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I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI
1. Lĩnh vực kinh tế
1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp và thuỷ sản
a. Nông nghiệp
- Về trồng trọt: Tính đến ngày 15/7/2021, toàn tỉnh đã gieo cấy 49.583,6
ha lúa, giảm 0,97% cùng kỳ năm trước1. Cây ngô gieo trồng 4.249,2 ha, tăng
13,72% so với cùng kỳ năm trước; khoai lang 1.456,4 ha, giảm 17,09%; sắn
12.229 ha, tăng 1,82%; lạc 3.219,7 ha, tăng 2,36%; rau các loại 5.291,1 ha, tăng
8,37%; đậu các loại 1.617,4 ha, tăng 3,39%...
- Về chăn nuôi:
Ước tính đến 31/7/2021, đàn trâu có 21.890 con, giảm 0,56% so với cùng
thời điểm năm 2020; đàn bò có 55.930 con, tăng 0,23%; đàn lợn thịt có 123.500
con, tăng 22,02%; đàn gia cầm có 3.621,8 nghìn con, tăng 10,70%. Sản lượng
thịt hơi xuất chuồng tháng 7/2021 ước tính đạt 4.052 tấn, tăng 21,86% so với
cùng kỳ năm trước2. Tính chung 7 tháng năm 2021, sản lượng thịt hơi xuất
chuồng ước tính đạt 26.668 tấn, tăng 26,13% so với cùng kỳ năm trước3.
Tình hình dịch bệnh: Từ 16/6-14/7/2021, dịch tả lợn Châu Phi đã xảy ra
tại 27 hộ, 6 thôn, 11 xã của 6 huyện, thị xã4, với tổng số 72 con lợn bị bệnh,
chết buộc chôn hủy, trọng lượng tiêu hủy 4.160 kg; Tính đến 14/7/2021, trên địa
bàn tỉnh còn 11 xã của 06 huyện, thị xã có dịch chưa qua 21 ngày. Trong tháng,
có 74 con bò bị bệnh viêm da nổi cục, chết và tiêu hủy 32 con, của 49 hộ, 18
thôn, của 07 huyện, thị xã. Tính đến 14/7/2021, có 1.029 con trâu, bò được điều
trị lành. Hiện nay, trên địa bàn toàn tỉnh còn 84 xã, phường, thị trấn của 09
huyện, thị xã, thành phố có dịch viêm da nổi cục trên trâu bò chưa qua 21 ngày.
b. Lâm nghiệp

Trong đó: lúa Đông Xuân 25.944,6 ha, giảm 0,59%; lúa Hè Thu 22.514 ha, giảm 0,16%; lúa Mùa 1.125 ha,
giảm 20,89%
2
Trong đó: thịt trâu hơi 76 tấn, giảm 1,30%; thịt bò hơi 256 tấn, tăng 3,23%; thịt lợn hơi 2.460 tấn, tăng 24,87%;
thịt gia cầm hơi 1.260 tấn, tăng 22,33%
3
Trong đó: thịt trâu hơi 535 tấn, giảm 0,56%; thịt bò hơi 1.780 tấn, tăng 3,49%; thịt lợn hơi 15.582 tấn, tăng
36,03%; thịt gia cầm hơi 8.771 tấn, tăng 18,03%; sản lượng trứng gia cầm 29.520 nghìn quả, tăng 10,08%.
4
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Diện tích rừng trồng mới tập trung tháng 7/2021 ước tính đạt 690 ha, tăng
6,15% so với cùng kỳ năm trước5. Tính từ đầu năm 2021, diện tích rừng trồng
mới tập trung ước tính đạt 3.031 ha, tăng 2,40% so với cùng kỳ năm trước6.
Tháng 7/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 01 vụ cháy rừng tại huyện Vĩnh
Linh, diện tích rừng bị cháy 1,2 ha, ước tính giá trị thiệt hại 35 triệu đồng. Tính
chung 7 tháng năm 2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 02 vụ cháy rừng, giảm 50% so
với cùng kỳ năm trước; diện tích rừng bị cháy 6,36 ha, giảm 73,42%. Công tác
kiểm soát vi phạm lâm luật được tăng cường, nhìn chung, các hành vi vi phạm
pháp luật lâm nghiệp trên địa bàn đã được phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp
thời, nghiêm minh theo quy định; từ đầu năm đến nay, đã phát hiện 78 vụ vi
phạm, xử lý vi phạm 69 vụ, tịch thu 96,4 m3 gỗ các loại; xảy ra 03 vụ phá rừng,
diện tích rừng bị phá 0,96 ha.
c. Thuỷ sản
Tổng sản lượng thủy sản tháng 7/2021 ước tính đạt 3.430,7 tấn, tăng
0,16% so với cùng kỳ năm trước7. Tính từ năm 2021, tổng sản lượng thủy sản
ước tính đạt 22.917,5 tấn, tăng 0,76% so với cùng kỳ năm trước, trong đó sản
lượng thủy sản nuôi trồng ước tính đạt 4.408,5 tấn, tăng 2,36% so với cùng kỳ
năm trước, sản lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 18.509 tấn, tăng 0,38% so
với cùng kỳ năm trước.
1.2.Công nghiệp
Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng Bảy ước tính giảm 2,38% so với tháng
trước và tăng 12,22% so với cùng kỳ năm trước8. Tính chung 7 tháng năm 2021,
chỉ số sản xuất công nghiệp ước tính tăng 9,48% so với cùng kỳ năm trước
(cùng kỳ năm trước tăng 5,64%)9.
Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu 7 tháng năm 2021 so với cùng kỳ
năm trước tăng cao: ván ép tăng 69,67%; bia lon tăng 67,66%; gạch khối bằng
xi măng tăng 57,51%; điện sản xuất tăng 18,36%; đá xây dựng tăng 16,46%...
Một số sản phẩm so với cùng kỳ năm trước giảm: thủy hải sản chế biến giảm
18,08%; dăm gỗ giảm 12,25%; săm dùng cho xe máy, xe đạp giảm 1,74%; điện
thương phẩm giảm 1,42%...
