
UY BAN NHAN DAN CONG HOA xA HQI CHU NGHiA VIT NAM 
TINH QUANG TRI Dc 1p — Tir do — Hnh phñc 

St:  QL6  /BC-UBND Quáng Trj, ngày  M  tháng  44  näm 2021 

BAO CÁO 
Côngtác chi o, diu hành nãm 2021 

va phucrng htrorng cong tac chi do, tieu hanh nam 2022 

Thirc hin K hoch s 327/KH-HDND ngày 25/10/2021 cüa HDND tinh 
ye to chirc h9p HDND tinh khóa VIII, nhim k' 2021-2026 và quy ché lam vic 
cüa UBND tinh, UBND tinh báo cáo kiêm diem cong tác chi do, diêu hành cüa 
UBND tInh näm 2021 vOi các ni dung chInh nhii sau: 

I. MQT SO KET QUA CONG TAC CHI D30, DIEU HANH TRQNG 
TAM, NO! BjT: 

1. V triên khai thrc hin chi dto cüa Trung trcrng, Tinh üy, HDND 
tinh và Churong trinh cong tác tr9ng tam cüa UBND tinh: 

Näm 2021 có nghTa dc bit quan tr9ng, là näm du tiên thirc hin Nghj 
quyêt Di hi di biêu toàn quôc lan thu XIII cüa Dãng, Nghj quyêt Dai  hi 
Dàng bô tinh Quãng Trj lan thir XVII, Kê hoach phát triên kinh té - xã hi 5 näm 
2021-2025. Quán trit phiicmg châm hành dng näm 2021 cüa ChInh phü là 
"Doàn kit, kj cu'o'ng, dôi mo!, sang 4i0, khát v9ng phdt triên" và phuang 
châm cüa tinh là "Trdch nh&m, kj) cwong, thu hat ttâu tu', 4w dà tang 
tru'ô'ng", cOng tác chi do, diêu hành cüa UBND tinh dã ducic tp trung cao 
quyêt 1it, sang tao; chap hành nghiêm tiic sir lãnh do cüa Trung i.rang, cüa 
Tinh üy Va HDND tinh; buy dng duqc sir vào cuc manh  me, trách nhim cUa 
cã h thông chinh tn; sr dông thun cüa cac tang lOp nhân dan và dóng gop cüa 
cong dông doanh nghip. Nba vy, trong bôi cãnh tInh hInh rat khó khan nhimg 
Dâng b, chInh quyên vànhân dan toàn tinh dã thrc hin hoàn thành 2 1/24 chi 
tiêu kinh tê - xâ hôi chü yêu nãm 2021. 

Cong tác chi dao,  diu hành cüa UBND tinh duçic thirc hin có tr9ng tam, 
trçng diem, vt'ra tp trung thirc hin tot "m1ic tiêu kép" theo chü trucmg cña 
ChInh phü, ixu tiên 0 mrc cao nht cho cong tác phông chông djch Covid-
19 v6i tinh than "chóng djch nhu' chóng gic", "báo ye thc khóe, tInh mqng 
cza nhOn dan là trên hêt, trwác het"; phiic hôi và phát triên kinh té; vi'ra 
khäc phiic hu qua n.ng n sau trn lü hit ljch sü nãm 2020. Dng thai, quyt 
lit chi dao  tháo g các khó khan, vuOng mAc d dAy nhanh tiên d các dir an 
tr9ng diem, các dir an dng lrc. 

Lath do TJBND tinh dã chi dao  vic thirc hin chung trInh cong tác trQng 
tam näm 2021 và các chixcmg trInh hành dng, kê hoach hành dng. chi dao  các 
co quan chuyên môn, c quan thuc UBND tinh và các &m vj có lien quan dã 
barn sat chuong trInh cOng tác, barn sat các ni dung dã dê ra trong cac chung 
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trInh hành dng, chü dng hoàn thành các nhim v1i dã dê ra. Các dé an, báo cáo 
trInh Ban Thu&ng vv Tinhüy, HOi  nghj Tinh üy, k' hçp HDND tinh di.rqc chuân 
bj day dü, dung tiên d, bâo dam chat luqng duçic Tinh üy, HDND tinh dánh giá 
cao ye cong tác chuân bj truOc k' h9p. 

Lãnh do UBND tinh dA chü tn hcm 600 các cuc hçp, hi nghj, lam vic 
vOi các SO, ngành, dja phuong dê trirc tiêp lang nghe, chi do xü 1 nhng 
vithng mac, ton ti, thüc day phát triên các ngành, linh virc, dc bit trong các 
tuân, các tháng cao diem phông và chông djch bnh Covid- 19, dã kjp thii hçp 
bàn và xr l các tInh huông ma thirc tin dt ra. D.c bit, trong näm 2021, lành 
dao UBND tinh dA các gân 40 buôi lam vic vOi Thu tu&ng, Phó ThU tixOng 
ChInh phu; lam vic vOi các B: B Kê hoch và Dâu tu, B Cong thucmg, B 
Nông nghip và PTNT, Tài chInh, Tài nguyen và Môi tnthng dê kiên nghj, dê 
xuât và dã duçic ChInh phU, ThU tuOng ChInh phU quan tam giãi quyêt, nhât là 
ye mt so dir an dng hrc và chU tnuang quan tr9ng cho phát triên kinh tê, xâ hi 
cUa tinh. Nàm 2021, UBND tinh dâ k ban hành 30 Quyêt djnh quy phtm pháp 
1ut, 3.476 Quyêt djnh va hn 6.000 van bàn chi do, diêu hành khác, dáp lrng 
yêu câu phát triên kinh tê - xã hi cUa dja phuong. 

2. V thrc hin Quy ch lam vic, cong tác phi hçrp vói HEDND tinh, 
Uy ban Mt trn T!i quôc Vit Nam tinh và các Ban Bang, doàn th trên 
dla bàn tinh: 

Mci hoat dng cUa UBND tinh và các thành viên UBND tinh du chap 
hành nghiêm tUe Nghj quyêt cUa BCH Dàng b tinh, sir chi dio Ban ThuOng v1i 
Tinh Uy, ThuOng trrc Tinh Uy, tuân thU các quy djnh cUa pháp lut. Các thành 
viên UBND tinh luôn dê cao tinh than trách nhim, tham gia dóng gop tIch circ 
vào các cOng vic chung cUa UBND tinh. DOng thOi dé cao trách nhim quàn 1 
nhà nuOc cUa Thu tnr&ng các SO, ngành theo nhim v1i thrqc giao. 

