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BAO CÁO
TInh hInh kinh t - xã hi, Quc phông - An ninh tháng 7
và nhim vi tháng 8 näm 2020
I. TiNH HINH KINH TE - xA 1101
1. Linh vtrc kinh tê:
1.1. San xutt nông, lam ng1iip và t/zuj san:
a. Nóng nghip:
- Vé trng trQt: TInh dn ngày 15/7/2020, toàn tinh dâ gieo cy di.rçc
24.3 58,2 ha itia vi1 He Thu và vi Mtia, tAng 0,22% so vi cting kS' näm tnrc; trong
do: vi He Thu 22.497,2 ha, tAng 0,07%; vçi Mtia 1.861 ha, tang 2,17%. Ngô gieo
trông 845,7 ha, tAng 3,78%; khoai lang 380,7 ha, tAng 11,02%; sAn (cá nAm)
11.559,6 ha, giãm 1,44%; 1c 135,4 ha, giâm 21,19%; rau các loai 1.188,1 ha, giãm
15,31%; du các loai 923,1 ha, giAm 13,36%...
Din tIch mt s loai cay trng giAm là do thai tit du vIi nng nóng kéo
dài, dat khô không gieo trông di.rqc. Thrc hin Ké ho?ch so 1914/KI-I-UBND ngày
29/4/2020 ctia UBND tinh ye san xuât vii He Thu và Thu Dong irng phó vi khô
han; trên dja bàn tinh dA chuyên dôi &rac 172,85 ha ttir dat trông hia thiêu nuOc
sang cay trông can khác mAu nhtr: ngô, du xanh, dua hâu..., NhIn chung, các 1oi
cay trông chuyên dôi sinh truàng và phát triên tot và mang lai hiu qua cho bà con
nông dan'.
- V chán nuôi. Tng dan gia stic, gia cm: dan trâu có 22.403 con, giám
0,61% so vci cting ks'; dan bO có 56.568 con, giâm 3,96%; dan 1cm thjt Co 126.500
con, giàm 19,62% so vói cting kS' nAm 2019 (do djch tA 1cm Châu Phi, giá 19'n
giOng cao nén vic tái dan ch.m); dan gia cam có 3.490.000con, tAng 4,18% so vi
cüng kS' nAm 2019. San luqng thjt hai xuât chuong tháng Bay thc tInh dt 3.263,4
tan, giãrn 13,60% so vâi cting kS' nAm truOc2. TInh tir dâu nAm, sAn lucmg thjt hoi
xuât chuông uOc tjnh dat 2 1.898,1 tan, giAm 15,14% so vth cting kS' nAm trtthc3.
TIn/i hInh djch bnh trong chán nuoi. Bnh djch tA 1cm ChAu Phi dã xAy ra
tai 147 h, 76 thôn, ctia 5 huyn: Vinh Linh, Gio Linh, Triu Phong, Cam Lô và
HAi LAng vi tong so 802 con (148 nái, 465 1cm thjt và 189 1cm con theo mc) bj
bnh, chêt buc tiêu hOy theo quy djnh. TInh den i 7h ngày 14/7/2020 trên dia bàn
toàn tinh con 06 xâ cza 03 huyn cO d/ch chua qua 30 ngOy .Ngoài ra, ngày
Dc bit 45 ha dt hia thiu nuàc chuyn sang trng dira hu trén dja bàn huyn Gb Linh (tap trung Gio Phong,
Gio Châu...), dà dt hiu qua kinh té cao. Trong vông 60 ngày, sau khi trü chi phi bà con lâi trung bInh 5-6 triu

dông/sào (100420 triu!ha), nai cao dat 160-180 triu/ha, gap 8-10 lan so vâi san xuât ian a vOng dLrqc mOa nhàt.
2
Trong do: thjt 1cm hcri 1.937,7 tan, giànl 23,53%
Trong do: thjt lcm hi 11.934,1 tan, giãm 32,97%
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01/7/2020, djch bnh LMLM trén dan trâu bô dã xây ra tai xóm tái djnh cix thôn
Hic NghI, xâ Hiic NghI, huyn Dakrông viii tong so gia sue mac bnh 53 con (18
trâu, 35 bô) cüa 28 h dan.
b. Lam nghip:
- Trong tháng Bay, san krcing khai thác g rrng trng dat 134.980 m3, tang
23,09% so vâi cüng ks'. TInh t1r dâu näm, so cay lam nghip trông phân tan i.r6c
tInh dat 695 nghln cay, giâm 0,40% so vâi cüng ki näm trixàc; san lixçmg g khai
thác 696.531 m3, tang 3,70%; san hrqng cüi khai thác 174.806 ster, tang 0,82%.
Tinh d cp nht 2.562,57ha, trong dO din tIch r1rng tAng 1.35 1,9ha do trông mói
và trông 'ai, din tIch rf.rng giám 1.21 0,67ha do khai thác.
- TAng cung cong tác du tranh ngän chn, th chirc 73 dqt kim tra co
dtng. Tir dâu nAm den nay, dA phát hin và bAt giü 135 vii vi phm hành chInh; xir
1 125 v1i; lam san tjch thu 221,8 m3 go các lOai và 45,2 kg dng 4t rrng, san
phâm dng 4t r1rng. Do thai tiêt khô nóng nén trén trong tháng dâ xây 4 vii cháy
rrng trOng i các huyên Triêu Phong, Gio Linh, Vinh Linh, tOng din tIch rirng bj
cháy 23,93 ha.
c. Thuj san: TOng san luçmg thUy san dat 3.446 tn, tAng 0,38% so vâi cüng
k' 2019, trong d, san hxqng khai thác 2.998 tan tAng 0,11% so vói cüng kS' 2019
(2.885 tan khai thác bién và 143 tan khai thác ni dja), san lung nuOi trOng 448
tan tAng 2,28% so vOi cüng kS' 2019. Lüy kê san 1ung thüy san 7 tháng dâu nAm
2020, tong san lung thtty san dat 22.5 62.2 tan, tang 11 ,6% so vOi cüng k' nAm
2019, dat 61% so vai kê hoach, trong do: khai thác 18.450 tan, nuOi trông 4.112,2
tan.
