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BAO CÁO
TInh hInh kinh t - xã hi, QP-AN tháng 8
và mIt s nhim vt1 chü yu trong tháng 9 nám 2020
I. TINH HINH KINH TE - xA HOI
1. Linh vtrc kinh t
1.1. San xuát nông, lam nghip và thuj san
a.Nóng nghip:
- Vé trcng trcn': Nng han kéo dài dâ ãnh huàng dn tin d san xut, tInh

hInh sinh tru&ng và phát triên cUa các loai cay trông vi He Thu và vi Müa. TInh
den ngày 15/8/2020, toàn tinh dâ gieo cay ducc 22.574,8 ha kia vi He Thu, tang
0,05% so vói cüng k' näm tnrrc; 1.914,8 ha lüa v1i Mia, tang 2,45%; Ngô gieo
trông 892,3 ha, tang 1,48%; khoai lang 433,5 ha, tang 2,39%; san (ca nãrn)
12.0 10,7 ha, tAng 2,41%; lc 269,9 ha, tAng 10,39%; rau các Ioai 1.349,2 ha, giám
1,22%; du các loai 97 1,8 ha, giAm 7,89%...
- V chán nuói: Uc tIrth dn 31/8/2020, dan trâu Co 22.405 con, giãm
0,18% so vOi cOng thai diem nAm 2019; dAn bô có 56.680 con, giAm 1,43%; dan
1cm thjt Co 116.662 con, giArn 17,09%; dan gia cam có 3.350 nghIn con, tAng
3,08%; SAn lug thjt hai xuât chuông tháng Tam ixâc tInh dat 3.151,6 tan, giAm
15,51% so vâi cOng kS' nArn truâc'. TInh tO dâu nAm, sAn luçmg thjt hoi xuât
chuông irâc tInh dat 24.523 tAn, giAm 16,92% so vâi cOng kS' nArn trir&c2.
TInh dn ngày 14/8/2020, trên dja bàn tinh djch tA 1cm Châu Phi dA xAy i-a
tai 172 h, 81 thôn, 44 xa cOa 06 huyn, thj xA3; c quan chirc nAng vA chInh
quyên dja phiiong dA tiêu hOy theo quy djnh v9i tong trQng hxcmg 42.083 kg4;
Djch La mOm long móng dA xAy ra trén dAn trâu, bO cOa 33 h dan thuc 8 thôn
tai 06 xã cOa 03 huyn Cam L, Gb Linh vA Dakrông vai tong so 177 con trâu,
bô mAc bnh.
b. Lam nghip:
Trong tháng Tam, din tIch rOng trng mOi tp trung uâc tInh dat 240 ha,
tAng 163,74% so vói cOng k riAm trixâc; sAn krçing go khai thác 78.181m3, giAm
5,26%; sAn li.rang cOi khai thác 28.860 ster, tang 3,59%. TInh tr dâu nAm, diên
tIch rl.rng trông mi tp trung uóc tInh dat 240 ha, tAng 137,15% so vâi cOng kS'
nAm trithc; so cAy lam nghip trông phân tan 695 nghIn cay, giAm 0,40%; san
'Trong do: thjt lçn hal 1.810 thn, giãm 27,86%
Trong dO: thit lcm hal 13.25 8 tan, giãm 34,76%
Vinh Linh, Gio Linh, Triu Phong, Hal Ung và Cam L, thj xä Quàng TrI
4939 con 1cm (170 nai, 532 1cm thjt và 237 1cm con theo mc
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h.rçing g khai thác 764.052 m3, tang 1,31%; san luqng cüi khai thác 203.666 ster,
tang 1,21%.
Cong tác du tranh ngän chn tInh trng vi phm lam lut ducic tang
ctthng5. Trong tháng do thai tiêt khô nóng dja bàn tinh dâ xây ra 5 vi cháy thng;
din tIch rrr1g b cháy 13 ha; tInh tlr dâu näm den 15/8/2020 trén dia bàn tinh dã
xãy ra 11 viii cháy r1rng, din tIch ri'mg bj cháy 43,3 ha.
c. Thu san: Tng san krqng thüy san tháng Tam uâc tInh dt 3.780,6 tAn,
giâm 12,66% so vâi cüng k' nãm truâc6. TInh chung 8 tháng nãm 2020, tong san
krcng thüy san i.rOc tInh d?t 26.625,9 tan, tang 9,08% so vâi cüng kS' näm trithc7.
Tü dAu näm dn nay, djch bnh trén tOrn nuOi dâ xãy ra tai 3 huyn, thãnh
phô: Vinh Linh, Triu Phong và TP Dông Ha vâi tong din tIch bj bnh là 45,34
ha, chü yéu là bnh dôm träng và ho?i tr gan niy. Các h nuôi dã dtrgc cap 8.430
kg hóa chat chlorine dê dp dijch nhäm hn ché sir lay Ian cüa djch bnh.
1.2. Cong nghip
Chi s san xuAt cOng nghip tháng Tam uc tInh giàm 4,99% so vOi tháng
truóc và tang 3,45% so vi cüng kS' näm truàc8. TInh chung 8 tháng näm 2020,
chi so san xuât cong nghip i.rac tInh tang 5,36% so vai cüng k' nãm trutcc (8
tháng näm 2019 tang 9,27%).
Mt s san phArn chU yu trong 8 tháng näm 2020 so vâi cüng kS' nãm
trl.ric tang cao: thUy hái san chê biên tang 70,89%; tam 1çp proximäng tang
27,14%; Iôpdiingcho xe may, xe dp tang 17,75%. Mt sO san phâm giãm: gcIi
xây dirng bang dat set nung giãm 3,98%; sam dung cho xe may, xe dap giãm
7,97%; phân hóa h9c giàm 8,31%; rn.ric hoa qua, tang lic giám 16,08%; bia ion
giám 22,35%; van ép giárn 25,11%...
