
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHTA VIT NAM 
DcIp—Tirdo—Hanh phéc 

So:  I4  /BC-UBND Quáng 74, ngay3 tháng nám 2020 

BAO CÁO 
Cong tác chi do, diu hành 6 tháng du nãm 2020 

Thirc hin Quy ch lam viêc cüa UBND tinh, UBND tinh báo cáo kim 
diem cong tác chi do, diêu hành cüa UBND tinh 6 tháng dâu nãm 2020 vâi 
các ni dung chInh nhu sau: 

I. MOT SO CHI D30, DIEU HANH TRQNG TAM, NO! BiT: 
1. V trin khai thyc hin ch do cüa Trung irng, Tinh ày, HOND 

flnh và Chirong trInh cong tác trçng tam cüa UBND tinh: 

Nãm 2020, nãm có nghia dc bit quan tr9ng trong vic thrc hinthng 
lcn muc tiêu, nhiêm vu Nghi quyêt Dai hôi Dang bô trnh Quang Tn Ian thu 
XVI, Ké hoch phát triên kinh tê - xã hi 5 näm 2016-2020, vri chü dê xác djnh 
cüa BCH Dáng b tinh là narn "Hành dng quyêt 1it - Vé dIch toàn din - T?o 
dà bth phá, trong 6 tháng dâu näm 2020, hot dng chi do, diéu hành càa 
UBND tinh tp trung vào vic dam báo toe d tang tnr&ng kinh té các linh virc 
PhOng, chông Covid 19, chü cái thin môi tnrng dâu tu kinh doanh; dam 
bão thu chi ngân sách theo kê hoach; bào dam an sinh xã hi; thirc hin tot 
cOng tác tiêp cOng dan và giài quyêt tOt khiêu nai, tO cáo; dam bão an ninh, 
quOc phông. 

Lãnh do UBND tinE dã chi dao vic thirc hin Chucing trInh cong tác 
tr9ng tam, các cci quan chuyên môn, cci quan thuc UBND tinh và các dan vj 
có lien quan dã barn sat chuang trInh cong tác, chü dng hoàn thành các 
nhiêm vu dã dé ra. Các dé an, báo cáo trinh Ban Thixâng vi Tinh üy, Hi nghj 
Tinh üy, kS' h9p HDND tinh duçic chuân bj day dü, dung tiên d, b dam chat 
krçing. 

TInh dn 30/6/2020, có tht ca 2.200 nhiêm vii dã giao cho Sâ, ngành, 
dja phwing qua phân mém theo dôi chi dao. Trong do: IDA hoàn thânh dung 
han: 1.483 nhim v; hoàn thãnh ch.m: 35 nhim vçi; dang thirc hin trong 
han: 680 nhim vçi; qua han: 02 nhiêm v11; 

A A 2. Ve thy'c hiçn Quy che lam viçc, cong tac phoi hçrp voi HDND 
A •A

A tinh, Uy ban Mt trin To quoc Viçt Nam tinh va cac doan the tren da 
bàn tinh: 

Trong 6 tháng du nAm 2020 trong th&i gian khuy& vj trI Chü tjch 
UBND tinh, dlc Phó Chü tjch Thu?mg trirc UBND tinh dA dam duo!ng  trách 
nhiêm cáa Chü tjch UBND tinh theo phãn cOng, dA thirc hién cOng tác chi dao, 
diêu hành b dam nguyen tAc lam vic cüa UBND tinh dáng quy djnh, diêu 
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hãnh b may hành chInh dja phrcmg thtrc hin dông bô các nhiêm vu theo tinh 
than ChInE phü chi d?o. 

M9i hoat  dng cüa UBND tinh và các thành viên UBND tinh du chip 
hành nghiêm tüc Nghj quyêt cCia BCH Dãng b tinh, sir chi do Ban Thu&ng vii 
Tinh üy, Thxing trrc Tinh üy, tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut. Các thành 
viên UBND tinh luôn dê cao tinh than trách nhim, tham gia dóng gop tIch crc 
vào các cong vic chung cüa UBND tinh. Dng thii dê cao trách nhim quãn I 
nhà nisâc cüa Thu tnthng các Sâ, ngành theo nhim v11 diicc giao. 

