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BAO CÁO
Tlnh hInh kinh t - xa hôi, quc phông- an ninh tháng 02 nãm 2021
I. TiNH HiNH KINH TE - xA HO!
1. Linh v.yc kinh t:
1.1. San xuit nông, lam ng/lp và thufi san:
a. Nóng nghip:
- Vê trng trQt. TInh dn ngày 15/02/202 1, cay lüa gieo cy 25.792 ha,
b.ng 98,83% so vâi cüng k' näm trurc; cci cu chü yêu các Ioai ging lila ngän
ngày và crc ngn nhiI: HN6, Dài Thcim 8, Bc Thcim 7, An Sinh 1399, Khang
Dan 18, HC95, Btc Thjnh, Thiên Uu 8.. .Cây ngô gieo trng 2.505 ha, bang
85,48% cong k' nãrn truOc; khoai lang 1.109 ha, btng 86,71%; s.n 6.325 ha,
bang 83,42%; 1c 2.020 ha, bang 78,81%; rau các 1oi 3.163 ha, bang 97,47%;
dâu các loai 454 ha, bang 103,65%; cay ót cay 322 ha, b.ng 91,48%...
- V chán nuoi: TJOc tInh dn 28/02/202 1, dan trâu có 2 1.900 con, giám
2,23% so vâi cüng th&i dim näm 2020; dan bô cO 55.258 con, giâm 1,68%; dan
1cm thit có 133.000 con, tang 30,39%; dan gia cam có 3.160 nghIn con, tang
0,32%; trong do: dan gà 2.450 nghIn con, giâm 1,61%. San li.rçmg thjt hcii xuât
chuông tháng Hai uâc tInh dt 3.844,5 tan, tang 48,32% so vri cüng k' nam
tm6c. TInh chung 2 tháng Mu nam 2021, san krçing thjt hcii xuat chung i.thc
tInh dat 7.70 1,6 t.n, tang 36,77% so vi càng k' nam tnrâc.
Trong tháng 02/2021, djch tä 1cm châu Phi xáy ra t?i 03 xâ cüa 02 huyn
Vinh Linh, Triu Phong vOi tng s 1cm mac bnh 14 con (07 1cm nái và 07 1cm
thjt) tng tr9ng lircing tiêu hüy 1.305 kg.
b. Lam nghiçp:
S cay lam nghip trng phân tan tháng Hai uâc tInh dat 650 nghIn cay,
giàm 3,63% so vfmi cüng k' nam truOc; san hrçing g khai thác 58.600 m3, giãm
10,58%; san hrorng cüi khai thác 9.350 ster, giàm 0,64%. TInh chung 2 tháng
dâu nàm 2021, s cay lam nghip trng phân tan uOc tInh dat 678 nghIn cay,
giãm 2,45% so vuói cüng k' näm tnrmc; san h.rqng g6 khai thác 126.498 m3,
tang 5,96%; san lircing cüi khai thác 19.882 ster, tang 1,82%. Trong tháng Hai
và 2 tháng dâu näm 2021 trén da bàn tinh không xày ra cháy r1rng.
Cong tác kim soát vi pham lam 1ut di.rçyc tang ci.r&ng; trong tháng, dâ
phát hin và bat giü 04 vii vi pham; lam san tam giü 8,5 m3 g các l°ai, 02 may
cua xãng, phá buy 01 lan tr?i và tháo g 275 by dng vt rmg.
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c. Thu san
Tng san li.rcrng thüy san tháng Hai i.rOc tInh dtt 3.321 tin, tang 0,61% so
vâi cüng kS' näm tri.ràc'; trong do, san krçing thüy san nuôi trông ithc tInh dat
305 thn, tang 0,56% so vth cOng kS' nàm tnróc2; san h.rçng thOy san khai thác
.róc tInh dat 3.0 16 tan, tang 0,62% so vOi cOng kS' näm tru6c3. TInb chung 2
tháng du näm 2021, tng san luçing thOy san rnc tInh dat 5.447 tin, tang 0,44%
so vOi cOng k' nAm trixàc4; trong do san krçing thOy san nuôi trng i.râc tInh dat
733 thn, tang 0,65% so vOi cOng k' nãm trLróc5; san luqng thOy san khai thác
i.rcc dat 4.7 14 tin, tang 0,41% so vài cOng kS' nãm truOc6.
1.2. Cong ng/iip
- Chi s san xut cong nghip tháng Hai uôc tInh giám 13,06% so vi
tháng tri.râc và tAng 7,03% so vài cOng kS' nAm tnthc7. TInh chung 2 tháng dâu
nAm 2021, chi s san xut cong nghiêp uâc tInh tang 8,05% so vói cOng kS' nAm
truâc (2 tháng du nAm 2020 tAng 11 ,46%)8.
- Mt s sAn phm chO yu trong 2 thAng du nAm 2021 so viii cOng kS'
nAm truâc tAng cao: bia ion tAng 73,39%; du nhira thông tAng 64,65%; ttrn lqp
proximang tAng 54,41%; 1p dOng cho xe may, xe dap tAng 49,04%; vAn ép tAng
25,96%; niic boa quA, tAng hrc tang 20,29%; din sAn xut tang 18,14%... Mt
s sAn phârn tAng thâp: tinh bt s.n tang 8,04%; phân hóa h9c tAng 7,27%; dá
xAy dirng tAng 3,39%...Mt s sAn phm giAm: gach xây dmg bang dt set nung
giAm 0,38%; corn lé, qun áo giAm 1,56%; thOy hAi sAn ch biên giAm 1,96%; xi
mAng giAm 2,53%; nuàc may giAm 4,51%; sAm dOng cho xc may, xe dp giAm
4,64%; dAm g giAm 4,95%; din thixang phAm giAm 7,32%; g cxa hoc xé
giAm 9,18%; gach khi bAng be tong giAm 22,55%.
