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BAO CÁO
TInh hInh kinh té - xã hi, quôc phông — an ninh tháng 3
vã 3 tháng du näm 2021
Ngay tr du näm, UBND tinh ctâ ban hành, chi dao thirc hin quyt lit
Chixang trInh hành dng cüa UBND tinh thrc hin Nghj quyêt so 01/NQ-CP
ngày 01/01/2021 cüa Chinh phü; Kêt lu.n so 05-KL/TU ngày 03/12/2020 cüa
Tinh üy và Nghj quyêt so 83/2020/NQ-HDND ngày 09/12/2020 cUa HDND tinh
ye kê hoach phát triên kinh té - xã hi näm 2021; Chiwng trInh cong tác trçng
tam nám 2021 cüa UBND tinh. Nh vy, tInh hInh kinh tê - xã hi cüa tinhtrong
3 tháng dâu näm 2021 tiêp tic duy trI ducrc nhjp d tang tnr&ng. Mt so két qua
cu the nhu sau:
!. Ti]NH HiNH KINH TE - XA HOI
1. Linh vrc kinh t
1.1. San xutt nông, lain ng/zp và thuy san
a. Nông nghip
- Vé trông trQt: TInh dn ngày 15/3/2021, cay hta gieo cy dt 25.784,8 ha,
bang 98,80% so vi cüng k näm tru6c; c câu chü yêu các lo?i giOng lüa ngän
ngày và circ ngän niur: HN6, Dài Thom 8, Bäc Thom 7, An Sinh 1399, Khang
Dan 18, HC95, Bäc Thjnh, Thiên IJu 8...Cây ngô gieo trông 3.251,3 ha, bang
112,39% cüng k' nãm tmâc; khoai lang 1.22 1,1 ha, bang 88,10%; san 8.423,4 ha,
bang 103,10%; lac 2.953 ha, bang 101,06%; rau các loi 3.565 ha, bang 105,87%;
dâu các loi584,5 ha, bang 108,10%; cay t cay 375,6 ha, bang 99,71%...Sán
hxçng mt sO loti cay trOng dâ thu ho?ch: Rau các loti 22.623 tan, tang 10% so
vri cüng kS' näm truâc; cay at cay 12 tan, tang 50%...
NhIn chung vii Dông Xuân nàm nay các di tirçmg gay hi trén cay hang
näm không dáng kê, dtc bit chut và ôc bi.nrn yang gay hi rat thâp so vâi mi
näm'.
- V chàn nuôi. U'âc tInh dn 31/3/2021, dan trâu có 21.700 con, giãm
2,69% so vói cüng thai diem nãm 2020; dan bO có 55.258 con, giãm 1,68%; dan
Trén cay lüa: chut, din tich gay hi 90 ha, t' I hi ph bin 5-7%, noi cao 10%; Bnh do on ìà, din tich
nhirn 224 ha, bnh hi chU yéu trén các ging HC 95, Bc thrnr, 7, JR 38,..,, t I bnh phô bin 5-10%, nai cao
15%. Ngoài ra, ray các loi, sâu cuôn là nhô, bnh dôm nãu... phát sinh rãi rác.
Trên cay ngô: sâu keo mia thu, din tich nhirn 84 ha, mt d phô biên 2-5 con/rn2, ncyi cao 10-12 con/rn2, cic b
CO noi 20 conlrn2.
.
.
Trên cay san: Bnh khàrn Ia virus gay hii trên rnt so din tich san rnài trôngscr dung giOng ttr dê Içü 0 các ving bj
bnh nàm tru'Oc, din tIch nhiêrn 22,3 ha, trong dO nng4,3 ha, t l bnh phô bién 7-10%, nai cao 50%, cc b CO
ncii 70-100%.