Länh dao  UBND tinh dã chü trI hon 100 cuc h9p, hi nghj dê trirc tip 
lang nghe, chi dao  xcr l nhmg vrn9ng mac, ton t?i,  thüc day phát triên các 
ngành, linh virc, dc bit trong các tháng cao diem phông và chOng djch bnh 
Covid- 19. 

TInh dn cui tháng 6/2020, UBND tinh dä k ban hành 15 Quyt djnh 
quy phm pháp lut, 1.683 Quyêt djnh và 3.740vän bàn chi dao,  diêu hành 
khac, dáp img Co bàn yêu cau phát triên kinh té - xã hi cüa dja phuong. 
UBND tinh dâ thrc hin day dü các quy djnh ye phôi hcp cong tác vfii 
Thu&ng trirc HDND tinh, chuân bj ni dung, thrc hin chrcing trInh các kST 
hçp, phiên h9p trong 6 tháng dâu nAm 2020; trâ 1&i day dü các kiên nghj cüa 
cCr tn. UBND tinh dâ chü dng rà soát các ni dung kiên nghj cüa ccr tn dê 
phân cong cho các So, ngành, dja phizcing giâi quyêt và trá Ryi cho cO tn. 

3. Kt qua cong tác chi do, diu hành phát trin kinh t - xã hôi và 
giãi quyt các vn d tr9ng tam: 

3.1. Tinh hlnh trin khai và kt qua thirc hin Nghj qu4t và Chirong 
trInh: NQ so 01 /NQ-CP ngày 01/01/2020 cüa ChInh phü; Kêt lun cüa Tinh 
u so 230/KL-TU ngày 04/12/20 19 và Nghj quyêt cua Hi dông nhân dan tinh 
so 31/2019/NQ-HDND ngày 06/12/2019 ye Ké hooch phát triên kinh té - xã 
hi nãm 2020, UBND tinh dã ci,i the boa bang Quyêt djnh sO 233/QD-UBND 
ngày 21/01/2020 ye vic ban hành Chuong trInh cOng tác trong tam näm 2020 và 
xây d%mg Chi.rang trInh hành dng dê thc hin. Trong qua trmnh diêu hành, 
UBND tinh luôn barn sat các van bàn chi dao  cüa cap trên, kê hoch hãnh dng 
và chixong trInh cong tác trQng tam dê chi dto triên khai th11c hin nhäm dt các 
muc tiêu theo ké hoach dat ra. 

UBND tinE chi dao  tip tiic dy mtnh 3 dtt phá chin lucic trong phát 
triên KTXH giai doin 2011-2020; Tp trung hoàn thành co câu lai  ba tr9ng 
tam gOm Co câu lai  dâu tu cOng, doanh nghip nhà nuOc và các th chtrc tin 
ding: Dã chü dng rà soát, diêu chinh ké hoach dâu ttx cOng trung hn giai 
doan 2016-2020 theo dung tinh than cOa B Ké hoch và Dâu tii và ChInh 
phil Theo d, dã giãm nguOn vOn dôi vii mt so d an dOng thi giân tiên d 
dOi vOi mt so dir an chixa cap bach; COng tác thAm djnh ngun vn và khá 
näng can dOi von cho các dtr an dixçc thâm djnh theo quy trInh cUa Luât dãu tir 
cong mt each chat chê nham tránh dâu tu dan trãi, kern hiu qua; Cong tác 
quãn 1 nguOn vOn dOi vOi các dir an dang trin khai barn sat dung theo k 
hoach dâu tu cong trung han giai doan 2016-2020. Chi do thirc hin cO hiu 