1.3. Thu'ong m,i - Djc/z v
- Tng rnirc ban lé hang hóa và doanh thu djch vi tiêu dOng tháng Hai uâc
tInh dat 2.936,64 t' dng, tAng 2,70% so vOi tháng truc vA tang 2 1,02% so vói
cOng k' nAm trir6c9. TInh chung 2 tháng dAu nAm 2021, thng mOe ban lé hang

'Trong do: cá 2.505 tAn, tang 0,27%; tOm 150 tAn, giãm 1,64%; thüy san khác 666 tAn, tang 2,46%
Trong do: cá 203 tan, tang 2,37%; tOm 102 tan, giám 2,86%
Trong do: cá 2.302 tan, tang 0,09%; thi,y san khác 666 tan, tang 2,46%
"Trong do: cá 3.872 tan, tang 0,30%; tom 317 tAn, bang cüng kS' nãm truâc; thOy san khác 1.258 tan, tang
0,98%.
Trong do: cá 491 tAn, tang 0,97%; tom 242 tAn, bAng cüng k' näm tnràc
6
Trong do: cá 3.381 tan, tang 0,21%; thciy san khác 1.258 tan, tang 0,98%
so vOl cüng kS' nãm truOc ngành khai khoang giãm 6,44%; cOng nghip ch biOn, chê to tang 7,15%; san xuât
và phân phôi din tang 12,41%; cung cAp nuOc, hoat dng quãn lvà xu 1' rác thai, nirOc thai giãrn 1,13%;
Trong do: ngành khai khoáng giâm 5,14%; cong nghip chO biên, ché to tang 9,28%; san xuât và phàn phOi
din tang 9,48%; cung cap nLrOc, hoat dng quàn Iy vàxr I rác thai, nuàc thai giãm 2,51%
' Trong dO: doanh thu ban lé hang hóa 2.60 1,87 t dOng, tang 3,89% và tang 23,33%; doanh thu Itru trü và an
uông 227,90 t dng, giãm 8,65% vã tang 4%; doanh thu du Ijch lit hành không phát sinh; doanh thu djch vii
khác 106,87 t dOng, tang 1,12% và. tang 9,32%.
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hóa và doanh thu djch v11 tiêu dung rrc tInh dat 5.796,22 t dng, tang 8,96% so
vói cüng k' näm truâc, nu loai trir yu t giá tang 8,50%'°.
- Chi s giá tiêu dtng tháng Hal tang 2,62% so vOi tháng truóc, tang
2,71% so vói tháng 12 näm truâc và tang 1,98% so vâi c1ng kS' nãm trtthc. Chi
s giá tiêu dung bInh quân 2 tháng d.0 näm 2021 tang 0,42% sO vOi cüng kS'
näm truic.
- Trong tháng Hai, chi s giá yang tang 1,03% so vói tháng trirâc, tang
2,99% so vOi tháng 12 näm trixâc và tang 28,52% so vâi cüng kSr näm trtxâc; Chi
s6 giá do la M giàm 0,31% so vâi tháng tmc, giãm 0,50% so vol tháng 12
nàm truOc và giãm 1,51% so vOi cüng kS' näm trixOc. Binh quân 02 tháng, Chi sO
giá yang tang 29,59% so vOi cüng k' näm truOc; Chi so giá dO la M giâm
1,24% so vOl cüng k' nàm truOc.
- Trong tháng 2, Doanh thu van tái u6c tInh dat 166,71 t dng, tang
3,84% so vOi tháng trixOc và tang 17,87% sO vOi cüng k' näm trtxOc"; So hxçit
hành khách vn chuyn ixOc tInh dat 766,7 ngh'm HK, tang 26,36% so vOi tháng
tnrOc và tang 46,50% so vOi c1ng kS' näm tri.rOc; s hxqt hành khách luân chuyM
uOc tInh dat 60.783,5 nghIn HK.km, tang 23,02% và tang 42,07%; Khôi hrng
hang hoá vn chuyn uOc tInh dat 884,3 nghIn thn, tang 7,98% so vOi tháng
trtrOc và tang 10,40% so vOi cüng k' näm tnrOc; khôi h.rng hang hoá luân
chuyn uOc tInh dat 61.681 nghIn tn.km, tang 4,63% và tang 16,42%. TInh
chung 2 tháng du nam 2021, doanh thu 4n tâi irOc tInh dat 327,25 t' dng,
tang 10,84% so vOi cüng kS' näm truOc'2; s luçt hành khách vn chuyn uOc
tInh dat 1.373,5 nghIn HK, tang 11,02% so vOl cüng kS' nám truOc; s krçit hành
khách luân chuyên lthc tInh dat 110.194,7 nghIn HK.km, tang 12,58%. TInh
chung 2 tháng dâu nam 2021, kMi 1ung hang hoá vn chuyn ixOc tInh dat
1.703,2 nghmn tan, tang 6,44% so vOl cüng k' näm trtiOc; khi hrçng hang hoá
Iuân chuyn i.rOc tInh dat 120.630,5 nghIn thn.km, tang 9,37%.