Tinh hInh djch bçnh. Trong tháng dA phát sinh djch bnh hoai t1r gan tiiy tOrn
nuôi ô huyên Triêu Phong vói din tIch bj bnh 0,6 ha. TInh den nay, djch bnh
trên torn nuôi xãy ra trên da bàn Vinh Linh, Triu Phong, DOng Ha vai tong din
tIch là 50,18 ha. Bnh xây ra chü yêu là dôm trAng và hoai tà gan t1iy.
1.2. Cong ng1zip
- Chi s san xut cong nghip tháng Bay uâc tInh giàm 5,82% so vâi tháng
trithc và tAng 8,71% so v&i cüng k' nAm trixac. So vâi cüng kS' nAm truac ngành
khai khoáng tAng 11,01%; cOng nghip chê biên, chê t?o tAng 7,98%; san xuât Va
phân phôi din tang i 1,62%; cung cap nu'âc, hoat dng quàn l và xi:r 1 rae thai,
nuâc thai tang 1,55%.
TInh tü du nAm 2020, chi s san xu.t cong nghip ixâc tInh tAng 5,75% so
vOi cüng kS' nAm tnrâc; trong do: ngành khai khoáng tAng 14,02%; cong nghip
ché biên, chê tao tAng 4,90%; san xuât va phân phôi din tAng 7,15%; cung cap
ni.róc, hoat dng quãn l và xü l rae thai, niiac thai tAng 0,70%.
- Mtt s san phm chü yu trong tháng so vói cüng k' nAm trtthc tAng cao:
1'hüy hãi san ché bién tAng 77,08%; tam 1p proximAng tAng 30,01%.
Mt so
san phâm tAng thâp: quân áo tang 13,45%; lop dung cho xe may, xe dap tAng
11,89%; dAm go tAng 10,80%; din san xuât tang 9,92%; xi mAng tAng 9,05%; din
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thi.xcing phm tang 5,56%... Mt s san phm giâm: gach xây dirng bng d& set
nung giâm 2,06%; phân hóa h9c giâm 6,31%; sAm dung cho xe may, xc dp giAm
11,49%; nuâc hoa qua, tAng hrc giàm 16,17%; go cua hoc xé giãm 25,56%;...
1.3. Thu'ong md - Djch vi
- Tng mirc ban lé hang boa và doanh thu dch viii tiêu dung tháng Bay uc
tInh dat 2.883,67 t dông, tAng 5,01% so vói tháng truâc và tAng 14,18% so vi
cüng k' nAm truâc4. TInh tir dâu näm, tong müc ban lé hang hóa và doanh thu djch
v11 tiêu dung i.róc tinh dat 17.811,73 t' dông, tAng 1,85% so vói cüng
kS' nAm truc,
nêu loi tr1r yêu to giá giàm 2,13% (7 tháng nAm 2019 tAng 1 0,59%f.
- Tháng 7 nAm 2020, kim ngach xut nhp kh.0 qua dja bàn tinh uàc dat
38,609 triu USD, giâm 57,29% so vOi cüng kS' nArn 2019. Trong do: Kim ngch
xuât khau dat 17,543 triêu USD, kim ngch nhp khâu dat 21,129 triu USD.
- Chi s giá tiêu dàng tháng Bay tang 0,5% so vi tháng tnrOc chü yu do
giá xAng dâu và giá Gas tAng; giàm 0,85% so v&i tháng 12 nAm trixâc và thng
4,06% so vài cüng kS' nAm tnrâc. Chi so giá tiêu dung blnh quân 7 tháng tAng
4,06% so vi bInh quân cüng k' nAm truOc; Chi so giá yang tAng 26,57%, chi so
giá do la M5 giârn 0,36% so vOi bInh quân cüng k' nAm tri.rác.
- Doanh thu vn tãi tháng Bay ircc tInh dat 165,32 t dông, tAng 2,81% so
vâi tháng truâc và tAng 9,64% so vói cüng kS' nAm trixóc6. TInh tü dâu nAm, doanh
thu vn tài uOc tInh dat 1.084,83 t dông, tang 9,02% so vOi cüng kS' nAm tnrâc7.
- S luçit khách luu trü tháng Bay uic tInh dt 32.750 hrct, tAng 25,65% so
v&i tháng trwc và giâm 18,50% so vâi cüng k' nAm truâc. So hrçit khách du ljch
theo tour i.râc tInh dat 690 hrçit, tAng 79,22% sov&i tháng tnthc và giàm 57,17% so
vi cüng k' nAm truc. TInh tr dâu nAm, sO hrgt khách liru trá uâc tInh dat
162.017 krcit, giãm 36,78% so vâi cüng k' nAm truOc (7 tháng nAm 2019 tAng
9,03%); so Ii.rit khách du ljch theo tour ithc tinh dt 1.661 krç-t, giãm 83,58% so
vri cüng k' nAm tri.râc (7 tháng nAm 2019 tAng 9,21%).
1.4. Tài c/tIn!,, ngân hang
Tng thu ngân sách dja bàn dn 31/7/2020 là: 1.824.703 triu dngTK1-1
3.400.000 triu dông, dat 54% dir toán dja phiwng giao, bang 105% so vói cüng k'
nAm tri.rc; Trong do: Thu ni dja: 1.614.553 triu dông/K}1 2.950.000 triu dông,
Trong do: doanh thu ban lé hang hOa 2.463,64 t' dng, tang 4,26% và tang 14,26%; doanh thu hiu tr(i và an ung
3 10,71 t'. dông, tang 10,16% và tang 16,01%; doanh thu du ljch 1O hành 2,28 t) dng, tang 88,35% và giãm 26,77%;
doanh thu djch v,,i khác 107,04 t dong, tang 7,15% Va tang 8,64%.
Trong do: doanh thu ban lê hang hóa ràc tInh dt 15.608,51 t' d6ng, chiém 87,63% tong mic và tang 4,12% so
vâi cOng k' näm tnrâc; Doanh thu djch vi 1uu trO và an ung u6c tInh dt 1.569,92 t' dng, chiém 8,81% thng rn0c
và giàm 12,56% so vài cOng k' nàm tnr6c; Doanh thu du llch 1u hành uâc tinh dt 5,86 L' dOng, chim 0,03% tOng
mrc va giàm 7 1,68% so vài cOng ki nam trisàc; Doanh thu djch vi,j khác uàc tinh dt 627,44 t' dong, chim 3,53%
tOng mrc va giam 7,95% so vài cOng k' näm trtràc.
