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BAO CÁO 
Cong tác chi dio, diu hành nãm 2020 và phirong hwrng nãm 2021 

Thrc hin Quy ch lam vic cüa UBND tinh, UBND tinh báo cáo kiém diem 
cong tác chi do, diêu hành cüa IJBND tinh näm 2020 và phucmg huâng näm 20211 
vâi các ni dung chInh nhi.r sau: 

I. MQT sO CHI o, DIEU HANH TRQNG TAM, NO! BiT 

1. V trin khai thirc hin chi do cüa Trung trong, Tinh üy, HDND tinh 
và ChLro'ng trInh cong tác trQng tam cüa UBND tinh 

Hot dng chi do, diêu hành cüa UBND tinh trong näm 2020, phái di mt 
vói mt so khó khän do tmnh hInh djch bnh trong 8 tháng dâu näm và các diên 
biên bat thung cüa thii tiêt, bâo, lii, liit lien tiêp trong tháng 10 và tháng 11/2020 
nên cong tác chi do, diêu hành UBND tinh dã hêt strc no hrc, phát huy cao d sr 
vào cuc cüa ca h thông chInh trj các cap trong tinh, dc bit là khcri dy sir no 
1rc, quyêt tam các ngành, các dja phuong dê dt duçic 15/25 chi tiêu kinh tê, xä hi 
nàm 2020. 

UBND tinh dã chü trQng song song cong tác diu hành tp trung vào vic duy 
trI tang truing các linh vic, duy trI cái thin môi trungdâu tu kinh doanh; darn 
báo thu ngân sách theo kê hoch; thrc hin tot cong tác tiêp cong dan và giâi quyêt 
tot khiêu nai,  tO cáo; dam bâo an ninh, quôc phông; vüa giái quyêt các tInh huông 
djch bnh Covid 19, chi dao  phông chông Va khàc phic sau bão, lü, ht, báo dam an 
sinh xã hi.Trpng tam các tháng cuOi nãm 2020, UBND tinh dành th&i gian chi do 
cáchot dng dê khác phitc thit hai  các dçit mi.ra lü xây ra din rng, kéo dài vri 
nhiêu dc diem dt biên, khó lu&ng chi.ra ttrng xáy ra trong ljch sü dã gay ra thit 
h?i vO cüng nghiêm tr9ng ye ngthi và tài san trên dja bàn toàn tinh. 

Lãnh dao  UBND tinh dã chi dao  vic thrc hin Chixong trInh cong tác trQng 
tam. Các co quan chuyén mOn, ca quan thuc UBND tinh và các don vj có lien 
quan da barn sat chuong trInh cOng tác, chü dng hoàn thành các nhim vii dA dê ra. 
Các dé an, báo cáo trInh Ban Thu?mg v11 Tinh üy, Hi nghj Tinh üy, kS'  h9p HDND 
tinh duqc chuân bi day dü, dung tiên d, bào dam chat krçmg. 

2. V thrc hin Quy ch lam vic, cong tác phii hqp vói HDND tinh, Uy 
ban Mt trn T quc Vit Nam tinh và các doàn th trên dla  bàn tinh 

UIBND tinh thrc hin cong tác chi dao  diêu hành báo dam nguyen tc lam vic 
cüa UBND tinh dung quy djnh, diêu hành b may hành chInh dja phucing thirc hin 
dông b các nhim vii theo tinh than chi dao  cüa ChInh phü, TTCP. 
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Mci hoat dng cüa UBND tinh và các thành viên UBND tinh dêu chap hành 
nghiêm tüc Nghj quyêt cüa BCH Dâng b tinh, sr chi dao Ban Thi.thng vi Tinh üy, 
Thuô!ng trrc Tinh üy, tuân thu các quy djnh cüa pháp 1ut. Các thânh viên UBND 
tinh luôn d cao tinh than trách nhim, tham gia dóng gop tIch crc vào các cong 
vic chung cüa UBND tinh. Dng thyi dê cao trách nhim quãn I nba nuâc ccia 

Thu trixâng các Sâ, ngành theo nhim vi duqc giao. 

Länh dao UBND tinh dã chU trI các cuc hep, hi nghj d trtrc tip lang nghe, 
chi dao xi 1' nhng vu&ng mac, tn tai, thñc day phát triên các ngành, linh virc, 
dc bit trong các tháng cao diem phông và chông djch bnh Covid-19, các ngày 
cao dim d irng phó vOi các diên biên bat ththng cüa thai tiêt. Lãnh dao UBND 
tinh vâ các thành viên UBND tinh dã nêu cao tinh than trách nhim, ye trirc tiêp vài 
bà cOn vüng lfl, sat cánh cüng các 1irc 1uçmg ciru h, ciru nan, bão v an toàn tInh 
mng và tài san cho nhân dan. 

Näm 2020, UBNT) tinh dâ k ban hành 28 Quyt djnh quy pham pháp 1ut, 
hon 3.000 Quyêt djnh và hon 5.000 van ban chi dao,  diêu hành khác, dáp irng cci 

ban yéu câu phát triên kinh tê - xâ hi cüa dja phtrong. UBND tinh dA thirc hin day 

dü các quy djnh ye phôi hqp cong tác vâi Thung trrc HDND tinh, chuân bj ni 
dung, thrc hin chucing trmnh các k' hop, phiên hp trong näm 2020; trã Ru day dü 
các kin nghj cUa ctr tn. UBND tinh dâ chCi dng rà soát các ni dung kiên ngh cüa 
ci'r tn dê phân cong cho các Su, ngành, dja phuong giãi quyêt và trá Rd cho cü tn, 
báo cáo HDND tinh. 

