip tic dugc tinh quan tarn du tu, i.ru tiên các tuyn 
giao thông có tInh lan tOa, cótinh kt ni vth yang kinh tê trpng dim, lien kêt 
khu vlrc dc bit các cimg mien nñi. Tinh dã uu tiên tp trung nhiêu nguôn von 
d d.0 tu xây dirng imt s cOng trInh h thng quan tr9ng nhãt là phát trin tric 
kinh t k& ni Khu kinh t Dông - Narn v6i Hãnh lang Kinh tê Dông - Tây, Khu 
kinh tê thuong mi dc bit Lao Bâo, Khu kinh tê cra khâu La Lay, Khu du 1ch 
bin CCra Vit - CCra Tüng - dão Cn CO. Da có nhiêu cong trInh giao thông có 
nghia kêt nôi các tr9ng dirn kinh té cOa tinh. Tp trung thirc hin rniic tiêu xây 
dirng thành ph Dông Ha len dO thj loai  II, dâu Ui xây dirng, phát triên rnt sO 
khu do th mOi, các cong trInh giao thOng, chinh trang do thj và nt s ha tng 
do thj thiêt yeu. 

5. TInh hInh thic hin các myc tiêu v van lion, xli lii, thtrc hiên tiên 
b và cOng bing xã hi, nang cao dô'i sng nhãn dan 

5.1, Giáo dyc — dào tgo 
- Tip tiic chi dao,  trin khai t1c hin Chu'ong trInh hãnh dng s 95-

CTHD/TU cua Tinh Oy v thirc hin Nghj quyt so 29-NQ/TW v di mâi can 
bàn toàn din giáo dic vã dào tao  và Nghj quyêt so 20/201 5/NQ-HDND ngày 
17/7/2015 cüa HDND tinh ye quy hoach  phát triên giáo dyc dào t?o  Quàng Trj 
den nàrn 2020, tarn nhIn 2030 dat  nhiêu kêt qua tich crc. 
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- Quy mô rnng 1uói trung, l&p hpc duçc t chirc, sp xp 1?i  hcip l, phü 
hçip vói tirng da phucvng22. Cong tác kim dnh chit li.rçing giáo dic; xây drng 
trtxing dat chun quôc gia và ph cp giáo diic có nhiu chuyn bin, cht 1ung 
giáo diic dai  trà và in€i nhçn duçc duy trI n djnh và có buóc phát trin m1i, s 
luqng và chat Iuçing giãi tai kS' thi ch9n hQc sinh giôi van hoá cap quc gia duçic 
to chcrc tai tinh cao ban nàm triric vói kêt qua 30 giái, tang 5 giái so vâi nãm 
201923. Cong tác xa hi boa giáo diic ducic dy manh.TIch  circ chun bj cac diu 
kin d áp diing chixang trInh, sách giáo khoa giáo d%ic phô thông mói tai  dja 
phucing; hoàn thành biên soin tài 1iu giáo dic dja phtxcing dôi vói lop 1, di.ra 
vào scr dung tr nãrn h9c 2020 - 2021. 

- Ben canh nhüng kt qua dat  thrqc, do ânh hithng cüa djch bnh COVID - 
19 và tmnh hInh bão LU trong näm 2020 dã taG dng iOn dôi vOi ngành giáo dic và 
dào tao,  dc bit là Cong tác day,  h9c và dam bâo chit hrgng giáo dc. Djch 
bnh Covid 19 buc các co so giáo diic phãi t?rn  drng vic dy hçc, gay xáo 
Iron k hoach cüa toàn ngành, tác dng iOn den chat luçing giáo dic, tam 1, tu 
tu&ng ci:ia can b giáo viên, hçc sinh và phii huynh hpc sinh24. Mua lii dA lam 

khoãng 200 inràng h9c vOi 308 dim tru&ng hpc bj ngp ht, nhiu thit bj, 
phiiang tin dy h9c, d ding, do choi, sách giáo khoa, sách tharn khâo bj hu 
hông... 

5.2. V lao dng, vic lain, an sinh xã hi 

- Cong tác giái quyt vic lam và dào tao ngh cho nguOi lao dng trên 
dja bàn tinh quan tarn chi dao. Trong nám, tinh dã to chOc 04 hi nghj phô biên 
chInh sách vic lam và xut khu lao dng, 01 hi nghj tp huân thu thp thông 
tin thj trlrông lao dng. Thành 1p Trt.ràrng Cao ding k5 thut Quâng Trj25  trén 
ca sO nâng cp Tn.rOng Trung cap nghê Quáng Trj, TruOng Trung cap Nông 
nghip và Phát trin nông thôn. 

Dn ngày 30/10/2020 toãn tinh có 7.5481ao dngducic tao vic lam mOi, dat 
68,62% k hoach näm26; tuyên sinh dào tao  giáo diic nghê nghip 9.242 ngi.rOi 

22  bàn tinh hin cO 400 ca so giao diic mm non, ph6 thông và các trung tArn (trong do 379 dan v cong 1p va 
21 don vi ttr thuc), giArn 07 tnrng so vói nrn hçc 2019-2020. 
2319 l tr em trong d tu61 di h9c mu giAo dt 97,0% (KH 96%); 19 l huy dng hçc sinh trong d tuOi di hçc 
a cAp tiu hpc dt 99,87% (KH 99,9%), cAp THCS dt 95,5% (KH 95%). Dn thai dim 30/7/2020: cO 374 
truOng hçc dtrçc kirn djnh ch& luvng (d?t ti l 94,5%). loAn tinh cO 269/397 trumg dtric cong nhn dit chuân 
qu6c gia (t9 l 67,8%), trong dO cp niAm non cO 102 trurng, cAp Tiêu hc 60 tru&ng, cAp THCS 41 truang, 
TH&THCS cO 57 tru&ng vA THPT 9 trLrôlIg. K9 thi chn hc sinh giOi van boa quc gia lOp 12 THPT: Tong cong 
30 giAi, trong dO cO 06 giAi nhl, 10 giãi ba va 14 giAi khuyên khich, là nani dt so luqng giài cao nht trong 9 
narn trO 1i dày. 
24Do dch Covid 19 hc sinh cAp MN, TH vA THCS nghi hçc tr ngày 04/02 dn ngAy 03/5, hcc sirih THPT, 
GDTX dtrçTc nghi hc tir ngày 04/02, di hçc 1d tingay 03/3 vA dn 23/3 duc nghi hçc li cho dOn ngày 03/5;. 
Ban hành QuyOt dlnh  sCra dôi bO sung ye khung kO ho?ch thai gian nãm hoc; diCu chinh tinh giAm cAc ni dung 
cUa cac mOn hçc theo Quy& dnh sO 16/2006/QD-BGDT cüa B GD&T; chuyOn di hinh thüc tr dy hçc 
truyen thông sang dy hçc trIrc tuyOn,... 
25Theo quyOt djnh sO 765/QD-LDTBXH ngày 29/6/2020 cAa B Lao dng, Thuang binh vA X hi. 
26Trong dO: Lao dng lain vic trong Linh 3.976. lao dng lain viOc ngoài tirth 2.604 vA lao dng lam vic 0 nuOc 
ngoài 968 trong do lam viêc U nuOc LAo:1 13 lao dông, xuAt khAu lao dng các nuOc: 855 lao dng, (trong dO:52 

lao dong Han QuOc, 570 lao dng Nhtt Bàn, 230 lao dng Dài Loan, 03 lao dng các thi truarig khAc). CAc da 
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(dat 54,69 % k hoach)27,Uóc tInh näm 2020 toàn tinh giãi quyt vic Iànì rnói 
cho khoàng 10.0001ao dng (ctt 90,91 % kê hoach)28; tuyên sinh, dâo tao  cho 
14.000 lao dng (dat 82,84% k hoach)29, d kin närn 2020, t' l lao &ng qua dào 
tao dit 65,88% (dt 100% kê hoach); t' l lao dng qua dào tao  nghê  dat  46,5% 
(93% k hoach); lao dng qua dào tao  có bng cp chrng clii dat  31% (dat 96,88% 
k hoach). 

- Cong tác báo trçi xã hi và chInh sách thuang binh, 1it si, nguôi co cOng 
tip t1c di.rcc dc bit quan tam chãm io30. To chrc Lê trao va truy tong Danh 
hiêu vinh dir Nhà nuóc "Ba mc Vit Nam anh ht'ing", nãng tong so bà mc Vit 
Nam anh hung trên toàn tinh len 2.786 ngui, trong do có 42 mc con sOng.TInh 
den ngà.y 30/10/2020, toàn tinE có 37.683 dOi tugng báo trg xã hi dang hthng 
trcY cp xà hi hang tháng. 

Rà soát, tong h9p, 1p  danh sách di tung ngthi cO cong vOi cách mang 
duqc h6 trçi trong dai  djch COVID- 19 theo Ngh quyêt 42/NQ-CP và Quyêt djnh 
s I 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2 020 cia Thu tuóng ChInh phü. Theo do, có 
14.773 nguOi thuc nhórn dOi ti.rcYng nguthi cO cong vói cách mang ducc nhn h 
trg vói kinh phI 22.127 triu dông. 

- COng tác giãrn nghèo nãm 2020 dà dat  duc nhQng kêt qua tIch cuc, 
nhirng do ãnh huOiig thiên tai, djch bnh là bet sirc nng nê và cO th kéo dài nên 
nguy ca tái nghèo & rnt sO dja phuang vn cOn hin hQu. Uóc trong närn 2020, 
tS' l h nghèo toàn tinE giãm 1,5% dat  mic tiêu ké hoach dê ra (t1r 8,08% h 
nghèo du nãm 2020 xu6ng cOn 6,58%). 

- COng tác bão v, chäm sOc trê em và bInh ding giài duct quan tam, dir 
u&c cui nàm 2020, toàn tnh có 97 % tré em Co hoàn cãnh khó khän dãc bit 
dixgc chärn sóc, bâo v; 100% can b lam cong tác bâo v, chäm soc tré em 
duc dào tao  k nàng ca bàn. Các mtic tiêu, chi tiêu ye bInh dang gi&i di.rçic cac 
dan v, dja phuong quan tam tic hin. 

5.3. Y té Cong tác pliOng cho'ng djch bnh CO VID- 19 

- Mng 1uói y tê tiCp tyc duçic cüng cô, Ca s& vt chat, k9 thut cho cong 
tác y t duc chü tr9ng du tu31. Di ngü can b y t ngày càng dut thng cu&ng 

phlrolig lam tt cong tác xut khâu lao dng là huyn Gb Linh (171 lao dng), huyn Vinh Linh (168 lao dng), 
huyn Triéu Phong(1 19 lao dng). 
27 Trong dO: Cao dng 173 nguâi; trung cap 496 nguôi; s cap và dào to thisng xuyên 8.572 ngtri 
28Xuàt khâu 1.050 lao dng (d?t 87,5% ké hoch). Uâc t l that nghip thành th khoâng 2,9%. 
29Trong dO: Cao dang 300 ngtr&i; tiling cap 700 ngisäi; s cap và dào to thung xuyén 13.000 ngri (trong dO dào 
to nghê cho lao dng nông th6n6.500 ngui). 
° Nhn dip T& Nguyen Dan Canh T' 2020, trao tng 31.652 suãt qua cho ngträi cO cong và gia dinh chmnh sàch 

ngi.r&i cO cOng, kinh phI qua tong 6.445 trIu dông. Dà trao tong 25.36 I sut qua cOa ChU tch nisàc cho ngu1i cO 
cOng vâ gia dinh chinh sách ngLr&i có cOng, kinh phi qua tng 5.154,6 triu dng nhãn dip k' nim ngOy Thtrng 
binh-Liët s; 2.2 10 suát qua ngãn sách huyi1 vài kiith phi 601 triu dOng; các dlr quart, don vi,  t chüc cá nhan 
trao 12.436 suât qua vài kinh phi 2.089 triu dOng cho các dOi tLrng Ngu&i có cOng vOl cách mng... 

