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TÀI LIỆU TIẾP XÚC CỬ TRI 

TRƯỚC KỲ HỌP THỨ 19 HĐND TỈNH KHÓA VII 

(Phục vụ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri) 

 

I. BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2020  

 

Nguồn: Đã tham khảo cập nhật mới theo dự thảo BC KT - XH của UBT 

  
Năm 2020 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại 

hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI và Nghị quyết Đại hội XII của Đảng. Chủ đề của tỉnh 
trong năm 2020 là: “Hành động quyết liệt, về đích toàn diện, tạo đà bứt phá”, để hoàn 
thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cả giai đoạn 2016 - 2020. 

Tỉnh Quảng Trị bước vào thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 
trong bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát mạnh. Bên cạnh đó, thiên tai bão lụt, hạn 
hán, xâm nhập mặn và dịch bệnh diễn biến phức tạp, khó lường…tác động tiêu cực đến 
toàn bộ hoạt động sản xuất và đời sống của nhân dân trên địa bàn. 

Nhờ sự nỗ lực, quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp 
và nhân dân trong tỉnh; sự giúp đỡ, tạo điều kiện của Trung ương, các bộ ngành, các địa 
phương trong nước, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Trị tiếp tục chuyển biến tích 
cực. Dự kiến hoàn thành 16/25 chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu đã đề ra, trong đó có 5 
chỉ tiêu vượt kế hoạch. Tình hình kết quả kinh tế - xã hội năm 2020 như sau: 

1. Về thu - chi ngân sách 
Tổng thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện 3.301 tỷ đồng/DT 3.400 tỷ đồng, 

đạt 97% dự toán địa phương và 118% dự toán Trung ương; Trong đó: Thu nội địa: 
2.881 tỷ đồng/DT 2.950 tỷ đồng, đạt 98% dự toán địa phương và 118% dự toán Trung 
ương; Thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu: 362 tỷ đồng/DT 450 tỷ đồng, đạt 80% 
dự toán địa phương và 101% dự toán Trung ương. 

Tổng chi ngân sách địa phương 10.602 tỷ đồng/DT 9.504,128 tỷ đồng, đạt 112% 
dự toán và bằng 105% so với cùng kỳ năm trước; Trong đó, một số khoản chi cụ thể 
như: Chi đầu tư phát triển: 1.605 tỷ đồng/ DT 1.514,1 tỷ đồng, đạt 106% dự toán và 
bằng 127% so với cùng kỳ năm trước; Chi thường xuyên: 5.179 tỷ đồng/ DT 4.936,453 
tỷ đồng, đạt 105% dự toán và bằng 108% so với cùng kỳ năm trước (đã bao gồm chi 
ngoài dự toán từ nguồn dự phòng); Chi thực hiện các CTMT quốc gia, CTMT, nhiệm 
vụ từ nguồn ngân sách Trung ương bổ sung (bao gồm chi thực hiện các dự án từ nguồn 
vốn nước ngoài): 3.660 tỷ đồng, đạt 134% dự toán và bằng 167% so với cùng kỳ năm 
trước. 

2. Về tăng trưởng kinh tế 
Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) năm 2020 (GSS2010) ước tính đạt 19.863,5 

tỷ đồng, tăng 3,63% so với năm 2019 (năm 2019 tăng 7,91%), cao hơn mức trung bình 
của cả nước1 nhưng là mức tăng thấp nhất trong 10 năm trở lại đây; trong đó: khu vực 
nông, lâm nghiệp và thuỷ sản đạt 4.276,22 tỷ đồng, tăng 2,95%; khu vực công nghiệp - 
xây dựng đạt 4.934,4 tỷ đồng, tăng 7,25%; khu vực dịch vụ đạt 9.752,04 tỷ đồng, tăng 

 
1 Tốc độ tăng trưởng kinh tế của cả nước chỉ đạt khoảng 2,5-3%; Thừa Thiên Huế đạt 2%; Quảng Bình đạt 2,6%; Hà Tĩnh 

đạt 1%; Thanh Hóa đạt 6%... 
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2,31%, thuế sản phẩm trừ trợ cấp đạt 900,84 tỷ đồng, tăng 2,33%. GRDP bình quân đầu 
người theo giá hiện hành ước đạt 53,9 triệu đồng, tăng 7,8% so với năm 201.Về cơ cấu 
kinh tế: Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 23,44%; khu vực công nghiệp, 
xây dựng và dịch vụ chiếm 76,56%.  