1cm thjt có 132.270 con, tang 52,44%; dan gia ctm có 3.645 nghln con, tang
15,71%; trong do: dan gà 2.890 nghIn con, tang 14,23%.
San luçing thjt hai xut chung tháng Ba i.rc tInh dat 3.748 thn, tang
24,73% so vài cüng kS' näm truc2. TInh chung qu 1/2021, san luçrng thjt hcii
xuât chuông uâc tInh dat 11.910 tan, tang 3 6,22% so vâi cüng kS' näm tru6c3.
Tr du närn dn ngày 15/3/2021, trén dja bàn t1nh4 Djch tã 1cm Châu Phi dã
xay ra vâi tong so 179 con5 bj bnh, chêt buc chOn hüy, tr9ng h.içmng tiêu hüy
12.278 kg6. Ngoài ra,bnh Viém da nôi c1c trên trâu, bô tiép ti1c xáy ra và phát
sinh v6i tOng so bO mac bnh 35 con7.
b. Lam nghip
Din tIch rfzng trng mi tp trung tháng Ba i.râc tInh dat 432 ha, giãm 4%
so vói cüng kS' näm truâc; so cay lam nghip trông phân tan 27 nghin cay; san
h.rçmng g khai thác 125.702 m3, tang 2,51%; san lucmg cüi khai thác 9.610 ster,
tang 0,37%. TInh chung qu 1/2021, din tIch rmg trOng mOi tp trung uOc tInh
dat 916 ha, giâm 1,40% 50 vri cüng k' näm truâc; so cay lam nghip trông phãn
tan 705 nghIn cay, tang 1,44%; din tIch thng trông di.rcmc chäm sOc 19.5 00 ha và
din tIch r&ng dixçmc khoanh nuOi tái sinh 205 ha, bang càng k' näm tmOc; din
tIch rrng trOng duçmc giao khoán bâo v 22.200 ha, giãm 0,24%; san luvng go
khai thác 242.5 00 m3, tang 0,20%; san hxçmng cüi khai thác 24.239 ster, tang
0,37%.
Trong tháng Ba và qu 1/2021 trén dja bàn tinh không xãy ra cháy rrng.
Cong tác kiêm soát vi pham lam 1ut ducmc tang ci.rng; Trong qu' 1/2021, các ccm
quan chirc nàng dâ phát hin, 1p biên bàn 21 vi vi pham lam 1ut, giàm 12 viii so
vâi cüng kS' näm trl.rc; xCr 1 vi phm hành chInh 10 vi, phat tiên 74,5 triu
dông; lam san tich thu 8 m3 g các loai, giám 60,1 m3 go; 21 kg dng vt ri.rng; 02
may cia xãng; phá hüy và tháo g 350 by dng vt rirng.
c. Thusán
Tng san h.rçing thUy san tháng Ba i.râc tInh dat 4.125 thn, tang 1,84% so
vâi cüng kS' näm tr11àc8; trong do san hiçmng thüy san nuôi trông ixâc dat 817 tan,
giãm 3,66% so vó'i cüng kS' nam truâc9; san 1i.rng thüy san khai thác i.râc tInhdat
3.308 tan, tang 3,30% so vâi cüng kS' nam truâc'°. TInh chung qu 1/2021, tong
san lirqng thüy san 1.râc tInh dt 9.016 tan, iám 5,45% so vth cüngk' nãm
truOc"; trong do san lucmng thüy san nuôi trông liâc tInh dat 1.5 19 tan, giám
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Trong do: thit trâu hal 80 tn, giâm 4,65%; thit bO hai 221 tin, giãm 4,74%; thjt lqn hal 2.204 tan, tang 41,10%;
thjt gia cam 1 .243 tan, tAng 10,29%.
Trong do: thit trAu hal 256 tn, giàm 0,78%; thit bô hal 746 tan, tang 0,13%; thjt 1cm hal 7.150 tan, tang 63,95%;
thjt gia cam 3.628 tAn, tAng 10,91%.
ti 47 h, 30 thôn, 24 xA cCia 06 huyn, thj xA (VTnh Linh, Gio Linh, Triu Phong, Huàng HOa, Cam L vA TX.
QuAng Trj)
Trong dO 65 nAi, 91 Icm thit VA 23 Icm sa
6 Trongdó nái: 9.712 kg, thjt: 2.391 kg, 1cm sea: 175 kg
' ti 28 h, 04 thOn cOa 02 xA (Trung Nam và Hiên Thành), huyn Vinh Linh
8
Trong do: cA 2.709,5 tAn, tang 3,36%; tOm 176,5 tAn, giAm 12,41%; thOy sAn khác 1.239 tAn, tang 0,93%
Trong dO: cA 665 tAn, giãm 0,89%; tOm 152 tAn, giAm 14,12%
10 Trong do: cA 2.044,5 tAn, tang 4,83%; thUy sAn khAc 1.239 tan, tAng 0,93%
"Trong do: cA 6.051 tAn, giAm 7,53%; tOm 472 tAn, giAm 7,56%; thOy sAn khác 2.493 tAn, tAng 0,48%.
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2,50%12; san hxçing thüy san khai thác uc dt 7.497 thn, giám 6,02% so vri cüng
k' nàm tnràc'3.
1.2. Cong ng/iip - Xây drng
- Chi s san xuAt cong nghip tháng Ba rc tInh tang 13,99% so vi tháng
tnrâc va tang 9,35% so vOi cüng kS' näm truâc14. TInh chung qu 1/2021, clii so
san xuât cOng nghip uOc tInh thng 8,23% so vi cüng kS' nãm trirâc'5.
- Mt s san phm chü yu trong qu 1/2021 so vâi cüng kS' nãm tri..rOc tang
cao: bia ion iiâc tInh dat 3.585 nghIn lit, tang 79,34%; dâu nIa thông 301 tan,
tang 54,36%; van ép 61,49 nghIn m3, tang 36,68%; din san xuât 215 triu kwh,
tang 33,54%; tarn lcip proximãng 1.324 nghIn m2, tang 26,47%; lOp dung cho xe
may, xe dap 860 nghIn cái, tang 22,82%... Mt so san phâm giàm: nithc hoa qua,
tang hrc 2.615 nghIn lIt, giârn 0,70%; g ci.ra hoc xê 17,23 nghIn m3, giãm
1,81%; gch xây drng bang dat set nung 33,06 triu viên, giãm 4,72%; xi mäng
59,73 nghIn tan, giãm 7,40%; din thiing phâm 152 triu kwh, giám 8,98%;
gch khôi bang be tong 10,56 triu viên, giâm 12,86%; dam go 68,13 nghIn tan,
giãm 12,88%; sam dung cho xe may, xc dp 986 nghIn cái, giàrn 24,10%...
- Giá trj san xut xây d%rng qu' 1/2021 (gia hin hành) t.thc tinh dat
2.688,79 t dông; theo giá so sánh 2010 uc tInh dat 1.728,91 t dOng, tang
5,05% so vâi cüng kS' nàm truâc (Qu 1/2020 tang 8,42%). Trong tong gia trj san
xuât xây dirng, giá trj san xuãt xây dmg cong trInh nba a 732,19 t dông, giám
24,12%; giá trj san xuât xây drng nhà không dê ô 163,0 1 t' dông, tang 14,09%;
giá trj san xut xây drng cong trInh k' thut dan diing 790,05 t dông, tang
57,30%; giá trj san xuât xay drng cOng trInh chuyên diing 43,66 t dông, tang
22,56%.
1.3. T/zwo'ngmii-Djch vy
- Qu9 1/2021 trüng vào Tt Nguyen dan nên boat dng ban 1é hang hóa và
djch V1 tiêu dung sôi dng hn qu tnrâc va cüng kS' närn truâc. Tong mcrc ban lé
hang hóa vâ doanh thu djch vi tiêu dung tháng Ba t.râc tInh dat 2.736,29 t dông,
giãm 5,30% so vài tháng truâc và tang 13,19% so vOi cüng k' näm trl.râc'6. TInh
chung qu' 1/2021, tong mrc ban lé hang boa và doanh thu djch v11 tiêu dung uôc
tInh dat 8.485,16 t' dông, tang 9,67% so vai cüng k' närn tri.râc, nêu l°ai trir yêu
tO giá tang 8,77%'.
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Trong do: cá 1.146 t.n, bang cüng kS' nAm tnràc; tOm 373 tan, giàm 9,47%
Trong do: Ca 4.905 tan, giâm 9,13%; thtiy san khác 2.493 tAn, tang 0,48%.
So vôi càng kS' näm truOc ngành khai khoáng tang 2,83%; cong nghip ché biOn, chO tao tang 7,15%; san xuât
và phân phôi din tang 18,56%; cung cap ntràc, hoat dng quàn Iy vã xir I rác thai, nuc thai tang 8,33%.
s Trong dO: nganh khai khoang giam 0,90%; cOng nghip the biên, the tao tang 8,16%; san xuât và phân phOi
din tang 13,08%; cung cap nuàc, hoat dng quàn I' vàxcr ly rác thai, ni.rOc thai tang 1,81%.
16
Trong do: doanh thu ban 16 hang hóa 2.404,28 t' dông, giàm 6,14% và tang 11,64%; doanh thu luu trU và an
ung 237,95 t'dông, tAng 8,98% vA tang 2S,85%; doanh thu du lch I hAnh khong phAt sinh; doanh thu djch vi
khAc 94,06 t dOng, giAm 13,92% vA tang 18,71%
' Xét theo nganh hoot dng, doanh thu bAn 16 hang hóa trOc tmnh dat 7.470,36 t ding, chiém 88,04% tong mCrcvA
tang 9,77% so vài cing kS' nAm truOc; Doanh thu dlch vi luu trü và an ung urc tInh dat 705,79 t dong, chiêm
8,42% tang m1rc vA tang 9,51% so vOi cOng k' nAm trwc; Doanh thu du lich I hAnh khOng phAt sinh; Doanh thu
djch vu khAc trOc tInh dat 309,01 t ding, chiêm 3,54% tOng mtrc và tang 7,55% so vOl cOng k' nAm tnrOc.
13
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- Ch s giá. tiêu dung tháng Ba giãm 1,35% so vâi tháng truâc; tang 1,34%
so vOi tháng 12 näm tnrâc và tang 1,64% so vOi cüng kS' nãm tnrâc. Chi so giá
tiêu dung bInh quân qu 1/202 1 tang 0,83% so vói cüng k' nãm truâc'8.
- Trong tháng Ba, chi s giá yang giãm 1,78% so viii tháng tn.râc, tang
1,16% so vâi tháng 12 näm tnxóc và tang 19,04% so vâi cüng kS' näm truâc; Chi
so giá do Ia M5' tang 0,08% so vói tháng tnrc, giám 0,43% so vâi thang 12 näm
truOc và giãm 1,50% so vth cUng kS' nãm truOc. BInh quan Qu 1/2021, Chi so
giá yang tang 25,97% so vâi cüng k3' nàm tnthc; Chi so giá do la M5T giám 1,32
sovói cüng kS' närn trithc.
- Trong tháng Ba, Doanh thu 4n tãi ixâc tInh dat 160,36 t' dông,giãm
0,12% so vâi tháng truâc và tang 11,91% so vOi c1ng kS' näm truOc'9; So hrçit
hành khách 4n chuyên trâc tInh dat 75 5,3 nghIn HK, giãm 7% so vOi tháng
truOc và tang 23,34% so vâi cüng k5' nãm truâc; so luqt hành khách luân chuyn
rnc tInh dat 58.947,9 nghIn HK.km, giám 8,31% và tang 61,99%; KhOi h.rng
hang hoá vn chuyên uóc tInh dt 1.039 nghIn tan, tang 4,25% so vài tháng tnthc
và tang 6,57% so vOi cüng kS' näm truâc; khôi 1ung hang boa luân chuyên rc
tInh dat 70.681,7 nghIn tân.km, tang 8,31% và tang 6,50%. TInh chung qu
1/2021, doanh thu vn tãi ithc tmnh dat 481,47 t dông, tang 8,60% so vài cüng kS'
näm tru6c20; so 1uçt hành khách vn chuyên uc tInh dat 2.174,2 nghIn HK, tang
17,56% so vài càng kS' nam trxOc; so luqt hành khách luãn chuyên ithc tInh dat
172.652,7 nghIn HK.km, tang 28,59%; khôi h.rcng hang hoá vn chuyên lthc tInh
dat 2.854,5 nghIn tan, tang 5,82% so vâi cüng kS' näm truôc; khOi luqng hang hoá
luân chuyên uâc tInh dat 194.89 1,4 nghin tân.km, tang 7,20%.
Hot dng kinh doanh du llch trong qu I näm 2021 duc t chirc thrc hin
tOt, có dâu hiu khôi phiic trâ 1i.TOng luçing khách du ljch den Quãng Trj trong
Qu 1/202 1 dat 295.000 h.rcit khách (tang 19,6% so vâi cüng k' näm 2020), trong
do, khách chuyên ngành dat 13 0.000 krçit khách (tang 19,2% so vth cüng kS' nam
2020, chü yeu là khách du ljch ni dja den cOng tác và den các diem di tIch trén
dja bàn tinh). TOng doanh thu du ljch xa hi uOc dat 293 t' dong (tang 24,1% so
vâi cüng kS' nam 2020), trong do doanh thu li.ru tri1 cüa các doanh nghip du ljch
chuyên ngành uàc dat 60 t dông.
1.4. Tài chmnh, ngân hang
- Tng thu ngân sách trên dja bàn dn ngày 3 1/3/2021 là: 1.041,828 t'
dông/DT 3.450 t dông, dat 3 0,2% du toán dja phuang và 36,4% dr toán Trung
1.rang, bang 127,9% cüng k' nam 2020; Trong do: Thu ni dja: 724,638 t
18