1.3. Thương mại - Dịch vụ
Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 7/2021
ước tính đạt 2.889,93 tỷ đồng, tăng 3,55% so với tháng trước và tăng 0,38% so
Số cây lâm nghiệp trồng phân tán 223 nghìn cây, tăng 11,50%; sản lượng gỗ khai thác 124.980 m3, tăng
2,46%; sản lượng củi khai thác 21.650 ster, tăng 0,47%
6
Số cây lâm nghiệp trồng phân tán 1.470 nghìn cây, tăng 17,60%; sản lượng gỗ khai thác 677.480 m3, tăng
3,34%; sản lượng củi khai thác 119.150 ster, tăng 0,93%.
7
Trong đó sản lượng thủy sản nuôi trồng ước tính đạt 768,7 tấn, tăng 0,31% so với cùng kỳ năm trước, sản
lượng thủy sản khai thác ước tính đạt 2.662 tấn, tăng 0,11% so với cùng kỳ năm trước
8
Trong đó, ngành khai khoáng giảm 3,77% và tăng 14,18%; công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 5,04% và tăng
9,41%; sản xuất và phân phối điện tăng 4,49% và tăng 22,31%; cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác
thải, nước thải tăng 3,33% và tăng 9,56%.
9
Trong đó,ngành khai khoángtăng 7,40% (cùng kỳ năm trước tăng 14,38%); công nghiệp chế biến,chế tạo tăng
8,30% (cùng kỳ năm trước tăng 4,80%); sản xuất và phân phối điện tăng 16,07% (cùng kỳ năm trước tăng
6,79%); cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,51% (cùng kỳ năm trước tăng
1,18%).
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với cùng kỳ năm trước10. Tính chung 7 tháng năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng
hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tính đạt 19.361 tỷ đồng, tăng 8,68% so
với cùng kỳ năm trước (7 tháng năm 2020 tăng 1,85%), nếu loại trừ yếu tố giá
tăng 6,10%11.
Trong tháng 7/2021, doanh thu vận tải ước tính đạt 165 tỷ đồng, giảm
2,82% so với tháng trước và tăng 2,65% so với cùng kỳ năm trước12; Số lượt
hành khách vận chuyển ước tính đạt 601 nghìn HK, giảm 8,16% so với tháng
trước và giảm 8,62% so với cùng kỳ năm trước;; Khối lượng hàng hoá vận
chuyển ước tính đạt 1.057 nghìn tấn, tăng 0,71% so với tháng trước và tăng
2,01% so với cùng kỳ năm trước. Tính từ đầu năm 2021, doanh thu vận tải ước
tính đạt 1.146 tỷ đồng, tăng 6,12% so với cùng kỳ năm trước13; số lượt hành
khách vận chuyển ước tính đạt 4.789 nghìn HK, tăng 11,61% so với cùng kỳ
năm trước; khối lượng hàng hoá vận chuyển ước tính đạt 6.614 nghìn tấn, tăng
6,23% so với cùng kỳ năm trước.
Chỉ số giá tiêu dùng tháng 7/2021 tăng 0,28% so với tháng trước, tăng
2,29% so với tháng 12 năm trước và tăng 3,61% so với cùng kỳ năm trước;Chỉ
số giá vàng tăng 0,44% so với tháng trước, tăng 3,77% so với tháng 12 năm
trước và tăng 14,51% so với cùng kỳ năm trước; Chỉ số giá đô la Mỹ ổn định so
với tháng trước, giảm 0,51% so với tháng 12 năm trước và giảm 0,75% so với
cùng kỳ năm trước. Trong 7 tháng đầu năm, Chỉ số giá tiêu dùng bình quân tăng
2,43% so với cùng kỳ năm trước; Chỉ số giá vàng bình quân tăng 19,88% so với
cùng kỳ năm trước; Chỉ số giá đô la Mỹ bình quân giảm 1,28 so với cùng kỳ
năm trước.
- Số lượt khách lưu trú tháng 7/2021 ước tính đạt 25.415 lượt, giảm 8,20%
so với tháng trước và giảm 22,05% so với cùng kỳ năm trước; số ngày khách lưu
trú (chỉ tính khách ngủ qua đêm) 17.889 ngày khách, giảm 9,83% và giảm
20,97%; khách du lịch theo tour không phát sinh. Tính từ đầu năm 2021, số lượt
khách lưu trú ước tính đạt 154.745 lượt, giảm 13,16% so với cùng kỳ năm trước;
số ngày khách lưu trú 111.348 ngày khách, giảm 5,69%; số lượt khách du lịch
theo tour 1.642 lượt, giảm 59,82%; số ngày khách du lịch theo tour 2.340 ngày
khách, giảm 66,92%.

Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa 2.514,45 tỷ đồng, tăng 3,27% và tăng 2,12%; doanh thu lưu trú và ăn
uống 279,17 tỷ đồng, tăng 4,80% và giảm 11,04%; du lịch lữ hành không phát sinh doanh thu; doanh thu dịch vụ
khác 96,31 tỷ đồng, tăng 7,17% và giảm 6,27%.
11
Xét theo ngành hoạt động, doanh thu bán lẻ hàng hóa ước tính đạt 16.949,06 tỷ đồng, chiếm 87,54% tổng mức
và tăng 8,69% so với cùng kỳ năm trước;Doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước tính đạt 1.724,08 tỷ đồng,
chiếm 8,90% tổng mức và tăng 9,60% so với cùng kỳ năm trước;Doanh thu du lịch lữ hành ước tính đạt 1,52 tỷ
đồng, chiếm 0,01% tổng mức và giảm 71,23% so với cùng kỳ năm trước;Doanh thu dịch vụ khác ước tính đạt
686,95 tỷ đồng, chiếm 3,55% tổng mức và tăng 10,24% so với cùng kỳ năm trước
12
Bao gồm, doanh thu vận tải hành khách 24,76 tỷ đồng, giảm 12,72% và giảm 13,08%; doanh thu vận tải hàng
hóa 121,13 tỷ đồng, giảm 0,93% và tăng 5,93%; doanh thu dịch vụ hổ trợ vận tải 19,17 tỷ đồng, giảm 0,26% và
tăng 6,75%.
10

Bao gồm, doanh thu vận tải hành khách 203,20 tỷ đồng, tăng 9,44%; doanh thu vận tải hàng hóa 810,72 tỷ
đồng, tăng 5,31%; doanh thu dịch vụ hổ trợ vận tải 132,54 tỷ đồng, tăng 6,15%.