UBND tinh cUng dã chU dng trong cOng tác phi hp vOj Uy ban Mt trn 
To quOc Vit Nam tinh và các Ban Dáng, doàn the dé to sv thông nhât cao 
tnong vic thirc hin cac nhim vii phát triên kinh tê, xã hi. UBND tinh dã chU 
dng tiên hành k két các chrnmg tnInh phOi hcp yOj Ban Tuyên giáo, Ban dan 
4n dé phôi hçrp thirc hin các hot dng theo quy djnh 

UBND tinh dA thirc hin dÀy dU các quy djnh v phi hçip cong tác vOi 
Thi.r?yng trrc HDND tinh, chuân bj ni dung, thirc hin chi.rng trInh các kS'  hop, 
phien hp trong nam 2021; tnã Ru day dU các kiên nghj cUa cU tn. UBND tinh dã 
chU dng rà soát các ni dung kién nghj cUa Cu tn d phan cong cho các SO, 
ngành, dja phuung giãi quyet và trã lOi cho cU tn, báo cáo HDNID tinh. UBND 
tinh dã triên khai kjp thOi các Nghj quyêt duçuc HDND tinh ban hành trong nam 
2021 dA giUp UBND tinh giái quyêt tot các van dê dtra trong thirc tiên chi do, 
diêu hành cUa UBND tinh thuc các lTnh virc: kinh tê, nOng nghip, ni vii, ccu 
chê tài chInh, phân bô các nguOn luc. Các Ngh quyêt duqc HDND tinh thông 
qua trong nàm 2021 sê là tien de quan trQng dê UBND tinh chi dao,  thrc hin, 
gop phan hoán thành các chi tieu kinh té, xà hi cUa tinh trong các nám sap den. 
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3. Kt qua cong tác chi dao, diu hành phát trin kinh t xã hi Va giãi 
quyt các vn d tr9ng tam: 

3.1. UBND tinh dd tip trung chi dao, ditu hành thy'c hin nhim v quy 
hoich, giái ngân nguôn van dâu 1w cong và tháo gô khó khán, day nhanh (un 
d3 các dy' an d(3ng 1y'c, (r9ng diem: 

Trong bi cãnh gp khó khän vi'ia phiic hi kinh t, vra phông chông djch 
bnh nhixng kinh tê, xä hi cüa tinh vn Co chuyên biên tich c%rc, mt so chi tiêu 
kinh tê, xA hi cao han cüng kS'  nãm trrnc và dr kiên dat  2 1/24 chi tiêu các ké 
hoach näm. 

Xác djnh cong tác quy hoach và thirc hin chin 1uc quy hoach là nhim 
vii rat quan tr9ng. Muon dt duçic các rniic tiêu phát triên dt phá, can có dê an 
quy hoach x11ng tam dê kiên tao,  dt nén móng và khai phá phát triên v&i các 
djnh hi.r&ng lan và dài han  nên UBND tinh dã tp trung chi dao  quyêt lit vô 1p 
quy hoach tinh 202 1-2030, tam nhIn 2050, quy hoach Khu kinh té Dông Nam, 
quy hoach  chung thành phô Dông Ha. Ngoài vic hcip dông v&i dan vj uy tin 
trong nuâc, UBND tinh dä mai gçi sir tham gia cüa các to chirc tii van uy tin 
quôc tê dé tham gia trong cong tác 1p các quy hoach  quan trQng. 

Can cü Nghj quyt s 71/2020/NQ-HDND cüa Hi dOng nhân dan tinh ye 
quy djnh nguyen täc, tiêu chI và djnh mirc phân bô von dâu tu cOng nguôn ngân 
sách dja phixang can dôi theo tiêu chI giai dotn 2021- 2025, ngay khi có quyét 
djnh giao von cüa Trung ilcing, UBND tinh kjp thai phân bô kê hoach von cho 
các chucing trInh, di,r an dê Co the triên khai thirc hin sam; ngoài các nguOn von 
ho trcitr ngân sách Trung uang, tinh dâ chü dng can dôi, lông ghép các nguôn 
hrc, bô sung ho.c tarn  rng tr nguOn vônngân sách dja phuang cho mt so dir an 
quan trQng, cap thiêt cüa tinhnhàm day nhanh tiên d. Cong tác thâm djnh 
nguôn vOn và khã näng can dOi von cho các dir an duqc thâm djnh theo quy 
trInh cüa Lust dâu tu cOng mt each cht chê nhám tránh dãu ti.r dan trâi, kern 
hiu qua. Cong tác quân 1 nguôn von dôi vai các du an triên khai barn sat dñng 
theo ké hoach dâu tu cOng trun han  giai  doan  202 1-2025. Dâ thành 1p To cong 
tác dc bit cUa UBND tinh ye thüc day giâi ngân vOn dâu tu cOng nàm 2021 
cüa tinh. TInh den ngày 31/10/2021, tOng giá trj giãi ngân các nguôn von dâu tu 
cOng do tinh quàn 12 näm 2021 lâ 1.460,898 t' dông, dat  48,2% kê hoach 
UBND tinh phan bO và dat  40,1% ké hoach TTgCP, HDND tinh giao. Dir iióc t' 
1 giãi ngân von dâu tu cOng näm 2021 cüa tinh, sau khi thc hin diêu chinh kê 
hoach dir kiên dat  trên 95% kê hoach von duqc cap có thâm quyên giao. 