1.3. Tlzwcrng mcli - Djcli 'y
Do thirc hin các bin pháp phông, chng djch COVID- 19 nén hoat dtng
thuong mi và djch vii Co XU hithng giãm trô 1i, nhât là hoat dng du ljch iC
hành, hxu trü và an uông ngoài gia dInh... Tong mtrc ban lé hang hóa và doanh
thu djch vii tiêu ding tháng Tam uóc tInh dt 2.420,71 t' dOng, giãm 15,97% so
vó'i tháng truâc và giám 5,91% so vi cüng kS' nãm tnrOc'°; TInh tr dâu näm,
Da phát hin và bñt gi 19 vi,i vi phm hành chInh, xCr 1917 vi; tjch thu 35,4 m3 g các loai. Tinh chung ti d?iu
näm den nay, d phát hin vabat gi 154 vu vi phm hành chInh; xir 19142 vi; tjch thu 257,3 m3 g cac loai và
53,3 kg dng vt rfrng, san phâm dng vt rirng.
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Trong do: San ltrçxng thüy san nuôi trng uc tInh dat 1.168 tan, tang 4,75% so vâi ccing kS' nam tnrrc; San
lucmg thñy san khai thác uâc tInh dat 2.612,6 tan, giãrn 18,70% so vài cüng k9 näm tnràc
7Trong dO: san !uç1ng thüy san nuôi trOng uâc tInh dat 5.247,7 tan, tang 5,40% so vâi ccing k$' nAm truâc; san
lucing khai thác uàc tinh dat 2 1.378,5 tan, tAng 10,02% so vài cüng k$' näm trtrâc
8So vài cüng ky nAm tnràc nganh khai khoáng tang 5,36%; cOng nghip ché bien, ch& tao tang 0,86%; san xuat và
phAn phôi din tang 13,58%; cung cap nuâc, hoat dng quàn 19 và th 19 rác thai, nuàc thai tang 4,13%.
dO: nganh khai khoáng tAng 13,15%; cOng nghip ch bin, ch tao tang 4,29%; sAn xuat vA phAn ph61 din
tang 7,67%; cung cap nj.ràc, hoat dng quân 19 và xtr 19 rAc thAi, nisOc thai tang 1,56%.

9lrong

'° Trong do: doanh thu bAn lè hang hOa 2.212,93 t9 dOng, giAm 10,13% và giAm 0,05%; doanh thu Iuu trO vA An
u6ng 140,79 t9 dng, giAm 55,14% vA giAm 45,25%; du Ijch lO hAnh không phát sinh doanh thu; doanh thu djch vu
khAc 66,99 t9 dông, giAm 34,81% VA giAm 3 1,99%.
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tngm1rc ban lé hang hóa và doanh thu djch vçt tiêu dñng ithc tInh dat 20.229,41
t dông, tang 0,84% so vOi cüng k' nãm truOc, nêu loai trir yêu to giá giám
2,92% (8 tháng nãm 2019 tang 8%)11.
Chi s giá tiêu dung tang 0,06% so vth tháng truOc'2; chi s giá yang tang
12,75%; chi so giá do la M5 giám 0,07% so vói tháng trtrâc. BInh quân 8 tháng
näm 2020 chi so giá tiêu ding tang 3,87% so vth bInh quân cüng k' näm tru&c;
chi so giá yang tang 27,96% so vth bInh quân cüng kS' nàm tri.r&c;chi so giá dO la
M bInh giàm 0,41% so vOi bInh quân cüng kS' nàm truOc.
Doanh thu vn tài tháng Tam uâc tInh dat 122,19 t' dng, giàm 25,55% so
vOi tháng tnrâc và giám 11,68% so vâi cüng kS' näm trithc13. Tmnh tr dâu näm,
doanh thu 4n tãi uâc tInh dat 1.205,84 t' dông, tang 6,39% so vi cüng k' nãm
trixâc'4
So luqt khách luu trü tháng Tam uâc tInh dat 8.021 lut, giâm 75,49% so
vi tháng trithc và giám 79,45% so vOi cüng kS' nãm trrn9c; Khách du ljch theo
tour không phát sinh. TInh ttr dâu näm, so luçxt khách lini trü uâc tInh dat 170.016
lut, giàm 42,43% so vâi cüng kS' näm truâc (8 tháng näm 2019 tang 9,23%); so
ngày khách h.ru tn 142.708 ngày khách, giám 58,75% (8 tháng näm 2019 tang
10,16%); So h.rçit khách du Ijch theo tour thc tInh dat 1.656 luqt, giàm 85,88% so
vâi cüng k' nãm truóc (8 tháng näm 2019 tang 9,43%); so ngày khách du ljch
theo tour 4.070 ngày khách, giãm 86,53% (8 tháng näm 2019 tang 10,67%).
1.4. Tài chInh, Ngân hang
Tng thu ngân sách dja bàn dn 31/8/2020 là: 2.022.734 triu dng/KH
3.400.000 triu dông, dat 59% dir toán dja phuang giao; Trong do: Thu ni dja:
1.787.240 triu dông/KH 2.950.000 triu dông, dat 61% dir toán; Thu XNK:
199.273 triu dOng/K}i 450.000 triu dông, dat 44% dçr toán.