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- Kim ngạch xuất khẩu qua địa bàn tỉnh 7 tháng đầu năm ước đạt 122 triệu
USD, tăng 19,23%, kim ngạch nhập khẩu qua địa bàn tỉnh ước đạt 529 triệu
USD tăng 310,31% so với cùng kỳ năm trước.
1.4. Tài chính, ngân hàng
- Tổng thu NSNN trên địa bàn đến ngày 31/7/2021: 3.128 tỷ đồng/DT 3.450
tỷ đồng, đạt 90,7% dự toán địa phương và 109,3% dự toán Trung ương, bằng
170,5% cùng kỳ năm 2020; Trong đó: Thu nội địa: 2.146 tỷ đồng/DT 2.970 tỷ
đồng, đạt 72,3% dự toán địa phương và 90,1% dự toán Trung ương, bằng 132,2%
cùng kỳ năm 2020, Thu XNK đạt 974 tỷ đồng/DT 480 tỷ đồng, đạt 203% dự toán
địa phương và 203% dự toán Trung ương, bằng 556,7% so với cùng kỳ 2020.
- Tổ̉ng chi ngân sách địa phương đến ngày 31/7/2021: 4.853 tỷ đồng/DT
9.161 tỷ đồng, đạt 53% dự toán địa phương và 57% dự toán Trung ương, bằng
103% so với cùng kỳ năm trước.
- Đến 15/7/2021, huy động vốn trên địa bàn tỉnh đạt 27.934 tỷ đồng, tăng
5,98% so với cuối năm 2020; tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế đạt 39.430
tỷ đồng, tăng 7,5% so với cuối năm 2020; nợ xấu 826 tỷ đồng, chiếm 2,09%/
tổng dư nợ. Ước đến 31/7/2021 huy động vốn trên địa bàn tỉnh đạt 28.050 tỷ
đồng, tăng 6,42% so với cuối năm 2020; tổng dư nợ cho vay đối với nền kinh tế
đạt 39.600 tỷ đồng, tăng 7,97% so với cuối năm 2020; nợ xấu chiếm 2%/ tổng
dư nợ.
1.5. Đầu tư
- Tháng Bảy thời tiết khá thuận lợi, dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh được
kiểm soát tốt. Các Sở, ban, ngành, địa phương tập trung đẩy mạnh việc thực hiện
vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý. Vốn đầu tư thực
hiện từ nguồn ngân sách nhà nước do địa phương quản lý tháng Bảy ước tính đạt
308 tỷ đồng, tăng 23,59% so với tháng trước và tăng 17,57% so với cùng kỳ năm
trước14. Tính chung 7 tháng năm 2021, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn vốn ngân
sách nhà nước do địa phương quản lý ước tính đạt 1.544 tỷ đồng, bằng 38,29% kế
hoạch năm 2021 và tăng 1,75% so với cùng kỳ năm trước15.
Theo số liệu Kho bạc Nhà nước tỉnh Quảng Trị tính đến 15/7/2021:
Nguồn vốn NSNN địa phương do tỉnh quản lý đã giải ngân 997,8 tỷ đồng (bao
gồm cả vốn kéo dài năm 2020 sang 2021) đạt 24,73% so với kế hoạch vốn
chung, trong đó: Riêng vốn kế hoạch giao năm 2021 đã giải ngân 853,4 tỷ đồng,
đạt 23,44% kế hoạch năm 2021.
- Trong tháng 7 có 3 dự án được chấp thuận chủ trương đầu tư với tổng
vốn 29,64 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay có 33 dự án được chấp thuận chủ
trương đầu tư với tổng vốn 8.969 tỷ đồng; trong đó có 4 dự án trong Khu kinh tế
với tổng vốn 7.514 tỷ đồng; 29 dự án thực hiện ngoài KKT với tổng vốn 1.426
Bao gồm: vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 237,23 tỷ đồng, tăng 19,94% và tăng 16,74%; vốn ngân sách nhà
nước cấp huyện 59,62 tỷ đồng, tăng 31,97% và tăng 9,59%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã 12,13 tỷ đồng, tăng
72,33% và tăng 134,30%
15
bao gồm:vốn ngân sách nhà nước cấp tỉnh 1.251,26 tỷđồng, bằng 37,49% kế hoạch và tăng 6,80%; vốn ngân
sách nhà nước cấp huyện257,49 tỷđồng, bằng 41,27% kế hoạch và giảm 14,87%; vốn ngân sách nhà nước cấp xã
36,15 tỷ đồng, bằng 49,39% kế hoạch và giảm 18,23%
14
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tỷ đồng. Một số dự án lớn: KCN Quảng Trị có tổng vốn: 2.074 tỷ đồng; đầu tư
xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng KCN đa ngành Triệu Phú có tổng vốn:
4.533 tỷ đồng; kết cấu hạ tầng KCN Tây bắc Hồ Xá có tổng vốn 925 tỷ đồng;
trang trại chăn nuôi công nghệ cao kết hợp điện mặt trời áp mái có tổng vốn:
842 tỷ đồng.
1.6. Phát triển doanh nghiệp
Trong tháng, toàn tỉnh có 18 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm
55% (-22 DN) so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký là 120,5 tỷ đồng,
giảm 90,70%; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp 6,69 tỷ đồng, giảm
79,37%. Tính từ đầu năm 2021, toàn tỉnh có 229 doanh nghiệp đăng ký thành
lập mới, giảm 26,37% (-82 DN) so với cùng kỳ năm trước; tổng vốn đăng ký là
1.873,3 tỷ đồng, giảm 65,51%; số vốn đăng ký bình quân một doanh nghiệp
7,18 tỷ đồng, giảm 53,18%. Số doanh nghiệp ngừng hoạt động là 145 doanh
nghiệp, tăng 20,83% (+25 DN) so với cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp hoàn
tất thủ tục giải thể, chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 27 doanh nghiệp,
bằng cùng kỳ năm trước; số doanh nghiệp trở lại hoạt động là 104 doanh nghiệp,
tăng 50,72% (+35 DN).
2. Về lĩnh vực văn hóa - xã hội
2.1. Lao động, Thương binh và xã hội
- Về giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, đào tạo nghề: đến ngày
15/7/2021 toàn tỉnh có 7.117 lao động được tạo việc làm mới16; tuyển sinh, đào
tạo 2.973 người17.