3.2. Day m,nh cal cách hành chmnh; nâng cao chat hrrng di ngü can 
b, cOng chá'c, viên c/zá'c; quyil 1&t cal thin mOi trwô'ng dâu 1w; lang cwô'ng 
thu hat dau tu thu ngân sách vw1t chi lieu keA hoich: 

Xác djnh cái each hành chinh là mt trong ba khâu quan trong dê phát 
triên kinh tê, xã hôi cüa tinh, thirc hin Nghj quyêt so 01-NQITU ye day mnh 
cái each hành chInh tinh Quãng Trj giai doan  202 1-2025, UBND tinh dã chi dao 
vic nang cao nàng 1c, hiu qua, tInh cOng khai, minh bach,  trách nhim giài 
trInh trong hoat dng cüa các co quan cung irng djch vii cOng cüa b may hành 
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chInh nhà nithc, chü trQng vic s hóa, cong khai hóa, dn gián hóa các thu t1ic 

hành chmnh, nht là thu tiic hành chInh lien quan den ngtr?i dan, doanh nghip, 
quan tam tháo gor khó khän cho doanh nghip, hçrp tác xã, h kinh doanh dê tir 
do, tao  mci diêu kiin thun lçii cho ngisi dan, doanh nghip san xuât, kinh 
doanh.T l so hóa djch vii cong len cong djch vii cong và Môt ccra din t dt 
100%. Co 622 djch vii cOng cüa tinh drçic tIch hçip len Cong djch viii cOng Quôc 
gia. Co 20 thu t11c hành chInh duçic &m giãn hóa trong nãm 2021. 

U'óc cã näm 2021, tng thu ngãn sách trên dja bàn là 5.080 t dng, dat 
147,3% dr toán dja phi.rong và 177,6% dr toán Trung i.rclng; trong do: Thu ni dja 
3.668,84 t dông, dat  124% dir toán dja phuang và 154% dir toán Trung i.rnng; thu 
tr hoat  dng xuât khau, nhp khâu: 1.400 t' dOng, dat  291,7% dir toán da phung 
và 291,7% dir toán Trung ung; thu dóng gop 7.648 t dOng. Diêu do, the hin s1r 
tp trung, quyêt liit trong cOng tác chi dao  các nhim v11 thu chi trên dja bàn. Va 
nhv vào vic huy dng tong hrc, tháo g& khó khan cho các doanh nghip, san 
xuât kinh doanh, các d1r an dua vào v.n hành dOng tiên d, d.c bit là các dir an 
näng krçing trên dja bàn tinh nên tOng vOn dâu tu toàn xã hi tang manh  trong 
näm 2021 và vtrçlt chi tiêu ma HDND tinh dã dê ra. TOng vOn dâu tu thirc hin 
trên dja bàn (giá hin hành) näm 2021 uc tInh dat  28.534 t' dOng, vuçit 29,7% 
kê hoach dê ra và tang 49,9% so vói näm 2020. 

Trong näm có 56 di,r an duqc ch.p thun chü tnrong dtu tu vâi tng vn 
dàng k)2 69.594,7 t dOng, cao hcm 10 lan so vâi näm 2020 (Nàm 2020 có 49 dir 
an duqc cap phép dau tr vói tOng vOn dang k là 6.811,14 t' dong); trong do có 
07 dr an dâu tix trong các khu cong nghip, khu kinh té vâi tong von 62.045,92 
t dOng; 49 dir an dâu ttx ngoài khu cong nghip, khu kinh té vii tOng von 
7.548,78 t dông'. Trong các dir an ducic chap thutn chü tmng dâu ti.r trên dja 
bàn tinh trong näm 2021 có 02 dr an dâu Ui tr1rc tiêp nuâc ngoài (FDI) duçic cap 
phép mói vâi tOng vOn dang k l 2.405,52 triu 

3.3. TçIp trung chi dw thrc hin m,c lieu xây drng Qudng Trj tth 
thành trung tam náng 1wing mien Trung: 

Xác djnh ngành nàng h.rqng tái tao  tip tiic là lTnh virc dt phá quan trQng, 
thrc hin sir chi dao  cüa Tinh Oy, BCS Dàng UBND tinh, UBND tinh tp trung 
chi dao  quyêt lit và tao  diêu kin thun li nhât cho các chO dâu tu day nhanh 
tién dthi cOng các dij an, t.p trung tháo g& khó khàn cho các doanh nghip, tao 
mi diêu kin dê thOc day dâu tu, khâi cong dir an. . Den nay, dã có 31 dr an 
din giO dixçic phê duyt quy hoach v&i tOng cOng suat 1.177,2MW; 03 dir an 
din mt tthi vi tOng cong suât khoãng 149,5MWp (tuong duong 127MW); 01 
dr an nhà may nhit din than vâi cOng suat 1.320MW, 02 dl,r an din khI vâi 
tOng cOng suât 1.840MW và 18 dir an thüy din2  vOi tOng cOng suât 260,5MW. 
Dâ có 19 digr an din gió vi tOng cOng suât 671,1MW; 03 dr an din mt tr&i 

DA dAu tir xây di,rng vâ kinh doanh ktcu ha tng KCN danganh Triu phO có tng vn: 4.533,61 t' d6ng; 
DA Nhà may din giO Huàng Linh 5 cO tong von 1.346,09 t' dOng; NMDG Hizàng Hip 2 cO tong von 1.370,79 
t' dông; Nhà may din gió Hiràng Hip 3 cO tong vOn 1.350,75 t dOng; Däc bit là Trung tam din khi LNG 
Hãi Lang, tinh Quàng Trj - Giai doan 1 vài tng vn 53.667,77 t dong. 
2  Bao gm cã Dir an Thus' lçi - ThCiy din Quãng Trj, cOng suât 64MW. 
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vâi tng cong sut 127MW và 11 dr an thüi din vói tng cong suit 167,5MW 
duçic dua vào 4n hành thuong mai;  nâng tOng cong suât phát din trên dja bàn 
tinh dn thñ dim nay là 965,6MW. Chinh phü dã dông bô sung vào Quy 
hoach din VII diu chinh dM vâi d1r an Trung tam din khI LNG Hâi Lang, giai 
doan 1 - 1.500MW và ngày 6/10/2021, di,r an dä dirc chap thun chü trung 
du ti.r dOng thai chap thun nhà dâu tu dê day nhanh tiên d thirc hin d%r an. 
Dir an tram biên áp 220kV Lao Báo và di.thng day 220kV DOng Ha - Lao Báo dã 
hoàn thành dóng din và t chlxc l khánh thành, san sang dâu nOi và truyên tãi 
cong suât cac dir an din gio. Dc bit dã to chüc thành cong hi nghj xüc tiên 
dâu tu, kêt nôi và phát triên các dir an sIr dung khi tai  Ha Ni vào tháng 3/202 1 
dã dtrcic ChInh phü, các B ngànb trung uong 1mg h cao ye phát triên các dir an 
khI tai  Quáng Trj. 

