
Uc BAN NHAN DAN CQNG HOA xA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
HUYIN DAKRONG Bc 1p - Tir do - Hnh phñc 

S& /BC-UBND Dakrông, ngày tháng nám 2022 

BAO CÁO 
Nhfrng kt qua dit dtrçrc trong phát trin KTXHvà bão dm QPAN 

tir dau nhiçm ky Dai hçn Bang bQ tinh lan thu XVII den nay 

Thirc hin Cong van s 1 682/UBNID-TH ngày 18/4/2022 cüa UBND tinh 
Quâng Trj ye vic chuân bj ni dung lam vic vâi Chü tjch NuOc, UBND huyn 
Dakrông báo cáo các ni dung nhu' sau: 

I. TINH H!NH PHAT TRIEN KTXH vA BAO DAM QPAN NAM 
2021 VA 3 THANG oAu NAM 2022 

Näm 2021 là näm du tiên thirc hin Nghj quy& Dai  hi  dai  biu Dàng b 
tinh Quáng Trj lan th XVII nhim k' 2020 - 2025, din ra trong bi cânh huyn 
Dakrông phâi di mt vi không It khó khàn, thách thüc, nhât là dai  djch Covid-
19 din bin phüc tp tác dng tiêu circ dn kinh t - xã hi; hu qua d 'ai  cüa 
dot mua lü ljch sir trong tháng 10 näm 2020 và mt so van dê v an sinh, xà hi 
dôi hOi phãi xir 1, giái quyêt. 

Trên c s chü d cüa Dai hOi dai biu Dâng b tinh Quâng Trj 1n thu 
XVII là "Tang ciiông xây dçrng Dàng và h thông chInh trj trong sach  vüng 
manh; phát buy dan chü và süc mtnh dai  doàn kêt toàn dan, khát v9ng phát triên 
di mi sang tao;  buy dng, sir dng hiu qua mi nguôn 1irc, dy manh  phát 
trin kinh t - xà hi, giit vftng quc phông - an ninh; phân dâu den nàm 2025, 
Quàng Trj trâ thành tinh có trInh d phát trin thuc nhóm trung bInh cao cüa cà 
nuóc", duçic sir quan tam lành dao,  chi  dao  cüa Trung 1wng, cüa tinh; Huyn üy, 
UBND buyn dã lath dao,  chi  dao  quyêt 1it cüng vâi sr no lirc, phân dâu cüa 
toàn h thing chInh trj, tp trung vào các nhim vii trong tam, các chung trInh 
dir an tr9ng dim, 11th virc dt phá xác djnh ngay tü dâu thim kS',  nen dã dat 
duc thiu kt qua quan trçng tren cac 11th virc. 

Các cp üy Dàng, chInh quyn, các ban ngành, doàn th dã tp trung lath 

dao, chi  dao  t chüc thành cOng cuc bu cü dai  biu Quôc hi khóa XV và dai 
biu I-IDND các c.p thim k' 2021 - 2026; kjp th?ii kin toàn t chirc b may, 
các chüc danh lath dao chü ch& cüa HDND, LTBND các cap nhiêm k' 2021 - 
2026 dam bào thông su&, chi dao,  diu hàth hiu qua. 

Th?c hin khOi phiic, cái tao  484,5 ha dt màu, 133,06 ha dt trng lüa bj 
bi Mp do ãnh hung cüa mua lU nam 2020, dat  98,95% k hoach. Tng din 
tIch gieo trông näm 2021 dat  7.648,7 ha, dat  98% so vi kê hoach, tang 525,1 ha 
so yj  nam 2020; san luqng luang thirc có hat dat 10.219 tan, dat  101,28% ke 
hoach. Hoàn thàth vic khtc phiic các cong trIth bj hu hông do bäo itt nàm 
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2020. 

Nàm 2021 thije hin dat và vixot 17/21 chi tiêu kinh t - xã hôi chü yu. 
Tong giá trj san xuât (theo giá so sánh 2010) näm 2021 rnic d.t 1.056,97 t' 
dông, tang 10,3% so vâi nãm 2020, dat  99,16% k hoach'. 