- Công tác giảm nghèo bền vững: Các ngành, các cấp ở địa phương tiếp
tục chỉ đạo và triển khai đồng bộ, hiệu quả các chính sách thuộc chương trình
giảm nghèo bền vững. Tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2021 toàn tỉnh là 7,03%, giảm
1,05% so với đầu năm 2020, tỷ lệ hộ cận nghèo là 6,30%. Xúc tiến việc hoàn
thiện đề án vận động hỗ trợ xây mới, tu sửa nhà ở cho hộ nghèo và các đối
tượng khó khăn về nhà ở; tu sửa nhà ở cho người có công trên địa bàn tỉnh giai
đoạn 2021-2025 (trong 7 tháng đầu năm đã hỗ trợ xây dựng được 75 nhà).
- Công tác thương binh - liệt sỹ và người có công tiếp tục triển khai các
chế độ, chính sách cho thương binh, liệt sỹ, người có công; đưa Trung tâm Điều
dưỡng người có công và bảo trợ xã hội vào hoạt động. Trong tháng, UBND tỉnh
tập trung chỉ đạo các nội dung kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt sỹ18.
Đến ngày 19/7/2021 đã tập trung thụ lý và giải quyết 1.474 hồ sơ người có công
với cách mạng, trong tháng 7 đã giải quyết 217 hồ sơ các loại. Các cơ quan, tổ
chức đã xây mới 18 nhà tình nghĩa với kinh phí 1.400 triệu đồng; sửa chữa 16
trong đó: việc làm trong tỉnh: 3.379 lượt lao động; việc làm ngoài tỉnh: 3.003 lượt lao động; việc làm ngoài
nước: 735 lượt lao động (trong đó xuất khẩu lao động: 649 lao động), chia theo các thị trường: Đài Loan: 322 lao
động, Hàn Quốc: 14 lao động, Nhật Bản: 309 lao động, khác: 04 lao động
17
Trong đó: Trình độ trung cấp 172 người; trình độ sơ cấp và đào tạo thường xuyên 2.801 người
18
Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tặng quà Chủ tịch nước nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh Liệt
sỹ (27/7/1947-27/7/2021). Tham mưu UBND tỉnh các nội dung chuẩn bị kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh Liệt
sỹ (27/7/1947-27/7/2022). Rà soát danh sách đối tượng Người có công được tặng quà Chủ tịch nước; lập danh
sách các đối tượng người có công để Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà nhân kỷ niệm 74 năm ngày Thương binh
liệt sỹ; lập danh sách phụng dưỡng 05 Bà mẹ Việt Nam anh hùng do tổ chức SVCC tài trợ
16
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nhà ở người có công với kinh phí 2.800 triệu đồng; tặng 62 sổ tiết kiệm cho
người có công và thân nhân người có công với kinh phí 554 triệu đồng. Triển
khai thực hiện Đề án (gần 65 tỷ đồng) xã hội hóa đầu tư xây dựng hệ thống điện
chiếu sáng tại Nghĩa trang Liệt sỹ quốc gia Trường Sơn, Nghĩa trang Liệt sỹ
quốc gia Đường 9, Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, cầu
Hiền Lương và Kỳ đài di tích lịch sử đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải.
- Công tác bảo trợ xã hội: tổ chức thực hiện tốt các chính sách an sinh xã
hội, chăm lo chu đáo đời sống vật chất và tinh thần cho các tầng lớp nhân dân,
nhất là các gia đình chính sách, đồng bào nghèo; cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ
trang đang làm nhiệm vụ. Theo dõi, nắm tình hình đời sống của nhân dân trên
địa bàn tỉnh trong kỳ giáp hạt năm 2021 và xây dựng phương án hỗ trợ cho hộ
gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý, thực hiện các chế độ, chính sách
đối với đối tượng bảo trợ xã hội trong năm 2021; tăng cường công tác kiểm tra,
giám sát việc thực hiện Luật Người khuyết tật, Luật Người cao tuổi và các chính
sách trợ giúp xã hội. Tính đến ngày 15/7/2021, toàn tỉnh có 38.839 đối tượng
đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng19; có 266 đối tượng bảo trợ
xã hội đang được chăm sóc, nuôi dưỡng tại các cơ sở bảo trợ xã hội20.
- Công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của
phụ nữ: Triển khai các hoạt động Tháng hành động Vì trẻ em năm 2021. Tăng
cường các biện pháp phòng, chống tai nạn thương tích, đuối nước và xâm hại trẻ
em. Triển khai các hoạt động truyền thông về trẻ em và bình đẳng giới thông
qua các kênh thông tin, các chuyên trang, chuyên mục trên Đài PT-TH, các Báo;
xây dựng trang Fanepage Vì Trẻ em và Bình đẳng giới Quảng Trị.
2.2. Y tế
- Tình hình dịch bệnh
Công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh được thực hiện
nghiêm túc, quyết liệt, kịp thời và hiệu quả theo đúng chỉ đạo của Chính phủ và
hướng dẫn của Bộ Y tế (thực hiện các biện pháp ngăn chặn, cách ly,xét nghiệm
sàng lọc, tiêm chủng vắc xin Covid-19 cho các đối tượng ưu tiên,...) nên đến
thời điểm này, tỉnh đã và đang kiểm soát tốt tình hình dịch bệnh.
Từ ngày 10/5/2021 đến 13/7/2021 không ghi nhận thêm trường hợp mắc
dịch Covid-19 do lây nhiễm trong cộng đồng. Tính từ ngày 30/4/2021 đến ngày
31/7/2021 đã ghi nhận 16 ca mắc dịch Covid-19. Trong đó, có 04 ca mắc trong
cộng đồng, 08 ca được cách ly sau khi nhập cảnh và 04 ca trở về từ vùng dịch
được cách ly tại khu cách ly tập trung. Tính đến ngày 31/7/2021, còn 25 trường
hợp đang cách ly tại cơ sở y tế, hơn 1000 trường hợp đang cách ly tập trung và
Tổng số 38.839 đối tượng đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng tại cộng đồng. Trong đó: 216trẻ em không
nguồn nuôi dưỡng; 14 người bị nhiễm HIV không có khả năng lao động; 1.166 người đơn thân nghèo nuôi nhỏ;
933người cao tuổi cô đơn, không nơi nương tựa, hộ nghèo; 14.920 người cao tuổi từ đủ 80 tuổi trở lên; 17.541
người khuyết tật nặng và đặc biệt nặng; 3.941 hộ gia đình trực tiếp nuôi dưỡng, chăm sóc nkt đb nặng; 24 hộ gia
đình, cá nhân nhận kinh phí chăm sóc trẻ em không nơi nương tựa;84 người nhận kinh phí chăm sóc con nkt
nặng, đặc biệt nặng.