3.4. Th'ng bwôc hoàn thin kIt ciu hçi ting giao thông, hi tang do thj, 
hçi ting khu cong ngh4p, khu kinh II, cfra khâu phyc vy phát triên kinh tê - 
xã h3i. 

UBND tinh dâ tap trung chi dao then khai thi.rc hiên quyêt liêt, hiêu qua 
thim v xây dmg và phát triên két câu ha tang giao thông nhäm tao  sir két nôi 
lien vüng, lien tinh; khai thác các tiêm nàng phát triên cüa các dja phtwng. Tp 
trung day nhanh tiên do thirc hin các cong trInh và tIch crc lam vic vâi các B, 
ngành TW, dông thôi chi dao,  don doe các sâ, ngành, dja phuang hoàn thành thu 
tvc dãu tu dê triên khai thrc hin các dir an giao thông quan tr9ng: Dir an &r&ng 
yen biên kêt nôi hành lang kinh tê Dông Tây, dir an xây dimg co sà h tang thIch 
1mg vài biên dôi khI hu cho dông bào dan tc thiêu sO, dir an GPMB dê thirc hin 
d%r an nãng cap, m& rng QL9, câu qua song Sepon trên tuyen biêngiâi Vit Nam - 
Lao t?i  cp clra khâu phii Thanh — Denvilay .. . COng tác dâu ti.r h tang KCN, KKT, 
khu virc clra khâu cling dl.r?c chü tr9ng: San nén và ha tang k5 thut thiêt yêu t?i 
kim we trung tam CKQT La Lay; hoân thin dir an Nha Kiêm soát lien hçp tai 
CKQT La Lay; cài tao,  nang cap ha tang bAi ch xuât phic vi boat  dng giao 
thuong ti CKQT Lao Bão; duy tu, slra chüa hoàn thin ci sIr ha tang, kêt câu ha 
tang mt so tuyén chInh tai  khu K1TM dc bit Lao Bão; ha tang KT phiic v khu 
tái djnh cu phuc vii khu kinh tê Dông Nam, dr an thoát nuIrc tai  khu cong nghip 
Quán Ngang. . . Dc bit, dir an Câng Hang không dä duge B Giao thông vn tãi 
phê duyt quy hoach giai don den näm 2030, Thu thIng ChInh phü dã dOng dâu 
tu xây drng Càng hang khOng Quàng Iii theo phi.rang thlrc dôi tác cong ti.r (PPP) 
và hi dOng thãm djnh quôc gia trInh ChInh phü. Tat cã các dir an do gop phn 
tlrng buIc hoàri thin két câu ha tang kinh tê - xä hi vIta tao  ra nng lirc tang them 
cho các ngãnh, 11th vrc. 

3.5. Tp trung khc phyc hlu qua thiên tai; phyc hi san xut nông 
nghip; xây dyng thu'ong hiu nông san Qudng Trj: 

UBND tinh dã chi dao  thuc hin phumg an sO 584 1/PA-UBND ngày 
18/12/2020 ye khOi phuic khân cap thit hai  do thiên tai trong san xuât nông 
nghip, 1mg diing dông b các giãi pháp, khân tnwng to chIc, chi dao  time d.y 
nhanh cong tac khôi phuic dOng rung bj vlii lap, dam bào nguOn giông phitc v11 

san xuât, 4n dng slra chta kjp thIn các h thông thüy lçri dê to chIc san xuât 
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vi Dông Xuân 2020 - 2021 dam bão thyi vi và k hoch dé ra; Di vói các din 
tIch dt san xu.t bj dat dá vüi 1p chua the khôi phiic cãi tao  dê san xuât (309 ha, 

t4p trung chi yêu a huyn Hthng Hóa, Dakróng,) và diên tIch cay an qua, cay 
cong nghip bj ãnh huông do thiên tai näm 2020, UBND tinh ban hành phucing 
an s 4492/PA-UBND ngày 24/9/2021 ye khôi phiic, sr diing phü hqp din tIch 
dat san xuât bj bôi lap và din tIch cay an qua, cay cong nghip dài ngày bj ãnh 
huâng do thiên tai näm 2020, giüp ngr?ii dan khãc phc di.rçc khó khän, on djnh 
sinh kê, khôi phiic san xuât sau thiên tai. 

Dê chü dng phông ngüa và s.n sang irng phó có hiu qua vói các tInh 
huông thiên tai, nhât là sat  1dât a mien nüi, trong do han  chê nguy c tir các d 
an din gió, nhärn giãm thiêu thit hai  ye nguai và tài san; ngày 23/8/202 1, 
UBND tinh dä to chüc Hi nghj phOng, chông thiên tai, sat  lâ dat a khu virc 
mien nüi tinh Quãng Trj; Tai  hi nghj nay, UBND tinh Quãng Trj dã kêu gçi 
chU dâu tu các dr an din gió trén dja bàn tinh cüng chung tay gop s1rc, Ung h 
780 triu dông (tixcing dwing 13 van  cay xanh) dê UBND huyn Hithng Hóa và 
UBND huyn Dakrông thiic hin các hoat dng khôi phc môi tnrang sinh thai, 
tao sinh ké ben viThg cho ngxai dan a trong vüng dir an, gop phân tIch circ tham 
gia thirc hin Dê an mt t cay xanh theo l&i kêu gçi cüa Thu tung ChInh phü. 

Các mô hInh lien k& san xut gn vói tiêu thii, san xut hthi cd, an toàn 
tiêp tic ducic chi dao  quan tam Va triên khai trên din rng. Ttp doàn Sumimoto 
- Nht Cong ty Nafoods Tây Bãc, cong ty cO phân nông san hüu co Quáng Trj 
(QTO), Tp doàn Quê Lam, Hçip tác xã Nông san s?ch  Triu Phong, Trung tam 
giông cay trông vt nuOi Quãng Trj, Cong Ty CP giông cay trOng vt nuôi Thiira 
Thiên Hue dã lien kêt vói các dja phrnmg to chirc san xuât và tiêu th san phm 
vai quy mô gãn 1.150 ha, trong do Co hcin 240 ha san xuât theo hisâng hüu ca và 
canh tác tr nhiên. D.c bit, trong näm 2021, dã chirng nhtn 46,08 ha lOa dat  tiêu 
chuân hihi ca Vit Nam, xây dirng thành cong thuang hiu gao hUu ca Quâng 
Trj. 