2 



qua các chü tnrang cüa Dãng, Nba nuâc vã cüa tinh ye phát triên nguôn nhân 
lirc chit li.rçmg cao, di mi cong tác quy hoch, dào tao  vã sr dung can b; 
gän kêt gi€ia phát triên nguôn nhân 1rc vri irng diing khoa h9c cong ngh; 

Trong 6 tháng dâu näm 2020, cong tác chi dao  diu hành cüa UBND 
tinh phân lan dâ tp trung vào vic phOng, chông djch Covid-19, khoi dy sir 
chü dng, tIch circ cüa cá h thông chInh trj và chInh quyén các cap, kêt qua 
dat dxqc rat dáng khIch 1, trên dja bàn tinh không phát sinh ca lay nhiêm 
Covid 19; BCD phông, chông djch COVID-19 tinh dâ triên khai quyêt 1it các 
bin pháp theo tinh than chi dao  cUa ThiX tuOng ChInh phü, Ban Thiring viii 
Tinh üy và UBND tinh. Thành 1p 20 di Co dtng phân rng nhanh, cong bô so 
din thoai &rang day nóng th.r&ng trrc các di phân i:rng nhanh cüa tirng dcrn 
vj cho tat cá các Co quan, ban ngành, to chiXc, doàn the chInh trj. Xây drng và 
ban hành ké hoch phOng, chông djch bnh Covid-19 tinh, xác dnh tüng cap 
d và ké hoach hành dng ciii the tt.rang iXng vai tfrng cap d dê chü dng 
phông, chông djch bnh. To chüc hon 20 cuc h9p cüa Ban chi dao  de triCn 
khai cOng tác phông, chông djch covid-19. BCD phông chOng dch Covid-19 
tinh và UBND tinh dà ban hành hon 120 van bàn chi dao  ye cong tác phOng 
chông dlch  theo chi dao  cüa Thu tixóng ChInh phü và diên biên tmnh hInh djch 
cüa dja phircing. 

LTBND tmnh cüng dã chi dao  dy nhanh tién d thrc hin dê scm hoàn 
thành các dir an; tháo g khó khän cho doanh nghip, h kinh doanh, nguai 
dan do djch bnh Covid 19; Lam vic vâi chU dâu tu các dir an day nhanh tiên 
d dâu tu Dir an nàng luçing, trInh Thu ti.n9ng Chinh phü, B COng Thucing xem 
xét, phé duyt them 06 dr an din gió v&i tong cong suât 288MW. Chi dao 
triên khai thuc hiên Chwmg trinh xuc tiên van dông ylén tro PCPNN cua tinh 
Cong tác giao dat, cho thuê dat, thu hôi dat, chuyên mi1c dIch siX ding dat, cap 
giây chiXng nhn quyên sü diing dat; cOng tác 1p và quân 1' quy hoach,  kê 
hoich siX diing dat diiçic tang cuang 

3.2. To mçi diu kin thun lçri phát triên san xut, kinh doanh, thác 
day tang trtr&ng, dc bit sau thbi k' djch bnh Covid 19: 

V thc hiên chInh sa'ch tin té: 

Chi do các ngân hang trén dja bàn chip hành lâi suit huy dng dam bâo an 
toàn thanh khoãn. IJu tiên von tin dung cho phát triên nông nghip, nông thôn., 
cho các dôi ttxçmg bj ành huing bai djch bnh Covid 19. Quãn 1 tot các khoân 
vay, xây dtrng phrnmg an xiX l nç xu tir dâu nãm nhm hn ch tInh trng nq 
xâu, dông thai có phirong an xiX 1 kjp thai khi xãy ra n xu. 

