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BAO CÁO 
TInh hInh kinh tê - xã hi, quôc phông - an ninh 9 tháng du Ham, 

nhim viii 3 tháng cui nãm 2022 

Näm 2022 là nãm có nghTa quan trçng trong vic dy mnh thirc hin 
các miic tiêu cüa Kê hotch phát triên kinh tê - xâ hi 5 näm 2021 - 2025 cüa 
tinh. Quán trit phucing châm hành dng cüa ChInh phU: 'Voàn két, Ig' cwong, 
chi d5ng thIch i'ng, an toàn hiu qua, phyc hôi phát friên" và cüa tinh là 
"Tráchnhim, kj' c1r0ng - ThIch thig an toàn - Thác day tang trtthng"; vth quyêt 
tam phãn dau dat  mirc cao nhât kê hoach phát triên kinh tê - xa hi näm 2022; 
ngay tir dâu näm, cá h thông chInh trj và các tang 1rp nhân dan, cong  dông 
doanh nghip trong toàn tinh dano lirc phân dâu thirc hin dông b và hiu qua 
các nhim vj, giâi pháp dê ra. Uy ban nhân tinh dã ban hành các chixang trmnh 
hành dng, kê hoich hành dng và chuang trInh cong tác trçng tam vâi các giâi 
pháp quyêt 1it dé t.p trung chi dao  triên khai thrc hin; tranh thu tôi da s11 ho 
trcl cüa ChInh phü và các B, ngành Trung 1.rong; chü dng triên khai linh boat, 
dông b và hiu qua nhiêu giâi pháp nhäm phiic hôi, phát triên kinh tê - xâ hi'. 

Tuy nhiên, tInh hInh tip t11c gp rt nhiu khó khàn và bt igi do djch 
bnh Covid-19 vâi biên the rnói Omicron diên biên phüc tap, so ca bnh tang 
cao dâ ánh hrâng den san xuât kinh doanh và di song nhân dan; tác dng tiêu 
circ tIr cuc chiên tranh Nga - Ucraina den thj trLrông nàng lucmg và hoat dng 
thuang mai,  dâu tu toàn câu; giá nguyen, nhiên 4t 1iu tang cao; th&i tiêt circ 
doan, dj thi.r&ng gay lü ht trái müa lam thit hai  nng cho vii Dông Xuân,... nên 
vic to chirc thirc hin kê hoach phát triên kinhtê - xã hi cüa tinh gp nhiêu 
thách thrc. Kêt qua thirc hin ké hoach  phát triên kinh té - xã hi và báo dam 
quôc phông - an ninh trong 9 tháng dâu näm cüa tinh ci the nhu sau: 

I. TINH HINH KINH TE - xA HOI 
1.Linhvtrckinht 
1.1. San xutt nông, lam nghip và thüy san 
San xut nOng nghip tuy bj thit hai  nng n do thiên tai gay ra nhung 

UBND tinh dã tp trung chi dao  kjp thyi, quyêt lit nhiêu bin pháp khäc phiic 
và khai thác tot các du dja nén ye ca bàn, dâ có nhng tin hiu tIch ci1c han. 

Din tich gieo trng cay krang thrc có hat  9 tháng du näm uc dat  han 
55.344 ha, vtrqt 3,8% so vâi kê hoach  nãm, trong do din tIch lua iRc dat  han 

'Ban hãnh Quy& dinh s 127/QD-UBND ngãy 14/0112022 ye Chucmg trInh hành dng thrc hin Nghj quyt s 
01/NQ-CP ngày 08/01/2022 cña ChInh phO; K& 1un s 175-KL/TU ngày 06/12/2021 cUa Tinh üy và Nghj 
quyét s 149/20211NQ-HDND ngày 09/12/202 1 cüa HDND tinh cüa HDND tinh v k hoch phát trin kinh té - 
x hi näm 2022; Quyt dinh so 1O8IQD-UBND ngay 13/01/2022 ban hành Ké hoch hanh dng thtrc hin Nghj 
quyt s 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 cüa Chinh phü; K hoch so 64/KH-UBND ngày 08/4/2022 v phiic h6i và 
phát trin kinh té - xA hi tinh Quang TrI dEn näm 2023. 
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50.838 ha, vi.rçlt 4,2% kê hoach nAm. San krçmg 1i.rng thirc uâc dt25,67 van 
tan, dat  9 8,7% kê hoach nàm. Thuc hin chuyên dôi gân 170 ha tü dat lüa thiêu 
nuóc sang các cay trông ctn dtt 57% kê hoach nãrn. Nang suât các loai cay cong 
nghip có igi the nhi.r Ca phê, ho tiêu và cao su dôu dat  cao hcm so vói cüng k' 
näm 20212.  Chän nuôi phát triên on djnh3; tong san 1ung thjt hi xuât chuông 
uâc thirc hin 40.500 tan, dat  82,6% ké hoach närn, tang 34,1% so vói cüng k. 
Cong tác tiêm phông duçic triên khai theo dng kê hoach4.  Din tIch trông rrng 
t.p trung thrc hin 6.819 ha, dat  97,4% kê hoach; san krçng gO dat  929.356 m3  
,vi.rot 3,3% kê hoach  näm. Dr uic san lixçing thüy san dat  29.200 tan, bang 
96,7% so vi cüng k' và 77,9% so vi ké hoach5. 

1.2. Cong nghip - Xây drng 
Chi s san xut cong nghip ithc tính tang 14,06% so vOi cüng kS'  näm 

20216, chU yêu nhi cong nghip san xuât và phân phôi din tang rat cao do có 
17 dir an din gió mi di vào vn hành cuôi näm 2021. Mt so san phâm cong 
nghip chü yêu Co müc tang cao so vi cüng k' näm tru6c7. Cong tác quãn 1 
chat krng côngtrInh, quân 1 chi phi dâu tt.r xây drng tiêp tic duc tang cu?rng. 
Dâ chü tr9ng kiêm tra trong qua trInh thi cong và kiêm tra cong tác nghim thu, 
cüng nhii cong bô kjp thôi các djnh mlrc, don giá, chi so giá xây dimg8. 

1.3. Thwong mcii - Djch vy 
Tinh tir d.0 näm 2022, tng m1rc ban lé hang hóa và doanh thu djch vi 

uâc dat  20.006,8 ti dOng, tang 14,9% so vâi cüng kS'  nàm trithc9. Hoat dng kinh 
doanh v.n tâi sOi dng tth 'ai;  doanh thu 4n tái uâc tinh dat  1.528,54 ti dông, 
tang 9,6% so vOi cüng kS'  näm truâc. SO 1ut khách 4n chuyên róc tinh dat 
5.425,6 nghIn hành khách, tang 8,7% so vâi cüng k5' nam tnróc. Hoat dng kinh 
doanh luu trñ và du ljch 1i hành có nh1tng tin hiu tIch crc; khách luu tth dat 

2 Cay cà phé cO din tIch 4.079,3 ha, trong dO cO 3.885,11 ha cho san phm, dij kin nang su&t cà phé nhân tiOc 
dat 12 t/ha, cao han 1,8 t?Jha  so vài nàm 2021. Cay ho tiéu cO din tich 2.197,23 ha, cay hO tiéu kinh doanh 
hin ô thai kS'  sau thu hoach, nang suât trung bInh trOc dt trén 12 ta/ha,  cao han 05 tIha so cüng k' nam triiâc. 
Cay cao su cO din tich 18.803 ha, trong dO din tIch cao su cho san phâm 14.223,17 ha; giá mu binli quân 
10.000-11.000 dông/kg mu nuOc, cao han 2.000-3.000 dng/kg so vdi cOng kS'  näm tri.rOc. 

