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PHỤ LỤC
Kết quả thực hiện chương trình công tác trọng tâm của UBND tỉnh
(Kèm theo công văn số
/UBND-TH ngày tháng năm 2021
của UBND tỉnh Quảng Trị)
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Kết quả thực hiện

NHIỆM VỤ XUYÊN SUỐT CẢ NĂM ( cập nhật báo cáo đến 30/9/2021)
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Tập trung hoàn thiện hệ
thống và phát triển kết
cấu hạ tầng đồng bộ .

Sở KHĐT
Sở GTVT

Tiếp tục thực hiện
Chương
trình hành
động nâng cao năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh
PCI, Chương trình
hành động duy trì củng
cố chỉ số PAPI và thực
hiện tốt các chỉ số cải
cách hành chính năm
2021

Sở KHĐT
Sở Nội vụ

Đôn đốc, hỗ trợ thực
hiện các dự án đầu tư
trọng điểm, các dự án
khởi công nhân dịp 30
năm lập lại tỉnh

Sở KHĐT
Ban QL KKT

Cải thiện rõ chất lượng kết cấu hạ tầng, phục vụ phát
triển KTXH Tăng cường quản lý, bảo trì, khai thác
thực hiện hiệu quả hệ thống giao thông hiện hữu; thực
hiện đầu tư xây dựng một số dự án trọng điểm: Dự án
đường ven biển kết nối hành lang kinh tế Đông-Tây;
Đường nối đường Hồ Chí Minh nhánh Đông với
đường Hồ Chí Minh nhánh Tây; Dự án đường tránh
phía Đông thành phố Đông Hà; Dự án LRAMP; Dự
án CRIEM; dự án BIG 2, dự án JMS, dự án nâng cấp
mở rộng QL 9 đoạn cảng Cửa Việt đến QL1.
Sở KHĐT đã tham mưu UBND tỉnh thực hiện NQ
02/NQ-CP về PCI: ban hành Kế hoạch số 34/KHUBND ngày 18/02/2021 về việc thực hiện Nghị quyết
02/NQ-CP của Chính phủ và Quyết định số 2142/QĐUBND ngày 16/8/2021 ban hành Kế hoạch cải thiện
môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ số năng lực
cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Trị giai đoạn
2021 - 2025.
Thực hiện duy trì và củng cố Chỉ số PAPI năm 2021,
sau khi Trung ương công bố Chỉ số PAPI cấp tỉnh
năm 2020, Sở Nội vụ đã ban hành Báo cáo phân tích
chi tiết kết quả Chỉ số PAPI năm 2020 của tỉnh (Báo
cáo số 29/BC-SNV ngày 19/4/2021) và tham mưu
UBND tỉnh ban hành Công văn số 1812/UBND-NC
ngày 12/5/2021 chỉ đạo các Sở, ngành, UBND cấp
huyện, cấp xã tuyên truyền kết quả Chỉ số PAPI năm
2020 và thực hiện các nội dung duy trì và nâng cao
Chỉ số PAPI của tỉnh năm 2021.
Các dự án đang gấp rút hoàn thành các thủ tục đầu tư
như: Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị 1, Khu bến
cảng Mỹ Thủy, Bến cảng CFG, Kho xăng dầu Việt
Lào. Nhà đầu tư rất quyết tâm trong việc hoàn thành
thủ tục triển khai dự án. Tuy nhiên, thủ tục đầu tư các
dự án này liên quan đến nhiều Bộ, ngành TW nên
việc hoàn thành các thủ tục mất nhiều thời gian. Đối
với các dự án động lực:
+ Dự án Nhà máy nhiệt điện BOT Quảng Trị của
Công ty Điện lực Quốc tế Thái Lan (EGATi): BQL
Khu kinh tế có Văn bản số 1069/KKT-ĐTDN ngày
24/8/2021 về việc tham mưu UBND tỉnh nội dung
báo cáo Ban Chỉ đạo các dự án động lực cấp tỉnh về
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tình hình triển khai thực hiện dự án Nhà máy nhiệt
điện Quảng Trị và Khu bến cảng Mỹ Thủy.
+ Nhà máy điện tua bin khí chu trình hỗn hợp công
suất 340 MW của Công ty GAZPROMT EP
International B.V: Đã được Thủ tướng Chính phủ
đồng ý bổ sung vào quy hoạch điện VII điều chỉnh tại
Văn bản số 1798/TTg-CN ngày 14/12/2018. Tiến độ
triển khai dự án chậm sơ với kế hoạch không và bảo
đảm thời gian vận hành 2023-2024 theo chỉ đạo của
Thủ tướng Chính phủ. BQL Khu kinh tế đã báo cáo
UBND tỉnh báo cáo Ban chỉ đạo các dự án động lực
cấp tỉnh đề xuất ý kiến chỉ đạo.
+ Nhà máy điện khí LNG Hải Lăng công suất
1.500MW: Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý bổ sung
dự án này vào quy hoạch điện VII điều chỉnh tại Văn
bản số 17/TB-VPCP ngày 25/01/2021. Để hỗ trợ triển
khai các thủ tục liên quan đến lựa chọn nhà đầu tư
thực hiện dự án, BQL khu kinh tế đã thành lập tổ
công tác thực hiện nhiệm vụ tổ chức đấu thầu lựa
chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm điện khí
LNG Hải Lăng – Giai đoạn 1 tại Khu kinh tế Đông
Nam Quảng Trị, tỉnh Quảng Trị. BQL Khu kinh tế đã
tiếp nhận Hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư bổ sung,
hoàn của Sở Công Thương. Đã tiếp nhận Hồ sơ đề
xuất chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Trung tâm
điện khí LNG Hải Lăng giai đoạn 1 (1.500MWW) do
tổ hợp nhà đầu tư T&T – HEC – KOGAS – KOSPO
nộp. Hiện nay UBND tỉnh đang chờ hướng dẫn, trả
lời của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về hình thức lựa chọn
nhà đầu tư thực hiện dự án.
+ Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ
tầng đa ngành Triệu Phú của Công ty Cổ phần Trung
Khởi: Thủ tướng Chính phủ cấp Quyết định chủ
trương đầu tư tại Quyết định số 308/QĐ-TTg ngày
05/3/2021.
+ Dự án Khu công nghiệp Quảng Trị: BQL Khu kinh
tế phối hợp với Nhà đầu tư và các Sở, ngành có liên
quan tháo gở các vướng mắc liên quan đến Quy
hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000. Các thủ tục đã thực
hiện: Báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được
Bộ tài nguyên và Môi trường phê duyệt; Kế hoạch sử
dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm
2021 huyện Hải Lăng được phê duyệt tại Quyết định
số 2139/QĐ-UBND, ngày 16/8/2021 của UBND tỉnh.
Hiện nay Ban đang hỗ trợ nhà đầu tư đang triển khai
đồng thời các công việc: Hoàn thiện Đồ án Quy
hoạch phân khu, trình UBND huyện Hải Lăng phê
duyệt; Hoàn thiện hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ
trương chuyển đổi mục đích sử dụng rừng sang mục
đích khác trình Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông
thôn thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét,
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phê duyệt; Hoàn thiện Hồ sơ về tập trung kinh tế theo
Luật Cạnh tranh, trình Cục Cạnh tranh – Bộ Công
Thương xem xét, phê duyệt theo quy định, làm cơ sở
thành lập doanh nghiệp thực hiện dự án.
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Chỉ đạo quản lý thu chi
ngân sách nhà nước
năm 2021
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Ban hành và tổ chức
thực hiện Chương trình
XTĐT tỉnh Quảng Trị
năm 2021
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Tiếp tục thực hiện Nghị
quyết số 98/NQ-CP
ngày 03 tháng 10 năm
2017 của Chính phủ
Ban hành chương trình
hành động của Chính
phủ thực hiện Nghị
quyết số 10-NQ/TW
ngày 03 tháng 6 năm
2017 của Hội nghị
BCH TW Đảng lần thứ
5 khóa XII về phát triển
kinh tế tư nhân trở
thành một động lực
quan trọng của nền
kinh tế thị trường định
hướng xã hội chủ nghĩa
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Hướng dẫn các Chủ
đầu tư triển khai thực
hiện các dự án ODA
mới: Dự án Trung tâm
bảo trợ xã hội - phục
hồi chức năng cho
người khuyết tật tỉnh
Quảng Trị; phát triển
thủy sản bền vững; Dự
án phát triển đô thị ven
biển Miền Trung, Dự
án xây dựng cơ sở hạ
tầng thích ứng với biến
đổi khí hậu cho đồng
bào dân tộc thiểu số
(CRIEM).

Sở Tài chính,
KBNN tỉnh, Cục
Thuế, Cục Hải
quan
VP UBND tỉnh
(TTXTĐT
TM&DL)

Sở
KHvà ĐT

Sở
KH và ĐT

Đôn đốc các địa phương thực hiện công khai quyết
toán NSNN năm 2019 và dự toán NSNN năm 2021
tại CV 571/ STC-QLNS ngày 10/3/2021
Đã ban hành Chương trình XTĐT tỉnh Quảng Trị
năm 2021

Sở KH&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo tình
hình thực hiện giai đoạn 2017-2020 và kiến nghị, đề
xuất các giải pháp tiếp tục triển khai Nghị quyết
98/NQ-CP cho giai đoạn tiếp theo. Sở sẽ phối hợp với
các cơ quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND tỉnh
báo cáo định kỳ tình hình thực hiện Nghị quyết
98/NQ-CP theo quy định.

Dự án Trung tâm bảo trợ xã hội - phục hồi chức
năng cho người khuyết tật tỉnh Quảng Trị: Ngày
16/7/2021, UBND tỉnh đã có văn bản số
2993/UBND-VX giao Sở LĐTB&XH lập báo cáo
chủ trương đầu tư dự án theo yêu cầu của Bộ Kế
hoạch và Đầu tư tại văn bản số 4371/BKHĐT-KTĐN
ngày 07/7/2021. Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh,
Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với Sở Lao động
Thương binh xã hội góp ý nội dung báo cáo chủ
trương đầu tư dự án. Đến ngày 06/10/2021, Sở Kế
hoạch và Đầu tư nhận được văn bản số
2093/SLĐTBXH-BTXH kèm theo hồ sơ dự án của
Sở LĐTBXH đề nghị thẩm định trình UBND tỉnh báo
cáo Bộ KH&ĐT theo quy định. Hiện nay, Sở
KH&ĐT đang nghiên cứu hồ sơ dự án để tham mưu
UBND tỉnh báo cáo Bộ KH&ĐT thẩm định chủ
trương đầu tư dự án theo quy định tại Nghị định số
56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của Chính phủ.
- Dự án phát triển thủy sản bền vững: Ngày
24/8/2020, UBND tỉnh đã có văn bản số
3898/UBND-NN gửi Bộ Nông nghiệp và Phát triển
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Chỉ đạo thực hiện thu
từ đấu giá quyền sử
dụng đất, giao đất cho
doanh nghiệp thuê, sử
dụng đảm bảo kế hoạch
đã đề ra

Sở
KH và ĐT

nông thôn tổng hợp gửi Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Bộ
Tài chính thẩm định đề xuất dự án theo quy định tại
Nghị định số 56/2020/NĐ-CP ngày 25/5/2020 của
Chính phủ. Dự án hiện nay đang được các Bộ ngành
TW xem xét, giải quyết. Trong thời gian tới, Sở Kế
hoạch và Đầu tư sẽ phối hợp chặt chẽ với Chủ đầu tư
dự án để tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các
bước tiếp theo theo yêu cầu của các Bộ, ngành TW.
- Dự án Phát triển đô thị ven biển miền Trung
hướng đến tăng trưởng xanh và ứng phó biến đổi
khí hậu thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị” sử
dụng vốn vay của AFD: Ngày 19/8/2021, UBND tỉnh
có văn bản số 3728/UBND-CN về việc giao Sở Kế
hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên
quan tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển khai thực
hiện Dự án sử dụng vốn vay của AFD. Thực hiện
nhiệm vụ được giao, Sở KH&ĐT đã tham mưu
UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện các nội dung như sau:
(i). Ngày 25/8/2021, Sở KH&ĐT đã có văn bản số
1884/SKH-TH báo cáo UBND tỉnh giao nhiệm vụ
chủ đầu tư và chỉ đạo UBND thành phố Đông Hà
thực hiện lập Chủ trương đầu tư dự án tại văn bản số
4145/UBND-CN ngày 09/9/2021; (ii). Báo cáo Bộ
Tài chính tổng hợp vào kế hoạch vay ODA, vốn vay
nước ngoài giai đoạn 2021-2025 tại văn bản số
3879/UBND-TH ngày 27/8/2021.
Sở KH&ĐT đã tập trung chỉ đạo, hướng dẫn
chuyên môn, tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các đơn
vị triển khai kế hoạch tạo nguồn thu từ đấu giá, giao
đất (Công văn số 1769/SKH-KTN ngày 12/8/2021
gửi các huyện, thị, thành phố đề nghị các địa phương
báo cáo tình hình thực hiện trong 7 tháng đầu năm
2021, dự kiến thực hiện cả năm 2021, xây dựng kế
hoạch năm 2022 và nêu những khó khăn, vướng mắc
trong quá trình thực hiện để kịp thời báo cáo UBND
tỉnh; Công văn số 1720/SKH-KTN ngày 09/8/2021
trình UBND tỉnh ban hành lưu đồ thực hiện dự án đầu
tư có sử dụng đất phải thực hiện đấu thầu lựa chọn
nhà đầu tư, Báo cáo số 381/BC-SKH-KTN ngày
03/8/2021 đề xuất, tham mưu UBND tỉnh: (i) Chỉ đạo
Sở Xây dựng sớm hoàn thành, trình ban hành điều
chỉnh Quyết định số 3201/QĐ-UBND ngày
09/11/2020 theo ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND
tỉnh tại Thông báo số 22/TB-UBND ngày 01/3/2021
của UBND tỉnh; (ii) chỉ đạo UBND các huyện, thành
phố, thị xã rà soát, đề xuất danh mục dự án cần thu
hồi đất trên địa bàn quản lý gửi về Sở Tài nguyên và
Môi trường tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh trình
HĐND xem xét, thông qua; (iii) Giao cơ quan chuyên
môn tham mưu xây dựng, công bố công khai các khu
vực thực hiện dự án xây dựng kinh doanh nhà ở để
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Tiếp tục thực hiện việc
rút ngắn thời gian xử lý
các thủ tục đăng ký
kinh doanh dưới mức
bình quân của cả nước
(mức bình quân của cả
nước là 02 ngày)

Sở
KH và ĐT

bán hoặc để bán kết hợp cho thuê được chuyển
nhượng quyền sử dụng đất dưới hình thức phân lô,
bán nền trên địa bàn tỉnh theo quy định tại điểm 2 và
điểm 3, khoản 17, Điều 1 Nghị định số 148/2020/NĐCP ngày 18/12/2020. (iv) chỉ đạo Sở Nông nghiệp và
PTNT chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan
nghiên cứu, tham mưu hướng dẫn thực hiện Hồ sơ
chuyển đổi mục đích sử dụng rừng bảo đảm theo
đúng quy định của Luật Lâm nghiệp; (v) giao cơ quan
chuyên môn tham mưu xây dựng, ban hành cơ chế tài
chính đối với các khoản tiền thu, quản lý, sử dụng
Tiền bồi thường, hỗ trợ, tái định cư (M2), Tiền nộp
ngân sách nhà nước (M3) và Tiền sử dụng đất, tiền
thuê đất”,...).
Tuy nhiên, đến nay, số thu đấu giá đất do cấp tỉnh
quản lý mới chỉ đạt 54% kế hoạch HĐND tỉnh giao
dẫn đến nhiều công trình, dự án được bố trí từ nguồn
vốn này không thể triển khai thực hiện đã ảnh hưởng
rất lớn đến tiến độ giải ngân của công trình, dự án
cũng như tỷ lệ giải ngân chung của tỉnh
Năm 2020 là năm triển khai thực hiện Luật Doanh
nghiệp sửa đổi (Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
ngày 17/6/2020 có hiệu lực từ ngày 1/1/2021 thay thế
Luật Doanh nghiệp 2015). Do Luật Doanh nghiệp
2020 có nhiều điểm thay đổi, điều chỉnh so với Luật
Doanh nghiệp 2015 nên rất nhiều doanh nghiệp tiếp
thu chưa đầy đủ, dẫn đến có rất nhiều hồ sơ phải
chỉnh sửa, bổ sung. Mặt khác, trong 9 tháng đầu năm,
doanh nghiệp còn gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh
Covid. Tuy nhiên, để rút ngắn tối đa thời gian xử lý
hồ sơ đăng ký kinh doanh, tạo điều kiện hỗ trợ doanh
nghiệp và góp phần cải thiện môi trường đầu tư của
tỉnh, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã chỉ đạo Phòng đăng
ký kinh doanh tích cực thực hiện việc hướng dẫn
doanh nghiệp thông qua các ứng dụng công nghệ
thông tin như email, zalo và hướng dẫn doanh nghiệp
qua điện thoại, hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện nộp hồ
sơ qua mạng thông tin điện tử, nộp và nhận kết quả
qua dịch vụ bưu chính công ích...Nhờ những nỗ lực
của Sở Kế hoạch và Đầu tư nói chung, cán bộ phòng
Đăng ký kinh doanh nói riêng, trong 9 tháng đầu năm
2021, nhiệm vụ rút ngắn thời gian xử lý các thủ tục
đăng ký kinh doanh đạt kết quả tốt. 100% hồ sơ đăng
ký doanh nghiệp được trả kết quả đúng và trước hẹn.
Thời gian xử lý hồ sơ bình quân dưới 2 ngày/1 hồ sơ
(theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 thì thời
gian xử lý hồ sơ doanh nghiệp là 3 ngày), dưới mức
bình quân của cả nước (mức bình quân chung của cả
nước là 02 ngày). Trong 9 tháng đầu năm 2021, toàn
tỉnh có 302 doanh nghiệp và 106 đơn vị trực thuộc
đăng ký thành lập mới với tổng vốn đăng ký là 4.770
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tỷ đồng, đạt 74,2 % về số doanh nghiệp đăng ký so
với cùng kỳ năm 2020; có 518 lượt doanh nghiệp
thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi nội dung đăng
ký doanh nghiệp. Số doanh nghiệp tạm ngừng hoạt
động là 194 doanh nghiệp, tăng 12% so với cùng kỳ
năm 2020; số doanh nghiệp hoàn tất thủ tục giải thể,
chấm dứt hoạt động sản xuất, kinh doanh là 65 doanh
nghiệp, giảm 4,4% so với cùng kỳ năm 2020. Tổng số
hồ sơ ĐKKD xử lý trong 9 tháng đầu năm 2021 (tính
đến 22.9.2021) là 1.430 hồ sơ. Thời gian xử lý hồ sơ
trung bình không quá 02 ngày/hồ sơ (rút ngắn 1 ngày
so với quy định của Luật Doanh nghiệp là 03 ngày.
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Tiếp tục thực hiện có
hiệu quả các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh
Covid-19,

