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BAO CÁO 
TInh hInh kinh t - xã hi, quIc phông - an ninh näm 2022 và k hoich phát 

triên kinh t - xã hi, bão dam quc phông - an ninh nãm 2023 

Phân I 
TiNH H!NH KINH TE - xA HO! VA QUOC PHONG - AN NINH NAM 2022 

Näm 2022 là näm có nghia quan trQng trong vic dy mnh thirc hin 
các mic tiêu cüa Kê hoach phát triên kinh tê - xä hi 5 nàm 2021-2025. Ben 
cnh nhüng thun igi c bàn, van con nhiêu khó khan, thách thirc do cüa djch 
bh Covid-19 ãnh huàng lan den san xuât kinh doanh và dyi song nhân dan; 
thai tiêt circ doan, dj thiimg gay lü liit trái müa lam thit hi nng cho Vii Dông 
Xuân; tInh hInh dja chinh trj diên biên phrc tp tác dng tiêu c1rc den thi.rcing 
mai vã dâu tu toàn câu, giá các loai  hang boa thiêt yêu, nguyen Vtt !iu trên thj 
trix&ng tang dt biên,... 

Quán trit sâu stc phuong châm hành dng cüa ChInh phü: 'Doàn kit, Ig' 
cu'cing, chz d3ng thIch ing, an toàn hiu qua, phyc hóiphát tniên" và cüa tinh là 
'Trách nhiêm, kj" cu'o'ng - ThIch &ng an toàn - Thzc day tang tru'ó'ng "; vâi quyêt 
tam phân dâu dt müc cao nhât kê hoch phát triên kinh tê - xä hi näm 2022; câ 
h thông chInh trj cüng toàn the nhân dan và cong dông doanh nghip n lirc 
phân dâu, th?c hiên dông b và hiêu qua các nhim viii, giãi pháp dê ra. UBND 
tinh dã ban hành và t.p trung chi dao  quyêt liit các chucmg trInh hành dng, kê 
hoch hânh dng, t.n diing thai cci, tranh thu tôi da sr ho trg cüa ChInh phü và 
cácb, ngành Trung uang, chü ctng triên khai linh hott, dông b và hiu qua 
nhiêu giài pháp thäm ph1ic hôi, phát triên kinh té - xã hi' và dã dt duçic nhtng 
kêt qua quan trçng trên tat cà các lTnh vrc. 

I. KET QUA THIC HIN NHIM VJ PHAT TRIEN KINH TE - xA 
HQI, BAO DAM QUOC PHONG - AN NINH 

1. Nhü'ng kt qua nii bt 
1.1. Nn kinh t tinh CO nhiu chuyn bin tich crc. Theo s lieu dir báo 

sci b cüa các s&, ban ngành có 16 chi tiêu kinh tê - xã hi chü yêu d dirçic th1rc 
hin hoàn thành, trong do tôc d tang tnthng GRDP uâc dt trên 6,5% dt kê 

'Ban hành Quyt djnh s6 127/QD-UBND ngày 14/01/2022 v Chng trinh hanh dQng thirc hin Ngh quyt so 
01/NQ-CP ngày 08/01/2022 cüa Chinh phi; Kêt 1un so I75-KL/TU ngày 06/12/2021 cUa Tirth üy vã Nghj 
quy& so 149/202 1/NQ-HDND ngày 09/12/2021 cc,a HDND tinh cOa HDND thih ye ke hoch phát triOn kinh tO - 
x hi nm 2022; QuyOt djnh sO 108/QD-UBND ngày 13/01/2022 ye vic ban hành KO hoach hành dng thirc 
hin Nghj quyOt sO 02/NQ-CP ngày 10/01/2022 cOa Chmnh phO ye nhthig nhim vI, giâi pháp chU yOu cãi thin 
môi trung kinh doanh, nOng cao näng 1ic canh tranh quôc gia nm 2022; KO hoach so 64fKI-1-UBND ngày 
08/4/2022 ye phic hOi và phát triOn kinh tO - xä hii tinh Quáng Trj den nàm 2023... 
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hoach d ra và 07 chi tieu vi.rqt k hoach2, chi Co 04 chi tiêu cO khâ näng dat 
thâp so vói kê hoach dé ra. Các can dôi 1n cüa nén kinh tê di.rqc giü on djnh; 
chi so giá tiêu dung bInh quân 10 tháng nàm 2022 tang 3,75% so vâi cüng kS' 
näm tncc. Các ngân hang trong tinh dã triên khai thirc hin nghiêm tue các giâi 
pháp diêu hành chInh sách tiên tê, tin d%ing; thj trithng yang, ngoi hôi trên dja 
bàn on djnh. Uâc den 3 1/12/2022, huy dng von trên dja bàn dat  30.300 t' 
dông, tang 0,5% so vói cuOi näm 2021; tong du nçi dat  50.500 t dông, tang 
15,5% so vi cuOi näm 2021; nçi xâu chiêm t trong duâi 1%/tOng du nçi. 

1.2. Cong tác quàn 1, diu hành và sü diing ngân sách duge tinh tp trung 
chi dao  vói tinh than tiêt kim, hiu qua. Uâc thirc hin câ n.m tong thu ngân 
sách trên dja bàn là 4.520,516 t dông, vuçit 9% dir toán dja phuong và vtrçit 
32% dir toán Trung l.rcmg3. Tong chi NSDP ithc thirc hin 12.529 tT dông, bang 
99% so vi cüng k' näm truOc4. 

1.3. Nhim vii quy hoach có nhiu chuyn bin tIch circ; các quy hoach 
xây dirng vüng huyn, quy hoach  sir diing dat cap huyn, quy hoach  do thj và 
nông thôn duçic hoàn thin trInh phê duyt dam bão yêu câu chat luçing Va tiên 
d. Dc bit, Quy hoach tinh Quãng TrI thii k3t 2021-2030, tam nhIn den näm 
2050 dugc tp trung chi do quyêt 1it vâi s1r tham gia cüa các don vj Ui van 
trong nuâc và ho trg cüa mt sO tO chüc tu van quy hoach tam cc quOc té dã 
duoc thuc hin co bàn hoàn thành. 

1.4. Trin khai kjp thii, có hiu qua Chuong trInh phc hi và phát triên 
kinh té - xà hi và các Chtrorng trInh miic tiêu quOc gia. Tong vOn dâu tu toàn xã 
hi (giá hin hành) uâc tInh dat  27.115 t' dOng, vuçrt 12,98% kê hoach dê ra. 

1.5. TInh hInh san xut cOng nghip vn có nhiêu dim sang. Chi so san 
xuât cOng nghip ithc tInh tang 18,68% so vâi näm 2021, là müc tang truâng 
cao nhât trong nhiêu nám qua, chü yêu nhi cOng nghip san xuât và phân phôi 
din tang rat cao do có 17 d%r an din gió mi di vào vn hành cuOi näm 2021. 

1.6. Hoat dng thucing mai  và dch viii phiic hôi manh  m. TJBND tinh dã 
triên khai cac hoat dng nhäm kIch cau du ljch, day manh  và da dang hóa hoat 
dng xüc tiên, quãng bá nên boat dng du ljch có dâu hiu khâi sac. So luqt 
khách du ljch theo tour và sO luqt khách km trü tang cao so vi cüng k3' nam 
truóc. Tong müc ban lé hang hóa và doanh thu djch vi,i tiêu dung uóc tInh dat 
26.713,32 t dOng, my chua dat  kê hoach nhixng van tang 15,74% so vói nam 
2021. 

1.7. Các hoat dng K'nim 50 näm giâi phóng tinh Quãng Trj, 50 nam sr 
kin 81 ngày dém chiên dâu bàn v Thành CO Quâng Trj và 75 nam ngày 
Thuong binh Lit si dirge ttp trung chi dao,  tO chuc thirc hin trang tr9ng, Co S? 

dâu tu, sang tao,  giàu nghia, dirge lành dao  Dãng, Nhà nuc, các b, ngành 
Trung uang ghi nhn, dánh giá cao và dê 'ai  an ti.rgng sâu sac. Mt sO cOng 

2  Cãc chi tiéu vuvt k hoch: Tang thu ngân sách, trng rirng tp trung, s6 doanh nghip thành 1p mài; to vic 
lam m&i, T' 1 h gia dInh nông thôn sr ding ntràc hçp v sinh 

Trong dO: Thu ni dia: 3.768,516 t' dông, dt 108% dr toán dja phi.wng và 136% d toán Trung twng; Thu tr 
hot dng xuât khâu, nhp khâu: 710 t dông, dt 109% dtr  toán dja phtrang và 109% dir toán Trung i.rong 
"Trong dO: Chi can dOi ngan sách: 3.705,785 t' dong dt 202% dr toãn dja phiicmg và 202% dtj toán Trung 
uong, bang 206% so vài cüng k' nãm trtrâc 
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trInh, dir an quan trQng dã duçc kh&i cong. Nhim vii phát trin giáo diic, y té, 
an sinh xâ hi, giàm nghèo ben vtrng và thirc hin chê d chInh sách dôi vâi 
thumg binh, bnh binh, ngi.r?:ii có công, gia dinh 1it s5 và dôi song Nhân dan 
luôn dugc quan tam. Cong tác cãi cách hành chInh có nhiêu tiên b. 

1.8. Cong tác dM ngoi, hi nhp kinh th dtt dixçic nhiu k& qua tIch ciic. 
Nhiêu hot dng ngoi giao phát triên kinh tê, tang cung tInh hfru nghj vi các 
ni.róc duçc quan tam thirc hin. Trong do nOi bt có Doàn d.i biêu cap cao tinh 
Quàng Trj do dông chI Lê Quang Tüng, UVTW Dâng, BI thu Tinh üy, Tru&ng 
Doàn di biêu Quôc hi tinh Quãng Trj lam tru&ng doàn thám và lam vic tai 
các tinh Savannakhet, Salavan; Tham gia cüng doàn Chü tjch Ninc di thäm 
chInh thirc Singapore và tham gia cüng doàn Chü tjch QuOc hi Vixorng DInh 
Hu di thäm chInh thirc nuâc CHDCND Lao. Trong näm dä 4n dng duqc 39 
dir an, vin trçc phi dir an phi ChInh phO nuâc ngoài mth vci tong giá trj cam kêt 
gân 16 triu USD. 

1.9. Qu& phông - an ninh duçic báo darn, an ninh chInh trj và tr.t tir an 
toàn xä hi duçc git vüng. Tinh dã chi dao  tO chüc thrc hin hoàn thành tOt 
nhim vil diên tp khu virc phOng thu huyn Hãi Lang, Gio Linh và DakrOng; 
diên tp phOng chông 1it bão và tim kiên ci'ru ntn huyn VTnh Linh; diên tp 
phông cháy chIa cháy, huy dng nhiêu lirc lucing, phuong tin cüa tinh näm 
2022. 

2. V các linh vtrc kinh t 
2.1. Nông, lam nghp và tlzüy san 
San xut nông nghip din ra trong diu kin gp nhiu khó khän, thách 

thüc do thiên tai, djch bnh5; näng suât hâu hêt các loai  cay hang näm dêu giàm 
so vi cüng k' näm trllóc6; tOng san 1uçng lixcrng thirc có hat  uc  dat  25  van  tan, 
giâm 15,07% so vci nàm 2021, dat  96,18% kê hoach. Tong din tich cay lâu 
näm hin có là 32.064 ha,tàng 0,75% so vi cüng th?i diem näm 2021. Chän 
nuOi lqn tiêp tVc  dà phiic hOi, chän nuôi gia cam phát triên tot; san luçing thjt hoi 
xuât chuOng uc tInh dat  56.306 tan, tang 17,25% so vOi näm 2021. 

San xut lam nghip phát trin n djnh, xut khu g và san phm ch 
biên thun lçii, giá g tang khá nên khai thác gO datkêt  qua khã quan. Thirc hin 
tot cOng tác chäm sóc, bão ye, khai thác và phát triên các loai  thng, t' l d che 
phü rmg dat  49,9%, trông rung t.p trung uâc dat  10.100 ha, vuçit 44,29% kê 
hoach. Khai thác và nuOi trOng thüy san khOng thun igi; tong san luqng thüy 

Du vi Dong Xuân, do ãnh htràng cOa không khI lanh  (tr ngày 25-27/12/202 1) gay mi.ra vera, den mua to lam 
ngp üng 243 ha lOa mdi gieo, trong do cO: 117 ha lOa bj thit hai  phài gieo lai;  Giüa vi,i (tir ngày 31/3 den ngay 
02/4/2022), xày ra dçit mi.ra lü bt thi.r&ngsau 63 nám mdi 1p Ii, nàm ngoài dir tInh cUa các ca quan chuyén mon và 
ngii&i dan trên dja bàn. Càng vdi do, djch bnh gay hai cay trông, 4t nuoi Iuôn là thách thdc tiêm an trong thirc 
tin san xuât; giá cà vt ttr, phân bOn, nguyen 1iu du vào phtic vi,i san xut tang cao dà lam ãnh hLrdng dn san 
xut nông nghip trén dja bàn. 
6  Nang sut gieo trng Iüa dat  46,9 ta/ha, giâm 8,7 ta/ha so vói cOng k' nàm tnrdc (lCia DOng Xuân dat  41,5 ta/ha, 
giãm 19,5 ta/ha; lUa He Thu dt 55,6 ta/ha,  tang 2,8 ta/ha;  lOa MOa udc dt 10,7 ta/ha,  tang 0,1 ta/ha);  nang suât ngô 
29,7 ta/ha, giãm 4,8 ta/ha;  nang suât khoai lang 61,3 ta/ha,  giàm 19,8 ta/ha;  nang suât sn 160,8 ta/ha, tang 0,8 ta/ha; 
nang suât 1c 17,7 ta/ha, giãrn 5,9 ta/ha;  nang suât rau các loai 91,8 ta/ha, giàm 14,3 ta/ha; nàng suât du các Ioai 9,1 
ta/ha, giãm 2,2 ta/ha;  nang suât cay Ot cay 39,2 ta/ha,  giàm 16,3 ta/ha... 

Trong do: cay cao su 18.883 ha, tang 0,43%; cay cà phé 4.094 ha, tang 0,98%; cay ho tiêu 2.225,2 ha, tang 
1,27%; cay chuôi 4.156 ha, tang 0,34%; cay dCra 240 ha, tang 2,04%... 
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san uâc tinh dat  35.833,8 tAn, dat  95,56% k hoch, giàm 1,61% so vói näm 
2021 

UBND tinh dã tp trung chi dao  trin khai Phuong an t chüc san xuât 
nãm 2022 dam bão thai và kê hoach dê ra; khân truong to chüc các phucmg 
an tái thiêt san xuât sau thiên tai, phiric hôi san xuât nông nghip. Pa cap phát 
kjp thyi 950 tan giông lüa và 50 tan giông ngô; cap 6,247 t' dông ho trçY các dja 
phuong mua giông cay trOng; khôi phiic hon 3.500 ha cay trông bj ânh hithng do 
thiên tai; xfr 1, cãi tao  hon 12.000 ha cay trOng bj hu hai;  chi  dao  chuyên dôi 
duçc 170 ha dat lüa thiêu nuâc sang trOng các l°ai  cay trOng khác Co giá tn kinh 
té cao hon; tIch circ chi dao  các dja phuong khôi phic, cài tao  dat san xuât bj bôi 
lap8  

2.2. Cong ngIiip - Xây d4rng 
Chi so san xuAt cOng nghip nàm 2022 tang 18,68% so vi näm 2021 nh 

ngành san xuât và phân phôi din tang cao (76,68%) và nhiêu ngành san xuât có 
chi sO khá nhi.r: khai khoáng tang 3,36%; chê biên, ché tao  tang 4,68%; san xuât 
và phân phôi din tang 76,68%; cung cap nuóc, hoat dng quãn 1 và xir 1 rác 
thai, n1xc thai tang 3,08%. 