6
Trong dO: doanh thu vn tãi hanh khách 28,33 t dong, tang 3,46% vO tang 0,56%; doanh thu vn tãi hang hOa
114,93 t d6ng, tang 3,12% và tang 12,11%; doanh thu djch vi ho tr vn tãi 22,06 t dông, tang 0,45% và lang
9,75%.
' Trong do: doanh thu vn tâi hành khách 180,52 t dng, giam 9,73%; doanh thu vn tãi hang hOa 757,77 t5 dng,
tang 14,67%; doanh thu djch vti hO trq vn tai 146,54 t dOng, tang 9,15%.
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dat 55 % dir toán dja phixong giao, bng 112% so v&i cüng k' nám tru&c; Thu
XNK: 174.169 triu dông/KH 450.000 triu dông, ctat 39% dr toán dja phrnmg
giao, bang 62% so vi cüng kS' nãm tnthc.
Tng chi ngân sách dja phucing dn ngày 3 1/7/2020 là: 4.7 13,623 t
dông/DT 9.504,128 t dông bang 50% d1r toán, bang 123% so vi cüng kr näm
tri.rc; Trong do: Chi dau ti.r phát triên: dat 473,742 t dôngl DT 1.5 14,100 t' dông,
dat 31% dr toán näm, bang 81% cüng kS' nàm truOc; Chi thung xuyên: 2.816,196
t' dong/ DT 4.936,453 tr dông, dat 57% so vOl dir toán, bang 118% so vOi cüng k'
närn tri.rOc.
Lãi suAt ngân hang n djnh và CO XU hiiOng giám, lâi sut cho vay ph6 bin
tü 5-9%/näm dôi vOi cho vay ngän han; 9-1 1% dôi vi lâi suât cho vay trung, dài
han; lãi suât cho vay ngän han các lTnh virc ixu tiên tôi da 5%. Huy dng von trên
dja bàn den ngày 15/7/2020 dat 23.908 t dông, tang 1.071 t dông vOi t' l tang
4,69% so vOi cuôi näm 2019; Tong du na cho vay dôi vOi nên kinh tê dat 35.695 t'
dông, giâm 221 t' dông vOi t 1 giâm 0,62% so vOi cuôi närn 2019; Nç xâu là
1.470 t' dông, chiêm 4,12% tong dr nçi.
1.5. DiIu Eu'
V,n du tu thirc hin ti'r ngun ngân sách nhà nuOc do dja phiscmg quân l
tháng Bay iiOc tInh dat 273,47 t' dông, tang 19,62% so vOi ciing kS' näm tru0c8;
TInh chung 7 tháng dâu nAm 2020, von dâu tu thirc hin tir nguôn von ngân sach
nhà nithc do dja phixong quân 1 uOc tInh dtt 1.529,00 t' dông, bang 47,30% kê
hoach näm 2020 và tang 31,36% so vOi cl1ng k nàm truOc9.
TInh dn ngày 31/7/2020, tng giá trj giài ngân các ngun von dâu tix cong
do tinh quãn l là 980,330 t'dông, dt 26,9% so vOi kê hoach dt.rcc giao; trong do:
ngân sách dja phuang can dOi là 500,153 t dông, dat 32,08%; Trung hang ho trçi
có miic tiêu là 480,177 t3' dOng, dat 23,03%; Chuang trInh mvc tiêu quôc gia là
256,538 t dông, dat 66,76%.
- TInh tr du näm, tinh dA cp chü tnro'ng du tu 33 di,r an vOi tng vn diu
tu 3.649 t' dông. Mt so dir an lOn nhu Apec Mandala Grand Cira Vit, Khu du
ljch sinh thai nghi dtxOng cao cap Giang Hal; Trung tam dào t?o và sat hach lái xe
Manh Linh, Trung tam djch v1i hu can và logistics Khu kinh tê Dông Nam.
1.6. P/thE tr!n doanli ng/zp
Trong tháng Bay, toàn tinh CO 64 doanh nghip và 66 dan vj trirc thucdang
k thành 1p rnOi vOl tong von däng k han 1.390 t dông, tang 90%vê vOn và
tAng 45% ye so doanh nghip dAng k so vOl cüng kS' nAm 2019, sO von dAng k
blnh quân mt doanh nghip dat han 21,7 t' dông. So doanh nghip tarn ngrng
hoat dng là 10 doanh nghip, tang 30% so vOi cüng kS' nAm 2019; sO doanh
Bao gsm: vn ngân sách nhà niiàc cAp tinh 194,00 t' dng, tang 9,34%; vn ngân sách nhà nwcc cAp huyn 7 1,07
t dong, tang 64,26%; von ngân sách nhà nuàc cap xâ 8,40 t' dông, tang 6,24%.
Bao gôm: von ngân sách nhà nuâc cap tinh 1.162,42 t dông, bAng 44,64% ké hoach và tang 40,72%; von ngân
sách nba rnxàc cap huyn 319,15 t' dông, bang 58,48% ké hoch và tang 8,91%; von ngân sách nhà nuàc cap xã
47,43 t' dong, bang 57,08% ké hoach và tang 5,59%.
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nghip hoàn tht thu tic giâi th& chm dirt hoot dng san xut, kinh doanh là 04
doanh nghip, giàm 42,8% so vói cüng kS' näm 2019.
Lily k tr du nàm dn 3 0/7/2020, Tng s doanh nghip dAng k 1p môi là
335 doanh nghip, tang 28,3% so vâi cüng k' näm 2019. So doanh nghip tam
ngüng kinh doanh là 122 doanh nghip, tang 26% so vi cilng kS' nAm 2019. So
doanh nghip giâi the là 30 doanh nghip, giàm 33% so vâi cüng kS' 2019.