Sở Y tế
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Chỉ đạo Tổ công tác
triển khai thực hiện
nghiêm túc kế hoạch
kiểm tra các Sở, ngành,
địa phương

Tổ công tác của
Chủ tịch

Tham mưu Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID19 của tỉnh các biện pháp phòng, chống dịch COVID19. Phối hợp các đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị:
triển khai phần mềm quản lý công dân vùng dịch
phòng ngừa COVID-19 trên nền tảng cơ sở dữ liệu
quốc gia; vận chuyển hàng nông nghiệp trong bối
cảnh thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh
COVID-19; thảo luận về quản trị địa phương với Cơ
quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ; phòng, chống dịch
COVID-19 tỉnh, huyện, xãTừ ngày 30/4/2021 đến
ngày 13/9/2021 ghi nhận 146 trường hợp mắc mới
COVID-19 (F0). Xử lý môi trường tại các khu cách
ly tập trung phục vụ cách ly đối tượng nhập cảnh vào
địa bàn tỉnh theo quy trình. Tổng số trường hợp cách
ly tập trung đã qua 14 ngày kể từ ngày nhập cảnh vào
Việt Nam, đi về từ vùng dịch và các trường hợp tiếp
xúc trực tiếp với bệnh nhân dương tính từ đầu vụ dịch
đến ngày 13/9/2021: 18.647 người. Hiện đang cách ly
tập trung: 757 người. Tổng số trường hợp xét nghiệm
SARS-CoV-2 bằng kỹ thuật Realtime PCR đã thực
hiện từ đầu vụ dịch đến ngày 13/9/2021:
80.731trường hợp. Tập huấn: triển khai ứng dụng
công nghệ thông tin trong tiêm chủng COVID-19 tại
các huyện, thị xã; các quy trình chuyên môn trong
phòng, chống dịch và biện pháp phòng ngừa lây
nhiễm COVID-19; Nâng cao năng lực cấp cứu, hồi
sức tích cực điều trị ca bệnh COVID-19 nặng
Tổ Công tác đã thực hiện kiểm tra theo kế hoạch. Qua
kiểm tra, đã giúp các đơn vị thực hiện tốt hơn nhiệm
vụ được giao (Các đơn vị được kiểm tra: Sở KHĐT,
Sở TNMT, UBND huyện: Cam Lộ, Hướng Hóa, Vĩnh
Linh)
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Tiếp tục chỉ đạo thực
hiện
Nghị
quyết
03/2017/NQ-HĐND về
phát triển một số cây
trồng, con nuôi tạo sản
phẩn chủ lực có lợi thế
cạnh tranh trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2017-2020, định
hướng 2025.

Sở NN và PTNT

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ
đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp với
chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến các
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của
tỉnh. Qua đó, đã giúp cán bộ địa các phương và người
dân nắm rõ các chủ trương, chính sách của tỉnh để
thực hiện, áp dụng tại địa phương có hiệu quả. Trong
quý I, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình UBND tỉnh
phân bổ các chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện Nghị quyết
sát đúng với tình hình thực tế của các địa phương[1]
và phối hợp với các Công ty tiến hành khảo sát, xây
dựng dự toán hỗ trợ chứng nhận hữu cơ theo tiêu
chuẩn Việt Nam cho sản phẩm Bơ 034 trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị.
Trên lĩnh vực thủy sản, Sở đã tham mưu UBND tỉnh
phân bổ chỉ tiêu và kinh phí cho các địa phương,
hướng dẫn các địa phương về chính sách hỗ trợ, lựa
chọn hộ nuôi đủ điều kiện để tiến hành triển khai thực
hiện mô hình ương tôm (theo quy trình nuôi tôm hai
giai đoạn). Năm 2021, đã phân bổ mô hình tại 4
huyện và 01 thành phố gồm Vĩnh Linh, Gio Linh,
Triệu Phong, Hải Lăng và thành phố Đông Hà với
kinh phí hỗ trợ 400 triệu đồng/mô hình về cơ sở hạ
tầng như nhà, bể gièo, hệ thống mái che và sục khí.
Nhằm góp phần nâng cao chất lượng và giá trị, tạo lợi
thế cạnh tranh đối với sản phẩm nông lâm thủy sản
trong đó có các sản phẩm theo Nghị quyết số
03/2017/NQ-HĐND, đã triển khai 10 lớp tập huấn,
phổ biến kiến thức và hướng dẫn về sản xuất đảm bảo
an toàn thực phẩm cho khoảng 500 hộ sản xuất ban
đầu như sản xuất hồ tiêu, cà phê, nuôi tôm và các
nông sản khác; triển khai lấy mẫu kiểm tra, giám sát
các chỉ tiêu an toàn thực phẩm trong sản phẩm tôm
nuôi: đã lấy 04 mẫu tôm nuôi giám sát dư lượng các
chất độc hại tại 02 vùng nuôi Triệu Phong, Hải lăng;
lấy 53 mẫu tôm nguyên liệu tại các cơ sở kinh doanh
để kiểm tra tạp chất. Kết quả, không phát hiện mẫu vi
phạm.
Để tiếp tục thực hiện tốt Nghị quyết
03/2017/NQHĐND của HĐND tỉnh, căn cứ Quyết
định số 262/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND
tỉnh về việc giao chỉ tiêu thực hiện chính sách hỗ trợ
phát triển một số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm
chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị năm 2021. Theo đó, trong lĩnh vực lâm nghiệp
(phát triển trồng rừng gỗ lớn) sẽ hỗ trợ 50% đơn giá
cây giống để trồng rừng với diện tích 600,0 ha (huyện
Cam Lộ 400,0 ha, huyện Đakrông 200,0 ha). Sở Nông
nghiệp và PTNT đã giao Chi cục Kiểm lâm đã xây
dựng kế hoạch, nội dung tập huấn trồng rừng gỗ lớn
cho người dân; chỉ đạo Hạt Kiểm lâm Cam Lộ,
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Đakrông phối hợp với các phòng chức năng, chính
quyền địa phương tham mưu UBND huyện triển khai
thực hiện.
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Tiếp tục chỉ đạo triển
khai thực hiện Nghị
quyết
02/2019/NQHĐND ngày 20/7/2019
của HĐND về khuyến
khích phát triển nông
nghiệp ứng dụng công
nghệ cao và nông
nghiệp hữu cơ, khuyến
khích liên kết sản xuất
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Chỉ đạo xây dựng Nghị
quyết của Hội đồng
nhân dân tỉnh về “Nghị
quyết quy định khu vực
nội thành của thành
phố, thị xã, thị trấn, khu
dân cư không được
phép chăn nuôi và quy
hoạch vùng nuôi chim

Sở NN và PTNT

Sở NN và PTNT

Sở Nông nghiệp và PTNT tiếp tục chỉ đạo Chi cục
Trồng trọt và BVTV chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị trong toàn Ngành, UBND các huyện,
thành phố, thị xã đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên
truyền, hỗ trợ, tạo điều kiện để thu hút các doanh
nghiệp đến liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản trên
địa bàn theo hướng sản xuất nông nghiệp hữu cơ;
tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật mới,
sản xuất theo quy mô lớn, theo chuỗi giá trị, đặc biệt
có sự phối hợp liên kết 4 nhà trong hỗ trợ đầu vào và
tiêu thụ đầu ra sản phẩm cho nông dân Hiện nay, Chi
cục Trồng trọt và BVTV đang phối hợp với các địa
phương tiến hành khảo sát, xây dựng kế hoạch chứng
nhận hữu cơ cho các sản phẩm chủ lực của tỉnh; tiếp
tục phối hợp với Công ty Nafoods Tây Bắc chăm sóc,
mở rộng diện tích liên kết trồng và bao tiêu sản phẩm
chanh leo phục vụ xuất khẩu trên địa bàn tỉnh và liên
kết với Tập đoàn Sumitomo Việt Nam trồng dưa lưới
theo công nghệ Nhật Bản; đến nay đã xây dựng 03
mô hình trồng dưa lưới trong nhà kính, mỗi mô hình
500m2 tại huyện Gio Linh, thành phố Đông Hà và
huyện Triệu Phong.
Bên cạnh đó, Sở đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt và
BVTV phối hợp với Tập đoàn Lộc Trời đẩy mạnh
việc sử dụng thiết bị không người lái để phun trừ các
đối tượng dịch hại gây hại trên các loại cây trồng
nhằm giúp người dân tiết kiệm chi phí sản xuất, nâng
cao hiệu quả phòng trừ dịch hại và bảo vệ sức khỏe,
môi trường,...
Bên cạnh đó, Sở đã chỉ đạo Chi cục Thủy sản phối
hợp triển khai thực hiện dự án mở rộng liên kết chế
biến và tiêu thụ sản phẩm thủy sản trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị.
Để có dữ liệu ban đầu đánh giá thực trạng chăn nuôi
tại khu vực nội thành, nội thị của thành phố, thị xã,
thị trấn, khu dân cư và hiện trạng nuôi chim yến trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị làm cơ sở tham mưu Ủy ban
nhân dân tỉnh xây dựng dự thảo Nghị quyết của Hội
đồng nhân dân tỉnh “Quy định khu vực thuộc nội
thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn, khu dân
cư không được phép chăn nuôi và quy định vùng nuôi
chim yến trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”, Sở đã thống
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yến trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị”.
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Chỉ đạo xây dựng đề án
đào tạo nghề phục vụ
cho các dự án trong khu
kinh tế, khu công
nghiệp tỉnh
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Chỉ đạo triển khai thực
hiện Chương trình Xúc
tiến vận động viện trợ
PCPNN của Quảng Trị
2021. Vận động, ký kết
và triển khai dự án

kê, đánh giá hiện trạng chăn nuôi khu vực thuộc nội
thành, nội thị của thành phố, thị xã, thị trấn và cơ sở
nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.

Sở LĐTBXH

Sở Ngoại vụ,
Sở KHĐT
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Chỉ đạo lực lượng
Công an phối hợp và
cùng hệ thống chính trị
cơ sở đấu tranh phòng,
chống ma túy

Công an tỉnh
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Rà soát và điều chỉnh
Quy hoạch chung xây
dựng Khu kinh tế Đông
Nam Quảng Trị tỉnh
Quảng Trị đến năm
2035, tầm nhìn đến
năm 2050 được Thủ
tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết định
1936/QĐ-TTg
ngày
11/10/2016

Ban
QL KKT

Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã ban hành văn
bản số 1078/SLĐTBXH GDNN ngày 01/6/2021 về
việc cung cấp số liệu phục vụ xây dựng Đề án đào tạo
nghề phục vụ các khu kinh tế, khu công nghiệp trên
địa bàn tỉnh gửi các Sở, ngành, địa phương liên quan;
Phối hợp với Trường CĐKT Quảng Trị xây dựng dự
thảo Đề án đào tạo nghề phục vụ các dự án trong các
khu kinh tế, khu công nghiệp tỉnh, hiện đang lấy ý
kiến các sở, ban ngành, các địa phương, các cơ sở
giáo dục trên địa bàn tỉnh (Văn bản số
1993/SLĐTBXH-GDNN ngày 10/9/2021).
Từ đầu năm đến nay, Sở Ngoại vụ đã chủ trì, phối
hợp với các cơ quan liên quan vận động được 34 dự
án mới với tổng giá trị cam kết đạt 3.458.045,82 USD
.
9 tháng đầu năm, toàn lực lượng đã triển khai các
hoạt động phòng, chống ma túy cả 3 khu vực: Biên
giới, ngoại biên và nội địa. Hiện nay toàn tỉnh có 304
người nghiện, 1487 người sử dụng trái phép chất ma
túy có hồ sơ quản lý, trong đó số ở ngoài xã hội là
1446 người. Huyện Vĩnh Linh: 116 người. Huyện
Gio Linh: 74 người. Thành phố Đông Hà: 257 người.
Huyện Triệu Phong: 123 người. Thị xã Quảng Trị:
79 người. Huyện Hải Lăng: 27 người. Huyện Cam
Lộ: 73 người. Huyện Đakrông: 92 người Huyện
Hướng Hóa: 605 người. Công tác tuyên truyền, giáo
dục, vận động, trấn áp đối tượng đã và đang được
triển khai để đấu tranh, cảm hóa với các đối tượng ma
túy trên địa bàn tỉnh
BQL Khu kinh tế đã tổ chức làm việc với Trung tâm
chuyển giao công nghệ - Quy hoạch xây dựng thuộc
Bộ Xây dựng để xây dựng kế hoạch Rà soát và điều
chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông
Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm
nhìn đến năm 2050. Hiện nay, Ý tưởng điều chỉnh
Quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị
vẫn đang được đơn vị tư vấn nước ngoài triển khai
thực hiện. BQL Khu kinh tế cũng đang tích cực phối
hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan lập Báo
cáo rà soát quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế
Đông Nam tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn
đến năm 2050 để tham mưu UBND tỉnh trình Thủ
tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh
quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.
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Hỗ trợ các nhà đầu tư
hoàn tất việc lập, trình
duyệt báo cáo nghiên
cứu khả thi (FS)

Hỗ trợ Liên danh các
nhà đầu tư: Công ty
liên doanh TNHH khu
công nghiệp Việt Nam
– Singapore, Công ty
cổ phần đô thị Amata
Biên Hòa và Tập đoàn
Sumitomo Asia &
Oceania trình
thẩm
định, phê duyệt chủ
trương đầu tư dự án
Khu
công
nghiệp
Quảng Trị và triển khai
đầu tư dự án.

Phối hợp Bộ Kế hoạch
và Đầu tư xây dựng và
hoàn thiện đề án Phát
triển kinh tế thương
mại xuyên biên giới
chung
Lao
BảoĐensavan.

Ban
QL KKT

Ban
QL KKT

Ban
QL KKT

BQL Khu kinh tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư. Trong
Quý I/2021, có 03 nhà đầu tư đã được Thủ tướng
Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư gồm: Công
ty cổ phần Trung Khởi tại Quyết định số 308/QĐTTg ngày 05/3/2021; Công ty cổ phần Quang Anh
Quảng Trị tại Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày
19/3/2021 và Liên doanh nhà đầu tư: Công ty liên
doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam –
Singapore, Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hòa
và Sumitomo Coporation tại Quyết định số 418/QĐTTg ngày 23/3/2021.

BQL Khu kinh tế đã tích cực phối hợp với các Bộ, Sở
ngành và địa phương liên quan hỗ trợ Liên doanh
hoàn thành hồ sơ đề xuất dự án đầu tư theo quy định.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ
cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại Văn bản số
452/BKHĐT-QLKKT ngày 25/01/2021. Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư số
418/QĐ-TTg ngày 23/3/2021.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 4748/TTrBKHĐT ngày 20/7/2021 gửi Chính phủ, trong đó đề
nghị trước mắt chưa triển khai xây dựng Khu Kinh tếThương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen Sa
Vẳn để nghiên cứu kỹ hơn về tính khả thi, hiệu quả
của Dự án. Ngày 14/9/2021, Văn phòng Chính phủ đã
có Văn bản số 6455/VPCP-QHQT, theo đó đã đồng ý
theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Giao Ủy ban
nhân dân tỉnh Quảng Trị: Chủ trì, phối hợp với Bộ
Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan
liên quan trao đổi với phía Lào về chủ trương của
Bạn, xem xét, nghiên cứu phương án tổng thể xây
dựng Khu kinh tế-thương mại xuyên biên giới chung
Lao Bảo-Đen Sa Vẳn (lưu ý nghiên cứu, đánh giá kỹ,
chính xác tính khả thi, hiệu quả kinh tế) để hướng tới
xây dựng Khu Kinh tế Thương mại xuyên biên giới
vào thời điểm phù hợp. Phối hợp các cơ quan nghiên
cứu, đề xuất triển khai một số cơ chế, chính sách đặc
thù tại khu Kinh tế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo
theo chỉ đạo tại văn bản số 35-TB/VPTW ngày 21
tháng 4 năm 2017 của Văn phòng Trung ương Đảng,
báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vướng mắc, khó
khăn.
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Chỉ đạo thực hiện các
biện pháp đảm bảo trật
tự ATGT trên địa bàn
tỉnh, phấn đấu giảm cả
3 chỉ tiêu
Hoàn thành quy hoạch
chi tiết và kêu gọi đầu
tư xây dựng Cảng hàng
không sân bay Quảng
Trị theo hình thức PPP

Sở
GTVT

Sở
GTVT

9 tháng tăng 39,4% so với cùng kỳ năm 2020

HĐND tỉnh đã phê duyệt CTĐT DA GPMB. TTCP
đã có CV đồng ý tỉnh triển khai lập BC nghiên cứu
tiền khả thi DA Cảng Hàng không theo PT đối tác
công tư
-Tính đến ngày 20/9/2021, có 29 dự án điện gió được
UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, có 03 dự
án điện gió đang triển khai khảo sát, lập dự án đầu tư
(Hướng Linh 5 -30MW, Hướng Hiệp 2 -30MW và
Hướng Hiệp 3 -30MW); 08 dự án đang triển khai lập
thiết kế bản vẽ thi công, giải phóng mặt bằng, thu hồi,
giao đất (Hướng Phùng 1 -30MW, Hướng Linh 4 30MW, Hải Anh -40MW, LIG Hướng Hóa 1 -48MW,
LIG Hướng Hóa 2 -48MW, Quảng Trị TNC 1 50MW, Tân Hợp -38MW và Quảng Trị TNC 2 50MW) và 18 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng,
trong đó:

24

Tiếp tục hỗ trợ triển
khai các dự án năng
lượng trọng điểm trong
năm 2021.