Vâi quy& tam xay dirng Quãng Trj trâ thành trung tam nàng luqng min 
Trung, tinh dã tiêp t11c day manh  xOc tiên, vn dng thông qua nhiêu hInh thüc, 
trong do có vic to chüc Hôi thâo "Quàng Trj - Hin thirc hóa tam nhIn Trung 
tam näng luçing mien Trung". TIch cijc ho trq các nhà dâu tiz hoàn thin thu tiic 
dâu tu, tháo go' khó khán dê day nhanh tiên d thirc hin các di,r an näng Iuqng9. 
Huy dtng sr vào cuc quyêt 1it cüa cácngành, dja phuong h trq nhà dâu tu 
triên khai các dir an triên khai các dr an dâu tu vào dja bàn tinh, trong do CO mt 
sO dr an cong nghip quan tr9ng nhir: Khu cOng nghip VSIP8, Khu cOng 
nghip Triu Phü. Triên khai thc hin Dê an phát triên cOng nghip chê biên g 
tinh den nãm 2025, djnh huàng den 11am 2035. 

Cong tác quãn l chAt luçing cong trInh, quãn 1 chi phi dAu tu xay dirng 
ducic tang cuimg. Pa chü trçng kiêm tra trong qua trInh thi cOng và kiêm tra 
cOng tác nghim thu, cüng nhu cOng bô kjp thai các djnh mirc, don giá, chi so 

giá xây dirng10. Cong tác quãn 1, phát triên nhà, thj truông bat dng san và ha 
tang kLS  thut dO thj chü dng han và dã hoàn thành nhiêu ni dung, nhim vii 
quan tr9ng". Tang cu?ing quãn l hot dng cap nuc sach  trên dja bàn tinh'2. 

8  Huyn DaKrông d trin khai khôi phiic, cái tao  xong 8,01/16 ha dit san xut bj vOl 1p d dua vào san xut. 
Huyn Hiràng Hóa dà khôi phvc, cãi t?o  xong 82,81/189 ha (dat 43,8%) din tIch dt bj bôi lap dé th chc san 
xuât trng tr9t, cac din tIch cOn Iai  cac dja phtrang dang tiOp tiic trién khai cái tao,  phi,ic hOa d to chic san xuât 
trong th&i gian tài. 

Nhà may din khI LNG Hãi Lang 1.500 MW, Nhà may din tua bin khi chu trinh hn hqp (TBK CTHH) 
Quang Trj cong suât 340MW, Di,r an Tram biên áp 500kV tai  Quáng Trj,... 
10  Ban hành Quyet dinh so 4543/Q-UBND ngay 3 1/12/2021 ye vic cOng bô dan giá ca may và thiët bj thi 
cong trén dja bàn tinh Quàng Tn; Quyët djnh so 996/QD-UBND ngày 12/4/2022 ye vic Cong bô don giá xây 
dirng cong trInh trên dja bàn tinh Quang Tn; Quyêt djnh so 2329/QDUBND ngày 08/9/2022 ye ban hành Quy 
ch phi hp thrc hin Cong b giá vt Iiu trOn dja bàn tinh Quàng Tn; Thirc hin cp ch0ng chi hành ngh môi 
giài bt dng san han 400 thi sinh... 
' Ban hành Quyêt djnh DiOu chinh Chuung trInh phát triên nhà 0 trén dja bàn tinh giai doan den näm 2030 djnh 
hrOng dOn näm 2045; Ke hoach phat triOn nhà 0 trOn dja bàn tinh Quang Trj dOn nàm 2025 và cCia näm 2023 
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Cong tác quãn 1 vt 1iu xây dimg drcic trin khai dng bO ti's vic trin khai 
các quyêt djnh cüa Trung ucing, den ltp quy hoch, thâm djnh các di,r an dâu tu, 
to chüc cong bô hçp quy, huàng dn và kiêm tra chat luçmg san phâm hang hóa 
vit lieu xây dijng'3. 

2.3. T/uro'ng mzi - Djch vi 
Hoat dng thucrng mai  và djch vi phiic hi math  me, nht là linh virc 

kinh doanh lixu trt, an uông. Tong rnüc ban lé hang hóa và doanh thu dch vi 
tiêu dung uâc tinh d.t 26.713,32 tr dông'4, tang 15,74% so vi nàm truóc. Kim 
ngach xuât nhp khâu qua dja bàn tinh trong 10 tháng nàm 2022 ithc c1t 
665,255 triu USD, giãm 27,3% so c1ng kS'  näm truâc, trong do: kim ngch xuât 
khâu uóc dat  231,57 triu USD, tang 29,7%; kim ngach nhp khâu uâc dat 
433,685 triu USD, giám 41,8%. 

Hoat dng kinh doanh 4n tâi sôi dng tr& lai;  uóc tInh näm 2022, s hrqt 
hành khách 4n chuyên dat  7.029,04 nghIn HK, tang 10,69% so vi näm 2021; 
so lucit hành khách luân chuyên 604.968,97 nghIn HK.km, tang 10,50%; khôi 
luçing hang hoá vn chuyên dat  12.161,20 nghin tan, tang 8,61% so vói näm 
2021; khôi luçing hang hoá luân chuyên 859.497,86 nghIn tân.km, tang 7,57%; 
doanh thu 4n tãi dat  2.057,78 t dOng, tang 13,15% so vâi näm trithc. 

Hoat dng du ljch có du hiu khii s.c nhO th?c hin nhiu giâi pháp 
kIch câu', tAng cu?mg quâng bá trén các phucing tin thông tin truyên thông'6. 
So 1uçt khách liru trá nAm 2022 uâc tInh dat  474.722 hrçit, tAng 97,86% so v&i 
nAm 2021; so ngày khách urn trü dat  383.908 ngày khách, tAng 97,30%. So hrçrt 
khách du ljch theo tour rnc tInh dat  1.050 hrqt, tAng 46,04% 50 vâi nAm 2021; 
so ngày khách du ljch theo tour 1.838 ngày khách, tang 87,55%. 

3. TInh hInh thiyc hin cong tác quy hoch; thu hut ngun vn dâu tir; 
vic xãy dirng h thông két câu hi tng kinh tê - xã hi tr9ng diem; phát 
trin do thj, xây diung nông thôn m&i 

12 Ban hành Quyt djnh s6 28/2022/QD-UBND ngày 30/9/2022 v ban hành Quy dnh quán 1 hot dng cAp 
ni.ràc sach  trên da bàn tinh Quàng Tn; Ban hành Quy chA ho?t dng cña Ban cAp nuàc an toàn chng thAt thu, 
thAt thoàt ntràc sach;  DA an cung cAp nuâc sch trén dja bàn tinh giai don 202 1-2025, tAm nhin dAn nàm 2030. 
' Thirc hin rà soát nhu cAu vA vt Iiu xay dimg, chi dao mOt s6 giái pháp nhAm dam bão thu câu, khAc phic 
tlnh trang khan hiém vt lieu xây drng, dc bit là vt lieu dat dap trén dla  bàn tinh; Thành Ip các Doàn kiêm 
tra san phâm, hang bOa vt Iiu xay dirng trong qua trinh san xuât, kinh doanh và sCr dicing trong cong trinh xây 
dirng trén dja bàn tinh nam 2022... 
14 Xét theo ngành hot dng, doanh thu bàn lé hang hóa uâc tInh dt 21.456,42 dng, chiém 80,32% tong mic 
và tang 13,27% so vài nam tnràc; Doanh thu djch vi, km trU và an uông ixâc tInh dt 3.702,94 t' dông, chiêm 
13,86%tông mrc và tang 28,36% so vài näm trixàc; Doanh thu du ljch lit hành 1.râc tjnh dt 2,72 t' dông, chiém 
0,01% tong mcrc và tang 79,29% so vói näm tnràc; Doanh thu djch vii khác i.râc tInh dt 1.55 1,24 t' dông, chiém 
5,81% tong mirc và tang 24,02% 50 vOi nàm trLràc 
15 Triên khai lien két hqp tác phãt triên du 1ch 05 dia phisang Quàng Nam - Dà Nng - Th&a Thién Hue - Quâng 
Trj - Quáng Binh; tham gia Hi chcc Du ljch quôc té Vit Nam - VITM Ha Ni 2022. Phôi hcrp vOi 05 tinh 
Quáng Binh - Quàng Trj - Thtra Thiên Hue - Dà Nng - Quàng Nam to chic gian hang chung giài thiu san 
phAm du ljch 5 dja phirmg ti hi chci vài thông dip "Mien Di san Diu kS", dOng thai tham gia k kêt hcrp tác 
phát triAn du ljch vOi Hãi PhOng, Quàng Ninh, giai doan 2022 - 2025. PhOi hcp vài càc dan vj 1in quan tham gin 
DiAn dan lien kêt phát trién du ljch gina Thành phô Ha Ni, Thành phô I-lô ChI Minh và vông Bäc Trung B ma 
rngti tinh Ngh An. 
16 To chac doàn Caravan vâi chü de "Khám phá du ljch mien Tây Quãng Trj"; chuang trinh Caravan bién vài 
chC dé "Biên g9i"; Tang ctrang lien kêt hcsp tác gifla tinh Quãng Trj và 02 tinh Savanakhet, Salavan (Lao); hçcp 
tác glita tinh Quãng Trj vài các tinh DOng Bàc Thai Lan giai don 2022 - 2023. 
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Chi dao hoàn thành nhim vii 1p Quy hoch tinh Quàng Trj thai kS'  2021-
2030, tam nhIn den näm 2050; Do fl diêu chinh quy hoach chung thành phô 
Dông Ha den näm 2030, tam nhIn den näm 2050; triên khai lap, hoàn thin mt 
so quy hoch k thu.t chuyên ngành quan trQng. Cong tác quãn l quy hoach 
xây drng, phát triên do thj duçic tp trung chi do, triên khai quyêt 1it; to chüc 
phê duyt 15 nhim v11, do an quy hoach17. 

TIch circ, quyt 1it vn dng, thu hñt, kêu gci và lam vic vâi các nba 
dâu ti.r chiên luqc ye các dir an dâu tu tr9ng diem'8. Tranh thu tôi da sir h trçl 
cüa ChInh phñ và các b, ngành Trung uang dê xüc tiên, day nhanh tiên d thirc 
hiên môt so du an quan trong'9  Chi dao ra soat tiên do thixc hiên cac du an trong 
diem, tr9ng diem du ljch, các dir an chm tién d trên dja bàn tinh... Tir dâu nàm 
den nay, có 25 dir an duc chap thi4n chü trung dâu tu/câp giây ching nhn 
däng k dâu tu vi so von 587,24 t' dông, dij kiên cà näm có 30 dir an duc cap 
phép dâu tu vii tong von dâu tu len den 700 t dông. 

D trin khai Chuong trInh MTQG xây dirng nông thôn mri näm 2022 và 
giai doin 202 1-2025, UBND tinh dã hoàn thin trInh HDND tinh ban hành Nghj 
quyêt ye nguyen tàc, tiêu chi, djnh müc phân bô von; quy djnh cci chê huy dng 
nguOn lirc và lông ghép nguOn von; phan bô và giao bô sung kê hoach  von giai 
doan 2021-2025 và näm 2022. Du kiên den cuôi näm 2022, t' 1 xà d.t chuân 
nông thôn mâi trên dja bàn tinh là 68,3% (tucing ducing 69/101 xã) và tT l xA 
dtt chuân nông thôn mi nâng cao là 6,9% (tucmg ducing 07/10 1 xã). 

4. V cal thin môi tru'ng kinh doanh, phát trin doanh nghip, c 
phân hóa; phát triên kinh tê tp the, hqp tác xã 

Nhim viii câi each hành chInh, cãi thin môi truing dAu tu va nâng cao 
chi so nàng lc cnh tranh cap tinh duqc Länh dao  tinh tp trung chi dao  quyêt 
lit20. Dã tp trung triên khai cac giâi pháp ho trq doanh nghip, nba dâu tis trên 
dja bàn tinh nhäm day nhanh tiên dO thirc hin, dc bit là các dir an thuOc  lTnh 
vrc nông nghip, du ljch, din gió...21. Phôi hcip VCCI Vit Nam to chüc HOi 
nghj phân tIch, dánh giá chi so näng 1irc cnh tranh cap tinh (PCI) tinh Quãng 

17  Diu chinh cic bO quy hoach chi tit hai b sOng Hiu; Quy hoch phân khu xây drng thj trn Lao Bão, thj 
trân Khe Sanh thuOc Khu Kinh t -Tht.rcmg mai dac bit Lao Bão huyn Huàng HOa, tinh Quàng Tn; DiOu chinh 
cic bO Quy hoch chi tiêt xây drng t)' I 1/500 Khu do thj Bc sOng Hiêu giai doan 2... 
18  Tham dir Hi nghj Meet Quãng TrI 2022 ti Thành ph Ho Chi Minh ngày 26/3/2022; M trq T hçp nhà dâu 
tu: T&T - HEC - KOGAS - POSKO t chirc L khâi cOng hcp phân k5' thut Di,r On Trung tOrn din khi LNG 
HOi LOng 1.500MW ti Khu kinh th Dông Nam QuOng Trj vào ngày 15/01/2022; LiOn danh nhà dOu tir: VSIP - 
Amata — Sumitomo to chirc L khài dng dir On Khu cong nghip QuOng Trj tO chtrc vào ngày 30/4/2022; 
' Trong dO, dOngchO là: D On COng hOng khong QuOng Trj; bo tn 1.500 t' dOng t& NSTW dO fliên khai Dt 
On Dng yen biOn két nOi hành lang kinh tO DOng - Tây; h tr von dO thrc hin Di,r On nOng cap, ma rng 
Quoc 19 don tr Quoc I 1A dOn COn Vit trong nOm 2021, Di,r On Khu cong nghip tinh QuOng Trj VSIP... 
20  Chi so ci cOa tinh näm 2021 dt 63,33 diOm, xOp thu 41; Mc dO vn gi nguyen vj tn xOp hang nhirng tong 
dim nOm 2021 cao hon 0,26 diOm so vOi näm 2020. 
21 Ban hOnh Cong van sO 6511/UBND-TM ngày 3 1/12/2021 chi do day manh thc hin các ni dung Lut H 
tr doanh nghip thO vO vera; Van bàn So 3392/UBND-TH ngOy 19/7/2022 chi do cOc S, ngOnh, dja phixong, 
Hip hi Doanh nghip tinh tiOp ti,ic thirc hin giOi phOp nâng cao chi sO PCI nOm 2022; xây dgng quy djnh danh 
mvc, dja bàn vO mt sO chê dO ye min, giOm tiOn thuO dt d6i vài càc co sO th,rc hin xO hOi  hOa dOi trOn da bàn 
tinh giai don 2022-2025; Quy ch phOi hp trong thâm djnh vO quàn 1', giOm sOt dOi vOi cOc di,r On dOu tu tu 
von ngoài ngOn sOch thi,rc hin trên dja bàn tinh QuOng Tr; DO On ho tr phOt triOn kinh tO tp thO HTX giai doan 
2022-2025. 
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Trj nhm phân tIch và dánh giá Chi s näng lirc canh  tranh cp tinh (PCI) tinh 
Quâng Trj näm 2021 và nhim vi, giâi pháp cho nhthig näm tiêp theo. 