Trong do chi cO 3/11 nhóm hang hOa và djch vi,i có chi s6 giá giãm là: van hóa, giãi trI và du ljch giám 3,79%;
giao thông giãm 3,60%; bun chinh vin thông giàm 0,96%. Co 8/11 nhOm hang có chi sO giá tang là: giáo di,ic tang
7,25%; do uông và thuc là tang 4,21%; may mAc, mu nOn và giày dep tang 1,84%; hang an và djch vi an u6ng
tang 1,71% (lLrong thrc tang 11,41%, thc phãm giám 1,72%, An uOng ngoài gia dInh tang 5,27%); nba ô, din,
nuOc, chat dot và vt 1iu xây dirng tang 0,75%; thiêt bj và do dOng gia dInh tang 0,32%; thuôc và djch vçl y
tang 0,11%; hang hóa và djch vy khác tAng 0,04%
' Trong dO: doanh thu vn tAi hành khAch 31,93 t" dông, giàm 7,67% và tang 43,94%; doanh thu vn tAi hang hóa
113,40 t dông, tAng 1,90% và tang 6,48%; doanh thu djch vi ho trq vn tãi 15,03 t' dông, tAng 2,32% và tang
2,92%
tang 20,18%; doanh thu 4n tAi hAng hóa 335,59 t' dng,
20 Trong do: doanh thu vn tãi hãnh khách 93,64 t'
tang 6,03%; doanh thu djch v,i ho trq vn tAi 52,24 t dông, tang 6,82%.
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dông/DT 2.970 t d6ng, dt 24,4% dir toán dja phi.wng và dt 30,4 % dir toán
Trung uong, bang 101,5% ciing kS' nàm 2020; Thu tr hoat dng xuât khâu, nhp
khâu: 313,364 t' dông/DT 480 t dông, dt 65,3% dr toán dja phi.rcing, dat 65,3%
dr toán Trung rcing và bang 322,4% so vâi cüng kS' 2020.
- Tang chi ngân sách dja phucing dn ngày 31/3/2021 dat: 1.900,293 t
dông/DT 9.16 1,970 t dông bang 21% dir toãn, bang 90% so vâi cüng kS' näm
tmàc; Trong do: Chi can doi ngân sách: 1.239,961 t' dông dat 19% dtr toán, bang
96% so vi cüng kS' näm truc; trong do: Chi dâu tu phát triên: dat 157,343 t
dông/ DT 1.400,710 t dông, dat 11% dr toán nàm, bang 74% cüng kS' nám
truâc; Chi thi.rng xuyên: 1.082,6 18 t dông / DT 4.874,52 1 t dông, dat 22% so
vOi dr toán, bang 100% so vOi cüng k' näm trurc.
- Lãi suAt trên dja bàn tinh trong tháng cc bàn in djnh so vâi tháng 02 nãm
2021, thj tru&ng tiên t on djnh. U9c t1r dâu näm den 3 1/3/2021, buy dng von
trên dja bàn dat 26.600 t dông, tang 243 t dOng vth t' 1 tang 0,92% so vói cuOi
näm 2020; tOng du n cho vay dôi vài nên kinh tê dat 36.700 t3 dOng, tang 22 t
dông vth t' 1 tang 0,06% so vOi cuôi näm 202021; nçi xâu là 695 t dong, chiêm
1,89% tong du nç.
1.5. Dâu Eu'
- Vn du tu thirc hin trên dja bàn qu 1/2021 (giá hin hànb) uâc tInh dat
4.116,08 t dông, tang 10,75% so vài cüng kS' nãrn tnrOc (Qu 1/2020 tang
21,41%); bao gôm: vOn khu vuc nhà nithc 817,5 1 t' dông, chiêm 19,86% và giãm
16,94% so vói cüng kS' nãm truâc; von cüa dan ci.xvà tix nhân 3.280,43 t5' dông,
chiêm 79,70% và tang 2 1,20%; von dau tu trrc tiêp nuOc ngoài 18,14 t dông,
chim 0,44% và giàm 28,84%22.
Trong vn du lit thiic hin trên dja bàn qu 1/2021, vn dâu ti.r xay dimg
c bàn 3.089,92 t dông, tang 23,40% so vth cüng k' nam truâc; von dâu ti.rmua
sam TSCD không qua xây drng c bàn 603,98 t' dOng, giàm 10,35%; vOn dâu tu
nâng cap, sira chQa ion TSCD 368,39 t dOng, giârn 22,92%; von dâu lit bô sung
vOn liru dông 51,82 t' dông, tang 28,30%; von dâu tu phát triên khác 1,97 t'
dOng, giãm 90,34%.
Theo báo cáo cUa KBNN tinh, tir du näm dn 28/02/202 1, giãi ngân
48,966 t' dông nguôn vOn ngân sách nba ni.rOc dja phung do tinh quàn 1', chi
dat 1,38% ké hoach von näm 2021.
- Trong tháng3 có 6 dir an duqc chAp thun chü truang dAu ti.r vOi thng vn
7.558 t' dông. Tir dâu nãm den nay có 11 dr an thrçic chap thun chü trucmg dâu
lit vOi tOng vOn 8.456,48 t' dông; trong dO có 3 dir an do Thu tuOng ChInh phü
21