Cong tác phông, chng djch Covid-19 trén dja bàn duçic tp trung lành 
dao, chi dto kjp thñ, chat chê; to chüc quán trit, trin khai thirc hin dy dü và 
kjp thai các van bàn chi do cüa cap trên và ban hành nhiu van bàn d lânh dao, 
chi dao,  triên khai thirc hin phü hcip, hiu qua vi tInh hInh dja phuong. Thirc 
hin tot vic tiém vàc xin phOng, chng Covid - 19 cho ngi.thi dan. Kjp thai vn 
dng, quyên gop h trçi các h gia dInh gp khó khän trong các khu phong tOa, 
ngi.thi bj each ly, ngix?i lao dng cüa huyn tai  các tinh phIa nam g.p khO khàn 
do dai  dich Covid-19. 

Các nhim vij trên lTnh virc van boa, xà hi, giáo dçic; chàm soc sue khóe 
nhân dan; thông tin truyên thông; giãm nghèo ben vüng, an sinh xä hOi;  ch d, 
chInh sách di vi thucing binh, bnh binh, ngtthi cO cong vOi cách mng; cong 
tác dan tc, ton giáo duçic duy trI thirc hin và dat  duge nhiu kt qua. Qua do, 
diii sng tinh thn, 4t chat cüa Nhân dan không ngrng dugc nâng len. 

Triên khai thirc hin t& nhim viii quéc phOng - an ninh dã d ra. TInh hInh 
an ninh biên gii và trt tir an toàn xa hi trên dja bàn on djnh. Phong trào "Toàn 
dan bào v an ninh To qu&", phong trào "Toàn dan bâo v an ninh biên giói 
quc gia" dy math.  Cong tác du tranh phOng, chông ti phm dat  dugc thiu 
kt qua, nhât là ti phm ye ma thy. 

II. MEN NGH, BE XUAT 

Là mt huyn mien nüi có din tIch lan hon 118 nghIn ha vOi trên 80% là 
dng bào dan tc thiu s& t1r ngày md thành 1p có xuât phát dim rat thp, 
diu kin kinh t - xã hi kern phát trin, trInh dO dan trI cOn nhiêu han  chê, san 
xutt chü yu là nông nghip gän lin vâi t.p quán dot nuong lam ray, thu nhp 
bInh quân d.0 ngiiai thâp so vai bInh quân chung cà nuóc và toàn tinh, dai sOng 
nhân dan gp r.t thiu khó khän, t l hO nghèo chiêm khoàng 70%. Sau 25 
nàm xây drng và tnthng thành, Dakrông hin nay dä có nhiêu buOc chuyên 
mInh, dat  dugc thiu thành tiju dáng ghi nhn2. Tuy nhiên, so vâi mt bng 
chung cüa toàn tinh và cà nuOc, huyn vn con là huyn nghèo vai dông bào dan 
tOe chim da s. VI 4y, d thiic dy phát triên dOt  phá cüa huyn trong thai gian 
tai, UBND huyn cO mOt  s kin nghj, d xut dôi vOi các cap, ban ngành thu 
sau: 

'Trong dO: giá trj san xut ngành Nong - Lam -Ngr nghip dat  383,25 t' dng, tang 10,23% so vOi näm 2020, 
dat 98,19% k hoach; Cong nghip - TTCN, xay dmg rOc dat  500,299 t' dông, tang 12,1% so vài nam 2020, 
dat 102,69% k hoach; Thisng mai  - Djch vii dt 173,489 t dong, tang 5,53% so vài näm 2020, dat  92,05% ké 
hoach. 
2  Tc dO tang tnrOng kinh té cãc giai don mirc khá; Tong giá trj san xuãt cac nganh tang tü 27,5 t' dông nam 
1997 len 1.070,16 t dong näm 2021. Thu nhp binh quân dâu ngui tang t 0,70 triu dong näm vào nam 1997 
len 25,4 triOu dng vào näm 2021, tang gp 36,3 1n so nam 1997. T' 1 h dói ngheo hang nam giám 4-5%. 
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tu phát irkn thng b5 ccr so' hg tcng: có chInh sách du tu các cong 
trInh, dir an nhäm phát triên dông b ca s& h tng kinh t - xã hi trén dja bàn 
huyn. Trong do quan tam các tuyên diRing giao thông có vj trI chin lucic quan 
tr9ng trong vic phát trin kinh t - xã hi và dam bào an ninh - quc phông cüa 
huyn và tinh nhu dâu tu xây d%rng mâi tuyn giao thông ni Cüa Khu Quc tê 
La Lay dn Khu Kinh t Dông Nam cüa tinh và dn cãng bin M5 Thüy, xây 
drng duing giao thông kêt nôi vüng Chiên Khu Ba Lông vi DuOrng Cao tc 
domn Cam L - La So'n, xây d%rng d an h thng cu vuçit lit cho các xa trên dia 
bàn huyn, nâng cap cü khâu phii Cóc... Ngoài ra, quan tam các cong trInh, dir 
an lien quan den quãn l tài nguyen mOi trung, Quàn l bão v rrng, phông 
chông thiên tai và biên dôi khI hu trong bôi cãnh tiên tai có nhit'ng din bin 
circ doan và bat thung nhu cui nàm 2020 tai  huyn Dakrông nOi riêng và mt 
s dja phuorng trong toàn tinh nói chung. 