Tip tiic thc hin rut ngn thii gian xi l các thU tçic dàng k kinh doanh 
duâi mUc bInh quân cUa cã nrâc. Den nay, 100% ho so duçic xir 1 và trã kêt 
qua dUng và tnrc th?yi hin quy djnh; riêng dôi vài ho so thành 1p mài, dä chrçic 
xir 1 và trâ ho so di.thi 2 ngày. U'c cã näm, so doanh nghip thành 1p mói là 
500 doanh nghip, tang 19,05% so vui kê hotch, tang 9,89% so vói näm 2021. 

Trin khai thirc hin c phn hóa, tái co cu doanh nghip nba nuác theo 
Nghj quyêt so 97/NQ-CP ngày 02/10/20 17 cUa ChInh phU; thoái phân von nhà 
rnthc tai  các doanh nghip nhà nithc dã duçc cô phân hóa theo l trInh di.rcic 
ChInh phU phê duyt; day math  vic chuyên dôi các dcm vj sir nghip cong 1p 
sang t1r chU kinh phi hoat dng theo dUng quy djnh cUa pháp lut. 

To chUc thirc hin và các chInh sách h trq phát trin kinh t tp th, HTX 
A 2" A A • I A A tren da ban trnh . Den nay, tren da ban tinh co 311 HTX, 01 lien hiçp HTX 

hoat dng theo Lut HTX 2012. Kinh tê tp the ngày càng phát huy vai trô tIch 
circ trong qua trInh phát triên kinh tê - x hi cUa tinh. 

5. V giáo dye, dào to; phát triên ngun nhn lurc gãn vó'i dôi mri 
khoa hQc cong ngh 

Tinh dã tp trung chi dao  thirc hin dông b, hiu qua các giãi pháp ye 

nâng cao chat hxçing giáo dic và dào tao.  Ap diving chuong trInh, sách giáo khoa 
giáo diic phô thông mth; tang cithng thanh tra, kiêm tra; giü vftng k cuong, nên 
nép van hóa h9c disng; chU dng, 11th hoat trong tO chUc các hInh thUc day bce 
phU hçp vói diêu kin và tInh hmnh thirc tê. 

Tiêp tic d.0 tu co s 4t cht, trang thi& bj day hc theo chuAn mi quy 
djnh; quy rnô, mng hthi tru&ig, lap hc dugc to chUc, sap xêp 'aj  tmg buâc 
hqp 1'23.  Den nay, tong so trtthng dat  chuân quôc gia là 172/3 67 (chi tInh khôi 
các truang cOng l.p), dat  t' l 46,87%24,  uac den cuôi näm, t l tnthng dat 
chuân quôc gia là 53%, chi,ra dat  ké hoach dê ra... 

Cong tác huy dng hc sinh dn truô'ng, ph cp giáo d1ic - xóa mU chü 
trên dja bàn tinh dat  nhiêu kêt qua tich c1rc. Den nay toàn tinh duy trI vng chäc 
kêt qua phô cp giao diic mâm non cho tré em 5 tuôi, phô c.p giáo dic tiêu hc 
dat mUc d 3; phô cp giáo d%ic THCS dat  mUc d 125,  xóa mU chü dat  mUc d 

22 Tham miru Tinh üy ban hành Chiqng trInh hành dng thrc hin Nghj quyt s 20-NQ/TW ngayl6/6/2022 
cüa Hi nghj Ian thi näm, Ban Chap hành Trung Irolig Dâng khOa XIII "ye tiép tiic dôi rnói, phát triên và nâng 
cao hiu qua kinh té tp the trong giai doan rnài; trinh HDND tinh ban hành Nghj quyêt so 68/2022/NQ-HDND 
ngày 18/10/2022 ye rnüc chi h trc phát trién kinh te tp the, hcp tác xà trén dja bàn tinh Quàng Trj giai doan 
2022-2025 và müc von diéu 1 Qu5' Phát triên hcrp tác xà tinh Quãng Tn; ban hành Chuong tnInh phát trién kirih 
t tp the, HTX trén dja bàn tinh Quang Trj giai doan 2022-2025 
23 Toàn tinh hin cO 399 co s& giáo duc mm non, phô thông và càc trung tam (trong do 378 dan vj cong 1p và 
21 dan vj tir thic), giàm 108 don vj si,r nghip cong 1p so vài traOc khi th chirc sap nhp. 31 trung tam ngoai 
ngil, tin hçc tir thuc, 10 t ch(rc kinh doanh djch vii ti.r van du h9c và 14 dan v to chic hoat dng giao dc k 
näng song. 
24 Trong dO: Mm Non có 87/147 tnlIrng, dat  t)' 1 59,18%; Tiu h9c có 31/67 tnrrng dat  t' 1 46,27%; 
TH&THCS cO 3 1/80 tnr&ng, dat  t' k 59,18%; THCS cO 16/42 trumg, dat  t I 38,10%; THPT có 7/24 tnrvng, 
dt t lé 29,17%; THCS&THPT cO 0/7 trtrng. 
25 Phô cp giáo diic tieu hçc: bàn tinh cO 6 xã dt Mire d 1,22 xa dat  Mirc d 2, 97 xà dat  Mire dO 3, 03 huyn 
dat Mirc dO 1, 03 huyn dat  Mirc dO 2, 04 huyn dat  Mirc dO 3; Phô cp giáo dic bac trung hçc: cO 84/125 xà, 
phtrng, thj trn dat  chun, chiêm t I 67,2%. 
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1. Chit lixçmg giáo dic dai  trà thrçic duy trI n djnh, chit luçmg miii nhçn duçc 
gilt vltng26. KS'  thi THPT quôc gia näm 2022 trên dja bàn tinh diên ra thành 
công, tot dçp, ti 1 do tot nghip dat  94,43%. 

- Cong tác hithng dan, h trçi các t chirc, Ca nhân üng di1ng và chuyn 
giao tiên b khoa h9c và cong ngh phiic vii san xuât và di song dtrçic tang 
cung. Nhieu dir an san xuât thir nghim, các dir an khoa h9c và cong ngh ye 

phát triên các san phâm hang boa chü 1?c,  tiêm nàng, có triên vQng, tp trung 
frng dicing, chuyên giao cOng ngh cüa cuc each mtng cOng nghip 4.027  drcic 
tp trung chi dao  triên khai. Cong tác quàn iS' nhà nuâc ye cOng ngh và thj 
tnrông cOng ngh, sâ hCtu trI tue, triên khai chwing trInh h trçl doanh nghip 
Quáng Trj nâng cao näng suât chat lucing san phâm, hang hóa giai doan 202 1-
2030 dat  nhiêu kêt qua28. 

6. V phát trin các linh vlrc van hóa, xã hi, cal thin dôi sng v@ 
chat, tinh thn cüa nhân dan 

6.1. V van Ma, tiJ dyc, th ihao 
Chi dao,  hithng dn các do'n vj, các dja phuo'ng chun bj chu dáo và t 

chüc tot các hoat dng tuyên truyên chào mlmg k5' nim các ngày lê lan và sir 
kin Ijch sü quan trçng näm 2022. To ch'Crc thànb cong các chixcing trInh kS'  nién 
50 näm giâi phóng tinh Quáng Trj, 50 näm sir kin 81 ngày dém Thành Co 
Quãng Trj và k5' nim 75 nàm ngày ThuGng binh 1it sT 27/7. Các boat dng lê 
dâ duçc tO chüc trang tr9ng, có sir dâu tu, sang tao,  giàu S' nghia, duc 1ãnh dao 
Dãng, Nba nuóc, B, ngành Trung uong ghi nhn, dánh giá cao dê 1a  an tuçing 
tot dçp và sâu sac. 

Thirc hin có hiu qua cOng tác xay dimg van boa co sà, phong trào 
"Toàn dan doàn kêt xây drng dâi sOng van hóa" và gia d1nh29. Tiêp tiic uu tiên 
thixc hin thim vij quy hoch, bào quân, tu bO, hiic hOi các di tIch xêp hang 
quOc gia dc bit, l.p ho sci các di tIch, tiêu biêu3  , bão v và phát huy giá trj di 
san van h6a31. 

Th diic th thao qu.n chüng dugc dy manh  và nâng cao chit lucmg hoat 
dông. Cuôc 4n dng "Toàn dan rèn 1uyn than the theo guang Bác HO vT dai, 

26  K' thi chçn h9c sinh giOi van hoá cp quc gia &rcic t chüc tai  tinh có 54 thI sinh di,r thi, 21 h9c sinh dt giài, 
chiôm t l 52,8%, cO 02 hc sinh tham di,r k' thi tuyén ch9n h9c sinh giOi quôc gia dr thi Olympic khu virc và 
quôctê 
27  Tiêu biêu Dé tãi"Nghien cCru xây dtrng mô hInh img dmg cong ngh cao trong nuôi torn trén dja bàn tinh 
Quáng Tn"; Dé tài "Nghiên cru xây dijng quy trinh kS'  thut san xuât giông cã leo Wallago attu (Bloch & 
Schneider, 1801)" phü hcrp ti tinh Quang Tn";... 
28  Tiêp nhn và xCr ly 09 ho sc Cong bô hcip quy san phâm cOa 03 doanh nghip; 04 ho sa cong bô hqp chun san 

hâm cüa 02 doanh nghiép... 
° Näm 2022 duy tn t 1 gia dinh, lang, bàn, khu phO, ccr quan, dcm vi, doanh nghip duqc Cong nhn vAn hóa da 

dat di.rc cña nAm 2021 
° Lp hôsr d nghj xp hang di tich quc gia dc bit H thng các cong trInh khai thác ntrôc c vOng Quáng 

Tn; 1p ho s quy hoch bão quãn, tu b, phi,ic hi di tich qu6c gia dc bit Dôi b Hin Lirong - Ben Hãi và Cãng 
Quan sr Dong Ha; Lop  quy hoch di tich quôc gia dOe  biOt Dja do Vjnh Môc và HO  thông lang ham VTnh Linh; 
di tIch quôc gia H thông các cong tnInh khai thác nisàc c Gio An. Ph6i hçp vài các co quan, don vj liOn quan 
thçrc hiOn nhiOm vi quy hoch di tIch quOc gia dOc  biOt Thành Co Quàng Trj và nhung dja diOrn Iuu niOm sir kiOn 
81 ngàydOmnm 1972... 
' Tninh BO VH,TT&DL ho so khoa h9c di san vAn hóa phi vt the HO giA go ghi danh vào Danh mic di san vAn 

hOa phi vt the quc gia. Tip wc trin khai th?c hiOn  DO an "Bão thn, phic dimg và phát huy gia tnj di san vAn hOa 
phi vt the truyOn thông tinh Quãng Tn giai don 2020-203 0"; 
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giai doan 2021-2030" tip tc thu hut sir tham gia dông dào cüa qun chiing 
nhân dan. Tiêp tVc  quan tam cong tác tuyen chçn, dào tao,  bôi diiong 4n dng 
viên; tp trung các mon the thao thành tich cao có the manh  cüa tinh32. Chi dao, 
hi.thng dan tO chrc thành cong Dai  hi The d1c the thao cap c s và cap tinh. 

6.2. Vt lao d3ng, vic lam, an sin/i xii h?3i 
COng tác giái quyt vic lam và dào tao  ngh cho ngiiôi lao dng trên dja 

bàn tinh duqc chü tr9ng33. Thrc hin ho trq nguii lao dng, nguôi sir ding lao 
dng bj ãnh hithng bi dai  djch Covid- 19 theo Nghj quyêt 681NQ-CP và Nghj 
quyêt 126/NQ-CP cüa Chinh phü là 78.5 12 triu dông34. TJâc tao  vic lam mâi 
cà näm cho 15.658 lao dng, vuçit 30,48% kê hoach,  trong do xuât khâu lao 
dng là 2.166 ngithi; t 1 lao dng qua dào tao  so vth tong so lao dng ithc dat 
70,28%, trong do Co bang cap, chirng chi dat  32,5%,  dat  100% kê hoach dê ra. 

Cong tác giãrn nghèo bn vftng duçc các cap, các ngành quan tam t ehic 
thirc hin, bang nhiêu giãi pháp tIch circ nên hiu qua dat  cao. Hoàn thin trInh 
HDND tinh ban hành Nghj quyêt ye nguyen täc, tiêu chI, dnh müc phân bô von; 
quy djnh cci chê huy dng nguOn lc vâ lông ghép nguOn von; phân bô và giao 
bô sung kê hoach von giai doan  2021-2025 và näm 2022 dê thirc hin Ch1nmg 
trInh miic tiêu quOc gia giàm nghèo ben vthig. U'âc nàm 2022, t l h nghèo 
toàn tinh giãm 1,17% dat  100% m1ic tiêu kê hoach  dê ra. 

Cong tac throng binh - lit s5 và ngrii có cOng tip tiic ducic quan tam35. 
Thirc hin day dü, hiu qua, cOng khai, minh bach và kjp thai các chInh sách uu 
däi nguii có cOng vi cách mang; thirc hin tot chê d diêu dtrng, chàm soc 
süc khOe ngu1i có cong vói cách mng36. To ch(rc thrc hin tot các chInh sách 
an sinh xã hi, chäm lo chu dáo dâi song 4t chat và tinh than cho các tang lap 

nhân dan, nhât là các gia dInh chInh sách, dOng bào nghèo; can b, chiên si lirc 
Iixcnig vu trang37. Thçrc hin có hiu qua cong tác quàn l2,  thirc hin các chê d, 
chInh sách dOi vói dôi tucrng bão trV xã hi. TInh den nay, toàn tinh có 44.3 52 
dOi tuqng bào trq xã hi dang hi.r&ng trçi cap xã hi hang tháng. 

COng tác báo v, chäm soc tré em và bInh ding giOi, vi sir tin b cüa phi 
nü tiêp ti1c duçc quan tam triên khai thrc hin. Uâc thrc hin nãm 2022, toàn 
tinh có 70% xä, phi.rang, thj trân dat  tiêu chuan phü hçp vói trê em; trên 98 % tré 

Tham gia thi dAu: Giãi Billiards & Snooker vô djch Cup quc gia; Giài vô djch các câu lac b vt c din, vt 
tir do qu6c gia näm 2022; Giài vô djch CCr Ta thanh thiu niên quc gia, Giài Cu lông các nhOm tui thiu niên; 
11th dn ngày 3 1/10/2022, dà tham gia thi dAu 21 giài th thao qurc gia d?t  55 huy chixang các loai (12HCV, 
16HCB, 27HCD). 