3.6. Thtc hin iinh hoçzl m4lc lieu kép, chi dçzo 1I cong tác phàng và 
cháng djch Covid-19 lrên dja bàn tinh, thrc hin trzng thai blnh thzthng mai 

thec Nghj quyit so 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 cüa Oi,'nh phü: 

UBND tinh dã chi dao  tang cirang truyn thông v phOng chng djch 
COVID-19; Giám sat cht chê dôi trç1ng each ly; Tãngcii&ng truy vet, diêu tra 
djch t. Day manh  boat dng cüa T Covid-19 cong dông. Cp nht diên biên 
tInh hInh djch bnh, chi dao  các biên pháp kiêm soát phi hçip dôi vai trng dja 
phi.wng, cho phép các hoat dng thuoTig mai,  djch vii, trii&ng h9c hoat dng phü 
hçp dé dua các hoat dng kinh tê, xã hi vn hành trong trng thai mai, thich 
lrng, an toàn. Thrc hin Nghj quyet 128/NQ-CP cüa Chinh phü, nhäm thIch 11ng 
an toàn, linh boat, kiem soát hiu qua djch Covid-19, IJBND tinh hithng dan chi 
tiét các bin phap cách ly, xét nghim dôi vâi ngi.rôi di chuyên tr các dja phung 
khác và ngui nhp cãnh vào Quàng Tn, dam bào kiêm soát hiu qua tInh hInh 
djch bnh, dông thai tao  diêu kin khôi phic và phát triên kinh té. .(TInh den 
ngày 30/10/2021, tinh Quãng Trj ghi nhn 485 ca mac Covid-19, trong do CO 
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140 ca ghi nhn trong cong  dng, kim soát duqc các ô djch. Dä xut vin 398 
trtthng hqp, hiên dang diêu trj 86 tnrng hçip) 

Näm 2021, djch bnh Covid- 19 tip tic din bin phüc tp lam ãnh huâng 
nng nê den ngithi lao dng và doanh nghip kinh doanh djch vi1 - du ljch trên 
dja bàn tinh. Khó khàn nay dir báo có khâ nàng con kéo dài. Truâc tInh hInh do, 
UBND tinh dã chi dio co quan chuyên mon xây drng Ngh quyêt trInh HDND 
tinh ye Quy djnh mt so chInh sách ho trçi phát triên du ljch trên dja bàn tinh 
giai doin 2022-2025; kjp thii trin khai các chInh sách ho trq cüa ChInh phü 
den các dOi ti.rcmg bj ãnh hithng cüa djch bnh Covid- 19. Dông thai dê chü &ng 
vói tInh hInh mâi, UBND tinh dã chi do xây dirng Kê hoach phiic hOi hoat 
dng du ljch trong diêu kiin thIch üng an toàn, linh hot, kiêm soát hiu qua 
djch Covid- 19 

3.7. An sinh xd hi dwic dam bão, cong tác giáo dic duT.vc chá 1r9ng: 
UBND tinh dA chi dao,  dy mnh cong tác quãn 1, trin khai thirc hin có 

hiu qua các chê d, chInh sách dôi vi dOi tucYng bão trq xã hi, ngi.thi co cong 
vâi cách mng, tré em, ngu?i lao dng... dam bão các dOi tilçmg có dü diêu kin 
d &rqc hithng kjp th&i các chInh sách cüa Nhà nuâc quy djnh3. Dã to chirc thirc 
hin tOt các chinh sách an sinh xâ hi, chäm lo chu dáo dôi song cho Nhân dan. 
Theo dôi, näm tInh hInh di sOng cüa Nhân dan trên dja bàn tinh thii k' giáp 
hat, bj ành hii&ng cüa thiên tai dê kjp thôi xây drng phuccng an ho trçr cho cac ho 
gia dinh g.p hoàn cãnh khó khän. Phôi hqp vâi UBMTTQVN tinh xây dirng Dê 
an "Van  dng nguOn 1irc ho trq xây mOi nhà a cho h nghèo và si'ra cha, xây 
dijng nhà a cho ngtthi có cOng trên dja bàn tinh Quâng Tr. Phôi hqp vth các S&, 
ban ngành lien quan di.ra 1.348 cOng dan Quãng Trj có hoàn cành khó khan tü 
thành phô Ho Chi Minh và các tinh phIa Nam ye quê an toàn. TInh den ngày 
20/10/2021 dã chi 15.614 triu dOng ho trg cho 17.452 nguai dan Quãng Tn 
dang km trü, lao dng, h9c tp tai  Thành phô Ho ChI Minh va các tinh phIa Nam 
gp khó khàn, müc ho trq binh quân gân 01 triu dong/nguai d chia sé nhng 
khO khän do ánh hu&ng bai Coyid-19.UBND tinh dã chi do các cap, các ngành, 
dja phixong triên khai thirc hin nghiêm tñc Nghj quyêt so 42/NQ-CP, ngày 
09/4/2020 cüa ChInh phü y  các bin pháp h tr nguai dan gp khó khàn do dai 
djch COVID - 19; Nghj quyêt so 68/NQ-CP, ngày 01/7/2021 ye mt so chInh 
sách hO trçl nguii lao dtng yà nguai sir diing lao dng gp khó khan do dai  djch 
COVID- 19, Nghj quyêt 11 6/NQ-CP, ngày 24/9/2021 ye chInh sách ho trçl ngi.rJi 
lao dng yà nglx&i sir diing lao dng bj ãnh huang bOi dai  djch COVID- 19 ti'r 
Qu5' Bão hiêm that nghip trên dja bàn tinh dam bão dung dOi tuqng, cOng khai, 
minh bach 

Toàn yüng min nui cOa tinh có 100% so xâ CO truang tiu hpc, 75% s xâ 
CO tnthng trung hçc co s, 38 trtthng dat  chuân Quôc gia; t' l hçc sinh dan tc 
thiêu sO dung d tuOi bc tiéu h9c dat  95%, bc THCS dat  96%; T' l xã có nhà 
van boa là 40,4%; t 1 thôn cO nhà sinh hoat cong dOng dat  88%; 100% xà có 