3. Kh qua cong tác chi do, diu hank phát trin kinh t - xã hi Va giäi 

quyt các vn d tr9ng tam 

a) TInh hInh trin khai và kt qua thrc hin Ngh quyt và Chirong trnh 
NQ so 01 INQ-CP ngay 01/01/2020 cua Chinh phu; Ket Iun cua Tinh uy so 

• A A A A 

230/KL-TU ngay 04/12/2019 va Ngh quyet cua Hçi dong nhan dan tinh so 
31/20191NQ-HDND ngày 06/12/2019 v K hoch phát trin kinh t - xã hi 
nãm 2020 

UBND tinh dã c1j th boa bang Quyt djnh s 2331QD-UBND ngày 

21/01/2020 ye vic ban hành Chisong trinh cong tác trQng tam nàm 2020 và xây 
dirng Chuong trInh hành dng dê thirc hin. Trong qua trInh diêu hành, UBND tinh 
Iuôn barn sat các van ban chi dao  cüa cap trên, kê hoach hành dng và chuong trInh 
cOng tác trQng tam dê chi dao  triên khai thtrc hin nhàm dat  các miic tieu theo k 

hoach dt ra. 

Vii Dông Xuân 2019 - 2020 duçuc mOa toán din (nang sut lüa uc dat  59 
ta/ha, san luqng hxcung thirc dat  trén 16,7 van tan) cao nhat ttr tru&c den nay; ngánh 
hang lüa go di.rqc müa kép "ducic mua, ducuc giá" giuip nâng cao giá trj san xut 
cua ngành, gop phan thirc hin thành cong các chi tiêu kinh tê - xã hi näm 2020 
cüa tinh. Mc dO trong diOu kiin han han kéo dài, nguôn nuâc han  chê, toàn tinh có 
668,47ha dat lOa thiêu nuOc can chuyên sang hInh thic và cay trng khác, 
4.294,3ha IOa thieu nithc can sü diing các giâi pháp chOng han  tp trung chü yu a 

các huyn Gio Linh, VinE Linh, Cam 1 và thành phô Dông Ha. Tuy nhiên, vai tinh 
than chO dng, linh hoat thtrc hin các giâi pháp dä diêu tiêt ni.rac kjp thai cp cho 
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3.923,4ha san xut b thiu nuóc, con lai 218,5ha bj khô cháy do ngun nuc tu1i 
không dam bão (ttp trung chü yêu & các vüng dä duçic khuyên cáo không san xuât). 
Vi He Thu cong tác cap nuâc phic vi san xuât 23.134 ha lüa, 955,87 ha hoa máu 

và 947ha nuôi trOng thüy san. 

UBND tinh chi do tip tiic dAy manh 3 dt phá chin luqc trong phát trin 
KTXH giai doan 20 11-2020; Tp trung hoàn thánh co câu 1i ba trQng tam gôm Co 
cAu lai  d&u tu công, doanh nghip nba nuOC và các to chüc tin dung: Dã chü dng 
rà soát, diêu chinh ke hoach dâu tix Cong trung han giai doan 2016-2020 theo ding 
tinh thAn cüa B Kê hoach và Dâu tu và Chinh phü. Thirc hin diêu chinh von dôi 
v&i các dir an chm tin d, không dam bão t 1 giãi ngân. Chi dao  thirc hin Co 
hiu qua các chü trxc1ng cüa Dâng, Nhà nuâc và cüa tmnh ye phát triên nguôn ahân 
hrc chAt hxqng cao, dôi mi cong tác quy hoach, dào tao  và sü ding can b; gän két 

giüa phát triên nguôn nhân hrc v&i üng diing khoa h9c cOng ngh; 

Cong tác chi dao  diu hành cüa UBND tinh trong rnra dAu nàm 2020 dã tp 
trung vào vic phOng, chông djch Covid-19, khoi d.y s11 chü dng, tIch circ cüa cá 
h thông chInh trj và chInh quyên các cap, kêt qua dat  duqc tot. BCD phOng, chông 
djch COVID- 19 tinh dã triên khai quyêt 1it các bin pháp theo tinh than chi dao 
cüa Thu tu&ng Chinh phU, Ban Ththng vi Tinh üy và UBNT) tinh. 