Ting chi ngân sách dja phrnng den ngày 31/8/2020 là:. 5.43 7.395 triu
dOng/KH 9.504.128 triu dông dat 57% dir toán dja phung giao; Trong dO, Chi

Xet theo ngành hot dng, doanh thu ban lé hang hOa uàc tInh dt 17.820,16 t d6ng, chim 88,09% tng móc
và tang 3,58% so vài cüng kS' nam tnràc; Doanh thu dch vi luu trô và an u6ng .rOc tInh d?t 1.7 13,84 t d6ng,
chim 8,47% tng mirc và giàm 16,51% so vài cüng k' nam truâc; Doanh thu du ljch 10 hành trâc tInh dt 5,27 t)
dông, chiin 0,02% thng mtrc và giâm 77,86% so vâi cOng k' näm tnràc; Doanh thu djch vi,i khác tiOc tInh d?t
690,14 t dng, chim 3,42% tOng mrc và giám 11,53% so vOi cüng kS' nàm trt.rOc.
Trong mCrc tang 0,06% cOa chi s6 gia tiéu dOng tháng 8/2020 so vài thang trirOc, cO 3/1 1 nhóm hang hOa và djch
vp cO chi s6 giá tang là: hang an và djch v an u6ng tang 0,25% (lirong thi,rc tang 0,57%, th,rc phAm tang 0,29%,
an ung ngoai gia dinh n djnh); thuc Va djch vii y th tang 0,06%; d dOng và djch vi khác tang 0,09%. CO 6/11
nhOm hang hOa và djch vi cO chi so giá giã.m: may mac, mu nOn và giày dép giãm 0,03%; nhà 0, din, nuOc, chit
dOt và vt lieu xay di.rng giãrn 0,12%; thit bi và dO dang gia dlnh giàm 0.08%: giao thông giám 0,1%; buu chmnh
vin thông giãm 0,01%; van hOa, giãi tn vã du ljch giànl 0,05%. Các nhOm hang bOa khác giá On djnh.
12

Trong do: doanh thu 4n tãi hành khách 28,33 t) dOng, tang 3,46% và tang 0,56%; doanh thu 4n tãi hang hóa
114,93 t dong, tang 3,12% và tang 12,11%; doanh thu djch v ho trq vn tãi 22,06 t dOng, tang 0,45% và tang
9,75%.
14
Doanh thu van tãi hành khách 188,67 t dOng, giâm 16,67%; doanh thu 4n tãi hang bOa 850,16 t dOng, tang
12,97%; doanh thu djch vi ho trçi vn tài 167,01 t' dOng, tang 8,1 5%.
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du tix: 555.963 triu dng/KH 1.514.100 triu dng, dat 37% dr toán. Chi
thutng xuyên: 3.215.990 triu dông/KH 4.936.453 triu dông, dat 65% dr toán.
Tr d.0 näm dn 15/8/2020, huy dng vn trên dja bàn dat 24.223t' dông,
tang 1.386 t' dông vâi t' 1 täng6,07% so vâi cuôi närn 2019; Tong du my cho
vay dôi vth nên kinh tê dt 35.865t' dông, giám 51 t dông vOi t l giãm 0,14%
SO vói cuôi näm 2019; Nç xâu là 1.718 t dông, chiêm 4,79% tong du nçc.
1.5. Diu Eu'
Vtn du tu thrc hin ti'r ngun ngân sách nhà nrOc do dja phrong quân 1
tháng Tarn i.râc tInh dat 313,96 t' dông, tang 2?,6 1% so vâi cüng kS' nãm tri.thc'5.
TInh tr dâu näm, vOn dâu tu thirc hin tr nguôn von ngân sách nhà nuOc do da
phuong quân 1 ithc tInh dat 1.832,28 t' dông, bang 46,27% kê hoach näm 2020
nãm trixic16. TInh den den ngày 12/8/2020, dã giái
và tang 30,30% so vói càng
ngân 1.375,7 t' dông, dat 3 4,74% ké hoach näm 2020; trong do: nguôn von dja
phuong quãn l dã giài ngân 1.236,5 t dOng, dat 3 2,7% KR närn 2020.
Trong tháng, UBND tinh dã cp Quy& djnh chü tnrcmg du tix cho 05 dir
an v&i tong von là 583,095 t' dông. TInh tü dâu nãm, tinh dà cap chñ truang dâu
ti.r cho 43 dir an vOi tOng von clang k là 6.651 t' dOng. Mt sO dir an Ian nhu:
Apec Mandala Grand Cüa Vit (500 t dong); Trung tam phân phOi hang boa
Khu Kinh tê Dông Narn Quãng Trj (2.005,228 t dông); Kbu djch v - du ljch
Gio Hâi (1.657,27 t' dong); Khu nhâ x.rông và van phông Trung Khâi - Quán
Ngang (461,065 t' dong).
1.6. Phát triên doanh ngh4p
Trong tháng 8, toàn tinh có 36 doanh nghip và 06 don vj trrc thuc däng
k thành 1p môi vâi tOng vOn clang k là hun 731 tr dOng, giâm 19% ye so
doanh nghip dàng k so vii cüng kS' näm 2019; So doanh nghip tam ngrng
hoat dng là 12 doanh nghip,bAng so vai cüng k' näm 2019.
TInh tr d.0 nãm, toàn tinh tip nbn 1.862 h so, trong do có 369 doanh
nghip và 127 dan vj trirc thuc clAng k thành 1p mâi vâi tOng von clang k là
han 6.261 t'dOng, tang 37% ye so doanh nghip clang k so vâi cüng kS' narn
20 19, nâng tong so doanh nghip trên cia bàn toàn tinh den thai diem nay
là: 3.894 doanh nghip; so von dàng k bInh quãn mt doanh nghip dat hon 16,9
t'dOng. So doanh nghip boat dng trâ iai là 89 doanh nghip, giãm 15%; so
doanh nghip hoàn tat thu tVc giãi the tir nguyen, châm dat boat dng san xuât,
kinh doanh là 85 doanh nghip, giâm 45% so vOi cüng k' näm 2019. T' 1 sO hóa
ho so là 100%.