Cung cp thông tin thi tnrO'ng lao dcng cho 33.900 li.rçt ngisri và t chic, dcm vj; tir vn vic lam, hQc ngh Va 

các chInh sách lien quan cho 25.500 lircyt ngu&i; Cung irng, giài thiu vic lam trong tinh, trong naâc cho 2.241 
ngirri; Lao d.ng xuât cành di lam vic a mthc ngoài 361 ngirri. 
' S6 ngir&i lao dng dircrc h trq: 43.903 ngi.thi, vài so tiên là 30.107 triu d*ng. So dan vj si'r ding lao dng 
diiçc h tiv: 11.510 dan VI,  vâi so tiên 32.738 triu dng. S ngithi dan dixqc h t1V: 12.113 ngtr1i, vài s tiên là 
15.667 triu dông. 
' Tng qua cOa ChO tjch ni.ràc cho dôi ttrqng chmnh sách ngizi cO cong vOl cách mng nhân dip  let Nguyen dan 
Nhàm Dn n8m 2022 vOl 26.820 sut qua, t6ng kinh phi 8.183,7 triu dong. Tang 4.555 suât qua, vOl tOng nguOn 
kinh phI 1.460 triu dông tr nguôn ngân sách dja phi.rang. Tang 3.250 suât qua vOl tong sO tiën 3.254 triu dng 
tü nguôn x hOi  hOa 

VOl tang sô4.691 dôi tTsçlng thu hirOng, kinh phi thrc hin gn 7.781 triu dng; 213 di tlrcrng hixOng ch dO 
uu dai trang cap phuong tiOn trci giOp, dung cu chinh hinh, vOl tcng kinh phi thirc hin 524 triu dông. 
37Trao 99.998 suât qua cho ngir?xi có công, gia dinh chInh sách nguii có công, ngtr&i nghèo, dôi tuvng bào trç xà 
hOi, ngti&i cao tuôi, tré em có hoàn cãnh khO khàn và các dôi ttrcmg khãc, tong kinh phi là 50.296,7 triOu dOng 
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em có hoàn cành khó khän d.c bit duqc chäm sóc, bâo v; 100% can b lam 
cong tác bão v, chàm soc tré em dixgc dào tao  k näng Co bàn. 

A 9 A 9 A A 6.3. V te, cham soc, bao vç su'c khoe nhan dan 
Tiêp tuc chi dao,  diu hành t& cong tác phông chng djch Covid- 19. TIch 

circ triên khai cOng tác tiêm phOng Covid- 19 theo ké hoach; den nay t3' l ngithi 
tr 18 tuôi tth len d hoàn thành lieu co bàn dat  98,5%, t l ngu?ñ tiêm müi 3 
dat 77,9%, t l ngui tiêm müi 4 dat  71,2%. T 1 ngui t1r 12 den duâi 18 tuôi 
dã hoàn thành müi co bàn dat  98,8%, t' 1 ngui tiêm müi 3 là 51,2%. T' 1 
ngui tr 5 den dithi 12 tuôi diicic tiêm müi 1 dat  68,6%, müi 2 dat  49,9%... 

Mang luOi y t ti tic duqc cüng c, chü tr9ng du tu co s& 4t chit, k 
thut cho cong tác y tê3  . Di ngü can b y té tai  các co s khám, chEa bnh 
ngày càng dugc tang cithng ye so hrçing và chat h.rçmg chuyên mon39. Duy trI tOt 
hoat dng khám, chüa bnh tai  các don vj khám, chUa bnh trên dja bàn tinh40. 
Triên khai hoat dng tiêm chüng m rng cho tré em, t' 1 tiêm chüng dày dü 
ixâc thc hin den hk tháng 12/2022 dat  trên 95,5%, dat  kê hoach dé ra. Tiêp tiic 
trién khai thirc hin tot thim vii v.n dng ngui dan tir nguyen tham gia bào 
hiêm y tê, i.rc thirc hin cà näm dat  96,5%. 

Hu ht các l°ai  bênh djch xày ra trên dja bàn tinh du giâm so cüng k' 
nàm trtthc; riêng beth sot xuât huyêt và bnh tay chân ming tang cao nhung 
không có trithng hcip tü vong. Cong tác bâo dam an toàn thirc phâm, phông 
chOng ng dc thirc phâm trén dja bàn duqc tang ci.thng. To chirc thanh tra, 
kiêm tra ye v sinh an toàn thirc phâm trong djp Têt Nguyen Dan, trisôc, trong 
và sau các lê hôi... 

6.4. Cong tdc dan t3c, ,nin nái 
Vüng dng bào dan tc thiu s cia có nhiu bithc phát trin tIch circ trén 

các linh virc, co câU kinh tê chuyên djch theo lçii the cüa t&ng tiêu vüng, sO h 
ngheo giàm dan qua trng nàm, b m.t nông thôn và mien n1'li dã có nhftng thay 
dôi rô ret Ty lê hoc srnh trong do tuôi bâc tiêu hoc den truong dat 96%, ty lê tre 
em trong d tuôi mâu giáo den lap dat 98%. Ha tang co sa duc xây drng dOng 
bO phic vi san xuât và dan sinh, hin tai  toàn vñng 100% xà có dung giao 
thông den trung tam xâ duqc cüng hóa; 80% so thôn bàn âp có di.r&ng giao thông 
di lai  dircic Ca hai müa; 100% xA có din luOi quôc gia; 100% xã duçic phü song 
phát thanh, truyen hInh. H thông trumg lOp hoc, tram y te xa cia duqc xây dirng 
kiên cO, cao tang hóa hâu hêt i cac xa và trung tam cglm xã. Thu nhp bInh quân 
dâu nguôi dat  khoâng 20,5 triu dônglnguOi/näm. Hoat dng cüa các ton giáo 
tren dja bàn bão dam theo dung chñ truong, duông lôi cUa Dâng và chInh sách, 
pháp lut cüa nhà nuOc. 

Hin nay, toàn tinh cO 146 c sâ y M cO chcrc näng khám chOa bnh, bang cOng thi dim nam tnràc (20 Bnh 
vin va Phèng khám da khoa khu vrc; 125 tram y té xa, phi.thng, thj trân; 01 trung tam kim soát bnh tt tinh); 
CO 2.200 ghring bnh (khong kê trm xá), bang cOng thi diem näm tnràc 

Co 3.379 can bO dang lam vic ti các cci sâ khám chia bnh, tang 0,15% so vâi cu61 näm tnrâc; trong do có 
3.135 can b ngành y, tang 0,38% (Co 682 bác sitrà len, tang 0,44%); cO 244 can bO ngành duyc, giãm 2,79% 
(cO 76 dtrqc s cO trinh d dai  h9c trâ len, tang 24,59%). 
40 Uàc tInh cO 795.962 ltrçrt nguii khám bnh, tang 16,34% so vài nam tnràc; so bnh nhân diêu trj ni trti là 
118.061 hrcot, tang 10,05%; s ngày diêu trl nOi  trCi 736.262 ngày, tang 10,41% 
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TrInh HDND tinh ban hành Nghj quyt v nguyen tic, tiêu chI, djnh rnüc 
phân bô von; quy djnh ci ch huy dng nguôn 1irc và lông ghép nguôn von; 
phân bô và giao bô sung kê hoach  von giai don 2021-2025 và näm 2022 1ê 
triên khai th%rc hin Chircmg trInh miic tiêu quôc gia phát triên kinh tê - xa hi 
vling dông bào dan tc thiêu sO và mien nüi. 

7. V quãn I và bão v tài nguyen và môi trir6ng, phông, chng thiên 
tai, ung phó vói bin di khI hu 

Cong tác quân 1 tài nguyen và môi tru&ng dã duçvc tp trung chi ctto. 
Trong do, d chü tr9ng cong tác lap, phê duyt quy hoach, ké hoach  sü diing dat; 
khan trumg tháo g nhüng khó khãn trong cong tác giài phóng mt bang41, giao 
dat, cho thuê dat, chuyen miic dich sir dung dat triên khai các dir an tr9ng diem, 
cling nhix thu hut dâu tu; rñt ngän thai gian giãi quyêt thu titc hành chInh lien 
quan den linh virc tài nguyen và mOi tru?mg dê tlrng buâc nâng cao chi so tiêp 
can dat dai, chi so ci cüa tinh. 

Chü tr9ng cOng tác kim tra, xü l các t chüc sr diing d.t không di1ng 
tiên do ho,c s1r diing dat sai miic dIch; kiêm tra, xà l các Co si san xuât kinh 
doanh gay ô nhirn môi tru?ng và các to chüc, Ca nhân khai thác cat, sOi lông 
song trái phép; chân chinh kjp thai cong tác bâo v bâo v môi trixng dir an 
din gió truOc müa mua bão. Nhiêu hoat dng thiêt thirc tuyên truyên bão v 
mOi tnr&ng, bâo v biên dão, tao  buâc chuyên biên mâi trong cong tác bâo v 
môi tn.thng. . .Các chi tiêu ye linh virc  mOi tnrciing duçc th1rc hin hoàn thành 
theo di1ng kê hoach dê ra42. 

8. V cal cách hành chInh; thrc hin k' lut, k ctro'ng hành chInh; 
xây ding ChInh phü din tfr và sap xp t chirc b may; thanh tra, phông, 
chng tham nhüng, lang phi và giãi quyt khiêu ni, to cáo. 

8.1. Cong tác cal cdch hành chInh và t chá'c xây drng chInh quyn 
Cong tác Cãi cách hành chInh luOn ducic chü trpng trin khai thirc hin và 

CO sir chuyên biên tIch circ, gop phân tao  môi trithng dâu tu thun lqi, nâng cao 
chi so näng lirc canh  tranh, nâng cao hiu lirc, hiu qua quân l nba nuâc43. To 
chüc Hi nghj dánh giá, phân tIch Chi sO PAR INDEX, PAPI, SIPAS và xây 
drng giâi pháp khac phiic nhltng han  chê cüa ket qua dánh giá xep loai näm 
2021 và cãi thin các chi sO näm 2022. Tang cung kiêm tra và tr kiêm tra cOng 
tác CCHC cüa các co quan, don vj44. 

Tip tic trin khai thirc hin hiu qua cong tác s.p xp, kin toàn to chüc 
b may các co quan, don vi gàn lien vói cOng tác tinh giãn bien che; co câu 'ai 

41Huàng dn giãi 9uyt các kin nghj v chInh sách bi thung, giãi phong mt b&ng cho 53 vi,i vic. 
42T, 1 chat thai ran a thành th diic thu gom dt 96%; t le dan ctr nông thôn scr d,ing niràc hctp v sinh dt 
95,12%; t 1 dan cii thành thi si'r dung nithc sch dat 95,2%. 

Chi s cài cách hành chinh näm 2021 cüa tinh Quàng Trj dt 84,82 diem, tang 1,18 diem so vi nàm 2020, xép 
thtr 53/63 tinh, thành ph (Näm 2020 dt 83,64 diem, xêp thir 39/63 tinh, thành phô). Chi so PAP! cüa tinh 
Quang Trj näm 2021 dt tng dim là 42,39, xep thir 28/63, thuc thOrn các tinh dt diem trung blnh cao trong 
Ca nizOc. 

Trong näm 2022, Doàn Kiêm tra cong tác CCHC cOa tinh dà tO chirc kiêm tra ti 12 cq quan, dcm vj, dja 
phuxmg dam báo theo dOng Ke hoch d ra 
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và nâng cao chit luqng di ngü can b, cong chirc, viên chüc trén dja bàn tinh45. 
Xây dirng Dê an tinh giãn biên chê trong các ca quan hành chInh tinh Quàng Trj 
giai don 2022-2026. Näm 2022 dà thrc hin tinh giãn ctugc 322 chi tiêu biên 
chê sr nghip huâng luorng ngân sách nhà nuOc. 

8.2. Cong tác thanh Ira, giOi quyEt khilu nçzi, tñ cáo, phèng chng Iham 
nhüng 

Cong tác thanh tra, kim tra di.rçc th chüc thrc hin theo dCing k hoch 
dê ra, qua thanh tra dã chân chinh cong tác quàn 1, hoàn thin ca ché, chInh 
sách pháp 1ut trên nhiêu lTnh virc46. Thirc hin tot cOng tác tiêp cOng dan 
thuing xuyên và djnh kS.  Các vi vic duqc các co quan có thâm quyên thii 1 
giãi quyêt theo quy djnh cüa pháp 1ut. 

COng tác du tranh phông, chng tham nhüng duc tang cithng. Thirc 
hin các quy djnh ye kiêm soát tài san, thu nhp cüa nguYi có chüc vi quyên 
han; báo cáo kêt qua cong tác kê khai, cOng khai bàn kê khai tài san cUa ng11i 
có chüc vçt quyên han  thuc dôi tuçing phâi kê khai47; thirc hin chuyên dôi vj trI 
cOng tác cüa ngi.thi có chrc vii, quyên han 159 ngu?ii. 

9. TInh hInh th.c hin nhim vi ye cüng Co quôc phông, an ninh và 
cong tác dôi ngo1i, hi nhp quôc tê 

TInh hInh an ninh chInh trj - trQtt tr an toàn xã hi n djnh, quc phông - 
an ninh duçic cüng Co và tang cung. Nhim v11 quOc phông, quân sir da phuang 
dugc triên khai kjp thôi, dam bào dñng kê hoach. Lirc luçxng vu trang dA thiic 
hiên tot nhiêm vu bão v an toàn tuyt dôi các sir kin chInh trj, van hóa quan 
tr9ng, các ngày lê, Têt trên dja bàn tinh. Thirc hin tot cOng tác giao quân näm 
2022 dat 100% chi tiêu. 

Duy trI nghiêm ch d trlrc sn sang chin du theo quy djnh, các 1irc 
liiçing dã chü dng phôi hçip ch.t chë dé näm chAc tlnh hInh dja bàn. Thirc hin 
tot nhim vi tuân tra, kiêm soát, bào v virng chäc chñ quyên an ninh biên giói 
và biên dáo; d.c bit là phông chông djch Covid - 19. Phong trào toàn dan bâo 
v an ninh To quOc; ngàn chin mi am mixu hot dng chông phá cüa các the 
hrc thu djch; dâu tranh phông, chông ti phm tiêp t1ic ducc chi dao  quyêt lit, 
Co hiu qua. 

Tip t1c trin khai cac hoat dng ngoi giao phát trin kinh t tang cu&ng 
tInh hthi nghj vâi các nithc và các nhim vv do B Ngoi giao, Tinh Uy giao 
thirc hin48; COng tác 4n dng, quàn 1 các chumg trInh, d? an phi ChInh phü 

u Trong nàm, S& NOi  vi dA thm djnh quy dnh quy djnh chrc näng, nhim vv, quyn hn và ca cu t chirc 08 
sâ, ban, ngành. 
46  Toàn ngành d trién khai 64 cuOc thanh tra hành chmnh và 83 cuc thanh tra, kiêm tra chuyên ngânh. Qua thanh 
tra dã chân chinh cong tác quán 1, hoàn thin ca ch, chinh sách phap 1ut trén nhiOu lTnh wc;  phát hin vi 
phm v kinh t 17.9 16.69 triu dng, kin nghj thu hi v ngân sách nba ntrâc là 17.88 1,34 triu dông và xi l 
khác ye kinh tê là 35,35 triu dông... 

CO 735 c quan, to chic, don vj d to chirc thrc hin vic cOng khai bàn kê khai tOi sOn, thu nhOp; So co quan, 
t chOc, dan vi chiia thrc hin hoc chixa &rcic tang hçip k& qua trong bOo cáo nay: 0; So bàn ké khai do &rctc 
cOng khai: 3210 (So bàn kê khai do cong khai theo hInh thrc them yet: 1641; SO bàn ke khai dO cOng khai theo 
hInh thrc cong bô t?i cuOc h9p: 1.569). 
48  Ho?t dong doàn ra, doàn vào: Doàn ra: tr dâu nàm den nay, dO tO chirc 32 doàn cOng tác cOa tinh vài 236 kr9t 
ngrii di cong tOc, lam vic a rnrâc ngoài. Trong dO, thOng 3/2022 cO 01 doOn cong tàc cUa dong chi Bi thu Tinh 
ày (02 nguai) tham gia cOng doàn ChO tjch Nu.râc di thOrn chInh thurc Singapore và thang 5/2 022 cO 01 doàn 
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nithc ngoài, hot dng cüa các t chi'rc phi ChInh phü nrnic ngoài duçic tip tiic 
triên khai có hiu qua49. Thirc hin tot Ké hoch hçip tác giüa tinh Quãng Trj vi 
02 tinh Savanakhet và Salavan giai don 2020-2022. Cong tác thông tin dOi 
ngoi duçic tiêp tiic triên khai hiu qua, thüc day sir phát triên kinh té dôi ngoi 
và ngoi giao van hóa cüa tinh. 