Sáu tháng cui narn, cong tác chi dao  diu hành ngoài vic tIch crc chuãi bj 

cho Dai  Dàng b tinh lan thir XVII, UBND tinh dã tp trung chi dao  irng phó vâi 

mua lu, dà tam  hoãn các cuc hçp chua can thiêt dê tp trung cho cong tác rng phó 
trên dja bàn tinh; DOi vri nhtthg sir cô bat thithng, khân cap nhu sat  i dat tai  Doàn 
Kinh tê quOc phông 337, UBND tinh dã kjp th&i to chüc phiên h9p Thi.thng trirc 
Ban Chi huy ma rng (rn&i D/c BI thu Tinh üy tham dir và chi dao  trrc tiêp) vào 
lác 02h00' ngày 18/10 dê quan trit, thông nhât trong chi huy, chi dao  nhäm dam 
bão triên khai irng cru khân trixong, hiu qua theo phuong châm 4 tai  chO. UBND 
tinh dã chi dao  quyêt lit cOng tác so tan dan trong tat câ các dqt bào, mua lü, nhât 
là cOng tác di d&i, satan dan t?i  các vüng ngp sâu, yang sat  La dat, vüng yen song, 
suôi; cong tác dam bão an toàn tàu thuyên; dam bão an toàn tinh mang cho hçc sinh 
và giáo viên; h trçY nhân dan vüng bj ngp sâu, chia cat dam báo không dê ngi.thi 
dan bi dói, bj ret, không có chO& và dam bão luong thirc, thirc phâm, thuOc cha 
bnh dé dáp mg nhu câu tOi thiêu cüa ngu&i dan, dông th&i chuân bj hóa chAt tiêu 
dc khr trüng dé v sinh mOi tru&ng dam bào không dê djch bnh büng phát trén 
dja bàn tinh sau mua 1Q. 

UBND tinh dà thành 1p cac doàn cong tác ycác dja bàn xung yu d chi dao 
cong tác 1mg cru, satan dan, khàc phiic Co s& ha tang thiêt yêu yà thäm hôi, h trq 
kjp th&i cho nhüng gia dInh CO ngixai chét, mat tich, bj thuong, bj hu hông nhà a; 
cOng tác dam bào d&i sOng, an ninh trtt tir tai  nhüng vüng dang xãy ra thiên tai; huy 
dng nhanh chóng lirc luqng vU trang cap tinh vài hang ngàn luqt can b chin s 
cUng hang tram Iixqt phuong tin phM hp v&i các lijc h.rqng cüa dja phuong, di 
tInh nguyen cong dOng triên thai so tan dan, tim kiêm ciru nan,  khc phic h.0 qua 
mixa, bäo. 
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Các Ca quan, dan vj và dja phuang theo chirc nãng, nhim vii cüa mInh dêu dà 
tIch cuc, chü dcng vâo cuc và thirc hin tot cong tác üng phó thiên tai, ciru h cixu 
nan, h trq nguäi dan sa tan, di di khân cap khôi vüng nguy hiêm. 

Trong và sau mua lü, tinh dã huy dng 1rc lucing rng ciru, ciru trg, giüp nhân 
dan khäc phiic hu qua bão, 1iit. UBMT TQVN tinh dä to chüc tiêp nhn, kip  thi 
chuyn kinh phi, hin 4t cUa các to chrc, cá nhân trong tinh, trong nithc den các 
dja phuang, dan vj, ngui dan cn duçic h trçl. 

Hin nay, UBND tinh tip tic chi dao  các dcm vj, dja phucing kh.n trucing 
khc phiic hu qua cüa các dqt mua lU, thàm hôi, dng viên, ho trçl kjp thai các gia 
dInh bj thit hai; Co chê d, chInh sách ho trq gia dinh các can b, chién s9 bj hi 
sinh khi lam nhim vi; cüu trçl h.rang thtrc, thirc phâm, nhu yêu phâm cho các h 
dan bj thiu dói, bj mat nhà cra, h nghèo, ng.thi già neo dan, gia dInh chInh sách; 
tlép tue tnên khai quyêt liêt viêc thông cac tuyên duang bi chia cat, don dep ye sinh 
môi tnr&ng, khc phic ca si h tang thiêt yêu, ... và chuân bj các nguOn lirc dé san 
sang rng phó vâi các dçit thiên tai tiêp theo. 

b) Tio mç1 diu kin thun Içri phát trin san xut, kinh doanh, thiic dy 
tang trir&ng, dc bit san thôi kSr d1ch bnh Covid 19 

V thc hiên chInh sách tin t 

Chi dao  các ngân hang trén dja bàn chip hành lãi suit huy dng dam báo an 
toàn thanh khoân. IJu tiên von tin diing cho phát trién nông nghip, nông thôn., cho 
các dôi tixçing bj ânh hi.r&ng bOi djch bnh Covid 19. Quân 1 tot các khoán vay, xây 
chrng phuang an xü 1 nçi xâu t1r dâu näm nhärn han  chê tInh trng nq xâu, dông 
th&i có phirang an xir l,2 kjp thai khi xáy ra nçi xau. 

Hoat dng cac ngân hang tp trung h trq các dOi tixçlng vay theo tinh thAn 
cüa ChInh phü ye ho trçY thit hai  do Covid 19, dáp üng thu câu vay von cüa các 
doanh nghip và h kinh doanh , thic hin giãn nçi, giãm lâi suat giOp h kinh 
doanh và doanh nghip giãm brt khó khän do djch Covid-19, do 1€i 

Tgo mói tru'&ng thuán lçii cho san kinh doanh 

UBND tinh cüng chá chi dao  dAy nhanh tin d thirc hin d s&m hoàn 
thành các dr an; tháo gi khó khàn cho doanh nghip, h kinh doanh, ngu?i dan do 
djch bnh Covid 19; Lam vic vth chü dâu tu các dir an day nhanh tien d dâu tu 
Dii an nàng hucing, trInh Thu tu&ng ChInh phU, B COng Thucing xem xét, phê 
duyt. 