TInh dIn ngày 25/10/2021, toàn tinh có 43.057 d6i twcing bâotrcr x h3i dang hthng trq clp x h5i hang; có 
30.052 dói lwqng durçic ho trq theo các chinh sách cña Nghj quyêt 68/NQ-CP vOl kinh phi 7.602,8 triu dOng. 
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trrn y t dat  chun quc gia, 100% tram y t xä dà có bác s; 100% xâ, thôn bàn 
có din luói quôc gia; 98,7% h sr diing din; 100% xâ &rcic phü song truyên 
hInh; 100% xà CO dring giao thông den trung tam xä duçic c1rng hóa; 77% so 
thôn, bàn cO duing giao duçic cirng hóa den trung tam xä 

Näm 2021 là narn h9c d&u tiên trin khai Chuang trInh giáo diic ph thông 
dôi vOi lap 1 dat  nhiêu kêt qua tIch c1rc, t' 1 HS hoàn thành chiicing trInh lOp 
h9c tàn 0,68% so vâi näm h9c tnrâc. Chi dao  chü dng thIch 1mg linh boat  vâi 
din biên tInh hInh djch bnh Covid-19-19, kiên trI mlic tiêu chat luçing, bão 4 
an toàn sIre khOe hçc sinh và giáo viên, da dng hóa các phtxng thlrc dy hçc, 
chü tr9ng day  h9c qua Internet, trén truyên hinh, hoàn thành dung tiên d khung 
kê hoach thai gian näm hçc. Triên khai chung trInh 'Song và may tInh cho em' 
huy dng nhiêu nguôn 1irc trao tang thiêt bj h9c tp trrc tuyên cho h9c sinh có 
hoân cânh khó khän. Tang cuang cac diêu kin dam bào Ca sâ vt chat, trang 
thiêt bj day  h9c, tiêp tic thimc hin dê an xoá phOng h9c tam,  phOng hc muçin. 

3.8. Quan tam phát triên ngun nhân 1tc, phát trkn khoa h9c cong 
ngh: 

Các nhim vi, giài phap khoa hçc, cong ngh nàrn 2021 tp trung manh 
vào thüc day h trq phát triên h sinh thai khâi nghip dôi mâi sang tao  gàn vâi 
thrc hin có hiu qua vic hO tr khâi nghip dôi mói sang tao  trên dja bàn. 
UBND tinh chi dao  tiên hành rà soát, dánh giá trInh d cong ngh san xuâtcüa 
các doanh nghip trên dja bàn tinh dê dua ra 1 trInh dOi mai cong ngh thiêt bj 
phü hqp. Phát triên thj truYng khoa h9c và cong ngh , nhât là kêt nôi cung câu 
cong ngh giñp doanh nghip tim kiêm, dôi mói cong ngh phü hçp vói xu 
huàng phát triên. Chü tr9ng phát triên các doanh nghip khoa hçc và cong ngh 
Xây dirng và triên khai các chiicing trInh ho trq các doanh nghip nghiên clru và 
1mg diing cong ngh so phic v chuyên dOi so và kinh te so, gOp phân nâng cao 
näng suât, chat lucing, hiu qua, sIre canh  tranh cüa nén kinh tê. Ho trq doanh 
nghip nâng cao nang suât chat hrqng, nâng cao slrc canh  tranh, hi nhp quOc 
te thông qua vic ap diving tiêu chuân quOc tê trong quàn trj; các cOng cii nâng 
cao näng suât chat luçmg. UBND tinh cQng dä chi dao  triên khai thrc hin Nghj 
quyêt so 31/20171NQ-I-IDND ngày 14/12/20 17 cOa HDND tinh ye chInh sách ho 
trçl 1mg diing và nhân rng các két qua khoa hçc và cOng ngh trên dja bàn tinh 
giai don 2017-2025 dat  mt so két qua tich crc, hO trg nhiêu doanh nghipbIrt 
phá vucin len tiêp c.n thành tiru KH&CN tién tiên; dOi mIri cOng ngh, thiêt bj 
nãng cao chat luçmg, giá trj, gia tang khã nàng canh  tranh cüa san phâm hang 
hóa. 

3.9. Cong tác quán lj tài nguyen, bdo v môi truirng và frngphó vói bkn 
dOi khihiu, cong tác qudn 1j tài nguyen dçzt kêt qua: 

UBND tinh dã tp trung chi dao  thrc hin và phé duyt quy hoach, k 
hoach sIr diing dat cap huyn dam báo theo yeu câu cIra B Tài nguyen và MOi 
tnthng; thành 1p  to cong tác dc bit d chi dao  cOng tác giãi phóng m.t b&ng 
triên khai các dr an tr9ng diem trén dja bàn tinh, nhii: Dr an duông day 500kv, 
Tram bien áp và du&ng day 220kV Dông Ha - Lao Bão...; Chi dao  các dan vj, 
dja phiiang thrc hin, hoàn thành ké hoach  thu tIr dâu giá quyen sIr diing dat (c 
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cp tinh, Trungtâm phát trin qu5 dt tnh dã t chirc d.0 giá thành cong 02 dçit 
dat giá QSD dat, thu nôp ngân sách nba nirâc 292,08 t' dông, trong do giá trj 
vuct san 61,65 t' dông). Däc biêt, là hoàn thành các thu tic to chrc dâu giá 
quyên sü diing dat th1rc hin dir an Khu do thj thixong mi - djch v11 Nam DOng 
Ha dê kêu gi, thu hut nhà dâu Ur chiên lugc, srm hInh thành khu do thj kiêu 
mâu, to diem nhân kiên tri.'ic cho thành phô Dông H. Chi do to chirc kiêm tra 
và xü l vi phm cUa các to chüc, cá nhn khai thác cat, sOi trái phép; các c s 
san xuât, kinh doanh gay o nhiêm môi tnthng.Triên khai thrc hin kê hoch 
hãnh dng üng phó vOi biên dôi khi hu giai don 2021-2030, tam nhIn den 
2050 và kê hoach thiic hin ThOa thuân Paris ye biên dôi khI hâu trên dja bàn 
tinh 