1.4. Tài chIn!,, ngân hang
- Tng thu ngân sách dja bàn dn 28/021202 1 là: 656.706 triu ding/KH
3.450.000 triu dng, dat 19% dir toán dja phung giao và 23% dir toán trung
iicng, bang 128,2% cüng k' nãm 2020; Trong do: Thu ni dja: 468.079 triu
dông/KH 2.970.000 triêu dông, dat 15,8% dir toán và dat 19,7% dr toán trung
l.rcing, bang 101,4% cüng kS' nam 2020; Thu XNK: 185.002 triu dng/KH
tO

Xét theo ngành hot dng, doanh thu ban lé hang hóa LrOc tInh dt 5.106,28 t dng, chim 88,10% tong rntrc
và tang 9,77% so vài cüng kS' näm truOc; Doanh thu djch vi kru trci và an uOng uOc tInh dt 477,38 t' dông,
chiêm 8,24% tong mic va tang 3,82% so vâi cing k' nàrn trtràc; Doanh thu du ljch Iü hành khOng phát
sinh;Doanh thu djch vt,i khác uOc tinh dat 2 12,56 t dOng, chiêm 3,66% tong mác vâ tang 2,14% so vOl cüng kS'
nàm tnrOc.
Trong do: doanh thu vOn tãi hãnh khách 32,52 t' dOng, tang 19,88% và tüng 36,44%; doanh thu vn tãi hang
hOa 111,09 t) dông, tang 0,18% và tang 13,32%; doanh thu djch vi ho trci van tái 23,10 t' ding, tang 2,56% và
tang 18,06%
'2 Trong dO: doanh thu vn tãi hành khách 59,65 t dOng, tang 12,06%; doanh thu vn tãi hang hóa 22 1,98 t
dOng, tang 9,61%; doanh thu djch vu ho trçx vn tâi 45,62 t dOng, tang 7,89%.
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480.000 triu dng, dat 38,5% du toán dja phuong, dat 38,5% dir toán Trung
i.rcng và b.ng 336,2% so vâi cüng k' 2020.
- Tng chi ngân sách dja phuong dn ngày 28/02/202 1 là: 909.450 triu
dng!KH 9.161.970 triu dng dat 10% dir toán dja phucmg giao, bang 82% so
vth cüng kS' 11am truóc; Trong do, Chi dAu tu: 76.762 triu dông/KH 1.400.710
triu dng, dat 5% dir toán, btng 69% cüng k' näm trinc. Chi thung xuyên:
661.589 triu dngIKH 4.874.521 triu dng, dat 14% dir toán, bng 93% so vâi
ciing k' näm truâc.
- Lãi sut trén dja bàn tinh trong tháng Co bàn n djnh. Tr du näm dn
15/02/202 1, huy dng vn trên dja bàn dat 26.277 t dng, giãm 80 t' dông vOi
t' I giãm 0,3% so vi cué,i näm 2020; Tng dix nç cho vay di vi nén kinh th
dat 36.659 t dng, giàm 19 t dng vOi t' l giám 0,05% so vâi cuôi nãm
2020's; Nçi xâu là 976 t dông, chiêm 2,66% tong dix no.
1.5. Diu tu
- Vn du tix thirc hin t1r ngun ngân sách nhà nuâc do dja phucmg quán
l tháng Hai uâc tInh dt 131,81 t dng, giám 30,91% so vOi cüng kS' nàm
truc'4. TInh chung 2 tháng dAu näm 2021, v6n du tu thirc hin tir nguôn vn
ngân sách nba nuâc do dja phucing quán 1 uâc tInh dat 286,32 t dông, bang
7,75% kê hoach nãm 2021 và giám 19,80% so vi cüng k3' näm truOc'.
Theo báo cáo cüa Kho bc nhà ni.râc tinh, tü du näin dn 31/01/2021,
giái ngân 373 t dng, chU yu giãi ngân vn ké hoach näm 2020; trong do:
ngun von dja phucing quán l da giâi ngân 363 t dông.

V

- Trong tháng, UBND tinh ban hành chAp thun chü tri.ro'ng dâu tu cho 04
dir án1vâi tOng von: 888,411 t dông; Trong do có dir an quy mô von Ian nhu
di,r an Trang trai chän nuOi 1ng ding cOng ngh cao cña Cong ty TNHH Phát
trin Nãng luçing và NOng nghip Cong ngh cao Quáng Trj có tng von däng
k tri.râc thu là 842,911 t dng. Th%rc hin thu tç1c giàn tiên d cho 05 di,,r an.
1.6. P/thE trkn doanli ngIzip
Tip tiic thrc hin t& vic xü l cac h so dang k doanh nghip. Tr ngày
01/02/2021 den ngày 28/02/2021, toàn tinh có 33 doanh nghip và 05 dan vj
1nrc thuOc däng k thành 1p rnâi vOl thng vein dàng k là hon 545,7 t dng,
giãm 4% ye sO doanh nghip dang k so vOi cüng k' nãm 2020, s vn däng k
bInh quân mtt doanh nghip dat han 16,5 t dng; cO 33 lucrt doanh nghip thirc
hin các thu ti1c dang k thay di (thay di vn diu l, ma rng ngành ngh
' Trong do: Dir nç cho vay ngn hn dt 16.664 t dng, giàm 159 t ding (giãm 0,94%) so vOl cui nàm 2020
Va chiêm t trçng 45,46%/ tong dir nq; dir nq cho vay trung, dài hn dt 19.995 t' dông, tang 140 t dông vâi
I tang 0,7% so vOl cuOi näm 2020 vã chirn t' trong 54,54%/tong dir n.