Chi do trin khai cac cci ch, chInh sách, tao  môi tnthng kinh doanh thun igi 
cho các doanh nghip nhäm nâng cao nàng hrc canh  tranh, thu trQn dôi mâi các 
thu tiic hành chInh: Các quy trInh, thu tic däng k kinh doanh, cap giây ching nhn 
dâu tu dugc cong khai. Dã thirc hin cap giay phép cho các h kinh doanh cá the, 
huâng dan eii the các thu t11c däng k dam báo dung quy trInh. 

Thrc hin có hiu qua nghj s 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 cOa ChInh phü y 
ho trg và phát trien doanh nghip nàm 2020 yà Nghj quyet 19-201 7INQ-CP ngày 
06/02/2017 cüa ChInh phü ye nhü'ng nhim v, giâi pháp chü yu cai thin môi 
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trix&ng kinh doanh, nâng cao näng 1irc canh  tranh quc gia hai näm 2016-2017, djnh 
hithng dn näm 2020. H trçl các nhà dâu t.r, thüc day các dr an näng luçmg tái to 
khâi cong dip  k' nim 30 nãm tái 1p tinh'. Ho trq các nhà dâu tu hoàn thin thu 
tic và dam phán xong yang 1 Hçip dông BOT và Bão lãnh Chinh phü cUa D an 
BOT Nba may nhit din Quáng Trj 1, Thu tuó'ng ChInh phü dã bô sung quy hoch 
vào din lirc Quôc gia và chi djnh nhà dâu w nba may din khI Gazprom; Co van 
ban chi do ho trg day nhanh tiên d triên khai dr an dirng day 220kV Dông Ha - 
Lao Báo thuc dr an Tr?m biên áp 220kV Lao Bào và dung day 220kV DOng Ha 
— Lao Báo; Dr an Nãng tiêt din dithng day 110kV Dông Ha - Lao Bão. Ben cnh 
do, các dir an kho xãng dâu Hâi Hâ, Kho xãng dâu Vit Lao.. .cQng dang tIch circ 
trin khai thi cong. 

Tip tic thirc hin phucmg an sap xêp, dôi m&i doanh nghip nhà nu&c giai 
don 2016 - 2020; thrc hin nghiêm tüc 1 trInh thoái vOn nba nuc ti các doanh 
nghip dã thirc hin cô phân hóa theo Quyêt djnh sO 123 2/QD-TTg ngày 17/8/2017 
cüa Thu tuàng ChInh phü ye phé duyt danh muc  doanh nghip cO von nhà ni.râc 
thrc hin thoái vOn giai doan  2017-2020. Dê xuât danh mvc  các don vj sir nghip 
thrc hin Co phân bOa trmnh Thu tuàng ChInh phu phê duyt và triên khai thirc hin. 

Dã cp chü tnrcing dAu ti.r cho 49dr an vci tng vn dng k là 6.811,14 t 
dông (bang 77,7% so dr an và 17,5% so von so vOi cüng kS'  näm 20 19)2.  Mt so d1r 
an lan nhu: Apec Mandala Grand Cua Via (500 t' dong); Trung tam phân phôi 
hang hóa Khu Kinh tê Dông Nam Quãng Trj (2.005,228 t' dông); Khu djch vii - du 
ljch Gio Hâi (1.657,27 t dông); Khu nhà xuông và v.n phOng Trung Khài - Quán 
Ngang (461,065 t dOng). KhOng CO dir an FDI mcii dtrçic cap chü tnrong dâu tu. 

Thirc hin có hiu qua các giài pháp tháo g visang mac, cãi thin manh me 

mOi tru&ng dâu tir, kinh doanh, nâng cao nãng hrc canh  tranh cap tinh; So krçng 
doanh nghip thành 1p trong 10 tháng n.m 2020 là 438 doanh nghip vai so vn 
clang k hn 7.9 15 t dông. U9c thirc hin Ca nàm 2020, so doanh nghip thành 1p 
mai là 460 doanh nghip, tang 21% so vâi thrc hin näm 2019. 

Trong näm 2020, trên dja bàn tinh Quãng Trj có 20 dr an ODA &rçic b trI 
vOn dé thrc hin cac hoat dng vói tong von là 1.057,226 t dng (van dM üng là 
171,934 t dOng, von nuac ngoài là 885,332 t' dong); Co 17 d%r an FDI con hiu 
hrc vài tOng von dâu tu clang k là 79,85 triu USD. TInh t& dâu nam dn nay, 
UBND tinh dã phê duyt tiêp nh.n dOi viii 36 khoân viên trçl NGO viii thng vM 
cam kêt là 7.7 10 triu USD, tang 44% ye so dir an và 87% v s vn cam k& (cüng 
k' nãm 2019, UBND tinh phé duyt tiêp nhn 25 dir an vâi tng vn clang k' là 
4.105 triu USD). Tong von thrc hin giái ngân nguOn vOn NGO uac nãm 2020 
uac dat  khoàng 11.235 triu USD. 