Den nay bàn tinh Co 162 c sOy tC (20 Bnh vin và Phong khám da khoa khu vt,rc; 141 tr?m y tE xà, phu-Ong, 
thj Iran; 01 c sO y tê khác); Co 2.025 gluOng bnh; khOng ihay dôi so vOl nàni truOc. 
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v s 1ugng và chit krqng chuyén mon32. Cong tác khárn, chUa bnh dirge duy 
trI tot vaco chat luçing. Tuy nhiên, trong nãm 2020do 2 1n thirc hin giân cách 
xã hi dê phóng chông djch COVID-19 nên s bnh nhân diu tn ni tri1 giãm 
sovói narn tru6t33. Uót tInh den cuôi nAm 2020, t' 1 ngithi dan tharn gia bão 
hiêm y t dat 95.48%; t' 1 tré em dirói 5 tui b suy dinh dung dual 13,7%. 

- Cong tác phông chng djch C OVID- 19 tal Quâng Tr dirge UBND tinh 
chi dao thuc hiên khn ti'tsong, nghiém tüc, chü dng và quyt 1it. Trên dja bàn 
tinh dã ghi nhn 07 tri.rng hgp inc COVID- 19, trong do có 01 trithng hgp tir 
vong. Tr 14/8/2020 dn nay, trên dja bàn tinh khOng ghi nhn them truông hçip 
nào rn.c mâi COVID-19.Vira trin khai các bin pháp phông chng djch 
COVID-19 vüa xCr 1 cap bach các ô djch SM xut huyét và bach hu phát 
sinh... 

- TIch circ chi do các &m vi y t lien quan trin khai cong tác huóng dn 
ngui dan v sinh môi tnràrng sau mua lii; ll trçr cung cap thuOc hoá cht, dé 
khCr trüng ngun niróc sinh hoat  cho ngi.r&i dân.Chü dng thng ctthng cong tác 
bâo dam an toàn thirc phâm, phàng chOng ng dc thirc phâm trén dja bàn.Trong 
10 tháng nàm 2020 trén dja bàn tinh xáy ra 01 v11 ng dc thrc phm, 1am 36 
nguôi bj ng dec; khOng có trix&ng hqp tCr vong. 

5.4. Vphát trin van hóa, the  dyc, thl thao 

- Trong nàm, tinh dã to chrc thành cong nhiu hoat dng van hoá, van 
ngh, TDTT châo rnrng các s1r kin chinh trj, các ngày 1 lón cüa qué htrang, 
dt nuóc, trong do tp trung trQng dim vào dip  k' nirn 90 nãm ngày thành 1p 
Dãng Cong  san Vit Narn; các hoat dng van hóa, van ngh, the thao mimg 
Xuãn Canh T 2020 tai  các dja phirnng... Cong tác tu bô, sira ch1ra các di tIch, 
kim tra, siru trn hin vt dirge triên khai thic hin theo kê hoach34.  Do ânh 
hu&ng cüa dich bnh Covid-19 và thiên tai trong nàrn 2020 nên luqng khách den 
tham quan, thãrn ving tai  các dirn di tich, bâo tang trén dja bàn tnh giám so 
vói cüng kS'  närn 2019. 

32 có 2.882 can b nganh y, tàlig 1,73% so vâi nm trucc (trong do cO 625 bác sitrà 1n, thng 0,81%); cO 222 can 
bO ngành duac, giâm 3,06% (trong dO cO 60 dtrçrc s9 cao cp trà 1n, tang 13,21%). 

Nm 2020, isâc tinh cO 812.560 1uçtnguii khàrn bnh, tang 4,95% so vài näm truac; 107.250 krqt bnh nhân 
diu trj ni trá, giàin 9,81%; so ngày diu trj ni trO 803.350 ngày, giãm 7,1 1%. 

Lp ho so d nghj xp Iing 06 di tIch cap tinh; thijc hin bô sung ho so khoa hçc 52 di tIcli d xp 1ing nm 
1996 và nrn 2004; Xây dtmg KH trin khai 1ph so xp hang di tich QGDB "1•1 th6ng khai Iliac ntrO'c c vftng 
Quang Trj". T chc khao sat hin trmg, Ip dO cirong, gp gO nhân chcrng, blOn soon ni dung các hO so khoa 
liçc di tich ct xp hçing cp thih tii các 1iuyn, thnh phô tràn dja bàn tnh.Tip ti,ic sCra chOa, cMng xuông cp 
Bão tang Quâng Trj; Tu bO gi&ig BOng, Ging COI, Oieng Dual thuc di tich Ging CO Gio An; Quân 1 dr an 
cong trinh "Di tEch 1ch sfr Cao diOrn 689 Khe Sanh"... Lap dé cirong son tam hin vt vAn hOa, nông nghip, nOng 
thon cua nguOi Viet tal Quang In Xay dung pLan mém Quan ly ho so ly lich hien vat Di vat c vat bao vat 
Quoc gia; QuOn J phirn ânh... Thrc hin 1000 sO kiém kê v6i hon 2.800 hin vt. 
3 NAm 2020: các co s& di tich, bâo tang dOn và phi,ic vi khoârig 118.900 hiqt khách. Trong do, kiiách min gum 
v theo quy dn1t khoang 4.200 krct, khách dãng huong, dang hoa vã tham quan khoâng 86.000 krcn, khách thu 
v khoãng28.700 lLrQt, dtdoanh thu khoãng 1,626 t9 dong, giàm 3,115 t dOng so vi nAm 2019. 
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T chüc các hoot dng tuyên truyn v dy rntnh thrc hin phong trào 
"Toân dan doàn kt xây drng di song van hóa" gàn vâi "Cuc vn dng xây 
drng nông thôn mcii, do thi van rninh". 

- Th thao qun chiing ducic dy mnh vã nâng cao chat 1u9ng hotdng36; 
The thao thành tIch cao thrgc quan tâm37.Tuy nhiên, do ãnh hu&ng dich  bnh 
Covid-19 và thiên tai bão hit trong näm 2020, vic phôi hqp, to chirc các hoot 
dng th dçic th thao ti dla  phuong, don vj và tham gia các giái th thao do 
Trung uong t chrc tim hoãn, Irit s nhim V11 triên khai chm hon so v6i kê 
hoach d ra. 

6. Thông tin, truyn thông 

UBND tinh dà chi d?o  thrc hin tht chrc nang quàn 1)2 nhà nuâc trén các 
linh vrc báo chI, xu.t bàn, thông tin di ngoi, buu chInh, vin thông và CNTT. 
Tp trung vao cOng tác thông tin, tuyên truyên; v.n hành tot rnng 1uci thông 
tin, dam bão an toàn, an ninh thông tin. H tang buu chInh phát triên n djnh; h? 
tng vin thông duçc nâng c.p, rn& rng và nâng cao chat lung. 

Tang cithng truyn thông nhiu ni dung quan tr9ng phic v cho sir phát 
trin kinh th-xã hôi và nht là truyn thông thirc hin phông, chông djch bnh 
COVID-19. Dn nay, 100% co quan, t chirc, doanh nghip, tnr&ng hoc, tram y 
t, UBND xã, phi.ring, thj trân ducic cung cap djch vi bi.ru chInh vin thông, 
internet bang thông rông. Cong giao tiêp djch vi cOng trrc tuyên tinh Quãng Trj 
k& nôi vói Cng thông tin din tr ChInh phü nhAin cong khai, minh bach thông 
tin tiêp nhn và xi:r 1)2 ho so cia các to chirc, ngu'i dan, doanh nghip. Djch vi 
cOng duc nâng cp len mirc d 4 dt 36/38 thi:i t1ic d?t  trén 90%. 

Dn 30/9/2020, trên dja bàn tinh Co 174 diem cung cap djch vi bxu chInh. 
Co 10 1/125 xâ, phu0ng, thj trn và9/10 huyn, thj xã, thành phi (tri1r huyn dão 
Con CO) có báo den trong ngày. lông so trun thu phát song din thoai di dông 
(BTS) dang hott dng trén dja bàn tinh là 2.441 trim. Ucc tInh dn 3 1/12/2020, 
toãn tinh có 630.277 thuê bao din thoai, tang 3,75% so vi c1rng th&i dim nàrn 
truóc; trong do có 9.542 thuê bao CO djnh, giãrn 13,96% va 620.73 5 thuê bao di 
dng, tang 4,07%. Uóc tInh s thuê bao Internet phát trin m&i näm 2020 là 
11.831 thuê bao, tang 57,18% so vâi nàm tnróc; sO thuê bao Internet có dn 
3 1/12/2020 là 96.175 thuê bao, tang 16,84% so vâi càng thyi diem närn tnró'c. 

7. Khoa h9c vi Cong ng1i 

- TIch crc trin khai cong tác nghiên cru, tng dng, chuyn giao các tin 
b khoa h9c vã cong ngh vào san xut và di s&g, gop phn h tr? ngi.thi dan, 

'6Các clii tiêu v the due the thao uc dt näm 2020: t I ngträi dan tp luyn th dc thC thao thurng xuyn dt 
35% dan so; t' 1 gia dInh the thao dt dt 27% so h; sO câu 1c b và diem tp the dc the thao dt 800 CLB; 
cO 83% can bO,  CNYC tp iuyn thung xuyen rnQt mOn thC thao; 98,8% tiung phO thông thmrc hin day dO 
chtroiig trInli giáo duc the chat ni khóa; 99,7%cán b chien s5 dat tiCu chuãn rCn Iuyên the Irc. 

7TOng s VDV di.rqc dio to t?i  Trung tam Huân Iuyn vã Thi diu TDTT tinh 100 VDV (Trong do cO: 57 VDV 
ruyen nang khiCu, 18 VDV tuyCn trC, 25 VDV tuyên tinh). Tham gia thi dOu 21 giâi the thao quc gia, dt 67 huy 
chuong các loii (IOHCV, 28HC13, 291-lCD). 
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doanh nghip nâng cao dii sang, phát trin san xut, phc vçi tIch circ cho phát 
triên kinh tê - xã hi dja phuang. Hot dng irng ding, chuyn giao tin b khoa 
h9c và cong ngh duc dy m?nh,  trong do uu tiên üng diing cong ngh cao, 
cong nghê mdci phc v1i phát triên mt so san ph.ni chü lirc cia t1nh38. 

- Các nhiêrn vii khoa h9c và cOng ngh da chü trçng xác djnh các ni 
dung gAn lien vói san phâm cii the, cO dja chi 1rng dixng ci th, k câ trong lTnh 
vrc khoa h9c xA hi nhân vAn39; nhiu san phm khoa h9c và cong ngh dã duc 
thuong rnti hóa40. Thông qua do dA gop phân h trçi ngthi dan, doanh nghip 
nâng cao di sOng, phát trin san xuât, phiic vi tIch circ cho phát trin kinh t - 
xã hi dja phuong. 