2. Vé linh vtrc van hóa - xã hôi:
2.1. Lao d3ng, Thu'o'ng bin/i và xä h3i:
- V dgy ngh', vic lam và an toàn lao d5ng: Trong tháng Bay, UBND tinh
cia ban hành Quyêt djnh phê duyt danh sách và kinh phi h trç dôi vOi ngithi lao
dng không có giao kêt hcp dông lao dng bj mat vic lam do ánh hu&ng b&i dai
djch Covid- 19 vsi 8.005 lao dng, h kinh doanh.
fMn ht tháng 7 cia giâi quyt vic lam cho 6.059 lao dng (dat 55,08% k
hoach). Trong do: Vic lam trong tinh 3.100 lao dng; Vic lam ngoài tinh 2.150
lao dng; Vic lam ngoài mrc 809 lao dng (trong do xuât khâu lao dng: 696 lao
dng, dat 58% ké hoach). (Chia theo các thj tr11ng: Dài Loan: 120 lao dng, Han
Quoc: 52 lao dng; Nh.t Bàn: 522 lao dng. Khác: 02 lao dng).
- V cong tác báo tr xâ hi - giám nghèo bê'n vttng: To chOc dánh giá kt
qua thc hin cong tác giàm nghèo giai doan 2010-2020; Chixo'ng trInh hành dtng
quôc gia v ngithi cao tuôi giai doan 20 10-2020 và Quy hoach mng hthi ca sO' trç
giüp xã hi giai doan 2010-2020, quy hoach thii k' 2021-2030 trên dja bàn tinh.
Dâ ho trcl vay von ixu dãi cho 13.189 hxçit h nghèo và h chinh sách khác dê phát
triên san xuât, kinh doanh vói tong so tiên cho vay là 583 t dông, nâng tOng so di.i
nçi vay von den tháng 6 nAm 2020 là 2.890 t dông; thirc hin cap 144.724 the Báo
hiêm y té cho ngui nghèo, ngithi cn nghèo, nguii dan tc thiêu so a vüng khó
khän và ngix?ii dan a vilng dc bit khó khän,
- V Thiw'ng binh - Lift s9 và ngu'&i có cOng: ChI dao các dja phuo'ng thirc
hin vic tng qua cüa Chñ tjch nuóc cho các dôi tixçmg ngiiai có cong vOi cách mang
nhãn djp k nim 73 näm ngày Th.rang binh - Lit s. Lânh dao tinh trao 18 suât qua
thAm dôi tixcYng chInh sách ngu'ai có cong v6i kinh phi 21,6 triu dông10.
Tp trung giái quy& 298 h s cac loai, trong do: 158 tr1.rng hçrp hi.râng trçY
1 lan; 12 trithng hqp gi&i thiu den Hi dông Giám djnh Y khoa tinh Quäng
Trj giám djnh nguai hoat dng kháng chiên bj nhiêm chat dc hOa hçc; 01 tmang
hcrp thuo'ng binh dê xác ctjnh t 1 suy giãm khâ nang lao dng do thucmg tat, bnh
tat; giái quyêt 39 hO sc uu dai dôi vâi Ba m Via Nam anh hung; di chuyên 08 ho
sa ngrOi có cong vói each mang di và den;...
cap

'° TInh dn ngãy 20/7/2020, các c quan, do'n vj, t chirc cá nhân trao 752 suit qua vài kinh phI 943.800.000 d6ng
cho các doi tlxqng Ngu&i Co cong vài cOch mng; khâi cOng xây mâi 02 nba tInh nghTa vài tOng sO Lien 140 triu
dOng, sOa cha 01 nhà tInh nghia vài so tiên 30 triu dOng; dâ trao tng 12 so tiêt kim tn giá 60 triu dOng cho các
gia dlnh chinh sách, ngixeii CO cOng tiêu biOu trong tinh.
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- Báo ye, chám soc tré em và blnh dng giài: Trin khai ni dung Quyt djnh
I 863/QD-TTg ngày 03/2/2019 cüa Thu trô'ng Chinh phü ye phé duyt kê hoch hành
dng quôc gia phông, chông bao 1rc, xâm hai tré em giai don 2020 -2025; Chi thj so
23/CT-TTg ngày 26/5/2020 cüa Thu ti.rórig ChInh phü ye vic t.ng cung các giâi pháp
bão dam thirc hin quyén tré em và báo v trê em. Dài Phát thanh- Truyên hInh
Quãng Trj san xuât 'va phát song chuyên mI1c "VI tré em và Bmnh däng gii" näm
2020 trén song truyên hInh cüa Dài Phát thanh và Truyên hInh Quáng Trj vâi chO
dé "Tháng hành dng vi tré em nàm 2020".
2.2. Yte'5
- COng tác phông, chO'ng djch bçnh C'ovid-19: Cong tác phông chng djch
COVID-19 dixcc thrc hin nghiêm tüc, khân truong thông qua viêc ban hânh kjp
thOi các Chi thj, Cong din va van bàn chi do sau thai diem tái büng phát djch
bnh covid- 19 tti thành phô Dà Näng. Den nay tinh Quãng Trj chi.ra ghi nhtn
tmOng hçip nào diwng tInh v6i COVID-19. Cong tác cách ly tp trung van duçic
thirc hin nghiém tOe; vic nhp cãnh tai cac cCra khâu chInh, cCra khâu phi, kê Ca
các lOi mô luôn di.rçyc kiêm soát chat chë. Dôi vi các chuyên gia ni.rc ngoài dixie
nh.p cãnh déu phài each ly và phãi chi trà chi phi; môi dja phixang duy tn mt khu
each ly tôi thiêu dam bão phiic vi 100 nguäi.
- TInh hInh d/ch bnh khác: Trong tháng, trén dja bàn tinh eO 555 trLrng
hp mac bnh cOrn; 09 trung hqp mac bnh ly Amip; 36 trirO'ng hqp mac bnh ly
true trUng; 07 tri.r&ng hop mac bnh quai bj; 13 tru?ng hop mac bnh thus' dau; 112
tru&ng hop mac bnh tiêu chày; ... TInh chung ttr dâu nãm den nay, trên dja bàn
tinh CO 3.786 trIxng hçip mac bnh cOrn, giàm 20,86% so vâi cungk' 11am trithc;
98 truOng hçip mAc bnh ly Amip, giàm 12,50%; 208 trtthng hçip mAc bnh ly trrc
trOng, giám 24,36%; 33 trithng hop mAc bnh quai bj, giãm 65,98%; 162 trithng
hop mAc bnh thu du, tAng 10,20%... NhIn ehung, hâu bet các loai bnh djch xAy
ra trên dja bàn tinh dêu giãm; riêng bnh sOt xuât huyêt có xu hu&ng tAng m?nh;
không có tnthng hop tCr vong.