Cm Dir in Thüy din Htxó'ng Sm; Dçr in M& rng kru vrc bô sung ntrcfcc cho ho chCra Thñy lçi - Thüy din 
Quing Trj vi ving h du; Dir in ThiXy din Bàn Mdi; Di,r in ThUy din Hiràng Phing; Dr in ThCiy din Dakrông 5; 
Dr in Nhi may din gió Uunig Phüng 1; Dr in Nhà may din gió Hisâng Phing 2 vi Huàng Phüng 3; Di,c in Nhi 
may din giO Htiâng Tin; Dix in NMDG Tin Linh; Dir in NMDG Lien Lap; Dr in NMDG Hirâng Hip I; Dir an 
NMDG Hisàng Linh 3; Cic Dr in NMDG Gelex 1, 2 và 3; Dir in NMDG Phong Huy; Di,r in NMDG Phong 
Nguyen; Di,r in NMDG Phong Lieu;  Di,r an NMDMT Gb Thinh I vi Gb Thinh 2; Di,r an NMDG Htrâng Linh 4. 

2 Nim 2019, có 63 di,rin di.rçic cp chi trixcmgdAu tu vài tang von duttr39.0I9 t dOng 
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c) Chit trQng các nhim vii phát trin ngun nhân liyc, khoa hQc c6ng 
ngh 

Cong tác nghiên ci'ru, irng dung khoa h9c cong ngh gn vâi djnh htróng t.p 
trung phát trin "6 cay, 2 con" chü lirc theo hthng ben vtng, thông qua xây dmg 
thuong hiu, irng ding cong nh cao, lien kêt trong san xuât, nhàm to ra san 
phm bào dam an toàn thuc phâm Co giá trj kinh tê cao. Hoat dng KH&CN trên 
các lTnh vrc quãn i cong ngh, sâ hthi trI tue,  tiêu chuãn do kr&ng chat luqng... dã 
cO nhiu dóng gop quan trçng cho sr phát triên cüa các san phâm chit l%rc cita tinh, 
dc bit là các san phâm tham gia vao Chucing trInh MOi xã mt san phâm (OCOP) 
cita tinh. Cong tác huàng dn triên khai uu dâi tin ding dôi vói doanh nghip 
KH&CN; triên khai các giài pháp h trçi, tháo gi khó khän cho các doanh nghip 
trong bi cânh djch Covid-19... 

d) Duy trl dam bão an sinh xa hi 

UBND tinh dã chi do rà soát, tng hqp, 1p danh sách di tuqng ngixi cO 
cOng vOi cách mng di.rqc h trq trong djch COVID- 19 theo Nghj quyêt 42/NQ-CP 
và Quyt djnh sO 1 5/2020/QD-TTg ngày 24/4/2 020 cita Thu tu&ng ChInh phit. 
UBND tinh dâ phãn b 10 tan lucmg khô, 3.000 tan go và the mt hang p1c vii 
cOng tác tim kiêm cüu nn do Trung uong cap dé kjp thai ho trg nhân dan tO chüc 
khäc phic hu qua thiên. Giao Ban Chi huy PCTT & TKCN tinh tiêp tiic chi do 
các dja phuong, các cap, các ngành barn sat co sO, tp trung chi do vic ciru trq, 
nhanh chóng on djnh dOi song ngu&i dan và lam tot vic ciru trçl, ho trcl cho các gia 
dInh bj thit hai;  Chi do các dja phuong thông kê thit hai  do mua lU gay de có 
phwmg an khãc ph%ic, ho trg kjp th&i; Uy ban MTTQ Vit Nam tinh dâ ra lOi kéu 
gçi các co quan, to churc, doanh nghip, nba hão tam trong và ngoài tinh càng 
chung tay hO trg nguOi dan tinh Quàng Trj vuclt qua khó khän, khãc phic hu qua 
thiên tai, dam bâo an sinh xã hi, dOi sOng và sirc khOe nhân dan. 

TInh dn ngày 31/10/2020, Ban Ciu tr các cp trong tinh dä vn dng, tip 
nhn dirçic so tiên gân 60 tdOng ('dâ ye tài khoán gán 40 dông) và hang hóa, 
nhu yeu phâm gôm có: 100 tan gao, trên 15 ngàn thitng m' tom, 4.000 hp dO hop, 
1.500 thitng bánh các loai, den pin, thitng drng nuOc, thuyên, sách vO, quân áo cit 
trOc tInh trj giá gân 11 t dOng; các dja phuong dã tiêp nhn khoãng 100.000 suât 
qua vOl trj giá trén 08 t dOng. Các mt hang nay dã chuyên tlVc  tiêp den các dja 

phuang bj thit hai  tren dja bàn tinh; sO tien itng h cita các dja phuong dâ np vào 
ngân sách cap tinh: 02 t dOng; UBND tinh dã phân bO 100 t dOng tü nguOn 
Trung uang h trçl dê các don vj, dja phuong tiêp tiic tO chOc khäc phiic h.0 qua, 
trién khai các hoat dng cOu h, ciru nan,  tic hin chInh sách an sinh xâ hi và 
scra chita các cOng trInh truOng hçc, tram y tê, dam bào giao thông các tuyên duOng 
quan tr9ng, huyet mach;  süa chüa các cong trInh thity lqi, dê diêu và cong trInh sat 
10 cap bach phc vi nhu câu sinh hoat, san xuât, ôndjnh cuc sOng cita nhân dan 
sau mi.ra lit; nguôn ngân sách Trung uxing ho trci khàc phiic hu qua mua lit ducic 
phân bô theo thO tir uu tién: Chi thirc hin hoat dng ciru h, ciru nan;  thc hin 
chinh sách an sinh xã hi theo chê d, chInh sách cita nhà nuOc theo Nghj djnh s 
136/20131ND-CP cita ChInh phit; sOa chüa, khôi phiic khân cap co sO ha tang bj hu 
hông do mira lit 