8. Cong tác dan tc vã rnin nái 

TInh hInb kinh t và di sng dng bào các dan tc thiu s Va vüng rnin 
niii on djnh, CO nh0ng rn.t &r9'c cãi thin, không cOn tInh trng thiêu An trong k' 
giáp hat.  Các cp üy Dáng, chInh quyn luôn quan tam thrc hin t& các chuong 
trInh, chInh sách, dci an h tr9 cho vüng dng bào dan tc thiêu s6 và rnin nüi. 
Các chuong trInh, chInh sách, dci  an dâu tu cho vOng mien nüi duçc thirc hin 
dÀy dü, kjp thai, phát buy du'gc hiu qua. Kinh tê nim nlii tiêp tic chuyn djch 
theo huông tIch c1rc, hiu qua, to them nhiêu vic lam, tAng cuang bão v thng, 
rnOi tru&ng sinh thai, t1rng buó'c chuyên sang san xuât hang hoá d thoát dói, 
giàrn nghèo, vuo'n len lam giàu. Cong tee tuyên truyên vn dng, ph bin các 
chInh sách ciia Dâng và pháp 1ut cüa nhà nuO'c dôi vO'i vüng dông bào dan tc 
thiu s luön ducic chü tr9ng. Tlnh hInh an ninh, chInh trj và trt tu an toàn xA 
hi duçic giü vüng; khOng có các v1i khiêu kin tp the và tranh chap dAt dai ni 
vüng dng bào DTTS. Hoat  dng cüa các tOn giáo trén dja bàn din ra theo dung 
quy djnh pháp luât. TInh hInh an ninh biên gi1i du'9c giU' vüng. 

9. TInh hInh tIii'c hin cOng tác quy hoich; pliCt triên do thi; thyc 
hin Chuong trInh m1ic tiêu quc gia NOng thôn mói. 

- COng tác quy hoch trên dja bàn có nhiu chuyn bin tIch cuc, thcrc 
hin dOng theo quy djnh và tirng buóc di vào n nép, gop phãn quan tr9ng trong 
trin khai thc hin các djnh huâng phát triên, trong dâu tu phà thu hut dâu tu. 
Chü dng thi hành Lu.t Quy hoch, rà soát, tOng hçp danh rnlic các quy hoch 
dã và dang thirc hin, xem xét, bAi bO các quy hoach  ye dâu tu phát trin hang 

38D tai"Nghiên cu xây drng mô hinh irng diing tin bG khoa h9c vã cong ngh trong nuOi Ca chinh lông ti 
Quãng In"; Dé tài "1hig dung cong ngh san xuât và sü diing ché phâm Probioticbô sung thcrc an nuOi trông 
thuy san phO hqp ti tinh Quãng In"; Dê tài "Nghiên cthi, kháo nghim tp doàn giông lOa rnó'i ngn ngày, chat 
ltrqng cao và phiic tráng giOng lüa I-IC95"... 

hoOn thành d tài "DIa chI Quãng TrI" là mt cong trInh khoa h9c x hi nhân van ln cüa tinh; Nhiu d 
tâi dê xut &rcic giài pháp, chinh sách hUu Ich trong các linh virc d&i sOng van hóa tinh than, xOc tin thirong mi 
san phâm, giãi quyet viêc lam nhtr "NghiOn cru xây dirng mO hInh kët nOi cung - cau hang bOa h trq ph,i n 
phát tnin kinh tê";'Phát buy nhng phâm chat tOt clep cüa con ng.r&i Quâng TrI trong thai kS'  hi nhOp Va phát 
triên"; "Nghin ccru báo tn và phát huy giá trl di san van bOa phi vt the cãc du hO trén dat Quàng Irl" 
40Chè Vng, Ca gai leo — Linh chi, các lo?i thirc phãm, thtrc uOng bào v sCrc khôe nhu Dông trOng h thão, 
rirçu tOi den, các cay hoa và cay dircc lieu nhtr Ba KIch, Sam Cau,loi boa cao cap, các gi6ng cay an qua, 
dwic lieu qu hiêm nlii.r Ian ho diep, boa lily, dâu tây, cà chua siCu ngQt, Ian kim tuyén, các loi cay là cãnh... 
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hóa, dch viii, san phm dã san xu.t, tiêu th dixgc quyt djnh hoàc phê duyt. 
Tp trung t chirc 1p Quy hoach tinh thai kS'  2021-2030, tam nhIn den nàm 
2050 theo kê hoach dé ra. 

Cong tác thâm djnh, thóa thun các nhim vii, do an quy hoch, thit k 
kin trüc cong trInh duic nâng cao chat luçrng, tiên dO thrc hin; kiêm soát chat 
chê han vic áp diing các quy chuân, tiêu chuân ciing nhi.r vic diu chinh quy 
hoach. Tr dâu nAm, tinh dã phé duyt 07 do an quy hoach chung; he duyt 06 d 
an quy hoach chi tik Phé duyt nhim vii dO an Quy hoich chi tit xây dirng khu 
djch vii - du ljch Gio Hài (giai don 1), xã Gio Hãi huyn Gio Linh tinh Quâng 
Trj. 

- Chuong trinh MTQG xây dirng nOng thôn môi tip tic ducic chi dao 
trin khai thrc hin có hiu qua. Den tháng 10/2020, toàn tinh có 49/10 1 xã 
du9c cong nh.n dat  chun nOng thôn m&i chiêrn t' l 48,5%. Tiêu chI dat  bInh 
quân là 15,65 tiêu chI/xa; có 3 xã duct cOng nhn dat  chuân nông thôn mói kiu 
mu, 01 huyn dat  chuân nuyn nông thôn mái. Dr kiên den cuOi nam 2020 có 
them 7-8 xâ dat  chuân, nãng so xã len 55-56/101 xâ (chiêrn 54- 55,4%), huyn 
Dakrông dr kin dn cui näm 2020 có 01 xâ dat  chun nông thOn mri (xã 
Triu Nguyen) dat  và vixt mic tiêu Nghj quyêt tinh Dãng b Ian thir XVI và 
Nghj quyt so 04-NQ/TU ngày 20/4/20 17 cüa Tinh ày Quãng Trj dâ d ra, dat 
muc tiêu näm 2020. 

10. V quãn và bão tài nguyen và rnôi truông 

- Cong tác quãn l tài nguyen, dt dai, khoáng san dut tAng cuèng. 
UBND tinh dA chi dao  kirn soát cht ch vic dánh giá tác dtng rnôi trtthng, 
kiên quyt dirng chü truong dãu tu dôi vâi các dr an có nguy cci gay ô nhim 
cao. Huy dng nhiu ngun vOn dê trng buóc dâu tu xãy dirng h thng xCr l? 
nuóc thai tai  các ca s& san xut cong nghip. 

- Cong tác giao dit, cho thuê dt, do dac,  1p bàn do dja chinh duoc trin 
khai thrc hin nghiêm tàc và dng b.Tiêp ithn va xir l kjp thôi các h sa 
thuôc linh virc tâi nguyen và rnôi tnrOng. COng tác kê khai, thu phI báo v môi 
tnrông di vâi nthc thai cOng nghip duc tAng cithng. TO chirc kirn tra, xü l 
các t chirc s'r ding dat khOng dàng tiên d hoc sii'r ding sai imic dIch; kim tra, 
x1r 12 các ca si san xuât kinh doanh gay ô nhim môi tru?Yng. 

- Nhiu hoat  ding thit thirc huâng üng ngày rnôi truèng the gici và chin 
djch lam cho th giOi sch han nArn 2020 di.rc tinh tO chtrc thirc hin, dãc bit là 
khu virc nOng thOn tren dja ban tinh bang các hành dng cii th vói phuong 
chârn hiu qua, thiet thirc, darn báo phong trào duc duy trI thuOng xuyên, t?o 
buóc chuyên bin rnói trong cong tác bào v rnOi trithng4 ' . . . T& du nAm dn 
nay phát hin 137 vii vi pham rnôi trung, giàrn 19,41% so v6i cüng kS'  narn 

To chc hirâng trng: Chién djch lam cho the giài s?ch  hon nãrn 2019 vài cac hoit dng diOrn quy mô cp tinh 
ti xà Hal Vinh; Gi& Trái dat... Thirc hin các chuyên miic tâi nguyen môi twang trCn Dài PTT}-1 tinh. 
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trithc; xir 1 130 v, giãm 16,13%; s tin xir pht 527,5 triu dng, giãm 
18,03%. 

Trong tháng 10/2020, dja bàn tinh Quãng Trj chju ánh hithng kt hgp cüa 
nhjêu hInh the thyi tiêt nguy hiêrn nhu: Không khI 1nh, dâi hti tii nhit dó'i, các 
vüng áp thâp trén Biên Dông, dói gió Dông hoat dng rnnh, bão s 6, bão so 7, 
áp thp nhit dói, bâo s 8 và bão s 9; dc bit tr ngày 06-2 1/10/2020, trên dja 
bàn tinh dA lien tiic xây ra dn dp các dcit mua rat 1ón, ngQp h?t  trên din rng, 
lü ông, lü quét, sat  1 dat, gió manh,  song lan trên bin, ... (trong dt rnua lQ nay 
xuât hin dinh 1Q vu9t lü ljch sr trên tt câ các luij vrc song vói 04 d9-t lü chng 
ill nôi tip nhau, gay thit hai  ht süc nghiêm tr9ng ye tmnh mng, tãi san, cong 
trinh ca sâ h. tang và san xukifóc tInh giá trj thit hai  tInh dn ngày 
3 1/10/2020 khoãng 3.000 t' dng. 

11. V cãi cách hành chInh; t1ii'c hin k5 1ut, k5' cu0ng hành chInh; 
xãy di'ng ChInh phü din tfr vá sip xp to cliñc b may; pliông, chng tharn 
nhüng, lang phi và giãi quyêt khiêu ni, to cáo 

- Nhirn vi cái cách hânh chInh du'Q'c tinh dic bit chü tr9ng nhàrn cãi 
thin rnôi tn1ông du tr, nâng cao chi s nàng 1trc cnh tranh, nãng cao hiu 1irc, 
hiu qua quàn l nba nuc. H thông van bàn quy phm pháp lut trên các linh 
vrc duqc rà soát, süa dôi, b sung hoàn thin. Vic giái quyêt thi:i tic hành chInh 
nhanh han, dam bão cong khai, rninh bach. 

- Cong tác câi each b may hành chInh có nhiu chuyn bin tIch c1rc, tip 
tVc di.rac thirc hin theo hu'óiig dn cüa các B, Ngành Trung uang và Quy& 
djnh s 1 322/QD-UBND ngày 15/6/2018 cüa UBND tinh ye ban hành Dê an 
sp xp, t chirc lai do'n vi hành chInh cap xâ, thôn, khu phô; Co quan hành 
chInh, dcin vj sr nghip cong 1p triên khai tic hin Nghj quyêt so 1 8-NQ/TV/ 
ngày 25/10/2017 Va Nghj quyêt so 19-NQ/TW ngây 25/10/2017. 

Trong nàrn, UBND tinh dà thi'c hin ... dt tinh gián biên ch trong nàm 
2020 di vói .... chi tiêu (hành chInh:...; sir nghip:...; can b, cong chü'c cap 
xã:...), dat  t' lé .. .% so vai k hoach  (Tinh giân . . .nguài, chiêm t' l . . .%; cat 
giãrn ... chi tiêu, chim t' l . . . %). 