Trong do: D nq cho vay ngAn han d?t 16.709 t' dng, giám 114 t ding (giám 0,64%) so vOi cui näm 2020 vá
chiOm t' trng 45,53%/tong du nq; du nçi cho vay trung, dài han dt 19.991 t dông, tang 136 t dOng v&i t' I
tang 0,68% so vài cui nAm 2020 và chim t' trçng 54,47%/tong dis nq.
22
Trong tong vOn dAu ti.r thtrc hin cOa khu vrc nhà nirOc qu' 112021, von du ti.r thi,rc hin thuc nguOn v6n ngân
sách nhà ni.ràc do dja phrcrng quân 1' uâc tInh dat 463,91 t dOng, bang 13,08%kê hoach nAm 2021 và giãm
18,21% so vOi cüng k$' näm trirâc, bao gOm: von ngân sách tinh 395,76 t dng, bang 13,53% k hoch và giâm
9,60%; vn ngân sách huyén 65,72 t dOng, bang 11,42% ké hoach vá giâm 4 1,18%; vOn ngân sách xã 2,43 t
dông, bang 5,22% k hoach và giâm 86,22%.
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chp thun chü tnrcing du tu trong Khu kinh t vád tong von 7.532,64 t' dng.
Mt so dir an l&n: Dr an KCN Quãng Trj có tong vOn: 2.074,03 3 t' dông; dir an
dãu tu xãy drng và kinh doanh két cau h? tang KCN da ngành Triu Phü có tOng
von: 4.533,6 1 t dOng.
1.6. Phát triln doani, nghip
Trong tháng Ba, toàn tinh çó 35 doanh nghip và 16 dcin vj tr%rc thuc dàng
k thành 1p mói vOi tong von däng k là 151,9 t dông, giàm 22% ye so doanh
nghip dãng k so vâi càng kS' näm 2020; có 78 h.rçt doanh nghip thirc hin các
thu tic dang k thay dOi (thay dOi von diêu 1, ma rng ngành nghe kinh doanh,
dja chi, ten, thành viên, trO li hoit dng....). So doanh nghip ttm ngmg hot
dng là 09 doanh nghip; so doanh nghip hoàn tat thO tiic giãi the, châm dth hoit
dng san xuât, kinh doanh là 05 doanh nghip, giãm 58% so vâi cüng k' näm
2020.
TInh tr du närn dn 31/03/2021, toàn tinh có 100 doanh nghip và 36 dcm
vj trrc thuc däng k thành 1p mri vâi tOng von dàng k là horn 921,18 t' dông,
giãm 2% ye so doanh nghip dang k so vâi cüng kS' näm 2020, so von dang k'
bInh quân mit doanh nghip dt hcm 9,2 t9 dOng; có 250 luçt doanh nghip thrc
hin các thu tic däng k thay dOi (thay dôi von diêu l, m rng nganh nghê kinh
doanh, dja dii, ten, thành viên, hot dng trô li....), tang 20,8% so vâi cCing k'
näm ngoái. So doanh nghip tam ngthig hot dng là 114 doanh nghip, tang 21%
vai cüng k' näm 2020; so doanh nghip hoàn tat thU ti1c giãi the, châm dirt hoat
dng san xuât, kinh doanh là 17 doanh nghip, giâm 52% so vói cUng kS' näm
2020.
2. Ye linh vlyc van hóa - xä hôi
2.1. Lao dng, Thwong bin/i và xã /ij3i
- V dçiy ngh, vic lam
Qu 1/2021, toàn tinh dâ tuyn sinh dào t?o ngh cho 1.062 nguai trInh d
sci cap và dào t?o thing xuyên. Tao vic lam mâi cho 2.420 lao dng (1.200 lao
dng lam vic trong tinh, 800 lao dng lam vic ngoài tinh và 420 lao dng lam
vic & nixOc ngoai). Giãi quyét cho 488 lao dng di.rçic hix&ng trçl cap that nghip
vOi so tiên chi trã hcin 6.800 triu dông.
- VJ cong tác giám nghèo ben vrcng
Tinh dâ ban hành Quy& dlnh s 383/QD-UBND ngày 08/02/2021 v phê
duyt kêt qua rà soát h nghèo, h cn nghèo cuôi näm 2020. Theo do, tai thai
diem 01/01/2021 toàn tinh Co 12.505 ho nghèo, t3' l 7,30% yà 11.2 10 h cn
nghèo, t 1 là 6,30%.
- Ve Thwcrng binh - Lit s9 và ngu'O'i có cOng
Trong Qu' I, UBND tinh dâ chi dao các dja phng tang qua ChU tjch
nu&c cho dôi ti.rqng chInh sách Ngu&i Co cong nhân dip Tét Nguyen dan nãm
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2021. Dã tp trung giái quyt 615 h sa ch dO ngu?i Co cong các lo?i23. Trâ li
08 tnr&ng hçip dan thu hOi ye các ché dO, chInh sách trong linh vrc ngithi có
công; tiêp don, huàng dn và trã Ru dôi tuçng den trrc tiêp tai phOng Ng.thi có
cong hOi ye chê dO chInh sách.
- Cong tác Mo trçrxâ hç5i
TInh dn ngày 15/3/2021, toàn tinh có 38.163 di tuqng dang huâng trçu
cap xã hi hang tháng24. UBND tinh dã chi dao các ngành, dja pht.rang to chüc
thirc hin tot các chInh sách an sinh xã hOi, chärn lo chu dáo dui song vt chat và
tinh than cho cac tang lap nhân dan, nhât là các gia dInh chInh sách, dông bào
nghèo; can bO, chiên si lirc hrçung vu trang dang lam nhim vii. Chü dung Xy
drng ké hoch, phôi hçup vOi Uy ban Mt trn To quôc VietNam và các doàn the
a dja phuang to chirc v.n dng nhân dan phát huy truyën thông tilang than, tuang
ái; t chirc thäm hOi, chäm lo các gia dinh chInh sách, ho gia dInh nghèo, nguai
già cô dan, không nai nuang t1ra, tré em mô côi, lang thang ca nhô.
Trong dip Tt Nguyen dan Tan Siru näm 2021 trén dja bàn tinh Quãng Trj
dâ trao tang tOng so 95.928 suât qua cho ngithi CO công, gia dinh chInh sách
nguai có công, nglx?Yi nghèo, dôi tuqng bão trçu xã hOi, nguai cao tuOi, tré em có
hoàn cãnh khó khan và các dOi tuçlng khác vai tong kinh phi là 52.451,4 triu
dông.
- Báo ye, chãm soc tré em và bInh d&ig giói
Chi do, huâng d.n các dan vi, dja phuang trong vic phát hin, h trçu, can
thip dôi vOi trithng hcip tré em bj xãm hti hoc có nguy ca bj bo lirc, bóc lOt, bO
rai và tré em có hoàn cânh dc bit theo Lut tré em 2016 và Nghj djnh 56. To chirc
kiêm tra, huàng dn các huyn, thj xã, thành phô trong vic triên khai th?c hin
Quyet dlnh sO 06/QD-TTg ngày 03/01/2019 cüa Thu tuàng ChInh phü ye quy djnh
tiêu chuân, trInh tir, dánh giá và cong nhn xâ, phu?mg, thj tran phü hçup vói tré em.
Xây drng k hoach tmyn thông v tré em và bInh d.ng giài thông qua các
kênh thông tin, các chuyên trang, chuyên mvc trên Dài Phát thanh - Truyên hInh, các
Báo; trang Fanepage "VI Ire em và BInh dàng giói Quang Trj". Triên khai các hot
dng dà k kêt hçup tác vài tO chic Phi chInh phü ye triên khai các hot dng dr an
báo v tré em và BInh dang giôi näm 2021.