2. V Iinh virc Van hóa - Xã hi:
2.1. Lao d5ng, T/iwo'ng binh và xã hi
' Bao g6rn: vn ngàn sách nhà nuâc cp tinh 244,79 tç ding, tang 29,18%; vn ngân sách nhà nurc cp huyen
65,39 t dông, tang 45,85%; von ngân sách nhà nirâc cap xA3,78 t' dng, giám 52,22%
16
Bao gôm: v6n ngân sãch nhà nuâc cap tinh 1.4 16,43 t dong, bang 42,94% kê hoch và tang 39,48%; v6n ngân
sách nhà nLràc cap huyn 367,87 t dong, bang 63,66% k hoch và tang 8,88%; vn ngân sách llhà nirâc cap xa
47,98 t dông, bang 57,76% kê hoch và giãm 9,16%.

5
- V vic lam, dào tao ngh: TInh dn tháng 8/2020 toàn tinh giâi quyêt
viêc lam cho 6.176 lao dng (dat 56,15% kê hoach).Trong do: trong tinh 3.150
lao dng; ngoài tinh 2.200 lao dng; ngoài ni.rc 826 lao dng'7. Tiêp tVc triên
khai kê hoach kiêm tra cong tác giáo diic nghê nghip, cong tác tuyên sinh, dào
tao nghê cho lao dng trên dja bàn tinh; trong 8 tháng dâu näm 2020 dà tuyên sinh,
dào tao duoc8.450 ngi.thi'8.
- V cong tác báo trctxd hç3i - giám nghèo bn vth'zg:
Chi dao các dja phixong rà soát, nm tInhhInh d?yi sang cüa h nghèo, ho
cn nghèo gp khó khan ye luong thrc, thirc phâm thiét yêu trong thyi gian giân
each xà hi dê phông chông djch Covid- 19. Chi dao thrc hin kê hoach giãi
quyêt dua ngi.räi lang thang xin an trén dja bàn thành phô Dông Ha ye noi Cu trü
dé on djnh cuc sOng. Chi dao, hixóng dn huyn Dakrông triên khai các nhiêm
vi, giài pháp dê h trçY h nghèo thuc din chinh sách ngui có cong trên dia bàn
Dakrông, nhäm mlic tiêu toàn tinh không cOn h nghèo din chInh sách ngtrYi cO
cong vào cuôi näm 2020.
- Ve Thu'cing binh - Lit s5Y và nguài cO cOng: Tip titc thirc hin các ch d
chInh sách ye thuong binh, 1it si và ngui cO cong. Trong tháng dâ t.p trung giài
quyet 218 ho so các loai'9. Trâ läi 13 truO'ng hqp don thu hOi ye các ché d, chInh
sách trong 1mb virc ngi.thi cO công; tiêp don, hithng dan và trà iOn trrc tiêp 150
hxçit dôi tuçlng hôi ye chInh sách.
- Báo v, chám sOc tré em và bInh dcng giái. Chi dao rà soát, thu thp
thông tin, s6 1iu v tré em, tré em cO hoàn cành dc bit, trê em bj xâm hai, bao
1irc On dja phisong, tré em tao hOn và cp nht thông tin ye tré em vào phân mêm
quân l tré em tai Co sOn. Chi dao các don vj, dja phuong quan tam rà soát, näm
bat thông tin ye tré em có hoàn cânh dc bit, tré em gp khó khãn trong thai gian
djch bnh Covid -19, bnh bach hâu diên ra trên dja bàn. Huy dng và tO chi'rc
trao qua cho nguOni dan vâ tré em bj bnh bach hâu tai xä Linh TruOnng, huyn Gio
Linh vOni tOng giá trj qua tang và tien mt han 30 triu dOng.
Tip titc t chrc các lap tQp hun tuyên truyn Lut BInh d.ng giOni và các
van bàn lien quan20, các hoat dng tp boi và phOng chOng duOi nuOnc cho tré em.
San xuât và phát sOng chuyên miic "Vi tré em và Binh dang giOni" närn 2020 trên
song truyen hInh Dài Phát thanh và Truyen hlnh Quâng Trj vOni chü d "Hiu qua
thirc hin BInh clang giOni On Thj xa Quáng Trj".
' Trong do xuAt khu lao dng: 713 lao dtng, dat 59,42% k hoach, chia theo các thj trLrOng: Dài Loan: 137 lao
dng, Han Quoc: 52 lao dng; Nht Bàn: 522 lao dng. Khác: 02 lao dng
Trong dO: cao dng 15 ngLri, trung cap 463 ngu&i; so cap và dào tao thi±ng xuyén 7.972 ngtri
'9Trong dO: 06 truang hcip hLrO'ng trci cap hang tháng, 104 trtrng hqp hrOng trcY cAp I lAn; 10 trithng hqp giOi
thieu den Hôi dong Giam dinh Y khoa tinh Quang Tn giám dinh ngix&i hoat dng kháng chiên bi nhim chat doc
hóa h9c; giãi quyét 17 ho so uu dài dôi vOl Ba ma Vit Nam anh hiing; 05 h6 so trq cap tm dAi dôi vOl than nhân
can b lao thành cách mang, can b lien khOi nghia; di chuyen 10 h6 so ngix&i cO cOng vOi cách mang di vä den;
14 ho so ngrôi co cong dinh chInh, bô swig thông tin; thrc hin cap mOi, cap 'ai the, giây chOng nhn các loai cho
10 tru&ng hçnp; dOng cho 03 trlr&ng hcip than nhân hOt sS' giám djnh ADN xác djnh danh tinh lit sS'; dieu chinh
11 trtrng hcp bia m liit s9 bj sai lch thông tin; dOng cho di dni 11 hal cOt Iit s ye que; lien he VO các SO
Lao dng — TB&XH trong cà rnrOc de xác minh 17 trng hcp thông tin liét s.