ChInh sách dan t5c: Thrc th cho thy nhiu thôn, xã trên dja bàn huyn 
DakrOng vn cOn rt khó khan, dc bit là các thôn Pire 1 và thôn Pire 2 cUa xã 
Hông Thity, huyn A Lm9i, tinh Thüa Thiên Hue sap thp vào xã xã A Bung, 
huyn DakrOng tir näm 2019 vâi t l h nghèo là 72,06%; di sng nhân dan 
các xã vitng biên gith Vit Lao cOn qua khó khän chit yêu là san xuât nuong ry 
vi tp quán canh tác lac  hu, chiza có mô hInh phát triên san xuât hiu qua; ti 1 
nhà ttm bç, dt nat cao; h thông giao thông chua ducic mit mang, xuông cap; 

các thi& ch van hóa co bàn phiic vii nhu câu nhân dan không con khâ näng sit 
dung. Do 4y, dé nghj nhà nuitc có chInh sách dc thit dOi viti các vüng, thôn, 
bàn qua khó khän theo huitng dâu tu có trçng diem, lâu dài và dam bào bn 
virng nhm to sir dt phá trong phát trin kinh t xã hi cita vitng 

ChInh sOch ho trçr nhà 0' cho ngu'O'i nghèo: Tti dir thào Quyt djnh cita 
Thit tuitng ChInh phit ye chInh sách h trçi h nghèo ye nhà it giai don 2021-
2025, B) Xây dirng dé xuât mite h trg nhà it ngân sách trung uong h trg 40 
triu dng di viti hO xay miti, 20 triu dOng dôi viti hO sita chita nhà it và các 
dja phuo'ng có trách nhim h trçi them ngoài phn ngân sách Trung uo'ng h trçi 
citng nhu huy dng các nguOn lirc ti'r cong dông. Tuy nhiên viti Dakrông là 
huyn nghèo chit yeu hixitng trg cap can dOi tilt ngân sách cap trên, vic can dOi 
ngân sách dja phucing và huy dng các ngun lirc dé thirc hin xay dmg nhà it 
cho ngiriti nghèo gp nhiu khó khan; k& hqp viti giá nguyen vt 1iu hin dang 
tang cao, duitng xá di 1i khó khän lam tang chi phi vn chuyên citng viti diêu 
kin dtc thit vitng min niti thuitng xuyên di mt viti thiên tai, mua bâo, mite 
h trçY 40 triu xay miti và 20 triu sita chita không dam bào. Do vy, dê ngh 
cp trên tang mite h trçi nhà it tilt ngun trung uo'ng cho các hO nghèo thuOc 
vitng min niti, vitng sâu vitng xa có dieu kin thiti tiêt khàc nghit tilt mitc 40 
triu ding di viti xây miti len 80 triu dOng 

ChInh sách v chuyn ddi myc dIch si'c dyng dat rirng: COng tác chuyn 
miic dIch sit ding dt riling, trng riling thay the hin nay duçc tién hành 

nhiu buitc, qua nhiu co quan ban ngành cap tinh, huyn nên kéo dài thiti gian 
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thirc hin lam ãnh hrning dn tin d giài phóng mt bang. Kin nghj vi Trung 
ticlng phân cap cho HDND cap huyn phê duyt chü trucmg chuyn miic dich si:r 
diing rrng, trông thng thay the (khong bao gôm rung tir nhiên) di vOi din tIch 
dat rung b thu hôi tui dithi 10.000m2  (1,0 ha) thuc các dir an dâu tu cong dâ 
ducic phê duyt trong kê hoach  du tu cong trung han  nhm  tao  diu kin cho 
huyn trong qua trInh triên khai các cong trInh du ti' công, dy nhanh tin d 
thuc hin. 