Hoat dng các ngãn hang tp trung h trç các di tuçing vay theo tinh th.n 
cüa ChInh phü ye ho trçi thit hai  do Covid 19, dáp iXng nhu câu vay vOn cüa các 
doanh nghip và h kinh doanh , thiic hin gian nq, giãm lài sut giup hc kinh 
doanh và doanh nghip giãm bat khó khän do djch Covid- 19. 
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Tqo môi trir&ng thuán icti cho san xuá't, kinh doanh. 
- Chi dao  trin khai các car ch, chInh sách, to môi tru&ng kinh doaththun 

lçxi cho các doanh nghip nhm nãng cao nang lirc cnh tranh, chü trçng dôi m9i 
cac thu tc hành chinh: Các quy trmnh, thu t%lc dàng k kinh doanh, cap giây 
chüng nhn du tir dixçc cong khai. Dã thirc hin cap giây phép cho các h) kinh 
doanh Ca the, hing dn cii the các thu tiic dàng k dam báo dáng quy trInh. 

- Thirc hin có hiu qua nghj 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 cüa ChInh phü 
ye h trç và phát trién doanh nghip nãm 2020 và Nghj quyêt 19-201 7/NQ-CP 
ngày 06/02/2017 cüa ChInh phü ye nh€ng nhim v, giái pháp chü yêu cãi 
thin môi tru&ng kinh doanh, nâng cao näng lirc canh tranh quOc gia hai nãm 
2016-2017, djnh hixng den nàm 2020. 

- Tip tic thirc hin phuang an sp xp, di mi doanh nghip nhà ni..rc 
giai doan 2016 - 2020; thrc hin nghiêm tüc lô trInh thoái von nhà nuâc tai 
các doanh nghiêp dâ thirc hin CPH theo Quyêt djnh so 123 2/QD-TTg ngày 
17/8/2017 cüa Thu tithng ChInh phü ye phé duyt danh rniic doanh nghip có 
vOn nhà nlxóc thirc hin thoái vOn giai do?n 2017-2020. Dé xuât danh mic các 
don vj sir nghip thirc hin CPH trinh Thu tirng ChInh phü phé duyt và triên 
khai thiic hin. 

- Trong tháng 5/2020, có 10 dir an duoc UBND tinh cp chü tnrong du 
tu vâi tOng von dâu ti.r 2.560,56 t' dOng; tInh tir dâu nàm, tinh dã cap chü 
truong dâu tu 32 dir an vâi tOng von dau tu 3.567 t dông. Mt so dir an Ian 
nhu Apec Mandala Grand Cira Vit, Khu du ljch sinh thai nghi dixng cao cap 
Giang Hãi; Trung tam dào tao và sat hach  lái xe Manh Linh, Trung tam djch 
vi h.0 can và logistics Khu kinh te DOng Nam. 

- TInh tir du nàm dn nay, tinh dã 4n dng dirge 18 dir an và viên trg 
phi dir an rnai phic vii nhu câu khàc phiic hu qua born mIn sau chiên tranh, 
phát trien kinh tê - xâ hi, xóa dói giãrn nghèo tai dja phizcng vâi tOng giá trj 
cam két toàn dir an là 6,5 triu USD. 

- Chi s PCI cüa tinh nàrn 2019 tAng 4 bc dat 49/63, len nhóm Khá vai 
rnt so chi sO thành phân dt diem tAng so vâi nAm 2018. 

3.3. Chó trQng các nhim vii phát trin 11gu1n nhân liyc, khoa h9c Cong 
ngh: 

COng tác nghiên cüii, rng dung khoa h9c cOng ngh gn vài djnh huang 
tp trung phát triên "6 cay, 2 con" chü lrc theo hi.rOng ben vthig, thông qua 
xây dirng thuong hiu, lrng diing cong ngh cao, lien ket trong san xuât, nhAm 
tao ra san phâm bão dam an toàn thirc phâm Co giá trj kinh té cao. Hoatdng 
KH&CN tren eác lTnh virc quãn 1 cOng nghê, sa hu trI tue, tiêu chuân do 
hthng chat lugng... dA có nhieu dóng gop quan tr9ng cho s1r phát trien cüa các 
san phâm chü hrc cüa tinh, dc bit là các san phâm tharn gia vào Cht.rarng 
trInh Môi xA mt san phârn (OCOP) cüa tinh. COng tác hi.râng dan trién khai 
ru dãi tin diing dôi vâi doanh nghip KH&CN; triên khai các giãi pháp h trg, 