Trorig do: 40 tru&ng hçrp huàng trçl cp hang tháng; 382 tning hçip htràng trq cp I Ian; giOi thiu HDGDYK
khám giam djnh 13 trLrmg hqp nguOi ho?t dng khang chin bi nhirn cht deic hOa hç,c, con liit s tan t.t d xác djnh t3'
I suy giàm khã näng lao dng do bnh tt di chuyên ho so di và den 12 tnl&ng hcp; dinh chinh, bô sung thông tin
trong ho so các Ioi 17 trtrOiig hqp; cap mâi, cap Iai the, giây chrng nhn các loi 22 tru&ng hqp; giai quyêt 08 h
so Uu dâi giáo dye; 01 h so hiâng trq cap nuoi duông di vâi nguäi cO cong giOp d cách mng;trinh Cyc Ngu&i
cO công, B Lao dông — TB&XH cap Ii 39 Bang To quOc ghi công; giài quyêt 01 ho so h trq kinh phi xây di,rng vô
m Iiêt s9; 07 trtl&ng hcip than nhân các 1it s lay mu hài cot Ii@ s5 de giám djnh ADN; di d&i 43 hài cOt liit s5'
que dieu chinh 18 tnrong hcTp bia my liet s bi sai lçch thong tin xOc minh 13 tnrong hqp thong tin liyt s5'
Trong do: 166 tre em khong nguon nuoi duöng; 19 ngi.räi b nhiem HIV khong cO kha nAng lao dçn; 808 ngtroi
cao tuii cô don, khong ncli nuong ti,ra, h nghèo; 14.057 ngirii cao tuôi ttr dO 80 tuOi trO IOn; 1.044 doi tuvng dn
than nuOi con nhO, h nghOo;17.626 nguâi khuyOt tt; 4.331 h gia dinh trtrc tiOp nuOi dung, chAm sOc NKT DB
nng; 21 h gia dInh, cá nhân nhn kinh phi chä.m sOc trO em không noi nuong tra; 14 hii gia dInh nhn kinh phi
chäm sOc ngtrôi cao tuôi; 77 ngi.thi nhn kinh phi chäm soc con nkt nng, dc bit nng.
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2.2. Vii
- TInh hInh dfch bnh: Trong dip Tt Nguyen dan Tan Sru nãm 2021,
luçing ngrYi ye dja phi.rcmg an Têt dông düc; truàc diên biên phüc ttp cüa djch
COVID- 19, cong tác phông, chông djch trên dja ban tinh dLrcic thirc hin nghiêrn
ngt và hiu qua, dam bão mi1c tiêu kép vira chông djch vira phát triên kinh tê.
Tinh dã chi 40 các cap, các ngành dam bão ngri dan don mt cái Têt an toàn và
han chê thâp nhât sir lay lan djch bnh. Tir ngày 13/8/2020 den 15/3/2021, trén
dja bàn tinh khOng ghi nhn ca mac rnâi djch COVID-19. TInh den ngày
15/3/2021, cOn 3 tru&ng hcip dang cách ly tai cci si y tê, 159 tru&ng hçp cách ly
tp trung, 68 trlx&ng hçp dang each ly tai nhà.
Trong tháng, trên dja bàn tinh cO 577 trumg hçip mc bnh cOrn; 03 tnr&ng
hçip mac bnh ly Amip; 27 trnông hcrp mac bnh ly tnrc trUng; 01 tri.r&ng hçip
mac bnh quai bj; 41 trung hcTp mac bnh thus' 4u; 114 truOng hcp mac bnh
tiêu chây; 25 tarng hcip mac bnh viêm gan virut; 03 trithng hqp mAc bnh Tay
Chân Ming. TInh chung qu 1/2021, trén dja bàn tinh có 1.886 truin hcip mac
bnh cOrn, giám 20,05% so vâi cOng kS' nAm trixâc; 21 tru?Yng hçp mAc bnh ly
Amip, giãm 52,27%; 63 tru&ng hçip mac bnh ly trrc trOng, giám 47,50%; 04
trithng hçp mac bnh quai bj, giám 85,51%; 47 tru&ng hçp mAc bnh thus' 4u,
giãm 47,19%; 327 truäng hçip mAc bnh tiêu chãy, giàm 0,91%; 35 tru&ng hp
mAc bnh viêm gan virut, tang 133,33%; 42 trung hp mAc bnh sot xuât huyêt,
giãm 94,35%; 03 tnrrng hçp mAc bnh Tay Chân Ming, giãm 40%. NhIn chung
trong qu 1/2021 hâu hêt các loai bnh djch xày ra trén da bàn tinh dêu giãm,
rieng bnh viem gan virut có xu huàng tang manh. Không CO trir0ng hçip tir vong
do dich bnh.
- Tmnh hInh nhilm HI V/A IDS. Trong tháng, dA phát hin them 01 trung
hqp nhim HIV mOi (huyn Hãi Lang). Tinh den nay, so ngu&i nhim I-IIV con
song tai Quãng Trj là 254 ngiRxi (so trê em dixâi 15 tuôi nhiêm HIV là 11 tré, sO
bà mc mang thai nhim WV sinh con là 39 bà mc). So bnh nhân t1r vong do
AIDS toàn tinh tInh den thai diem trên là 98 ngi.thi.
- Trong tháng, cong tác thanh tra, kim tra viêc tuân thO ATT'P trong dip
Tét duqc tAng cithng; trén dja bàn tinh khOng Co vii ng dc thirc phâm Ian nào
xáy ra; chi xày ra mt sO vi ngt dc thirc An nbc dA dugc kp thi ciru chüa.
không có tru&ng hcip t1r vong.
2.3. Giáo due và Dào 4i0
Trong Qu I, trithc t'mh hInh djch bnh Covid- 19 bOng phát tr& lai a mt so
dja phiicing trên dja bàn cà ni.râc, ngành Giáo diic Quãng Trj luôn barn sat các van
ban chi 40, huàng dan cOa B Giáo diic — Dào tao và UBND tinh de chi 40, on
djnh tInh hInh day bce bInh thng; Ngành dã tiêp tijc triên khai dôi m6i phng
pháp, hInh thüc day hc dê phát trien phãm chat nAng 1irc hpc sinh nh tO chOc
cac chuyên d cp tinh di mài phuong pháp dy hçc các mon hc cap THPT
trong do cO nhieu chuyên dê ye giáo di.ic STEM. To chirc thành cOng Cuc thi
khoa hc k5 thut khOi hc sinh trung hc cap tinh, H)i thi giáo viên dy giOi cap
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tinh cp h9c tiu h9c và Hi thi giáo viên dy giôi cp THPT cp tinh; t chrc KS'
thi hçc sinh giôi quôc gia näm h9c 2020-2021.
T chrc Hi khôe Phü Dng thn thir VI, hithng tâi Hi khôe Phü Dng
toàn quôc Ian thir thir X. Hi khôe Phü Dông Ian thtr VI din ra tr ngày 09/3/202 1
den ngày 20/3/2021 vâi si,r Co mt cüa 42 dan v tnrYng h9c trong tinh tham gia a
15 mon thi dâu.
T chüc L tuyen ducmg, khen tht.rang h9c sinh giOi quc gia THPT näm
h9c 2020-2021. Kêt qua có 28 hçc sinh dat giãi: gôm 04 giãi NhI, 12 giái Ba và
12 giãi Khuyên khIch, chiêm t5r 1 52,8% so hçc sinh dii thi.
2.4. Ho,1 tt3ng

Van

hóa, TIi 1/lao và Du 1/c/i

- Hogt d5ng van hóa: Chi dao các dan vi, da phwing t chixc thiic hin tt
cong tác trang trI khánh tiêt, tuyên truyên cô dng trrc quan chào mimg k nim
các ngày 1 1cn và sr kin quan trQng trong näm 2021: KS' nim 91 näm Ngày
thành 1p Dãng Cong san Vit Nam, mrng Xuân Tan Siru - näm 2021; 75 näm
Ngày Tong tuyên cir dâu tiên bâu Quoc hi Vit Nam, 110 näm nay Bác Ho ra
di tIm dithng ciru mrOc; Dai hi Dãng toân quôc lan thi.r XIII, Bâu cir dai biéu
Quoc hi khóa XV và dai biêu HDND các cap, nhim k5' 2021-2026; các ngây kS'
niêm.
Do tInh hInh djch bnh Covid-19 trên th giâi vâ trong ntthc cO nh0ng din
biên phiic tap, dê dam bão các yêu cau ye cOng tác phOng, chông djch UBND tinh
dã chi dao các cci quan, don vj lien quan to chirc, diêu chinh quy mô hoc tam
hoãn các hoat dng phü hçip vài tInh hInh djch bnh25.