Dan trâu 20.730 con, giãm 0,15% so vài cOng kS';  dan bO 56.850 con, tang 2,25% ; dan 1cm CO 187.500 con, 
tang 11,48%; dan gia cm trâc dat  3.797.00 con, tang 5,5% 

Dn 11/8/2022, dà tiOm vc xin kép 1cm duvc 11.030 1iu; LMLM trâu, bO &rcrc 1.325 1iu; vc xin dai  chO 
duçxc 144 liu; VDNC trâu, bO duqc 23.675 1iu; vc xin cOrn gia cam di.rçic 109.961 luçrt con. 

Trong dO: san hrqng khai thác dat  txàc  dat  22.800 tAn, bang 97% S? vOi cOng k' näm truàc và dat 83,7% so vài 
kA hoach nam; san hrcing nuOi trOng thus' san irâc dat  6.400 tAn, bang tang 3,3% so vài cOng k' 2021 và bang 
62,4% so vài k hoach näm. 

Trong do: ngành khai khoáng tang 3,33%; cong nghip ch bin, chë tao  tang 3,03%; san xutt và phân phi 
din tang 6 1,52%; cung cAp nuOc, hoat dng quãn 1 va xr 1 rác thai, rn.rOc thai tang 3,03%. 
7 Nhr: din san xu&t tang 110,46%; dm g tang 46,61%; g cua hoac g xO tang 26,26%; sam dOng cho xe may, 
xe dap  tang 22,42%; din thucrng phãrn tang 16,81%. Ben cnh do, mOt  so san phâm giàrn nhi.r: dá xây dmg 
giam 23,78%; gch xây di,rng bang dat sOt nung giãm 27,78%; phân hOa h9c giàm 30,44%; tam lcm fibrOximàng 
giãm 39,39%; thOy hài san chO biOn giãm 45,69%. 

Ban hành QuyM djnh s6 4543/QD-UBND ngay 3 1/12/2021 vA vic cong b dan giá ca may và thit bj thi cong 
trén dja ban tinh Quãng Tn; Quy& djnh s6 996/QD-UBND ngày 12/4/2022 ye vic Cong bO dan giá xây di,mg 
cong trinh trén dja bàn tinh Quang Trj. 
9 Trong dO: Doanh thu bàn 10 hang hOa uàc tinh dat  16.122,95 ti dng, tang 12,64%; doanh thu djch vi km tn's và 
an ung ixàc tInh dat  2.738,12 ti dng, tang 26,28% so vâi cOng k' näm trtràc; bao gm: doanh thu djch vii hru 
trO 98,5 ti dng, tang 7 1,11%; doanh thu djch vi an u6ng 2.639,62 ti dOng, tang 25,06%; doanh thu du ljch 1Q 
hành irOc tinh dat  2,64 ti dng, tang 74,15%; doanh thu dlch  vi khác i.râc tInh dt 1.143,1 ti dông, tang 22,63%. 
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gn 400.000 lucyt, tang 66,1%; s ngày khách hru trii dt horn 297.900 ngày 
khách, tang 143,6%, khách du ljch theo tour dat  851 hrqt khách, tang 60,23%. 

1.4. V tài chInh, ngân hang, thj trwô'ng, giá cã 
Huy dng von trén dja bàn ithc 29.649 ti dng, iâm 1,64% nhung tng 

dung cho vay dat  49.668 ti dông, tang 13,5% so vi cuôi nàm 2021; ng xãu 368 
ti dông, chiêm 0,74% tong du nq. 

Tong thu ngân sách trén dja bàn dn ngày 20/9/2022 dat  3.567 t dng, 
dat 86% dir toán dja phuorng, dat  104% dr toán Trung uo'ng và bang 89% cñng 
kS' näm 2021. Trong do: thu ni dja là 3.053 t' dông, dat  87% dr toán dja 
phuorng, dat  110% di toán Trung uong và bang 113% cüng kS'  näm 2021; thu tr 
hoat dng xuât khau, nhp khâu: 474 t dông, dat  73% dir toán dja phuorng, dat 
73% dr toán Trung uorng và bang 37% so vài cfng k' 2021. 

Kim ngach XNK dat  horn 595 triu USD, giám 32% so cüng kS'  näm 
truâc, trong do: kim ngch xuât khâu dat  horn 204,8 triu USD, tang 26,8%; kim 
ngch nhp khâu dat  hon 390 triu USD, giãm 45,3%. 

1.5. VdEutw 
LAnh dao  tInh dã tp trung chi dao  các s&, ngành, dja phuong vào cuc 

tich cuc, quyêt hêt dê van dông, thu hut, kêu goi va lam viêc vrn cac nha dâu tu 
chiên h.rgc ye các dir an dâu tu trçng diem; tiép tic triên khai xüc tiên dâu tu 
thông qua các hoat dng ngoai giao phiic viii phát triên kinh tê - xã hi'°. Tranh 
thu tôi da sir h trg cüa ChInh phü va các B, ngành Trung uang dé xüc tiên, 
kh&i cong và day nhanh tiên d thirc hin mt so dir an quan tr9ng". Chi dao  rà 
soát tiên d thrc hin các dr an tr9ng diem, trçng diem du ljch, các dir an chm 
tiên d trên dja bàn tinh... To chiic hra ch9n khánh thành và khii cOng các cOng 
trInh trQng diem chào mfrng k' nim 50 näm giài phóng tinh Quáng Trj. 

Triên khai kjp thii các ch.rong trmnh miic tiêu quc gia theo dung chi dao 
cüa ChInh phü; UBND tinh dã trinh I-IDND tinh ban hnh các Nghj quyêt theo 
dung quy djnh và chü dng ban hành các Quyêt djnh, Chucrng trInh, Kê hoach 
triên khai th11c hin 03 Chuong trInh mvc  tiêu quôc gia theo dung thâm quyên'2. 

Tü dâu näm dn nay dã có 25 dr an duge cp phép d.0 tu vOi tng vn 
dâu ti..r 587,24 ti dOng; trong do có mt so d%r an có quy mO dâu tu tuong dôi 

'° Giài thiu dja dim, khão sat thrc dja, cung cp thông tin và các tài lieu cO lien quan, huàng dn thU tic du tu 
cho 09 nhà dAu tLr dn tim kim c hi dAu ttr ti các KCN, KKT trUn dja bàn tinh. T chCrc doàn Cong tác cUa 
tinh nghiên cCru, hpc tip,  trao dôi kinh nghim v thu hUt dAu Ui các dr an tr9ng dim ti tinh QuUng NgAi, 
Quang Nam; Tham dir Hi nghj Meet Quàng Trj 2022 ti TP H6 ChI Minh; h trci T hcip nhà du Ui: T&T - 
FIEC - KOGAS - POSKO th chUc L khâi cong hqp phn k9 thut Du an Trung tUrn din khl LNG HUi Lang ti 
KKT Dông Nam QuUng Tn; LiOn danh nhà dAu Ui: VSIP - Amata - Sumitomo t chirc L khcM dng dir an KCN 
QuUng Tn; Cong ty cO phn KLG tO chUc khâi cong dir an Khu djch vu vU sUn xut rirçru go Kim Long Giao. 