A A A A A • A A 10. Ve hoit d9ng thong tin, truyen thong phat trien kunh te so, xa h9i 
A so 

Mtng hrii bixu chInh vin thông luOn dam bâo an toàn an ninh, thông tin 
phiic vi,i sir chi dto, diêu hành cüa Dãng, chInh quyên các cap trong djp 1, têt và 
các ngày lé 1in cüa tinh. H tang viên thông50; h tângbuu ch1nh51, h tang phát 
thanh, truyên hInh; mng truyên so 1iu chuyên dung tiêp tiic duçic dâu tu. 

Trung tam Giám sat, diu hành thông minh (IOC) tinh tip tiic phát buy 
hiu qua; den nay dã tIch hçp nhiêu djch vi:i  nhix giám sat hành chInh công, giám 
sat an toàn giao thông và an ninh trt ti:r  côngcng, giám sat y tê, giáo diic, 
thông tin kinh tê xã hi tinh... TInh den nay, Cong giao tiêp djch vi cong tri:rc 
tuyén tinh Quâng Trj dã cung cap diiçic 13 djch vi:i  cong trrc tuyên müc d 1; 
730 djch vi:i  cong tri:rc tuyên müc d 2; 221 djch vi:i  cong trlrc tuyên müc d 3; 
1044 djch vi:i  Cong tri:rc tuyên müc d 4. U'ng ding Mt cüa din tir tinh duqc 
triên khai dông b den tn 100% các s&, ban ngành và dja phuong trên dja bàn 
tinh; dã tIch hçip kêt nôi lien thông vói Cong djch vi:i  Cong trçrc tuyên tinh qua 
nên tang chia sé, tIch hp dü 1iu tinh 2. 

Tang cithng phát trin kinh t si, phát trin thuo'ng mti din tü53, phát 
triên xã hi sO, hçp tác thüc day chuyên dOi sO54. Thi:rc hin tot cOng,tác quan l 
nhà nix&c trên linh virc in, xuât ban, phát bath; hot dng thông tin dOi ngoi55. 

cong tác cüa dng chi BI thu Tinh üy (02 ngu&i) tham gia cüng doàn Chü tjch Quc hi Vuung DInh Hu di 
th.m chmnh thüc nuâc CHDCND Lao. Doàn vào: Tr dau näm den nay, Sâ Ngoi vii d tham miru Lnh do tinh 
và phôi hçp vài các Sr, ban, nganh, dja phucing don tip 90 doàn vâi 695 Iut ngu&i. Trong dO, ngoài các doàn 
ngoai giao, doàn co quan dai  din nuâc ngoài tai  Vit Nam nhu: Thr trwng B Ngoai giao Hoa Ks'; doàn Quoc 
vi khanh, BO Ngoi giao Ireland và Dai  sü quán Ireland; doàn Di str Israel, Dai  sr Thai Lan, Dai  si'r Th%ly Diên, 
Dai scr Na Uy, Dai  sr Lao, doàn PhO Dai  sir Cong hOa Cuba t?i  Vit Nam; chü yêu các doàn khách quôc tê den 
thAm và lam vic tai  Quãng Trj là co quan, dcm vj cac tinh ban  Lao, Thai Lan; các Co quan, to chcrc quôc tê và 
Phi ChInh phU nuàc ngoài tham quan hoat dng du an, k kt thOa thun quôc te... 

Den nay, tinh dA vn dng duçc 39 d,r an, vin trçY phi dii an phi Chinh phü nuàc ngoài mài vài tong gia tn 
cam kêt gân 15,915 triu USD. 
50  Trên dla  bàn có 1.188 vi trI tram  BTS vài 2.982 tr?m 2G, 3G, 4G (819 tram 2G, 1.108 tram  3G, 1.055 Tram 
4G) cUa 04 doanh nghip vin thông di dng (Viettel, VNPT, MobiFone, Vietnammobile). 
51  bàn tinh hin cO 215 diem cung cAp djch vi biru chInh, trong dO: 86 buu cic cap 2, 3 và diem phiic vt, 01 
buu ci,ic H 1; 114/125 xa, phumg cO dim BD-VHX; 8 chi nhánh chuyn phát và kho Buu chInh; 3 vAn phOng 
dai din. 
52  TInh den h& qu32 2/2022, thng s6 h so thu tic hành chInh dA tiêp nhn trong nAm là 84.607 ho so, da xfr 
l 82.63 8 ho so (dat 97,67%). 

Den nay, toàn tinh có 43 gian hang dA dang k' tham gia vài 142 san phâm duqc tnlrng bay trén San giao djch 
thuong mai  din tCr tinh tai  dja chi quangtritrade.vn. Toàn tinh hin cO 264 san phâm (bao gOm các san phâm 
nOng san, dc san, hong thirc, thiic phâm,...) vài 53 san phâm OCOP cüa 9 huyn, thj xA, thành phô. 

Ngày 2 1/4/2022, UBND tinh da k Biên ban Thôa thun hçp tác von Cong ty CO phân FPT ye Chuyên dôi sO 
tinh Quang Tn dn nAm 2025 

Triên khai xây drng nOi  dung thông tin bang các san phâm nhu: an phâm, phim song ng Vit — Anh, tiêng 
Lao... d tich hçip, dang phát, chuyn tãi qua các phuong tin, thiêt bj cUa Ciim Thông tin d6i ngoai Cira khâu 
Quôc té Lao Bão, Trung tam thông tin dOi ngoi tai  Cira khâu Qu6c té La Lay và cap, phát an phâm cho du 
khách qua lai tai Ccra khAu Quc th Lao Bão... trao tng Tap  chI Ccra Vit (so chuyen d v tinh hu nghj Vit 
Nam - Lao) cho các km h9c sinh Lao trén dja bàn tinh... 
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II. KIlO IUIAN, TON Te?J  VA NGUYEN NHAN 
1. Kho khan, ton ti 
- Mt s chi tiêu giâm so vói nàm trithc nhu: tng mirc bàn lé và doanh 

thu djch vi1 tiêu dung; tang truâng giá trj san xuât cüa khu virc nông, lam nghip 
và thüy san; tong san luçmg lucing thirc có hat;  san 1ung thüy san... 

- Hoat dng xay d%rng con gp nhiêu khO khãn; giãi ngân du tu cong cOn 
chm; cOng tác bôi thtthng, giãi phóng mt bang cOn nhiêu trurng hçip phüc tap, 
khó khàn, kéo dài; 

- COng tác thu hat du tu mc dü dã n lirc, quyt tam và dat  duqc mt s 
kêt qua khá quan nhixng chua dat  kêt qua nhu kS'  vng; nhiêu dir an dâu tu triên 
khai trên dja bàn cOn chm. 

2. Nguyen nhân 
a) Nguyen nhân khách quan 
- Djch Covid-19 vci bin th mth Omicron din bin phc tap,  s ca bnh 

tang cao trong nhng tháng dâu nAm dã ành hithng dOn san xuât kinh doanh và 
di song nhân dan; 

- Tác dng tr cuc xung dt gitta Nga và Ucraina; thticmg mai  hang hoá 
toàn câu suy giàm trong nira cuôi nàm 2022, giá các ba1  hang hóa thiêt yOu, giá 
nguyen vt 1iu, giá nhiên 1iu tang cao trOn thj truO'ng tAng cao tác dng tiêu 
ciic den các ngành kinh tê. 

- Cong tác bi thu?ng, h trq giâi phóng mt bang vn cOn nhiu khó 
khAn, bat cap, gay trâ ngi rat ln cho hoat dng dâu tu xây drng. Nhiêu dc an 
có ké hoach von giao khá 1n nhixng chm diiqc giài ngân do vuOng mac trong 
cong tác GPMIB vi các h dan không dông thun vói phung an den bü, giá dat 
biên dng tang qua cao, dn giá thay dOi so vói giá bôi thuO'ng, h trg di.rçc nhà 
nuic quy djnh; cOng tác quãn l dat dai cor s cOn han  chê; vuàng mAc trong 
cong tác chuyOn dôi miic dIch su dçing dat rung, trông rung thay the; nhân sir 
lam cong tác GPMB tai  các Ban quân l dr an It 'ai  kiêm nhim nhiêu vic..... 
dà ành hithng 1&n dOn tiOn d thirc hin, không dam bão bàn giao mt bAng theo 
dung tiOn d cam kêt cho chü dâu tu, nhà thâu thi cOng. 

- Nhu cu dt lam vat lieu san l.p cho các dir an xây dirng cor sâ ha tng 
trOn dia bàn tinh rat lan nhimg nguôn cung dat däp chi.xa dam bão, tiên d, thu 
tiic cap giây phép khai thác mO dat mâi mat nhiêu thai gian dã ânh huâng rat bàn 
den tiOn d dAp nell và thi cong cüa nhiOu cOng trInh trên dja bàn tinh. M.t khác, 
có 14 mO khai thác dat t.n thu ti'.r các hoat dng nao  vet lông hO thüy Igi dA duc 
cap giây phép nhung do mi.ra nhiOu, mirc nuàc cao nOn khOi luqng khOng on 
djnh, không dam bào tinh liOn Wc dê phiic vi tiên d thirc hin dir an; 16 mO dã 
dugc Uy ban nhân dan tinh cap quyOn khai thác khoáng san nhung dOn nay chi 
có 08 mó np ho sor dê thrc hin các thu tic tiêp theo. Mt sO diem mO dà dixgc 
cap phép khai thác nhung CO cr ly vn chuyOn qua xa, lam phát sinh bàn chi phi 
vn chuyOn và khOng phü hçip dO tInh toán xac djnh chi phi dâu tu; giá dat san 
lap chua duqc các cor quan chüc nAng cong bO giá nên có tInh trng nâng giá 4t 
1iu so vâi giá niêm yOt, gay khó khAn trong vic triOn khai thirc hin. 
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- Thôi tit mua lü bt thu?mg gay thit hai  nng dn hoat dng san xuât, 
kinh doanh cUa ngithi dan, dc bit là san xuât vi Dông Xuân. 

b) Nguyen nhán chü quan 
- Thirc hin quy djnh cüa B Nông nghip và PTNT ye dam bão chông 

khai thác hài san bat hçp pháp, không báo cáo và không theo quy djnh (khai thác 
IUU), các tàu cá có chiêu dài tir 1 5m tth len phái khai thác a vñng khi, không 
drçc khai thác thüy san ti vüng 1ng và vüng bi. ChInh vi vty, trên dja bàn có 
nhiêu tàu dánh bat thüy san bj hn chê vüng ngu truang dánh bit. Sir vao cuc 
các ci quan churc näng trong vic chap hành pháp lu.t ye thüy san cüng là 
nguyen nhân lam giàm so hrng các tàu cá khai thác biên. Ngoài ra, vic ma 
rng din tIch nuôi trông thüy san rat khó khàn do vu&ng mac, chông chéo gith 
các quy hoach, không có qu9 dat sach  dê dâu tu. Ben cnh dO, din tIch nuôi 
trông thüy san theo quy hoach ngày càng bj thu hçp do chuyên sang mic dIch sir 
dung khác dáp '(mg thu câu phát triên kinh tê - xâ hi. 

-, Mt s dja phung, c quan, dan vj chua quyêt 1it trong vic chi dao 
san xuât, nhât là 4n dng nông dan ap diing giông mói, chuyên dôi cci câu cay 
trông, các giãi pháp trong phông chông thiên tai, phông trr sâu bnh, quãn 1 
bào v rung; chua thirc s1r quyêt 1it trong cong tác chi dao  theo hix&ng dan cüa 
cci quan chuyên mon nhu: ljch thoi vçi, h trq lien két san xuât, kêu gi hçp tác 
vói Doanh nghip trong tái co' câu ngành. Y thüc chü quan cüa ngithi dan trong 
vic tuân thu các quy djnh ye phông chông djch bnh. 

- Các co' ch, chü trixcing, chInh sách, huàng dn thirc hin các Chuang 
trInh MTQG cüa Trung uong ch.rn diiçc ban hành; nguôn von thirc hin các 
chInh sách chm dixcic bô trI; nhiêu quy djnh chua rô rang, nhiêu huâng dan 
chua cO nên các dja phucmg rat king ti1ng trong qua trInh thirc hin. 

- Tinh thn trách nhiêm, tInh chü dng, si1 phi hqp giüa mt so ban 
ngành cap tinh và chInh quyên da phuong chua cao, thiêu thuang xuyén va cht 
chê, nhât là trong triên khai thrc hin nhim vi1 tháo g khó khàn, vu&ng mac 
trong to chüc thirc hin các dir an dâu tu, nhât là cong tác giái phóng m.t bang, 
khác phiic khó khàn ye giá nguyen vat lieu, thiêu dat däp phiic vi các cong trInh, 
du an dâu tu. 
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Phãn II 
KE HOACH PHAT TRIEN KJNH TE - xA iiçi, 

BAO DAM QUOC PHONG - AN NINH NAM 2023 

I. DU' BAO BOI CANH TRONG NU'OC NAM 2023 
TInh hInh quc th, trong nuâc d báo có nhffiig thun igi, khó khàn dan 

xen tiêp tic tác dng tiêu c11c trên nhieu mt den kinhtê Vit Narn nói chung và 
tinh Quãng Trj nói riêng. Nhu câu dâu tu cho phát triên, nhât là kêt câu ht tang, 
bào dam an sinh x hi, quôc phông an ninh, img phó vâi biên dôi khI h.0 rat 
lan nhung nguôn 1irc con han  hçp.... 

Tuy nhiên ben canh  nhftng khó khän, thách thüc nhu trên, tInh hInh chinh 
trj - xã hi và kinh tê vi mô on djnh; lam  phát duçc kiêm soát, niêm tin cüa cong 
dông doanh nghip và nguai dan ngày càng tang len...; dc bit là vic thi:rc hin 
dông b và hiu qua chixong trInh phiic hôi và phát triên kinh tê - xã hi; dông 
thai vâi nhi:tng giài pháp chi dao,  diêu hành cüa ChInh phü; cüa lãnh dao  tinh ye 
cài thin môi trumg dâu tu kirth doanh, ho trg và phát triên doanh nghip Se 
tháo gi nhftng khó khàn trong san xuât kinh doanh, thüc day tang trtthng manh 
hn nhäm phát huy các ket qua dã dat  dugc, vuqt qua các khó khän, thách thc. 

II. MuC  TIEU TONG QUAT 
Giü vüng n dnh kinh t vi' mô, kim soát lam  phát, thüc dy tang truâng, 

bào dam các can dôi lan cüa nên kinh tê. Kiêm soát hiu qua dch Covid-19 và 
các djch bnh móii phát sinh.Thirc hin cc câu lai  nên kinh tê gän vOi dôi myi 
mô hInh tang tru&ng, nâng cao näng suât, chat lugng, hiu qua và sue canh  tranh 
cüa nên kinh té. Quyêt 1it và day nhanh tiên d thixc hin các d? an tr9ng diem, 
Chung trInh phiic hôi và phát triên kinh tê - xâ hi, 03 Chi.wng trmnh miic tiêu 
quôc gia. Tao môi truang thông thoáng, thun igi cho dâu tu, san xuât kinh 
doanh; Phát triên dông b các linh v'çrc van hóa, xà hi, nâng cao dai song 4t 
chat, tinh than cüa nhân dan; tang cuang quân 1 tài nguyen, báo v môi truang, 
phOng chông thiên tai, 1rng phó biên dôi khI hu. Day rnanh cãi cách hành chInh, 
cal cách tu pháp, tinh gn bt may, tinh giàn biên chê; nâng cao hiu hrc, hiu 
qua chi dao  diêu hành và thirc thi pháp 1ut; quyêt 1it phOng chông tham nhQng, 
lang phi; xay drng b may hem chInh, phiic v nguai dan, doanh nghip. Nâng 
cao hiu qua hoat  dng dOi ngoai và hi nhp quôc tê. Cüng cô quOc phOng, an 
ninh, bâo dam tr,t tr an toàn xa hi. 