tháo gâ khó khAn cho các doanh nghip trong bOi cành djch Covid-19...COng 
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tác kim tra, phi hcp kim tra, thanh tra v do li..rèng, cht krçing và nhàn 
hang hóa gop phn quan tr9ng dam báo quyn lqi cüa ngisii tiêu diing trong 
do h.thng, chat 1uçing, óp phân vào vic ngãn chn hang giá, hang kern chat 
h.rçmg vâ không rô nguôn gôc xuât xr. 

3.4. Duy trI dam bão an sinh xã hi: 

UBND tinh dä chi do rà soát, tng hcTp, 1p danh sách d& tixcYng nguii 
Co cong vi cách mang di.rçic ho trçi trong djch COVID- 19 theo Nghj quyêt 
42/NQ-CP và Quyêt djnh so I 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2020 cüa Thu ttxng 
Chinh phü. Theo d, cO 14.737 nguii thuOc nhóm dôi tucmg nguOri có cong 
vOi each mang duçrc nhn ho trcl vâi kinh phi 22.073 triu dong. UBND tinh 
dâ ban hãnh quyêt djnh phé duyt danh sach và kinh phi ho trq cho 42 h kinh 
doanh gp khó khan có doanh thu khai thuê duâi 100 triu dông, v&i so kinh 
phI h trçi 420 triu dông; h tr? cho 695 lao dng không cO giao kêt hcip dông 
lao dng bj mat vic lam, vâi so kinh phi ho trçi 695 triu dOng; 3 ngithi lao 
dng bj châm drt hçip dông lao dng, hçp dong lam vic không dü dieu kién 
hu&ng bão hiêm that nghip, vói so kinh phi ho trçy 3 triu dông. Hiên nay 
dang tiêp nhn danh sách do các dja phi.wng dé xuât dê nghj ho tr cho 4.797 
truOng hp dôi tuçng là lao dng không cO giao kêt hçp dônglao dng bj mat 
viêc lam, h kinh doanh gp khó khan vol tong kinh phi dé nghj ho trq là 
4.807.800.000 dông 

Chi do ngành Giáo dc - Dào tao tIch circ trong cOng tác chi dao 
phông, chông djch bnh Covid- 19, chi do cac don vj, trix&ng hçc trong toàn 
ngành triên khai các bin pháp phông, chông djch bnh vOi tinh than chü 
dng, kjp th&i, dông bô. UBND tinh ban hanh Kê hoach so 1 56/KH-UBND 
ngày 13/01/2020 thrc hin Nghj quyêt so 39/2019/NQ-HDND cüa HDND 
tinh ye "Dau tu câi tao, xay drng nha v sinh và cung cap ntxOc sach trong 
trirOng h9c giai doan 2020 — 2025 tren dja bàn tinh Quãrig Tn", Ké hoach sO 
1931KH-UBND ngày 14/01/2020 triên khai thrc hin Dê an "Dào tao bôi 
duäng giáo viên vâ can b quãn l giáo diic mâm non giai doan 2018-2025", 
Kê hoach sO 2070/KH-UBND ngày 12/5/2020 thuc hin Chi thj so 3 1/CT-TTg 
ngày 04/12/2019 cUa Thu tuOng Chinh phü ye tang cng giáo dc dao düc, 
lOi song cho hoc sinh, sinh viên tinh Quâng Trj, Quyêt djnh so 1187/QD-
UBND ngày 12/5/2020 ye vic thành 1p Ban biên soan tài lieu giáo diic dja 
phiiong tinh Quãng Trj, Quyet djnh so 1215/QD-UBND ngãy 13/5/2020 phé 
duyt Chwng trInh giáo diic dja phixong tinh Quáng Tr trong Chi.rcrng trInh 
giáo diic phô thông 2018. Day manh cong tác xä hi hoá giáo dic. Chü trpng 
xây dimg và nârlg cao chat hrqng di ngü giáo viên; Tang ctthng co sO vt 
chat k5 thut, trang thiêt bj trixYng hçc phiic vii h9c tp và giáng day. 