' Bao gOm: vn ngân sách nhâ nuàc cap tinh 108,97 tdOng, giãm 26,10%; vOn ngãn sách nhà nirOc cap huyn
22,50 t d6ng, giãm 39,47%; vn ngân sách nhà nirOc cap xa 0,34 t dng, giarn 94,39%.
' bao gOm: vn ngân sách nhà nuâc cap tinh 237,0 1 t dOng, bAng 7,66% kE hoch vA giàm 12,79%; vOn ngan
sách nhà nu0c cAp huyn 48,29 t dông, bang 8,72% kê ho?ch vA giãm 34,18%; vOn ngân sách nhà nirOc cap xA
1,02 t dOng, bang 2,11% kO hoach và giAm 91,43%.
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kinh doanh, dja chi, ten, thành viên....). S doanh nghip tam ngirng boat dng là
11 doanh nghip, giãm 18% vâi cüng k' nãm 2020; so doanh nghip hoàn tat
thU t11c giãi the, ch.m dirt hoat dng san xuât, kinh doanh là 05 doanh nghip,
giâm 58 % so vâi cUng kS' näm 2020.
2. V linh vuc van hóa - xa hôi:
2.1. Lao d3ng, Thwcrng bin/i và Xã /q3i:
- V dgy ngh, vic lam:
UBND tinh dã ban hành K hoach v trin khai thirc hin cong tác giáo
dic ngh nghip näm 2021; HuOng d.n các dja ph.rang, cci sâ giáo dc nghê
nghip xây dirng k hoach dào tao ngh cho lao dng näm 2021.
Dn ngày 19/02/202 1 toàn tinh dâ giãi quyêt vic lam cho 1.360 lao dng,
trong do: vic lam trong tinh: 1.000 lao dng; vic lam ngoài tinh: 50 lao dng;
vic lam ngoài nithc: 310 lao dng, trong do xuât khu lao dng 287 lao dng
(chia theo các thj tru&ng: Dài Loan: 51 lao dng; NIit Ban: 236 lao dng).
- V cong tác giám nghèo bé'n vthig:
UBND tinh trin khai, huOng dn các huyn, thj xã, thành ph tang cu?ing
thirc hin nhân rng mô hInh thoát nghèo bn vung a dja phuang; Ban hành Kê
hoach kim tra, giám sat chuang trinh giám nghèo ben vüng nm 2021.
- Vé' Thicrng binh - Lift sj và ngwô1 có cóng:
Trong tháng, UBND tinh huang dn các dja phtrng t.ng qua ChU tjch
nuOc cho di ttrcmg chInh sách Ngui cO cong nhân dip Tt Nguyen dan näm
2021. Dã tp trung giâi quyt 142 h s ch d nguôi có cong các loai'6
- COng tác báo trcr xâ hç5i:
Trong tháng, UBND tinh tp trung theo dôi, tng hçip và báo cáo tInh hInh
d&i song cUa Nhân dan trén dja bàn tinh trong và sau dip Tt Nguyen dan Tan
Sru näm 2021. Theo do, dã trao 95.928 suAt qua cho nguii có cOng, gia dInh
chInh sách ngl.rai có cOng, ngtthi nghèo, di tl.rclng bâo trçl xâ hi, ngi.r&i cao
tui, tré em có hoàn cãnh khó khãn và các d6i t.rçmg khác, tng kinh phi là
52.45 1,4 triu dng'7.
Tng hcip tInh hInh thirc hin h trcl v nhà a bj thit hai do thiên tai theo
Nghj quyêt so 1 65/2020/NQ-CP. Theo d, toàn tinh cO 196 h gia dInh bj thit
'6 Trong do: 07 truemg hqp trç cap hang tháng; 101 tru&ng hcip huàng trq cap i lan; 05 tru&ng hccp giOl thiu dn
Hi dông Giám djnh Y khoa tinh Quãng In giám djnh ngLi hot dng kháng chién bi nhim chat dc hóa h9c,
con lit s khuyét tt dé xc dinh t l suy giam khâ nang lao dng do bnh tt; giãi quyêt 01 h so Uu dâi giáo
di,ic; 01 h so hthng trc cap nuOi di.ring d6 v&i ngu&i có cong giôp d& cãch mng; di chuyên 08 h so ngui cO
cong vâi cách mang di và din; dinh chInh, bô sung thông tin trong 03 h so ngixii có công; 07 trLrnng hcnp thi,rc
hin cp mài, cap Iai the, giy chtrng nhii; trinh BO Lao dng - TB&XH cap li 08 Bang TO qu6c ghi cOng.
Trong dO: Qua cUa ChCt tjch nuâc là 8.866,8 tniu dông dé tng 29.030 suát qua cho ngithi co cong và gia dInh
chInh sách ngu&i có công; Qua tong tü Ngân sách dja phuang (tmnh/huyn) là 3.563,6 triu dông dé tng 6.847
suát qua cho gia dInh chinh sách ngtrôi cO cOng; h nghèo và di tticing báo trq xä hi cO hoàn cánh khó khãn;
Qua tang tr kinh phi xâ hi hóa là 40.021 triu dOng dê tang 60.05 lsuãt qua cho h gia dmnh chInh sách, h
nghèo, dôi ttrcnng bâo tnç xã hi và h gia dmnh cO hoàn cãnh khO khAn.
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hi nng do thiên tai gay ra trong tháng 10 näm 2020 và kinh phi ducic h trçl là
4,21 t' dng. Chi do, h.ràng dn các huyn, thj xâ, thành phô triên khai thrc
hin các ch d, chInh sách di väi ngrnii cao tuôi và dôi trçYng bâo trçi xâ hôi.