- TM dyc tM thao quAn chOng &rçic day manh và nãng cao chit 1uqn

(26)• Duy tn và phát triên cuc vn dng "Toàn dan rèn 1uyn than the
hot dng
theo guong Bác Ho vi dai"; Chi do, hixang dan các dja phxcmg: tO ch'rc hoat
dng the dic the thao mt'rng Dãng, mrng Xuân Tan Siru nàm 2021; tuyên truyên
k5' nim 75 näm Ngày truyên thông ngânh The diic the thao (27/3/194627/3/2021) gän vôi phát dng Ngày chy Olympic vi sirc khOe toàn dan Ya to
chüc Di hi The diic the thao các cap. Tang cixang cOng tác xã hi hóa the dic
the thao; day rnanh hot dng the diic the thao cho ngiri khuyêt tat. Cong tác
giáo dic the chat và the thao truang hçc cong tác xã hi boa hoat dng The diic
the thao tiêp tiic ducic quan tam chit tr9ng.

Sà VH,TT&DL vôi Dài Phat thanh - Truyn hmnh tinh diêu chinh, t6 chtc ghi hinh và phát song laj Chuang
trInh Ngh thut dc bit chào mrng Xuân Tan Si:ru näm 2021 cia tinh trén song Dài Phat thanh - Truyén hInh
tinh và trén các kênh thông tin, mang xà hi dé phvc vi nhân dan dip Tét; Trung tam VAn boa - Din ãnh tinh t6
chrc chiêu phim Itru dng phi,ic viii bà con v1ng sâu, vüng xa tai hai huyn HuOng HOa, Dakrông tir ngày 11/1 dn
ngày 29/01/2021 (tCrc ngày29/11 den ngày 17/12 AL); hoAn to chrc Hi bài chOi mthig Dãng, m&ng Xuân Tan
Sru; Doàn Ngh thut truyên thông tinh to ch0c Chi.wng trinh ngh thut mrng Eâng, ming Xuán 2021 (dqt 1) tai
các huyn Vinh Linh, Triêu Phong, Cam L tr ngày 28101 den ngày 06/02/2021 (tüc ngày 16/12 den ngày 25/12
AL); Thu vin tinh tO chüc Khai mac Hi Báo Xuân Tan S&u vOi các hoat dtng: tnmg bay mô hInh sách chuyên
d chào m&ng thành cOng Di hi Dai biêu toàn quôc thnth0 XIII cOa Dãng vâ Ky nim 91 nAm ngày thành Ip
Dang (3/2/1930-3/2/2021); sach chuyen de phong tic Ic Tet va chào Xuan Tan Stru 2021 (vOi hcrn 100 ti bao, tap
chI Trung uung và 63 t báo cüa các dja phucmg)
(26)
Qu I nm 2021, ti I ngthi tp TDTF thuâng xuyOn dat 35,1%; ti l gia dInh the thao dat 27,1%; có 800
lac
b và diOm tp TDTT trén dla bàn tinh, có 03 liOn doàn và hip hi.
cãu
9
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To chtrc tt các giãi th thao nhu: giâi Tennis chào mmg 91 näm ngày
thành 1p Dãng Cong san Vit Nam, mrng Xuân Tan Sfru - 2021,; Giái Bong dá
Ui 1 Ciip QRTV nãm 2021. To chirc thành cong Hi khoé Phü Dông tinh Quáng
Trj lan thir VI nàm 2021...
Tiêp t1ic quan tam cong tác tuyên ch9n, dào t?o, bôi duOng vn dng viên;
t trung các mon the thao thành tIch cao có the manh cüa tinh 27 .Chuân bj các
diêu kin to chirc Lap tp huân, bôi dixcng chuyên mOn, nghip vii ye cong tác to
chuc Dai hôi The due the thao cac cap näm 2021 Chi dao tO chuc Dai hôi The
dc the thao các cap và mt sO giãi the thao trong khuôn khô Diii hi The dic The
thao tinh Quãng Trj lan thir VIII näm 2021-2022; Chuãn bj lirc luçing v.n dng
viên tham gia Dai hi The diic The thao toãn quOc Ian thir IX näm 2022.
- V du l/ch: T chirc lam vic vâi Hip hi V.n hóa Am thirc Vit Nam v
hqp tác, kIch câu phát triên van hóa am thic Quãng Tn; Hip hi Du ljch, Huyn
dão Con Co, cáe doanh nghip, các &Yn vj liênquan ye giãi quyêt các khó khAn,
vuang mac trong tO chüc tour du ljch ra dâo Con CO. To chirc Hi nghj Ban Chi
dao phát triên du 1ch tinh dánh giá tInh hInh hot dng du ljch nãm 2020, triên
khai nhim vi nàm 2021; cuc thi sang tác Logo và Slogan du ljch Quãng Trj.
Tiêp t%ic chi dao, ht.récng d.n các doanh nghip kinh doanh du ljch trin khai
các bin pháp phOng, chông djch Covid- 19, dông thai khoi phic các hott dng
kinh doanh du ljch don näm mâi, khai truang mia du ljch biên, dâo näm 2021.
Tt chirc kháo sat tim näng du ljch phIa Tây Quàng Trj (Thác Ta Pung,
Dông Brai, Thác 3 Vôi). Thirc hin lien két, hqp tác du ljch vài các tinh ban; to
churc khão sat các diem du ljch trên dja bàn tinh dê nghiên cüu xây dirng san
phâm du ljch mâi.
3. Thông tin - Vin thông
Dn nay, trên dja bàn tinh cO 211 dim cung cp djch vi buu chInh, trong
do có: 84 buu c11c cap 2, cap 3 và diem phiic vii; 01 bini c1ic h 1; có 109 buu
dién van hóa xâ; 05 dai 1 chuyen phát; 04 van phOng dai din; 08 thüng thu cong
cong dc 13p. Co 10 1/125 xä, phuàng, thj trãn và 9/10 huyn, thj xã, thành phô co
báo den trong ngày.
Tong s tram thu phát song din thoai di dng (BTS) là 2.52 1 tram (811
tram 2G, 1.070 tram 3G, 928 tram 4G).
Uâc tInh qu' 1/2021 toàn tinh cO 18.090 thue bao din thoai phát triên mai,
giãm 71,04% so vâi cüng kS' n.m truâc (CO djnh giãrn 243 thuê bao, di dng tang
18.333 thuê bao) yà 2.563 thuê bao internet phát trien mai, giãm 10,85%. TInh
den 3 1/3/2021, toàn tinh có 671.649 thue bao din thoai, tang 0,25% so vâi cOng
thai diem näm truac; trong do cO 9.lO2thuê bao cô djnh, giâm 15,64% và
662.547 thuê bao di dng, tang 0,51%. So thue bao Internet hin cO là 98.571
thuê bao, tang 15,71% so vai cOng thai diem näm truâc.
(27)