- Cong tác giãi quyt khiu nai,  t6 cáo, cOng tác tiêp cong dan di.rcxc thirc 
hin nghiêm t'ic, dáng quy djnh. Ban tiêp cong dan tinh cng vâi lânh dao  tinh 
và các S&, Ngành có lien quan dâ thrc hin tot cong tác tiep cOng dan thithng 
xuyên và djnh k' yâi tOng s 832 IutI955 nguèi/754 vit vic (129 v11 cQ; 625 vii 
mói). Các cp hánh chInh trén dja bàn tinh dâ tiêp nhn 1.126 don (cap tinh 115; 
cAp huyn 909; cAp s& ngành 102), qua kiêrn tra, sang 19c, don dü diu kin xir 
1 là 1.020 dan; trong dO khi&i nti 51 don; tó cáo 42 don, kin nghj, phán ánh 
927 don. 
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12. Tlnh hInh tlirc hin nhim vi ye cUng Co quôc phông, an ninh và 
cong tác di ngoii, hi nhp quc t 

Tinh hinh an ninh chInh trj - trt tir an toàn xã hi on djnh, quc phông - 
an ninh duçc cüng cô và tang cixông. Nhim vii quôc phOng, quân sij dja phLro'ng 
di.rçic trin khai kjp thOi, darn bâo dung k hoach. Lirc luçing vu trang da thirc 
hin t& nhim vii bão v an toàn tuyt dôi các sr kin chInh trj, van boa quan 
tr9ng, các ngày 1, Tét trên dja bàn tinh. Thrc hin tot cong tác giao quân nàm 
2020 dat 100% chi tiêu. 

Duy trI nghiêrn ch d trirc sn sang chin dtu theo quy djnh, các liic 
1ucng dã chü dng phi h9p cht chë d nàm chàc tInh hInh da bàn. Th'c hin 
t& nhiêrn vu tuân tra, kiêrn soát, bão v vQng chãc chü quyên an ninh biên giói 
và bin dâo; dc bit là phOng chông dich  COVID - 19 và các dct bâo lü trong 
närn. Phong trào toàn dan bào v an ninh To quôc; ngan chn rni am rnuu hoat 
dng chtng phá cüa các the hrc thà djch; dâu tranh phOng, chông ti pham tiêp 
tiic di.rçc chi dao  quyt lit, cO hiu qua. 

Hot dng di ngoi tip tic dat  diiqc nh&ng kt qua dáng ghi nhn. Tip 
t11c trin khai các Nghj quy&t, van bàn cüa Trung rang và dja phixong v cOng 
tác hi nhp quôc tê và ngoi giao kinh té. Tuy nhiên, do di djch COVID - 19 
büng phát trên toàn dn nên so liiqng doàn ra, doàn vào sçlt giãm manh so vOi 
cOng k5' närn ngoái, tInh dn 30/10/2020 sO h.rcxng doàn khách nlsOc ngoài vào 
lam vic là 31 doãn/1 88 luçt nglxO'i. Tinh dã to chi.rc don tiêp và lam vic vâi 

A A . I F A A m9t so doan niur: Doan Di su quan Cu Ba tal  Vit Nam, Giani doc NPA (to 
chirc viên trçl nhân dan Na Uy) khu vuc châu A, Giám dôc co quan phát triên 
quic tê Hoa KS'  (USAID), doàn cru chiên binh M9 tham chiên tai Viêt Nam 
(WA)... DOng thOi, tham gia rnt so hi nghj nhu: hi nghj "Lãnh dao dia 
phuoiig Vit Narn - Nht Bàn 2020", Hi nghj "Gp g Han Quôc 2020". 

VI. TON TiI, HAN CHE VA NGUYEN NHAN 

1. Ton ti, hn ch 

- Nhiu chi tiéu kinh t - xâ hi trong 10 thang du nàrn và rc thuc hin 
câ näni 2020 tuy cO tang trrng so vi cOng k5' nhung tang cOn thp nhu: 
Tôc d tang trung kinh té, Thu ngân sách nhà nuâc trén dja bàn, chi s san xut 
cong ngbip (TIP), tao  vic lam rnOi, thu xuât nhp khâu, tong mirc ban lé hang 
hóa và doanh thu djch vy tiêu dung... 

- Hoat dng thuang mai, djch vii gp khó khàn bOi djch bnh và chju ánh 
hi.rOng cOa bin pháp c.p bach phOng, chng djch bnh COVID- 19, môt s hoat 
dng kinh doanh, djch vi nhiêu tháng 1in phâi tarn  di'rng. 

- Hu ht quy mô các hoot dng dAu tu du ljch cOn nhô, phisang thirc kinli 
doanh chirn duçc cãi tiên dOi m0i. Hoat dng kinh doanh IQ hành chua that 
chuyén nghip; cong tác quãng bá, xOc tiên du ljch Va Cong tác tip thi thi 
trung chua duçrc sir quan tam cOa doanh nghip. 



- H thrig k thut triên khai 11ng diing CNTT con thiêu dng b; Vic irng 
diing dich vi cong triic tuyên mrc dO cao (3,4) chiia dt myc tiêu, vic irng ding 
CNTT trong ho?t dng cCia các doanh nghip chua gn vó'i vic phát triên 
thuong mai din tCr. 

- Cong tác vtn dng tuyên truyn các h kinh doanh chuyn di thành 
doanh nghiêp cOn gap nhiêu khó khän. Nhiu doanh nghip gp phái khó khän 
trong ho?t dng san xuãt kinh doanh dn dn phái tini ngCrng và giãi the doanh 
nghip (co 176 doanh nghip tam  ngcrng hot dng tang 52% so vói ctng k' 
nãrn ngoái và 78 doanh nghip giâi th). 

- Cong tác quán l nhà nuóc v dt dai cOn có init ban  chá, nht là trong 
quy hoach, kê hoach sr diing d.t cO nói cOn chua thng nhât vâi các quy hoach 
khác; các thà tiic hãrih chInh v tht dai cOn chông chéo, cong tác giao dt, cho 
thuê d.t gp khO khàn. 

- Hành lang pháp l ye hoat  dng du ts tai  Vit Narn dã thrgc hInh thãnh 
và thng buóc diu chinh, bô sung, hoàn thin. Tuy nhiên , trong qua trInh triên 
khai thuc hin con chOng cbéo, thiêu sir thng nhât, gay khó khãn cho co quan 
thârn djnh, nhà dâu tu. 

2. Nguyen nhfin 

2.1. Nguyêiz n/ia;, klzáclz qiin 

- Djch bnh COVID-19, djch bnh trên cay trng, con nuôi vâ thai tit 
din bin phic tip ânh hu0ng rt ló'n tlnh hInh phát triên kinh t - xä hii cüa 
tinh; nhiu hott dng san xut, kinh doanh, thuong mui, djch v ngung tr; dOi 
song cCia nguii dan gp nhiêu khó khãn. 

- Ngun vn du tu tr ngãn sách nhà nuc g.p rt nhiu khó khàn, chiia 
dáp irng di.rçic yêu cu phát triên cho các ngành và 1mb virc. 

- Cong tác GPMB cbm, không dam bâo tin d bàn giao cho nhâ du tu, 
gay khó khàn cho nba dâu tu trong triên khai thirc hin dir an cing nhu trong 
vic quyt djnh du tu. 

2.2. Nguyen u/ia,: clifi qua;: 

- Co mt s Sâ, Ngành, da phiwng chua thrc sir quyt lit trong t chirc 
thiic hin k hoach duc giao, nht là k hoach vn du tu cOng dã b trI; trong 
tO chc thirc hin cOng tác den bi, giãi phóng mt bang; trong cong tác hoàn 
thin, thrn djnh h sa dr an, thi& k, bàn ye thi cOng;... 

- San xuât hang hOa cOn mang nng tInh cá th& manh man, phãn tan. Các 
mô hInh san xut nông nghip quy mô nhO, chm di..rc nhân rng. Nang hrc san 
xuãt kinh doanh, nàng lrc quân trj. cüa phAn lón doanh nghip trCn dja bàn tinh 
chua dáp i:rng yêu cu phát trin và hi nhp. 
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- Co' si h. tng và các chinh sách h trç dAu tix chua dap üng yeu cu cüa 
nba du tu, h tng vn là hn ch trong kêu gi dâu ti' vào tinh Quâng Trj. Di 
ngU can b lam cong tác xc tin du Ur con thiu ye so luqng, da s hoat dng 
kiêrn nhiêrn, tInh chuyên nghip chua cao, kinh nghirn và k nàng xüc tiên dâu 
tix can nhiu h?n  ch, chua dáp rng duoc yéu cu t1c tin dang d.t ra. 

- Các h kinh doanh chuyn di thành doanh nghip con g.p nhiu khó 
khän,trong do các nguyen nhãn chInh là do ngui thu tiic hânh chInh (ye kê khai 
thuê, bào hiêrn xâ hi, chap hành các quy djnh ye so sách kê toán, tip cn vói 
vic so boa doanh nghip, kê Ca e ngi vic thanh tra, kiêrn tra hang närn...) sau 
khi chuyên dOi. 

Phãn tht'i' hai 
KE HOACH PHAT TRIEN KINH TE - xA HQI 

VA DAM BAO QUOC PHONG - AN NINH NAM 2021 

Nàm 2021 có nghia dc bit quan tr9ng, là näm t chirc D?i hi dui biu 
toàn quc ln thu XIII cüa Dãng, bâu cr Quôc hi khóa XV và Hi dông nhân 
dan các c.p, là nãrn d.0 tiên thirc hin Chiên ltrcic phát triên kinh t-xã hi 10 
nàrn 2021-2030 và Kê hoach phát trin kinh tê-xä hi 5 nàm 2021-2025 theo 
Nghj quyt cña Quc h5i, HF)NI) tinh. 

TInh hinh quéc t, trong nuó'c dir báo có nhUng thO'i cci, thun 1çi, khó 
khãn, thách thüc dan xen, trong do di djch COVID- 19 tiêp tic tác dong tiêu cllc 
hen nhiu rnt dn kinh t th giOi và Vit Narn. Kinh tê trong nu6c vn cOn khó 
khän, tirn n nhiu rüi i'o, dt ra nhiu thách thc cho qua trInh phát triên ben 
vüng, tang tru0ng kinh th,rnôi trtxOng du ti.r kinh doanh và hi nhp kinh t dc 
bit du tu tir các thành phân kinh t, nhât là kinh tê ti..r nhân. Thiên tai, djch 
bênh din bin khó lu&ng. Nhu c.0 du tu cho phát triên, nhât là k& cu h thng, 
bão dam an sinh xà hi, quôc phông an ninh, 1.'rng phó vói biên dOi khI hu rat 
lón nhung nguôn hrc cOn hmn hçp. 

Tuy nhiên ben cnh nhQ'ng khó khãn, thách thirc nhu trên, tInh hInh chInh 
trj - xa hi và kinh tê yl mô on djnh; lam  phát du'çc kiêm soát, niêrn tin cüa cong 
dng doanh nghip và ngu'O'i dan ngày cãng ting len...; dông thi vói nbQng giâi 
pháp chi dao,  diu hành cüa ChInh phü ye câi thin rnOi tru0ng du tu kinh 
doanh, h trçl và phát triên doanh nghip s tháo gor nh&ng khó khàn hong san 
xuât kinh doanh, thOc dy tang trithng mnh hon nhäm phát buy các kt qua dà 
dat du'qc, vtrt qua các khó khàn, thách thuc, tao  tiên dé thun lqi d pbát trin 
kinh t - xa hi trong giai doan 202 1-2025. 