CUng hang không QuUng Trj; Dtrmg yen bin kt n6i hành lang kinh th Dông - TUy; Nâng cAp, ma rng Qu6c 
1 9 doan tr Quoc l lÀ den Ctra Vit Khu cOng nghip tinh QuUng Trj VSIP,... 
12 ThUnh 1p vU kiin toUn Ban chi d?o  cUc Chuong trInh MTQG cAp tinh và cAp huyn; trinh I-IDND da thông 
qua các Nghj quy& vO nguyen täc, tiOu chi, djnh mirc phân bô von ngUn sUch trung uong, von dôi crng ngân sUch 
dja phtrcmg cUa 03 Chtrcing trInh MTQG; quy djnh Co chO huy dng nguôn lijc vU lông ghép nguOn vôngia cUe 
Chtrang trinh MTQG va gifta cUc Chucing trInh MTQG vài cUc chirong trinh dir an; phân bô kê hoch vOn dâu tu 
phát triOn ngUn sUch trung irong 5 nam giai doan 2021-2025 và näm 2022 thrc hin cUe Chirong trinh MTQG và 
giao b sung dr toUn thu chi ngân sUch dja phucmg nguôn 1W b sung cO rniic tiOu thtrc hin các Chmrng trInh 
MTQG nUm 2022. 
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ian'3. Tng vn du tu thc hin trên dja bàn (giá hin hành) i.räc tInh dat 
20.170,41 t' dông, dat  84% so vâi kê hoach näm. So vói cñng k' näm 2021, 
tong von dâu tu toàn xã hi giàm, nguyen nhân chü yêu là do von dâu tu cüa khu 
virc tu nhan giãm'4. 

1.6. Pháttrién doanh ngh4p 
Tir du nàm dn 20/9/2022,dã Co 368 doanh nghip và 143 don vj trirc 

thuc däng k thành 1p mâi v&i tong von däng k gân 3.612 ti dông, thng 23% 
ye so doanh nghip dängk so vOi cüng kS' nàm 2021. Tong so doanh nghip 
trên dja bàn toàn tinh den thôi diem nay là: 3.720 doanh nghip. So doanh 
nghip tam  ngirng hoit dng là 222 doanh nghip, tang 33%; so doanh nghip 
hoat dng tr& 1a  là 136 doanh nghip, tang 9% vai cüng kS'  näm 2021. SO ho so 
np bang hInh thüc djch vii cong müc d 4 là 569 ho so, dat  ti i so hóa 100%. 

2. Linh vlyc van hóa - xã hôi 
2.1. Lao d3ng, Thu'0ng binh và xii h3i 
Cong tác giái quyt vic lam &rcic quan tam; tr du näm dn nay, toàn 

tinh dã giãi quyêt vic lam cho 13.865 luçit lao dng'5  vuçlt kê hoach  dé ra; 
tuyên sinh, dào t?o  nghê nghip 7.215 nguäi. Thirc hin day dü, hiu qua, cong 
khai, minh bach  chInh sách iiu dãi nguai CO cOng vâi cách mng'6. Kjp thai to 
chüc dua, don diêu dl.ro!ng  tp trung nguai có cOng, than nhân nguai có cong vâi 
cách mng17. Rà soát dOi tuqng chInh sách nguai có cOng là ngi.rOi dan tc thiêu 
s&8. Tong két, dánh giá tInh hInh, kêt qua thrc hin các chInh sách h6 trçi ngi.thi 
lao dng và nguai slr diing lao dng theo Nghj quyêt so 68/NQ-CP trên dja bàn 
tinh Quâng Trj, tong kinh phi dà h trq các chuong trInh trên 78,5 ti dông'9. 
TIch cljc triên khai Chi.rong trInh mi1c tiêu quôc gia Giàm nghèo ben vüng. Ti l 
h nghèo cOa toàn tinh dâu näm là 10,44%; ti 1 h cn nghèo là 5,57%. Rà soát 
h nghèo, h c.n nghèo theo chuân nghèo da chiêu 2022202520.  Tiêp tiic thirc 
hin tot cOng tác phOng, chông mai  dam; phOng, chông mua ban ngi.thi; cai 
nghin ma tüy và quân l sau cai nghin ma tüy. Tang cuang chi dao  cong tác 
bâo v tré em, cOng tác bInh dàng giói. 

2.2. YII 

' Nhix: Dir an Trang tri nuôi heo cong ngh cao quy mO 2.500 heo nái cüa COng ty CP du tu Trang tri Tun 
Lc vài tong von dâu tu 72,05 ti dông; dr an Nhà may ch bin lOa, go hthi ca Quãng Trj vài rnCrc du ttr 80 ti 
dong. Tong so dij an FDI dâ chap thun chñ trirong du tir, có hiu luc den nay là 19 di,r an vài tong von däng k 
là 2.484,52 triu USD. 
'4 NAm 2021 cO 17 di,r n dién giO gp rOt hoàn thành, kp dan vào van hành tnràc 01/11/202 1 d dtrçrc hi.rOng giá 
din iru dài nên tong von dâu tl.r toàn xà hi dt cao. 
15  Trong dO: vic lam trong tinh: 6.156 Iirt lao dng; vic lam ngoai tinh: 5.129 lucrt lao dng; 1.724 lao dng 
lam vic a nuàc ngoài, trong do xuât khâu lao dng các nuàc 1.724 lao dng. 
16  Thti 1 và giài quyet giãi quyet 314 ho so ngizri cO Cong vài cách mang. 
' Tlnh dn nay (8/2022) d tO chtrc thi,rc hin diêu throng tp trung cho 358 ngi±i cO công, than nhân ngtrri cO 
cong vài cách mng. 

Tinh Quáng Trj hin cO CO 2.029 dOi tirçmg chInh sách ngu&i cO cOng là ngtr&i dan tc thiCu so. 
'9 Trong dO: sO ngLri lao dng thrcrc hO t1V:  43.903 ngtthi, vâi sO tin là 30.107 triu dOng; sO don vj sir dung lao 
dng ducrc hO trq: 11.5 10 dan vj, vài SO tin 32.738 triu dOng; sO ngithi dOn dw7c hO trçr: 12.113 ngtr&i, vdi so 
tin là 15.667 triu dong. 
20  TOng hcrp kt qua rà soát h nghêo, hi cn nghèo phát sinh, theo dO toàn tinh phát sinh 187 h nghèo và 149 
ho cn nghèo, nang tOng sO h nghèo toàn tinh len thành 18.904 hO,  chim ti I 10,55% (tang 0,11%); 10.133 h 
cn nghêo, chim ti l 5,65% (tang 0,08%). 
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TInh hInh djch bnh Covid-19 trên dja bàn tinh dang dixçic kim s0át21; 

tiêp tiic triên khai tiêm chüng väc xin Covid- 19 theo ké hoch22. Hâu hêt các 1oi 
bnh djch xây ra trên dja bàn tinh dêu giãm, riêng sot xuât huyêt, bnh tay chân 
ming tang mnh23; không có trtr?ing hçip tü vong do bnh djch. UBND tinh dã 
chi do ngành y tê chü dng tang cuing cong tác giám sat, phông chông djch 
bnh du m11a khi, không dê djch xâm thp vào dja bàn tinh. Tiir dâu nãm den 
nay, xày ra 01 vii ng dc thrc phâm a huyn DakrOng, lam chêt 02 ngithi; 01 
trtthng hçip tir vong do bnh dai;  phát hin mài 15 truang hçip nhim WV, 02 
truô'ng hqp chuyên sang AIDS và 03 truông hçip HIV tü vong. Mng luOi y té 
tiêp tic dugc cüng cO, co sâ 4t chat, k thut &rçyc quan tam dâu ti.r24. Di ngü 
can bt y té tji các co sa khám, chüa bnh duqc tang cix&ng ye so hrqng và chat 
hrçing chuyên mon25. Duy trI tOt hoat  dng khám, chüa bnh tai  các don vj 
khám, chtia beth trén dja bàn tinh. T I tré em duqc tiêm chüng day dü dat 
65%; t l ngi.rii dan tharn gia bão hiêm y tê dat  94,3%. Den nay, dâ có 124/125 
xã dt tiêu chI quôc gia ye y tê, dat  t' l 99,2%26. 