Tong s VDV&rçic dào to tai Trung tam Huân Iuyn và Thi du TDTT tinh là 130 VDV (trong do cO 94
VDV tuyên nang khiêu, 11 VDV tuyn tré, 25 VDV tuyên tinh). Ccr các di tuyn (ham gia thi dâu giài Dién kinh
Báo Tiên Phong mô ring ti tinh Gia Lai, giãi Karatedo t?i tinh Ngh An.
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4. Tài nguyen và Môi truô'ng
- Tip nhn và thm tra 87 M sc?8 cap giy chirng nhn quyn sCr ding dat,
quyên sâ httu nhà và tài san khác gän lien vth dat cho các to chüc. Cap giây
chirng nh.n quyên si:r diing dat cho 1.266 hO sc?9 ho so thuc thâm quyên cap
huyn và 4.179 hO sc?° hO so thuc thâm quyên cap tinh cüa các Ca nhãn. DAng
k biên ctng quyên sir diing dat cho 4.179 ho so ti các Chi nhánh Van phông
Dàng k dat dai cap huyn.
- T chirc kim tra tin d trin khai quy hoch sü ding dt dn näm 2030
và ké hoach sü ding dat nãm 2021 các huyn, thành phô, thj xã; Thâni djnh quy
hoch sCr diing dat den näm 2030 và ké hooch st'r dting dat nàm 2021 cho thành
phô Dông Ha và huyn dão Con CO. Thâm dlnh, phê duyt bô sung 15 cong trInh,
du an vào kê hoach sfr ding dat näm 2020 cUa các huyn: Gio Linh, HuOng HOa,
Dakrong. Thâm djnh di,r an cim cOng nghip Dông Vinh Linh; quy hoch chi tiêt
t 1 1/2000 Khu cong nghip Quáng Tr; quy hoach mang hrâi giao thông vn
tài; du an Khu do thj Tan Vinh...
- Phé duyt K hoch djnh giá dAt ci th nàm 2021 trên dja bàn tinh Quàng
Trj. To chirc thành cong 02 phiên dâu giá QSD dat dçrt lnäm 2021, thu ntp ngân
sách trên 123 t' dOng (trong do giá trj vixçct san 28,5 t dông). Chi do UBND các
huyn, thj xã, thành phô rà soát, diêu chinh Bang giá các loti dat djIl.h k5 05
(2020-2024) trên dja bàn tinh Quàng Trj.
- Tip tVc chi dao thirc hin cOng tác do d?c bàn d, 1p h so dja chInh,
cap giây chrng nhn quyên sü ding dat các dir an do dac: thành phô DOng Ha, 05
Thj trân; 03 xâ Vinh Linh, 04 xa Gio Linh; 10 xâ thuc KKT DOng Nam.
- Thirc hin chuyên miic phát song trên Dài Phát thanh và truyn hInh tinh
vOi 03 chuyên mic tài nguyen và môi tnthng phát song trên Dài Phát thanh
truyên hInh tinh. Chi dao xây dirng kê hoch thirc hin Chi thj sO 451C1-TTg
ngày 31/01/2020 cüa Thu ttthng ChInh phü ye to chrc phong trào "Têt trông cay"
và tang c1.rng cOng tác báo v, phát triên rlrng.
- T chi'rc thAm djnh 12 báo cáo dánh giá tác dng môi trl.r&ng (DTM), trinh
UBND tinh phê duyt 05báo cáo DIM. To chirc thâm djnh kê ho?ch 1rng phO sir
Co tràn dâu (chuyêntiêp): dâ Co Quyet djnh phê duyt 01 hO so, dang trInh UBND
tinh 01 ho so, yêu câu chinh sira 01 ho so.
5. Thanh tra, tip dan và giãi quyt khiu ni t6 cáo
Trong tháng, các don vj trên dja bàn tinh dà tin hành 09 cutc thanh tra3'
kinh tê xa hi t?i 10 don (06 cuc tt'r k' truOc chuyên sang; 03 cut)c triên khai
trong kS'). Kêt thiic thanh tra ti don vj 05 cuc; dã ban hành ket 1un thanh tra 02
28

Trong do giao dt 19 h so; thué dAt 37 h so; cAp iAy chOng nhn 16 h so; däng k bin dng, gia han,
chuyên hinh thrc sang thuê dat ii ho so; thu hôi dat 04 hO sa.
29
Dâu giá 304 hO so; giao dat 58 h so; cong nhn QSD dat 304 hO so; cAp dat tái dlnh ctr 03 ho so; chuyOn m'ic dIch
sir diing dat 127 ho so; cap Iai 05 hso; cap dôi 114 ho so; thra kO 01 ho so; gia hn 31 h so; thu hi GCN 02 h so;
hOy GCN 04h0 so; thu höi dat 09 hO so; chinh Iy trang4: 304 hO so.
° Cap dOi, cap Ii 954 ho so, chuyên nhtrcing 2.007 h so; thra k243 h so; t.ng cho 636 ho so; tách thira, hçip thüa,
xCil nc218 hOso; bO sungtài san 17 ho so;chinh Itrang4: 104 ho so.
' Theo k hoach 08 cuc, dot xuAt 01 cuc
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cuc; phát hin sai phm 1.187.791.399 dng; kin nghj thu hi 932.812.500
dông; kiên nghj khác: 254.978.899 dông.
Thrc hin tht cong tác tip Cong dan ththng xuyên và djnh k' vâi thng s
48 krçit153 ngthi/46 v1i vic32. Các cap hành chInh trén dja bàn tinh dã tiêp nhn
54 dccn 3; Qua kiêm tra, lo?i bO dcrn trüng lap, nc danh và không rO ni dung dja
chi, dcin dü diêu kin xt'r l2 là 49 dcin34, trong do 05 do'n khiu ni, 01 cicm t cáo
và 43 dcin kiên nghj, phán ánh chU yêu lien quan den dat dai, linh vtrc hành
chInh...
6. Cong tác dôi ngoi
- Trong tháng 3/2021, tinh dã t chrc don tip 04 doàn vói 08 krcct ngthi
den thäm và lam vic tai tinh, gOm doàn Di sü An D, Phó Dai s1r Ireland, doàn
to chrc PT\TN, Doàn dir an HI.; không có doàn di cOng tác, h9c tp a nuâc ngoài.
Ttr dâu näm den nay, dâ to chirc don tiêp 09 doàn vói 26 li.rçit ngthi den thärn và
lam viéc tai tinh.
- Ph'i hcp Dai sir quán Ireland t chrc thành cong các sir kin Tça darn k5'
nim 25 närn thiêt 1p quan h ngoi giao Vit Nam - Ireland, 15 nàm quan h
hçip tác Quâng Trj - Ireland và L thäp den xanh tai Trung tam Van hóa - Din
ành tinh k nim ngày Quôc khánh Ireland. Xt1c lien, trao dôi vOi TOng Lânh sr
quán Lien bang Nga tai Dà Náng tim hiêu thông tin ye khâ näng, co hi thiêt 1p
quan h hcip tác vâi tinh Kemerovo (Nga) trên các linh vçrc: thrmg mai, hin dai
hóa các doanh nghip cOng nghip, cong ngh.
- Tip tVc trin khai các hoat dng, chi.rcng trInh, dir an Phi ChInh phü
nuOc ngoài ye hqp tác quOc tê trong lTnh vrc khac phic hu qua born mIn, hçip
tác trong linh vrc y té, ciru trçl cong dông...
- Trong tháng 3/2021, dã 4n dng dircic 04 dir an Phi chInh phü ntxâc
ngoài vth giá tn viên trçl là 165.666,66 USD, nâng tOng so vin trq dr an, phi dr
an mai phiic vi nhu câu khäc phiic hu qua born mIn sau chiêntranh, phát triên
kinh té -xã hi, xOa dói giàm nghèo tai dja phuang tr dâu nãm den nay len ii dij
an, phi dir an, tong giá trj cam két vin trçY dat 1.043.381,85 USD; K két 01 thOa
thun quôc té mth, tü dáu näm den nay dA CO 06 cam kêt, thOa thun quôc tê di.rc
k kêt.
7. Tinh hrnh quoc phong, an ninh
- Trong Qu I, UBND tinh dã tp trung chi dao các dja phirnng lam tot
cOng tác giao, nhn quân näm 2021, dat chi tiêu 100%. Duy trI thirc hin nghiêm
nhim vt s..n sang chiên dâu các cap, phôi hqp näm chãc tInh hInh dja bàn truâc,
trong và sau djp Têt Nguyen dan Tan Sthi, don vj an toàn tuyt dOi ye ngl.thi và
vu khI trang bj. Chi dao hoàn thành nhim vii ra quân huân luyn nàm 2021,
luyn tp chuyên trang thai sn sang chiên dâu cht chê, nghiêm tOc, an toàn.
32