- TInh hInh nhilm HI V/A IDS. Trong tháng, trén dja bàn tInh phát sinh them
02 tri.thng hqp nhiem HIV mdi. TInh den nay, so ngthi nhiem HIV cOn song ti
Quáng Trj là 244 ngu1i (so tré em dui 15 tuOi nhiêm HIV là 11 tré, sO bà mc
mang thai nhiérn HIV sinh con là 39 bà mc). SO bnh nhân tr vong do AIDS toàn
tinh tInh den thai diem tren là 98 ngiri.
- Trong tháng Bay và 7 tháng nAm 2020, tren dja bàn tinh khOng có vi ng
doe thirc phâm ln nào xày ra; chi xãy ra mt so v ng dc thiirc An nbc dA dixc
kjp thii clru cha.
- Qua thanh tra, kim tra 3.8 16 cci si dA phát hin 815 cci sâ vi phm v quy
djnhdám bâo ATVSTP, tiên hãnh xü l 78 cci sO, trong do phit tiên 46 cci sâ vâi
sO tiên xü pht là 62 triu dOng. Ngoài vic x1 pht, các doàn thanh tra, kiem tra dA
tiên hành buc tiêu hOy 32 loai san phâm khOng dam bào chat luçng ATVSTP cOa
57 cci sOr.
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2.3. Giáo duc và Dào 4w
Trong tháng, tinh dã don và lam vic vâi Doàn cong tác cüa B Giáo dc và
Dào tao (do die Phüng Xuân Nha - Uy viên Triing uang Dãng, B truOng B Giáo
dic và Dào tao lam Tru&ng doàn) ye cong tác chuân bj to chrc k5' thi tOt nghip
THPT 11am 2020 và triên khai chuang trInh, sách giáo khoa mdi. UBND tinh dâ
thành 1p Ban Chi dao thi tOt nghip THPT näm 2020 tinh Quáng Trj, dông chI
Phó Chü tjch UBND tinh lam Tru&ng ban, các thành viên Ban Chi dao cap tinh
thành phân gôm dai din các Sâ, ngành lien quan và dai din lãnh dao UBNID
huyn, thj xâ, thành phô;
Ngành giáo diic tip tuc chun bj các diu kin d t chirc KS' thi t& nghip
THPT nàm 2020 tai tinh, nhu' : Chi dao các trithng THPT và trung tam GDTX tiêp
tue on thi, rèn k näng lam bài cho h9c sinh lop 12; Rà soát, 1ira ch9n nhân s1r tharn
gia Hôi dông thi và các Ban cüa Hi dông thi theo quy djnh cüa Quy ché thi tot
nghip TFIIPT; chuãn bj ye ca sâ vt chat dé dam bão cho K5' thi; to chi.'rc các 1p
tap huân nghip vi to chirc thi. Ngoài ra ngành cüng d triên khai tp huân thrc
hin Chucing trInh GDPT 2018 và hithng dan si:r diing sách giáo khoa l&p 1 theo
Chumg trInlh GDPT 2018 cho 100% can b quán iS', giáo vien dir kiên bô trI day
lap 1 nàm hçc 2020-202 1 trong toàn tinh"; TO chac K5' thi tuyên sinh vào l&p 10
TruOng TI-IPT chuyên Lê QuS' Don; chi dao xét tuyên sinh vào các 1&p dâu cap
näm hçc 2020-2021; To chüc Hi nghj tong ket 5 11am chuyen dê "Xây dirng
tnrmg mâm non lay tré lam trung tam".
2.4. Ho(it dng van hóa, I/il thao và du 1/c/i
- bàn tinh dâ trin khai thirc hin t& cong tác khánh ti&, trang trI c dng
trirc quan phiic v11 các sir kin chInh trj, các ngày l lifn trong tháng nhu: Các hoat
dng KS' nim 73 nam Ngày Thuo'ng binh, Lit sS' (27/7/1947-27/7/2020); TO chirc
Lê khanh thành Den tuâng nim tn an vua Ham Nghi và các tuàng si Can Vuong,
van than si phu yeu nuâc trong phong trào Can Vixcng; Tiêp tic huang dan và
kiêm tra cOng tác tuyên truyên chào mrng Dai hi Dâng các cap, tien tai Dai hi dai
bieu toàn quOc lan thu XIII cüa Dãng. Xây dimg kê hoach to chi'rc thrc hin Dê an
"Bão tOn, phiic dimg và phát huy giá trj van hóa phi 4t the truyen thông tinh
Quãng Trj". Tiep tiic triên khai th%rc hin D tãi khoa hçc Nghiên cüu, bão ton các
gia tn van hóa phi vat the "Cac dieu ho Quang Tn", Chi dao chuân bi cac dieu kiên
to chüc Nghi ie dâng trOng dOng vao di tIch quôc gia dc bit Thành Co Quãng Trj
- Hoan thin 4 h so khoah9c va pháp IS' d nghj xp hang di tIch cap tinh;
Tiep tiic tu bô, ton tao chOng xuông cap, sira chQa nhO các di tIch närn 2020; kháo
sat hin trng di tIch quOc gia "He thông cong trInh khai thác nuóc cO Gio An" lan
thir 2 de 1p nhim vt quy hoch. Tien hành suu tam hin 4t cO giá trj ye mt ljch
D th chrc 11 lap tp hun trin kliai thirc hin cth.rong trinh GDPT 2018 vài 1535 lucrt CBQL và GV tham gia
(01 lap CBQL, 04 lOp GV các mon nang khiéu, 06 lap GV các mOn c.i ban); io lap tp huân hirOng dan sr dung
SGK lap i vói 1716 hxçit CBQL va GVtham gia theo hinh thirc trirc tiOp; tp hun huâng dan sr ding SGK lap i
theo hinh thcrc trijc tuyn vdi 57 diem câu, 1.823 hxqt CBQL vã GV tham gia; tp huân Online Modul I vO Chtrcmg
trInh GDPT 2018 cho GV lOp I vOi 1.521 hrqt CBQL và GV tham gia (343 BCQL, 711 GV các mon c ban, 467
GV các mon dàc thO).
LI
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si:r van hóa; các hin 4t van hóa, nông nghip, nông thôn eüa ngui Vit tai Quâng
Trj.