2.3. Giáo dyc và dào 4w 
Tp trung chi dio thirc hin dng b, hiu qua các giài pháp ye nâng cao 

chat luqng giáo diic và dào tao.  Hoàn thãnh chuong trInh và kê hoach  dy hpc, 
kiêm tra, dánh giá xep loai hçc sinh, tOng két näm hQc 2021- 2022; triên khai tot 
näm hpc mài 2022-2023, chuân bj các diêu kin ye co s& 4t chat, di ngti, giáo 
trInh dê áp diing chuong trInh, sách giáo khoa giáo djc phô thông mâi27. Quy 
mô, mtng lithi trung, 1p h9c tiép tiic duçic to chrc, sap xêp l.i tirng buóc hqp 
1, dung vâi quy djnh cüa B Giáo dic và Dào tao28.  Cong tác xây dirng truang 
dat chuân quôc gia, kiêm djnh chat luqnggiáo dic duçic quan tam; t l trtthng 
dat chuân quOc gia là 46,9%29.  Tiêp tic dâu tu co sà 4t chat, trang thiêt bj dy 
hçc. Triên khai Chuong trInh "Song và may tInh cho em", dã trao tng 650 may 
tInh bang cho h9c sinh có hoàn cãnh dc bit khó khän. COng tác huy dng h9c 

21 Tir du nam dn 14/9/2022 toàn tinh cO 83.238 tnrô'ng hqp mc Covid-19, 50 tnrng hçp tr vong. 
22 K& qua tim chiing den ngày 05/9/2022: So ngtr&i tir 18 tuôi trà len da hoàn thành lieu ca bàn là 437.094 
ngizri, dat 98,6%; tiém miii nhAc 1i Ian I là 333.273 ngtr&i, dati5,18%;  tiim miii bô sung là 49.676 ngtrôi, dat 
11,2%; tiêm miii nhãc lai lan 2 là 55.521 ngisli, dat  62,2%. Tong so ngttiri tir 12 den dwiri 18 tuôi là 62.586 
ngi.tiri; dà hoàn thành miii ca bàn là 61.254 ng.rri, dt 97,87; tiêm miii nhc 1i thn I là 24.851 ngi.rlri, dat 
39,71%. lông sO tré tir 5 din duài 12 tuOi là 80.280 ngtr&i; duçcc turn miii I là 50.875 ngLrri, dat  63,37%; turn 
02 müi là 35.011 ngtrlli, dat  43,61%. 
23 Sot xuât huyit 594 truOng hçrp, tüng 12 un so vài näm 2021; tay chân ming 98 trtthng hqp, tang 2 lan so vài 
nam 2021. 
24 bàn tinh cO 146 ca so y ti CO chc näng khám chfra bnh (20 Bénh viên và Phông khám da khoa khu vvc; 
125 tram y t xà, phumg, thj trân; 01 trung tam kim soát bnh tt tinh); cO 2.200 giuxng bnh (khong ki tram 
xá). 
25 cO 3.120 can bQ ngành y, tang 0,22% so vOi cing kS'  nam triiOc (trong do cO 696 bác si trO len, tang 6,26%); 
cO 251 can bO ngành dffcrc, tang 2,87% 
26 Cac chi thu cc' bàn khác: II suât tfr vong tn em dual os tui: 5,5%o (KH <7%o); ti suát tO vong tn em dtrOi 
01 tuôi: 4,4%o (KH<5,5%o); ti so tO vong me/lO0.000 tn d song bang 0, dat  KI-1. Ti l tn em dual 5 tuôi bj 
suy dinh thrOng theo the can nng/tuôi: Chua CO kit qua diéu tra 30 ciim. 
27 Ban hành Quyit djnh s 1204/QD-UBND ngày 09/5/2022 v vic phé duyt danh mjc séch giáo khoa lOp 3, 
lOp 7 Va lOp 10 sO ding trong cc' sO giáo d,ic phô thông trén dja bàn tinh Quang Tn 
28 bàn tinh hin cO 399 cc' sO giao dLic mm non, giáo diic phO thông và giáo dic thuông xuyin (378 tnrOng 
cOng 1p và 21 truOng nr thc). 
29 Trong dO: MAm non cO 87/147 trueing, dat  ti 1 59,18%; Tiu hQc cO 31/67 truOng dat  ti 1 46,27%; 
TH&THCS cO 3 1/80 trii&ng, dt ti l 38,75%; THCS cO 16/42 truang, dat  ti l 38,10%; TI-IPT cO 7/24 trumg, 
dt ti 1 29,17%; THCS&THPT cO 0/7 trtrOng. 
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sinh dn trithng, ph c.p giáo diic - xóa mu chit trên dja bàn tmnh dat  nhiu kt 
qua tIch cijc. Tiêp tiic duy trI vüng chàc kêt qua phô cp giáo diic mâm non cho 
tré em 5 tuôi, phô cp giáo diic tiêu hçc dat  müc d 3; phô cp giáo dic THCS 
dat mirc do i3°. 

2.4. Hoqt d3ng Van hóa, Th thao và Du ljch 
T chi'rc rt thành cong Chumg trInh hot dng k' nim các ngày 1 lan 

và sr kin ljch sr quan trçng näm 2022 dé iai  nhiêu an tilqng sâu sc, giàu 
ngh1a31... Thirc hin có hiu qua cong tác xây dimg van boa co sa, phong trào 
"bàn dan doàn kêt xây dirng diii song van hóa" và gia dmnh. Tiêp tic thirc hin 
nhim v11 quy hoach, bâo quãn, tu bô, phiic hOi các di tich xêp hang quôc gia dc 
bit, 1p ho sa các di tIch, tiêu biêu32, bào v vâ phát buy giá trj di san van hóa33. 

Th diic th thao qun chiing duçic d.y manh  và nâng cao chat luqng hoat 
dng. Cuc vn dng "Toàn dan rèn 1uyn than the theo gixong Bác Ho vi dai, 
giai doan 202 1-2030" thu hut sir tham gia dông dâo cüa quân chiing nhân dan. 
Quan tam cong tác tuyên ch9n, dào tao,  bôi dung 4n dng viên; t.p trung cac 
mon the thao thành tIch cao có the manh  cüa tinh. TO chüc Dai  hôi The diic the 
thao cap ca s& và mt so ni dung trong khuôn khO chuong trInh Dai  hi The 
dic the thao tinh Quang Trj lan thi VIII, phôi hqp to chic thành cOng mt so sir 
kiin van boa, the thao cap quôc gia t?i  tinh. 

Trin khai chwing trInh thI dim san ph.m du ljch dêrn tai  di tIch quc gia 
dc bit Thành Co Quãng Trj, Ben thâ boa và tham quan phô di bO thj xA Quãng 
Trj; Chuo'ng trInh thi diem san phâm du ljch dêm tai  di tIch quôc gia dc bit 
DOi bi Hiên Lrnmg - Ben Hãi. Tang ci.rmg quâng bá, xüc tiên, lien ket du ljch. 