Sở
Công thương

- Có 09 dự án đã hoàn thành công tác lắp đặt tua
bin với tổng công suất 334,8MW (Hướng Tân 46,2MW, Tân Linh -46,2MW, Liên Lập -48MW,
Gelex 1 -30MW, Gelex 2 -30MW, Gelex 3 30MW, Hướng Linh 7 -30MW, Hướng Linh 8 25,2MW và Amaccao Quảng Trị 1 -49,2MW). Hiện
các dự án này đang hiệu chỉnh thiết bị, thực hiện các
thủ tục liên quan để nghiệm thu, đóng điện, đưa vào
vận hành thương mại.
- Có 05 dự án đã hoàn thành đúc móng, dựng trụ tua
bin và đang triển khai lắp cánh với tổng công suất
194MW, trong đó: Dự án NMĐGPhong Huy -48MW
đã lắp hoàn chỉnh 10/12 tua bin, Dự án NMĐG Phong
Liệu -48MW đã lắp hoàn chỉnh 6/12 tua bin, DA
NMĐG Phong Nguyên -48MM đã lắp hoàn chỉnh
5/12 tua bin, Dự án NMĐ Hướng Phùng 2 -20MWđã
lắp hoàn chỉnh 3/5 tua binvà Hướng Phùng 3 30MWđã lắp hoàn chỉnh 5/7 tua bin). Các dự án này
dự kiến hoàn thành, đóng điện trong tháng 10 năm
2021.-04dự án vừa đúc móng, vừa dựng trụ tua bin
với tổng công suất 160MW, bao gồm: Dự án NMĐG
Tài Tâm -50MW đã lắp hoàn chỉnh 9/15tua bin, Dự
án NMĐG Hoàng Hải -50MW đã lắp hoàn chỉnh 5/16
tua bin, Dự án NMĐG Hướng Linh 3 -30MW đã
hoàn thành đúc 5/9 móng trụ tua bin, hoàn thành lắp
đặt 01/9 tua bin và Dự án NMĐG Hướng Hiệp 1 đã

12
hoàn thành đúc 7/7 móng trụ tua bin. Các dự án này
cũng đang tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến
độ thi công để nghiệm thu đóng điện một phần toàn
bộ dự án trước ngày 31 tháng 10 năm 2021.
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Tiếp tục chỉ đạo thực
hiện các nhiệm vụ xây
dựng, phát triển, đưa
thành phố Đông Hà đạt
đô thị loại II trong thời
gian sớm nhất
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Chỉ đạo hoàn thành và
phê duyệt Đồ án điều
chỉnh quy hoạch TP
Đông Hà đến năm
2030, tầm nhìn 2050

UBND
Tp Đông Hà
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Chỉ đạo triển khai
chương trình xúc tiến
vận động viên trợ phi
chính phủ nước ngoài
giai đoạn 2020-2025;
Vận động, ký kết và
triển khai dự án các dự
án phi chính phủ nước
ngoài trên địa bàn

Sở
Ngoại vụ
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Triển khai Kế hoạch
giai đoạn 2021-2025
của BCĐ khắc phục
hậu quả bom mìn tỉnh
triển khai Chương trình
hành động khắc phục
hậu quả bom mìn sau
chiến tranh tỉnh Quảng
Trị

UBND TP
Đông Hà

Sở
Ngoại vụ

Thành phố đang tập trung các giải pháp nhằm huy
động nguồn vốn, tiếp tục đẩy mạnh vận động, thu hút
thêm nguồn vốn ODA. Duy trì đối với các tiêu chí đã
đạt được, đồng thời tập trung giải pháp thực hiện đối
với các tiêu chí chưa đạt theo Bộ tiêu chí quy định
theo Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 ngày
25/5/2016 của UBTVQH nhằm xây dựng thành phố
Đông Hà sớm đạt đô thị loại II trong thời gian sớm
nhất. Hiện nay, UBND thành phố đã hoàn chỉnh Đề
án phân loại đô thị thành phố Đông Hà đạt đô thị loại
II, trình Ban Thường vụ Thành ủy thông qua và chuẩn
bị báo cáo với UBND, HĐND tỉnh.
Hiện nay, đồ án điều chỉnh quy hoạch thành phố
Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã
được Sở Xây dựng trình Hội đồng thẩm định của tỉnh;
UBND thành phố sẽ tiếp tục phối hợp để đẩy nhanh
tiến độ hoàn thành đồ án.

Từ đầu chương trình đến nay, Sở Ngoại vụ đã chủ trì,
phối hợp với các cơ quan liên quan vận động được
110 dự án mới với tổng giá trị cam kết đạt
58.911.993,73 USD.

Sau khi tham mưu BCĐ khắc phục hậu quả bom mìn
tỉnh ban hành Kế hoạch số 07/KH-BCĐ ngày
19/01/2021, Sở Ngoại vụ - cơ quan thường trực đã
tham mưu BCĐ triển khai các công việc sau: ban
hành Chương trình công tác trọng tâm năm 2021 của
BCĐ (Quyết định số 196/QĐ-BCĐ ngày 25/01/2021);
tham mưu UBND tỉnh trình Chính phủ phê duyệt dự
án MAG giai đoạn 2021-2025 với tổng ngân sách hơn
29 triệu USD và dự án PTVN giai đoạn 2021-2025
với tổng ngân sách hơn 10,5 triệu USD (cả 2 dự án đã
được TTCP phê duyệt); tham mưu UBND tỉnh thành
lập Ban Chỉ đạo dự án hợp tác với PTVN tỉnh; vận
động mới 02 dự án trong lĩnh vực giáo dục phòng
tránh bom mìn (đã được UBND tỉnh phê duyệt). Chỉ
đạo dự án QTMAC tổ chức hoạt động tuyên truyền
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Đề án “Hợp tác triển
khai Hành lang kinh tế
Quảng Trị (Việt Nam) Salavan (Lào) - Ubon
Ratchathani (Thái Lan)

Sở
Ngoại vụ
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Triển khai, theo dõi
việc thực hiện các nội
dung Văn bản thỏa
thuận cấp cao giữa tỉnh
Quảng Trị với hai tỉnh
Savannakhet,
Salavan/Lào giai đoạn
2020 - 2022

Sở
Ngoại vụ

Triển khai các hoạt
động Kỷ niệm 45 năm
thiết lập quan hệ ngoại
giao với Thái Lan
(6/8/1976-6/8/2021), 25
năm thiết lập quan hệ
ngoại giao Việt Nam Ai-len
(05/4/199605/4/2021)và các đợt
kỷ niệm với các nước
có thiết lập quan hệ
ngoại giao theo kế
hoạch chung của Bộ
Ngoại giao

Sở
Ngoại vụ
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Ngày Thế giới phòng chống bom mìn 4/4 và chủ trì
công tác khâu nối, đón tiếp đoàn các nhà tài trợ dự án
bom mìn gồm Đại sứ quán các nước và các tổ chức
quốc tế tại Quảng Trị từ ngày 29-30/3/2021.
Sở Ngoại vụ đã hoàn thiện các thủ tục trình phê duyệt
dự án hợp tác với tổ chức GWHF giai đoạn 20212022 và đã được UBND tỉnh phê duyệt; hợp tác thành
công với NPA trong tìm kiếm nguồn viện trợ thay thế
cho nguồn (DFID nay là FCDO) của dự án QTMAC
đến hết 2021. Hiện tại, Sở đang phối hợp với NPA,
QTMAC xây dựng đề xuất dự án cho 4 năm tiếp theo
(2022-2025), dự kiến hoàn thiện và trình Bộ Ngoại
giao Hoa Kỳ thông qua Đại sứ quán Hoa Kỳ tại Việt
Nam vào giữa tháng 10/2021.
Sở Ngoại vụ đã cập nhật, tổng hợp các thông tin liên
quan để làm việc với đơn vị tư vấn (một lần làm việc
trực tiếp và tổ chức 01 cuộc họp trực tuyến) : Trung
tâm Thông tin và dự báo kinh tế xã hội quốc gia (Bộ
Kế hoạch và Đầu tư) để xây dựng hoàn thiện Đề
cương và Dự toán kinh phí xây dựng Đề án. Hiện nay
dự thảo Đề cương và dự toán kinh phí đang được Sở
Ngoại vụ gửi các ngành, địa phương có liên quan
tham gia ý kiến để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh xem
xét.
Xây dựng báo cáo đánh giá việc triển khai Văn bản
thỏa thuận cấp cao trong năm 2020 và đề xuất những
nhiệm vụ thực hiện Văn bản thỏa thuận cấp cao trong
năm 2021. Đề xuất triển khai và tham mưu tổ chức
Hội đàm cấp cao Quảng Trị và 2 tỉnh Salavan,
Savannakhet bằng hình thức trực tuyến.
Trao đổi, thảo luận với hai tỉnh Savannakhet, Salavan
về khảo sát các công trình tỉnh Quảng Trị hỗ trợ theo
Văn bản thỏa thuận đã ký kết.
Sở Ngoại vụ đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Tọa
đàm kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Việt Nam - Ireland (05/4/1996 - 05/4/2021) và 15
năm quan hệ hợp tác Quảng Trị - Ireland vào ngày
11/3/2021 (Tờ trình số 198/TTr-SNgV ngày
04/3/2021 của Sở Ngoại vụ về việc tổ chức các hoạt
động kỷ niệm 25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao
Việt Nam - Ireland (05/4/1996 - 05/4/2021) tại tỉnh
Quảng Trị). Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Nam,
Phó Đại sứ Ireland Elisa Cavacece và các khách mời
đánh giá cao ý nghĩa của Tọa đàm. Thông qua hoạt
động này càng góp phần củng cố và thúc đẩy tình hữu
nghị, hợp tác giữa hai nước Việt Nam - Ireland nói
chung và Quảng Trị - Ireland nói riêng.
Trong khuôn khổ các hoạt động chào mừng kỷ niệm
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25 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Ireland, 15 năm quan hệ hợp tác Quảng Trị - Ireland
và kỷ niệm ngày Quốc khánh Ireland 17/3, Sở Ngoại
vụ đã tham mưu UBND tỉnh phối hợp với Đại sứ
quán Ireland tại Việt Nam tổ chức Lễ thắp đèn xanh
tại Trung tâm Văn hóa - Điện ảnh tỉnh vào lúc 18h30
ngày 11/3/2021. Quảng Trị là địa điểm duy nhất của
Việt Nam tổ chức hoạt động Thắp đèn xanh chào
mừng ngày Quốc khánh Ireland 17/3 trong năm 2021
và là địa phương thứ hai sau Tp. Hà Nội tổ chức hoạt
động này.
- Kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt
Nam - Thái Lan, Sở Ngoại vụ có tờ trình số 754/TTrSNgV ngày 27/7/2021 gửi UBND tỉnh về hoạt động
kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt
Nam - Thái Lan (06/8/1976-06/8/2021). Thực hiện ý
kiến chỉ đạo của UBND tỉnh, trong bối cảnh dịch
bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp, nhiều địa
phương trên toàn quốc thực hiện các biện pháp giãn
cách xã hội, Sở Ngoại vụ đã tham mưu Thư chúc
mừng của Chủ tịch UBND tỉnh gửi lãnh đạo hai tỉnh
Mukdahan và Ubon Ratchathani (Thái Lan) (Công
văn số 793/SNgV-HTQT ngày 04/8/2021của Sở
Ngoại vụ vv dự thảo Thư chúc mừng nhân dịp kỷ
niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam Thái Lan).
- Ngoài ra, Sở Ngoại vụ đã phối hợp với Văn phòng
UBCQ tỉnh Mukdahan chuyển Thư chúc mừng của
Tỉnh trưởng tỉnh Mukdahan (Thái Lan) đến Chủ tịch
UBND tỉnh Quảng Trị nhân dịp kỷ niệm 45 năm quan
hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan (Công văn số
918/SNgV-HTQT ngày 07/9/2021 của Sở Ngoại vụ)
- Hiện tại, Sở Ngoại vụ đang xây dựng kế hoạch tổ
chức các hoạt động kỷ niệm 20 năm quan hệ hợp tác
giữa tỉnh và Hàn Quốc trên cơ sở phù hợp với nhu
cầu hợp tác của tỉnh cũng như bối cảnh dịch bệnh
Covid hiện nay, dự kiến sẽ trình UBND tỉnh xem xét,
quyết định vào giữa tháng 10/2021.
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- Xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng
Trị và tỉnh Jeollabuk-do (Hàn Quốc):
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Chỉ đạo triển khai, xúc
tiến thiết lập quan hệ
với Thái Lan, Nhật
Bản, Hàn Quốc

Sở
Ngoại vụ

Tiếp nối thành công của chuyến viếng thăm và làm
việc của Đại sứ Hàn Quốc tại tỉnh Quảng Trị từ ngày
30/3 - 31/3/2021, Sở Ngoại vụ đã tích cực khâu nối
với Đại sứ quán Hàn Quốc tại Việt Nam. Ngày
09/4/2021, Sở Ngoại vụ có Tờ trình số 352/TTrSNgV về việc Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam mời
lãnh đạo tỉnh tham dự buổi làm việc tại nhà riêng của
Đại sứ vào giữa tháng 5/2021 (do tình hình dịch bệnh
diễn biến phức tạp nên chương trình làm việc tạm
hoãn). Ngày 01/10/2021, lãnh đạo tỉnh đã có buổi làm
việc với Đại sứ Hàn Quốc và các đối tác liên quan tại
nhà riêng của Đại sứ.
- Xúc tiến thiết lập quan hệ hợp tác giữa tỉnh Quảng
Trị và tỉnh Hiroshima (Nhật Bản): Mặc dù ảnh hưởng
của dịch Covid 19 nhưng Sở Ngoại vụ đã tích cực
phối hợp, trao đổi với Hiệp hội hòa bình Hữu nghị
Hiroshima – Việt Nam (HVPF) về dự án hợp tác, giao
lưu. Trong tháng 3/2021, HVPF đã tài trợ 120 suất
quà cho các em học sinh trường THPT Dân tộc Nội
trú tỉnh Quảng Trị. Trước đó, vào tháng 10/2020 Hiệp
hội Hòa bình Hữu nghị Hiroshima - Việt Nam cũng
đã hỗ trợ 100 suất quà tại xã Ba Lòng, huyện
Đakrông.
- Ngày 05/3/2021, Sở Ngoại vụ có công văn số
211/SNgV-HTQT gửi UBND tỉnh v/v thành lập Ban
Hội nhập quốc tế về chính trị, an ninh, quốc phòng.
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Chỉ đạo ban hành và
triển khai kế hoạch hội
nhập quốc tế giai đoạn
2021-2025

Sở
Ngoại vụ

- Thực hiện Quyết định số 861/QĐ-UBND ngày
13/4/2021 của UBND tỉnh về việc kiện toàn Ban Chỉ
đạo Hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Trị (BCĐ), Sở
Ngoại vụ - cơ quan thường trực BCĐđã dự thảo Kế
hoạch Hội nhập quốc tế tỉnh Quảng Trị giai đoạn
2021-2025. Ngày 04/6/2021, Sở Ngoại vụ có công
văn số 562/SNgV-HTQT gửi các Sở, ban, ngành và
UBND các huyện, thị xã, thành phố về tham gia ý
kiến vào dự thảo Kế hoạch để có cơ sở tổng hợp trước
khi trình Trưởng Ban BCĐ xem xét, ban hành.
- Hiện tại, Sở Ngoại vụ đã hoàn thiện dự thảo Quy
chế hoạt động của BCĐ và đang chờ ý kiến tham gia
vào dự thảo Quy chế của các thành viên BCĐ trước
khi trình Trưởng Ban - Chủ tịch UBND tỉnh xem xét,
ban hành.
- Trên cơ sở tổng hợp các ý kiến tham gia của các cơ
quan, đơn vị liên quan, Sở Ngoại vụ đã tham mưu
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UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2113/QĐ-UBND
ngày 12/8/2021 về việc ban hành Kế hoạch Hội nhập
quốc tế tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 và tham
mưu Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành Quyết định số
2114/QĐ-BCĐHNQT ngày 12/8/2021 về ban hành
Quy chế hoạt động của BCĐ Hội nhập quốc tế tỉnh.
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Chỉ đạo xây dựng và
triển khai áp dụng” Bộ
chỉ số đánh giá năng
lực cạnh tranh cấp Sở,
ban, ngành, địa phương

VP UBND tỉnh
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Chỉ đạo xây dựng Quy
hoạch tỉnh Quảng Trị
thời kỳ 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2050
theo kế hoạch.