I. MLJC TIEU 
1. Myc tiêu tong quát: 



Tp trung thrc hin hiu qua mic tiêu vira phông, chông djch bnh, báo 
v sirc khóe nhân dan, vra phic htM và phát trin kinh th-xä hi trên co sâ giü 
vung on dinh kinh th vi rnô, kirn soát 1m phát, báo darn các can di Ion; thác 
day rnnh me cci cu 1ii nén kinh t gn vói dôi inói rnO hInh tang tru0ng, náng 
cao näng suât, chAt luong, hiêu qua, tInh tir chO và src c?nh  tranh. Chili tr9flg 
phát triên nguôn nhân hrc chat lugng cao gän vOi phát triên khoa h9c, cong ngh 
và dôi mOi sang tao; thuc hin tot các nhirn vii phát trién vAn hóa, xã hi, bão 
darn an sinh xa hôi, di song nhãn dan, bâo v rnOi tru&ng, phông, chng thiên 
tai, djch bênh và thIch ilrng vói biên dôi khI hu. Day rnanh cãi cách thi:i tic hành 
chInh, tao môi tnrOng dAu tu, kinh doanh thông thoáng, nâng cao hiu qua cong 
tác phông, chông vi pharn pháp 1ut, tham n.hüng, lang phi và giái quyt khiêu 
nai, to cáo; lam t& cOng tác thông tin truyên thông, tao  dOng thun xA hi. Ciling 
cô quôc phông, an ninh; day manh  các hoat dung di ngoi và hOi  nhp quôc tê. 

2. Các clii tiêu cliü yêu 

2.1. Các chi tiêu kinh té 

- TOc d tAng trirOng kinh t (theo GRDP) dat  6,5-7% so vOi nàrn 2020, 
trong do: nông - lam - ngl.r nghip tAng 2,5-3%; cong nghip - xây dirng tAng 10-
11%; djch v tAng 6-6,5%. 

- GRDP bInh quãn dAu nguôi dat  trén 56,5 triu dông. 

- Tong vOn dAu tu phát trin toàn xA hi dt 3 2.000 t' dng. 

- Tong thu ngân sách trên dja bàn ... t' dông, bao gôrn: thu ni dja ... t' 
dOng; thu tir hoat  dng xuãt nh.p khâu: ... t' dOng. 

- Tng kim ngch xuAt khAu trên dja bàn ... triu USD. 

- San krgng 1uong thirc có htt 26 van  tAn. 

- Trông mOi rrng tp trung: 7.000 ha. 

- Tng san 1ung thus' san 3 7.000 tAn. 

- T' i xã dat  tiêu chI quc gia v nông thôn rnó,i là 60% -61% (co them 5 
xA dt chuAn nông thOn rnói). 

- Tng milrc ban lê hang hoá và doanh thu djch v1i: 36.876 t' dng. 

- S doanh nghip thành Ip mó'i trên 450 doanh nghip. 

2.2. Các chi tiêu xâ hói 

- GiO vQng chuAn phô cp THCS t?i  100% xA, phithng, thj trân; Phân dAu 
k hoach  2021 có them 37 tnthng du9'c cong nhn dat  chuân quOc gia (nang so 
tnrng dat  chuAn len 3 06/397 trithng dat  t' l 77%). 

- T' l lao dng qua dào tao dat 65-70%; trong do: T' 1 dâo tao  ngh cO 
bng cAp chOng chi dat  32%. 

- Tao vic lam rnó,i cho 11.000 lao dng. 

- T' lê bao phili báo hirn y th dat 95%. 

- Müc giãrn t' suAt sinh trên 0,3%o, 



- Giãrn t' 1 h nghèo toàn tinh 1,0-1,5%. 

2.3. Các clii tiêu môi trzr&ng 

- T' 1 dc che phü thng 50% 

- T' 1 dan cu nông thôn duqc sir diing nuc h9p v sinh dat  95,5%. 

- TS'  1 dan cu thành thj dtrçc sr diing nuccc sch dat 95 %. 

- T' 1 thu gom, xir 1' chat thai r.n sinh hoat & do thj dat  95-100% 

2.4. Các chi tiêu ye an ninh, quó'c phông 

- Cong tác tuyn quân dat  100% k hoach 

II. NHJM VIJ PHAT TRIEN CAC NGANH, LINII V1C 
1. T8 chtic thrc hin kp thôi, dng bi, hiu qua các giai pháp diêu 

hànli cüa ChInh phil ye tang cu*ng On dinh kinh tC vi mô, kiCm soát 1,rn 
phát, bib dim các can dôi Ion cüa nén kinh t, thilc day sin xut kinh 
doanh phit triên. 

Tip tiic di&u hành chInh sách tin t chü dng 1mb hoat  nhrn n djnh giá 
trj dông tin, gop phn giQ vilng On dlnh  kinh tê vi rnô, kiêrn soát lam  phát,  tao 
diêu kin nâng cao hiu qua buy dng và phãn bô nguôn von trong nn kinh tê, 
thüc day tang trithng kinh tê ben vüng theo chi do cia ChInh phi và Ngân hing 
Trung uong. 

Tp trung thirc hin các giái pháp tháo gO khó khin cho doanh nghip vi 
h din do inh huâng cila djch COVID -19 vi lü lyt. Trong do, barn sat các djnh 
huOng, chil tru'ong chInh sách phát triên cia ChInh phi, Ngân hang trung uong 
và cia tinh d cho vay Doanh nghip nhó và vi'a phyc vi phát trin kinh th dja 
phuong, tao  vic lam cho ngu&i lao dng; các to ch&c tin dyng tip tic urn t& 
Ch.rong trInh kêt nOi Ngân hing - Doanh nghip; co bàn on djnh lãi sut cho 
vay; nhât là di vói các doanh nghip san xuit kinh doanh trong linh virc nông 
nghip nông thôn, doanh nghip nhO vi vt'ra, xuit khâu, cong nghip h trg &ng 
diing cong ngh cao. 

TIch crc tIm các gui pháp thic dy phit triên sin xut, nuôi duöng và 
tang nguôn thu cho ngân sách dja phirong. Ting cl.rOng cOng tác kirn tra, thanh 
tra dôi tixçing np thu. Khuyên khIch các doanh nghip, to ch&c, cá nhin thrc 
hin nghia vy np thu theo quy djnh. 

2. Dy rn,nh co CU Iii nn kinh tê gãn vói dôi rnói mô hInh ting 
tru&ng, fling cao fling suit, chit Iu9ng, hiu qua vi sfrc cinIi tranli, ting 
cLrông sic chng chii cia nn kinh t 

lfu tiên tp trung sir lath dao,  chi do vi ngun 1irc du Ui d thrc hin 
nhirn vy co ciu lai nên kinh tê gn van dôi m&i mO hInh tang tnr&ng, nâng cao 
chit li.rong tang tri.r&ng, nãng suit lao dng vi s&c canh  tranh cia nn kinh t& 

2.1. V12 hông lain, nglzip, ii: fly sflui 
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Khãn tnxang khôi phiic li san xut, huy dng ngun 1irc scra chra các cong 
trInh, h? tang bj hu hông do thiên tai nãm 2020 gay ra. 

Dy m?nh  san xut 1uong thuc theo huóng nâng cao giá trj hang hoá, darn 
bão an ninh luong thirc, hmnh thânh các ving chuyên canh láa chat hrgng cao 
gän v&i xây dirng cánh dOng lan. Khai thác có hiu qua tim nãng dat dai, lao 
dQng gãn vói diêu chinh quy hoch san xut d phát trin cay cOng nghip dài 
ngãy chü 1ixc cCia tinh, gn san xut vài ch biën vã tiêu th san phâm. 

Khai thác có hiu qua tim nàng dt dai, lao dng gn vói diu chinh quy 
hoach san xuãt dê phát triên cay cong nghip dãi ngày chü 1irc côa tinh, gAn san 
xuât vOi chê biên và tiêu thi san phrn. 

Phát trin chan nuôi theo huâng cong nghip, ban cong nghip, quy mô 
trang tri, gia tri tp trung gn vó,i an toàn sinh h9c và phOng trir dch bnh có 
hiu qua. 

Tip tVc  trin khai rà soát, chuyn dOi dt r&ng phOng h It xung yu sang 
quy ho?ch phát trin rrng san xut. Dy rnmnh vic giao dat, giao thng den tn 
h nông dan d tang cu?ng cong tác bâo v, chàm soc thng. Khai thác g thng 
trông, lam san ngoài g mt cách hcrp 1 và ben vQng. 

Phát trin thus' san thành ngành kinh t mnh, chi1 tr9ng cong tác phOng 
chông djch bnh và an toàn môi trirOng nuOi thug san. Tiêp tiic thrc hin tOt cac 
chinh sách phát triên thôy san trên dja bàn tinh Quãng Trj. 

Du t.x h. t&ng, nâng cao riäng lirc phông ch6ng thien tai, trng phó vói 
bin di khI hãu. 

2.2. Vê cong ngIiip - xOy dt•rng 

Tiêp tc triên khai thirc hin có hiu qua các Chuong trInh, d an tái c 
cu ngành Cong Thuong trén dja bàn tinh; uu tiên phát trin các ngành cong 
nghip có tirn nAng, 191 the rihu: näng 1u9ng tái to (thüy din nhO, din gió, 
din mit tthi), cong nghip ch bin g và nông, lam, thôy hãi san; cOng nghip 
siliccat, các ngành san xut cong nghip si:r ding nhiêu lao dng (dt may). 

Tp trung tháo gâ khó khan cho doanh nghip chju ãnh huâng ccia djch 
Covid -19 dê tang khâ nãng c?nh  tranh. To diu kin thun 1i dê thu hut nhiêu 
dir an diu tu vào lTnh virc cong nghip. D.c bit là h tr nba dãu Ui day nhanh 
tin d cip phép d trin khai thirc hin dr an và hoà hthi din truàc thôi diem 
31/10/2021 di vai 14 dr an din gió vai tong cong xuãt 569,2 MW dâ thrgc 
Thñ t.róng ChInh phü thông nhat dua vâo quy ho?ch din VII tai  Van ban 
795/TTg-CN ngày 25/6/2020. 

IJu tiên tp trung du tu xây dirng và phát triên Khu kinh t DOng Nam 
Quãng Trj lain h?t  nhân phát triên cong nghip, trong do tp trung h trçl nhâ 
du tir dy nhanh tin d thi cong các dir an tr9ng diem nhu dir an nhit din 
than BOT 1, dr an nhà may din tua bin khI hn hcip Quàng Trj 340 MW, du an 
kM hóa lông LNG... 



Dy mnh thu hut du Ui và trin khai thirc hin các dir an dng hrc tai  các 
khu kinh tê, khu cong nghip, cim cong nghip. Trong do, phát triên Khu cong 
nghip Nam Dông Ha theo hung cong nghip sach,  cong nghip cOng ngh 
cao; tip tuc thu hit cac dr an phü hçp, diing quy hoach vào Khu cong nghip 
Quán Ngang; tao  diu kin d thânh 1p Khu cong nghip Tây Bãc Ho Xá, thiic 
dy phát trin cong nghip phia Bc cüa tinh; tip tc h trçi nhâ du ti.r âé sàm 
trin khai dir an Khu cong nghip Quãng Trj (VSIP 8). 