20tai HtrOng HisOng Lp - HtrOng HOa Hin Thành - Vinh Linh, Phuing 1, TP. DOng Ha
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2.2. VIe
- TInh hInh djch bnh: Trong tháng, trên dja bàn tinh có 536 tnthng hqp
mac bnh cüm; 07 tnthng hçip mac bnh ly Amip; 36 tnthng hcip mac bnh ly
trirc trüng; 04 tri.thng hçip mac bnh quai bj; 06 trung hçp mac bnh thus' du;
114 tru&ng hcp mac bnh tiêu chày; 25 tnr&ng hcip mac bnhviêm gan virut; 02
tru&nghçip mac bnh sot ret; 84 tnr&ng hqp mac bnh sot xuât huyêt; 40 tru&ng
hop mac bnh tay chân ming.. . TInh chung tir dâu nãm den nay, trên dja bàn tinh
có 4.322 tnthng hop mac bnh cñm, giàm 23,99% so vâi cüng k' näm truâc; 105
tru&ng hçip mac bnh ly Amip, giàm 20,45%; 244 tri.r&ng hop mac bnh ly tlVc
trüng, giãm 24,92%; 37 trucng hop mac bnh quai bj, giàm 66,96%; 168 truèng
hap mAc bênh thus' du, tAng 6,33%; 831 tnr&ng hap mAc bnh tiêu chày, giãm
27,23%; 116 trtthng hop mAc bnh viêm gan virut, tAng 26,09%; 04 trung hqp
mAc bênh sot ret, giâm 92,45%; 645 trung hop mAc bnh sot xuât huyêt, giãm
55,7%; 113 trthng hap mAc tay chân ming, tAng 413,64%.... Phát hin và xü l'
kjp thii các tnthng hop bach hâu mac mâi; den nay, toàn tinh có 20 trithng hop
ducing tinh vth bach hâu; trong do, 5 tnrng hop dã khOi bnh, 9 trithng hop dA
On djnh, 6 trung hop van dang thrc theo dôi và diêu trj.
- Tmnh hlnh nhiê'm HI V/A IDS: Trong tháng, trên dja bàn tinh phát sinh them
02 tru&ng hçip nhiêm HIV mâi. TInh den nay, so ngui nhiêm HTV cOn sOng tii
Quàng Trj là 246 ngu&i (so tré em du&i 15 tuOi nhim HIV là 11 tré, so bà mc
mang thai nhim HIV sinh con là 39 bà mc). So bnh nhân tr vong do AIDS toàn
tinh tInh den thi diem trên là 98 nguäi.
- V an toàn v sinh thtc phdm. Trong tháng Tam và 8 tháng nAm 2020,
trén dja bàn tinh khOng có vii ng dc thrc phâm ion nào xày ra; chi xày ra mt
sO v11 ng dc thirc an nhç dA dw7c kjp thai ciru cha.
- Cong tác phOng, chng djch bnh Covid-19: ,Trong tháng Tam (tlr 7 13/8), trên dja bàn tinh dA ghi nhn 7 truxng hop mAc Covid-19, trong do, 01
trithng hop tr vong. Ngay khi ghi nhn 2 ca bnh dâu tiên, tinh dA kIch hot lai
tâtcA phuong an, kê hotchphOng, chông djch Covid-19; chuyên cap d phOng
chOng djch tir cap d 1 len cap d 3, t1rc là dAcó nguy co lay lan trong cong dOng.
Thirc hin giän cách xA hi 15 ngày kê tü tôi 10/8 theo Chi thj 16/CT-TTg ca
ThO tithng ChInh phü dôi vOi thành phô DOng Ha.
Tinh dA tin hành xét nghim theo phi.rang pháp PCR 15.536 tnrng hop;
test nhanh cho 16.470 tru&ng hop. Den nay, tinh Quãng Trj dA tiên hành cách ly
tai co s& y tê 329 tri.r&ng hop; cách ly t.p trung 7.600 tru&ng hap; cách ly tai nhA
4.185 trung hop.
2.3. Giáo duc và Dào lao
Trong tháng, cong tác chuAn bj cho kS' thi t6t nhip THPT Qu6c gia 2020
ducc tién hành chu dáo, can trQng. K' thi dA din ra thành công, an toàn, nghiCm
tiic và diing quy ché; khOng có tru&ng hop can b coi thi, thI sinh dr thi vi pham
quy ché thi; t' l các thI sinh tham dr k' thi dat 98,53%. CO 57 thI sinh tham gia
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thi dqt 2 vi thuc din F2 hoc nm trong các khu vic phong tóa theo Quyt djnh
cüa UBND tinh do lien quan den các truông hç'p nhiêm Covid - 19.
Phé duyt k& qua tuyn sinh các l&p du cp, ban hânh khung k hoach
thii gian näm h9c mâi 2020-2021. Tong két näm hçc 2019 - 2020 và triên khai
nhim v11 näm h9c 2020 - 2021. Chi dao chuân bj các diêu kin ye c s& 4 chat,
di ngQ, kê hoach dê triên khai nhim vi näm hçc mi 2020 - 2021.