3. V thông tin truyn thông 
Mang luai bru chInh vin thông luôn dam bão an toàn an ninh, thông tin 

phiic vi sir chi dao,  diêu hành cüa Dãng, chInh quyên các cap tron dip  lê, têt và 
các ngày lé lan cña tinh. Ha tang viên thông34; ha tang bi.ru ch1nh3  , ha tang phát 

° Tiêu hQc: CO 2/125 xa dat MCrc d 2; 123/125 xA dt MCrc d 3, 10/10 huyn dat mtrc d 3. THCS: cO 6 xä dt 
Mirc d 1, 22 xa dat  Mrc d 2, 97 xa dat  Mic d 3, 03 huyn dat  Mc dO 1, 03 huyn dat  Mc dO 2, 04 huyn 
datMCrcdO 3. 
" L phát dng CuOc thi sang tác biu tucrng "U'àc nguyen HOa Binh" Quang Trj 2022; L k' nim 115 näm 
Ngày sinli Tong Bi thu Lé Duân; L kS'  nim 50 näm giãi phOng tinh Quãng Trj và 50 näm sr kin 81 ngày dém 
Thành Co Quãng Tn; L Thuqng ci Thông nht non song; L k' nim 75 nAm ngày Thtrang binh Iit Si,... 
32 Lp hôso dé nghi xêp hng di tich quoc gia dc bit H thông các cOng truth khai thác nuOc CO vOng Quãng 
Trj; 1p ho so quy hoch bão quãn, tu bô, phc hi di tich quóc gia dc bit Dôi bi Hién Luong - Ben Hãi và Cang 
Quan si,r Dông Ha; Lap quy hoach di tIch quôc gia dc bit Dja dao  vjnh Môc va H thông lang ham Vinh Linli; 
di tich quôc gia H thông các cong trInh khai thác nirâc cô Gio An. Phôi hcp vài các cc quan, dcm vi lien quan 
thc hin nhim vi quy hoach di tich quôc gia dc bit Thành Co Quãng Tn và nhlhig dja dim Iuu nim sr kin 
81 ngày dêm näm 1972... 

Trinh BO VH,TT&DL ho so khoa h9c di san v.n hOa phi 4 the HO gia gao ghi danh vào Danh mic di san vAn 
hOa phi 4 the quOc gia. Tiép tc trin khai thrc hin DO an "Bão tOn, phc dijng và phat huy giá tn di san vAn hOa 
phi 4 the truyOn thông tinh Quâng TrI giai doan 2020-2030"; DO an "Bão v va phát huy giá trj di san vAn hOa phi 
vt the Ngh thut Bài ChOi Trung BO vit Nam trOn dja bàn tinh Quang Tn, giai doan 2018-2023". 
' Dn nay, mng Internet bAng rOng  cO djnh dA triOn khai cung cap djch vi,i tâi trung tam 125/125 xa, phu&ng, 

thj trn trên dja ban tinh. 
Toàn tinh hiên cO 215 diOm cung cap djch vi,i buu chinh, trong dO: 86 bun c11c cap 2, 3 vA diem phuc viii, 01 

bi.ru cic H 1; 114/125 xA, phuOng cO diem BD-VHX; 8 chi nhAnh chuyên phat vA kho Bun chlnh; 3 vAn phOng 
dai din; 3 thüng thu cong cong dOc  Ip; 101/125 xA, phtr&ng, thj trn và 9/10 huyn, thj xA, thànli phö cO báo 
dn tnong ngày (trr huyn dâo COn CO). Bàn kfnh phi,ic vi binh quân 2,381 km/I diOm phvc vii; so dan duc 
phiic vii 3.020 ngu&i/1 diEm phi,ic vi1i 
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thanh, truyn hInh; mng truyn s 1iu chuyên dung tip tiic duçic du tu. 
Trung tam Giám sat, diêu hãnh thông minh (IOC) tinh tiêp tiic duqc duy trI Va 

khai thác hiu qua;... Den nay, toàn tinh có 1.033 DVCTT müc d 4 trên tong so 

2.0 14 DVCTT duqc cung cap trên Cong djch vi cong trirc tuyén cüa tinh. Vic 
üng diing cong ngh thông tin trong các Co quan nhà ntróc36; img diing cong 
ngh thông tin phiic vi ngithi dan và doanh nghip37  duçic tang cu?mg. Tang 
ciIng phát triên kinh tê sO, phát triên thuong mi din t&8, phát triên xâ hi 
so39, hçip tác thüc day chuyên dôi sO40. Thirc hin tot côngtác quán 1 nhà nuâc 
trên linh vrc in, xuât bàn, phát hành; hoit dng thông tin dôi ngoi41. 

4. V khoa hQc và Cong ngh 
Cong tác hu9ng dn, h trçY các to chüc, cá nhân irng diing và chuyên giao 

tiên b khoa h9c và cong ngh phiic vii san xuât và dôi song; chuyên giao Va 

üng diing khoa hçc và cong ngh vào quân 1, san xuât, kinh doanh duçic day 
minh. Triên khai các di,r an san xuât thu nghim, các dir an khoah9c Va cOng 
ngh ye phát triên các san phâm hang hóa chü hrc, tiêm näng, có triên v9ng42. 

Cong tác quân 1 nhà nithc v cOng ngh và thj tmông cong ngh, s& hiu 
trI tu 43, triên khai chuong trInh h trçi doanh nghip Quâng Trj nâng cao näng 
suat chat luqng san pham, hang hóa giai dotn 2021-2030 dt nhiêu kêt qua. Ban 
hành Kê hoch so 88/KH-UBND ngay 10/5/2022 triên khai Chuong trInh ho trg 
doanh nghip tinh Quâng Trj nâng cao näng suât và chat hrçing san phâm, hang 

36100% các Sâ, Ban ngành và dja phiring có trang thông tin din tCr cung cAp thông tin phi,ic viii ngithi dan, 
doanh nghip. H thông hGi  nghj truyên hInh gôm 10 diem ducc trin khai lap dt tai  Vn phông UBND tinh 
(diem câu trung tam) và 09 Van phông UBND cap huyn (diem câu v tinh). 100% xa, phumg, thj trân dA thrcc 
h trcY triAn khai hOi  nghj truyn hInh kEt nM 2 chiu tir ChInh phü v cap xâ, phic v1i cong tác chi dao,  diêu 
hành trong cong tác phOng, chông djch Covid-19. 
' TInh den ngày 20/9//202 1, Cng giao tiêp DVCTT tinh Quàng Trj cung cAp thrçic 13 DVCTT mirc d 1; 786 
DVCTT mtrc dO 2; 182 DVCTT mirc dO 3 và 1.033 DVCTT miirc dO 4 trong tong so 2014 djch vi cong tlVc 
tuyên; Cong giao tiêp Djch vi cong trrc tuyên tinh cüng d két nOi vài Cong thông tin din tü ChInh phU nhAm 
Cong khai, minh bach  thông tin tiêp nhn và xcr 1 ho s cUa các tO chüc, ngi.thi dan, doanh nghip. Cng thông 
tin Khâi nghip tinh Quãng Trj dA &rçlc xay dirng, t chrc duy trI và cung cap thông tin t?i  dja chi 
http://khoinghiep.quangtri.gov.vn  
38 Den nay, toàn tinh CO 43 gian hang d dang k tham gia vài 142 san phâm thrc trlrng bay trên San giao djch 
thtrcing mai  din tr tinh tai  dja chi quangtritrade.vn; cO 264 san phâm (bao gOm các san phâm nông san, dc san, 
luxing thirc, thirc phâm,...) vài 53 san phâm OCOP cUa 9 huyn, thj xâ, thành phô (gOm 7 sâ.n phâm 4 sao, 46 san 
phâm 3 sao) tham gia san thircing mai  din tir PostMart.vn... 