Chinh sa'ch ho trçr doanh nghip dá'u tu' vào các d/a bàn có diêu kiçn kinh 
te' - xà hi khó k/ian và các doanh nghip th dyng ngu'&i lao dç5ng là ngu'ài dan 
t5c thiêu so: Lut thuê thu nhp doanh nghip có các chInh sách u'u dãi v thu, 
min thuê, giàm thu cho các Doanh nghip du tu vào các dja bàn kinh t xã 
hi khó khän và dc bit khó khän. Lut nay cüng quy djnh vic "Doanli nghip 
sir ding nhiêu lao dng là ngtthi dan tc thiu sé duçic giàm thu thu nhp 
doanh nghip bang so chi them cho lao dng là nguôi dan tc thiêu s&', hay 
Thông tu so 58/2017/TT-BTC ngày 13/6/2017 cüa B Tài chInh có quy djnh 
môt so chInh sách h trV tài chInh cho các to chüc, don vj sir diing lao dng là 
ngithi dan tc thiêu sO tai  khu vrc min nüi, vüng dc bit khó khän. Tuy nhiên, 
nhü'ng uu dãi nay chua dU dng lirc khuyn khIch doanh nghip du tu vào các 
dja bàn kern phát trin và sü dung ngithi lao dng là dng bào dan tOc  thiu s 
trong diêu kin lirc lucing lao dng nay vn con thiu rào can khi canh  tranh vi 
Lao dng mien xuôi. Do 4y, dê tao  dng 1irc khuyn khIch các doanh nghip, 
các tp doàn kinh te 1n den dâu tix tai  dja phuang và giài quyêt vic lam cho bà 
con, Nhà nurc can có chInh sách tm dãi hcn nüa dôi vii các doanh nghip nay 
theo hung tang các tru dài ye thu, ixu dãi ye dat dai, kéo dài thyi gian ngân 
sách nhà nuóc h trg np BHXH, BHYT, BH that nghip thay cho &in vj si:r 
ding lao dng là ngi.thi dan tc thiu s (mirc hin nay là tôi da là 05 nãm di 
vâi mt ngui lao dng) di kern cac diêu kin ye tao  vic lam và müc thu nhp 
ti thiu cho lao dng tai  ch, dóng gop vào ngân sách dja phucing. 

C!hInh sách dào tgo nghé', giái quyé't viçc lam và xuá't khdu lao dng: Vic 
dào tao  ngành ngh cho thanh niên trên dja bàn, dc bit là ngui dan tc thiu 
s vn chua thijc sir gän vói nhu câu lao dng cüa thj truO'ng, dc bit là thj 
truOng lao dng các nuâc khác. Do 4y, dê xuât có chInh sach u'u tiên cho các 
di tuçmg là ngui dan tc thiêu s trong xuât khâu lao dng thu tang thñ gian 
dào tao,  g&n dào tao  vôi thirc t cOng vic, uu tiên mt s cong vic phü h?p  vâi 
trInh d và phü hcip vi thu cau cüa thj tru?ing cho các dOi tuçing nay. 

ChInh sách trong linh vtc nOng nghip: cn có các chInh sach phü hçTp 
vâi diu kin vüng nüi dê h trçi vn cho nOng dan và khuyen khIch nông dan ap 
dung tin b khoa hçc k5 thutt, cci gii hóa các khau trong san xuât, ch bien 
nOng nghip, ngành ngh nông thôn. Dng thai kêu gçi các t chuc, cá nhân du 
tu phát trin 11th virc nOng nghip trên dja bàn. 

Trên day là nMng kt qua dat  duc trong phát trin KTXH, bào darn 
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QPAN t1r du nhim k' Di hi Dâng b tinh 1n thir XVII dn nay và các kin 
nghj, d xut, UBND huyn Dakrông báo cáo.!. 

TM. Uc BAN NHAN DAN 
CHU T!CH 

Thai Ng9c Châu 

Noi nhçmn: 
- UBND tinh; 
- Si K hoach và DAu tir; 
- BTV Huyn u; 
- TT HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- UBND các xa, thj trân; 
- Các Ca quan, dan vj thuôc huyn; 
- UBMTTQ\TN và các to chi'rc doàn the huyn; 
- CVP, các PVP, CV; 
- Luu: VTV 
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