Kêu gci và thi.'ic d.y tin d dtu ttx xay dirng các dir an ch biên nông, lam, 
thüy san, dt may, các dir an phong din, thüy din nhO.Tiêp tc theo dOi don dôc 
ti&i d du tu các dir an nàng hrqng, dr an cong nghip trên dja bàn, nhât là các 
dr an khâi cong dip chào mi1ng 30 näm 1p laj tinh dê srn di.xa vào hoat dng. 
Day nhanh tin d xây dirng Dir an TBA và dithng day 220kV DOng Ha - Lao 
Bâo, Dr an cái tao  diing day 110kV Dông Ha - Lao Báo. 

Du tt.r, di mói cOng ngh trong các ngành cong nghip mQi nh9n cüa 
tinh. Khuyên khIch các dir an cOng nghip mói, cOng ngh và thit bj hin dai. 
Day rnnh i:rng dmg cong ngh rnái trong san xuât và xi:r l môi truO'ng ô các 
khu kinh tê, khu cong nghiêp, curn cOng nghiêp Tang cuong ap dung cong nghê 
tiên tiên dê san xuât san phâm dat tiêu chuân xuãt khâu, nhât là trong các linh 
vrc chê biên nOng, lam, thüy san; khai thác và ch bin khoáng san; san xuât 4t 
lieu xay dirng, nhât là vt lieu mdi, vt 1iu chat luçing cao... Dâu tu xãy dçrng 
h thông xtr l chat thai, nuóc thai tai  các khti kinh t khu cOng nghip, ci1m 
cong nghip. 

2.3. Vê (Izuo'ng 1,1(11 - I'cIz vi 

Tip tiic trin khai các chi.rong trInh, d an ye phát triên thuong mai  trén 
dja bàn tinh42. Thrc hin có hiu qua các ho?t dng xàc tiên thuong mai;  day 
manh cOng tác kêt nôi giao thuong, xu.t khu hang hóa, phát trin thiiong mai 

din ti:r; thrc hin lien kêt, hcip tác tim kiêm thj tru0ng ni dja de tiêu th các 
mt hang the mnh cüa tinh; thirc hin tt cuc vn dng "Ngithi Vit Nam ixu 
tiên dung hang Vit Nam". Tng cuông thu hut du tu các trung tam dlch  vi 
logistic, các tng kho trên tuyn hành kinh th DOng Tây phiic vii kru thông hang 
hóa hai chiêu gia các nuóc ASEAN. 

Mi rng thj tnl&ng xut khâu các hang hoá san xut tai  dja phuang. Tang 
ci.thng dâu tranh phông, chOng buôn 1u và gian l.n thuGng mai  trén dja bàn, tp 
trung vão các rnt hang trong diem nhis hang hóa phic v11 tiêu dung. Phát trin 
manh các djch vi v.n tãi, kho bâi, djch vi qua cánh, dóng gói san phâm, linh 
kin hang hoá; djch viii buu chInh vin thông trén tuyên hânh lang kinh t Dông 
Tây. 

42  Trin khai Chung trmnh phát tiién tIrnng rni biën giói tinh Quãng Tr gial don 202 1-2025; ChLwng trinh 
phât triên thtrong mi din tCr tinh Quàng Trj giai don 202 1-2025; Dé an phàt trién djch vv logistics trén da bàn 
tinh Quáng Trj den nàrn 2025 
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Tip t1ic du tu, xãy dung hoãn thiên co ban kt cu h? tang ctra khâu 
Quôc tê La Lay. Phôi hçp chit chë vói các B, Ngành giãi quyêt các vithng 
mac, tio diêu kiên thuân Içii thu hit du tu, phát trin san xut kinh doanh, khai 
thác vâ phát huy lçi the cüa tuyên hãnh lang kinh tê Dông - Tây. 

Khuyn khIch và tao diu kiên thuân lcyi cho nba du tu thic hiên các di.r 
an dãu tu trong các linh vurc: san xut hang xut khu, xây dirng các trung tarn 
thuong rni, siêu thi, kho dr trc hang hóa, kho ngoi quan, mng hrói chçi, trung 
tarn hi chci triên lam, nãng cp h thng các ci:ra hang xàng du, phát triên mô 
hInh cüa hang xäng du gän vi tr?m dirng  nghi hoc cra hang kinh doanh xãng 
dâu và dich vu tng hop trén tuyên Quc l 9, duäng Ho ChI Minh, Quôc I 1; 
phát triên rnng 1uó'i cüa hang xãng du t?i  các tuyn giao thông cap huyn. 

3. Tang cu*ng huy dng, su' diing có Iiiu qui các ngun Iirc du tn 
cüa nên kinh tê. 

TIch curc thirc hin tái Co cu du tu công; huy dng tM da ngun vn 
ngân sách cho dâu tu phát triên theo 1u.t d.0 tu công; Co cci chê chInh sách h 
trq dé khuyên khIch, thu hu'it, khai thác ngun von xã hi hóa dé dâu tu vào các 
cong trInh thit yu, quan trong theo hlnh thirc c1i tác cong tu (PPP) va tr các 
nguOn von doanh nghip, nhân dan. TM mu hóa su ding nguôn hrc dat dai, thOc 
dy các dr an du tu theo hInh thurc PPP trong các linh vurc h tang k9 thut, 
giao thông... 

Dy mnh thu hOt du tu tnrc tip nuó,c ngoài vào tinh. Tranh thU sir 
trq, giOp dôr cUa Trung uong dé vn dng và triên khai thirc hin các dr an ODA 
và ngun vn do các b, ngành Trung ucing quán l. Phãn dâu triên khai rnt so 
dir an dng hrc dã duçc xác djnh, nh.t là ti Khu kinh tê Dông Nam. 

Phân b và sCr dyng có hiu qua vn du tu cong (bao grn Ca vn ngân 
sách tinh, vn ODA, von vay uu dài, các nguôn h tr? tr Trung uong Va nguôn 
khác). Tp trung du tu xây dirng kt cu ha tang giao thông tr9ng dirn; dAu tu 
ha tng nông nghiêp, nông thôn; dãu tu các cong trmnh phUc lçi xã hi; h trçl 
dâu tu ha tng du ljch... 

4. Day mn1i xay duyng kt cu h tang dng b nhu giao thông, nang 
Juqng, nông nghip, iiông thôn...; Tip tic xãy dirng nông thôn mO'i. 

4.1. Tip t11c dâu tu xây dirng kt cu ha tng turng buóc clang b, khc 
phyc dn các dim nghën trong phát trin kinh té - xã hi cUa tinh. Hoàn thành 
rnt sa dm,r an tr9ng dirn, dng Imrc, có s1rc lan tOa, thOc day phát trin kinh té - 
xâ hôi cUa tinh, nh.t là các cOng trInh giao thông quan trQng kêt nOi các khu 
kinh t, khu cOng nghip, ccra khâu quOc t Lao Bão, La Lay vi câng Cira Vit, 
cãng M ThOy và h th6ng giao thông quc gia; xây dirng Co Sà ha tng các dO 
thi trên dia bàn tinh. 

4.2. Huy dtng mi nguan lmrc dê thrc hin có hiu qua Chi.rong trInh myc 
tiêu Quac gia v xây dyng nông thôn mi 



Tiêp tiic day mnh cong tác tuyên truyên, vn dng nhäm nãng cao nhn 
thirc cho can b và nhân dan. Phát huy tôi da vai trô chü the ciia ngtthi dan, tio 
diu kin dê nhân dan tu nguyen, chü dng, sang tao  tharn gia xây dirng nông 
thôn rn&i. Nâng cao chit hrong và duy trI thithng xuyên, lien tiic các phong trào 
thi dua xay drng nông thOn m&i gän vi các hoat dng c the, thiêt thirc. 

TIch cl:rc buy dng ngun 1irc du tu cci s& ha tng thit y&i trrc tiêp gän 
vói phát trin san xut và dan sinh; Quan tarn ru tiên nguôn hrc dâu ti.r ca si ha 
tng dôi vOi các dja phuong Co diêu kiin  khó khàn, mien nüi, yang sâu, vüng xa, 
bãi ngang, yen bin. Nghiêm tüc thirc hin các quy djnh ye quãn 1 dâu tu, xây 
drng trong xây dirng nông thôn mói. 

Dy mnh hqp tác quc th, kêu gçi, vn dng các t chrc quc th h trg 
xây dirng nông thôn rni; thu ht doanh nghip dâu tu vào nông nghip, nông 
thôn; t?o  diu kin thun lçxi cho ngui dan, HTX, doanh nghip ducc tiêp cn 
các ngun von tin dyng dâu tu vâo nông nghip, nông thôn; buy dng hcip l 
nguôndónggópcacôngdOngdâncudiaphuong. 

Tip tue thuc hin d an xã, thôn nông thôn m&i kiu rnu trên dja bàn tinh, 
các rnô hInh chinh trang nông thôn theo huóng xây dirng mô hmnh " dumg dçp, 
nhâ dçp, vuôn dçp, thôn dp"; d an bão v môi truO'ng trong xây dirng nông thôn 
in&i; xây drng nông thôn rnói gãn vói do thj hóa. 

Tip tic d.y manhchuo'ng trmnh OCOP (mi xã, rnt san phm) theo 
chuong trInh cüa B Nông nghip và PTNT phü hccp vOi nhu câu thj tnring và 
tirn nãng phát trin các san phrn duçic lira ch9n. 

Chi dao  các da phuong thuông xuyên tO chirc rà soát, dánh giá k& qua 
thirc hin các tiêu chI nông thôn mói. Xáy drng k hoach,  giâi pháp chi dao  ci 
th di vói cac xã dã dt chuân, các xã phn du dat  chun theo 1 trInh hang 
nàrn, các xâ có so tiCu chI dat  con thâp. Các xã dã dat  chuân nông thôn mi tip 
tiic duy trI, nâng cao ch.t lucing các tiêu chI và n 1rc huy dng ngun 1irc xãy 
drng xä nOng thôn rnOi kiéu mu. 

5. Tip tiic thtrc hin các giai pháp ciii thin rnôi truông du tu kinh 
doanli, nâng cao nuiig Itic  c,nh tranh, phát triCn doanli nghip. 

Thirc hin có hiu qua các chuong trmnh, dé an cãi thin môi tru&ng du tu 
kinh doanh, nâng cao nAng lirc canh tranh, phát triên doanh nghip. Phát huy 
hiu qua hoat dng cüa Trung tarn phic vii hành chInh cong và Trung tam xc 
tin dãu tu, thuang mai  và du Ijch tinh. Day rnnh cOng tác xiic tien, kêu gi dâu 
tu các dir an tr9ng diem vào các khu kinh te, khu cong nghip vâ khu djch vii du 
ljch ci'la tinh theo diing quy hoach  d.c bia là Khu kinh té Dông Narn Quâng TrI. 
1-16 tra, tao diu kin d các nhà du tu t chc triên khai thirc hin các di an 
dOng tin d. 

Djnh k' t chirc Hi nghj dM thoi gi&a UBND tinh vOi doanh nghip, 
di thoai chuyen d nhu: Tài nguyen môi truOng, thuê, bão him...nhrn kjp thai 
giâi quyt nhiing khó khàn, vuóng mac cho doanh nghip; duy trI có hiu qua 
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mo hInh câ phê doanh nhân. Khuyn khIch các doanh nghip gia tang san xut 
do ãnh hrnng cüa djch COVID-19. 