Sở KHĐT
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Thực hiện chức năng
tham mưu quản lý nhà
nước về lĩnh vực
phòng, chống tham
nhũng trên địa bàn tỉnh.

Thanh tra tỉnh

Chưa triển khai

Đã hoàn thành báo cáo đầu kỳ - Khung định hướng
quy hoạch tỉnh Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2050. Tổ chức lấy ý kiến các Sở, Ban
ngành và Thường Trực Tỉnh ủy.Hoàn thành 75% tiến
độ lập Quy hoạch tỉnh theo kế hoạch đề ra
- Mục tiêu: Phòng ngừa hành vi tham nhũng, lãng phí.
Công khai, minh bạch trong hoạt động.
- Kết quả:
+ Tham mưu UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, ban
hành văn bản, hướng dẫn triển khai thực hiện các
văn bản quy phạm pháp luật, văn bản chỉ đạo,
điều hành của cấp trên trong công tác PCTN:
. Kế hoạch số 6034/KH-UBND ngày 19/12/2020 thực
hiện tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
PCTN giai đoạn 2019-2021.
. Kế hoạch số 6051/KH-UBND ngày 31/12/2020 triển
khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập
của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ
chức, đơn vị.
. Kế hoạch số 04/KH-UBND ngày 13/01/2021 về
công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021.
. Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 11/3/2021 triển
khai thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài
sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021.
+ Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai, kiểm
tra, đôn đốc việc thực hiện Chiến lược quốc gia về
PCTN và các nhiệm vụ, chương trình công tác của
Ban Chỉ đạo Trung ương về PCTN
. Triển khai thực hiện Chiến lược, Chương trình hành
động của Chính phủ về PCTN, tham mưu UBND ban
hành Kế hoạch số 126/KH-UBND ngày 18/01/2010
thực hiện Chiến lược quốc gia về PCTN đến năm
2020; Kế hoạch số 214/KH-UBND ngày 18/01/2018
thực hiện Chương trình hành động của Chính phủ về
công tác PCTN đến năm 2020;
. Thực hiện Quyết định số 560/QĐ-BCĐTKCLQG
ngày 30/12/2020 của Ban Chỉ đạo tổng kết Chiến
lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm
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2020 và Kế hoạch thực hiện Công ước Liên hợp quốc
về chống tham nhũng (UNCAC), Công văn số
02/BCTKCLQG-TTCP ngày 08/01/2021 của Ban Chỉ
đạo Tổng kết CLQG đến năm 2020 và Kế hoạch thực
hiện UNCAC, Thanh tra tỉnh đã: Tham mưu UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch số 29/KH-UBND ngày
08/02/2021 tổng kết Chiến lược quốc gia phòng,
chống tham nhũng đến năm 2020 và Kế hoạch thực
hiện UNCAC trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
+ Tham mưu thực hiện các quy định về kiểm soát
tài sản, thu nhập của người có chức vụ quyền hạn.
. Tham mưu UBND tỉnh triển khai thực hiện việc kê
khai, công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021: Ban hành Kế hoạch số
6051/KH-UBND ngày 31/12/2020 triển khai thực
hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập của người có
chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị;
Kế hoạch số 51/KH-UBND ngày 11/3/2021 triển khai
thực hiện việc kê khai, công khai bản kê khai tài sản,
thu nhập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021.
.Chủ trì, tổ chức hội nghị tập huấn về công tác kiểm
soát tài sản thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn
trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; công tác kê khai, công
khai Bản kê khai tài sản, thu nhập trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị năm 2021 cho hơn 500 cán bộ công chức
các sở, ban, ngành và các địa phương trên toàn tỉnh.
. Tổ chức tiếp nhận bản kê khai và báo cáo kết quả
thực hiện kê khai, thu nhập lần đầu (210/TTr-PCTN
ngày 09/4/2021).
. Ban hành Công văn số 285/TTr-PCTN ngày
12/5/2021 đôn đốc các co quan, tổ chức, đơn vị, địa
phương thực hiện việc tiếp nhận, bàn giao bản kê khai
tài sản.
.Tham mưu UBND tỉnh lập danh sách người giữ chức
vụ từ Giám đốc sở và tương đương trở lên gửi Cục
Phòng, chống tham nhũng Thanh tra Chính phủ..
.Tham mưu UBND tỉnh báo cáo kết quả thực hiện
việc kê khai TSTN lần đầu.
+ Một số công tác khác:
. Ban hành Kế hoạch tổ chức tuyên truyền Luật
Phòng, chống tham nhũng số 168/KH-TTr ngày
18/3/2021.
. Ban hành Công văn số 234/TTr-PCTN ngày
20/4/2021 về việc thực hiện Chương trình công tác
năm 2021 của Ban Chỉ đạo TW về PCTN (mật).
. Tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn bản số
64/UBND-NC ngày 05/5/2021 thực hiện Kết luận của
đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Trưởng ban chỉ
đạo tại cuộc họp thường trực Ban Chỉ đạo ngày
18/3/2021 (mật).
. Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo
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Chỉ đạo theo dõi, đôn
đốc, giải quyết các vụ
việc khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị phản ánh của
công dân.

Theo dõi quá trình thực
hiện Kế hoạch thanh
tra, kiểm tra 2021 của
các cơ quan, đơn vị có
chức năng thanh tra
trên địa bàn.

Thanh tra tỉnh

Thanh tra tỉnh

các cơ quan, đơn vị có liên quan trên địa bàn tỉnh tổ
chức tổng kết việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ
biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng
giai đoạn 2019-2021 (319/TTr-PCTN ngày
24/5/2021)..- Tham mưu UBND tỉnh ban hành báo
cáo chuyên đề về công tác PCTN, chống tiêu cực
trong cán bộ, công chức, viên chức (345/TTr-PCTN
ngày 31/5/2021).
- Mục tiêu: Tăng cường chất lượng giải quyết khiếu
nại, tố cáo trên địa bàn tỉnh.
- Kết quả:
+ Tiếp nhận và xử lý đơn: Thanh tra tỉnh đã tiếp nhận
35 đơn/35 vụ. Qua kiểm tra, bỏ đơn trùng lặp, nặc
danh và không rõ nội dung địa chỉ, đơn đủ điều kiện
xử lý là 10 đơn/10 vụ không thuộc thẩm quyền của
Thanh tra tỉnh (03 tố cáo, 05 khiếu nại, 02 KNPA).
Thanh tra tỉnh đã ban hành các công văn hướng dẫn
công dân gửi đơn đến cơ quan có thẩm quyền.
+ Thanh tra tỉnh đã tham mưu giải quyết kịp thời 11
vụ việc được UBND tỉnh giao:Vụ ông Dương Văn
Hòa (trú tại khu phố 3, thị trấn Gio Linh, huyện Gio
Linh); Vụ các ông Hoàng Văn Lô (trú tại thôn 9, xã
Triệu Vân, huyện Triệu Phong), ông Nguyễn Thưởng
(trú tại thôn Phú Hội, xã Triệu An, huyện Triệu
Phong), ông Lê Văn Kéc (trú tại thôn Quy Hà, xã
Triệu Độ, huyện Triệu Phong), ông Nguyễn Luận (trú
tại thôn 3, xã Triệu Lăng, huyện Triệu Phong); Vụ
ông Nguyễn Công Hoàng (trú tại thôn An Thạch, xã
Thanh An, huyện Cam Lộ); Vụ ông Vũ Thế Tuyến
(trú tại khu phố 2, phường Đông Lương, thành phố
Đông Hà).
- Mục tiêu: Đảm bảo chất lượng hoạt động thanh tra,
kiểm tra theo đúng nội dung, tiến độ, hiệu quả.
- Kết quả:
+ Thanh tra hành chính:
. Tổng số cuộc thực hiện trong kỳ: 33 cuộc, số cuộc
triển khai từ các kỳ trước chuyển sang: 06 cuộc, số
cuộc triển khai trong kỳ: 27 cuộc, số cuộc theo kế
hoạch: 32 cuộc, số cuộc đột xuất: 01 cuộc; Tổng số
cuộc thanh tra đã ban hành kết luận thanh tra: 52
cuộc;
. Phát hiện vi phạm: Qua thanh tra phát hiện vi phạm
chủ yếu thuộc lĩnh vực thanh tra tài chính-ngân sách;
số tiền được phát hiện có vi phạm là 6.855,43 triệu
đồng;
. Kiến nghị xử lý vi phạm: Xử lý về kinh tế: Thu hồi
về ngân sách nhà nước là 5.250,25 triệu đồng và xử lý
khác về kinh tế là 1.605,18 triệu đồng; Xử lý trách
nhiệm: Xử lý hành chính: 10 tổ chức; 13 cá nhân,
kiến nghị xử lý hình sự: 01 vụ (02 đối tượng);
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+ Thanh tra, kiểm tra chuyên ngành:
. Số tổ chức vi phạm là 66, cá nhân vi phạm là 194;
. Nội dung vi phạm chủ yếu phát hiện qua thanh tra,
kiểm tra: sản xuất thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy
sản, phân bón không đạt chất lượng như tiêu chuẩn
chất lượng đã công bố; không có giày hoặc dép sử
dụng riêng trong khu vực sản xuất chế biến thực
phẩm; buôn bán thuốc thú y quá hạn sử dụng; buôn
bán vacxin thú y nhập khẩu có nhãn gốc bằng tiếng
nước ngoài nhưng không có nhãn phụ bằng tiếng Việt
Nam; vi phạm về quản lý, bảo vệ rừng và quản lý lâm
sản; không thông báo các thông tin theo qui định cho
tổ chức quản lý cảng cá trước khi vào, rời cảng; người
làm việc trên tàu không có tên trong sổ Danh bạ
thuyền viên...; Vi phạm nhãn sản phẩm, kinh doanh
hàng thực phẩm quá hạn sử dụng; kinh doanh hàng
thực phẩm không có nhãn phụ bằng tiếng Việt Nam;
nhãn hàng hóa thiếu thông tin theo quy định; hàng
thực phẩm quá hạn sử dụng, sản phẩm không đạt chất
lượng…
.Về kinh tế: Tổng số tiền vi phạm 1.927,02 triệu
đồng; số tiền kiến nghị thu hồi 1.783 triệu đồng (về
ngân sách nhà nước: 1.783 triệu đồng, về tổ chức, đơn
vị: 0 triệu đồng; số tiền kiến nghị xử lý khác 144,02
triệu đồng;
.Về xử lý vi phạm: Tổng số quyết định xử phạt vi
phạm hành chính được ban hành là 280 quyết định
(đối với tổ chức là 53, cá nhân là 277); số tiền xử phạt
vi phạm hành chính 1.978,66 triệu đồng (của tổ chức
là 821,58 triệu đồng, của cá nhân là 1.157,08 triệu
đồng).
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Phối hợp chuẩn bị các
điều kiện tổ chức thành
công bầu cử đại biểu
QH và đại biểu HĐND
tỉnh

Đẩy mạnh cải cách
hành chính, nâng cao
hiệu lục, hiệu quả
QLNN và chất lượng
đội ngũ

Sở Nội vụ

Tổ chức thành công bầu cử đại biểu QH và đại biểu
HĐND tỉnh

Sở Nội vụ

Tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính,
trong quý III năm 2021 sau khi Chính phủ ban hành
Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính
phủ về ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành
chính nhà nước giai đoạn 2021-2030, với nhiệm vụ là
cơ quan thường trực tham mưu về công tác CCHC,
Sở Nội vụ đã chủ động triển khai kịp thời các nội
dung sau:
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị được giao
phụ trách các lĩnh vực công tác CCHC sửa đổi, bổ
sung và tổ chức hội thảo để hoàn chỉnh dự thảo Đề án
về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh Quảng Trị giai
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đoạn 2021-2025 đảm bảo phù hợp với các nội dung
của Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ báo cáo
Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh trình Ban Thường vụ
Tỉnh ủy (Sở Nội vụ đã trình Ban Cán sự Đảng UBND
tỉnh tại Tờ trình số 346/TTr-SNV ngày 07/9/2021).
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo
các sở, ban, ngành, UBND cấp huyện, UBND cấp xã
triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính
nhà nước giai đoạn 2021-2030 được ban hành tại
Nghị quyết số 76/NQ-CP của Chính phủ (Công văn
số 3729/UBND-NC ngày 19/8/2021). Phối hợp với
Sở Thông tin và Truyền thông xây dựng kế hoạch thi
tìm hiểu trực tuyến về Chương trình tổng thể cải cách
hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 trình
UBND tỉnh trong tháng 10/2021.
- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan xây
dựng kế hoạch cải cách hành chính nhà nước tỉnh
Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm
2030 trình UBND tỉnh ngay sau khi Tỉnh ủy ban hành
Nghị quyết về đẩy mạnh cải cách hành chính tỉnh
Quảng Trị giai đoạn 2021-2025.
- Ngay sau khi Bộ Nội vụ công bố Chỉ số cải cách
hành chính (PAR INDEX), Chỉ số hài lòng về sự
phục vụ hành chính (SIPAS) năm 2020, Sở Nội vụ đã
báo cáo UBND tỉnh kết quả chi tiết Chỉ số PAR
INDEX và Chỉ số SIPAS năm 2020 của tỉnh (có phân
tích làm rõ các nội dung đạt kết quả tốt, các nội dung
còn tồn tại, hạn chế và trách nhiệm của các cơ quan,
đơn vị liên quan); đồng thời Sở đã trình UBND tỉnh
Công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị về việc duy trì,
cải thiện và nâng cao Chỉ số cải cách hành chính, Chỉ
số hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2021.
- Để nâng cao hiệu quả công tác CCHC năm 2021, Sở
Nội vụ đang hoàn thiện các nội dung sửa đổi Bộ chỉ
số chấm điểm CCHC đối với các cơ quan chuyên
môn thuộc UBND tỉnh và UBND các huyện, thị xã,
thành phố phù hợp với các nội dung của Chương trình
tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn
2021-2030 theo Nghị quyết 76/NQ-CP của Chính phủ
và một số văn bản mới ban hành.
- Trên cơ sở đánh giá của các cơ quan, đơn vị có liên
quan, Sở đã rà soát, tổng hợp kết quả thực hiện phân
cấp, phân quyền quản lý nhà nước theo ngành, lĩnh
vực giai đoạn 2016 - 2021 và định hướng tiếp tục
thực hiện giai đoạn 2021 - 2026 trình UBND tỉnh báo
cáo Bộ Nội vụ. Đồng thời đôn đốc các cơ quan, đơn
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vị tiếp tục rà soát, tham mưu thực hiện các nội dung
phân cấp và đề xuất nội dung phân cấp cần bổ sung
của giai đoạn 2020-2022.
- Chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan
tham mưu UBND tỉnh dự thảo Nghị quyết về quy
định một số chính sách đãi ngộ, thu hút, bồi dưỡng
nguồn nhân lực chất lượng cao tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2022 – 2026.
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Chỉ đạo ban hành mới
quy định chức năng,
nhiệm vụ, quyền hạn và
cơ cấu tổ chức của các
cơ quan chuyên môn
cấp tỉnh, cấp huyện
theo quy định tại Nghị
định số 107/2020/NĐCP, Nghị định số
108/2020/NĐ-CP
và
hướng dẫn của các Bộ,
ngành Trung ương.

Hoàn thành việc phê
duyệt vị trí việc làm các
cơ quan hành chính,
đơn vị sự nghiệp công
lập theo quy định tại
Nghị
định
số
62/2020/NĐ-CP ngày
01/6/2020 của Chính
phủ về vị trí việc làm
và biên chế công chức
và Nghị định số
106/2020/NĐ-CP ngày
10/9/2020 về vị trí việc
làm và số người làm
việc trong đơn vị sự
nghiệp công lập

Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Sở Nội vụ thường xuyên đôn đốc, hướng dẫn các cơ
quan, đơn vị còn lại hoàn thành việc ban hành quy
định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức theo Nghị định số 107/2020/NĐ-CP, Nghị định
số 108/2020/NĐ-CP và hướng dẫn của các Bộ ngành
Trung ương. Kết quả đến nay, ở Cấp tỉnh có 07/20 sở,
ngành được UBND tỉnh ban hành Quyết định quy
địnhchức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ
chức; 03/20 sở, ngành đã hoàn thiện các thủ tục, hiện
đang trình UBND tỉnh ban hành. 10/20 sở, ngành
đang hoàn thiện dự thảo; Ở cấp huyện: Đã có 06/09
huyện, TX, TP ban hành mới quy định chức năng,
nhiệm vụ của các phòng chuyên môn (còn lại 03/09
huyện chưa ban hành)
Tuy nhiên, đến nay còn một số Bộ, ngành Trung
ương chậm ban hành Thông tư hướng dẫn nên nhiều
sở, ngành gặp khó khăn trong việc xây dựng quy định
chức năng, nhiệm vụ mới.