7 

Chi dio ngãnh Giáo diic - Dào tao tIch circ trong cong tác chi do phông, 
chng djch bnh Covid-19, chi d?o  các dcin vj, tnthng hQc trong toàn ngành triên 
khai các bin pháp phông, chông djchbnh, irng phó vài mua lU, dam bâo an toàn 
cho hçc sinh, giáo viên, nhân viên. Tong thit hai  sau mua lü cüa ngành giáo dic 
khoàng hcm 105 t' dng. Chi dao  ngành y tê tang cl.nYng cong tác khám, chüa bnh, 
phOng chOng djch bnh; Triên khai có hiu qua các bin pháp phOng, chông djch 
bnh Covid-19, phOng chông djch bnh sau mua, bâo. Chi dao phát trién nguôn 
nhân uric y t& nâng cao chat li.rcing cung img djch vii  y tê; Day manh hot dng y tê 
dir phông; to chirc L trao vàtruy tng Danh hiu vinh dirt  Nhà nuâc "Ba mc Vit 
Nam anh hung", nâng tong so bà mc Vit Nam anh hung trén toàn tinh len 2.786 
ngi.r1i, trong do Co 42 mc cOn song; hin 100% mc Vit Nam anh hung duçic các 
dan vj, t chüc nhn phing dung. TO chirc doàn dua Ba mc Vit Nam anh hung 
gp mt dai  biêu Ba mc Vit Nam anh hung toàn quôc näm 2020 ti thu do Ha Ni; 
di.ra than nhân lit s' di dirt 1 trao bang To quôc ghi cong do B Lao dng — 
TB&XH to chtrc tai  tinh Quãng Nam. 

e) Bão v môi trirOng, trng phó v&i bin di khI hu 

Chi dao  vic tuyên truyn ph bin pháp 1ut trong linh vine  tài nguyen và rnôi 
truOng. To chüc các hot dng "Tháng hành d5ng vi mói trwàng" hu&ng üng Ngày 
Môi tnrOng the gii nàm 2020. To chüc nhân rng mO hInh tang ci.thng phân 1oi, 
xr 1 rác nOng thôn. Chi do tang cu&ng giám sat, quân 1 các nguôn thai lan trên 
dja bàn. ThlrtC hin cong tác quan trãc mng luai tài nguyen và môi tnthng trên dja 
bàn tinh näm 2020. ThI diem, xây dmg mO hInh cii  the dê hoàn thin các mô hinh 
phân loi rae tai  nguôn phü hçp vai vung nông thôn tinh Quãng Trj. Chi dao  kiêm 
tra cOng tác quãn 1 khoáng san và tInh hInh thàm dO, khai thác khoáng san cüa các 
dan vj trên dja bàn tinh. 

1) Dy minh thông tin truyn thông, cãi each hành chInh và phông chng 
tham nhüng, lang phi 

ChI dto hix&ng dn các co quan thông thn báo chI trén dja bàn tp trung thông 
tin, tuyén truyên trên báo chi, phát thanh, truyên hInh và trang thông tin din tu ye 
các hoat  dng, sij kin chInh trj, kinh té, van hóa, xã hi, an ninh - quOc phông, 
cong tác xây drng Dàng, xây drng chInh quyên; thrc hành tiêt kiêm, chông lang 
phi, biêu duang guang nguai tot, vic tot, gi.rang diên hInh tiên tiên; tp huân tuyên 
truyên cong tác thông tin tuyén truyén ye nhân quyên; tInh hInh thc hin chinh 
sách bão hiêrn xã hi, bào hiêm y tê và phát dng cuc thi viêt ye bâo hiêm xã hi, 
bào hiêrn y tê... Huóng dan các Ca quan thông tan báo chI tp trung tuyên truyen 
các dip  iê quan trQng, tuyên truyên ye cong tác phOng chOng djch bnh Covid-19, 
cong tác phOng, chông bão, lü. Hi.râng dn các Co quan thông tan, báo chi, phóng 
viên thithng tri'i trén dja bàn tich cc thông tin, tuyen truyen ye dOi ngoi và hqp tác 
quOc té, thông tin dOi ngoai cüa dja phuong. Tuyên truyen ye day manh 1rng dung 
CNTT, cung cap djch i  cong mirc d cao cho ngui dan và doanh nghip, an toàn 
thông tin mng, xây drng ChInh quyên din tr... 

Cong tác cãi each hành chInh cüa tinh dã dat  dixqc nh0ng kt qua tich cc trên 
các linh vixc: cal cách the the, cãi each to chac b may hành chInh nhà nuOc, cãi 
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cách thU tiic hành chInh và thirc hin ca ch mt cUa, mt cira lien thông. Thành 1p 
và dua Trung tam hành chInh cong cap tinh, Trung tam xUc tiên dâu tx, thung 
mai, du ljch di vào hot dng, timg bixóc phát huy hiu qua. 