Tiêp tic triên kbai thirc hin có hiu qua Nghj quyêt 02/201 8/NQ-HDND 
ngày 18/7/2018 cüa HDND tinh v h tn pliát triên doanh nghip, kh&i nghip 
doanh nghip tinh giai don 2018 - 2021; Quyt djnh so 2353/QD-UBND ngày 
1 2/10/20 18 cüa UBND tinh v viêc ban hành Ké hoach to chtirc thc hin Nghj 
quyêt s 02/201 8/NQ-HDND ngày 18/7/2018 cüa HDND tinh. 

Chi dio các ngành, dan vj, da phuo'ng lien quan to chüc hi nghj quán 
tnit den toàn bô can b cong chi'rc v nhü'ng phãn ánh và nhüng kin ngh cCia 
doanh nghip; dông th&i, chân chinh thai d phic vçm doanh nghip dn toàn b 
cong chüc, vién chrc ngành mInh. Tang cuô'ng han nQa hiu qua cong tác tham 
van Doanh nghip, to diu kin doanh nghip tharn gia vâo gop ' chInh sách, 
pháp 1ut Co lien quan tai  tinh. 

6. Nâng cao cht Iucyng vã sü dyng hiu qua ngun nhfin hrc gin vol 
dy nitnh di rnói sang tmo, Ong dyng và phát triên minh me khoa h9c, 
cong ngh 

ChO tr9ng dào t?o  ngun nhân hrc có k näng, trInh d chuyên mon ks' 
thut cao, am hiu pháp Iut, tang nhanh t' 1 lao dng qua dào t?o  có bang, 
chrng chi. Tiêp tuc dôi nii can bàn, toân din giáo diic vã dào t?o  dáp Ung yeU 
câu cong nghip boa, hiên di hóa trong diêu kin kinh tê thj tnrOng djnh hu&ng 
xã hi chü nghia và 1ii nhp quc t. Triên khai t1c hin chi.rang trInh sách 
giáo khoa giáo dic phô thông mó'i; tAng cuông giáo di7ic d?o dec, 1& sng cho 
hoc sinh, sinh viên; Chü dng t chirc các phuo'ng an h9c tp trong diêu kin 
tInh hInh djch bnh COVID-19 din bin phirc tap; tiêp t1ic dâu tt.r co sâ vt chat 
phmc vy t& cong tác dy và h9c, phn du ké hoch 2021 có them 37 trithng 
duqc cong nhn dt chun quc gia (nâng so tnthng dt chuân len 306/397 
trithng dt t 1 77%)43 

Trin khai thrc hin có hiu qua Nghj quyt so 3 1/2017/NQ-HDND ngày 
14/12/2017 càa HDND tinh v chInh sách h trçT áng ding và nhãn rng các kt 
qua khoa h9c và cong ngh trCn dja bàn tinh giai don 20 17-2025. D.y mnh 
hot dng khoa h9c cOng ngh phyc vi cO hiu qua các chi.rang trInh phát trin 
kinh t- xA hi. TAng cuOng h trg các doanh nghip dôi mói cOng ngh, irng 
dmng rng rAi thành tiru khoa hçc cOng ngh, cOng ngh sinh h9c, cong ngh sau 
thu hoch, các tiên b k thut canh tác, cái to dat phiic vi yêu câu cOa san xut 
và dOi sng. Tang cithng cOng tác quãn l', kiêm tra thirc hin nhiin viii khoa 
h9c cong ngh; theo dOi rng dyng kt qua nghien c1ru vão tic tin. Hu&ng dan, 
h trq các co s& san xuât kinh doanh Va các doanh nghip xác lap, bão ye quyên 
sô h&u cOng nghip theo yeu câu; xây dçrng vâ phát trién các hot dng djch vçi 

trong do cp rnin non có 15 tnthng, cap Tiéu hçc 07 trirOng, cap THCS 04 tnthng, TH&THCS CO 08 trirng 
và THPT 03 trir&ng 
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khoa h9c và cong ngh, dc bit là djch vu thông tin, us van, môi giâi, dánh giá, 
thãrn dinh và giárn djnh cOng ngh. 

7. Phát trin vn hóa, xã hôi; thuc hin tin b, cOng bang xã hi, 
ning cao dô1 song nhin dan, bäo darn gn kêt hal hôa gifla phát triên kinh 
tê vol xi hôi 

Tang cuông cOng tác quán l nhà nuóc v các ho?tdng van hóa vâ th 
thao theo dung quy dinh. Tiêp tIic thirc hin cong tác bão tOn, phát huy giá trj di 
san van hóa dan tc. T chüc t& các giái th thao trên dja bàn tinh. 

Tip tiic thirc hin hiu qua các bin pháp phông, chng và giãm thiu 
thit hai  ti.'r dii djch COVID-19 và các djch bnh khác; tang cthng tuyên truyên, 
nãng cao thirc phông, chng djch, tuyt dôi không chO quan, rnt cánh giác 
trui5'c djch bnh. Tiêp tiic thrc hin các giãi pháp nãng cao chat lu'çing khárn 
ch€ia bnh; dy rnnh irng ding cOng ngh thông tin trong quán 1, k.hárn, chra 
bnh tai  các bnh vin; tiêp t%lc trin khai thirc hin tOt co chê tir chO t?i  các 
bnh vin cOng lip; tAng curng cong tác y t dir phOng. 

Tip tçlc rni rng cMi tugng thaii gia bão hini xA hi, trng buóc thirc 
hin "bâo hiêm y tê toãn dan". Kiêm soát tAng dan sO và giâm mat can bang gii 
tInh khi sinh. Thuc hin tot các giài pháp nâng cao chat lu'çing dan s& tip tVc 
nhân rng các mO hInh không sinh thir con 3 tr& len. 

Dy rnnh cOng tác giâi quyêt vic lam và xuât khãu lao dng, tao  diu 
kin thun lçi cho vic tuyên diing và s':r ding lao dng cua doanh nghip. Quan 
tarn cong tác giãi quyt vic lam cho lao dng mien niii, dc bit là dng bào 
dan toe thiu sO. 

Thrc hin dng b, hiu qua các chmnh sách, chuong trInh, dir an và giái 
pháp giâm nghêo; ché d, chInh sách dOi vói gia dInh thuong binh, 1it s5 và 
nguii có cOng v&i cách rnng. 

Tip ttic phát buy hiu qua Chi.rang trInh mvc  tiêu quc gia giãrn nghèo 
ben vüng. Day rnanh  cOng tác phông chông t nn xA hi; thirc hin tot cOng tác 
tip nhn, h tr nan  nhan bj rnua ban tth v tái bOa nhp cong dng. 

Tip tiic chi trã kinh phi h trçi cho các nhóm di tugng ngtthi lao dông, 
nguOi s1 dting lao dng và h kinh doanh gp khó khAn do djch COVID-19 theo 
Nghj quyêt cOa ChInh phi; thirc hin tt các chInh sách an sinh xA hi; nãng cao 
hiu qua cong tác dào t?o  ngh giái quyt vic lam, xut khâu lao dng. 

Tip tic quan tam chArn lo và trin khai thrc hin tt chO trung cOa 
Dãng, pháp lut cOa Nba nuóc, các Chuong trInh, dé an cOa ChInb phi vã chInh 
sách cOa da phuong ctôi vâi vung biên giO, vüng dc bit khó khAn và vung 
dOng bào dan tc thiêu so. TAng c1.rYng cong tác quAn l nba nisóc, tao diu kiên 
bão darn cho các hoat dông ton giáo phát trin theo dung quy dnh pháp lut. 
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8. Quãn I, khai thác, sü dyng hiu qua, bn v11ng tal nguyen thiCn 
nhiên; bão ye môi truông song; chil dng üng phó có hiu qua vói biên dôi 
khI hu, phông, chông và giãrn nhç thiên tai 

Tp trung chi dio vic thi hành các quy djnh, Nghj quyt, chi.rong trInh, 
ké hoach dA ban hành thuc Iinh virc tâi nguyen và môi trung. Chi do dày 
rnanh dau tir Co s& h tng, du giá quyn sr diing dat; Rà soát qu dt dé to 
clthc dãu giá quyên sü diing dat các khu dt có giá trj thuong miii cho các dir an 
theo qui hoach nhàm dam báo hiu qua du tu. 

Tip tyc rà soát, kim tra, kjp thôi xfr 12  nghiêm các tnrông hcp vi phirn 
pháp Iut ye rnôi tnthng; tang cilông cong tác quãn l nhà rnlóc dOi vri các hot 
dng khai thác cat, söi lông song, bâi bôi trén dja bàn; x1r 1 nghiêm các hot 
dng khai thác, 4n chuyên cat, sôi lông song, bãi bôi trái phép. 

Tip tic trin khai thrc hin ding b, có hiu qua các giãi pháp nhm dy 
nhanh tiên d giâi phóng mt bAng tIc hin các dir an dãu tu có sir ding dat 
trên dja bàn tinh. 

9. mnli cong tác xày dyng, nàng cao hiu ltrc, hiu qua quàn ly 
nba nuót, chat 1u9'ng di ngü can b, cong c1iüc, viên chüc chp hànli k)2 
lut, k5' cuong, sip xp Va tinh gon b may; xãy di'ng ChInh phIl din til' 
hthng tói ChInh phIl s, nn kinh t s và xä hi so; cãi cách hành chInh tu 
phãp; phông, chng tham nhIlng; thirc barth tiêt kini, chông lang phi và 
giãi quyêt khi&i ni, to cáo 

Kiên quyt di mói, s.p xp ti chüc b may tinh gçn, hiu 1rc, hiu qua; 
tinh giàn biên ch gãn vó cc, cAu li di ngIl cong chrc, viên cht'rc; nàng cao 
chAt luçrng và hiu qua hot dng cIla các don vj sir nghip cOng 1p  theo tinh 
than Nghj quy& s 1 8-NQ/TW và s 1 9-NQ/TW; sit cht k)2 lut, k)2 cuong, 
nâng cao hiêu qua thi hành pháp 1ut; Triên kJiai các nhirn vv dê ra trong Dé an 
sap xêp, t chrc lai các don vi hành chInh cap xã, thôn, bàn, khu phô; Thirc hin 
D an chuyn dôi vj trI cong tác và Dê an "Dão t?o,  bi duOng can b lãnh do, 
quán 1)2 cIla tinh giai doan 20 16-2030". 

Phát trin ChInh phIl din tCr theo tinh thAn Nghj quyt s 36aJNQ-CP 
ngây 14/10/20 15 cIla ChInh phil. DAy rnnh CCHC gãn lien vi &ng ding cong 
ngh thông tin và áp ding h thông quãn 1)2 chat lu9ng theo tiêu chuAn TC\'N 
ISO 9001:2005; rà soát, cong bô thIl tiic hành chInh và xây drng quy trInh giâi 
quyt ISO TCVN 9001:2015, tang ci.rô'ng tiep nhn và giao trã trrc tuyn thIl tc 
hành chinh mirc d 3 và mirc d 4, tao  Ip ho so, tài khoãn trirc tuyn cho ngi.rôi 
dan, doanh nghip. 