20
Trong đó: có 145 đối tượng btxh đang được chăn sóc, nuôi dưỡng tại 02 cơ sở btxh công lập trực thuộc Sở Lao
động- TB&XH quản lý.
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hơn 2000 trường hợp đang cách ly tại nhà, tại nơi lưu trú. Đang triển khai 06
chốt kiểm tra y tế liên ngành tại các cửa ngõ vào địa bàn tỉnh. Tính đến thời
điểm 13/7/2021, tỉnh Quảng Trị đã được cấp 21.520 liều Vắc xin phòng Covid19 (02 đợt, bao gồm cả lực lượng biên phòng và công an) và đã tiêm hơn 21.506
mũi và hoàn thành đúng tiến độ tiêm chủng theo yêu cầu. Trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị có tất cả 142 cơ sở đủ điều kiện tiêm chủng (kể cả cơ sở tư nhân).
Đáp ứng năng lực tiêm chủng vắc xin với 28.600 liều/ngày.
Trong điều kiện khó khăn nhưng tỉnh cũng đã cử Đoàn công tác y tế (bao
gồm 70 bác sỹ và điều dưỡng) để hỗ trợ tỉnh Bình Dương; phát động quyên góp
hỗ trợ đồng bào Quảng Trị gặp khó khăn do giãn cách xã hội tại TP Hồ Chí
Minh và các tỉnh phía Nam. Tỉnh đã tổ chức đưa gần 400 người dân từ TP Hồ
Chí Minh về quê, tổ chức cách lý theo đúng quy định và hiện đang chuẩn bị đón
đợt 2 gần 400 người.
Trong tháng, trên địa bàn tỉnh có 407 trường hợp mắc bệnh cúm, 13
trường hợp mắc bệnh lỵ Amip, 20 trường hợp mắc bệnh lỵ trực trùng, 06 trường
hợp mắc bênh quai bị, 12 trường hợp mắc bệnh thuỷ đậu... Tính chung 7 tháng
năm 2021, trên địa bàn tỉnh có 3.674 trường hợp mắc bệnh cúm, giảm 20,97%
so với cùng kỳ năm trước; 76 trường hợp mắc bệnh lỵ Amip, giảm 32,74%; 160
trường hợp mắc bệnh lỵ trực trùng, giảm 35,48%; 14 trường hợp mắc bệnh quai
bị, giảm 69,57%; 203 trường hợp mắc bệnh thuỷ đậu, tăng 12,15%; 867 trường
hợp mắc bệnh tiêu chảy, tăng 9,33%... Nhìn chung, các loại bệnh dịch xảy ra
trên địa bàn tỉnh đều giảm. Không có trường hợp tử vong do dịch bệnh.
- Tình hình nhiễm HIV/AIDS: Trong tháng, phát hiện thêm 03 trường hợp
nam giới nhiễm HIV mới (Đông Hà 02 trường hợp, Vĩnh Linh 01 trường hợp).
Tính đến nay, số người nhiễm HIV còn sống tại Quảng Trị là 263 người (số trẻ
em dưới 15 tuổi nhiễm HIV là 11 trẻ, số bà mẹ mang thai nhiễm HIV sinh con là
40 bà mẹ). Số bệnh nhân tử vong do AIDS toàn tỉnh tính đến thời điểm trên là
98 người.
Trong tháng, trên địa bàn tỉnh không xảy ra ngộ độc thực phẩm lớn. Tính
chung 7 tháng năm 2021, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 01 vụ ngộ độc thực phẩm
(huyện Vĩnh Linh) làm 19 người bị ngộ độc, không có trường hợp tử vong.
2.3. Giáo dục và đào tạo
Trong tháng ngành giáo dục tổ chức xét tuyển vào trường mầm non, lớp
1, lớp 6 và lớp 10 công lập; tổ chức thi tuyển vào lớp 10, Trường THPT chuyên
Lê Quý Đôn. Hiện nay, các trường học đã hoàn thành công tác tuyển sinh; Sở
GD &ĐT đã phê duyệt kết quả tuyển sinh đầu cấp đối với các đơn vị trực thuộc
theo chỉ tiêu được phân bổ tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập năm học 2021
- 2022.
Tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT trên địa bàn tỉnh trong bối
cảnh dịch COVID-19 có những diễn biến phức tạp, đạt tỷ lệ 99,24%. Tính đến
tháng 7/2021, Quảng trị có 100% xã, phường, thị trấn đạt chuẩn phổ cập trung
học cơ sở. Tỉnh Quảng Trị đạt Mức độ 1 về phổ cập giáo dục THCS. Tổng số
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trường đạt chuẩn quốc gia là 193/368 (chỉ tính khối các trường công lập), đạt tỷ
lệ 52,4%21.
2.4. Hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch
Tổ chức thực hiện tốt công tác tuyên truyền lưu động, cổ động trực quan
Kỷ niệm 74 năm Ngày Thương binh, liệt sỹ…Ban hành Đề án tổ chức kỷ niệm
các ngày lễ lớn năm 2022 và Kế hoạch tổ chức Lễ hội Vì Hòa bình lần thứ nhất.
Tổ chức xét tặng danh hiệu “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 10 cấp cơ
sở. Ban hành Kế hoạch thực hiện Dự án “Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền
thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch” thuộc Chương
trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tổ chức Hội thảo Đề tài khoa học: Nghiên cứu,
bảo tồn các giá trị văn hóa phi vật thể “Các điệu hò Quảng Trị”.
Xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh Quy định mức
thưởng đối với vận động viên, huấn luyện viên lập thành tích tại các giải thể
thao trên địa bàn tỉnh Quảng Trị. Chuẩn bị hồ sơ nhân sự Hội Võ thuật cổ truyền
tỉnh phục vụ tổ chức Đại hội đại biểu Hội Võ thuật cổ truyền tỉnh Quảng Trị,
nhiệm kỳ 2021-2025.
3. Thông tin - Viễn thông
- Tính đến nay, trên địa bàn tỉnh có 215 điểm cung cấp dịch vụ bưu chính,
bán kính phục vụ bình quân 2,383 km/1 điểm phục vụ; số dân được phục vụ
3.020 người/1 điểm phục vụ; tổng số thuê bao điện thoại 665.662 thuê bao, tăng
24.308 thuê bao so với tháng trước, đạt mật độ 104 thuê bao/100 dân; tổng số
thuê bao Internet cố định băng rộng là 103.252 thuê bao (tăng 796 thuê bao), đạt
mật độ 16,1 thuê bao/100 dân; tổng số thuê bao truyền hình trả tiền 73.473 thuê
bao (tăng 1.407 thuê bao); tổng số thuê bao băng rộng di động 416.655 thuê bao;
tổng số trạm thu phát sóng điện thoại di động (BTS) đang hoạt động trên địa bàn
tỉnh là 2.858 trạm (817 trạm 2G, 1096 trạm 3G, 945 trạm 4G).
- Tiếp tục triển khai Kế hoạch số 5884/KH-UBND ngày 21/12/2020 của
UBND tỉnh về việc ứng dụng công nghệ thông tin phát triển Chính quyền số và
bảo đảm an toàn thông tin mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước tỉnh
Quảng Trị năm 2021 và giai đoạn 2021 - 2025; Kế hoạch số 5980/KH-UBND
ngày 28/12/2020 của UBND tỉnh về triển khai thực hiện Chương trình chuyển
đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị; Chương trình hành động số 161-CTHĐ/TU ngày 19/8/2019 của
BTV TU.
- Tiếp tục triển khai khảo sát và lắp đặt, kết nối hệ thống camera giám sát
tại các cơ sở cách ly tập trung để phòng, chống Covid-19. Vận hành Trung tâm
Giám sát điều hành thông minh tỉnh. Cập nhật thông tin phòng chống dịch bệnh
Covid lên fanpage IOC: Biểu đồ số lượng cài đặt và khai báo ý tế ứng dụng
Bluezone; Lịch trình của các ca bệnh, nghi nhiễm; Các thông tin truyền thông
liên quan…
Trong đó: Mầm non 92/147 trường, đạt tỷ lệ 62,6%; Tiểu học 38/67 trường, đạt tỷ lệ 56,7%; TH&THCS
34/80 trường, đạt tỷ lệ 42,5%; THCS 19/43 trường, đạt tỷ lệ 44,2%; THPT 10/24 trường, đạt tỷ lệ 41,7%;
THCS&THPT có 0/7 trường.
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- Chỉ đạo các hoạt động tuyên truyền như: tuyên truyền kỷ niệm 74 năm
ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2021); tuyên truyền Kế hoạch triển
khai tiêm vắc xin phòng Covid-19 đợt 2; tuyên truyền phòng cháy, chữa cháy
trên hệ thống thông tin cơ sở; tuyên truyền tăng cường bảo vệ, chăm sóc trẻ em
trong đại dịch Covid-19 và phòng, chống tai nạn, thương tích, đuối nước trẻ em
trong mùa hè;…
4. Tài nguyên và môi trường
- Trong tháng UBND tỉnh tiếp nhận và thẩm tra 18 hồ sơ giao đất, thuê đất,
thuê đất, thu hồi đất; 03 hồ sơ cấp Giấy chứng nhận; ký 05 hợp đồng thuê đất cho
các tổ chức. Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 432 hồ sơ thuộc thẩm
quyền cấp huyện; tiếp nhận 2.414 hồ sơ, trong đó: đã xử lý 2.192 hồ sơ thuộc
thẩm quyền cấp tỉnh của các cá nhân. Đăng ký biến động quyền sử dụng đất cho
1.800 hồ sơ tại các Chi nhánh Văn phòng Đăng ký đất đai cấp huyện.
- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường giải phóng mặt bằng,
đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các dự án Khu đô thị: Bắc sông Hiếu giai đoạn 2,
Thương mại dịch vụ Nam Đông Hà, Khu đô thị phía Đông đường Thành Cổ.
- Chỉ đạo rà soát điều chỉnh Bảng giá các loại đất 05 năm (2020-2024.
Lập thủ tục đấu giá quyền sử dụng đất và giao đất thực hiện dự án Khu đô thị
thương mại – dịch vụ Nam Đông Hà. Tính đến ngày 20/7/2021, đã tổ chức thành
công 04 phiên thuộc 02 đợt đấu giá quyền sử dụng đất, thu nộp ngân sách nhà
nước 261,67 tỷ đồng, trong đó giá trị vượt sàn 60,21 tỷ đồng.
- Trình HĐND tỉnh thông qua kết quả rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy
hoạch mỏ đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 20212030. Điều chỉnh quy hoạch tham dò, khai thác, sử dụng khoáng sản trên địa bàn
tỉnh đối với mỏ sét đồi Tân Chính. Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng
sản 02 dự án nạo vét khoáng sản với tổng số tiền 368 triệu đồng.
- Trong tháng đã phát hiện và xử lý 31 vụ vi phạm môi trường; chủ yếu là
khai thác khoáng sản trái phép, xử lý chất thải rắn trong công nghiệp không
đúng quy định, vi phạm về an toàn thực phẩm; số tiền xử phạt 188 triệu đồng.
Tính chung, từ đầu năm đến nay phát hiện và xử lý 126 vụ vi phạm môi trường,
tăng 63,64% (+49 vụ) so với cùng kỳ năm trước; số tiền xử phạt 634 triệu đồng,
tăng 222,65%.
5. Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh
doanh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng đội ngũ
cán bộ, công chức, viên chức
Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư được quan tâm.
Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) của Quảng Trị năm
2020 đạt 44,78 điểm, đứng thứ 6/63 tỉnh, thành, tăng 28 bậc so với năm 2019 và
chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) đạt 63,07 điểm, thuộc nhóm khá, tăng
8 bậc so với năm trước. Ngay sau khi có kết quả về chỉ số PAPI và PCI, tỉnh đã
ban hành các văn bản chỉ đạo và các giải pháp nhằm duy trì và nâng cao các chỉ
số năm 2021.