Cong tác cài cách hành chinh, Cong tác t1c hãnh tit kim, phàng chng tharn 
nhüng duqe quan tam. Chi dao thirc hin dông b các giái pháp bào dam quôc 
phông, an ninh và trt tr an toàn xâ hi. ?uy trI cong tác tiêp cong dan theo 1ut 
djnh; kjp thyi giãi quyêt nhUng kiên, kiên nghj chInh dáng cUa to chrc, cá nhân, 
bão dam cong bang xã hi. 

g) An ninh, Quc phông gop phn vào cong cuc phát trin kinh t, xã 

hi & dja phtro'ng 
Dam bâo tInh hInh an ninh chInh trj - trt tu an toàn xã hi n djnh, quc 

phóng, an ninh di.rgc cUng cô và tang cu&ng. Duy trI nghiêm ché d trirc san sang 
chiên dâu theo quy djnh, các hrc Iuqng Iuôn chU dng phôi hqp chat chê dé nãm 
chãc tInh hInh dja bàn. 

II. HiN CHE, TON TM 

Ben c?nh nhüng kt qua dã dt dugc, ,công tác chi dao  diu hành cUa UBND 
tinh trong näm 2020 vn con mt so h?n chê, khó khän: 

- Sir tác dng cUa bin di khI hu, thiên tai, djch bnh, nht là djch tâluçm 
châu Phi, dai  djch Covid- 19 dâ tác dng bat igi den kê hoach phát triên kinh tê - xA 
hi cUa tinh. 

- Quy mô san xut nông nghip vn cOn manh mUn, nhô lé, các chInh sách v 
h tro phát triên nông nghip sach,  nông nghip hiru co chua phat huy hêt hiu 9uà; 
Dâu tu vào nông nghip, nông thôn chua tuong xrng vii tiêm nang và lçii the so 
sánh; Kinh tê hcip tác, hqp tác xã chua dáp Ung dugc so vâi yêu câu phát triên san 
phâm theo chuôi giá trj san phâm hang hOa. TInh hInh thiên tai nhât là han  han kéo 
dài hon 3 tháng cOng vi mua lU vói ctthng d lan và tan suât xuât hin lien tiic dã 
lam cho h thông ha tang san xuat nông nghip bj tan phá n.ng nê, lirong thirc thirc 
phâm, nhà c1ra, 4t ti.r san xuât bj cuôn trôi, thit hai  rat lan cho san xuât nông 
nghip. 

- Ma sO Sâ, ngành chua thirc sr quyêt lit trong to chirc k hoach d.0 tu 
cOng, chm iãi ngân von XDCB. TInh trang diêu chuyên von XDCB lam giàm 
hiu qua nguôn von dau ti.r cong. 

- Chi tiêu giái quyt vic lam, xut khu lao dng khOng dat  theo k hoach: Do 
ành hu&ng cUa dai  djch Covid-19 nên các doanh nghip trong và ngoài tinh han  ch 
tuyên diing lao dng, dc bit là các doanh nghip may thiêu nguyen lieu du vao 
(cac doanh nghip may là nhQng don vj tuyên dung nhiêu lao dng trong nàm). Thj 
tnrang lao dng ngoài nuac ngrng tiêp nhn lao dng ngoài nuâc. M.c dii các 
doanh nghip tIch circ boat dng tr van, tuyên ch9n lao dng di lam vic & nuOc 
ngoài theo hqp dong nhung kêt qua cong tác xuât khâu lao dng không nhu mong 
muOn. 
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- Cong tác phi hc,p giüa các Ca quan, dan vj cp tinh vn con h?n  ch, thiêu 
chit chê. MOt so Ca quan trong qua trInh thic hin gp khó khan nhung chm báo 
cáo dê giâi quyêt. 

- Do ânh hthng cüa djch Covid- 19, thñ tit din bin b.t thix?mg, mixa, bão 
vào cuoi nàm 2020 nên mt so ngành, lTnh virc gp nhiêu khO khän. Cong tác thu 
hut dâu tu gp nhiêu khó khn. 

- Ca si h t&ng, ch.t luçing ngun nhân lirc, mitt b&ng, djch vi tin Ich và các 
chInh sách ho trçi dâu tu chua dáp irng yêu câu ngày càng cao cüa nhà dâu tr. Di 

ngQ can b lam cong tác xüc tiên dâu tir cOn thiêu ye sO Iuçing, da so hoat dng 
kiêm nhirn, tInh chuyên nghip chua cao, kinh nghim và k5' näng xüc tiên dâu tu 

cOn hn chê, chua dáp 1rng duçic yêu câu th%rc tiên dang dt ra. 

- Các h kinh doanh chuyn di thành doanh nghip cOn gip nhiu khó khän 
nén quy mô doanh nghip cüa tinh nhO, khá nãng dóng gop cho ngân sách hn ché. 