DAn nay, ti l ngui s1r diing din thoai di dng dat  90%; Ti 1 ngu1i scr dung Internet (Co djnh và di dOng) dat 
9 1,6%; Ti l hO gia dInh cO ket nôi Internet dat  65%; Mt dO thuê bao din thoai dt 104,6 thuê bao/100 dan; Mt 
dO thue bao Internet dat  17,9 thué bao/ 100 dan; TAng sA thuê bao Internet cA djnh dat  116.335 thuê bao 
° Ngay 2 1/4/2022, UBND tinh dà k Biên bàn Thôa thun hqp tác vài Cong ty CA phan FPT VA Chuyên dôi sA 

tinh Quàng Trj den näm 2025 
41 Trién khai xay di,rng nQi dung thông tin bang các san phâm nhu: an phàm, phim song nglt Vit - Anh, tiêng 
Lao dA tich hcip, dang phát chuyAn tai qua các phtrcing tien, thiAt bi cua Cm Thong tin dôi ngoai Ci.ra khau 
Quôc té Lao Bão, Trung tam thông tin dOi ngoai tai  Cira khau Quôc té La Lay và cap, phát an phâm cho du 
khách qua lai t?i CCra khAu QuAc tê Lao Bão... 
42 Tieu biêu Dê tai"Nghien ciru xày di,rng mô hInh frng di,ing cong ngh cao trong nuOi tOrn lien dja bàn tinh 
Quàng Trj"; DA tãi "Nghiên cfru xây drng quy trinh k5 thut san xuAt giAng Ca leo Wallago attu (Bloch & 
Schneider, 1801)" phü hqp t?i  tinh Quang Trj" 

Dà triAn khai cO hiu qua các hoat dng ki nim Ngay Sâ hüu tn tu the giài 26/4. Huâng dan 06 tO 
chirc/doanh nghip thO ti,ic hO s däng k nhAn hiu tai Civic th hUii trI tue.  De nghj Cc 5â hthi tn tu xern xét và 
cAp GiAy ching nhn bào hO nhàn hiu tp the "NOm Nh1x L" cho Hp tác xà San xuât 4t lieu xây dijng và 
khai thác cat san  Nhu L... 
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boa dra trén nn tang khoa hçc, cong ngh và di mth sang to giai doan 2021- 
2030". 

5. Tài nguyen và môi trurong 
Tp trung lânh do, chi dao  cong tác giái phóng mt bang d trin khai 

các dir an trên dja bàn t1nh45; triên khai xây dimg kê hoch sir ding dat 5 nãm 
(202 1-2025); phê duyt ké hoach si:r diing dat näm 2022 cho 09/10 dan vj c.p 
huyn46. Cong nhn kêt qua dâu giá quyên si:r dung dat dçit 1 näm 2022. Hoàn 
thành côngtác nghim thu do dac  mt so xã47; tiêp tic to cht'rc dang k d.t dai, 
l.p ho so cap giây chüng nhn cho cong trInh do dc các khu vi,rc diêu chinh dja 
giâi hành chInh theo Nghj quyêt so 3 1/NQ-CP cüa ChInh phü. 

T chrc rà soát Va du giá quyn khai thác khoáng san thuc thm quyn 
cap phép; phê duyt Ké hoach dâu giá quyên khai thác khoáng san nàm 2022, 
Phiiang an dâu giá các mO dâu giá quyên khai thác khoáng san trên dja bàn tinh 
näm 2022. Ngan chn và xi:r 1 nghiêm tInh tring khai thác trái phép khoáng san, 
tài nguyen nuâc. 

T chi'rc thrn dijnh, phé duyt h so báo cáo dánh giá tác dng môi 
truông, xác nhn kê hojch bâo v môi truô'ng theo quy djnh. Các ho so thâm 
djnh dêu thrcc thirc hin nghiêm tic, dung quy trInh, rut ngän thài gian thirc 
hin so vi quy djnh, không có ho so qua hn. Kiêm tra vic chap hành pháp 
1ut dat dai và bão v môi tnthng dôi vâi 19 dii an xây dirng nhà may din gió, 
thUy din trên dja bàn huyn Huàng Hóa. 

6. Cong tác cal each hành chInh; thanh tra, tip cong dan và giãi 
quyt khiu ni, t6 cáo; ttr pháp 

Cong tác cái each hành chInh tip tiic ducic quan tam chi dio. T chi'rc 
Hi nghj phân tIch diem các chi so cãi cách barth chInh, cái thin mOi tri.thng 
dâu ttr kinh doanh, cái cách hành chInh (PAR, PAPI, SIPAS, PCI) nàm 2021; 
chi do thrc hin các giãi pháp cái thin diem các chi so trong näm 2022. 

Ban hành các quyt djnh quy djnh chirc näng, nhim v1i, quyn hn Va CO 

câu tO chc sâ, ngành và don vj sir nghip cong 1p; sap nhp 03 ban quãn 1y dir 
an chuyên ngành dê thành 1p Ban Quãn 1 Dir an dâu tix xây dirng tinh. TO chic 
thành cong k' thi nâng ngch cong chüc hành chInh tinh, kS' thi thang hong 
chüc danh nghê nghip giáo viên TIIPT htng II tinh. ChU truang xây dirng 
chInh sách ho trg dOi vth cánb, cong chirc cap xã con dOi du do sap xêp don vj 
hành chInh nghi hru tnràc tuôi, thôi vic ngay. 

COng tác thanh tra, kim tra th.rçic t chüc thirc hin theo ding k hoch. 
Thrc hin tOt cOng tác tiêp cong dan thu&ng xuyên và djnh kS'. COng tác dau 
tranh phOng, chOng tham nhüng duçic tang cung; ban hành mói trên 263 vn 

Tip n1in và xr 1' 12 h6 sci cong b hçp quy san phm cUa 05 doanh nghip; 04 h6 s cong b hcp chu.n san 
hâni cUa 02 doanh nghip... 
Trong 6 thang du nàm, da hLràng dan giãi quy& các kin nghj v chInh sách chinh sách bOi thuxng, giãi 

phong mat bang: 32 vi vic; dc bit là dôi vâi dçr an thrOng day 500 KV; thrOng dày 220 KV DOng Ha - Lao 
Bão và Trm biên áp 220 KV Lao Báo,các dir an thrOng giao thOng. Tiép tic trién khai thrc hin cong tác bOi 
thuOng giài phOng mt bang, dâu tu xây dijng c sâ h tang các các dr an Khu dO thj: Bäc song Hiêu, Nam Dong 
Ha GD3, Khu do thj phIa Dong thrOng Thành Co... 
' TrO huyn dão Cn CO chua np ho Sc 
Cac xa A Bung (Dakrong), xà Hãi Phong, xA Hãi Chánh (huyn Hãi Lang). 
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bàn lien quan dn cong tác phông chng tham nhüng theo các linh v'rc phâi cong 
khai quy djnh48, chuyên dôi vj tn cong tác cüa ngxi có chüc vi quyên hn theo 
quy djnh 159 ngthi. Thrc hin các quy djnh ye kiêm soát tài san, thu nhp cüa 
ngithi có chüc vi quyên hen; báo cáo kêt qua cOng tác kê khai, cong khai bàn kê 
khai tài san cUa ngiz?'ii có chüc vii quyên hn thuc dôi tilçrng phài kê khai. 

Thu&ng xuyên rà soát, kim tra, tir kim tra, h thé,ng hóa van bàn quy 
phm pháp lut, cp nht vào ci si dü lieu quOc gia ye pháp lut. Day mnh 
tuyên truyên, phô biên pháp lut (Kê hoach so 158/KH-UBND ngày 08/8/2022 
to ch.'rc hu&ng trng "Ngày pháp Iut nithc Cong  hôa xã hi chñ nghTa Vit Nam" 
näm 2022, Kê hoch so 159/KH-UBND ngày 09/8/2022 triên khai thrc hin Dê 
an To chüc truyên thôn chinh sách có tác dng I&i den x hi trong qua trInh 
xây drng van ban quy phtm pháp lut giai do?n 2022-2027 trên dja bàn tinh). 