2.4. Van hóa, Th tI,ao và Du Ijch
- Hoqt d.5ng van hóa: Trong tháng toàn tinh dâ trin khai thrc hin t& cong
tác khánh tiêt, trang trI cO dng trrc quan phiic vi các s1r kin chInh trj, các ngày
lê lan trong tháng nhu: K' nim 11 näm Ngày thành l.p thành phô Dông Ha
(11/8/2009 - 11/8/2020); KST nim 75 näm ngày Cách mng tháng Tam
(19/8/1945 - 19/8/2020) và Quoc khánh nuâc Cong hôa xâ hi chü nghia Vit
Nam (02/9/1945 - 02/9/2020)...
Thirc hin tuyên truyn chào mrng Dai hi thi dua yêu nithc tinh Quàng
Trj lan thr V giai doan 2020-2025, Dai hi thi dua yêu rniOc toàn quôc lan thu X,
Di hi Dãng b tinh Quàng Trj lan thu XVII, nhim kS' 2020-2025. To chi.rc
châm thi và trao thu&ng cho các tp the, cá nhân tham gia Giãi thithng M thu.t
thiêu nhi Vit Nam tinh Quàng Trj lan thu xii.
Tiêp tiic trin khai thrc hin D tài khoa h9c Nghiên can, báo tn các giá
trj van hóa phi vt the cüa "Các diu ho Quâng Trj"; Tong hqp ho scy, chuân bj
các ni dung xét tng danh hiu "Ngh nhân nhân dan", "Ngh nhân izu tii" trong
lrnh virc di san van hóa phi 4 the tinh Quâng Trj lan thi Ba - nàm 2021; Xây
drng ké hoach thirc hin cong tác 1p ho sa xêp hang Di tIch quôc gia dc bit
"He thông khai thác nuâc cô viIng Quáng Tn";
- Ho cit dç5ng th dyc, tiJ thao: UBND tinh ban hành K hoch tng kt
Nghj quyêt so 16/NQ-CP ngày 14/01/2013 cüa ChInh phü ban hành Chixang trInh
hành dng cüa ChInh phü thrc hin Nghj quyêt so 08-NQ/TW ngày 01/12/2011
cüa B ChInh trj ye tang cuang sr lânh dao cüa Dãng, tao buóc phát triên manh
m ye the dic, the thao den näm 2020. Huang dan các ngành, dja phuang tong
kêt Chuang trinh bcii an toàn, phOng chông duôi nuac tré em giai doan 2016 2020. Xây dirng K hoach dai hi The diic the thao các cap näm 2021. Tiêp tiic rà
soát, bO sung và hoàn chinh B thu t1ic hành ehInh dôi vai 1mb v1rc the diic the
thao.
V Du ljch: Tip t%lc nghiên ciru d phân cap, u quyên quán 1 nhà nuâc ye
diem du ljch, ca s& liru tth du ljch cho UBND các huyn, thj xâ, thành phO; To
chüc kiêm tra, quãn l quy hoach các khu, diem du ljch trén dja bàn tinh; Tien
hành khào sat hang dng mOi phát hin & thôn Tria, xã Huang San, huyn Huóng
Hóa. HuOng dn các doanh nghip kinh doanh lft hành tren dja bàn tinh dang k
tiep nhn quyên tnuy cp phân mém quãn l l hành cüa Tong civic Du ljch.Tiêp
tiic triên khai các hoat dng xüc tien, quãng bá, thu hut, h trq các nhà dâu tu,
nhât là các nhà dâu tix chiên luqc tniên khai các di,r an du ljch dà khão sat và 1p
ké hoach dâu tu.

8
3. Khoa h9c - Cong ngh
- Cong tác quãn 19 các d tài, dir an Khoa h9c và Cong ngh duçic tiêp tVc
triên khai có hiu qua, nhi.r: San xuât thir nghim Dông trüng ha thão trén k9 chü
nhng tam tuci và Dông trüng ha tháo ngâm mt ong tai Bãc H.rrng Hóa; Ifng
ding tiên b Khoa h9c và cong nh nhân giông và trOng thir nghim mt so cay
lá cânh trang tn có giá trj kinh té cao tai Tram Nghiên c1ru và Ifng diing Khoa
hc và cong ngh Bãc Ht.n9ng HOa.... Cong tác quán 19 chuyên ngành, Cong tác
quân 19 cong ngh và thj tnr&ng cong ngh, quãn 19 nhà nithc ye tiêu chuán do
lu&ng chat luqng thrçic tang cu&ng.
- Tip tic trin khai các hoat dng truyn thông khoa h9c và cong ngh
nhix Phát sOng Chuyên milc Khoa h9c và cong ngh trên Dài Phát thanh truyên
hInh Quâng Trj2' ; Phát hành Chuyên mic Khoa hpc và cong ngh trên Báo
Quãng Trj22; Phát hành Dc san Khoa hc và cong ngh so 3.2920. Quán trj và
vn hành Cong Thông tin din tcr23. Truyên thông và quâng bá thuong hiu mt
so san phâm tiêu biêu a dja phuong.
4. Tài nguyen - Môi trirong
- Thirc hin cong tác giao dat, thuê dt, thu hi dt, cAp giây chirng nhn
quyên si:r ding dat, dàng k9 biên dng quyên si'rdiing dat: Tiêp nhn và thâm tra
22 ho so cOa các to chirc, doanh nghip, 1.518 ho so cOa các h gia dInh, cá nhân
ye cap giây chOng nh.n quyên sü diing dat, 9uyen sâ hfru nba và tãi san khác
gãn lien vOi dat và 1.058 ho so ye dang k9 biên dng quyên sü ding dat dam bão
quy trInh, thai gian theo quy djnh.