Chi dao ngành y t tang cu&ng cOng tác khám, chQa bnh, phOng chng 
djch bnh; Triên khai có hiu qua các bin pháp phOng, chông djch bnh 
Covid-19, khOng dé phát sinh vi nhiêm bnh Covid-19 trén dja bàn toãn tinh. 
Chi dao phát tniên nguôn nhân lirc y té, nâng cao chat hrçing cung trng djch vu y tê; day manh hoot dng y tê du phông; 
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Thirc hin lng ghép các ngun lirc d thirc hin có hiu qua Chuung 
trInh giàrn nghèo ben vthig, tr9ng tam là Nghj quyêt 30a cüa ChInh phü, 
nguOn von xây dimg nông thOn mâi, nguOn von ho trçl thirc hin các chInh 
sách di vOi vüng khó khàn, vüng bãi ngang, vüng dông bào dan tc thiêu so. 
Chi dao  trin khai, nm tInh hInh di song cüa Nhân dan trên dja bàn tinh, bô 
trI ngân sách dja phixang va các nguôn huy dng khác dê ho trg kjp thai cho 
Nhan dan, báo dam không có h gia dInh nào bj thiêu dói trong dip Tét 
Nguyen dan Canh T. Trong thôri gian giáp hat  näm 2020, phân bô 583,86 tan 
go cüa ChInh phü h trçy dê c1ru trçl cho 7.693 h nghèo (3 8.924 nhân khau) 
vüng dan tc thiêu so mien nüi 02 huyn: Dakrông và Hu'âng Hóa. Trong 6 
tháng dâu nãm dã tp trung thi 1 và giài quyêt 1.273 hO so các loai  lien quan 
den chInh sách ngi.râi Co cong vói each mang.  Tiêp don 449 kr9t ngu&i và 233 
doàn trong và ngoài tinh den thãm viêng m 1it s t?i  72 nghia trang liit s9 
trên dja bàn tinh. 

3.5. Bão v môi trtrông ung phó vó'i bin di khI hu 
Chi dao  vic tuyên truyn ph bin pháp lut trong linh vrc tài nguyen và 

mOi tnthng. TO chirc các hot dng "Tháng hành dc3ng vi môi trtthng" huông 
irng Ngày MOi tri.thng the giOi näm 2020. TO chic nhân rng mô hInh tang 
ctthng phan loi, xcr 1 rác nông thôn. Chi dao  tang ci.thng giám sat, quãn l 
các nguôn thai ln trén dja bàn. Thrc hin cong tac quan träc mang luâi tài 
nguyen và môi trtthng trén dja bàn tinh 06 tháng dâu näm 2020. ThI diem, xay 
dtrng mô hInh cii the de hoàn thin các mO hInh phân 1°ai  rae  t?i nguôn phü 
hcp vOi vüng nOng thôn tinh Quãng Trj. Chi dao  kiêm tra cOng tác quãn l2 
khoáng san và tInh hInh thäm dO, khai thác khoáng san cüa các don vi trên dja 
bàn tinh. 