Tip thtr&ng xuyen t?i cac dcyn vj 22 Iuqt/25 ngiri/22 viii vic; tip djnh kS' và dt xut gm 26 Iuqt/28 nguäi/24
vuvic)
cap tinh 01; cap huyn 49; cap sâ nganh 04
cap tinh 01; cap huyn 45; cap sà ngành 03
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Tham mini Tinh Uy ban hành Chi thj din tp khu v1rc phông thu huyn Cam L,
thi xã Quãng Trj và diên tp phông chong thiên tai, tim kiêm thu nin huyn Triu
Phong.
- Cong tác du tranh phông chng ti phim: Trong qu 1/2021, ti phm v
trât tix xä hi xáy ra 53 vi, lam chêt 01 nglxi, bj thixang 21 ngi.rYi, thit hi tài
san khoãng 4,4 t dông (giãm 36 vi so vth cüng k' näm truóc); Phát hin, bat gi
131 vy112 1 dôi t1rng vn chuyên, kinh doanh hang cam, hang nhp 1u, tong giá
trj hang hóa thu giü han 8,4 t' dông (giám 10 vi so vói qu 1/2020, tang 97 vt1 so
vâi qu IV/2020); phát hién, xir 1 hành chInh 74 vii/72 dôi tixqng, to chi'rc vi
pham pháp 1ut ye mOi tru&ng (tang 23 vii so vOi qu 1/2020; tang 52 vii so vâi
qu IV/2020); phát hin, bat 83 vii/104 dôi tugng mua ban, tang tr&, 4n chuyên
trái phép chat ma tüy (tang 24 v1i so vci qu 1/2 020, tang 52 vi so vâi qu
IV/2020); xãy ra 09 v1i cháy (giãm 10 vii so vói qu 1/2020; giãm 07 vi1 so vth
qu IV/2020), lam chêt 02 nguii; thit hai tài san khoáng 70 triu dông;
- Trong qu, tai nan giao thông xãy ra 54 vi, lam cht 34 ngri, bj thixang
47 nguôi. So vâi qu 1/2020, so vi,i tang 14 vi; so ngthi chêt tang 11 ngthi; so
ngui bj thuang tang 14 ngi.thi; so vth qu' IV/2020, sO vii tang 08 v171; so ngithi
chêt tang 03 ngui; so ngi.thi bj thrang tang 23 ngtthi. Trong tat ca các vi tai
nn giao thông qu 1/2021, di.thng bO xáy ra 52 vii, lam chét 32 ngui, bj thuang
47 ngithi; dixng sat xãy ra 02 vi, lam chêt 02 ngui.

II. MQT SO NHIM V1J CONG TAC TRQNG TAM THANG
TRONG THO! GIAN TYI
Ben c?nh vic tp trung trin khai thirc hin hoàn thành các mic tiêu,
nhim vu và giài pháp dã dé ra trong Chuang trInh hành dng cüa UBND tinh
thrc hin Nghj quyêt so 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 cüa Chinh phü; Kêt lun so
05-KL/TU ngày 03/12/2020 cüa Tinh üy và Nghj quyêt so 83/2020/NQ-HDND
ngây 09/12/2020 cüa HDND tinh ye ké hoach phát triên kinh tê - xã hi näm
2021; Chixong trInh cong tác trQng tam näm 2021 cüa UBND tinh; Yêu câu các
Si, Ban ngành và dja phuang thirc hin mt so nhim v sau:
- Tiêp tiic thirc hin nghiêm tUc các giài pháp kim soát, phông, chng djch
Covid-19 trên dja bàn tinh theo dung tinh than chi do cüa ChInh phü và B Y tê.
- Chi dao thu hoach nhanh gçn viii Dông Xuân; trin khai vi He Thu; Chñ
dông dM phó vOi các din biên bat igi cüathii tiêt (tinh hInh hn han, xâm nhp
man) và phông chông djch bnh trén cay trông, 4t nuôi.
- Tang cuing cOng tác phOng chng cháy rrng trong các tháng cao dim
müakhô.
- T chirc thirc hin có hiu qua K hoach s 721KH-UBND ngày
02/4/2021 cüa UBND tinh ye to chuc thrc hin và phân cong nhim v1 ci the
cho các S&, Ngânh và dla phuang trong triên khai 1p quy hoach tinh Quang Tr
th&i kS' 202 1-2030, tam nhIn den näm 2050.
- T chirc di thoai doanh nghip, nhã du tu; chi dao dánh giá chi s
PAPI, PCI nam 2020, xay drng giãi pháp nâng cao chi so ci näm 2021;
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- Chi d?o dAy nhanh giãi ngãn vn dAu tu Cong trên dja bàn tinh;
- Chuân bj có chAt krçing các ni dung trInh Hi nghj Tinh üy và kS' h9p
HDND tinh;
- Tip tiic lam vic vâi ChInh phü và các B, ngành TW lien quan dê triên
khai có hiêu qua các d1r an tr9ng diem trên dja bàn; dija các dir an nng hrçing
lien da bàn tinh vào Quy ho?.ch phát triên din lirc quôc gia, giai do?n 2021 2030 có xét den näm 2045 (Tong so' do VIII). Lam vic vth B Cong Thrn:ing và
các BO, ngành Trung i.rclng dua khI t1r mO khI Ken Bâu vào tiêp bi Quàng Trj.
- Chi do tt L hi Thng nht non song và khai tnxo'ng müa 1 hi du ljch
biên, dão näm 2021;
- Tiêp tilc triên khai thirc hin Nghj quyt s 31/201 7/NQ-HDND ngày
14/12/2017 cüa HDND tinh ye chInh sách h trq irng ding và nhân rng các kêt
qua khoa hpc và cOng ngh trên dja bàn tinh giai don 20 17-2025;
- Ban hành và trin khai thrc hin K hoach phát triên thixcing mai din tr
tinh Quãng Trj nàm 2021; Kê hoach phát triên thucing mai biên gi&i näm 2021;
Chucmg trInh xüc tiên thuong mai näm 2021; Kê hoch triên khai cong tác Hi
nhp kinh tê quôc tê tinh Quãng Trj nãm 2021; Kê hoach thrc hin Cuc vn
dng "Ngui Vit Nam uu tiên dung hang Vit Nam" näm 2021;
- Trin khai thirc hin Nghj quyt s 38/2020/NQ-HDND ngày 23/7/2020
cüa HDND tinh Quy djnh ni dung và mirc chi h trçY ho.t dng khuyên cong trên
dja bàn tinh; Tiêp ttc thirc hin Cht.rang trInh phát triên cong nghip hO trci tinh
nãm 2021.!
TL. CHU T!CH
CHANH VAN PHONG

Noi nI,in:
- VP. Chinh phü (2b);
- VP Quôc hi;
- VP. Chü tjch nuâc;
- B Ti.r Iênh Quan khu 4;
- T. vi Tinh üy; TT. I-IDND tinh (B/c);
- Chü tjch, các PCT IJBND tinh;
- UBMTI'QVN tinh;
- Các Sâ, Ban nganh, Doàn the;
- Huyn-Thj-Thãnh üy; HDND, UBND
cap huyn;
- Chánh, PVP, CV;
- Website tinh;
- Lmi: VT, TH(D).

Nguyen Cãnh Hung
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