III. CAC CHI TIEU CHU YEU 
- Tc d tang tng san phm trên dja bàn (theo GRDP) khoàng tir 6,5-7% 

so vai näm 2022, trong do khu vire nông, lam nghip và thüy san tang 3,5-4%; 
khu virc cong nghip - xây dirng tang 9,5-10%; khu vrc djch vii tang 6-6,5%. 

- GRDP bInh quãn du nguai dat  tili 6 7-69 triu dng. 
- TOng von dâu tu phát triên toàn xã hi dat khoâng 27.000 t' dOng. 
- Tng thu ngân sách trên dja bàn d? kin dat  khoàng 4.050 t' dông, trong 

do thu ni dja dat  3.400 t' dông. 
- San lugng luang thc có hat dat khoàng 26 van  tan. 
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- Chi s san xut cong nghip tang khoãng 10% so vôi näm 2022. 

- Tng müc ban lé hang hóa và doanh thu djch vii tiêu dung khoâng 
32.000tdông. 

- T l xã dat  chu.n nông thôn mói khoáng 72,3% (tuang dirng 73/101 
xã). 

- Tao vic lam mói cho 12.000 lao dng. 

- T 1 lao dng qua dào tao dat khoãng 72,66%; trong do: Lao dng qua 
dào tao  có bang cap, ching chi dat  khoãng 33%. 

- T' 1 trung dat  chun quc gia khoàng 55%. 

- TSr  1 ngu?i dan tham gia bão him y t khoãng 97%. 

- TSr lê h nghèo giâm khoãng 1,0-1,5%. 

- TSr 1 d che phü thng khoáng 49,7-49,8%. 
- T5r l h gia dInh nông thôn duqc sü diing nu9c hcip v sinh khoâng 

95,92%; 

- TSr 1 dan cu thành thj duçic sir dung nuc sach  khoáng 95,3 %. 
- TSr 1 thu gom, xi:r 1 chit thai rn sinh hoat  a do thj khoâng 96,5%. 

- Cong tác tuyn quân dat  100% k hoach. 
IV. DJNH HUONG, NHIM VTJ CHU YEU 

1.T!i chu'c thiyc hin kjp thôi, d1ng b, hiu qua các chInh sách, giãi 
pháp diêu hành cüa Chinh phü ye tang ctr?rng on djnh kinh tê vi mô, kiêm 
soát him phát, bão dam các can dôi iOn cüa nn kinh t. 

Tip tiic diu hành chInh sách tin t chü dng, linh hoat theo chi dao  cüa 
Chinh phü và Ngân hang Trung uang. Diêu hành tin ding h trçi phiic hôi tang 
truOng; tao  diêu kin thun igi dê nguai dânvà doanh nghip tiêp cn tin diing 
ngân hang. Ngân hang Chinh sách xã hi tiêp tc triên khai các chuong trInh, 
chinh sách tin diing theo chi dao  cüa ChInh phU, Thu tuOng ChInh phü. Tp 
trung thçrc hin các giâi pháp tháo gc khó khàn cho doanh nghip và h dan. Tp 
trung cong tác huy dng von. Tang clzO'ng các giãi pháp nhäm dam bâo cung 
irng tiên V Cong tác thanh toán. 

Trin khai th1rc hin có hiu qua K hoach tài chinh 5 näm tinh Quãng Trj 
giai doan 202 1-2025. Tiêp tiic dôi mói cci cau chi ngan sách nhà nuóc, dam bão 
chi dung mic dich, tiêt kim, hiu qua và chông lang phi. TIch circ tim các giãi 
pháp thuc day phát triên san xuât, nuôi dung và tang nguôn thu cho ngan sách 
dja phuing. Tang cuang cOng tác kiêm tra, thanh tra dôi tuç'ng np thu 
Khuyên khIch các doanh nghip, tO chirc, cá nhân thirc hin nghia vi np thuê 
theo quy djnh. 

Dy manh  trin khai hiu qua Chuong trInh phiic hi và phát trin kinh th 
- xä hi; Kê hoach sO 64/KH-UBND ngày 08/4/2022 cüa UBND tinh ye phic 
hôi và phát triên kinh té - xa hi tinh Quáng Trj den näm 2023. 

2. Dy manh co cu ku nn kinh t gn vOi diii mOi mô hInh tang 
truthng, nâng cao näng suât, chat hrqng, hiu qua và sOc cinh tranh, tang 
ctrô'ng sfrc chông chju cüa nén kinh tê 
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- TIch crc tháo gor vuOng mac, dy manh  giâi ngân dâu tr công; huy dng 
tôi da nguôn von ngân sách cho dâu tix phát triên theo; day nhanh tiên d xây 
dimg các dr an ha tang quan tr9ng thüc day phát triên kinh tê - xã hi. Tiêp tVc 
thc hin dông b các giài pháp tháo gO dIrt diem các kho khän, vuàng mac ton 
tai trong nhftng nam gân day lien quan dat san lap, cong bô giá 4t 1iu xây drng 
sat giá th trithng. 

- Hoàn thành k hoach c phn hóa; Dy nhanh tin d thirc hin chuyn 
dôi các dcm vi si:r nghip cong 1p thành cOng ty CO phân; Phát triên kinh tê tu 
nhân; Triên khai thirc hin có hiu qua Kê hoach ho trq khi nghip dôi m&i 
sang tao  trên da bàn tinh Quãng Trj den näm 2025. 

- Tiêp tçic ca c.0 lai  các ngành kinh tê: 
+ V nông lam, nghip, thzy san 
Tiêp tic thirc hin có hiu qua cOng tác chuyn di cci cu cay trng. 

Tang cuông phô biên, chuyên giao các tiên b KHKT mâi, quy trInh san xuât 
ben vüng. Thirc hin các giài pháp dông b nhäm duy trI và ma rng các vñng 
san xuât nông nghip tp trung, 1mg diing cOng ngh cao, to chlrc san xuât theo 
chuôi dôi vâi các san phâm chü 1rc; trong do, chIt tr9ng phát triên các san phâm 
nOng san chIt lrc 1mg dtng quy trmnh san xuât nông nghip h&u ca, nông nghip 
tuân hoàn, san xuât có chIrng nhn (GAP các logi, chz'mg nhn hfru cop, cap ma 
so vImg tróng, truy xuât nguOn góc...). Tang ci1ng cong tác diêu tra, dci tInh dr 
báo, quàn 1 chat chê các dôi tucmg sâu bnh hai. Tang cuing cOng tác thanh 
kiêm tra giông, 4t tu nông nghip phc vi san xuât. 

ChIt tr9ng cOng tác tái dan 1cm, d.y manh  phát trin theo hu&ng cong 
nghip, 1mg ding cong ngh cao; Day manh  chucmg trInh cãi tao  dan bô bang 
phi.rang pháp thii tinh nhân tao  vai cac giông bO thjt nàng suât cao, dc bit là 
các dja phuang mien nIti huyn DakrOng và huyn Huang Hóa. Thirc hin tot 
các bin pháp kiêm djch, kiêm soat giêt mO và phOng chong djch bnh cho dan 
gia sIte, gia cam. Tao  dieu  kiin  tôi da nhàm thu hut doanh nghip dâu tu vào linh 
virc chän nuOi; Chi dao  duy trI thçrc hiên tOt các lien kOt trong chan nuôi, tao  On 
djnh trong san xuat, tiêu thii san phâm... 

ThItc dty trin khai các chInh sách h trçY phát trin trng rmg g lón. 
Tp trung giám sat chit chë cong tác quail l sIr diing thng, chuyên dOi m1ic dIch 
sIr diing rlrng tai  co sIr. Tang cuIng cong tác PCCCR, quân l và xli 1 nghiêrn 
tInh trang xâm canh, xâm lan, xâm hai  rlrng nhäm han  chê thit hai  ye rlrng. K 
hoach nam 2023, trOng mli rIng t.p trung phân dâu dat  khoâng 7.000 ha. 

Dty manh  tuyên truyn, tp hun v cOng tác khai thác và phát trik 
nguOn lçii thüy san; tiêp tVc  ca câu lai  1irc lucmg tàu thuyên theo hulng hien dai, 
tlmg buIc cat giâm và khOng phát triên khOi tàu duli 12rn. Phát triên mô hInh 
khai thác thIty san theo hInh thirc tO dôi, tO hçip tác san xuattren bien. Tiep tic 
thrc hin nhiêm tue các quy djnh cIta Lust  Thüy san ye chOng khai thác 
IUTJ.Tao diêu kin thu hIrt các doanh nghip lien kêt vIm nOng dan dâu tu nuOi 
tOrn cOng ngh cao, dâu tu nhà may chê bien thlrc san thIty san, lien kêt tiêu th 
san phm thIty san dê nang cao nãng suât, chat hrcmg và giá trj san phâm. Phát 
trin các mO hInh hcip tác, lien kêt dira tren to chtirc các co sIr san xuât nhO lé, 
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phân tan thành các T hçp tác, Hçip tác xà d tao  ra các yang san xut có quy 
rnô 1n, tap trung, dü diêu kiên de lien kêt vi các doanh nghip cung irng vt Ur 
dâu vào va tiêu thii san phâm theo chui giá trj, giàm brt các khâu trung gian. 
Tang cithng hçp tác, quàn l cong dông trong các khâu san xuât nhu: kiêm tra 
chat lugng con giông; quàn 1 viêc cap, thai nuó'c; phát hin và ho trçl xü 1y djch 
bnh, tiêu thi san phâm... 

+ V cong nghip - xáy dyng 
Tiép tiic tp trung chi dao  trin khai có hiu qua phát trin cong nghip 

trén dja bàn; Xây dirng ChiicngtrInh phát triên nàng luqng tái tao  tinh Quãng 
Trj giai doan 2022; Ké hoach triên khai Chiiing trmnh hành dng cüa Tinh üy ye 
thçrc hin Nghj quyêt so 55-NQ/TW, ngày 11/02/2021 cüa B ChInh trj ye djnh 
hurng Chiên 1uçc phát triên nàng 1uçing quôc gia cüa Vit Nam den näm 2030, 
tam nhIn den näm 2045. 

Tip ti1c dy manh  chuyn djch cci c.0 ngành cOng nghip theo huó'ng 
tang t' trçng các ngành chê biên, chê tao,  tp trung vào các linh vilc có lçii the 
nhu: Cong nghip näng hrqng, cong nghip chê biên nông - lam - thüy san, cOng 
nghip phii trçY, cong nghip silicat, dt may...; san xuât v.t lieu xay d%rng cao 
cap, cOng nghip khai thác và chê biên khoáng san. Nâng cao chat luqng và khâ 
näng canh  tranh, tang ham lucing cOng ngh cao. Day manh  thu hut các dir an 
dau tu cOng nghip iOn, cOng ngh tiên tiên. Triên khai xây dirng các dir an näng 
li.rqng tái tao  da dugc quy hoach. Tiêp t11c ho trg nba dâu tu cac d? an trong 
diem trén dia bàn dê sam triên khai thuc hiên. HO tr các nhà dâu tu hoàn thành 
các dr an din gió dã diic cap có thâm quyên phé duyt bô sung vào Quy 
hoach phát triên din hrc, dua vào v.n hành, phát din thiicmg mai. 

TAng cithng cOng tác quán l chit hrng cong trInh và quãn 1 chi phi dâu 
tu xây dirng. Quán 1 cht chë näng 1irc boat dng xây dçrng cüa to chirc, ching 
chi hành nghê cüa cá nhân. Kiem tra chat hrng cOng trInh, cOng tác an toàn lao 
dng, v sinh môi truOng tai  các cOng trInh xây drng trén dja bàn tinh. Tiêp tic 
triên khai có hiu qua các chucing trinh, chInh sách ye nhà 0 trên dja bàn tinh; 
chInh sách hO tr ye nhà 0 xA hi cho dOi tuqng h9c sinh, sinh vien, ngu0i có 
thu nhp thâp tai  các do th. Nâng cao vai trô tham muu, djnh huOng và tang 
ci.r?mg cOngtác quãn 1 nhà nuOc trong lTnh virc 4t iiu xây dirng. TAng ci.rOng 
kiêm tra chat krqng các san phâm, hang hóa yât 1iu xây drng duçic nhp khâu, 
san xuât, km thông và dua yào sir diing. 

+ Vé' thwo'ng mgi - djch vy - du ljch 
TAng cuOng cOng tác quán l nhà nuOc v thuong mai  theo dja bàn, tLp 

trung thao go' kho khAn vuóng mAc, tao  thun 1çi trong dâu ti.r san xuât kinh 
doanh d thüc day boat dng thwng mai  djch v1 ti các dja phuong phát trien; 
tAng cuOng cOng tác kiem tra, kiêm soát th tnrOng, tp trung cOng tác dâu tranh 
chOng hang già, hang nhái, hang kém luqng, hang khOng dam bão an toàn thirc 
phm; ngan chn, dy lUi tInh trng buOn 1u, gian 1n thuong mai  trén dja bàn 
tinh. 
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Trin khai thc hin Chirnng trInh xñc tin thuang mai  tinh Quãng Trj 
giai doan 2021-2025; EDê an phát triên djch vi logistics trên dja bàn tinh Quàng 
Tn den nàm 2025 .Triên khai dâu tu các tong kho xäng dâu trên da bàn tinh. 

Quan tam thu hut du ti.r phát trin ca s& si ha tng thung mai  djch vii, 
nhât; Tptrung nguôn lirc hInh thành các chq dâu môi ye nông san, thüy hãi san 
dê thüc day boat dng mua bàn, trao dôi hang boa, phát triên các loai  hInh djch ô 
nông thôn. Day nhanh tiên d triên khai các dr an tr9ng diem ye ha tang giao 
thông. Thu hut, xüc tiên dâu tu các trung tam djch vi logistic, các trung tam kho 
vn tren tuyen hành Kinh tê Dông Tây. TIch circ thüc day hoat dng thucrng mi 
biên gii, khai thác hiu qua Hip djnh Thiicmg mai  biên giâi Vit - Lao. Triên 
khai các bin pháp thüc day hoat dng xuât nhp khâu. 

Tip tiic trin khai thrc hin co hiu qua các Nghj quyt, D an, k hoach 
phát triên du ljch thành ngành kinh tê müi nh9n. Day manh  dâu tir ha tang giao 
thông kêt nOi các diem du ljch. Nghiên cuu xây drng san phâm du ljch gàn vth 
nông nghip, nông thôn theo Quyêt djnh so 922/QD-TTg ngày 02/8/2022 cüa 
Thu tuâng ChInh phU phê duyt Chuang trInh phát triên du ljch nông thôn trong 
xây d%rng nông thôn mói giai doan 202 1-2025; Tiêp tijc triên khai thirc hin 
chiicng trInh du ljch ye dém tai  dêm  tai  Di tIch quOc gia dc bit Thành Co 
Quáng Trj va Ben thã boa trên song Thach Han. Xây dimg và triên khai thirc 
hin Dê an Phô dêm DOng Ha tai quáng trithng Tnung tam Van boa - Din ánh 
tinh. 