3.10. Cong tác thông tin, truyn thông 4:0 sr dEng thu?in xd h3i du'xc 
tang cu'?ing: 

UBND tinh luôn chi dao  tang cuing dam bão an ninh ming, an ninh thông 
tin và h tang k thut thông tin và truyên thông. Chi dao  các co quan báo chI, 
ca quan thông tin di chiing trén dja bàn thirc hin tot cong tác tuyên truyên cac 
chü tnrang, chInh sách cüa Dàng, pháp lut cüa Nhà nuâc; tuyên truyên thirc 
hin nhim v11 chInh trj cüatinh, phát triên kinh tê - xã hi, dam bão an ninh, 
quôc phOng; tuyên truyên ye nhUng nhân to mdi, ngi.thi tot vic tOt, diên hInh 
tiên tiên trên các linh virc, t?o  sir dông thun cao trong xã hi; Các buôi h9p báo 
gifla UBND tinh và các Ca quan báo chI dâ cung cap thông tin rO rang, minh 
bach ye van dê báo chI, dii 1un xà hi quan tam trên dja bàn tinh nhu: Vic triên 
khai thrc hin cac dr an din gió trên dja bàn huyn Hi.ràng Hóa thii gian qua; 
vic dánh giá tong the tác dng môi trtthng cüa các dr an din gió; tInh hInh an 
ninh tr.t tir & cac dja phi.rang có dir an din gió triên khai thirc hin; quan diem 
xü l cüa tinh dôi vâi mtt so dir an trQng diem chm tiên d; mt so cong trInh 
chçi dan sinh xây dirng xong nhiing chm dim vào sir diing gay lang phi; vic h 
trçi ngii&i dan Quãng Trj có hoàn cãnh khó khän & thành phô Ho Chi Minh và 
các tinh phIa Nam do ãnh hu&ng cüa djch bnh Covid-19; tInh hInh thirc hin 
các dir an giao thông quan tr9ng trên dja bàn. . .NMng thông tin trao dôi 2 chiêu 
giüp lãnh do tinh, các ngành tp trung khäc phiic, dam bâo cOng tác chi do 
diêu hành hiu qua han, qua do, .chü dng dau tranh chOng "diên biên bOa 
bInh", phãn bác nhUng 1un diu xuyên tc, chOng phá cüa các the 1rc thO djch. 

3.11. Trit ty an toàn xd hi darn bão, quác phbng - an ninh duic gifr 
vfrng gop phân vào cong cuc phát triên kinh tê, xii h3i ó dja phirong: 

Tlnh hInh an ninh chInh tn - trtt tr an toàn xã hi n djnh, quc phOng - an 
ninh diiçic cüng cô và tang cu&ng. Nhim vii quOc phOng, quân sir dja phi.rang 
dtrgc triên khai kjp th&i, dam bão dung ké hoach. Lirc hung vu trang dä thirc 
hin tot nhim vii bão v an toàn tuyt dôi cac s1 kin chjnh trj, van hOa quan 
trçng, các ngày lê, Tet trên dja bàn tinh. Thrc hin tot cong tác giao quân näm 
2021 dat  100% chi tiëu. Duy tn nghiêm ch d trirc sn sang chien dâu theo quy 
djnh, chi dao  các hrc hrçing dã chü dng phOi hcip chat chë dé näm chäc tInh 
hInh dja bàn. Chi dao  thirc hin tOt nbim vI tuân tra, kiêm soát, bào v vng 
chàc chu quyên an ninh biên gi&i và biên dão; dc bit là phông chông djch 
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Covid- 19. Phong trào toàn dan bâo v an ninh T quc; ngän chn rnci am miu 
hott dng chong phá cüa các the hrc thu djch; dâu tranh phông, chông ti phm 
tiêp tiic &rçic chi dao  quyêt 1it, có hiu qua. 

II. KIlO KHAN, H4N CHE: 
- Djch bnh Covid- 19 tác dông tiêu ctrc den hu ht các hoit dng kinh tê, 

xa hi cüa tinh, nhât là ye thi.rcing mi, dâu tu, du ljch. Hoat  dng kinh doanh, 
djch vi nhiêu tháng lien phai tm dung; mt so mt hang nông san, san phâm 
chê biên nông nghip xuât khau bj ãnh huing b&i thj trtrung quôc tê khó tiêu 
thu, liêntuc rot giá. Mit so hoit dng xüc tiên dâu tu quan trçng bu)c phái tam 
hoãn. So doanh nghip tam  dirng hoat dng, giãi the tang so vói cüng kS'  näm 
2020.Tông doanh thu xã hi ye du ljch và tong luçmg khách du ljch den tinh 
giám, các cong ty 1i hành và co s& liiu tth du ljch buc phái dóngcüa, cho nhân 
viên nghi vic do không duy trI di.rqc kinh phi hoat dng. San xuât cong nghip 
tuy có phát triên quy mO co so san xuât con nhô lé, các san phâm cong nghip 
nhIn chung có siirc canh  tranh thâp. 

- TInh hInh thiên tai trên dja bàn tinh din ra trái quy 1ut và khc 1it hm 
mQi näm, dã tác dng manh  và ành huOng sâu rng den mci m.t cüa d&i song 
kinh té xã hi, mOi tri.r&ng; dc bit, tInh hInh mua lii cuôi nàm 2020 dã lam ánh 
hithng nghiêm trQng den dôi song cüa nhân dan, nhiêu cong trInh ha tang k 
thut bj hit hông, san xuât nông nghip thit h.i nng nê... Bnh djch tã 1cm 
Châu Phi van cOn xáy ra, tác dng tam 1 trong dan, ánh hirOng den hoat dng 
tái dan cüa các hcip tác xã và ngirOi chän nuôi trên dja bàn tinh. 

- Cong tác giãi phóng mt bang di dã di.rçic các cap, các ngành tp trung t 
chirc thrc hin nhi.rng van g.p rat nhieu khó khän. Ngoài ra, giá nhiêu vt 1iu 
xây dmg có xu hirOng tang cao, trong do giá thép tang dt biên; cOng bô giá vt 
lieu xây dung chtra cap nhât kip thcn biên dông gia hoäc dã cap nhât nhixng chua 
sat vOl giá thj tnrOng; nhiêu dir an lOn dông bat  triên khai, dn den nhiêu loai 
nguyen, vat lieu thiêu hut Do do, hoat dông xây dung bi anh hi.rcing la môt trong 
các l do dan den t 1 giâi ngân yôn dâu tu cOng dat  thâp. 