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Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, với tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 99,85%. Trong
đó có 03/10 huyện có 100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu (huyện đảo Cồn
Cỏ, huyện Hải Lăng và thị xã Quảng Trị); có 104/125 xã, phường, thị trấn có
100% cử tri trong danh sách đi bỏ phiếu và 805/861 khu vực bỏ phiếu có 100%
cử tri trong danh sách đã tham gia bỏ phiếu.
6. Công tác thanh tra, khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng
Các đơn vị trên địa bàn tỉnh đã tiến hành 19 cuộc thanh tra kinh tế xã hội
tại 20 đơn vị (12 cuộc từ kỳ trước chuyển sang; 05 cuộc triển khai trong kỳ22. kết
thúc thanh tra tại đơn vị 10 cuộc; đã ban hành kết luận thanh tra 06 cuộc; phát
hiện sai phạm 564.312.844 đồng; kiến nghị thu hồi 515.641.044 đồng; kiến nghị
khác 48.671.800 đồng.
Thực hiện tốt công tác tiếp công dân thường xuyên và định kỳ với tổng số
35 lượt/104 người/35 vụ việc23. Các cấp hành chính trên địa bàn tỉnh đã tiếp
nhận 18 đơn24; Qua kiểm tra, loại bỏ đơn trùng lặp, nặc danh và không rõ nội
dung địa chỉ, đơn đủ điều kiện xử lý là 12 đơn25, trong đó 02 đơn khiếu nại, 10
đơn kiến nghị, phản ánh. Hiện nay, các cơ quan có thẩm quyền thụ lý giải quyết
theo quy định của pháp luật.
Các cơ quan, đơn vị thanh tra trên địa bàn tỉnh ban hành mới 15 văn bản
để thực hiện Luật phòng chống tham nhũng và các văn bản hướng dẫn thi hành
Luật PCTN. Phát sóng chuyên mục “Pháp luật và Đời sống” nội dung: Kết quả
triển khai thực hiện Quyết định 816/QĐ-TTg ngày 11/7/2019 Quyết định phê
duyệt Đề án “Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham
nhũng giai đoạn 2019-2021”.
7. Công tác đối ngoại
- Từ đầu năm đến nay, tỉnh không cử đoàn đi công tác nước ngoài; đã tổ
chức đón tiếp 34 đoàn với 123 lượt người đến thăm và làm việc tại tỉnh; trong
đó, tháng 07/2021, đón tiếp 01 đoàn/07 lượt người từ Văn phòng MIA đến làm
việc tại tỉnh Quảng Trị, các chuyên gia nhập cảnh thực hiện nghiêm túc công tác
cách ly và phòng dịch.
- Tiếp tục thực hiện công tác vận động, quản lý các chương trình, dự án
Phi Chính phủ nước ngoài, hoạt động của các tổ chức Phi Chính phủ nước
ngoài. Trong tháng 7/2021, tỉnh đã vận động được 04 dự án phi chính phủ nước
ngoài với giá trị viện trợ là 488.143 USD. Từ đầu năm đến nay, tỉnh Quảng Trị
đã vận động được 22 dự án, viện trợ phi dự án Phi Chính phủ nước ngoài mới
phục vụ nhu cầu khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh, phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo tại địa phương. Tổng giá trị cam kết 1.745.970 USD.
Thanh tra tỉnh: (06 cuộc); UBND huyện Vĩnh Linh: (02 cuộc); UBND huyện Hải Lăng: (02 cuộc); UBND
huyện Hướng Hóa: (01 cuộc); UBND huyện Triệu Phong: (01 cuộc)
23
Tiếp thường xuyên tại các đơn vị gồm 30 lượt/99 người/30 vụ việc. - Tiếp định kỳ và đột xuất của Lãnh đạo
các đơn vị gồm 05 lượt/05 người/05 vụ việc. Nội dung 14 vụ việc: 03 tố cáo, 08 khiếu nại và 24 vụ phản ánh,
kiến nghị.
24
cấp huyện 10; cấp sở ngành 8
25
cấp huyện 8; cấp sở ngành 4
22
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- Tiếp tục triển khai công tác quản lý biên giới, công tác lãnh sự, thông tin
đối ngoại và người Việt Nam ở nước ngoài. Phối hợp với tỉnh Thừa Thiên Huế
đi kiểm tra hiện trạng và tổ chức bàn giao, quản lý đường biên, mốc quốc giới
theo Nghị quyết 31/NQ-CP của Chính phủ. Tham mưu Tỉnh ủy chuẩn bị các nội
dung tổ chức Hội đàm cấp cao với 2 tỉnh Savanakhet, Salavan/Lào theo hình
thức trực tuyến.
8. Tình hình quốc phòng, an ninh; trật tự, an toàn giao thông; phòng
chống cháy nổ
Trong tháng 7 và 7 tháng đầu năm, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo các
địa phương làm tốt công tác giao, nhận quân năm 2021, đạt chỉ tiêu 100%. Duy
trì thực hiện nghiêm nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu các cấp, phối hợp nắm chắc
tình hình địa bàn trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, đơn vị an
toàn tuyệt đối về người và vũ khí trang bị. Chỉ đạo hoàn thành nhiệm vụ ra quân
huấn luyện năm 2021, luyện tập chuyển trạng thái sẵn sàng chiến đấu chặt chẽ,
nghiêm túc, an toàn.
Trong tháng, trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 13 vụ cháy; nguyên nhân chủ yếu
do sự cố về sử dụng điện, sơ suất trong sử dụng lửa và tai nạn giao thông; không
có thiệt hại về người; giá trị tài sản thiệt hại trên 9.111 triệu đồng. Tính chung,
từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh xảy ra 46 vụ cháy, giảm 30,30% (-20 vụ)
so với cùng kỳ năm trước; làm chết 03 người; giá trị thiệt hại 13.869 triệu đồng,
tăng 214,23%.