TQtp tnung du tu, nâng cao chit krçing san phm, djch vii du ljch. Tnin 
khai có hiu qua các hoat  dng quâng bá, xOc tiên, thu hiit, hO trq nhà dâu tu du 
Ijch. Tang ci.thng lien kêt, hqp tác phát triên du ljch vâi các tinh trong khu virc 
Mien Trung - Tây nguyen và các thành phô 1On nhu TP. Ha Ni, TP. Ho ChI 
Mirth, TP. Dà Näng. Trng bithc hoàn thin h thông ha tang Cong ngh thông tin 
dir an DO thj thông minh, tp trung thrc hin Cong du ljch thông minh phc v1i 

cOng tác quãn l và phát triên du ljch trên dja bàn tinh. 
3. Huy dng, sfr diing có hiu qua các nguôn hrc du tur, hoàn thin 

kêt cu h. tng kinh t - xã hi; Dy nhanh tind thrc hin các dr an du 
ttr, dc bit là các dir an, cong trInh tr9ng diem; Thic hin có hiu qua 
Chirong trInh mile tiêu quc gia xây dirng Nông thôn m&i. 

Tang ci.rng cong tác l.p yà quãn l quy hoach. Trin khai thirc hin có 
hiu qua quy hoach tinh. Chñ tr9ng cong tàc 1p yà diêu chinh các quy hoach 
xây drng vüng huyn, quy hoach sfr ding dat, quy hoach do thj, quy hoach nông 
thôn phü hqp yj  quy hoach  cap trên. 

Nâng cao hiu qua thu hñt du tu, dc bit là tnong thu hut du tii nithc 
ngoai (FDI). Thirc hin các giài pháp quàn 1 cap phép dâu tu và chimg nh.n 
dâu tu tren dja bàn tinh. T.p trung thirc hin tOt cOng tác giài phóng m.t bang, 
tao qu5 dat sach  dê triên khai các dir an. Xu l düt diem càc dir an chm tiên d 
theo quy djnh. 

Tang cthng buy dng các ngun vn du tu tui các thành phn kinh t 
trong nu&c, trong tinh. Hoàn thin h thông yän ban quy djnh, hithng dan ye 
boat dng dâu tu trên dja bàn tinh. Thrc hin xã hi hóa dâu tt.r trong mt so 11th 
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vrc djch vi cong d giàm gánh nng cho ngân sách nhà nuóc. Ap diing hInh 
thrc dôi tác cong tu trong thirc hin cac chuang trInh, dix an, dc bit là các dr 
an có quy mO lirn. Tranh thu sir ho trq, giüp dâr cüa Trung ung dê vn dng và 
triên khai th?c hin các dr an ODA và nguôn von do các b, ngành Trung uong 
quãn l. 

Thrc hin cac giãi pháp tháo g khó khàn, vtthng mc d trin khai thirc 
hin các dir an trçng diem, dng 1irc, có src lan tóa, thiic day phát triên kinh tê - 
xã hi cüa tinh nhu dir an Dung b cao tôc Vin Ninh - Cam L doan qua tinh 
Quãng Trj, Khu Cong nghip Quãng Trj (VSIP8), Trung tam din khI LNG Hái 
Lang giai doan  1, 1.500MW, các dir an nàng hxçng trên dja bàn... Day nhanh 
tiên d triên khai các dir an Du&ng nôi dung Ho ChI Minh nhánh Dông vth 
duing Ho ChI Minh nhánh Tây; Dutmg yen biên kêt nôi Hành lang kinh tê 
Dông - Tây... 

Hoàn thin các thu tic d trin khai thi cong dir an Câng hang không 
Quãng Trj, Dirmg tránh phIa Dông thành phô Dông H, Dung b cao toe Cam 
L - Lao Bâo... Tp trung dâu tu xay dimg kêt câu ha tang giao thông tr9ng 
diem; dâu tu ha tang nông nghip, nông thOn; dâu tu các cOng trInh phüc igi xã 
hi; h trq dâu tu ha tang du ljch... 

Tip tiic chi dao  thirc hin chuang trInh MTQG xây dirng nOng thôn m9i. 
Day manh  xây drng huyn, xâ, thôn nông thôn mâi, nâng cao, kiêu mâu theo l 
trInh dat  chuân giai doan  202 1-2025. Chi dao  xây drng nOng thôn mi tai  các xã 
kho khän, các xã mien ni1i vüng dông bào dan tc thiêu sO. Tp trung buy dng, 
lông ghép có hiu qua các nguôn içrc dâu tu. Tang cung cOng tác kiêm tra, 
thanh tra, giám sat djnh k và dtt xuât vic thirc hin Chuong trInh MTQG xây 
drng nông thôn mâi. 

4. Tip tuic thiuc hin các giãi pháp cãi thin môi trtro'ng dãu tur kinh 
doanh, nâng cao nãng lire cnh tranh, phát triên doanh nghip. 

Thirc hin Co hiu qua các chuang trinh, dê an cãi thin môi truäng dâu tu 
kinh doanh, nâng cao näng 1?c canh tranh, phát triên doanh nghip. Day manh 
cong tác xüc tiên, kêu gçi dâu tu các dr an tr9ng diem vào các khu kinh tê, khu 
cong nghiêp va khu dich vu du lich cua trnh theo dung quy hoach däc biêt la 
Khu kinh tê DOng Nam Quãng Trj. Ho try, tao  diêu kin dê các nhà dâu tu tO 
chüc triên khai thirc hin các dr an dung tiên d. 

Djnh k' t chrc Hi nghj di thoai gifta UBND tinh vri doanh nghip, 
dOi thoi chuyên dê nhu: Tài nguyen rnOi tnthng, thuê, bào hiêm...nhäm kjp th0i 
giài quyêt nhüng khó khan, vuàng mac cho doanh nghip; duy trI có hiu qua 
mô hInh cà phê doanh nhan. Tang cumg han nCa hiu qua cOng tác tham van 
Doanh nghip, tao  diêu kin doanh nghip tham gia vào gop chinh sách, pháp 
lut có lien quan tai  tinh. Khuyen khIch các doanh nghip gia tang san xuât do 
ânh hu&ng cüa djch Covid-19. Phân dâu sO doanh nghip thành 1p mi dat 
khoãng 450 doanh nghip. 

Tiêp tic trin khai thirc hin nhim vi, giài pháp v cãi thin và nâng cao 
chi sO PCI và phân dâu chi so näng 1irc canh  tranh cap tinh (PCI) näm trong 
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nhóm các tinh, thành ph có chit hrqng diu hành khá cüa Ca nu&c trong näm 
2023. 

5. Nâng cao cht hrqng và sir thing hiu qua ngu1n nhân hrc, giáo dic 
dào to; dy minh dôi m&i sang to, ung dung và phát trin mnh me khoa 
hQc, cong ngh 

- Thrc hin dng b các ci ch, chInh sách, giâi pháp phát triên nguôn 
nhân he, nhât là nhân 1irc chat luçng cao trong các ngành, linh virc chü yêu cüa 
tinh. Gän kêt chat ehê giia Nhà nuórc - Nba tnthng - Doanh nghip trong boat 
dng giáo diic nghê nghip; Kêt noi hiu qua cung - câu lao dng, day manh  hqp 
tác gita Trung tam Djch viii vic lam, các cci sâ Giáo di1c nghê nghip và doanh 
nghip trong dào tao  và giâi quyêt vic lam sau dào tto. 

- Tip tiic th%rc hin hiu qua các nhim vi, giâi pháp v di mOi can bàn, 
toàn din giáo diic và dào tao.  Sap xêp hçip 1' mng 1ui tru&ng lap trên dja bàn 
tinh; tO chirc hiu qua hoat dng cüa các trixng hçc sau sap nhp. Cüng cô, 
nâng cao chat krçng cong tác phô cp giáo diic, xóa mu chtr. Day manh  xây 
dirng trung dat  chuân quôc gia. Tang cuang irng diing cong ngh thông tin 
trong cong tác quãn l và to chic các hoat dng giáo dc. To chi.'rc K' thi tot 
nghip THPT nàm 2023 tai  tinh Quàng Trj dat  kêt qua cao. 

Tich circ trin khai thirc hin và chun bj co sO 4t chit, trang thi& bj day 
h9c và di ngti giáo viên, can b quãn 1 dáp irng yêu câu Chrnmg trInh Giáo 
diic phô thông 2018; day manh  giáo dic huOng nghip và djnh huOng phân 
luông trong Giáo diic phô thông; tiêp tVc  dôi mOi cong tác quán trj, tang quyôn 
t1r chü cüa các c sO giáo diic. Xây dirng xã hi h9c tip; nâng cao hiu qua hoat 
dng cüa các trung tam hçc ttp cong dOng, trung tam giáo ditc nghê nghip - 
giáo dic thuOng xuyên cap huyn. 

Xây drng môi tru&ng giáo diic an toàn, lành manE,  than thin, dan chü, 
k5' cuang; tang cung an ninh, an toàn truOng h9c. Tiêp tVc  thirc hin tot vic 
dOi mOi dông b phuong pháp dy h9c và phuong thic thi, kiêmtra, dánh giá. 
Nâng cao chat li.rcmg day  h9c ngoi ngü. Tiêp tiic tang cuOng thiêt 1p quan h 
hçip tác vOi các tru?mg dai  hçc, co sO giáo diic cüa các ntrOc phát triên trong khu 
vrc và trên the giOi. Tang cuOng co sO 4t chat dam bâo chat hrçing các hoat 
dng giáo diic và dao tao. 

- T chüc thirc hin có hiu qua Chin luçic, k hoach phát trin khoa h9c, 
cOng ngh và dOi mOi sang tao  den näm 2030, ye rnt sO chit truong, chInh sách 
chit dng tham gia cuc each mang cOng nghip lan tha tu; phát triên tài san trI 
tue. 

Dy manh  phát trin thj truing khoa h9c và cong ngh, phát trin doanh 
nghip khoa hc và cong ngh. Hoàn thin va tO chüc thirc hin hiu qua cor ché, 
chInh sách h trçl phát triên doanh nghip khoa h9c và cOng ngh, doanh nghip 
nhO và vra khOi nghip sang tao.  Ban hành và tO chüc thirc hin hiu qua 
"Chirnng trInh phát triên thj truOng khoa h9c và cong ngh dn nãm 2030 hen 
dja bàn tinh Quàng Trj"; Chuong trinh "Phát triên doanh nghip khoa h9c và 
cong ngh trên dja bàn tinh Quáng Trj den näm 2030". Triên khai có hiu qua 
các chInE sách ho trç doanh nghip trong lTnh virc khoa h9c và cOng ngh. 
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Trin khai thirc hin có hiu qua nhng chInh sách mang tInh dt phá 
khuyen khIch và thüc day dôi mói sang tao.  Tp trung thrc hin Kê hoach so 
3690/KH-UBND ngày 14/08/2019 ye H tr khâi nghip dôi mâi sang tao  trên 
dja bàn tinh Quâng Trj den nàm 2025. 

T chi'rc có hiu qua các cuôc kim tra, thanh tra trong lThh virc tiêu chu.n 
do lu?mg chat 1ung, sâ h&u trI tue,  an toàn büc xa,...,  tp trung vào các lThh 
virc quan tr9ng, thiêt yêu trong hoat dng san xuât, kinh doanh cüa doanh 
nghip. 

6. Phát trin toàn din, thng b các linh viic van hóa, xã hi, bão dam 
an sinh, phüc lçn xã hi, nâng cao 1Ôi sang vt chat, tinh than cüa ngurôi 
dan, nht là r vüng sãu, vüng xa, biên giói 

Tip tiic trin khai thirc hin có hiu qua Kt lu.n s 76-KL/TW ngày 
04/6/2020 cüa B ChInh tn ye tiêp tic thirc hin Nghj quyêt so 33-NQ/TW ngày 
09/6/2014 cüa Hi nghj Ban Chap hành Trung hang Dãng lan thu 9 (khóa XI) 
ye "Phát triên van hóa, con ngui Vit Nam dáp ing yêu cau phát triên ben 
vüng dat nu&c". To chi'rc tot các hoat  dng van hóa Co s, tuyên truyên phiic vi 
nhim vi chInh tn, k nim các ngày 1 1&n, sir kin tr9ng dai  cüa dat nithc nàrn 
2023. Tang cithng cong tác quãn 1 nhà ntthc ye các hotdng van hóa và the 
thao theo dung quy djnh. Tiêp tiic thirc hin cong tác bão ton, phát huy giá trj di 
san van hóa dan tc. TO chi'rc tOt các giái the thao trên dja bàn tinh. Chii tr9ng 
cOng tác dào tao,  tuyên chçn, quãn l 4n dng viên the thao thành tIch cao; 
quan tam dâu tu và nâng cao thành tIch the thao thành tIch cao tai  các giài quOc 
gia và quOc té. Day manh boat dng djch vi, kêu gçi xâ hi hóa khai thác có 
hiu qua các thiêt ché the thao... 

Thrc hin tt các nhim v1, giái pháp phông, cMng djch; Tip tic t 
chüc thirc hin hiu qua Chirang trInh phông, chông djch COVID-19. Day 
nhanh tiên d tiêm vAc xin phông COVID-19. Dão dam ye nhân lirc, tài chInh, 
vt 1irc cho cOng tác phông, chông djch bnh, không chê không dê djch lay lan. 
Theo döi cht chë tInh hmnh djch bnh; nâng cao cOng tác phân tIch, dir báo tInh 
hInh djch dê có phixo'ng an dáp ñng hiu qua vi các tmnh huông djch bnh có the 
xãyra. 

Tip tiic thc hin t& chInh sách v dan s - k hoach hóa gia dInh. Thirc 
hin tOt chInh sách khám chüa bnh tuyên Co sâ. Nang cao hiu hrc quãn l' nhà 
nuóc ye hânh nghê y duc tis nhan. Kêt hqp quân dan y trong chäm sóc, bão v 
süc khoê nhân dan yà các hrc luçing vu trang, nhât là các vüng biên gi1i, dão 
Con CO. Thirc hién dông b các giãi pháp nâng cao chat h.rçing djch v11 y tê. 
Dam bào cung irng day dü và kp thai thuôc, väc xin, sinh phâm và vt tu y tê. 
Tang cu&ng cOng tác thanh tra, kiêm tra chat Iuçmg v sinh an toàn thirc phâm 
và triên khai các hoat  dng khác. 

Tip tiic dy manh  cOng tác giài quyt vic lam và xut khu lao dng, tao 
diêu kin thun 1i cho vic tuyên diing và sir dung lao dng cüa doanh nghip; 
nâng cao chat li.rcing hoat dng cüa Trung tam Djch vIi vic lam, tO chüc hiu 
qua các san giao djch vic lam. Tiêp tiic triên khai có hiu qua Kê hoach cüa 
LTBND tinh ye cOng tác Giáo dc nghê nghip. 
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Trin khai, thirc hin dng bô, hiu qua các chInh sách, dtr an thuc 
Chuang trInh mic tiêu quôc gia giàm nghèo ben vng giai doan 2021-2025. Da 
dng hóa các nguôn von dê triên khai thirc hin các chInh sách giãm nghèo. 

Tang cthng cong tác tuyên truyn, h trg các dja phuong, doanh nghip 
thirc hin chinh sách pháp 1ut ye lao dng, quan h lao dng, tiên lucmg; triên 
khai các quy djnh cüa pháp lut Bào hiêm xã hôi. 