- Nhu cu d.0 giá quyn sO diing dt cho doanh nghip thue d thirc hin 
dr an tai cac yj  tn dà hoàn thành ha tang cOn han  chê, nén không dam bào theo 
ké hoach dé ra. Cong tác 4n dng vin trq phi chInh phü nirOc ngoài gp nhiêu 
khó khän do thay dOi 1mb irc iru tien tp trung vào vin trq phát triên, mt so to 
chOc PCPNN dt yêu câu ngày càng cao hn ye t' l dóng gop cüa dja phrnmg; 
tuy nhiên, yôn dOi Ong cüa dja phung duqc chi tO ngân sách cüa tinh cOn khó 
khãn nén ành huOng den vic triên khai các dir an. 

- ChirGng trinh MTQG xây dmg nOng thôn mOi giai doan 2021-2025 chira 
dirgc phe duyt thu trirong dâu tu, chua bO trI kê hoch von thirc hin näm 2021 
nên ãnh hi.rOng den ket qua thirc hin chung cüa chuGng trInh, các xä chua duc 
bô trI von nãm 2021 dê hoàn thin, nâng cao và duy trI các tiêu chI dan den rat 
nhieu xà không dat  tiêu chI. 
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III. PHIRING HIXONG NHIM VJ CHI DiO, DIEU HANH NAM 
2022: 

1. Tp trung chi dao,  diu hành thrc hin t& các chi tiêu kinh t - xâ hi 
näm 2022 cüa ChInh phü, Tinh Uy, HDND tinh dé ra và chü tr9ng chi dao  thirc 
hin quyêt 1it các nhim vi giâi pháp dã dê ra tai  Quyêt djnh so 281 8/QD-
UBND ngây 30/9/202 1 ye chuang trInh hành dng thc hin nghj quyêt Di hi 
toàn quc lan thu XIII cUa Dãng và Nghj quyêt Dai hOi Dàng b tinh lan thu 
XVII: Tiêp tiic xây d%rng Quãng Trj thành trung tam näng hrçing mien Trung, 
hoàn thin kêt câu ha tang giao thông, khu cong nghip, khu kinh té, tiêp tiic câi 
thin môi tri.thng dâu tu kinh doanh, nâng cao näng lirc canh  tranh, ho trqphát 
triên doanh nghip, hçp tác xâ, h cá the; triên khai các bin pháp phiic hôi Va 
phát triên kinh tê du ljch là ngành kinh tê müi nhçn; Ben canh  do, tiêp t11c day 
manh tái cor câu nông nghip gän vâi xây dirng nông thôn mOi, tp trung hoàn 
thành quy hoach các vüng huyn gàn vâi ké hoach si'r diing dat, phê duyt vüng 
san xuât nông nghip cay trông, con nuôi chü hrc, vüng san xuât nông nghip 
cong ngh cao, nông nghiphChi cor, trên cci s& do dê Co Can san xuât phü hçip 
vâi tiêm nàng, lçii the, thu câu thj tnthng và thIch img vâi biên dôi khI hu gàn 
vth phát triên cong nghip chê biên; tang cung huy dng, sü dng có hiu qua 
các nguOn hic dê phát triên kinh te, xâ hi, thich ung an toàn, linh boat, kiêm 
soát hiu qua djch bnh Covid-19, b v tôi da suc khOe, tInh mng cüa Nhan 
dan, nâng cao di song vt chat, tinh than cüa ngu&i dan tinh Quãng Trj, dam 
bâo an ninh, quOc phông. 

2. Các thành viên UBND tinh, Thu truâng các cor quan, ban, ngành cap tinh 
phát huy tinh than trách thim trong triên khai thirc hin thim v11 dugc giao, dê 
xuât giãi pháp kjp th&i vOi lãnh dao  UBND tinh dam bão chat lixçing, thôi gian 
các thim v11 duçic UBND tinh, Chñ tjch UBND tinh giao. Các to Cong tác dc 
bit dê tháo gi khó khän, vuàng mac cho doanh nghip, ngu?i dan bj ánh hi.thng 
bâi djch Covid-19, to cong tác kiem tra vic thirc hin nhim vii UBND tinh 
giao phát huy tinh than trách thim, thirc hin tot các nhim viii chi dao,  diêu 
hânh. 

3. Quyt lit di mói phizorng thüc chi dao,  diu hành, dy manh  phân cp, 
phãn quyên, gän yâj cOng tác don dôc, kiêm tra. Không dê nhim yu ChInh phü, 
TTCP, cac B, ngành TW giao qua han  hoc hoàn thành ch.m; các nhim vii 
UBND tinh, Chü tjch UBND tinh giao hoàn thành dñng han,  dam báo chat 
hrçing. Tiep tic kiêm tra, don dôc viéc th%rc hin các thim vii UBND tinh, Chu 
tjch UBND tinh giao. Các cap, các ngành th?c hin nghiêm tüc chê d báo cáo 
theo quy chê lam vic cüa UBND tinh; 

4. Tip tçic chi dao  irng ding rng rãi và thirc cht cOng ngh thông tin 
trong hoat dng cüa các co quan nhà nuàc tinh, hin dai  hóa nen bath chinh cüa 
tinh. Chi dao CC cci quan báo chI, co quan thông tin dai  chüng tren dja bàn tiêp 
tiic thrc hin tot cong tác thông tin, tuyên truyên các sir kiin, 1 hi, các boat 
dng trQng tam cüa tinh trong näm. Phát dng các phong trào thi dua nhân k 
nim 50 näm giãi phóngtinh Quáng Trj, tO chuc tOt các ngày 1 nãm 2022 yà 1 
hi vi hôa bInh 2022, tiêp tiic phôi hqp vâi UBMT TQVN tinh, các Ban Dâng, 
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t chirc chInh trj, xã hi huy dng sire m.nh tng hqp cüa ca h thng chInh trj 
khci dy chi vi1on len, doàn két, thông nhât cao cüng thirc hin nhim vii phát 
triên kinh tê - xã hi cüa tinh näm 2022. 

Trên day là cong tác chi do diu hành cüa UBND tinh nàm 2021 và 
phuang hithng nhim vi nám 2022, UBND tinh báo cáo HDND tinh, cir tn 
trong toãn tinhL,.iv 

Ncinhmn: 
- Thing trrc Tinh üy; 
- Thithng tnjc HDND tinh; 
- Dai biéu HDND tinh; 
- Chñ tjch, các Phó Chü tjch, UV UBND tinh; 
- Chánh Van phông, các PVP UBND tinh; 
- Liru: VT, TH(H). 
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