3.6. Dy mnh thông tin truyn thông, cãi each hành chInh và phông 
chng tham nhüng, tang phi 

Chi dao  h.rng dn CáC co quan thông tn báo chI trên dja bàn tp trung 
thông tin, tuyên truyên trên báo chI, phát thanh, truyên hInh và trang thông tin 
din tü ye các hoat dng, s1r kin chinh trj, kinh tê, van hóa, xã hi, an ninh - 
quOc phông, cOng tác xây dimg Dãng, xây dirng chInh quyên; thirc hânh tiêt 
kim, chông lang phi, biêu dwmg guong ngu1i tot, vic tot, gwing diên hInh 
tiên tiên; tp huân tuyên truyen cOng tác thông tin tuyên truyên v nhân quyn; 
tInh hInh thrc hin chInh sách bão hiem xa hi, bão hiem y tê và phát dng 
cuc thi viêt ye bão hiem xâ hi, bâo hiem y te... HuOng dn các cci quan 
thông tan báo chI tp trung tuyên truyén các djp lê quan tr9ng, tuyên truyên ye 
cong tác phOng chOng djch bnh Covid- 19. Chi dao  các co quan báo chI, tuyên 
truyên, to chrc xã hi tuyên truyên bang nhieu hInh thüc ye hung dn ng1lci 
dan nhn thirc day dii nguy cci và each thüc phOng ngüa dch bnh, nang cao 
thirc eüa ngiRñ dan ye vic tuân thu cáe khuyen cáo, bin pháp cüa eo quan 
chrc näng nhäm han ché sir lay lan cüa djch bnh; Cp nht thithng xuyên, lien 
tuc, chInh xác, day dü trén tat ca các loai hInh báo chI din bin tInh hInh djch 
bnh và cáe bin pháp phOng chông; tuyen truyên khai báo y t bt buc 
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Hrâng dn các ca quan thông tAn, báo chI, phóng viên thi.r&ng tth trén 
dia bàn tIch C%TC thông tin, tuyên truyên ye dôi ngoai và hçp tác quôc tê Va các 
van dê lien quan den cong tác quán ! nhà nuc ye thông tin dôi ngoi cüa da 
phung. Tuyên truyên ye day manh 1rng diing CNTT, cung cap djch v1i cong 
müc d cao cho ngithi dan và doanh nghiép, an toàn thông tin mang, xây drng 
ChInh quyên din tfr... 

Cong tác cãi cách hàrth chInh, cong tác thrc hành tit kim, phOng chng 
tham nhüng duçc quari tam. Chi do thirc hin dông b các giâi phap báo darn 
quic phOng, an ninh và trt tr an toàn xã hôi. Duy trI cong tác tiêp cOng dan 
theo 1ut dinh; kjp th&i giái quyêt nhng ' kiên, kiên nghj chInh dáng cüa to 
chüc, cá nhân, bâo dam cOng bang xã hi, 

3.7. An ninh, Quc phông gop phn vào cong cuc phát trin kinh 
t& xa hi & dja phirong: 

Dam bão tInh hInh an ninh chinh tn - trât t1r an toàn xã hi on djnh, 
quôc phOng - an ninh d1.rçYc cüng Co và tang cu&ng. Duy tn nghiêm chê do tnirc 
sn sang chiên dâu theo quy djnh, các hrc hxçing luôn chü dng phôi hçip chat 
chê dé nàm chàc tInh hInh dia bàn. 

H. HN CHE, TON TAI: 

Ben canh nhQng kt qua dã dat dixqc, cong tác chi dao diu hành cüa TJBND 
huyn trong 6 tháng dâu nãm 2020 van con mt sO han chê, khó khän: 

- Sr chü dng d xut nhim vii cüa các cci quan chuyên mon chua cao, 
chua manh dan de xuât các nhirn vi phát sinh trong qua trInh thirc hinnhiêrn 
vii. Cong tác phôi hcip giia các cci quan, don vj cap tinh van con han chê, thiêu 
chit ch. Mt so cci quan trong qua trInh thrc hin gp khó khàn nhung chm 
báo cáo dê giâi quyêt. 