- T chirc thành cong các giãi th thao cp tinh nhix: Giãi Din kinh nguYi
khuyêt tat, Giãi Diên kinh tré, Giâi Bong dá nam 11 ngithi vô djch tinh Quãng Tr
nàm 2020, giãi Bong dánam vô djch tinh Quãng Tr nãm 2020 — Tranh COp Beer
Huda. Các di tuyên the thao tham gia các giãi the thao Quôc gia: Giái Vô djch
marathon và c1r ly dài, Giãi Bao Tiên Phong lan thu 61 - näm 2020; Giài Karatedo
mien Trung - lay Nguyen. Kêt qua dat 1HCV, 2HCB, 8HCD.
- Phi hçp t chüc Hi nghj lien kt hçip tác phát trin du ljch và chuang trinh
Famtrip ra Dão Con CO thu hOt sir tham dir cOa nhiêu dan vj ICr hành, kinh doanh
dich v du ljch, cac dan vj truyên thông trong và ngoâi tinh. Tiêp tic trién khai các
hoat dng xOc tiên, quâng bá, thu hOt, ho trçl các nhà dâu tu, nhât là các nhà dâu tu
chiên luçic triên khai các d%r an du ljch ma thai gian qua dä den khâo sat và 1p kê
hoach dâu tu.
3. Thông tin - Truyn thông
- Trin khai K hoach s 465 1/KH-UBND ngày 10/10/2019 cOa UBND tinh
*
ye vic irng ding CNTT trong boat dng cOa các ca quan nhà nuâc tinh Quâng Trj
nàm 2020 Va Quyêt djnh so 2782/QD:UBND ngày 31/10/2016 cOa UBND tinh
Quâng Trj ye vic phê duyt dir an dâu tu Xây dimg chInh quyên din tir tinh
Quâng Trj.
- TInh dn ht tháng 6/2020 trén dja bàn tinh có 174 dim cung cp djch v
buu chInh; Ban kInh phiic vi bInh quân 2,914 kmll diem phiic vii; so dan &rçlc
phic vi là 3.553 nguôi/1 diem ph%ic v1. Tong so thuê bao din thoai den cuôi
tháng 6/2020: 622.602 thuê bao, giãm 38.667 thuê bao so vói tháng trithc, dat mt
d 101 thué bao/100 dan. Tong so tram thu phát song din thoai di dng (BTS)
dang hoat dng trên dja bàn tinh là 2.424 tram (809 tram 2G, 1051 tram 3G, 618
tram 4G).
- V Báo chI — Xu.t bàn: Dài Phát thanh-Truyn hInh tinh mi ngày Dài
Phát song 1 8h 15 phOt/ngày tü 4h45 den 23h00, chat luçmg chuang trInh phát thanh
ngây càng duqc chO tr9ng ye ni dung dê dáp rng nhu câu cOa khán thInh giã. ye
Truyén hInh: thai lucing phát sOng chuang trinh truyên hInh hang ngày 24h/ngày;
vth thai luçmg chiscing trInh tir san xuât trung bmnh 7,3hlngày
4. Khoa h9c - Cong ngh
- Trin khai K hoach s 3690/KH-UBND ngày 14/08/2019 vH trç khâi
nghip dOi mai sang tao trên dja bàn tinh Quãng Trj den nàm 2025: To chOc Cuc
thi "Khài nghip dôi mai sang tao" tinh Quãng Trj; Hi nghj ho trq h9c sinh, sinh
viên khai nghip vâi chO dé "ThOc day khát vQng, dam me khai nghip trong h9c
sinh, sinh vién".
- C.p Giy phép si.r diing thit bj X-quang cho 01 dan vj (Trung tam y
thành phO BOng Ha). Hung dan 01 dan vj (Bnh vin da khoa tinh Quâng TrI)
hoàn thin ho so dé tiên hành kiêm tra cap giây phép, giây gia han sO diing thiét bj
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x-quang trong y t. Cung cp thông tin v danh miic Co sâ büc xa, thit bj birc xa
và nguôn phóng xa trén dja bàn tinh giri Ciic An toàn birc xa hat nhân.
- Trin khai các hoat dng nghiên ciru irng ding, chuyn giao tin b
KH&CN: San xuât thi:r nghim Dông trüng h tháo trên k chü nhng tam tiroi và
Dông trüng h thão ngâm mt ong tai Bäc Hrng Hóa (dã tiêp nhn cong ngh
nuoi trông Dông trüng h thão trên k9 chü nhng tam tai thành phô Dà Lat; nhan
giông cap 1 và cap 2 DOng trüng ha thâo cho kêt qua phát triên tot, h sqi dOng
dêu; nuôi cay trên 500 k chü nhng tam),...
5. Tài nguyen - Môi truô'ng
- Thirc hin cong tác giao dat, thuê d.t, thu hM dt,cp giy chirng nhn
quyên sir dirng dat, däng k biên dng quyên scr diing dat: Tiêp nhn và thâm tra 22
ho so cüa các to chirc, doanh nghip, 1.849 hO so cüa các h gia dInh, cá nhân ye
cap giây ching nhn quyên sü dung dat, quyên sâ hQu nhà và tài san khác gàn
lien vOi dat và 1.058 ho so ye däng k biên dng quyên sr diing dat dam báo quy
trInh, thôi gian theo quy djnh.
- Cong tác quy hoach, k hoach sir diing d.t và Gái phóng mt bng: Phê
duyt Kê hoch si:r diing dat nàm 2020 huyn VTnh Linh, bô sung ké hoch si:r diing
dat TP Dông Ha, huyn dão Con CO; trInh HDND tinh và dâ duc thông qua t?i k'
hçip giUa nãm 2020, các danh muc dir an thu hOi dat, chuyên miic dIch sü diing dat.
- Cong tác bão v môi truông tip tic duçc quan tam, trong tháng tinh da
thuc hin chuyên mic Tài nguyen và MOi trirng thang 07 phát song trên Dài Phát
thanh và truyên hInlì tinh vâi chü dê "Cong tác khI t1.rçng thüy van cüa tinh phiic
vii phát triên kinh tê - xâ hi vâphông chông thiên tai". To chirc kiêm tra tiên d
thirc hin các dir an xü IS' trit dê co s& gay ô nhiêm môi trung nghiêm trQng theo
Nghj quyêt sO 30/NQ-HDND tai 14 co S.