Đối với vị trí việc làm các cơ quan hành chính, hiện
nay, các Bộ, ngành Trung ương chưa ban hành danh
mục vị trí việc làm thuộc ngành, lĩnh vực do Bộ quản
lý nên các sở, ngành, địa phương chưa có cơ sở triển
khai xây dựng.
Đối với đơn vị sự nghiệp công lập, đến nay Sở Nội vụ
đã tham mưu UBND tỉnh phê duyệt được vị trí việc
làm của 461/500 đơn vị (trong đó 12 đơn vị được phê
duyệt, điều chỉnh vị trí việc làm trong 9 tháng đầu
năm), còn lại 39 đơn vị đang tiếp tục thực hiện. Riêng
đối với sự nghiệp y tế, hiện nay, Thông tư hướng dẫn
về định mức số người làm việc thuộc lĩnh vực y tế đã
bị bãi bỏ và chưa có quy định mới thay thế, vì vậy, Sở
Y tế đề nghị đợi các quy định mới để triển khai thực
hiện. Khó khăn nhất hiện nay là theo quy định mới thì
Phòng chuyên môn thuộc ĐVSN phải có tối thiểu 07
biên chế, do đó các ĐVSNCL đã cơ bản hoàn thành
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việc phê duyệt VTVL (tối thiểu 05 biên chế/ phòng)
nay phải điều chỉnh lại cho phù hợp, nhất là đối với
phòng HC-TH để bố trí đủ 07 biên chế/phòng là
tương đối khó khăn.
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Phê duyệt Đề án tinh
giản biên chế đối với
các đơn vị sự nghiệp
công lập giai đoạn
2022-2025, trong đó
xác định tỷ lệ cắt giảm
số người làm việc
hưởng lương ngân sách
nhà nước của từng đơn
vị tối thiểu là 10% so
với số người làm việc
được giao năm 2021
theo Nghị quyết số 19NQ/TW, hướng dẫn
của Chính phủ và
Quyết định 1322/QĐUBND.
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Sắp xếp, tổ chức lại các
đơn vị sự nghiệp không
đảm bảo điều kiện, tiêu
chuẩn theo quy định tại
Nghị
định
số
120/2020/NĐ-CP ngày
07/10/2020 của Chính
phủ về quy định thành
lập, tổ chức lại, giải thể
đơn vị sự nghiệp công
lập.

45

Xây dựng kế hoạch
tuyển dụng công chức
vào làm việc tại các Sở,
ban, ngành và UBND
các huyện, thị xã, thành
phố theo chỉ tiêu biên
chế năm 2021.

46

Tập trung chỉ đạo
UBND các huyện, thị
xã, thành phố phối hợp

Sở Nội vụ

Đã tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị
xây dựng Đề án tinh giản biên chế giai đoạn 20212025 đảm bảo đến năm 2025 giảm 10% biên chế sự
nghiệp hưởng lương từ ngân sách nhà nước so với
năm 2021 (Quyết định số 3861/QĐ-UBND ngày
29/12/2020 về giao chỉ tiêu biên chế hành chính, số
người làm việc, hợp đồng lao động và biên chế hội
năm 2021 đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức hội,
Tờ trình số 355/TTr-SNV ngày 09/9/2021 của Sở Nội
vụ về xây dựng Đề án tinh giản biên chế sự nghiệp
hưởng lương từ ngân sách nhà nước giai đoạn 20222025).Khó khăn nhất hiện nay là Chính phủ, Bộ Nội
vụ vẫn chưa có hướng dẫn cụ thể về việc thực hiện
tinh giản biên chế giai đoạn 2021-2025 và giai đoạn
2025-2030, vì vậy, các cơ quan, đơn vị gặp khó khăn
trong việc triển khai thực hiện.

Sở Nội vụ

Thực hiện Nghị định số 120/2020/NĐ-CP, Sở Nội vụ
tiếp tục xây dựng, hoàn thiện Đề án để tổ chức, sắp
xếp lại đảm bảo điều kiện theo quy định tại Nghị định
số 120/2020/NĐ-CP, dự kiến sẽ trình UBND tỉnh tổ
chức thực hiện trong Quý IV/2021.

Sở Nội vụ

Sở đã lấy ý kiến các cơ quan. Thực hiện tinh thần chỉ
đạo của CP về cắt giảm 1,5% chỉ tiêu biên chế neden
Sở đã hướng dẫn các đơn vị rà soát, điều động, tuyển
dụng theo NĐ 140/NĐ-CP

Sở Nội vụ

Trong quý III, Sở Nội vụ tiếp tục phối hợp với các
đơn vị thi công triển khai các nội dung công việc theo
Quyết định số 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ
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với đơn vị thi công Dự
án 513 hoàn thiện bộ hồ
sơ, bản đồ địa giới hành
chính các cấp theo
Quyết định số 513/QĐTTg ngày 02/5/2012
của Thủ tướng Chính
phủ trình Hội đồng
nghiệm thu Trung ương
thẩm định
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Tiếp tục thực hiện hiệu
quả Chương trình phổ
biến, giáo dục pháp luật
giai đoạn 2017-2021.

tướng Chính phủ trình Trung ương kiểm tra, nghiệm
thu theo đúng chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ.
Theo đó, đã tham mưu, hướng dẫn UBND các huyện:
Vĩnh Linh, Gio Linh, Triệu Phong, Hải Lăng, Cam
Lộ hiệp thương, thống nhất các tuyến địa giới hành
chính; đồng thời xây dựng kế hoạch ký xác nhận pháp
lý những điểm tuyến ĐGHC có vướng mắc (nhưng
nay đã thống nhất) và ký, xác nhận pháp lý hồ sơ, bản
đồ ĐGHC các xã, phường, thị trấn được sắp xếp theo
Nghị quyết số 832/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban
Thường vụ Quốc hội (Công văn số 691/SNVXDCQ&CTTN ngày 09/9/2021 của Sở Nội vụ).

Sở
Tư pháp

- Xây dựng Kế hoạch, phối hợp với các đơn vị liên
quan thực hiện 06 chuyên mục “Pháp luật và Đời
sống” với nội dung: Phổ biến một số nội dung của
Nghị định số 09/2021/NĐ-CP ngày 09/02/2021 của
Chính phủ về Quản lý vật liệu xây dựng; Công tác
triển khai các quy định của pháp luật về quản lý, bảo
vệ và phát triển rừng; Kết quả triển khai thực hiện Đề
án “Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về
phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021”;
Công tác triển khai thi hành Luật Cư trú năm 2020;
Triển khai Nghị định số 117/2020/NĐ-CP trong công
tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn
tỉnh; Tìm hiểu Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của
Luật Cán bộ, công chức và Luật viên chức năm 2019.
-Viết, biên tập, đăng tải tin, bài, văn bản của các
phòng chuyên môn trên Trang Trang thông tin điện tử
của Sở và các bài đăng tuyên truyền về phòng chống
dịch Covid-19 (30 tin bài về chuyên môn, 4 văn bản
và 10 câu hỏi và cập nhật, đăng tải, chia sẻ thông tin,
bài viết lên Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp và
hàng chục tin bài qua Facebook qua Fanpage: Tuyên
truyền, phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Trị).
- Ban hành các Công văn: Công văn số 913/STPPBGDPL ngày 26/7/2021 về triển khai “Tuần lễ cao
điểm” phòng, chống dịch Covid trên địa bàn tỉnh và
Công văn số 982/ STP-PBGDPL&TDTHPL ngày
13/8/2021 cử người tham gia thành viên của
HĐPHPBGDPL tỉnh.
- Tham gia góp ý vào dự thảo Đề án xây dựng nông
thôn mới tỉnh Quảng Trị 2021-2024, định hướng đến
2030; dự thảo quy định mức NSNN hỗ trợ xây dựng
nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
- Công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật: Do tình
hình dịch bệnh diễn biến phức tạp nên công tác tuyên
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truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trực tiếp không
thực hiện được mà chỉ thông qua việc thực hiện tuyên
truyền trên Facebook, qua Fanpage: Tuyên truyền,
phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Quảng Trị các các
bài đăng tuyên truyền về phòng chống dịch Covid-19,
các văn bản, chính sách mới liên quan đến đời sống
kinh tế- xã hội của địa phương, liên quan trực tiếp đến
quyền lợi, nghĩa vụ công dân trên địa bàn tỉnh
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Tiếp tục chỉ đạo triển
khai thực hiện Đề án
Cơ sở dữ liệu hộ tịch
điện tử toàn quốc được
ban hành kèm theo
Quyết
định
số
2173/QĐ-BTP
ngày
11/12/2015 và Kế
hoạch số 4606/KHUBND
ngày 08/10/2020 của
UBND tỉnh thực hiện
số hóa Sổ hộ tịch trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị
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Tổ chức triển khai thực
hiện Kết luận số 80KL/TW
ngày
20/6/2020 của Ban Bí
thư về tiếp tục thực
hiện Chỉ thị số 32CT/TW về tăng cường
sự lãnh đạo của Đảng
đối với công tác
PBGDPL, nâng cao ý
thức chấp hành pháp

Sở Tư pháp

- Quý III, Sở Tư pháp đã phối hợp với các sở ngành
liên quan hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành
Quyết định số 2264/QĐ-UBND ngày 25/8/2021 phê
duyệt Đề cương và dự toán chi tiết Hoạt động ứng
dụng công nghệ thông tin: Triển khai số hóa dữ liệu
từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ liệu hộ tịch điện tử
toàn quốc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (giai đoạn 1).
Đề nghị Sở Tài chính bố trí kinh phí cho hoạt động
ứng dụng công nghệ thông tin Triển khai số hóa dử
liệu từ sổ hộ tịch giấy vào cơ sở dữ kiệu hộ tịch điện
tử toàn quốc trên địa bàn tỉnh. Bên cạnh đó, Sở đã
ban hành các văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện
kịp thời các chỉ đạo về công tác hộ tịch: Công văn số
790/STP-HCTP&BTTP ngày 29/6/2021 về việc bàn
giao danh sách tài khoản sử dụng hệ thống thông tin
đăng ký và quản lý hộ tịch; Công văn số 777/STPHCTP&BTTP ngày 24/6/2021 về việc tạm dừng cấp
số định danh cá nhân; Thông báo số 796/TB-STP
ngày 01/7/2021 về tình trạng lưu trữ Sổ hộ tịch trước
năm 1975 tại địa bàn tỉnh Quảng Trị;Công văn số
801/STP-HCTP&BTTP ngày 01/7/2021 về việc báo
cáo giải pháp để tháo dỡ khó khăn trong việc giải
quyết thủ tục hành chính của công chức tư pháp - hộ
tịch cấp xã; Cung cấp thông tin liên quan đến giấy tờ
chứng minh tình trạng hôn nhân của người nước
ngoài sử dụng để đăng ký kết hôn tại Việt Nam;
Hướng dẫn đăng ký khai sinh; Đề nghị hướng dẫn
đăng ký lại khai sinh; về việc báo cáo tình hình thực
hiện Kế hoạch triển khai thỏa thuận GCM của Liên
hiệp quốc.

Sở
Tư pháp

- Quý III, Sở Tư pháp đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh
ban hành Công văn chỉ đạo hưởng ứng Ngày Pháp
luật Việt Nam; Báo cáo Tổng kết Chương trình phổ
biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017- 2021và các
Đề án theo Quyết định số 705/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ; Báo cáo số 139/BC-UBND ngày
30/7/2021 tổng kết Đề án “Tăng cường ứng dụng
CNTT trong công tác PBGDPL giai đoạn 2019 2021” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Báo cáo số
140/BC-UBND ngày 30/7/2021 tổng kết Chương
trình PBGDPL giai đoạn 2017-2021 theo Quyết định
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luật của cán bộ và nhân
dân.

số 705/QĐ-TTG của Thủ tướng Chính phủ và Báo
cáo số 146/BC-UBND ngày 02/8/2021 tổng kết Đề án
“ Tăng cường công tác PBGDPL tại một số địa bàn
trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 20172021” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Báo cáo tình hình
03 năm triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin;
Báo cáo tổng kết 20 năm thực hiện Chỉ thị số 56/CTTW ngày 16/8/2000 của Bộ Chính trị khoá XV v/v
tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác
Hội Luật gia Việt Nam gắn với sơ kết 05 năm thực
hiện Chỉ thị số 06-CT/TU ngày 10/6/2016 của
BTVTU v/v tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với
công tác của Hội Luật gia tỉnh trong tình hình mới.
- Ban hành Kế hoạch số 773/KH-STP ngày 24/6/2021
tuyên truyền tổ chức Hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ
hòa giải, kiến thức pháp luật và kỹ năng hoà giải cho
Tổ hòa giải cơ sở;Kế hoạch số 893/KH-STP ngày
22/7/2021 tổ chức Hội nghị quán triệt, phổ biến Luật
Cư trú năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi
phạm hành chính năm 2020;
- Sở Tư pháp đã ban hành Kế hoạch số 773/KH-STP
ngày 24/6/2021 tuyên truyền tổ chức Hội nghị bồi
dưỡng nghiệp vụ hòa giải, kiến thức pháp luật và kỹ
năng hoà giải cho Tổ hòa giải cơ sở;Kế hoạch số
893/KH-STP ngày 22/7/2021 tổ chức Hội nghị quán
triệt, phổ biến Luật Cư trú năm 2020 và các văn bản
hướng dẫn thi hành; Luật sửa đổi, bổ sung một số
điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2020;
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Theo dõi, đôn đốc việc
triển khai Kế hoạch hợp
tác trong các lĩnh vực
hợp tác đầu tư, thương
mại, du lịch, truyền
thông, lao động giữa 03
tỉnh
Quảng
Trị,
Savannakhet
(Lào),
Mukdahan (Thái Lan)

- Ban hành các Báo cáo: Báo cáo số 208/BC-STP
ngày 21/6/2021 sơ kết công tác phổ biến giáo dục
pháp luật 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp
công tác 6 tháng cuối năm 2021; Báo cáo số 134/BCSTP ngày 29/4/2021 kết quả công tác phòng, chống
ma tuý từ ngày 01/11/2020 đến ngày 30/4/2021; Báo
cáo số 230/BC-STP ngày 07/7/2021 triển khai thực
hiện Nghị quyết số 121/2020/NQQ-QH14 của Quốc
hội về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc
thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm
hại trẻ em.
- Do ảnh hưởng của dịch Covid 19, Cửa khẩu quốc tế
với Lào đang đóng cửa nên các nội dung hợp tác theo
Kế hoạch hiện nay vẫn chưa triển khai được.
Sở
Ngoại vụ

- Để tiếp tục duy trì sự hợp tác của 2 tỉnh Mukdahan
và Savannakhet trong giai đoạn dịch Covid 19, Sở
Ngoại vụ đề xuất lựa chọn 1-2 lĩnh vực ưu tiên như
Đầu tư, du lịch để tổ chức họp trực tuyến với 2 tỉnh
do Quảng Trị chủ trì, dự kiến trong quý IV/2021
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Tiếp tục Chỉ đạo tổ
chức cổ phần hóa các
công ty Lâm nghiệp và
các đơn vị sự nghiệp
công lập đã đưa vào lộ
trình cổ phần hóa

Sở KHĐT
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Tiếp tục chỉ đạo thực
hiện Quyết định số
1555/QĐ-UBND ngày
20/6/2019 về việc nâng
cao chất lượng hiệu quả
phong trào toàn dân
tham gia bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ, an ninh
biên giới quốc gia và
Đề án tăng cường tuyên
truyền phổ biến giáo
dục pháp luật cho cán
bộ, nhân dân vùng biên
giới, hải đảo.

BCH BĐ Biên
phòng
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Tiếp tục thực hiện Đề
án nâng cao năng lực
cho lực lượng bảo vệ
biên giới 2 tỉnh
Savanakhet, Salavan,
giai đoạn 2018-2022

BCH BĐ Biên
phòng

Đã xây dựng Kế hoạch chuyển đổi doanh nghiệp NN
nắm giữ 100% vốn và Kế hoạch thoái vốn đối với các
công ty CP hiện còn phần vốn của NN giai đoạn
2021-2025 báo cáo Bộ KH&ĐT; Bộ Tài chính để
trình Chính phủ xem xét phê duyệt (Văn bản ngày
30/8/2021)
Đã triển khai thực hiện Quyết định số 1555/QĐUBND ngày 20/6/2019 về việc nâng cao chất lượng
hiệu quả phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ
quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia và Đề án
tăng cường tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật
cho cán bộ, nhân dân vùng biên giới, hải đảo. Xây
dựng và hướng dẫn các đơn vị xây dựng Kế hoạch tổ
chức, sử dụng lực lượng BĐBP tham gia bảo vệ
quyền chủ quyền vùng biển và hoạt động dầu khí cho
các đơn vị. Nâng cao hiệu quả công tác vận động
quần chúng, tích cực tham gia xây dựng chính trị cơ
sở, giúp dân phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội, giảm
nghèo bền vững, xây dựng nông thôn mới; phòng,
chống khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; chủ
động tham mưu, phối hợp xử lý có hiệu quả các tình
huống phức tạp nảy sinh ở khu vực biên giới. Khởi
công xây dựng các công trình dân sinh và nhà “mái
ấm Biên cương” cho các gia đình có hoàn cảnh khó
khăn và thiệt hại do mưa lũ gây ra 1.
Chỉ đạo các đơn vị dọc tuyến biên giới đất liền duy trì
quan hệ phối hợp chặt chẽ với lực lượng bảo vệ biên
giới bạn Lào, trao đổi thông tin, giải quyết tốt các vụ
việc xảy ra liên quan đến hai bên biên giới; đấu tranh
phòng, chống các loại tội phạm, chống XNC trái phép
và phòng, chống dịch Covid-19
Phối hợp với Ban chỉ đạo công tác biên giới hai tỉnh
Quảng Trị và TT. Huế, tiến hành kiểm tra hiện trạng,
tiếp nhận hồ sơ và thực địa về quản lý, bảo vệ đoạn
biên giới dài 8,159 km và Mốc quốc giới từ 639 đến
643; tiếp nhận bàn giao chốt số 2 phòng, chống dịch
Covid- 19 thuộc thôn Pire 2, xã A Bung từ Bộ Chỉ
huy BĐBP tỉnh TT.Huế. Tổ chức bàn giao cho phía
bạn Lào công trình sửa chữa, gia cố chân mốc quốc
giới 609 (địa bàn Đồn BP Ba Tầng); phối hợp với Sở
Ngoại giao tỉnh Salavan khảo sát thực địa tuyến
đường giao thông từ Lào cắt qua đường biên giới tại
Mốc quốc giới 641 về phía Việt Nam; khảo sát địa
điểm xây dựng trường THCS Pắn Tay Nhày và địa