- Do ânh hi.r&ng cüa djch Covid- 19, th&i tit nng han kéo dài và djch tá 
1cm Châu Phi nén mt sO ngânh, 11th virc gp nhiéu khó khãn nhu: Ch.n nuôi, 
tiêu th san phâm, kinh doanh thucing m?i - djch vi, hoat dng doanh ngbip, lao 
dng, vic lam; Các boat dng van hóa, the thao, du 1ch du phái diêu chinh 
quy mô theo diên biên tInh hInh djch bnh, dc bit là trong th&i gian giân 
cách xã hi (ngixng to chi.irc các hoat dngi hi, van hóa, van ngh, hoat dng 
karaoke, chiêu phirn; các giãi thi dâu the diic the thao; vic don tiêp khách 
tham quan tai các diem di tIch, bâo tang, diem du ljch...) do dO, ãnh hthng dn 
tiên do triên khai thi.rc hiên các nhiêm vu so vOi ke hoach dê ra. 

Ill. PHIXONG HUUNG NHIEM VJ Cm JJiO, OIEU HANII 6 
THANG CUOI NAM: 

1. Tp trung chi do, diu hành thuc hiên t& các chi tieu kinh t - xã hi 
näm 2020 và chi tiêu Nghj quyêt Di hti Dãng bO tInh lan thir XVI dà dé ra, 
tiêp tiic to chc thirc hin 3 dt phá trong Chiên h.rgc phát triên kinh t - xã hi 
2011 -2020, thirc hin quyêt lit các thim v11 giãi pháp nhãm cãi thiên mOi 
trirng dâu tu kinh doanh, nâng cao nang 1rc canh tranh, h trcm phát trin 
doanh nghip; tiêp tic cái each don giãn hOa thu tiic hành chmnh, dy mnh 
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VO Van Htrng 

TM. UY BAN NHAN DAN 
CHU T!CH  t' 
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i'mg diing CNTT; chü dng diu hành 1mb hot thu, chi ngân sách, tang cithng 
quân l nba nuâc trên các lTnh viic  nông nghip, du ljch, quyhoch, dat dai, 
do thj, XDCB, tâi nguyen, môi trithng, phát triên toàn din, dông bô các linh 
virc van hóa, xa hôi, bâo dam an sinh, phüc lçii xâ hi, nâng cao d&i song vt 
chat, tinh than cüa nguâi dan. 

2. Các thành viên UBND tinh, Thu truâng các c quan, ban, ngành cap 
tinh phát huy tinh than trách nhim trong triên khai thirc hin nhirn viii dtiqc 
giao. Phát huy tInh chü dng, nhn din các van dê vuOng mac, dé xuát giái 
pháp kjp thii vói Lành do UBND tinh dam báo chat luqng, thai gian cac 
nhiêm vu dirorc UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao. 

3. Tiêp tic kim tra, don dc vic thrc hin các nhim vi UBND tinh, 
Chü tjch UBND tinh giao, dc bit là dôi vâi các lTnh vrc lien quan den các 
van dê cir tn kiên nghj nhiêu Ian nhung chua dticrc các dja phi.wng quan tam 
giãi quyêt. Các cap, các ngành thirc hin nghiêm tüc ché d báo cáo theo quy 
chê lam vic cüa LTBND tinh; triên khai thirc hin tot các ni dung dixcic giao 
trong Chuang trInh Cong tác tr9ng tam 6 tháng cuôi näm 2020 cüa UBND 
tinh. 

4 . Tip t11c phi hçp viii UBMT TQVN tinh, các t chrc chInh trj, xa hi 
trên dja bàn; huy dng src m?nh  tong hqp cüa Ca h thông chInh trj cüng thrc 
hin nbim vii phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh. 

Trén day là cong tác clii do diu hãnh cüa UBND tinh 6 tháng du nàni và 
phuung hung nhim vii 6 tháng cuôi nàm 2020, UBND tinh báo cáo HDND tinh, 
cu tn trong toàn tinh./. 

No'i nhin: 
-TTTU; 
-TI 1-IDND; 
- Dai biu HDND tinh; 
- CT, PCT, UVUB; 
- Chánh, PVP,CV. 
- Liru :VT, TH(H). 

8 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8

		2020-07-13T09:21:32+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân tỉnh<ubndtinh@quangtri.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