III. PHU'€NG HIXONG NHIM V1J CIII nO, DIEU HANII NAM 

2021 

1. Tp trung chi dao,  diu hành thirc hin tht cac chi tiêu kinh t - xã hi näm 
2021 và chi tiêu Nghj quyt Dai  hi Dáng b tinh lan thu XVII dã dé ra, ci the: 

a) To chirc thirc hin kjp th?ii, dngb, hiu qua các giãi pháp diu hành cfia 
Chinh phU ye tAng cu?mg on djnh kinh tê vTmO, kiêm soát lam  phát, báo dam các 
can dôi 1n cOa nên kinh té, thiic day san xuât kinh doanh phát triên. Day mnh ca 
cu 1i nn kinh t g&n vâi dôi mâi mô hInh tang tnr&ng, nâng cao nàngsuât, chat 
Iuçrng, hiu qua. Tiêp tic thirc hin các giâi pháp câi thin môi tru0ng dâu tu kinh 
doanh, nâng cao nAng lirc canh  tranh, phát triên doanh nghip 

b) Chi dao  thirc hin các phuang an khôi phi1c h tang nông nghip sau bAo, lü 
cOa nãm 2020, day manh  san xuât nOng nghip theo hithng nâng cao giá trj hang 
boa, phát triên chän nuôi, thng trông FSC, chi dao  tot chInh sách phát triên thOy 
san, xây dirng nông thôn mói kiêu mu gän vâi bão v môi tru&ng. 

c) Dy manh  xây dirng kt c.0 ha t.ng dng b nhi.r giao thOng, nàng luqng, 
nông nghip, nOng thôn. Triên khai có hiu qua các chi.rang trInh phát trién các 
ngành cong nghip co tim näng, có lçii the 

d) Thrc hin có hiu qua các chi.rang trInh, d an 1mb virc thiiang mai,  dy 
mnh kêt nôi giao thuang, phát triên du llch  véd chuôi các san phâm du ljch dc thu 
cüa tinh. Ho trçi hoat dng cüa doanh nghip bj ânh hu&ng b&i djch Covid và bão, 
lü. Day manh  kinh tê dôi ngoi 

e) Nâng cao chAt Iuqng và sir ding hiu qua ngun nhân 1rc g.n véd dAy manh 
dôi méci sang tao,  ing dung Va phát triên rnanh me khoa hçc, cong ngh; Phát triên 
van hóa, xã hôi; thrc hin tiên b, cong bang xA hi, nâng cao déd sOng nhãn dan, 
bão dam gän kêt hài hOa gi1a phát triên kinh tê véd xâ hi; Nâng cao chat luqng 
cong tác truyên thông. Quán l, khai thác, s1r diing hiu qua, ben vng tài nguyen 
thiên nhiên; bão v môi tru&ng song; chü dng ung phó có hiu qua vói bin di 
khI hu, phOng, chông và giám nhç thiên tai 



TM. UY BAN NHAN D 
- T!CH 

Vô Van Htrng 

10 

Dy m?nh  cong tác xay drng, nâng cao hiu hrc, hiu qua quân 1 nhà nuic, 
chat luçing di ngU can b, cong chüc, viên chirc chap hành k' 1ut, kS'  cuon, sap 
xêp và tinh g9n b may; xây dirng ChInh phü din tir htthng tii ChInh phü so, nên 

kinh tê sO vâ xä hi so; cãi each hành chInh tIr pháp; phOng, chông tham nhüng; 
thrc hành tiêt kim, chông lang phi và giái quyêt khiêu nai,  tO cáo; Cüng cô, tang 
cu?mg quôc phông, an ninh. 

2. Các thành viên UBND tinh, Thu tnrâng các ca quan, ban, ngành cp tinh 
phát huy tinh than trách nhim trong triên khai thirc hin nhim vt1 duçic giao. Các 
thành viên UBND tinh can phát huy tInh chü dng, nhn din các van dê vithng 
mac, dé xuât giãi pháp kp th&i véd Lãnh dao  UBND tinh dam bão chat hxqng, théd 
gian các nhim v11 duçic UBND tinh, ChU tjch UBND tinh giao. 

3. Quyt 1it di med phucing thirc chi dao,  diu hành, gn vic chi dao,  trin 
khai ved cOng tác don doe, kiêm tra. Không dê nhim vii ChInh ph, TTCP, các B, 
ngành TW giao qua han  hoc hoàn thãnh chm; các nhim vi UBND tinh, Chü tjch 
UBND tinh giao hoàn thành diing han,  dam báo chat krng. Không dê phát sinh 
dcm thu kép dài, chm giài quyêt. Tiêp tic kiêm tra, don dôc vic thirc hin các 
nhim vi UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao. Các cap, các ngành thirc hin 
nghiêm tue chê d báo cáo theo quy ché lam vic cUa TJBND tinh. 

4 . Tiêp tiic phi hcp vii UBMT TQVN tinh, cac t chüc chInh trj, xä hi trên 
dja bàn; huy dng si:rc manh  tOng hqp cüa cá h thông chInh trj cüng thurc hin 
nhim vi phát triên kinh tê - xã hi cüa tinh, khai dy chI vumi len, dng viên 
nhân dan khác phic khó khàn sau bão, lü, tái san xuât. 

Trén day là cong tác chi dao  diu hành cüa UBND tinh näm 2020 và phucrng 
huing nhim v11 näm 2021, UBND tinh báo cáo HDND tinh, cr tn trong toàn 
tinh./ 

No'i niqin: 
- Thmg trrc TU; 
- Thumg trrc HIDND tinh; 
- Di biêu HDND tinh; 
- CT, PCI, U VUB; 
- Chánh, PVP,CV; 
- L.ru :VT, TH(H). 1  
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