Phối hợp Ngân hàng Quân đội MB khởi công xây dựng công trình nước sạch tại xã Xy, địa bàn đồn BP Thanh trị giá
385 triệu đồng; phối hợp nhóm Thiện nguyện “chia sẽ- Shasing” của bà Mai Thị Hạnh, Phu nhân Chủ tịch nước Trương Tấn
Sang, khởi công xây dựng 24 nhà “Mái ấm biên cương” trị giá 1,9 tỷ đồng triệu đồng; các đồn BP đã kêu gọi hổ trợ xây dựng
18 nhà “Mái ấm biên cương” tri giá 1,1 tỷ đồng.
1
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điểm xây dựng trạm y tế A Xóc (nguồn hỗ trợ của
tỉnh Quảng Trị). Tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo triển
khai thi công công trình chỉnh trang khuôn viên Mốc
quốc giới 635 và đường giao thông biên giới tại
CKQT La Lay.
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Chỉ đạo tiếp tục triển
khai:
(1) Nghị Quyết số
27/2016/NQ-HĐND
tỉnh về Kiên cố hóa
kênh
mương
tỉnh
Quảng Trị giai đoạn
2016-2020, định hướng
đến 2025;
(2) Đề án “Ứng phó
tình hình sạt lở bờ
sông, bờ biển thích ứng
biến đổi khí hậu trên
địa bàn tỉnh giai đoạn
2018-2020, định hướng
đến năm 2030” được
phê duyệt tại Quyết
định 2302/QĐ-UBND
ngày 05/12/2018

Triển khai Kế hoạch
thực hiện Chương trình
mỗi xã mỗi sản phẩm
OCOP tỉnh Quảng Trị
năm 2021

(1) Đã tổ chức rà soát, đánh giá và yêu cầu các địa
phương, đơn vị báo cáo kết quả 5 năm thực hiện Nghị
Quyết số 27/2016/NQ-HĐND tỉnh về Kiên cố hóa
kênh mương tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2016-2020,
định hướng đến năm 2025 (Văn bản số 313/SNN-TL
ngày 26/2/2021). Hiện nay, Sở Nông nghiệp và PTNT
đã có báo cáo số 150/BC-SNN ngày 25/5/2021.
Sở NN
và PTNT

Sở NN
và PTNT

(2) Từ cuối năm 2020 đến nay, Sở đã tham mưu, phối
hợp tổ chức kiểm tra thực địa các khu vực sạt lở bờ
sông, bờ biển cấp bách tại địa bàn các huyện
Đakrông, Cam Lộ, Vĩnh Linh, Gio Linh, Hướng Hóa
và Hải Lăng; Rà soát, tổng hợp danh mục ưu tiên, đề
xuất đề xuất UBND tỉnh phân bổ kinh phí do Trung
ương hỗ trợ trong đợt mưa lũ năm 2020 để khắc phục
kịp thời.

Thời gian qua, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo
các cơ quan chuyên môn trực thuộc phối hợp với
chính quyền địa phương tuyên truyền, phổ biến các
chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của
tỉnh. Qua đó, đã giúp cán bộ địa các phương và người
dân nắm rõ các chủ trương, chính sách của tỉnh để
thực hiện, áp dụng tại địa phương có hiệu quả. Trong
quý I, Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình UBND tỉnh
phân bổ các chỉ tiêu, kế hoạch thực hiện Nghị quyết
sát đúng với tình hình thực tế của các địa phương2 và
phối hợp với các Công ty tiến hành khảo sát, xây
dựng dự toán hỗ trợ chứng nhận hữu cơ theo tiêu
chuẩn Việt Nam cho sản phẩm Bơ 034 trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị.

- Quyết định số 262/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 về việc giao chỉ tiêu thực hiện chính sách hỗ trợ phát triển một
số cây trồng, con nuôi tạo sản phẩm chủ lực có lợi thế cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Quảng Trị năm 2021.
2

- Ban hành công văn số 307/SNN-KHTC ngày 25/02/2021 về việc thẩm định và phân bổ kinh phí thực hiện Quyết
định 23/2017/QĐ-UBND trong năm 2021 gửi Sở Tài chính.
- Chi cục đã kịp thời ban hành công văn số 122/TTBVTV-HCTH ngày 04/3/2021 gửi Sở Tài chính về xây dựng
dự toán chi tiết hỗ trợ chứng nhận hữu cơ theo tiêu chuẩn Việt Nam cho sản phẩm Bơ 034 (thực hiện theo Quyết định
262/QĐ-UBND ngày 04/02/2021 của UBND tỉnh).
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Tiếp tục chỉ đạo công
tác chống khai thác
thủy sản bất hợp pháp
theo Luật Thủy sản
năm 2017 nhằm thảo
gỡ thẻ vàng của Ủy ban
Châu âu (EC)

Sở NN
và PTNT
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Tiếp tục chỉ đạo thực
hiện DA liên kết với
công ty cổ phần
Nafoods Tây Bắc trồng
và tiêu thụ chanh leo
phục vụ chế biến và
xuất khẩu trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị theo QĐ
484/ QĐ-UBND ngày
21/2/2020 về việc phê
duyệt danh mục các dự
án hỗ trợ phát triển sản
xuất thuộc chương trình
MTQG xây dựng nông
thôn mới tỉnh Quảng
Trị năm 2020; Tiếp tục
xây dựng chương trình
liên kết để phát triển
vùng nguyên liệu chanh
leo phục vụ chế biến và
xuất khẩu.

Sở NN
và PTNT
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Chỉ đạo công tác phòng

Sở NN

*Công tác phổ biến, tuyên truyền: Sở Nông nghiệp
và PTNT đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác chống
khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và
không theo quy định năm 2020, triển khai nhiệm vụ
giải pháp năm 2021.
* Công tác kiểm soát tàu cá vi phạm khai thác ở vùng
biển nước ngoài: Đến nay không có tàu cá và ngư dân
Quảng Trị vi phạm vùng biển nước ngoài bị bắt giữ.
* Công tác truy xuất nguồn gốc thủy sản khai thác:
* Hiện nay, đã có 163/323 tàu cá lắp đặt thiết bị giám
sát hành trình theo quy định, đạt 50,4%. Số tàu cá
chưa lắp đặt thiết bị GSHT là 160 chiếc, trong đó:
126 tàu cá chưa lắp đặt do đặc thù của tàu cá Quảng
Trị vướng các quy định mới của Luật Thủy sản 2017;
34 tàu cá chưa chấp hành lắp đặt theo quy định.
* Thông qua hệ thống giám sát hành trình đã kiểm tra,
giám sát chặt chẽ tàu cá hoạt động trên biển nhằm
ngăn chặn hoạt động khai thác IUU, nhất là ngăn
chặn tàu cá và ngư dân vi phạm vùng biển nước
ngoài.
Để phát triển vùng nguyên liệu chanh leo phục vụ chế
biến và xuất khẩu, Sở tiếp tục chỉ đạo Chi cục Trồng
trọt và BVTV tiếp tục đồng hành cùng Công ty
Nafoods Tây Bắc hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương
tiếp tục chăm sóc các diện tích đã trồng trong những
năm trước, đồng thời lồng ghép vào Chương trình sự
nghiệp kinh tế hàng năm để tập huấn cho nông dân về
kỹ thuật chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh. Từ năm 2018
đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh đã thực hiện mô hình
liên kết với quy mô 80 ha, trong đó 31,5 ha trồng năm
2020, cây chanh leo sinh trưởng phát triển tốt, đã cho
thu hoạch. Giá thu mua chanh leo năm nay rất cao
(loại A Vip đạt 40.000 - 43.000 đ/kg, loại B 11.000 14.000đ/kg), với năng suất bình quân chanh leo đạt
15 - 20 tấn/ha, ước tổng thu nhập (chưa trừ chi phí)
đạt 300 - 400 triệu/ha.
Tiếp tục liên kết với Công ty QTO, Quế Lâm... phát
triển lúa hữu cơ: Vụ Đông Xuân 2020-2021, Chi cục
tiếp tục phối hợp với Công ty cổ phần nông sản hữu
cơ Quảng Trị (QTO), Tập đoàn Quế Lâm, Hợp tác xã
Nông sản sạch Triệu Phong, Trung tâm giống cây
trồng vật nuôi Quảng Trị liên kết với các địa phương
tổ chức sản xuất và tiêu thụ sản phẩm với quy mô gần
630 ha, trong đó có hơn 120 ha sản xuất theo hướng
hữu cơ và canh tác tự nhiên.
Liên kết với Công ty TNHH cây giống Bảo Nguyên phát
triển một số cây ăn quả đặc sản trên địa bàn như: Bơ 034,
Sầu riêng.
-Đã đôn đốc các địa phương, đơn vị cập nhật phương
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ngừa, ứng phó thiên tai,
tìm kiếm cứu nạn và
khắc phục hậu quả sau
thiên tai

và PTNT
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Chỉ đạo, triển khai thực
hiện các chỉ tiêu của
ngành Lâm nghiệp theo
Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ tỉnh
Quảng Trị lần thứ
XVII, nhiệm kỳ 20202025

Sở NN
và PTNT
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Chỉ đạo công tác tưới
tiêu phục vụ sản xuất
và triển khai các giải
pháp ứng phó tình hình
hạn hán, thiếu nước,
xâm nhập mặn trên địa
bàn toàn tỉnh.

Sở NN
và PTNT
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Chỉ đạo các địa phương
kiện toàn hệ thống
mạng lưới thú y cơ sở 5
năm, giai đoạn 2021 2025
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án ứng phó theo cấp độ rủi ro thiên tai; triển khai các
nội dung theo Kế hoạch phòng, chống thiên tai tỉnh
Quảng Trị giai đoạn 2021-2025 đã ban hành trong
năm 2020.
- Đã đôn đốc các địa phương thực hiện công tác
phòng, chống thiên tai đảm bảo đầy đủ theo các giai
đoạn “phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả”,
bám sát phương châm “4 tại chỗ”. Kiện toàn tổ chức,
cung cấp trang thiết bị và hướng dẫn xây dựng kế
hoạch hành động của lực lượng xung kích PCTT cấp
xã, đặc biệt là lực lượng tại các tổ, đội đánh bắt trên
biển và khu vực miền núi...;
- Chỉ đạo và tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi,
cập nhật diễn biến thời tiết, thiên tai; chủ động và kịp
thời tham mưu UBND tỉnh, Ban chỉ huy PCTT và
TKCN tỉnh chỉ đạo, thông tin cảnh báo, dự báo, đôn
đốc, điều hành phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu
quả thiên tai, triển khai công tác tìm kiếm cứu nạn
trên biển, đất liền kịp thời và hiệu quả
Sở Nông nghiệp và PTNT đã trình UBND tỉnh ban
hành Quyết định số 469/QĐ-UBND ngày 26/02/2021
về công bố hiện trạng rừng năm 2020 của tỉnh Quảng
Trị, theo đó chỉ tiêu về độ che phủ rừng được giữ ổn
định 50%. Thực hiện Chỉ thị 45/CT-TTg ngày
31/12/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức
phong trào “Tết trồng cây”, tăng cường công tác bảo
vệ, phát triển rừng, Sở Nông nghiệp và PTNT trình
UBND tỉnh ban hành văn bản số 201/UBND-TN
ngày 18/01/2021chỉ đạo Tết trồng cây Xuân Tân Sửu
năm 2021; Kế hoạch số 20/KH-UBND ngày
04/02/2021về tổ chức Lễ phát động “Tết trồng cây
đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Tân Sửu năm 2021.
Đến nay trên địa bàn tỉnh đã trồng được 487 ha rừng
trồng tập trung và 272.000 cây phân tán các loại; sản
lượng gỗ rừng trồng khai thác là 126.583 m3
Để chủ động trong công tác tưới tiêu phục vụ sản
xuất, ngay từ đầu vụ Đông Xuân 2020-2021, Sở Nông
nghiệp và PTNT đã ban hành văn bản số 2512/SNNTL ngày 23/12/2020 chỉ đạo các địa phương, đơn vị
chủ động ra quân làm thủy lợi, khắc phục khẩn cấp
các công trình bị hư hỏng để kịp thời cấp nước phục
vụ sản xuất. Hiện nay, công tác cấp nước phục vụ sản
xuất đảm bảo theo kế hoạch đã được UBND tỉnh
giao.
Sở Nông nghiệp và PTNT đang phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan tiến hành đánh giá kết quả hoạt
động của đội ngũ thú y cơ sở (TYCS) theo Nghị
Quyết số 04/2017/NQ-HĐND giai đoạn 2017-2020
và kiến nghị đề xuất cho giai đoạn tiếp theo.
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Tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ,
hướng dẫn kịp thời và
giám sát chặt chẽ việc
chuyển mục đích sử
dụng rừng và trồng
rừng thay thế đối với
các dự án đầu tư phát
triển kinh tế-xã hội trên
địa bàn tỉnh

Chỉ đạo, xây dựng
khung giá các loại rừng
trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị
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Trong quý I năm 2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã
trình HĐND tỉnh, UBND tỉnh quyết định chủ trương
chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác
để việc chuyển mục đích sử dụng rừng và trồng rừng
thay thế đối với các Dự án đầu tư phát triển kinh tế-xã
hội trên địa bàn tỉnh. thực hiện 04 dự án trên địa bàn
tỉnh, cụ thể như sau: 1. Tiểu dự án đường giao thông
đô thị Lao Bảo thuộc Dự án phát triển đô thị dọc hành
lang tiểu vùng sông Mê Kông (Hạng mục: Đường
Hùng Vương) của Sở Kế hoạch và Đầu tư/ Ban
QLDA phát triển đô thị dọc hành lang tiểu vùng sông
Mê Kông, diện tích rừng chuyển đổi là 1,2349 ha. 2.
Dự án Trạm biến áp 220kV Lao Bảo và Đường dây
220kV Đông Hà - Lao Bảo (đợt 2) của BQL dự án
các công trình điện miền Trung thuộc Tổng Công ty
Truyền tải điện quốc gia, diện tích rừng chuyển đổi là
0,5039 ha. 3. Dự án khai thác đất làm vật liệu san lấp
công trình tại mỏ đất Hải Trường 2, xã Hải Trường,
huyện Hải Lăng (đợt 1) của Công ty TNHH
Goldensand, diện tích rừng chuyển đổi là 10,9857 ha.
4. Dự án Công trình chiến đấu Đường hầm phân đội
bộ binh chốt chiến dịch Tân Lâm (ĐH7/CZ6-3) của
Lữ đoàn Công binh 414-Quân khu 4, diện tích rừng
chuyển đổi là 6,3815 ha. Các hồ sơ, thủ tục chuyển
đổi mục đích sử dụng rừng được thực hiện đúng theo
quy định của Luật Lâm nghiệp; Nghị định
156/2018/NĐ-CP ngày 16/11/2018 của Chính phủ
quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm
nghiệp; Nghị định số 83/2020/NĐ-CP ngày 15/7/2020
của Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều
của Nghị định 156/2018/NĐ-CP của Chính phủ quy
định chi tiết thi hành một số điều của Luật Lâm
nghiệp. Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục
Kiểm lâm chuẩn bị tài liệu (dự thảo Tờ trình UBND
tỉnh, Nghị quyết HĐND tỉnh và các nội dung liên
quan) trình kỳ họp thứ 20, HĐND tỉnh khóa VII xem
xét, quyết định. Việc trồng rừng thay thế sẽ thực hiện
sau khi HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết thông qua
chuyển đổi mục đích sử dụng rừng.
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm
lâm hoàn thành xây dựng Đề cương nhiệm vụ “Xây
dựng khung giá các loại rừng trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị”,trình Sở Nông nghiệp và PTNT theo quy định.
Ngày 29/01/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã có
văn bản số 212/SNN-KHTC gửi Sở Tài chính lấy ý
kiến góp ý để có cơ sở trình UBND tỉnh phê duyệt.
Hiện nay, Chi cục Kiểm lâm đang tiếp tục triển khai
các công việc theo quy trình xây dựng văn bản quy
phạm pháp luật, đảm bảo tiến độ đề ra.

31

64

Đề xuất chủ trương
nâng hạng Khu BTTN
Đakrông và Khu bảo
tồn thiên nhiên Bắc
Hướng Hóa lên Vườn
quốc gia
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Tiếp tục chỉ đạo thực
hiện Nghị quyết số
37/NQ-HĐND
ngày
23/7/2020 của Hội
đồng nhân dân tỉnh ban
hành Quy định nội
dung chi, mức chi hoạt
động khuyến nông trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị
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Chỉ đạo thực hiện đổi
mới và phát triển hợp
tác xã nông nghiệp có
hiệu quả, gắn với xây
dựng sản phẩm OCOP.
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Chỉ đạo thực hiện hoàn
thành mục tiêu kế
hoạch Chương trình
MTQG xây dựng nông
thôn mới năm 2021.
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Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao cho Ban Quản lý
Khu BTTN Đakrông và Khu bảo tồn thiên nhiên Bắc
Hướng Hóa tổ chức triển khai thực hiện. Hiện nay,
các đơn vị liên quan đang chuẩn bị các thủ tục và đợi
nguồn vốn của dự án “Quản lý rừng bền vững và Bảo
tồn đa dạng sinh học ở Việt Nam” do tổ chức USAID
tài trợ. Dự kiến dự án sẽ triển khai trong tháng
4/2021.