- Báo ye, chãm soc tré em và bInh dáng giái:
Clii dao, hithng dn các dn vj, dja phtxcing trong vic phát hin, h trç, can
thip &i vth trixông hçip tré em bj xâm hai hoc có nguy cci bj bao hrc, bóc 1t, bô
ri và tré em có hoàn cänh dc bit theo Lut tré em 2016 và Nghj djnh 56. To
chüc kim tra, hu&ng dn các huyn, thj xa, thãnh ph trong vic trin khai thirc
hin Quyt dlnh s 06/QD-TTg ngày 03/01/2019 cüa Thu tuàng ChInh phü ye quy
dinh tiêu chu.n, trInh tir, dánh giá và cong nhn xâ, phu&ng, thj tr.n phü hçp vói
tré em.
Xây dmg k hoch truyn thông v tré em và bInh dng giOi thông qua các
kênh thông tin, các chuyên trang, chuyén mirc trén Dài PT-TH, các Báo; trang
Fanepage VI Trê em và BInh ding giôi Quáng Trj. Trin khai các hot dng dã k
kêt hcp tác vOi to chtrc phi chInh phU ye trin khai các hoat dng dir an báo v tré
em và Birth dang g1c9i näm 2021.
2.2. Vii
- Tlnh hInh dich bênh:
Trong djp Tt Nguyen dan Tan Siru nam 2021, h.rçmg ngisi trâ v dja
phuong dông diic; tri.rc din bin phi'rc tp cüa djch COVID-19, cOng tác phOng
chông djch thrçic tinh chi dao sat sao. Tinh dâ chi dao các cAp, các ngành dam
bão nguii dan don mt cái Tt an toàn và han ch thAp nhAt s1r lay lan dlch
bnh. Tinh den ngày 18/02/2021, không ghi nhn ca mAc COVID- 19 trong dqt
djch büng phát tr& lai nay, cOn 101 trung hçip dang each ly tp trung.
Trong tháng, trén dja bàn tinh có 550 tru&ng hcip mAc bnh cüm, giãm
18,40% so vâi cüng k' näm tnrâc; 07 tri.rOng hcip mAc bnh ly Amip, giãm
4 1,67%; 10 tru?mg hgp mAc bnh ly trirc trüng, giám 7 1,43%; 02 tri.rng hcp
mac bnh quai bj, giám 60%; 03 tru&ng hcip mAc bnh thus' du, giâm 88,02%;
106 trixng hçip mAc bnh tiêu chãy, thng 23,26%; 10 trixOng hçip mAc bnh viêm
gan virut, tang 233,33%; 15 tnrmg hçip mac bnh st xuAt huyt, giãm 91,52%.
NhIn chung trong tháng hâu ht các loai bnh djch xãy ra trén dja bàn tinh du
giãm, riêng bnh viêm gan virut có xu huing tang manh. Không có trung hcip
t1r vong do djch bnh.
- Tmnh hInh nhilm HI V/A IDS: Trong tháng, dä phát hin them 01 tni&ng
hçip nhim HIV mâi (TP Dông Ha). TInh dn nay, sO ngi.rari nhim HIV con
song t?i Quáng Trj là 254 ngrOi (s tré em diiOi 15 tui nhim HTV là 11 tré, s
ha m mang thai nhim I-flY sinh con là 39 bà mc). S bnh nhân tü vong do
AIDS toàn tinh tInh den thii diem trén là 98 ngi.thi.
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- Trong tháng, cong tác thanh tra, kim tra vic tuân thu ATTP trong dip
Tt thrçic tang ci.rmg; trén dja bàn tinh không có v ng dc thrc phâm ion nào
xây ra; chi xãy ra môt s vu ngô dc thirc an nhç dã dtxcic kjp thai ciru chüa.
2.3. Giáo dyc và Dào 4w
Tháng 2 là thii dim djch bnh Covid-19 biing phát trO !ai và din biên
phOc tap; trithc tInh hInh do, ngành Giáo diic và Dào tao tinh luôn barn sat các
van bàn chi do, hixOng dn cüa B Giáo diic — Dào tao, cüa UBND tinh dê chi
dao, on djnh tInh hInh dy h9c bInh thu&ng, dã kjp thai ban hành van bàn quán
trit nghiêm tue trong can b, giáo viên, h9c sinh.
Chi dao t chOc Hi nghj sa kt h9c k' I, trin khai nhim v11 tr9ng tam
h9c k' II näm h9c 2020 - 2021 .Chi dao t chOc Hi thi hung bin ting Anh h9c
sinh THCS và THPT cp tinh dat kt qua tôt.Tô chtrc Hi thi giáo viên day giOi
tinh cap trung bce pM thông cAp tinh vOi s h.rcmg dang k dir thi là 230 giáo
vien.
2.4. Hoyt tt3ng Van /,óa, The dye - The 1/lao
To chirc thirc hin t& các hoat dng trang trI khánh tit, tuyên truyn c
th)ng trirc quan Chào mrng thành cong Dai hi dai biu toàn quOc lan thO XIII
cüa Dãng, K' nim 91 näm Ngày thành 1p Dãng Cong san Vit Nam, mfrng
Xuân Tan Scru - nàm 2021. Các co quan, don vj, dja phuang dã thixc hin thay
mOi 1.000 bang ron, 150 ciim panô, 3.000 áp phIch, câ hi, khAu hiu tuyên
truyn; xây drng han 50 chuong trlrth, tin bài, phóng sir...