- Tip t1ic thirc hin cong tác quy hoach, k hoach sir dung dAt va giâi
phOng mt bang các dir an Khu do thj: Bäc song Hiêu, Khu do thj Nam Dông Ha
gd3, Duang vành dai cau h ctru nan phIa Tây thành phô Dông Ha, Khu do thj
phIa Dông duang Thành CO.
- Cong tác báo v môi tru&ng tip titc duqc quan tam, trong tháng tinh dã
thrc hin chuyên mvc Tài nguyen và Môi tru&ng tháng 8 phát song trén Dài Phát
thanh và truyên hInh tmnh vâi chU dê "Hiu qua cOa vic xü 19 0 nhiêm môi
truang cOa các lang nghê trên dja bàn tinh Quãng Trj".
5. Cong tác di ngo1i
- Trong tháng 8/2020, do tmnh hinh djch bnh Covid -19, tinh không t chrc
doàn di cong tác, hçc tp a ntr&c ngoài và don tiêp và lam vic tai tinh. TInh tü

2

Phát song 02 chuyén miic: "Hiu qua Dii an tmg dicing tin b KH&CN trong chán nuôi bô chuyn d6i sinh k
ngi.r&i dan vüng cat yen bién Quàrig Tn"; "lung dvng cong ngh san xuât giông nâm dng djch th phi,ic vi,i nuOi
trông, ch biên nm trong mO hInh lien k& san xuât theo chui gin tr vCng cat yen biên chiu ãnh huàng
22
Các chuyên rnçc: "Két qua thi,rc hin Di,r an Ong di,ing tin bO KH&CN trong chän nuôi bO chuyn dôi sinh kê
nguäi dan vüng cat yen bién Quâng Tr"; "Hiu qua sau 03 näm trién khai thi,rc hin Nghj quyt so
3 1/2017/NQHDND cOa HDND tinh ye chInh sách h trcv Cmg dung, nhàn rng các két qua khoa hc và cong ngh
trên dja bàn tinh Quang In giai do?n 20 17-2025".
23
Cp nht 266 tin,bài; 25 van bàn, 02 s chuyën mi,lc; 01 Bàn tin Thông tin KH&CN; 04 Bàn tin Khâi nghip
Dôi niâi sang tao...
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cMu nàm dn nay, dà t chüc 05 doàn (08 ngui) di cong tác a nithc ng0ài24 và
don tiêp 24 doàn khách quôc té (156 hrçit nguôi) den thäm Va lam vic tai tinh.
- Tip tic trin khai các chucing trinh, hot dng hcp tác quc t, k kêt
Biên bàn thóa thun giüa UBND tinh và các to chüc. TInh den tháng 8/2020 tinh
dã vn dng &rçic 25 dir an mai phiic v nhu cau khac phc htu qua born mm sau
chien tranh, phát triên kinh th - xA hi, xóa dói giâm nghèo tai dja phixong vâi
tong giá tn cam kêt toàn dir an trên 6,7 triu USD.
6. Cong tác thanh tra, tip dan, giãi quyt khiu ni t cáo
Các don vi trên dia bàn tinh dã tin hành 19 cuc thanh tra kinh té - xà hi
tui 23 dan vj (05 cuc tIr kS' truâc chuyên sang). Qua thanh tra dã phát hin sai
phim tai 06 dan vj vâi sO tiên 1.103.?82.765 dông; kiên nghj thu hôi
1.103.982.765 dong, dã thu hôi 85.469.429 dông.
Lânh do tinh và các Sâ, ngành có lien quan thrc hin t& cong tác tip
cOng dan thu?mg xuyên và djnh kS' vai tOng sO 496 lucit/5 18 ngix&i1453 vii vic
(68 vii Cu; 385 vi mai). Các cap hành chInh trên dja bàn tinh dã tiêp nhn 600
don khiêu ni to cáo25; trong do 24 don thuc thâm quyên giái quyêt26; dã giãi
quyêt 15 don khiêu nai và 04 dan tO cáo.
7. TInh hInh Quôc phông, An ninh
- Két qua th?c hiên nhim vy quán s, quc phông: Tiêp tiic duy tn nghiêm
chê d trrc chi huy, trrc ban, trirc chiên. Tiêp ttc tiêp nhri, cách ly cong dan
Vit Nam trà ye tr các nithc theo quy djnh cüa ChInh phü vá Ban chi dao các
cap. Lam tot cOng tác tim kiêm, quy tp hài cot 1it s, tron tháng dâ quy t.,p
diiac 14 hài cOt lit s'27 . Xây dirng kê hoch khào sat, tim kiêrn, quy tp hài cOt
lit s5 quân tInh nguyen, chuyên gia quân sir Vit Nam hy sinh tai Lao müa khO
2020-2021.
- COng tác dá'u tranh phOng cMng t5i phQm: Trong tháng, pham pháp hInh
sir xáy ra 23 vii, lam bj thuong 09 nguñ, thit hii tài san khoâng 5 76,9 triu dông
(giâm 14 vii so v&i tháng trtxac), dã diêu tra lam rO 19 v11, bat xir 12 33 dôi ti.rcrng
(dat t' 1 82,6%). Phát hin, bat 12 viill3 dOi urgng có hành vi tang trü, 4n
chuyên, mua ban trái phép chat ma tüy, thu giü 750 viên ma tüy tong hçxp, tInh den
ngày 15/08/2020, toàn tinh có 1.773 ngizai nghin có trong ho so quán 1 (giám 37
ngu&i so vái tháng triróc). Trong tháng xãy ra 20 vi cháy, thit hai tài san khoáng
85 triu dông, dã xuât 35 krcit xe cüng 275 li.rçt can b tham gia chüa cháy 20 vii.