Sở Nông nghiệp và PTNT đã giao Trung tâm Khuyến
nông tổ chức triển khai thực hiện và hướng dẫn các
địa phương thực hiện hiện Nghị quyết số 37/NQHĐND ngày 23/7/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh
ban hành Quy định nội dung chi, mức chi hoạt động
khuyến nông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo các cơ quan
chuyên môn có liên quan ban hành văn bản điều tra,
khảo sát thực trạng và số liệu của hợp tác xã nông
nghiêp trên địa bàn tỉnh, làm cơ sở xây dựng kế hoạch
đổi mới, phát triển HTX nông nghiệp giai đoạn 20212025. Hoàn thành Kế hoạch đổi mới HTX nông
nghiệp giai đoạn 2021-2025. Xem xét lựa chọn 19 ý
tưởng sản phẩm của 18 HTX nông nghiêp tham gia
chương trình OCOP năm 2021 để triển khai thực hiện
đổi mới, phát triển hợp tác xã gắn với xây dựng sản
phẩm OCOP. Tiếp tục tham mưu lồng ghép với Kế
hoạch thực hiện chương trình OCOP của tỉnh để thực
hiện các nội dung về tập huấn, tư vấn và hoàn thiện
sản phẩm.
Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh đã tổ chức
rà soát hiện trạng và nhu cầu của các xã phấn đấu đạt
chuẩn năm 2021 (gồm 07 xã: Hải Định, Triệu Độ,
Triệu Long, Gio Mai, Gio Việt, Trung Giang, Vĩnh
Hà), đề xuất Sở Kế hoạch và Đầu tư tham mưu
UBND tỉnh phân bổ nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ
cho các xã là 16.272 triệu đồng (Quyết định số
736/QĐ-UBND ngày 31/3/2021). Đồng thời, thường
xuyên tổ chức kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện
tại các xã để hỗ trợ, hướng dẫn các địa phương trong
việc hoàn thiện các tiêu chí, tham mưu UBND tỉnh có
các văn bản chỉ đạo các Sở, ngành, UBND các huyện
có các giải pháp phấn đấu hoàn thành mục tiêu xây
dựng nông thôn mới năm 2021 (Công văn số
778/UBND-NN ngày 08/3/2021 về việc thực hiện
mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021; số
3038/UBND-NN ngày 19/7/2021 về việc thực hiện
mục tiêu có 6 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021).
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Chỉ đạo triển khai PA
số
5841/PA-UBND
ngày 18/12/2020
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Đến nay, các xã đã cơ bản hoàn thiện 19 tiêu chí và
đang hoàn chỉnh hồ sơ trình xét công nhận, trong đó,
các xã Gio Mai, Triệu Độ, Triệu Long đã hoàn thành
hồ sơ gửi UBND huyện tổ chức thẩm tra; dự kiến đến
cuối năm 2021, sẽ có ít nhất 06 xã đạt chuẩn NTM,
hoàn thành và đạt mục tiêu năm 2021 của Chương
trình đã đề raThực hiện Phương án 5841/PA-UBND ngày
18/12/2020 của UBND tỉnh về khôi phục khẩn cấp
thiệt hại do thiên tai trong sản xuất nông nghiệp, khẩn
trương triển khai sản xuất vụ Đông 2020 và vụ Đông
Xuân 2020-2021, Sở Nông nghiệp và PTNT đã ban
hành Quyết định số 42/QĐ-SNN ngày 24/02/2021 về
việc thành lập Tổ thẩm định hồ sơ đề nghị hỗ trợ để
khôi phục sản xuất nông nghiệp vùng bị thiệt hại do
thiên tai, dịch bệnh. * Trong lĩnh vực trồng trọt: Sở
Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Trồng trọt
và BVTV chủ động phối hợp với các địa phương tiến
hành triển khai thực hiện đúng các nội dung Phương
án và kịp thời tham mưu Sở ban hành các văn bản chỉ
đạo sản xuất, phân công cán bộ về các địa phương để
hỗ trợ, hướng dẫn người dân khôi phục đồng ruộng và
tổ chức sản xuất vụ Đông 2020 và Đông Xuân 20202021 đúng khung lịch thời vụ. Đến nay, kết quả thực
hiện như sau: - Diện tích bị bồi lấp do thiên tai năm
2020: Toàn tỉnh có 1.359 ha đất sản xuất nông nghiệp
(584 ha đất lúa, 775 ha đất hoa màu) bị bồi lấp. Đến
nay, đã thực hiện cải tạo, phục hồi được 1.268 ha, còn
80 ha đang tiếp tục cải tạo, trong đó: + Diện tích đất
lúa: Đã khôi phục, cải tạo được 549 ha, đạt gần 87%.
Còn 80 ha (chủ yếu ở huyện Hướng Hóa). + Diện tích
đất màu: Đã khôi phục, cải tạo được 719 ha, đạt trên
98%. Còn 10 ha (ở huyện Cam Lộ). Để phục vụ xây
dựng để án “Khôi phục diện tích cây công nghiệp,
cây ăn quả và chuyển đổi 287 ha đất bị bồi lấp do ảnh
hưởng của thiên tai năm 2020”, Sở Nông nghiệp và
PTNT thành lập Đoàn khảo sát và tổ chức buổi làm
việc với UBND huyện Hướng Hóa (Văn bản số
340/SNN-TCHC ngày 03/3/2021). - Nguồn giống để
sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021: Tổng lượng
giống lúa hỗ trợ 1.198 tấn (Trung ương hỗ trợ 1.000
tấn; Tỉnh hỗ trợ 123,4 tấn; Các tổ chức cá nhân hỗ
trợ: 74,46 tấn). Tổng lượng giống rau hỗ trợ 15 tấn
(Trung ương hỗ trợ 15 tấn); Tổng lượng giống ngô hỗ
trợ 87,3 tấn (Trung ương hỗ trợ 85 tấn; Các tổ chức,
cá nhân hỗ trợ 2,3 tấn). Từ nguồn giống hỗ trợ của
Trung ương, các tổ chức và lượng giống dự trữ của
người dân đã đáp ứng đủ giống cho sản xuất vụ Đông
Xuân 2020-2021. Với tinh thần chủ động, quyết liệt,
kịp thời trong thực hiện các giải pháp khôi phục sản
xuất sau thiên tai, ứng phó với diễn biến bất thường
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của thời tiết và dịch bệnh; sự vào cuộc kịp thời của
các địa phương nên sản xuất vụ Đông Xuân 20202021 đạt được một số kết quả nhất định: - Cây Lúa:
Toàn tỉnh đã gieo cấy xong diện tích lúa vụ Đông
Xuân 2020-2021 với diện tích ước đạt 25.650 ha, đạt
100,6% kế hoạch. Hiện nay, cây lúa trà đầu đang ở
giai đoạn đứng cái, làm đòng, diện tích còn lại đang ở
giai đoạn đẻ nhánh rộ; cây lúa sinh trưởng và phát
triển tốt. - Cây ngô: Kế hoạch gieo trồng 3.500 ha,
hiện nay toàn tỉnh gieo trồng được 3180 ha đạt 91%
so với kế hoạch. Cây ngô trà đầu đang ở giai đoạn trổ
cờ, phun râu. Cây sinh trưởng và phát triển khá tốt. Cây lạc: Đến nay toàn tỉnh đã gieo trồng được 3020
ha đạt 101% diện tích (kế hoạch: 3.000 ha). Cây lạc
đang giai đoạn phân cành - ra hoa đâm tia, sinh
trưởng phát triển khá tốt. - Cây sắn: Đến nay toàn tỉnh
đã trồng được 9.640 ha, đạt 96% so với kế hoạch
(10.000 ha). Cây sắn đang ở giai đoạn mọc mầm phát triển thân lá. - Cây công nghiệp dài ngày: Cây cà
phê đang ở giai đoạn phân hóa mầm hoa - ra hoa. Cây
cao su đang thời kỳ ra lá mới. Cây hồ tiêu vườn kinh
doanh hiện đang thời kỳ phát triển quả. * Trong lĩnh
vực Thủy sản: Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo
phân bổ thức ăn nuôi tôm do Công ty cổ phần hữu
hạn VEDAN đã hỗ trợ cho 4 huyện gồm: Vĩnh Linh
(3 tấn), Gio Linh (1 tấn), Triệu Phong (2 tấn), Hải
Lăng (1 tấn). Các huyện đã cấp phát cho 12 hộ dân
nuôi tôm trên địa bàn tỉnh; ban hành công văn số
154/SNN-KHTC ngày 26/01/2021 về việc thực hiện
Khung lịch mùa vụ thả giống nuôi tôm nước lợ năm
2021, trong đó, khuyến cáo người nuôi tuân thủ thời
gian thả giống, mật độ nuôi, bắt giống tại các cơ sở
sản xuất giống có uy tín. Hiện nay, tại các vùng nuôi
trồng thủy sản tập trung, người dân đang tiến hành cải
tạo ao hồ để bước vào vụ nuôi mới. - Mặt khác, chỉ
đạo Chi cục Thủy sản đã phối hợp với Trung tâm
Quan trắc môi trường và bệnh thủy sản miền Bắc có
thông báo kết quả quan trắc môi trường phục vụ vùng
nuôi tôm tập trung của xã Trung Hải, huyện Gio Linh
và Khu A, HTX NTTS Vĩnh Thành, xã Vĩnh Thành,
huyện Vĩnh Linh. Bên cạnh đó, Chi cục Thủy sản đã
cử cán bộ chuyên môn bám sát địa bàn, hướng dẫn
người dân cải tạo ao hồ để chuẩn bị vụ nuôi mới. - Để
khôi phục đàn cá bố mẹ hậu bị phục vụ sản xuất
giống với số lượng 12 – 15 triệu con, đáp ứng 50%
nhu cầu giống trong tỉnh. UBND tỉnh hỗ trợ kinh phí
mua cá bố mẹ với nguồn ngân sách hỗ trợ 100%: 174
triệu đồng, từ nguồn kinh phí Trung ương hỗ trợ khẩn
cấp các địa phương khắc phục hậu quả mưa, lũ và các
nguồn vốn hợp pháp khác. Trong đó, hỗ trợ Trung
tâm giống thủy sản 74 triệu đồng và UBND huyện

34

69

Khắc phục hệ thống đê
kè, bờ biển, bãi tắm du
lịch bị sạt lỡ sau bão, lũ

Sở NN
và PTNT
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Tổ chức thực hiện công
tác bồi thường, hỗ trợ
GPMB và tái định cư
các công trình, các khu
đất công theo tiến độ
dự án

Sở TNMT

Hải Lăng 100 triệu đồng. Trung tâm giống thủy sản
và UBND huyện Hải Lăng dự kiến mua cá bố mẹ
trong tháng 3/2021. - Hiện nay, nguồn kinh phí của
UBMT TQVN tỉnh đã được phân bổ về UBMT
TQVN các huyện, thị xã, thành phố để xây dựng kế
hoạch cấp giống cá cho người dân bị thiệt hại do bão
lũ nhằm phục hồi các vùng nuôi cá nước ngọt với
tổng diện tích khoảng 1.500 ha. Nhu cầu hỗ trợ trước
mắt để khôi phục sản xuất với tổng số giống cá
3.549.000 con. Tổng kinh phí: 7.098 triệu đồng, trong
đó: Ngân sách nhà nước hỗ trợ (70%): 4.968,6 triệu
đồng, người dân đóng góp (30%): 2.129, 4 triệu đồng.
Các địa phương đã lên kế hoạch cấp phát cá giống
cho người nuôi, dự kiến cấp phát vào tháng 3 4/2021. Mặt khác, để kịp thời cấp nước phục vụ sản
xuất, Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo khắc phục
tạm thời được 138,65km kênh mương các loại, 126
cống lấy nước, 135 trạm bơm, 128,55km kênh mương
và 19 công trình thủy lợi nhỏ trên phạm vi toàn tỉnh.
Hiện nay, các địa phương, đơn vị đang tiếp tục triển
khai khắc phục khoảng 93 công trình thủy lợi trên địa
bàn tỉnh. Hiện nay, các địa phương, đơn vị đang tiếp
tục triển khai khắc phục khoảng 93 công trình thủy
lợi trên địa bàn tỉnh. * Trong lĩnh vực lâm nghiệp: Sở
Nông nghiệp và PTNT đã chỉ đạo Chi cục Kiểm lâm
đang tiến hành kiểm tra hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiệt hại
của các địa phương trên lĩnh vực lâm nghiệp; hướng
dẫn các đơn vị hoàn thiện hồ sơ theo quy định tại
Nghị định 02/2017/NĐ-CP ngày 09/01/2017 của
Chính phủ về cơ chế, chính sách hỗ trợ sản xuất nông
nghiệp để khôi phục sản xuất vùng bị thiên tai, dịch
bệnh để tổ chức thẩm định theo quy trình. * Trong
lĩnh vực chăn nuôi: Sở Nông nghiệp và PTNT đã chỉ
đạo việc thực hiện tiếp nhận, phân phối con giống, vật
tư, hóa chất tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi
thủy sản từ Trung ương. Đối với hỗ trợ 09 mô hình
chăn nuôi lợn an toàn sinh học, hiện nay Trung tâm
Khuyến nông đang triển khai thực hiện.
Sở Nông nghiệp và PTNT đã tổ chức kiểm tra, đánh
giá hiện trạng hệ thống đê điều, sạt lở bờ sông, bờ
biển, kịp thời đề xuất UBND tỉnh phân bổ kinh phí
Trung ương hỗ trợ để khắc phục các hư hỏng, xuống
cấp (Tại Thông báo số 16/TB-UBND ngày
09/02/2021 của UBND tỉnh).
- Trong quý III, Sở đã thẩm định Bồi thường, thu hồi
đất cho 14 hồ sơ; tham mưu, hướng dẫn giải quyết
các kiến nghị về chính sách chính sách bồi thường,
GPMB: 48 vụ việc.
- Tiếp tục triển khai thực hiện công tác bồi thường
GPMB, đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các các dự án
Khu đô thị: Bắc sông Hiếu GĐ2, Khu thương mại
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dịch vụ Nam Đông Hà, Khu đô thị phía Đông đường
Thành Cổ…
Đã hoàn thành hồ sơ hải đảo thuộc gói thầu: Lập hồ
sơ tài nguyên hải đảo tỉnh Quảng Trị, đang trình
UBND tỉnh thành lập hội đồng thẩm định hồ sơ tài
nguyên hải đảo để trình phê duyệt.
Trình UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch đến năm 2030
và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 cho 10 đơn vị cấp
huyện; trình UBND tỉnh phê duyệt bổ sung Kế hoạch
SDĐ năm 2021 TP Đông Hà.
Đề án “Tăng cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ sơ
địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”: Trình điều
chỉnh một số nội dung của Đề án; Lập báo cáo đề
xuất chủ trương sửa chữa trụ sở làm việc và kho lưu
trữ các Chi nhánh: Vĩnh Linh, Hướng Hóa,
Đakrông…; Trình Sở Tài chính cấp bổ sung kinh phí
thực hiện theo Quyết định 2072/QĐ-UBND ngày
09/8/2019 của UBND tỉnh Quảng Trị .
Dự án VILG: Triển khai thực hiện theo tiến độ các
gói thầu về xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai tại 09
huyện, thành phố thị xã. Trình dự toán mua sắm đấu
thầu trang thiết bị hệ thống MPLIS. Hoàn thành tuyên
truyền, tập huấn Kế hoạch dân tộc thiểu số thuộc Dự
án.
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Chỉ đạo lập hồ sơ tài
nguyên hải đảo tỉnh
Quảng Trị

Sở TNMT
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Phê duyệt quy hoạch sử
dụng đất giai đoạn
20212030
cấp
huyện.Thực hiện đề án
“Tăng cường quản lý,
khai thác, sử dụng hồ
sơ địa chính trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị”.
Hoàn thành dự án
“Tăng cường quản lý
đất đai và cơ sở dữ liệu
đất đai tỉnh Quảng Trị
(vay vốn Ngân hàng
Thế giới)”.

Sở TNMT
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Trình Chính phủ phê
duyệt Kế hoạch sử
dụng đất 5 năm (20212025) tỉnh Quảng Trị.

Sở TNMT

Đã triển khai lập Dự toán và trình Sở Tài chính thẩm
định nhiệm vụ lập kế hoạch sử dụng đất 05 năm
(2021-2025) tỉnh Quảng Trị
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Thực hiện đề án “Xử lý
triệt để các cơ sở gây ô
nhiễm môi trường trên
địa bàn tỉnh Quảng
Trị”.

Sở TNMT

Triển khai Dự án xử lý ô nhiễm tại bãi rác cũ thành
phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.
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Thực hiện đề án “Tăng
cường năng lực quản lý
hoạt động khoáng sản
trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị” sau khi được
HĐND tỉnh thông qua.

Chỉ đạo thực hiện
CTMT QG về PT
KTXH vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và
miền núi giai đoạn

Sở TNMT

- HĐNĐ tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 113/NQHĐND ngày 30/8/2021 về cơ chế tài chính để thực
hiện một số giải pháp quản lý hoạt động khoáng sản
trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025.
- Trình UBND tỉnh phê duyệt Đề án Tăng cường
năng lực quản lý hoạt động khoáng sản trên địa bàn
tỉnh.