3. Về hoạt động đầu tư   
Năm 2020, mặc dù có tác động tiêu cực của dịch COVID-19; với tinh thần: 

“Hành động quyết liệt, về đích toàn diện, tạo đà bứt phá”, để hoàn thành kế hoạch phát 
triển kinh tế - xã hội năm 2020 và cả giai đoạn 2016-2020; Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã chỉ 
đạo, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ các công trình/dự án chuyển tiếp từ năm 
2019 và khởi công năm 2020; nhất là các công trình/dự án khởi công và hoàn thành 
“Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị”. 

Bên cạnh đó, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2020 được giao tăng 64% so với 
năm 2019. Tuy nhiên, do phải thực hiện các giải pháp phòng chống COVID-19 và do 
bão lụt liên tiếp xảy ra nên vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn năm 2020 tăng trưởng 
nhưng không đạt kế hoạch đề ra. Vốn đầu tư phát triển thực hiện trên địa bàn năm 2020 
(giá hiện hành) ước tính đạt 19.068,2 tỷ đồng, tăng 15,18% so với năm trước (năm 
2019 tăng 24,8%).  

Tính từ đầu năm, Tỉnh đã vận động được 43 dự án, phi dự án viện trợ mới từ các 
tổ chức các cơ quan, tổ chức cá nhân nước ngoài với tổng giá trị cam kết đạt trên 51 
triệu USD để khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, phát triển kinh tế - xã hội, 
xóa đói giảm nghèo và 10,6 tỷ VNĐ để hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng lũ lụt. Dự kiến 
cả năm vận động được 50 dự án viện trợ phi chính phủ nước ngoài, tổng giá trị vận 
động ước đạt 52 triệu USD. 

UBND tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 49 dự án với tổng vốn đăng ký là 
6.811,14 tỷ đồng, bằng 77,8% về số dự án và 17,5% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ 
năm 2019. Dự kiến đến hết năm 2020 cấp chủ trương cho khoảng 80 dự án, với tổng số 
vốn 41.500 tỷ đồng. 

4. Về sản xuất nông nghiệp, công nghiệp 
- Sản xuất nông nghiệp gặp nhiều khó khăn thách thức do diễn biến bất thường 

của thời tiết, dịch bệnh COVID-19, dịch bệnh tả lợn Châu Phi, các dịch bệnh trên tôm 
nuôi ở một số địa phương; đặc biệt là các đợt mưa lũ trong tháng 10 gây thiệt hại nặng 
nề cho sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tốc độ tăng trưởng khu vực nông, lâm, 
thuỷ sản đạt 2,95% so với cùng kỳ năm 2019, thấp hơn so với kế hoạch đề ra (kế hoạch 
là 4,5%). 

- Sản xuất công nghiệp chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch COVID-19. Một số 
doanh nghiệp có máy móc, thiết bị, nguyên vật liệu bị hư hỏng, hàng hóa sản xuất ra 
khó tiêu thụ phải ngừng sản xuất do lũ lụt kéo dài trong tháng 10…Chỉ số sản xuất 
công nghiệp năm 2020 ước tính chỉ tăng 5,25% so với năm trước (năm 2019 tăng 
9,76%). Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo là ngành giữ vai trò dẫn dắt ngành công 
nghiệp phát triển nhưng năm 2020 chỉ tăng 5,29% (năm 2019 tăng 8,74%).  

5. Về y tế; giáo dục và đào tạo; lao động, việc làm  
- Quy mô mạng lưới trường, lớp học được tổ chức, sắp xếp lại hợp lý, phù hợp 

với từng địa phương2. Công tác kiểm định chất lượng giáo dục; xây dựng trường đạt 

 
2 Toàn tỉnh hiện có 400 cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và các trung tâm (trong đó 379 đơn vị công lập và 21 đơn vị 

tư thục), giảm 07 trường so với năm học 2019 - 2020. 



 3 

chuẩn quốc gia và phổ cập giáo dục có nhiều chuyển biến, chất lượng giáo dục đại trà 
và mũi nhọn được duy trì ổn định và có bước phát triển mới, số lượng và chất lượng 
giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi văn hoá cấp quốc gia được tổ chức tại tỉnh cao hơn 
năm trước với kết quả 30 giải, tăng 5 giải so với năm 2019. Công tác xã hội hoá giáo 
dục được đẩy mạnh.Tích cực chuẩn bị các điều kiện để áp dụng chương trình, sách giáo 
khoa giáo dục phổ thông mới tại địa phương; hoàn thành biên soạn tài liệu giáo dục địa 
phương đối với lớp 1, đưa vào sử dụng từ năm học 2020 - 2021. 