6. Cong tác di ngo1i
- Trong tháng 7/2020, tinh dã dOn tip và lam vic vâi 05 doàn khách qu&
té (19 ngi.r&i). TInh tü dâu nàm den nay, to chirc don tiêp 24 ctoàn khách quOc tê
(156 h.rçyt ngtthi) den thãm vâ lam viêc tai tinh.
- T chirc các hoat dng k5' nim 25 näm bInh thising hóa quan h Vit Nam
- Hoa K5' tai Quãng Trj: triên lam ãnh 25 näm k5' nim quan h Vit Nam - Hoa
KS', tharn d%r buOi nói chuyn chuyên dê ye 25 nãrn bInh thiräng hóa quan h ngoi
giao Vit Nam - Hoa KS' do to chirc PTVN và Van phOng dir an RENEW to chirc.
- Tip tic trin khai các buâc chun bj cho Hôi nghj XÜC tin 4n dng, vin
trcy PCPNN giai doan 2020-2025. Chü trl, phOi hçip các si, ban ngãnh, dja phucing
lien quan triên khai các hoat dng, chuong trInh, dir an Phi ChInh phO nuâc ngoài
nhu: Hithng dan to chirc Mines Victims And Clearance (MiVAC/Uc) hoàn tat các
thu tic dàng k giây phép hoat dng tai Vit Nam theo quy djnh; Hqp tác quOc tê
trong lrnh virc khäc phic hu qua born mIn;
7. Cong tác thanh tra, tip dan, giãi quyt khiu ni t cáo
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Các don vj trên dja bàn tinh dà tin hành 11 cuc thanh tra kinh t, xã hi tai
13 dan vj (08 cuc theo kê hoch, 03 cuc dt xuât); Kêt thüc thanh tra trrc tiêp tii
dan vj 07 cuc; dâ ban hành kêt 1un thanh tra 04 cuc; phát hin sai phm
253.6 10.396 dông; kiên nghj thu hôi 253.6 10.396 dông. Thanh tra, kiêm tra chuyên
dä thuc hiên 09 cuôc; so cá nhân ducic thanh tra là 73; so to chtrc ducc thanh tra là
36. Qua thanh tra, kiêm tra, dã phát hin 27 cá nhân và 03 to chirc có sai phm; ban
hành 28 quyêt djnh xir pht vi phm hành chInh; So tiên xi:r pht vi phm hãnh
chInh là: 1 16.500.000d; so tiên dâ thu: 106.500.000d.
Tháng 7/2020, có 01 1uçt/01 cOng dan dn trij s Thanh tra tinh d kin
nghj, phãn ánh. Thanh tra tinh phOi h9p vâi Ban Tiêp cOng dan tinh cüng các cap
các ngành tham mru Lnh do tinh, Thu trueing các ca quan quân l nhà nuâc
cüng cap tO chüc th%rc hin tOt cong tác tiêp cong dan thuông xuyen và djnh kS' vOi
tong so 37 lizot/94 ngi.rm/38 vu viêc (12 vu cii, 26 vu mm) Cu the 38 vu viêc gôm
01 v11 khiéu nai ye tranh chap dat dai, 02 vii to cáo ye lTnh virc hành chInh và linh
virc tu pháp và 35 vii phán ánh, kiên nghj khác
Giái quyt khiu nti t cáo: Thanh tra tinh dâ tip nhn 08 dan108 v; qua
kiêm tra, bO dan tràng 1p, nc danh và không rO nOi dung da chi, dan dü diêu
kin xi:r 1 là 01 dan/01 vii. Thnah tra tinh dà chuyên cho ca quan Co thâm quyên
xi'rl.
8. Quc phông - An ninh
- Kt qua thyc hién nIiim vi quán sy; qudc phông: Tip tiic duy trI nghiêm
chê d trirc chi huy, trxc ban, trirc chiên và näm tInh hInh. Chuân bj tOt các ca s
tiêp nhân cong dan Vit Nam tir các quOc gia ye trén dja bàn tinh theo kê hoch.
Báo dam tOt cong tác hau can cho các nhim vii; báo dam phuang tin k thut
phiic vii 4n chuyén cong dan ye trén dja bàn.
Cong tác dá'u tranh phOng chO'ng t5i phqm v ITXJI: Trong tháng, phm
phap hInh sir xây ra 37 viii, lam bj thuang 11 ngui, thit hai tài san khoãng 2,4 ti
dOng (tang 13 vi so vOi tháng tru&c), dâ diêu tra lam rO 33 vil, bat xir 1 35 dôi
tixçmg (dat t' l 89,2%); dã phát hin, bat giü 20 vti/1 7 dOi tucing van chuyên, kinh
doanh lam san, hang cam, hang nhp Ian, tong giá tn hang hóa thu giC 1,4 t' dông,
xir l vi pham hành chInh 21 dOi tuçing, phttiên 129 triu dông; dâ phát hin 09 vii/
03 to chirc/ 06 cá nhãn vi phm pháp luat ye mOi trung, phat tiên 36,9 triu dông;
dã phát hin, bat 21 v'çil3 5 dOi tirçmg CO hành vi tang tnt, van chuyên, rnua ban trái
phép chat ma tüy, thu gilt 2.183 viên MTTH. Trong tháng xáy ra 20 vi cháy, thit
hai tài san khoáng 151 triu dOng.
- An toàn giao thông: Trong thàng Bay (Tü 15/6 dn 14/7/2020), trên dja
bàn tinh dã xãy ra 11 vi tai nan giao thOng, lam chét 07 ngu&i, bj thuang 09 ngui;
TInh tr nãm 2020 (Tr 15/12/2019 den 14/7/2020) trén dja bàn tinh dâ xáy ra 81 v11
tai nan giao thOng, lam chêt 45 nguO'i, bj thuang 59 nguäi; so vOi cüng k' nArn
trithc sO vii giám 5,81% (-05 vi), sO ngi.thi chêt giàm 34,78% (-24 ngi.thi), sO
ngi.thi bj thuang tang 13,46% (+07 ngu?1i). Trong tat ca các vii tai ntn giao thông 7
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thang näm 2020, dithng b xay ra 80 vi lam ch& 44 ngi.thi, bj thixcing 59 ngi.thi;
dung sat xãy ra 01 vi, lam chét 01 ngrôi.