Chi dao  các dja phuo'ng kjp thai giái quyt các ch d, chInh sách cho 
ngu?ii có cong va than nhân ngthi có cong dam bâo cong khai, minh bach,  diing 
chê d, dung chInh sách quy dnh cüa nba nuc. 

Trin khai kjp thii hoat  dng ciru trçi tai  dja phucing và d xu.t các giài 
pháp khãc phic h.0 qua do thiên tai gay ra. Chi dto, hurng dan các dja phizcmg 
thirc hin day dü, kjp thôi các chê d, chinh sách trçY giüp xã hi dOi vci dôi 
tucYng bão trq xa hi trên dja bàn tinh. Tang cuông kiêm tra, giám sat thirc hin 
chInh sách dôi vâi ngutYi cao tuOi, nguii khuyêt tQt và các chInh sách trci giüp 
xã hi. Triên khai thirc hin hiu qua các Chuong trInh, kê hoich ye cong tác tré 
em và bInh däng giâi. Tiêp tic day manh  cOng tác phông, chông t nn xà hi, 
nhât là tê nan nghiên hut ma tug. 

Tip tic quan tam chäm lo và trin khai thi1c hin t& chü trucing cüa 
Dâng, pháp lust cüa Nhà nuó'c, các Chmmg trInh, dê an cüa ChInh phü và chInh 
sách cüa dja phwrng dôi v&i vUng biên giâi, vüng dc bit khó khàn và vüng 
dông bào dan tc thiu sO. Tang cung cOng tác quãn 1 nhà nuóc, tao  diêu kin 
bão dam cho các hoat  dng ton giáo phát triên theo dung quy djnh pháp lut. 

7. Quãn I, khai thác, sfr diing hiu qua, bn vfrng tài nguyênthiên 
nhiên; bão v môi trtroiig song; chü dng u'ng phó có hiu qua vó'i biên dôi 
khi hu, phông, ch6ng và giãm nhç thiên tai 

Tp trung chi dao  vic thi hành các quy djnh, Nghj quyt, chucmg trInh, 
kê hoach dã ban hành thuc 1mb virc tài nguyen và môi trix&ng. Chi dao  day 
manh dâu tu ea s& ha tang, dâu giá quyên sir dung dat; to chic dâu giá quyên s1r 
ding dat các khu dat cho thuê phiic vii nba dâu tu và doanh nghip. 

Tip tic rà soát, kim tra, kjp thñ xir 1 nghiêm các trung hçp vi pham 
pháp lut ye mOi trixô'ng; tang c.thng cOng tác quân 1 nhà ni.râc dôi vâi các hoat 
dông khai thác cat, sOi lông sOng, bâi bOi trên dja bàn; xir 1 nghiêm các hot 
dng khai thác, 4n chuyên cat, sOi lông sOng, bäi bOi trái phép. 

Tip tic trin khai thirc hin dng bô, có hiu qua các giái pháp nhm day 
nhanh tiên d giài phóng mt bang thc hin các dir an dau tu có sir ding dat 
trên dia bàn tinh. 

Chü dng thig phó có hiu qua vâi bin dM khI hu, phông, chng va 
giâm nhç thiên tai. Tiêp tiic thirc hin hiu qua các miic tiêu, nhim vi trong 
Chiên luc phông, chOng yà giàm nhç thiên tai; Nâng cao chat krgng cong tác 
dii báo, cành báo, thông tin lien lac dam báo phic vi1 cong tác chi dao,  diêu 
hành, üng phó thiên tai, si.r cO; Day manh  (mg ditng các tiên b khoa h9c phiic 
v%1 cOng tác phông, chông và giàm nbc thiên tai. 

8. Dy m.nh cong tác xây thyng, nâng cao hiu 1irc, hiu qua quãn 1 
nhà nir&c; xây thyng ChInh phü din tfr htró'ng tó'i Chinh phü s& nn kinh tê 
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s và xa hi s; cãi each hành chInh tir pháp; thanh tra; phông, chng tham 
nhüng; thrc hành tiêt kim, chông lang phi và giãi quyt khiu ni, t cáo 

Tip tiic chi do to chüc thirc hin Nghj quyêt so 76/NQ-CP ngày 
15/7/202 1 cüa ChInh phü ye ChuGng trInh tong the cãi cách hành chInh nhà 
nuâc giai don 2021-2030, Chi thj so 23/CT-TTg ngày 02/9/2021 cüa Thu tithng 
ChInh phü ye day mnh thirc hin Chumg trInh tong the câi each hânh chInh 
nhà nithc giai doan 2021 - 2030, Nghj quyêt so 01-NQ/TU ngày 04/11/2021 cña 
Tinh üy ye day manh  CCHC tinh Quãng Trj giai don 2021-2025 và các 
Chixcing trInh, Ké hoach CCHC giai don 2021-2025 cüa tinh. Chi tr9ng thirc 
hin eác giài pháp duy trI, cài thin và nâng cao các Chi so PAR II\JDEX, PAPI, 
SIPAS näm 2022. Chi dao  day mnh irng dçing cong ngh thông tin trong thirc 
hin, quàn 1, theo dôi, dánh giá cong tác CCHC, dOi mói cong tác kiêm tra 
CCHC. 

Tip tiic thirc hin có hiu qua vic sp xp, t chüc 1i b may các c 
quan hành chInh, don vi s1r nghip cong 1tp theo quy djnh. Tiêp tiic thirc hin 
tinh giãn biên chê theo 1 trInh.Thrc hin dông b các giái pháp nâng cao chat 
hiçing cti ngü can b, cOng chirc, viên chirc trén dja bàn tinh, thirc hin tuyên 
ding, thi thàng hang, nâng ngch dôi cOng chirc, viên chirc; Ttp trung dào tao, 
bôi duO'ng di ngü can b, cOng chüc, viên chüc ngày càng dáp üng yêu câu 
nhim vu dê ra. 

Tang cTthng cOng tác thanh tra, kim tra trách nhim cüa Thu truâng cor 
quan quãn l hành chInh cap dirói trong cong tac tiêp cong dan, giái quyêt khiêu 
nai, to cao, kjp thôi chân chinh nhü'ng hin chê, yeu kern, xi:r 1 cá nhân, to chi'rc 
vi phm. Tang cithng cong tác quán l nhà niió'c ye thanh tra. Tirng bithc dôi 
mói cong tác thanh tra, khOng ngrng nâng cao hiu qua thanh tra, phát hin, xir 
1 vi phm, bão dam nghiêm minh, chInh xác, kjp thai, dOng thyi tang ci.thng 
hoat dng don dOc, kiêm tra vic thirc hin các kêt lun, kiên nghj, quyêt djnh 
xi l sau thanh tra, nhât là tang t le thu hôi tiên và tài san do vi phm, tiêu circ, 
tham nhüng. 

Triên khai dng b, quyt 1it các giãi pháp phông chng tham nhüng, 
lang phI. Kiên quyêt xi:r l, khäc phiic tInh trng "tham nhüng vat", nhQng nhiêu, 
gay phiên ha cho nguOri dan và doanh nghip. Nâng cao hiu qua cong tác thirc 
hành tiet kim, chOng lang phi trong các linh virc và trên toàn xã hi; trtxóc het 
là trong các cor quan hành chInh nba nuâc. 

Thirc hin dng b các giãi pháp nâng cao hiu qua cong tác tiêp cOng 
dan, giài quyêt khieu nai,  to cáo; thirc hin nghiém trách nhim tiêp cOng dan 
cUa ngñ dmg dâu. Tiêp nhn, giài quyet kjp thai và cOng khai kêt qua giãi 
quyet phàn ánh, kien nghj cüa ngithi dan, doanh nghip. Tang cithng kiêm tra, rà 
soát, giài quyét dut diem các vu khieu nai, to cáo phic tap, kéo dài, dir lun xã 
hi quan tam. Nghiêm tue tO chuc thirc hin các quyêt djnh giài quyêt khiêu nai, 
quy& djnh xü l t cáo da cO hiu lirc pháp luat. 

9. Cüng c6, tang cuô'ng quc phông, an ninh 
Quán trit sâu sc dung iM quc phOng, an ninh cüa Dãng trong tInh 

hInh mdi. Thrc hin các chi thj, nghj quyêt cüa Trung uorng Dâng, Quân u 
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Trung iicing, Dàng uS' Cong an Trung uong, Tinh üy v thim vii quc phông, 
an ninh. Tiêp tiic cüng c tim hrc quc phông, an ninh, xây dimg the tr.n quôc 
phông toãn dan vüng chäc gàn két ch.t chê vâi the tr.n an ninh nhân dan, bâo v 
vüng chäc dc l.p, chü quyên, lcii Ich quôc gia; Kêt hqp chat ch phát trién kinh 
tê, van hóa, xâ hi vói bão dam quôc phông, an ninh, chü tr9ng ving sâu, vcing 
xa, biên giói, hãi dâo. 

Tang c1.r&ng phông chng, khc phiic hu qua thiên tai, bào liit; tim kiêm 
ciru ntn. Xây drng cci si xã, phumg, thj trân ciim an toàn lam chü, sn sang 
chiên dâu và an ninh trt tir ngày càng vttng chäc. Nâng cao chat hxqng tong hqp 
cua lire li.rcing cong an xã, bao ye dan phô, dan quân tu ye, du bi dông viên, thuc 
hin tot nhim vi huân 1uyn, khã nàng san sang chiên dâu trong mci tInh 
huông. Thirc hin tot chuong trInh hçrp tác giCta 1irc lucmg vu trang Quâng Trj 
vri 1c 1uçng vu trang các tinh ban Lao có chung du&ng biên gith nhàm dam 
bão an ninh quôc gia, phông chông ti phm. 

Dam bâo trt tir, an toàn xã hi; tüng buâc day liii, lam giâm các diu kin 
nay sinh các loai ti phm và vi phm pháp 1ut; tp trung dâu tranh vói các loai 
ti phm, nhât là ti phm có tO chc, ti phm hInh sij lien quan den "tIn ding 
den", cho vay lãi n.ng, ti phm ma tüy, ti phm cong ngh cao...; Tiêp tic 
kiêm tra, rà soát, xoá các diem den, diem tiêm an TNGT trên QuOc l, ththng 
tinh, duing ni thj, dung GTNT; Chi dto thirc hin các bin pháp dam bão trt 
t1r ATGT trên dja bàn tinh, phân dâu giàm cà 3 chi tiêu so vri näm 2022; giãm 
tai nn giao thông dc bit nghiém tr9ng; tang cu&ng cOng tác phông, chong 
cháy no. 

10. Nãng cao hiu qua hott dng di ngo1i 
Tip tic quán trit và trin khai thirc hin nghiêm tüc Két lun so 33-

KL/TW ngày 25/7/20 18 cüa B Chmnh trj. Triên khai có hiu qua Quyôt djnh sO 
173 7QD/TU ngày 3 0/3/2020 cUa Tinh üy Quy djnh thông nhât quãn iS' các hot 
dng dôi ngoi trên dja bàn tinh. Trin khai hiu qua e ho?ch ngoi giao phát 
triên kinh tê và các nhim vv do B Ngoi giao, Tinh üy, UBND tinh giao thrc 
hiên. 

Tip tiic th?c hin tt cong tác 1 tan dôi ngoi, tham gia don tip và lam 
vic vâi các doàn khách quOc té khi den tham và lam vic ti dja phucing. Tang 
cuông quan h hru nghj d.c bit và nâng cao hiu qua hoat  dng hqp tác, dâu tir 
giva tinh Quãng Trj vâi tinh Savannakhet và SalavanlLào. Dày manh  hcip tác 
giUa tinh Quàng Trj vói các dja phucing trên tuyen Hành lang kinh te DOng - 
Tây. Nâng cao hiu qua quàn iS' nhà nuc ye dOi ngoi; thüc day hi nhp quOc 
te và day mnh ngoi giao kinh tê. Thüc day ngoi giao van hóa; cOng tác quãn 
iS' nhà nithc ye bien giii và nâng cao nàng 1rc di ngü can b lam cOng tác dOi 
ngoii. TIch circ vn dng các dir an va vin trçl phi d%r an mâi vâi tOng giá trj 
cam kêt du uâc là 6 triêu USD. 

11. Tip tijc dy mtnh cong tac thông tin, truyn thông, phát triên 
kinh t s, xã hi s 

Tip tiic trin khai Nghj quyt 02-NQ/TU ngày 04/11/2021 cüa Tinh üy 
ye chuyen dOi sO den näm 2025 và giai don den 2030; Ke hoch so 5884/KR- 
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UBND ngày 21/12/2020 cüa UBND tinh v vic irng ding cong ngh thông tin 
phát triên ChInh quyên so va bâo dam an toàn thông tin mng trong hoit dng 
cUa các cci quan nhà nithc tinh Quáng Trj näm 2021 và giai don 2021 : 2025; 
Kê ho.ch so 59801KH-UBND ngày 28/12/2020 cüa T.JBND tinh ye triên khai 
th%rc hin Chuong trInh chuyên dôi so quôc gia den näm 2025, dinh  hithng den 
näm 2030 trén dja bàn tinh Quâng Trj; Quyêt djnh so 1982/QD-UBND 
29/07/2022 ye ban hành De an Chuyên dôi so tinh Quáng Trj den näm 2025, 
djnh huâng den näm 2030. 

Tip tVc  nâng cao hiu qua quàn 1 nhà nuóc ngành Thông tin và Truyên 
thông, dic bit trên các linh virc cOng ngh thông tin, chuyên dôi so, viên thông, 
Internet, thông tin dôi ngoi, thông tin din tfr và thông tin co sâ. 

Chi dao  các Co quan báo chI, CáC co quan thông tin 4i chñng trên dja bàn 
day mnh thirc hin cong tác thông tin, tuyên truyên các s1r kin, 1 hi, các boat 
dng tr9ng tam cüa tinh trong nãm. PhOi hçip các don vj lien quan to chc triên 
lam lim dng bàn do va trung bay tu 1iu ye chü dê "Hoàng Sa, Tnthng Sa cüa 
Vit Nam - NhQng bang chimg ljch sir và pháp li". Tang cu&ng dam bão an 
ninh mng, an ninh thông tin và h tang k thu.t thông tin và truyên thông. Day 
manh thông tin dôi ngoi và hcp tác quôc tê ye thông tin và truyên thông. Khai 
thác có hiu qua Ciim Thông tin dôi ngoi tai  Cüa khau QuOc té Lao Bão, Ci:ra 
khâu QuOc tê La Lay; san xuât phim, xuât bàn các an phâm, tài 1iu plc vi 
cong tác thông tin dOi ngoi. Kbai thác và dng tâi ni dung phong phü, hap dan 
cho Cong Thông tin dôi ngoi Quáng Trj. 

Trên day là Báo cáo tInh hInh kinh t - xâ hi và quc phông an ninh näm 
2022 và kê hoch phát triên kinh tê - xã hi, dam bão quOc phông - an ninh nàm 
2023 cia tinh, Uy ban nhân dan tinh kInh trInh HDND tinh./.....-- 
Niyi nhin: TM. UY BAN NHAN DAN 
- Van phàng Chinh phü; CHU TICH 
- Thumg trirc Tinh üy; 
- Chñ tjch, các PCT, các UV UBND tinh; 
- Di biêu HDND tinh; 
- Các sO, ban ngành, doàn th& 
- Các co quan TW trén dja bàn; 
- VP Doàn DBQH và IThND tinh; 
- UBND các huyn, thj xã; 
- Chánh Van phông, các PVP UBND tinh; 
-Li.ru: VT,THU. 

Vô Van Hirng 
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