Tuy vậy, dịch bệnh COVID-19 và thiên tai, bão lũ trong năm 2020 đã ảnh hưởng 
rất lớn đến ngành giáo dục và đào tạo; các cơ sở giáo dục buộc phải tạm dừng việc dạy 
học, gây xáo trộn kế hoạch của toàn ngành, tác động lớn đến chất lượng giáo dục, tâm 
lý, tư tưởng của cán bộ giáo viên, học sinh và phụ huynh. Mưa lũ đã làm khoảng 200 
trường học với 308 điểm trường học bị ngập lụt, nhiều thiết bị, phương tiện dạy học, đồ 
dùng, đồ chơi, sách giáo khoa, sách tham khảo bị hư hỏng... 

- Lực lượng lao động ước tính đến ngày 30/10/2020 toàn tỉnh có 7.548 lao động 
được tạo việc làm mới, đạt 68,62% kế hoạch năm; tuyển sinh đào tạo giáo dục nghề 
nghiệp 9.242 người (đạt 54,69 % kế hoạch).Ước tính năm 2020 toàn tỉnh giải quyết 
việc làm mới cho khoảng 10.000 lao động (đạt 90,91 % kế hoạch); tuyển sinh, đào tạo 
cho 14.000 lao động (đạt 82,84% kế hoạch); tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 65,88% 
(đạt 100% kế hoạch); tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt 46,5% (93% kế hoạch); lao 
động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ đạt 31% (đạt 96,88% kế hoạch). Đáng chú ý là 
có một số doanh nghiệp dệt, may…mới đi vào hoạt động đã thu hút một lượng lớn lao 
động vào làm việc nên tỷ lệ thất nghiệp tăng thấp.  

II. BÁO CÁO TÓM TẮT KẾT QUẢ KỲ HỌP THỨ 18  
Ngày 10/11/2020, HĐND tỉnh đã tổ chức kỳ họp thứ 18 (kỳ họp chuyên đề) đã 

xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng theo thẩm quyền. 
Tại kỳ họp này, HĐND tỉnh đã thảo luận 15 Tờ trình, trong đó có 13 Tờ trình về 

các nhóm nội dung về tiêu chí phân bổ vốn đầu tư công, kế hoạch và phân bổ vốn đầu 
tư công; điều chỉnh về quy hoạch, thu hồi đất, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng; phê 
duyệt, điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh; 02 Tờ trình về miễn 
nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh 
đối với ông Nguyễn Đức Dũng và ông Nguyễn Đức Chính, lý do nghỉ hưu theo chế độ. 

HĐND tỉnh đã nghe báo cáo của UBND tỉnh, thẩm tra của Ban Kinh tế - ngân 
sách; Lãnh đạo UBND tỉnh và các sở, ngành chuyên môn phân tích, giải trình, làm rõ 
các vấn đề liên quan. Các phiên thảo luận diễn ra sôi nổi, dân chủ với 30 lượt ý kiến 
tham gia phát biểu, tranh luận. 

 Kỳ họp lần thứ 18, HĐND tỉnh đã thông qua 15 nghị quyết (riêng nội dung về   
dự án thu hồi đất xây dựng Trung tâm sát hạch xe Mạnh Linh, đại biểu thống nhất 
không thông qua) 

1. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và 
điều chỉnh kế hoạch 2020 nguồn vốn cân đối ngân sách địa phương. 

2. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và 
kế hoạch 2020 nguồn vốn xổ số kiến thiết. 

3. Nghị quyết điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2016 - 2020 và 
kế hoạch 2020 nguồn vốn đấu giá quyền sử dụng đất. 

4. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Cầu Kênh mới, xã Vĩnh chấp, huyện 
Vĩnh Linh. 
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5. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Hội Liên hiệp 
Phụ nữ tỉnh Quảng Trị. 

6. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Trận địa chiến đấu phòng không. 
7. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư  dự án vĩa hè các tuyến đường Khu đô 

thị Nam Đông Hà giai đoạn 1. 
8. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nâng cấp hệ thống 

đường giao thông đô thị thị xã Quảng Trị. 
9. Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án giải phóng mặt bằng tạo quỹ 

đất sạch phục vụ đấu giá quyền sử dụng đất để thu hút đầu tư thực hiện dự án khu đô 
thị thương mại - dịch vụ Nam Đông Hà. 

10. Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn đầu tư công 
nguồn vốn ngân sách địa phương cân đối giai đoạn 2021 - 2025. 

11. Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh địa điểm, danh mục dự án đất khu công 
nghiệp; đất năng lượng; đất ở đô thị trong Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 
2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Quảng Trị. 

12. Nghị quyết về việc thông qua danh mục các dự án thu hồi đất bổ sung năm 
2020. (Dự án Khu dân cư đường Cồn Cỏ - giai đoạn 3; Dự án Khu đô thị Thuận Châu; 
Dự án Khu đô thị phía Đông thành phố Đông Hà - đường Lê Thế Tiết); Dự án Khu đô 
thị Bắc Sông Hiếu - giai đoạn 2; Dự án Hạ tầng kỹ thuật cụm công nghiệp Cam Hiếu, 
Cam Lộ; Dự án Khu rừng nghiên cứu thực nghiệm khoa học Cam Tuyền) 

13. Nghị quyết phê duyệt chủ trương chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục 
đích khác để thực hiện các dự án trên địa bàn.  