II. NHIEM VU CONG TAC TRQNG TAM THANG 8 NAM 2020
Trong bi cánh tInh hInh djch Covid 19 din bin h& süc phrc tap, thii ti&
näng nóng kéo dài gay han h?n, djch bnh trong chàn nuôi van chua duçic không
ché, ánh hix&ig rat lirn den san xuât kinh doanh, nhât là ngành nông nghip. Ben
canh phông, chông dich Covid 19 trong tInh hInh mói, chüng ta vn phài on djnh,
phát triên san xuât nhàm hoàn thành miic tiêu ma Nghj quyêt Nghj quyet so
01/NQ-CP ngày 01/01/2020 cüa ChInh phü; Kêt lun so 320-KL/TU ngày
04/1 2/2019 cüa Tinh üy và Nghj quyêt so 3112019/NQ-HDND ngày 06/12/2019
cüa HDND tinh ye kê hotch phát triên kinh tê - xa hi näm 2020 dA dê ra. Trong
tháng 8, ngoài nhim vii thithng xuyên, dê nghj các S, Ban ngành và dja phucrng
thuc hiên môt so nhiêm vu sau:
- Thrc hin téit các bin pháp phông, chng djch COVID 19 trong tInh hInh
m&i trén dja bàn tinh theo Chi thj so 1 1/CT-UBND ngày 30/7/2020 cüa ChO tjch
UBND tinh, Cong din so 07/CD-UBNID ngày 02/8/202 0 và Thông báo so
102/TB-UBND ngày 03/8/2020 ye kiên két lun cüa Chü tjch UBND tinh;
- Tip tic trin khai thirc hin kp thai các giãi pháp cp bach tháo gO khó khàn
cho san xuât kinh doanh, day mnh giái ngân von dâu tir cong và triên khai cac dir an
dâu tu, nhãm khôi phiic phát triên kinh té, On djnh xâ hi theo Chi th so 06/CTUBND ngày 01/6/2020 cüa UBND tinh;
-, Tp trung dy manh du tu co sã h tng, du giá quyn sir diing dt; t
chirc dâu giá quyên sr ding dat các khu dat cho thué phiic v nhà dâu tu và doanh
nghiêp, Tiêp tuc thuc hiên diêu chinh bang gia dat, thâm dinh ké hoach su dung dat
cap huyên, Thâm djnh ho so thu hôi dat, bôi thtrông, ho trg, tái djnh cu; ho so giao
dat, cho thuê dat, cap giây CNQSD dat;
- Trin khai thrc hin các ni dung cam kt cüa ngu?i dirng du và Ban
Thu&ng vu Tinh üy nãm 2020; các nhim vii UBND tinh, ChO tjch UBND tinh giao,
các Thông báo két 1un cüa ChU tjch, Phó ChO tjch UBND tinh và các van bàn hành
chInh khác;
- Si K hoch và Du ui: Kim tra, don d& tin d giái ngan. Tng h9p d
xuât xü l nhng khó khãn, wóng mac virçlt thãm quyên cüa các ChO dâu ui; Chü tn
xây drng kê hotch phát triên KT-XH nãm 2021
- Si Nông nghip và Phát trin nOng thôn: Tp trung chi d?o san xut vi He
Thu 2020; thirc hin nghiem tüc các bin pháp phông chông djch bnh cho dan gia
süc, gia cam và thus' san; Chi do, hu&ng dn các dja phuong, chü thng thirc hin
tot cOng tác PCCCR; Kiêm tra b dam an toàn ho dp trithc müa mi.ra bao;
- Si Cong thuong: Tip tVc tham mi.ru d xuAt các giâi pháp thüc dy tang
trung ngành thuong mi -djch vii trén dja bàn tinh; Tiêp tiic thirc hin các dé an
ho trçi kênh tiêu thii san phâm dja phuong theo Quyét djnh so 3771QD-UBND
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ngày 3 1/12/2019 cüa UBND tinh; h trçi tháo gor khó khän cho các dr an nãng
hrçing tái tao và các dir an quan tr9ng khác cüa ngành;
- Sâ Giáo duc và Dào tao: Chun bi d.y dü các diu kin, dam bão và To
chirc tp huân nghip viii và quy chê thi dôi vâi can b coi thi, châm thi; to chirc kS'
thi tot nghiep THPT nãm 2020 dat kt qua tOt. Dông thai rà soát các diêu kin ye
c si vt chat, di ngü, kê hoach dé triên khai nhim v1i nãm h9c mói 2020-2021;
- Sâ Y t& Tp trung 1rc hrçxng, chun bi các phuang an d phông, chOng
djch Covid 19 trong tInh hInh mOi;
- Sä Lao dng-Thzang binh và X hi: Day manh cOngtác giâi quyêt vic
lam và xuât khâu lao dng, tao diêu kin thun Igi cho vic tuyên diing và sr diing
lao dng cüa doanh nghip; Tiêp tiic tong hp danh sách Lao dng khOng có giao
kêt hqp dông lao dng bj mat vic lam và doanh nghip bj ánh hix&ng b&i dai djch
Covid -19 vay von dê trâ lixong ngrng vic cho nglxäi lao dng trInh UBND tinh
phé duyt;
- Ban quân 1 Khu kinh t tinh: Tp trung h trçi nhà du ti..r tháo gO khó
khàn, day nhanh tiên d triên khai các dr an trong phm vi quãn l, nhât là các dix
an tr9ng diem khi cong trong näm 2019 nhân dip k' nim 30 näm 1p lai tinh./.
Noi n/ia,,:
- VP ChInh phü (2b);
- Van phông Quc hi;
- Van phông Chü tjch NtrOc;
- Bô Ttr lênh QK4;
- T.vi Tinh us', TT/HDND tinh (bc);
- CT, các PCI UBND tinh;
- UBMTTQVN tinh;
- Các Sâ, Ban ngành, Doân th;
- Huyn-thj-thành ui', UBND các H.thj xA, TP;
- Chánh, PVP, CV;
- Website tinh;
- Lru VT, TH(D).

TL. CHU TICH
H VAN PHONG

Nguyn Cãnh Hirng