Do tInh hInh djch bnh Covid- 19 trên th giOi và trong nuOc CO nhng
din bin phirc tap, d dam bào các yeu câu ye cong tác phông, cMng djch va
thrc hin kin chi dao cüa lath dao tinh, Si Van hóa, Th thao và Du ljch da
phOi hçip vOi cac co quan, don vj lien quan dông thOi chi dao các don vj trçrc
thuc t chOc, diu chinh quy mO hoc tm hoãn các hoat dng phü hcTp vOi tinh
hmnh dich bnh'8.
Ban hành Quyt djnh thãnh 1p Ban T chrc Dai hi Th dic Th thao
tinh Quãng Trj lAn thr VIII, näm 2021-2022. Tiêp tiic quan tam cOng tác tuyên
chon, dào tao, bM du0ng v.n dng viên; tp trung các mOn the thao thành tIch
cao có th manh cüa tinh. Tng s VDV tai các di tuyn là 130 VDV (trong do
CO 94 VDV tuyn nang khiu, 11 VDV tuyên tré, 25 VDV tuyén tinh).
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Sâ VH,TT&DL vâi Dài Phát thanh - Truyn hmnh tinh diu chinh, t chrc ghi hInh vâ phát sOng 1aj Chi.rang
trinh Ngh thut dc bit chào m&ng Xuân Tan Scru nàm 2021 ccia tinh trén sOng Dãi Phát thanh — Truyên hInh
tinh và trén các kénh thông tin, mang xâ hi dê phic v nhân dan dip TOt; Trung tarn Van hóa — Din Onh tinh tO
chác chiOu phim km dng phc v bO con vOng sâu, vOng xa t?i hai huyn Huâng Hóa, Dakrông t& ngày 11/1
dOn ngày 29/01/2021 (trc ngày 29/11 dOn ngàyl7/12 AL); hoän to chtrc Hi bài chOi m&ng Dàng, mcrng Xuân
Tan Scm; Doãn Ngh thut truyn thóng tinh tO chUc Chirang trInh ngh thut nirng Dang, m0ng Xuân 2021
(dçrt I) tai các huyn Vinh Linh, Triu Phong, Cam L ttr ngày 28/01 dOn ngày 06/02/2021 (tc ngày 16/12 dOn
ngày 25/12 AL); Thu vin tinh tO chirc Khai mac Hi BOo XuOn TOn Scru vài cOc hoat dng: trung bOy mô hInh
sOch chuyOn dO chOo m&ng thOnh cong Dai hi Di biOu toàn quôc Ian thcr XIII cUa DOng và K' nim 91 nOm
ngày thành Ip DOng (3/2/1930-3/2/2021); sách chuyOn dO phong tic 1 TOt vO chào XuOn TOn SCm 2021 (vài
han 100 tä báo, tap chi Trung uong vO 63 t1 bOo cCia các dja phtrang)
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T chirc Hi nghj Ban Chi do phát trin du itch tinh nàm 2021. Ban hành
Kê ho?ch t chrc cutc thi sang tác Logo và Slogan du ljch Quâng Trj; Quyet
dinh thành 1p Ban T chrc L hôi VI Hoà bInh 1n th(r nhAt - näm 2022.
Trong thang 02/2021, do ãnh huâng cüa djch bnh Covid-19, li.rqng kiêu
bào v rnrâc an T&, khách du ljch, khách tham quan t?i Quãng Trj giãm manh;
Các doanh nghip kinh doanh it hành trên dja bàn tinh da chü dng hüy các tour
tham quan ni và ngoi tinh d phông, chông djch. Tng h.rqng khách isâc dat
khoãng 75.000 1uçit, trong do, khách chuyên ngành ucc dtt 24.000 hrçit. Doanh
thu du ljch xâ hi uâc dat 70 t dng (giám 20,4% so vOi cüng kS' näm 2020),
trong do doanh thu hru trO cüa các doanh nghip du ljch chuyén ngành uâc dat
14 t dng (giàm 30% so vâi cüng k' 11am 2020).
3. Thông tin - Truyn thông
- Trin khai K hoach s 58841KH-1.JBND ngày 2 1/12/2020 cüa UBND
tinh ye vic trng diing cong ngh thông tin phát trin ChInh quyên s và bão dam
an toàn thông tin mng trong hoat dng cüa các ci quan nba nirác tinh Quàng
Trj näm 2021 và giai doan 2021 - 2025; K hoach so 59801KH-UBND ngày
28/12/2020 cüa UBND tinh ye trin khai thirc hin Chuong trInh chuyên dôi sO
quôc gia den nãm 2025, djnh hung dn näm 2030 trên dja bàn tinh Quãng Trj;
Chixcng trInh hành dng s 161-CTHD/TU ngày 19/8/20 19 cüa BTV TU: Triên
khai Khung tham chiu ICT phát trin do thj thông minh tinh Quàng Trj, phién
bàn 1.0; Trin khai Khung Kin trüc chInh quyn din tCr tinh Quãng Trj, phiên
bàn 2.0; Duy tn các giãi pháp nhm bão dam an toàn, an ninh thông tin thuc d%r
an Xây dirng ChInh quyn din ti:r tinh.
- TInh dn ht tháng 01/2021 trên dja bàn tinh có 174 dim cung cAp djch
vi bi.ru chInh. Bàn kInh phiic vi bInh quân 2,914 kmll dirn phc v.Tng s
thuê bao din thoai dn cui tháng 01/2021: 654.2 14 thuê bao, tang 655 thuê bao
so vâi tháng trixàc, dt mt dO 102,5 thuê bao/lO0 dan. Tong s thuê bao
Internet c djnh bang rng là 96.542 thuê bao (tang 534 thuê bao), dat mt dO 15
thuê bao/100 dan. T6ng s thuê bao bang rng di dng tháng 01/2021 là:
4 12.800 thuê bao. Tng s tr?m thu phat song diOn thoai di dng (BTS) dang
hoat dng trên dja bàn tinh là 2.443 tram (811 tram 2G, 1064 tram 3G, 858 tram
4G). Tng s thuê bao truyn hlnh trã tin tháng 01/2021: 72.54 1 thuê bao (tang
318 thuê bao).