Trin khai dng b, quyt lit các giài pháp phOng chông tham nhIlng, 
lang phi; tang cl.r&ng thanh tra, kiêm tra, kim toán, nhât là các linh viic d phát 
sinh tieu circ và xr 1)2 nghiêm các vi phm. Kiên quyt xCr 1)2, khAc phiic tInh 
trang "tham nhIlng vt", nhIlng nhiu, gay phiên ha cho ng1.ri dan và doanh 
nghip. Nâng cao hiu qua cong tác thirc hành tiet kim, chOng lang phi trong 
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các lirib virc Va trén toàn xâ hi; truóc h& là trong các ca quan hánh chInh nhà 
nu.oc. 

Thrc hin dng b các giái pháp nãng cao hiu qua cong tác tiêp cong 
dan, giái quyt khiu nai, t cáo; thrc hiên nghiêm trách nhim tiêp cong dan 
cüa ngithi dirng dãu. Tip nhn, giái quyêt kjp thi và cOng khai két qua giãi 
quyêt phán ánh, kin ngh cüa nguii dan, doanh nghip. Tang cu&ng kim tra, rà 
soát, giâi quyt dirt diem các vii khiu ni, tO cáo phtirc t?p,  kéo dãi, dix 1un xâ 
hôi quan tarn. Nghiêm tilc t chirc thrc hin các quyêt djnh giãi quyt khiêu ni, 
quyêt dinh xr 1 to cáo da có hiu lrc pháp 1ut. 

10. Cüng c, tang cu'ô'ng quc phông, an ninh 

Quán trit sâu sc di.thng 1i quc phèng, an ninh cüa Dãng trong tlnh 
hInh mói. Thirc hin các chi thi, nghj quyt cüa Trung ung Dâng, Quãn u' 
Trung txong, Dãng u Cong an Trung 1xong, Tinh üy ye nhirn vi quôc phông, 
an ninh. Tiêp tiic cCing cô tiêm lirc quc phông, an ninh, xây dirng the tr.n quOc 
phOng toàn dan vrng chc gn kt cht chë vii the trn an ninh nhân dan, bão v 
v€'ng chàc dôc lap, chü quyên, 191 Ich quôc gia; Kêt hop cht chê phát trin kinh 
tê, van hóa, xã hti vd báo dam quc phông, an ninh, chü tr9ng vüng sâu, vilng 
xa, biên giói, hãi dáo. 

COng c& kin toàn và nâng cao hiu qua hot dng cOa Hi dng Giáo 
dc quc phôn và an ninh các cap. ChO ding chuân bj lirc lixçing, hu can và 
các k hoach  tác chin cii th. TIch circ ph& hcTp vi các cap chInh quyn dja 
phlxGng giOp dan phông cMng, khc phiic hu qua thiên tai, bão hit; tIm kiêm 
cOu nan. Xây dirng Ca sâ xâ, phuèng, thj trân cirn an toàn lam chO, sn sang 
chiên du và an ninh trt tir ngày càng v0ng chãc. Nâng cao cht li.rçing tng hcip 
cOa hrc ltrcing cong an xã, bão v dan ph, dan quân tir v, d1r b dng viên, t1c 
hin tM nhim vii huân luyn, khã nàng sn sang chiên dâu trong moi tInh 
huOng. Thirc hin t& chuo'ng trinh hcip tác giüa hrc lucing vu trang Quáng Trj 
vó,i lirc li.rçng vu trang các tinh b?n Lao có chung du&ng biên giOi nhm darn 
báo an ninh quôc gia, phông chông ti phrn. 

Tao chuyn biên tIch c1rc, rO net v trt tir, an toàn xä hi; t&ng buOc dy 
lüi, lam giârn các diu kin nay sinh các 1oi ti phrn và vi phm pháp lut; tp 
trung du tranh vài các loai  ti phrn, nht là ti phrn có tO chirc, ti phrn hInh 
sr lien quan den "tIn diing den", cho vay !âi nng, ti pharn ma tüy, tOi  phm 
cOng ngh cao...; giâm thiu tai nan  giao thông và iin tac giao thông; tang cithng 
cOng tác phông, chng cháy nO. 

11. Tiêp tic triên khai hiu qua hoit ang di ngoi 

Tip tyc quán trit chO truang di ngoui cOa Dãng Va Nhà nixoc, chO dng 
dy mnh trin khai, t1c hin Cong tác dôi ngoigóp phân vào myc tiéu giu 
vng inOi triiông hOa bmnh, n dnh; bão v dc 1p, chü quyn, thong nht và 
toãn vçn lânh tM; mo rng và dixa các mi quan h di ngoi di vào chiu sau, 
hçp tác thrc chat, hiu qua. Tiêp tyc quán trit và dê xuât trin khai thi.rc hiên 
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nghiêm tüc K& 1un 33-. KL/TW ngày 25/7/20 18 cCia B ChInh trj v vic tiêp 
tuc thi.rc hiên Quy ch quãn 1 thng nht các hot dng dôi ngoi và Huóng dan 
05-HiD/BDNTW ci:ia Ban Dôi ngoi Trung u0ng. 

Thirc hin hiu qua Nghj quyt s 05 - NQ/TU ngây 25/7/20 17 cüa Tinh 
iy ye tiêp tJc dy rnnh hi nhp quc t gän vói Nghj quyêt so 06-NQ/TWngày 
5/1 1/20 16 cia BCHTW khóa XII. Trin khai các hoat dng ngoi giao phát triên 
kinh té và các nhim vii do B Ngoi giao, Tinh üy, UBND tinh giao thrc hin. 
Nâng cao hiu qua hçp tác vth các di tác, nba du tu dâ có và tIch circ xây 
dirng, k két các thOa thu.n mri trên Ca si tIm hiêu k tiêm nàng, diem tuang 
dông và các hop tác cu the, thiêt thuc, có tr9ng tam, tr9ng diem, qua do m& rng 
th tnrông, tranh thu các nguôn 1rc v vn, cong ngh, k näng quàn 1 tü các 
dôi tác nuó,c ngoâi. 

Ma rng và nãng cao hiu qua các boat dng di ngoi và hi nhp quc 
tê gAn vói an ninh quc phOng, darn báo giü vQng chü quyên quôc gia, trt t1r an 
toàn xã hi. Kin toàn, nâng cao hiu qua cOng tác thông tin, tuyên truyén dôi 
ngoi, cOng tác nguô'i Vit Narn nuóc ngoài. 

Tang cung cOng tác phi hgp và thông tin giüa dja phuang và Bô Ngoi 
giao nhrn tang cithng cOng tác di ngoi tai  dja phuong. TIch circ tham mini 
UBND tinh, phi hqp vói các Sâ, ban, ngành vn dng các dr an và vin tr phi 
dir an rnâi vói tng giá trj cam kt dir uOc 1à10triu USD. 

Trên day là Báo cáo tInh hInh kinh t - xA hi và quc phOng an ninh näm 
2020 và kê hoach  phát triên kinh tê - xâ hi, dam bào quc phông — an ninh nArn 
2021 cüa tinh, Uy ban nhân dan tinh kInh trinh HDND tinh./. 

A'oi u/ia;,: 
- VPCP, VPQH, VP Ch tjch nuâc; 
- B Ttr léiih Qu5n khu 4; 
- T.vu TU, TT/HDND tinh; 
- ChCi tich, các PCI, các UV UBND tinh; 
- Dai biêu HDND tirib; 
- UBND các huyn, thj xâ; 
- Các Sà, Ban ngãnh, Doàn the; 
- VP HDND tinh; 
- Chánh, PVP, CV; 

TM. UY BAN NHAN DAN 

CHU TICH 

VO Van Hung 
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PHU LUC 1 
TInh hInh thrc hin các chi tiêu Kê hoch phát triên KT-XH nãrn 2020 

(Kern theo Báo cáo so': /BC- UBND ngày /11/2020 

cza UBND tinh Quáng Tr;) 

STT Chi tiêu DVT 

Thuc 
hiên 
nam 
2019 

Nrn 2020 
So sánh 

e 
hoach 

1J'ó'c tliu'c 
hién 

TH/KH 
nin 2020 

1 2 5 6 7 

I CAC ciii TIEU yE KINH TE 

1 Tc d tang tru&ng kinh te, 
Trong do: 791 >8,5 3,63 Không dat 

- Cong nghiêp - xáy dcng 13,89 >14 7,25 KliOng dit 

- Dich vy % 6,35 >7 2,31 Kliông dgt 

- NOng - Mm - ngzc nghip 5,10 >4,5 2,95 K/iông dqt 

2 GRDP bInh quàn du ngIri (Giá 
HH) 

Triu 
dng 

50 55-58 53,9 Không dt 

Tong V0fl du tr phát trien toan 
xãhi T dng 16.870 

26.000- 
28.000 

19.068,2 Không dat 

Thu ngân sách nhà niràc trên dja 
ban; trong do: T' dông 3.249 3.400 

- Thu nói cl/a " 2. 757 2.950 

- Thu xuO'i nliáp k/iáu 490,1 450 

5 Tong chi ngãn sách da phtrong T dng 8.3 17 9.504 

6 San lixqng ILrGng t1c CO ht Van tAn 28,6 26 28,9 vuçt 

Din tIch trong flirn a tái canh 
cay cong nghip dài ngày Ha 550 230 257,3 Vuot 

8 Trng m&i rmg tp trung Ha 9.320 6.000 8.200 Vuçit 

9 San lirçmg thüy hãi san TAn 32.250 37.000 37.129 Vut 

10 
i xã dat  tiéu chI quôc gia ye 

nông thôn mi 51,3 
56,4 55-56,4 Dat 

Tng mrc bàn lé hang boa a 
doanh thu djch vi T dng 3 0.406 33.500 30.959 Không dat 

12 S doanh nghip thành 1p Doanh 
nghip 

380 400 460 Vtrçit 
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STT Clii tiêu DVT 

Thrc 
hiên 
nam 
2019 

Nãni 2020 
So sánh 

K 
hoach 

Uóc thu'c 
hiên 

TH/KFI 
niirn 2020 

II CAC CHI TIEU yE XA HO! 

13 l ire em trong d tui di hQc 
rnau giáo 97 96 97 Dt 

14 T' 1 h9c sinh di h9c thThg 
tuôi dôi vi bãc tiu hoc % 99,8 99,9 99,9 Dt 

15 
T'lth9csinhdi h9cdl'mgd 
tuôi dôi vâi bic THCS 96 95 95,5 Dit 

16 
1 lao dng qua dào tao;  trong 

do: % 60 65-70 65,88 Dat 

- T) lê qua dào (go ngh 42,38 55 46,5 Không dat 

- Tj 1ç Co bang alp, chtng chi % 30 32 31 Không dt 

17 Taoviêclãmmâi Lao 
dng 

13.500 11.000 10.000 Khongdt 

18 T 1 nguOi dan tham gia bâo 
hiêmytC 94 >96 94 Không dat 

19 Müc giàm t' sut sinh %o 0,31 >0,3 >0,3 Dat 

20 Giãm t' 1 h nghèo 1,6 1 ,5-2 1,5 Dat 

21 
T' lê tré em di.ri 5 tui b suy 
dinh duxng theo th can 
nng/tuôi 

% 13,3 <12 13,7 Không dat 

CAC ciii TIEU yE MO! 
TRU'NG 

22 T' 1 d che phñ rrng % 50 50 50 Dt 

23 T' I dan cr nông thôn dixqc SU 

ding nuàc hp v sinh 94,5 95 92,06 Không dat 

24 
T' 1 dan cu thành thj duc S1I 

diing nir6c sach 94,5 95 95 Dat 

25 
T' 1 chat thai ran o thanh th 
duqc thu gorn 99 99 95-100 Dat 
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