7. Cong tác di ngoti 
Tü du nàm dn nay, dâ t chIrc 18 doàn vâi 180 hxçit ngu1i di cong tác, 

lam vic O nuâc ngoài; don tiêp 71 doàn vth 617 krqt ngithi den thäm và lam 
vic ti tinh. Trong do, Co CáC doàn Bô Ngoi giao Hoa KS';  doàn Di sr Israel; 
doan Phó Dii sir Cong  hôa Cuba ti Vit Nam, Tri.thng di din Van phOng Kinh 
te - Van hóa Dài Bäc tai Vit Nam, các doàn tinh Savannakhet và Salavan (Lao); 
di sir Thai Lan ti Vit Nam, Dai  sü quán Hoa K5' ti Vit Nam,... 

Tip tijc chi d,o các so, ngành, dja phumg trin khai các hoat  dng ngoii 
giao phát triên kinh tê và các nhim v11 do B Ngoi giao, Tinh üy giao thirc 
hin; triên khai thirc hin Kê hoch Hi nh.p quOc tê tinh Quãng Trj giai don 
2021-2025 và näm 2022. Thirc hin tot Kê hoch hp tác hp tác gifla tinh 
Quáng Trj vOi 02 tinh Savanakhet và Salavan (Lao) giai doan  2020-2022 °. TO 
chrc thành cong các hoat dng trong khuOn khô Chuong trInh kS'  nim 60 näm 
quan h hthi nghj dc bit Vit Nam - Lao trên dja bàn tinh. 

Cong tác thông tin dM ngoi dt.rçc trin khai hiu qua, thüc day sir phát 
tniên kinh te dôi ngoi và ngoi giao van hóa cüa tinh. Tiêp tic thrc hin cong 
tác 4n dng, quàn l các chucmg trInh, dir an phi chInh phü rurOc ngoài; den 
nay, tinh dâ 4n dng di.rçrc 31 dir an, vin trq phi dir an phi chInh phü ni.rOc 

Quyt djnh so 3749/QD-UBND ngay 25/11/2021 phê duyt k hoach thanh tra näm 2022 cüa Thanh tra tinh; 
Ké ho?ch so 209/KHUBND ngày 28/12/2021 trin khai thrc hin Chi thj so i 1-CT/TU ngày 08/11/2021 cCia 
Tinh Uy Quãng Tn ye tang ctrông su lành do cUa các cap Uy DãngdOi vài cOng tác nOi  chinh và cái cách Ui 

pháp trong tinh hinh mài; Ke hoch sO 03/KH-UBND ngày 05/01i2022 ye cOng tác phOng, chong tham nhflng nàm 2022 
trên dja bàn tinh; Ke hoch so 14/KH-UBND ngày 26/01/2022 ye vic kiêm tra vic chap hành k' cung, k' 1ut 
hành chinh trong các cci quan, dcm vj,dja phwmg thuc tinh Quãng Trj näm 2022; Quyêt ljnh sO 644/QD-UBND 
ngày 28/02/2022 phO duyt ké hoach xác minh tài san, thu nhp nAm 2022 trén dja bàn tinh Quâng TrI,.. 

Ph6i hc,p Di si quán Israel ti Vit Nam tO chic Hi nghj "Cong ngh nang hiqng tái tao Israel - Quàng Tn"; 
tháng 3/2022, d tham dir Hi nghj Gp g Han Quôc ti thanh phô Sam Son, tinh Thanh HOa. Trong khuôn khO 
Hi nghj, doàn cOng tác tinh Quãng Trj dà Co phién tip xOc ben I vOl Tham tan Han Quôc nhäm xüc tiOn các 
hot dng hcip tác, giao lu:u hUn nhj vOi các dOi tác Han Quôc. Trong thang 8/2022 huyn Cam L k két Biên 
bàn ghi nhO hqp tác vOi chInh quyen thành phô CaI-Nev-Ari, bang Nevada, Hoa Ks'. 
° Xây thing chixcmg trinh, to chrc doàn cOng tác cOa Lanh do tinh di tham, chUc T& tOp th can b, chiên s9 
các dOn Biên phOng, nhân dan các dja phrong tuyn biàn giài dt lien trén dja bàn 2 huyn Dakrong và HuOng 
Hóa và dOn bién phOng tuyén bin, hal dão. Nhân k' nim 60 näm ngày thiét 1p quan h ngoi giao \it Nam - 
Lao (05/911962-0519/2022) và 45 näm ngày k Hip trOc hUn nghj và hqp tác Vit Nam - Lao (18/711977-
18/7/2022), UBND tinh dà ban hành ké hoach hcip tác tinh Quang Trj và tinh b?.n  Lao nam 2022; to chOc doàn 
cap cao tinh Quãng Trj sang thàm hUn nghj các tinh Savannakhet, Salavan, Champasak/Lào; xây dirng ké hoach 
tO chUc thtrc hin các hot dng k' nim "Nam doàn kOt hUn nghj Vit Nam - Lao 2022". 
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ngoài mi phic vii nhu cu khc phiic hu qua born mIn sau chin tranh, phát 
triên kinh tê - xã hi, xóa doi giâm ngheo ti dja phumg vci tong giá trj cam kêt 
trên 12 triu USD. 

8. Tlnh hlnh quc phông, an ninh; trt tur an toàn giao thông 
TInh hInh an ninh chInh trj - tr.t tr an toàn xa hi on djnh, quc phông - 

an ninh dixçic cüng cO, tang cuing. Nhim v1i quôc phông, quân sir dja phxcing 
dirçic triên khai kjp thii, dam báo dung ké hoach. Lirc luqng vu trang dA thirc 
hin tot nhim v11 bão v an toàn tuyt doi các sr kiin chInh trj, van hóa quan 
trçng, các ngày lé, Têt trên dja bàn tinh. Thirc hin tot cong tác giao quãn näm 
2022 d.t 100% chi tiêu. To chi'rc din tp khu virc phông thu cp huyn: Gio 
Linh, Hãi Lang, Dakrông và Vinh Linh; diên t.p chiên dâu phông thu cap xâ, 
phisng, thj trân theo kê hoch; diên tp phOng chông thiên tai và ciru nn ciru 
ho ti huyn Vinh Linh. 

Trong 9 tháng du näm, trên dja bàn tinh dã xãy ra 134 vi.i tai nin giao 
thông, lam chêt 76 ngithi, bj thucing 110 ngi.thi; so vâi cüng kr nãm 2021 giâm 
11 '/1:1 (7,6%), giàm 03 ngi.r?yi chêt (3,8%), giãm 03 ngxii bj thucmg (2,7%). 

II. NHIM VU CONG TAC TRQNG TAM TRONG 3 THANG CUOI 
NAM 2022 

Tiêp tc thirc hin các nhim vi dâ di.rqc Tinh üy, HDND, UBND tinh, 
Chñ tjch UBND tinh dê ra trong Chi.rang trInh hành dng thirc hin Nghj quyêt 
so 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 cüa ChInh phu; Két lun so 175-KL/TU ngày 
06/12/2021 cOa Tinh üy và Nghj quyêt so 149/2021/NQ-HDND ngày 
09/12/2021 cüa HDND tinh ye ke hoach phát triên kinh tê - xã hi näm 2022; 
Chucmg trInh cOng tác tr9ng tam näm 2022 cüa UBND tinh; triên khai thirc hin 
Nghj quyêt so 31/2022/NQ-HIDND ngày 14/7/2022 cüa HDND tinh ye nhim vi 
phát triên kinh tê - xä hi 6 tháng cuôi näm 2022 và tp trung mt so thim vi.i 
trQng tam sau: 

- Tip tuc thuc hiên tt nhiêm vu bào ye và chäm soc sirc khOe cüa nhân 
dan, nhât là phóng chong djch bnh Covid- 19, quyêt tam khOng dé tái diên djch 
bnh xáy ra trên din rng dê phiic hôi và phát triên kinh té. Chü dng kê hoch, 
phisong an phông chông thiên tai và 1rng phó vri biên dôi khI hu. 