4. Tài nguyen và Môi trircrng
- Trong tháng, thrc hin tip nhn và thAm tra 22 h s giao dAt, thuê dat;
04 ho si thu hôi dat do trã lai; 03 h sci cap giây chi'rng n1n; k 16 hçip dOng
thuê dAt cüa cac t chic. CAp giAy thing nhn quyn sCr dung dAt cho 456 h sci
thuOc thâm quyn cap huyn ' và 1.479 ho sa thuOc thAm quyên cap tinh cña
DAu giá 71 h so; giao dt25 h so; cong nhn QSD dat 118 h so; cp dt tái djnh cu 01 h6 so;; chuyén milc
dIch sü dung dat 40 ho so; cap Iai GCN 03 hO so; cap dôi có diên tich tang them 70 ho so; gia han 14 ho so; hciy
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các Ca nhãn. Däng k bin dng quyn si:r dung dt cho 1.012 h so t?i các Chi
nhánh Van phông Däng k dt dai cp huyn.
- Hoàn thành cong tác thng ké dt dai näm 2020 cp xã, dang thng hçp
so 1iu cp huyn. Tip tic trin khai thiic hin cong tác bi thuông GPMB, du
tu xay dirng co sâ ha tang cac các dir an Khu dO thj: B&c song Hiu, Nam Dông
Ha GD3, Tái djnh Cu Nam Dông Ha GD1, dir an REGTA, Khu do thj phIa DOng
dithng Thành C&..
- Phê duyêt giá khâi dim d t chirc ban dAu giá quyn str diing dt dcit 1
näm 2021 doi vâi các 10 dt thuc các dir an do Trung tarn Phát trin qu dt
tinh quãn 1; phê duyt giá dAt cii th d tInh tin bi thuOng, h trçi khi Nba
rnx&c thu hôi dat cho 02 du an trén dja bàn tinh.
- Thuc hiên chuyên mvc phát song trên Dài Phát thanh và truyn hmnh tinh
trong tháng 02 vài chü d "Quãng Trj - Cong tác dAu ti! cor sâ h tAng phát trin
qu dat d tang giá trj dAt a tao ngun thu cho ngán sách tinh".
5. Thanh tra
Trong tháng, các don vj trén dja bàn tinh cia tin hành 08 cuc thanh tra
kinh t xà hi tai 09 don vj (06 cuôc tr k' tri.râc chuyn sang; 02 cuc trién khai
trong kS'). Kt thüc thanh tra tai don vj 04 cuc; cia ban hành kt 1un thanh tra
02 cuc; phát hin sai pham và kin nghj thu h6i 220,750 triu d6ng.
Thirc hin t& cOng tác tip cOng dan thixang xuyen và djnh kS' vâi tng s
59 1uçit167 ngixäi/58 vii vic20. Tip nhn 75 don chü yêu lien quan dn dAt dai,
ll'nh vrc hành chInh; trong do don dü diu kin xi:r l là 72 dan.
6. Cong tác (161 ngoi
- Trong tháng 02/2 021, tinh dà t6 chrc don tip 01 doàn vâi 01 li.rçit ngithi
den thãm và lam vic tai tinh Quãng Trj; không cO doàn di cong tác, hçc tp
nuc ngoài. Tir dAu närn dn nay, cia t6 chrc don tip 05 doàn vâi 13 Iuqt nguri
den tham và lam viêc tai tinh.
- Trin khai các boat dng, chucmg trInh, dir an Phi ChInh phü nithc ngoài
ye hçp tác quôc te trong linh vrc khc phiic hu qua born mIn, hçp tác trong linh
vrc y tê, cru trçl ctng d6ng...
- Da 4n dng duc 04 dr an phi chInh phU nuâc ngoài vói giá trj vin tr
là 533,669 USD, nâng t6ng s vin trçi dr an, phi dr an mai phic vij nhu câu
khc phtc hu qua born mm sau chin tranh, phát trin kinh t -xa hi, xóa dói
giãm nghèo tai dja phuong ttr dâu nàm den nay len 07 dir an, phi dr an, tong gia
trj cam kt vin tn dat 883.669 USD. K kt 03 thôa thun qu6c t mâi, tir dâu
näm dn nay dã có 05 cam kit, thOa thun quc t ducc k kt.
GCN 02 h so; thu hi dt 06 hi so; chinh I' trang 4:106 h so. Dâ xt.r I dtng thii hn 439 h so; chm tr 17
ho sa (Chi nhánh Gb Linh: 11 hO so; Chi nhánh Dông Ha: 05 hO so; Chi nhánh Hãi Lang: 01 h so).
20 Tiêp thiräng xuyên ti các don vi 21 lu?t/22 ngiI21 vii vic; tiép dnh kS' và dt xuãt gôm 38 krcrtJ45
nguäi137 vi vic)
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7. Tlnh hInh Quôc phông - An ninh
Trong tháng, UBND tinh dã tp trung chi dao các dja phucmg lam tht
cong tác chun bj giao, nhn quân nàm 2021. Duy trI thirc hin nghiêm nhim
vi sn sang chin dAu các cp, phM hqp nm chic tInh hmnh dja bàn trtrâc, trong
va sau djp Tt Nguyen dan Tan Si'ru, don vj an toàn tuyt di v ngthi và vu khI
trang bj.