14. Nghị quyết xác nhận kết quả cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với 
ông Nguyễn Đức Chính. 

15. Nghị quyết xác nhận kết quả miễn nhiệm chức danh Phó Chủ tịch HĐND 
tỉnh và cho thôi nhiệm vụ đại biểu HĐND tỉnh đối với ông Nguyễn Đức Dũng.  

III. DỰ KIẾN NỘI DUNG, THỜI GIAN KỲ HỌP THỨ 19  
Theo Quyết định số 333/QĐ-HĐND ngày 16/11/2020 của Thường trực HĐND 

tỉnh về triệu tập kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VII, nhiệm kỳ 2016 - 2021. Hội đồng 
nhân dân tỉnh xem xét các báo cáo, đề án, tờ trình như sau: 

1. Báo cáo của UBND tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 
năm 2020 và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 
2021. 

2. Báo cáo của UBND tỉnh về kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành năm 2020. 
3. Báo cáo của UBND tỉnh về công tác phòng chống tham nhũng; về công tác 

phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật; về giải quyết khiếu nại, tố cáo và tiếp 
công dân năm 2020. 

4. Báo cáo của UBND tỉnh về giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến 
kỳ họp thứ 16, HĐND tỉnh khóa VII. 

5. Báo cáo của UBND tỉnh về việc thi hành Hiến pháp và các văn bản QPPL của 
cơ quan nhà nước cấp trên và nghị quyết HĐND tỉnh năm 2020. 

6. Báo cáo công tác năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của Tòa án nhân 
dân tỉnh. 

7. Báo cáo công tác năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của Viện kiểm 
sát nhân dân tỉnh. 
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8. Báo cáo công tác năm 2020, chương trình công tác năm 2021 của Cục Thi 
hành án dân sự tỉnh. 

9. Thông báo của Ban Thường trực UBMTTQVN tỉnh về công tác tham gia xây 
dựng chính quyền năm 2020 và các kiến nghị của UBMTTQVN tỉnh năm 2021. 

10. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri 
gửi đến kỳ họp thứ 19, HĐND tỉnh khóa VII. 

11. Báo cáo của Thường trực HĐND tỉnh về kết quả giám sát việc giải quyết các 
kiến nghị của cử tri đã gửi đến HĐND tỉnh tại kỳ họp thứ 16. 

12. Báo cáo hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của HĐND 
tỉnh. 

13. Báo cáo hoạt động năm 2020 và chương trình công tác năm 2021 của các ban 
HĐND tỉnh. 

14. Báo cáo thẩm tra của các ban HĐND tỉnh. 
15. Báo cáo quyết toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 

phương năm 2019 (bao gồm điều chỉnh nghị quyết quyết toán ngân sách tỉnh năm 
2018). 

16. Báo cáo thực hiện dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách 
địa phương năm 2020, dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, chi ngân sách địa 
phương năm 2021. 

17. Báo cáo thực hiện kế hoạch phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản năm 2020 
và phương án phân bổ vốn năm 2021. 

18. Kế hoạch tổ chức các kỳ họp năm 2021. 
19. Kế hoạch biên chế hành chính, sự nghiệp năm 2021. 

20. Chính sách trợ cấp tiền mua và vận chuyển nước ngọt và sạch ở những vùng 
thiếu nước ngọt và sạch trên địa bàn. 

21. Quy định phân cấp thẩm quyền quản lý, xử lý tài sản được xác lập quyền sở 
hữu toàn dân trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. 

22. Quy định giá sản phẩm, dịch vụ thủy lợi năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng 
Trị. 

23. Chủ trương đầu tư công; chủ trương chuyển đổi đất, chuyển đổi rừng để thực 
hiện các dự án đầu tư, thu hut đầu tư. 

24. Tờ trình về việc thành lập Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng 
nhân dân tỉnh Quảng Trị. 

25. Kiện toàn các chức danh do HĐND bầu nhiệm kỳ 2016 - 2021. 
24. Một số nội dung khác. 

* Thời gian, địa điểm kỳ họp: 
- Kỳ họp thứ 19 dự kiến tổ chức trong 03 ngày (từ ngày 07 - 09/12/2020), khai 

mạc vào lúc 8h00 ngày 07/12/2020. 
- Địa điểm: Hội trường tầng 2 trụ sở HĐND tỉnh, 254 Hùng Vương, thành phố 

Đông Hà./. 