- Quán trit và tp trung thirc hin dng b, quyt 1it, hiu qua Chucmg 
trInh phiic hôi và phát triên kinh tê và các ké hoch khôi phiic san xuât sau thiên 
tai dã di.rçc UBND tinh ban hành. Chü dng triên khai ngay các nhim vil quan 
tr9ng dã diiçc UBND tinh giao, phân cOng can b, huy dng hrc luçing, barn sat 
cti s& dê h trçl các dja phucing, doanh nghip tháo g khó khän, vnrng mac; 
thüc day, phic hôi san xuât. 

- KIch hott các nguôn hrc, dix dja dê phiic hOi và phát triên kinh tê trên ca 
sO' to chrc th%rc hin dông b, quyêt lit, hiu qua Chumg trInh phc hôi và phát 
triên kinh tê và các kê hoch khôi phic san xuât sau thiên tai dã di.rçc UBND 
tinh ban hành, quyêt tam bü däp các chi tiêu bj sit giãm bang nhUng kêt qua tot 
han trong thO'i gian cOn lai dê thirc hin hoàn thành các miic tiêu chü yeu dã dê 
ra trong ké hoch näm 2022. Quyêt tarn hoàn thành các chi tiêu kê hoach  nãm 
2022, bâo dam tOc d tang tnrO'ng kinh tê dt tr 6,5-7%. 
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DM vâi khu virc nông nghip - PINT: Tp trung chi do, chun bj t& cho 

san xuât vu Dông và vu Dông Xuân 2022-2023; vn dng nhân dan tang cithng, 
rni rng trông trçt, tang din tIch va san hrqng hoa màu, chãn nuôi gia s11c gia 
cam, nuôi trông và dánh bat thüy san, bão v và khai thác rirng trông. 

Dôi vâi khu virc cong nghip - xay dimg: Tich circ h trq chü dâu tix các 
dr an nàng luçing tái tao  day nhanh tién d dâu tii, sam hoàn thành cong trInh 
dim vào 4n hành thiicing mai. Tiep tiic lam vic vói Bô Cong Thuong trInh 
ChInh phü ban hành Ca che khuyen khIch phát triên các dr an din io, din m.t 
tthi. Nhât là cci chê chuyên tiêp cho các dr an din gió dã có hçip dông mua ban 
din, hoàn thành cOng tác thi cOng nhi.rng chixa disçic vn hành thixcing mti. H 
trq, giip dô các doanh nghip tháo gi khó khän dê day manh  san xuât mOt so 
san phârn cong nghip bj siit giàm trong 9 tháng dâu nãm. 

Dôi vói khu virc thumg mai,  djch vi: Tiêp titc tao  thun lqi cho doanh 
nghiêp và ngithi dan trong dau tu san xuât, kinh doanh; day manh  thu hut tiêu 
dung yang lai; thu hut ban lê tiéu dung; tang cung các hoat dng xüc tiên 
thixang mai,  kêt nOi giao thixang, xuât khâu hang hóa; lien kêt, hcip tác tim kiêm 
thj trumg tiêu th các rn.t hang the manh  cüa tinh; phát triên thucmg mai  din 
hr. Khuyên khIch tao  diêu kiin cho doanh nghip to chirc chl.r(mg trInh khuyên 
mâi, giàm giá, to chirc các hoat dng ket nOi cung câu, dua hang Vit ye nông 
thôn. Tang cuang kiêm tra, kiêm soát thj tnrang, ngän chn, day lüi tInh trng 
buôn lu, gian ln thircmg mai, tao diêu kin cho hoat dng san xuât, kinh doanh 
phát triên. 

- Rà soát, don dc các chü du tudy nhanh tin d thirc hin và giái ngân 
kê hoach vOn dâu tt.r cOng kê hoach  näm 2022. Day nhanh tiên d thirc hin càc 
cOng trInh, dr an tr9ng diem cüa tinh (Nâng cap, ma rng Quôc l 9 don nôi 
QuOc l 1 vâi cãng Ci:ra Vit, Dumg yen biên kêt nôi hành lang kinh tê Dông 
Tây, Di.rang nOi dumg Ho ChI Minh nhánh Dông vth diring Ho Chi Minh 
nhanh Tây, Duà'ng Hung Vuang kêt nôi KKT Dông Nam, tuyên di.r&ng tránh 
phIa Dông thành phô DOng Ha (doan tir DOc Miêu den giao vói QL.9) và triên 
khai thirc hin ngay 3 Chi.rang trinh mlic tiéu quOc giatrên dja bàn tinh. Giài 
quyêt nhanh thu tic dâu tir; theo dOi, dOn doe, giãi quyêt các khó khan, vuàng 
mc dê day nhanh tiên d thirc hin các dix an dau tu ngoài nba nl.râc; tham mi.ru 
xir 1 các dir an chm, vi pham cam ket ye dâu tix. 

- Tp trung hoàn thành theo dung tin do l.p Quy hoach tinh thai kS' 
2021-2030, tam nhIn den näm 2050, trInh Thu tuàng ChInh phü phê duyt vào 
Qu IV/2022. 

- Tiêp tiic tham mixu trin khai th1rc hin dng b các giai pháp thu ngân 
sách nhà nuóc, phân dâu hoàn thành cao nhât nhim v11 thu ngân sách nhà nuóc 
nàm 2022. Tang cuang cOng tác quãn l, sir diing ngân sách nhà nuâc bão dam 
hiu qua, tiêt kim và dung chê d, chInh sách quy djnh. 

- I chac thrc hin tt K hoach cüa UBND tinh và cüa tmg &in vj, dja 
phirang v cãi thin môi trir&ng kinh doanh, nâng cao nàng hrc canh  tranh tinh 
Quàng TrI giai doan 202 1-2025. 

- Dy manh  cài cach hành chInh, câi thin rnOi truang du tu kinh doanh. 
Nang cao hiu lijc, hiu qua cOng tác chi dao,  diêu hành cüa chInh quyên các 
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d.p; thrc hin nghiêm k lut, k' cuang hành chInh; nâng cao thirc, trách 
nhim, chat hiqng phic vi ngtthi dan và doanh nghip cüa di ngü can b, cong 
chüc, viên chi'rc trong thirc thi cong vu. 

- Trin khai dng b các giâi pháp phóng, chng tham nhüng, lang phi. 
Nâng cao hiu qua cong tác tiêp cong dan, giái quyêt khiêu ni, to cáo; nghiêm 
tue tO chirc thirc hin các quyét djnh giái quyêt khiêu ni, quyêt djnh xr 1 to cáo 
da có hiu 1rc pháp lut. 

- Thiic hiên t& các ch d, chinh sách v an sinh xã hi, chám lo nhiu 
han và tOt han nUa cho nh&ng ngithi yêu the vói tinh than "không ai bj bO lai 
phIa sau". Quan tam ho trçl, dng viên, giiipdO và tio mi diêu kin thun lqi 
nhât dê các doanh nghip phiic hôi và phát triên san xuât, kinh doanh. 

- Tiêp ti1c cüng c, tang cu&ng va bão dam quc phông - an ninh, giü 
vüng On djnh an ninh chInh trj và trt tr an toàn xã hi. 

Trên day là Báo cáo tInh hInh kinh t - xã hi 9 tháng dAu näm và nhim 
vii 3 tháng cuôi näm 2022, UBND tinh kInh trInh Hi dông nhân dan tinh./. , 

Noi nhmn: 
- Hi dông nhân dan tinh; 
- Chñ tjch, các PCT UBND tinh; 
- Các di biéu HDND tinh; 
- Lành do VP UBND tinh; 
- Liru: VT, THE. 
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