Trong tháng, phm pháp hinh sir xáy ra 21 v, lam chit 01 ngixôi, lam
bj thi.rnng 09 ngithi, thit hai tài san khoãng 390,97 triu dng (so vói tháng
trtthc giám 01 vy); Dä diu tra lam rO 21 v11, Mt xir l 35 di tixqng (dat t' 1
100 %). DA phát hin, Mt gi 49 v/46 di ti.rqng vn chuyn, kinh doanh lam
san, hang cm, hang nhp 1u, tng giá trj hang hóa thu gi hcin 3,05 t' dng; xi:r
1 hInh sir 08 viJ08 di tl.rQrng; xir 1 vi phm hành chInh 28 di tucmg; dA phát
hiên, x1r 1 06 vi/ 06 cá nhan vi pham pháp 1ut v môi tru?mg, pht tin 54,5
triu dng; phát hin, Mt 25 vii/ 31 di tixçng có hành vi tang tr, mua ban trái
phép chit ma tüy, thu giti 65.982 viên ma tüy tng hçip.
TInh tir ngàyl5/12/2020 dn ngàyl4/02/202 1 trên dja bàn tinh dA xày ra
42 vli tai nan giao thOng, lam ch& 24 ngixi, bj thucing 38 ngui; so vâi cüng kS'
näm truâc sO vi tang 44,83%, s ngrYi chét tang 71,43%, s ng1Ii bj thi.wng
tang 26,67%. Trong tt cã các vi tai nan giao thông 2 tháng dâu nAm 2021,
ththng b xày ra 40 vii, lam cht 22 ngui, bj thucing 38 ngu?i; dng s.t xãy ra
02 vii, lam cht 02 ng1.ri.
II. MQT SO NHIM VI CONG TAC TRQNG TAM THANG 3
NAM 2021
Ben cnh vic tp trung trin khai th1rc hin hoàn thành các m1jc tiêu,
nhim vi và giài pháp d d ra trong Chucng trInh hành dng cüa UBND tinh
thc hin Ng quy& s O1/NQ-CP ngày 01/01/202 1 cüa ChInh phü; Kt lun s
05-KL/TUJ ngày 03/12/2 020 cüa Tinh üy và Nghj quyêt so 83/20201NQ-}-JDND
ngày 09/12/2 020 cüa HDND tinh v ké hoach phát triên kinh tê - xâ hi nàm
2021; Chuang trInh cong tác tr9ng tam nAm 2021 cüa UBND tinh; Yêu câu các
S, Ban ngânh và dja phuong thirc hin mOt sO nhim vi sau:
- Tip tic thrc hin nghiém tue cac giãi pháp phông, chng djch Covid- 19
trên dja bàn tinh Quãng Trj tai Thông báo s 11/TB-UBND ngày 29/01/2021
cüa UBND tinh;
- Trin khai thixc hin cac ni dung cam kt cüa ngixôi düng d.0 và Ban
Thii&ng vi Tinh üy näm 2020; các nhim viii UBND tinh, Chü tjch UBNID tinh
giao, các Thông báo ket Iun cüa Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh và các vn
bàn hãnh chinh khác;
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- Tp trung chi ctao vii san xut Dông Xuân näm 2019-2020; Chü dng
các phrang an phông, chông dich bnh, diêu tiêt nixc dê dam bão dü ni.rc cho
san xuât Va d?yi song;
- Hoàn thành K hoach hành dông thic hin Nghj quyt Dai hi Bang bô
tmh lAn thir XVII va Chuang trInh hành dng cüa Tinh üy;
2025;

- Hoàn thành k hoach phát trin kinh t xä hi 5 näm giai don 202 1-

- Trin khai, hiiàng dn t chirc Dai hOi Th dijc Th thao các cp và Dai
hi The dic The thao tinh Quãng Trj ln thu VIII, nàm 2021 - 2022.
- Hoàn thin h sci, thu tuc các Ti trInh, d an trInh k' hçp 20 — I-IDND
tinh khóa XVII.
- DAy nhanh tin d thirc hin các di,r an dAu tu' trén dja bàn tinh, dc bin
là các dtr an nãng hrçing. T chirc các hojt dng huâng i:rng "Gi& Trái dat nàm
2021". Tip tiic h trq trin khai xây d%rng Du' an TBA và dithng day 220kV
Bong Ha -Lao Báo, Dr an Cãi tao du'ng dày 110kV DOng Ha - Lao Bào dam
bâotindô.
- Trin khai thrc hin Nghj quyt s6 38/2020/NQ-HDND ngày 23/7/2020
cüa HDND tinh Quy djnh ni dung và mirc chi h trçl hoat dng khuyen cong
trên dja bàn tinh; Tip t11c thirc hin Chu'crng trInh phát triên cOng nghip h trçi
tinh näm 2021./.+

No'i ,zhfln:
- VP. ChInh phi'x (2b); VP Quôc hOi;
- VP. Chi tich ntràc;
- Bô Tu 1nh Quãn khu 4;
- T. vu Tinh ciy; TI. HDND tinh (B/c);
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- UBMTTQVN tinh;
- Các Sâ, Ban ngành, Doàn the;
- Huyen-Thj-Thanh üy; HDND, UBND
cap huyn;
- Chánh, PVP, CV UBND tinh;
- Website tinh;
- Lixu: VT, TH(D).
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