- An toàn giao thong: Tháng Tam (Tr 15/7 dn 14/8/2020), trên dja bàn
tinh dâ xãy ra 14 viii tai nan giao thOng, lam chêt 12 nguai, bj thuo'ng 04 ngu&i; so
vOi cüng kS' näm tnr6c so vii tai nan giao thông bang cüng kS', sO ngtthi chet tang
7 1,43% (+05 nguai), sO ngiiai b thuang giám 5 5,56% (-09 ngu'&i). Tat cã các
tai nan giao thông trong tháng dêu xãy ra trên du&ng b.TInh chung 8 tháng näm
24 XuAt cánh vào thang 02 Va thang 3/2020
25 Cap tinh 13, cp huyn 535, cap s nganh 52
26 17 don khiêu nai, 07 dan to cáo
02 ti Gb Linh;02 ti VTn1i Linh, 10 ti

27

xa Hãi L, thj xâ Quáng TrI
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2020 (Tr 15/12/20,19 dn 14/8/2020) trên dja bàn tinh dã xãy ra 95 vt tai nn
giao thông, lam chêt 57 ngu&i, bj thrnng 63 ngri; so vâi cüng k' nàm tnróc so
vil giâm 5% (-05 vi), so nguii chét giâm 25% (-19 nguii), so ngrYi bj thiicing
giâm 3,08% (-02 nguäi). Trong tat ca các vi tai nan giao thông 8 tháng nãm
2020, ththng b xáy ,ra 94 vii, lam chêt 56 ngxôi, bj thuang 63 ngixO!i; duông sat
xây ra 01 via, lam chét 01 ngrôi.
II. NHIEM VJ CONG TAC TRQNG TAM THANG 9 NAM 2020
Trong bi cãnh tInh hInh djch Covid - 19 con din bin phcrc tap, thai tit
näng nóng kéo dài gay hn han, djch bnh trong chän nuôi van chua thrcc không
chê, ành hithng rat krn den san xuât kinh doanh, nhât là ngành nông nghip. Ben
canh chü dng các kjch bàn phOng, chông djch Covid -19 trong tInh hlnh mOi,
các cap, cac ngành tiêp t1ic tang cuOng phát triên san xuât nhãm hoàn thành miic
tiêu Nghj quyêt so 01/NQ-CP ngày 01/01/2020 cüa ChInh phü; Kêt lun so 320KL/TU ngày 04/12/2019 cüa Tinh üy và Nghj quyêt so 31 /20197NQ-HDND ngày
06/12/2019 cüa HDND tinh ye kê hoach phát triên kinh tê - xa hi nãm 2020 dã
dê ra. Trong tháng 9, dê nghj các S, Ban ngành và dja phuang thrc hin mt so
nhiêm VU sau:
- Thc hin tét các bin pháp phOng, chông djch Covid - 19 trong tInh hInh
mi trên dja bàn tinh tai Thông báo so 1 17/TB-UBND ngày 25/8/2020 ye kiên
kêt lun cüa Chü tjch UBND tinh Vô Van Hi.xng tai cuc h9p BCD PhOng chông
djch Covid-19.
- Tip t%lc trin khai thirc hin kjp th&i các giãi pháp cp bach tháo gO khó
khàn cho san xuât kinh doanh,, day mnh giâi ngãn von dâu tu cOng và triên khai các
dir an dâu tu, nhàrn khOi phiic phát trién kinh té, on djnh xã hi theo Chi thj sO
06/CT-UBND ngày 01/6/2020 cüa UBND tinh.
- Dy mnh thrc hin các ni dung cam kt cüa nguii dirng d.0 và Ban
Thumg vii Tinh üy näm 2020; các nhim vi UBND tinh, Chü tjch UBND tinh
giao, các Thông báo kêt lun cüa Chü tjch, Phó Chü tjch UBND tinh và các van bàn
hành chInh khác;
- Chi dao cac dja phi.rcmg tp trung thu hoach nhanh gçn vi He Thu. Kim
tra xfr l an toàn ho dtp truOc müa mi.ra bào; Tp trung phOng chông djch b?ch hâu
và các loai djch bnh trén ngui, gia süc, gia cam. Chü dng xây drng, triên khai
kê hoach phOng chông 1it bão, tim kiêm cru h, ciru nan.
- Tp trun d.y manh dAu tu co sâ h tang, dâu giá quyên sir diing dt; th
chrc dâu giá quyên sr diing dat các khu dat cho thue phc vi nhàdâu tu và doanh
nghiep, Tiêp tuc thiic hiên diêu chrnh bang gia dat, thâm dinh ke hoach su dung
dat cap huyn, Thâm djnh ho so thu hôi dat, bôi thu&ng, ho tr, tái djnh cu; ho so
giao dat, cho thue dat, cap giây CNQSD dat.
- Tiép t%Ic trin khai thurc hin Nghj quyt s 31/201 7/NQ-HDND ngày
14/12/20 17 cüa HDND tinh ye chinh sách ho trg rng dicing và nhân rng các kêt
qua khoa h9c và cong ngh trên dja bàn tinh giai doan 2017-2025.
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- Tiép tic tham mtxu d xut các giãi pháp thic day tang truâng ngành
thtwng mai - djch vl trên dja bàn tinh nhm nãng cao t' trçng ngành thi.rnng mi
dich vu dt chi tiêu dé ra.
- Duy trI nghiêm các ch d triic chi huy, tr1rc ban, trrc chin; phi hqp bão
v an toàn Dai hi Dâng b tinh lan thu XVII nhim kS' 2020-2025.!.
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