Trong tháng 7/2021 (Từ 15/6/2021 đến 14/7/2021) trên địa bàn tỉnh đã
xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông, tăng 33,33% so với tháng trước và tăng 9,09%
so với cùng kỳ năm trước; làm chết 05 người, giảm 28,57 % và giảm 28,57%; bị
thương 07 người, tăng 133,33 % và giảm 22,22%. Tất cả các vụ tai nạn giao
thông trong tháng 7/2021 đều xảy ra trên đường bộ. Tính chung 7 tháng năm
2021 (Từ 15/12/2020 đến 14/7/2021) trên địa bàn tỉnh đã xảy ra 118 vụ tai nạn
giao thông, tăng 45,68% so với cùng kỳ năm trước; làm chết 69 người, tăng
50%; bị thương 90 người, tăng 55,17%. Trong tất cả các vụ tai nạn giao thông 7
tháng năm 2021, đường bộ xảy ra 116 vụ, làm chết 67 người, bị thương 90
người; đường sắt xảy ra 02 vụ, làm chết 02 người.
II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM THÁNG 8
Bên cạnh việc tập trung triển khai thực hiện hoàn thành các mục tiêu,
nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Chương trình hành động của UBND tỉnh
thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ; Kết luận số
05-KL/TU ngày 03/12/2020 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 83/2020/NQ-HĐND
ngày 09/12/2020 của HĐND tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2021; Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của UBND tỉnh; yêu cầu các
Sở, Ban ngành và địa phương thực hiện một số nhiệm vụ sau:
- Tiếp tục thực hiện quyết và nghiêm túc, đồng bộ và hiệu quả các giải
pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Chỉ đạo hoàn thiện các nội dung, tờ trình, đề án trình kỳ họp thứ 4 – Hội
đồng nhân dân tỉnh có chất lượng và đúng thời hạn.
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- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Phương án số 1629/PA-UBND ngày
29/4/2021 về tổ chức sản xuất ứng phó với thiên tai, dịch bệnh và nâng cao giá
trị gia tăng trong vụ Hè Thu và Thu Đông 2021. Theo dõi, cập nhật tiến độ sản
xuất, diện tích gieo trồng, tình hình thiên tai, dịch bệnh và cơ cấu giống vụ Hè
Thu năm 2021; theo dõi tình hình chuyển đổi cây trồng tại các địa phương. Tập
trung chỉ đạo và thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh cho
đàn gia súc, gia cầm: dịch tả lợn Châu Phi, dịch tai xanh ở lợn; cúm gia cầm; lở
mồm long móng gia súc viêm da nổi cục trên trâu bò và các bệnh trên vật nuôi
thuỷ sản.
- Tăng cường công tác phối hợp tuần tra, kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và
xử lý vi phạm tại khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ. Triển khai thực hiện Kế hoạch
Quan trắc môi trường nuôi tôm nước lợ trên địa bàn tỉnh; Tiếp tục chỉ đạo,
hướng dẫn cho người dân xây dựng các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong
nuôi trồng thuỷ sản. Chỉ đạo giám sát sự thay đổi rừng và đất lâm nghiệp; quản
lý chặt chẽ hiện trạng rừng,chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng trên địa
bàn tỉnh. Duy trì thường trực công tác phòng cháy, chữa cháy rừng tại các vùng
có nguy cơ cháy cao. Tập trung đôn đốc, chỉ đạo công tác trồng rừng; kiểm tra,
hướng dẫn, giám sát công tác quản lý chất lượng giống cây trồng lâm nghiệp;
xây dựng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh.
- Thường xuyên theo dõi diễn biến thời tiết, tình hình thiên tai, cập nhật
thông tin dự báo, cảnh báo (Bão, lũ, mưa lớn, lốc xoáy, dông sét...), kịp thời chỉ
đạo, điều hành và yêu cầu chủ động trong triển khai các giải pháp phù hợp, hiệu
quả đảm bảo an toàn về người và tài sản, bảo vệ và giảm thiểu tối đa thiệt hại
trong sản xuất, kinh doanh.
- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Kế hoạch số 72/KH-UBND ngày
02/4/2021 của UBND tỉnh về tổ chức thực hiện và phân công nhiệm vụ cụ thể
cho các Sở, Ngành và địa phương trong triển khai lập quy hoạch tỉnh Quảng Trị
thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày
14/12/2017 của HĐND tỉnh về chính sách hỗ trợ ứng dụng và nhân rộng các kết
quả khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2017-2025.
- Tổ chức đối thoại doanh nghiệp, nhà đầu tư; tiếp tục hỗ trợ nhà đầu tư
triển khai các dự án công nghiệp, năng lượng tái tạo đã được phê duyệt quy
hoạch; hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục đầu tư để triển khai các dự án đảm
bảo tiến độ. Chỉ đạo đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh.
- Tổ chức đợt 2 Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; Tổ chức tổng kết năm
học 2020 - 2021 và triển khai nhiệm vụ năm học 2021 - 2022 ngành Giáo dục và
Đào tạo; ban hành khung kế hoạch thời gian năm học mới 2021 - 2022; Chỉ đạo
chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ, kế hoạch triển khai nhiệm vụ
năm học 2021 – 2022.
- Tiếp nhận hồ sơ đăng ký tham gia Cuộc thi sáng tác biểu trưng (logo) và
khẩu hiệu (slogan) du lịch Quảng Trị. Tổ chức kiểm tra các dự án du lịch và
khảo sát các khu, điểm du lịch tiềm năng trên địa bàn tỉnh.
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- Chỉ đạo các đội tuyển tham gia giải thể thao thành tích cao toàn quốc;
Tổ chức Lớp tập huấn phổ cập bơi phòng chống tai nạn đuối nước năm 2021; Tổ
chức các giải trong Chương trình Đại hội TDTT tỉnh lần thứ VIII. Tổ chức Hội
thi nhảy Aerobic lứa tuổi thiếu nhi trên địa bàn tỉnh - năm 2021./.
Nơi nhận:
- VPCP (2b);
- VP Quốc hội;
- VP Chủ tịch nước;
- Bộ Tư lệnh QK4;
- TT TU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- UBMTTQ VN tỉnh;
- Các sở, ban ngành, đoàn thể
- Huyện, thành, thị ủy;
- UBND cấp huyện
- CVP, các PVP,
CV VP UBND tỉnh;
- Website tỉnh;
- Lưu: VT, THU.

TL. CHỦ TỊCH
CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Cảnh Hưng