Ban Dân tộc

Ban Dân tộc đã phối hợp với các đơn vị liên quan
thực hiện:
- Xây dựng dự thảo Đề án thực hiện Chương trình

36
MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào DTTS và
miền núi.

2021-2030

- Tham mưu UBND tỉnh xây dựng báo cáo tổng hợp
nhu cầu vốn đầu tư công thực hiện Chương trình
trong năm 2021 và 2022 gửi Ban Chỉ đạo Trung ương
Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng
bào DTTS giai đoạn 2021-2030.
Thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày
18/7/2018 của HĐND tỉnh, trên cơ sở nguồn vốn
UBND tỉnh đã phân bổ kinh phí cho các huyện (2.001
triệu đồng). Ban Dân tộc đã hướng dẫn UBND các
huyện triển khai thực hiện, cụ thể:
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Tiếp tục chỉ đạo triển
khai về thực hiện chính
sách hỗ trợ đất ở, đất
sản xuất

- UBND huyện Hướng Hóa ban hành Quyết định
phân bổ kinh phí và giao phòng Tài nguyên và Môi
trường thực hiện tại 4 xã: Thanh, Xy, A Dơi và xã
Thuận.
Ban
Dân tộc

- UBND huyện Vĩnh Linh ban hành Quyết định phân
bổ kinh phí và giao phòng Tài nguyên và Môi trường
thực hiện tại 2 xã: Vĩnh Hà, Vĩnh Khê.
- UBND huyện Cam Lộ ban hành Quyết định phân bổ
kinh phí và giao UBND xã Cam Tuyền thực hiện đo
đạc cấp giấy CNQSD đất.
Để đẩy nhanh tiến độ, Ban Dân tộc ban hành Công
văn số 296/BDT-CSTT ngày 27/5/2021, Công văn số
376/BDT-CSTT ngày 28/6/2021 hướng dẫn, đôn đốc
và báo cáo kết quả thực hiện. Đến ngày 30/8/2021 đã
giải ngân 20 triệu đồng (1% KH vốn).
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Tiếp tục chỉ đạo thực
hiện kế hoạch số
3606/KH-UBND ngày
9/8/2019 về tăng cường
ứng dụng CNTT hỗ trợ
đồng bào thiểu sổ

Ban Dân tộc

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 3606/KH-UBND
ngày 09/8/2019. Ban Dân tộc đã trình UBND tỉnh phê
duyệt nhiệm vụ thực hiện Đề án “Tăng cường ứng
dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào dân tộc
thiểu số phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh
trật tự vùng đồng bào dân tộc thiểu số Việt Nam giai
đoạn 2019-2025” trên địa bàn tỉnh Quảng Trị (Tờ
trình số 445/TTr-BDT, ngày 04/8/2021; Công văn chỉ
đạo của UBND tỉnh số 3560/UNND-NN, ngày
13/8/2021). Công văn gửi các Sở ban ngành, liên
quan triển khai nhiệm vụ thực hiện Đề án Tăng cường
ứng dụng công nghệ thông tin hỗ trợ đồng bào DTTS
(Công văn số 495/BDT-CSTT, ngày 27/8/2021).
- Bên cạnh đó, Ban Dân tộc đã đôn đốc các đơn vị
quan tâm thực hiện và lồng ghép các nguồn vốn từ
các chương trình, chính sách để hỗ trợ đồng bào có
điều kiện tiếp cận ngày một nhiều hơn các ứng dụng
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Chỉ đạo triển khai thực
hiện Đề án thực hiện
chính sách đặc thù hỗ
trợ phát triển kinh tế xã hội vùng dân tộc
thiểu số và miền núi
tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2017 - 2020.

Ban
Dân tộc

công nghệ thông tin trong sản xuất và đời sống; Hiện
nay UBND các huyện liên quan đã xây dựng kế
hoạch, triển khai thực hiện.
Cuối năm 2020, UBND tỉnh tiếp tục bố trí vốn đầu tư
phát triển là: 5.931 triệu đồng, cụ thể: huyện Hướng
Hóa: 1.935 triệu đồng, huyện Đakrông: 1.726 triệu
đồng, huyện Vĩnh Linh: 945 triệu đồng, huyện Gio
Linh: 255 triệu đồng và Ban Dân tộc 1.070 triệu đồng
(Theo Quyết định số 3101/QĐ -UBND ngày
29/10/2020 của UBND tỉnh). Ban Dân tộc đã ban
hành các văn bản hướng dẫn các huyện thực hiện lồng
ghép chính sách hỗ trợ đất sản xuất theo Quyết định
số 2085/QĐ -TTg và hỗ trợ cấp giấy CNQSD đất sản
xuất theo Nghị quyết số 10/2018/NQ - HĐND. Đến
nay các huyện đang triển khai thực hiện và giải ngân
được khoảng 87% nguồn vốn.
Trong quý III, Sở Công thương đã báo cáo UBND
tỉnh, Bộ Công Thương có Báo cáo số 1115/BC-SCT
ngày 22 tháng 7 năm 2021 về tình hình thực hiện các
nhiệm vụ cải thiện hiệu quả logistics, nâng cao năng
lực cạnh tranh và phát triển logistics; trong đó có các
nội dung của các Sở, ban ngành địa phương liên quan
đã tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển
dịch vụ logistics trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm
2025.
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Chỉ đạo tiếp tục thực
hiện Kế họach phát
triển dịch vụ logistics
trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị đến năm 2025 (Kế
hoạch số 1898/QĐUBND ngày 11/7/2017
của UBND tỉnh).

Chỉ đạo triển khai công
tác biên giới

Sở
Công thương

Sở
Ngoại vụ

Hiện tại, Sở Công Thương đang tiếp tục phối hợp với
các đơn vị, địa phương liên quan hỗ trợ Công ty cổ
phần ICD Đông Nam giải phóng mặt bằng thực hiện
đầu tư Trung tâm dịch vụ hậu cần và logistics Khu
Kinh tế Đông Nam diện tích 70,74ha (trong đó diện
tích khu logistics khoảng 21,94ha) tại Khu dịch vụ
hậu cần cảng, hỗ trợ phát triển cảng biển thuộc Khu
Kinh tế Đông Nam Quảng Trị theo Quyết định phê
duyệt chủ trương đầu tư số 1139/UBND-CN ngày
06/5/2020 của UBND tỉnh.
Phối hợp với Sở Kế hoạch Đầu tư, các sở ban ngành,
địa phương liên quan thống kê hiện trạng diện tích
kho bãi, tính toán nhu cầu phát triển hoạt động
logistics trên địa bàn, làm cơ sở tính toán quy họach
phát triển dịch vụ logistics để tích hợp vào QH chung
của tỉnh (Văn bản số 1244/SCT-QLTM ngày
11/8/2021 của Sở Công thương).
- Tổ chức đoàn liên ngành kiểm tra, khảo sát đơn
phương các mốc bị sạt lở do mưa lũ theo nội dung
Biên bản cuộc họp lần thứ XXX của đoàn Đại biểu
biên giới hai nước.
- Tổ chức Hội nghị sơ kết nội bộ liên ngành về đánh
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giá mô hình kiểm tra “một cửa, một lần dừng” tại cặp
cửa khẩu quốc tế Lao Bảo – Đen Sa vẳn.
- Đề xuất UBND tỉnh các chủ trương, giải pháp tháo
gỡ vướng mắc, khó khăn tạo điều kiện thuận lợi cho
hoạt động thươmg mại Biên giới.
- Tổ chức bàn gia các hạng mục hoàn thành công
trình cầu Xà ợt cho tỉnh Savannakhet quản lý theo
quy định.
Đảm bảo cho dự án đã khơi công (15 dự án điện gió
công suất 548MW, 02 dự án điện mặt trời công suất
100MW và 07 dự án thủy điện nhỏ công suất
90MW); dự án chủ trương đầu tư (10-12 dự án điện
gió công suất 500-600MW).
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Chỉ đạo tiến độ xây
dựng các dự án năng
lượng tái tạo đã khởi
công. Tiếp tục triển
khai thực hiện đầu tư
các dự án sau khi được
phê duyệt bổ sung quy
hoạch

Tính đến ngày 20/9/2021, có 29 dự án điện gió được
UBND tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư, có 03 dự
án điện gió đang triển khai khảo sát, lập dự án đầu tư
(Hướng Linh 5 -30MW, Hướng Hiệp 2 -30MW và
Hướng Hiệp 3 -30MW); 08 dự án đang triển khai lập
thiết kế bản vẽ thi công, giải phóng mặt bằng, thu hồi,
giao đất (Hướng Phùng 1 -30MW, Hướng Linh 4 30MW, Hải Anh -40MW, LIG Hướng Hóa 1 -48MW,
LIG Hướng Hóa 2 -48MW, Quảng Trị TNC 1 50MW, Tân Hợp -38MW và Quảng Trị TNC 2 50MW) và 18 dự án đang triển khai đầu tư xây dựng,
trong đó:
Sở
Công thương

- Có 09 dự án đã hoàn thành công tác lắp đặt tua
bin với tổng công suất334,8MW (Hướng Tân 46,2MW, Tân Linh -46,2MW, Liên Lập -48MW,
Gelex 1 -30MW, Gelex 2 -30MW, Gelex 3 30MW, Hướng Linh 7 -30MW, Hướng Linh 8 25,2MW và Amaccao Quảng Trị 1 -49,2MW). Hiện
các dự án này đang hiệu chỉnh thiết bị, thực hiện các
thủ tục liên quan để nghiệm thu, đóng điện, đưa vào
vận hành thương mại.
- Có 05 dự án đã hoàn thành đúc móng, dựng trụ tua
bin và đang triển khai lắp cánh với tổng công suất
194MW, trong đó: Dự án NMĐGPhong Huy -48MW
đã lắp hoàn chỉnh 10/12 tua bin, Dự án NMĐG Phong
Liệu -48MW đã lắp hoàn chỉnh 6/12 tua bin, DA
NMĐG Phong Nguyên -48MM đã lắp hoàn chỉnh
5/12 tua bin, Dự án NMĐ Hướng Phùng 2 -20MWđã
lắp hoàn chỉnh 3/5 tua binvà Hướng Phùng 3 30MWđã lắp hoàn chỉnh 5/7 tua bin). Các dự án này
dự kiến hoàn thành, đóng điện trong tháng 10 năm
2021.-04dự án vừa đúc móng, vừa dựng trụ tua bin
với tổng công suất 160MW, bao gồm: Dự án NMĐG
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Tiếp tục chỉ đạo hỗ trợ
triển khai xây dựng Dự
án TBA và đường dây
220kV Đông Hà - Lao
Bảo hoàn thành trong
năm 2020 để giải tỏa
công suất các dự án
nguồn điện năng lượng
tái tạo khu vực miền
Tây.

Sở
Công thương
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Tiếp tục thực hiện
Chương trình phát triển
công nghiệp hỗ trợ tỉnh
năm 2021.

Sở
Công thương
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Triển khai thực hiện
chương trình khuyến
công tỉnh và quốc gia
trên địa bàn tỉnh năm
2021.

Sở
Công thương

Tài Tâm -50MW đã lắp hoàn chỉnh 9/15tua bin, Dự
án NMĐG Hoàng Hải -50MW đã lắp hoàn chỉnh 5/16
tua bin, Dự án NMĐG Hướng Linh 3 -30MW đã
hoàn thành đúc 5/9 móng trụ tua bin, hoàn thành lắp
đặt 01/9 tua bin và Dự án NMĐG Hướng Hiệp 1 đã
hoàn thành đúc 7/7 móng trụ tua bin. Các dự án này
cũng đang tập trung nhân lực, vật lực đẩy nhanh tiến
độ thi công để nghiệm thu đóng điện một phần toàn
bộ dự án trước ngày 31 tháng 10 năm 2021. -(Trùng
mục 24).
Kiểm tra công tác nghiệm thu hoàn thành công trình
Nâng tiết diện đường dây 110kV Đông Hà - Lao Bảo;
Phối hợp triển khai công tác bồi thường, kiểm tra hiện
trường vướng mắc GPMB Dự án Trạm biến áp
220kV Lao Bảo và Đường dây 220kV Đông Hà - Lao
Bảo; Đề xuất phương án cắt điện để tổ chức thi công
Công trình Nâng tiết diện đường dây 110kV Đông Hà
-Lao Bảo; Phối hợp giải quyết các vướng mắc về bồi
thường GPMB Dự án TBA 220kV Lao Bảo và
Đường dây 220kV Đông Hà - Lao Bảo trên địa bàn
các huyện.
Phát triển doanh nghiệp sản xuất công nghiệp
Phối hợp Cục Công nghiệp xây dựng hệ thống cơ sở
dữ liệu trong lĩnh vực Công nghiệp hỗ trợ của các địa
phương và tiếp tục thực hiện Quyết định số 3716/QĐUBND ngày 29/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê
duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh
Quảng Trị giai đoạn 2018-2022;
Đề xuất giải pháp và định hướng phát triển công
nghiệp và công nghiệp hỗ trợ (Văn bản số 703/SCTQLCN ngày 13/5/2021)
Hỗ trợ các Đề án khuyến công phát triển doanh
nghiệp
- Từ nguồn kinh phí khuyến công tỉnh: Đã tham mưu
trình UBND tỉnh phê duyệt hỗ trợ 22 đề án, với tổng
kinh phí 1.750 triệu đồng (Trong đó: có 18 đề án ứng
dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, máy móc thiết bị vào
sản xuất; 02 đề án xây dựng mô hình trình diễn kỹ
thuật sản xuất; 02 đề án đánh giá khả năng áp dụng
sản xuất sạch hơn trong lĩnh vực may công nghiệp và
đề án xây dựng và phát triển thương hiệu sản phẩm
công nghiệp nông thôn tiêu biểu và chế biến nông lâm
thủy sản địa phương). Đến nay, đã tổ chức nghiệm
thu, thanh lý 11 đề án, 01 đề án đề xuất ngừng ”Đánh
giá khả năng áp dụng sản xuất sạch hơn trong lĩnh
vực may công nghiệp” do tình hình dịch bệnh Covid 19 diễn biến phức tạp; 10 đề án còn lại đang triển
khai thực hiện.
- Từ nguồn kinh phí khuyến công quốc gia: Đã được
Bộ Công Thương phê duyệt kinh phí khuyến công
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Rà soát và điều chỉnh
Quy hoạch chung xây
dựng Khu kinh tế Đông
Nam Quảng Trị tỉnh
Quảng Trị đến năm
2035, tầm nhìn đến
năm 2050 được Thủ
tướng Chính phủ phê
duyệt tại Quyết định
1936/QĐ-TTg
ngày
11/10/2016
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Hỗ trợ các nhà đầu tư
hoàn tất việc lập, trình
duyệt báo cáo nghiên
cứu khả thi (FS), trình
cấp có thẩm quyền xem
xét phê duyệt.
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Hỗ trợ Liên danh các
nhà đầu tư: Công ty
liên doanh TNHH khu
công nghiệp Việt Nam
– Singapore, Công ty
cổ phần đô thị Amata
Biên Hòa và Tập đoàn
Sumitomo Asia &
Oceania trình
thẩm
định, phê duyệt chủ
trương đầu tư dự án
Khu
công
nghiệp
Quảng Trị và triển khai
đầu tư dự án.
Chỉ đạo phối hợp Bộ
Kế hoạch và Đầu tư
xây dựng và hoàn thiện

BQL
Khu kinh tế

BQL
Khu kinh tế

BQL
Khu kinh tế

BQL
Khu kinh tế

quốc gia năm 2021, giao thực hiện 02 đề án, với 04
đơn vị thụ hưởng (Quyết định số 3536/QĐ-BCT ngày
31/12/2020; Văn bản số 612/CTĐP-QLKC ngày
30/8/2021 của Cục Công Thương địa phương). Hiện
tổ chức ký hợp đồng với Cục Công Thương địa
phương và đơn vị thụ hưởng để triển khai thực hiện
nhằm đảm bảo đúng nội dung, tiến độ đề ra.
BQL Khu kinh tế đã tổ chức làm việc với Trung tâm
chuyển giao công nghệ - Quy hoạch xây dựng thuộc
Bộ Xây dựng để xây dựng kế hoạch Rà soát và điều
chỉnh Quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế Đông
Nam Quảng Trị tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm
nhìn đến năm 2050. Hiện nay, Ý tưởng điều chỉnh
Quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị
vẫn đang được đơn vị tư vấn nước ngoài triển khai
thực hiện. BQL Khu kinh tế cũng đang tích cực phối
hợp với đơn vị tư vấn và các đơn vị liên quan lập Báo
cáo rà soát quy hoạch chung xây dựng Khu kinh tế
Đông Nam tỉnh Quảng Trị đến năm 2035, tầm nhìn
đến năm 2050 để tham mưu UBND tỉnh trình Thủ
tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương điều chỉnh
quy hoạch chung Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị.
BQL Khu kinh tích cực hỗ trợ các nhà đầu tư. Trong
Quý I/2021, có 03 nhà đầu tư đã được Thủ tướng
Chính phủ quyết định chủ trương đầu tư gồm: Công
ty cổ phần Trung Khởi tại Quyết định số 308/QĐTTg ngày 05/3/2021; Công ty cổ phần Quang Anh
Quảng Trị tại Quyết định số 396/QĐ-TTg ngày
19/3/2021 và Liên doanh nhà đầu tư: Công ty liên
doanh TNHH khu công nghiệp Việt Nam –
Singapore, Công ty cổ phần đô thị Amata Biên Hòa
và Sumitomo Coporation tại Quyết định số 418/QĐTTg ngày 23/3/2021.
BQL Khu kinh tế đã tích cực phối hợp với các Bộ, Sở
ngành và địa phương liên quan hỗ trợ Liên doanh
hoàn thành hồ sơ đề xuất dự án đầu tư theo quy định.
Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã trình Thủ tướng Chính phủ
cấp Quyết định chủ trương đầu tư tại Văn bản số
452/BKHĐT-QLKKT ngày 25/01/2021. Thủ tướng
Chính phủ phê duyệt Quyết định chủ trương đầu tư số
418/QĐ-TTg ngày 23/3/2021.
Hiện nay Ban đang phối hợp, hỗ trợ nhà đầu tư thực
hiện các thủ tục để triển khai thực hiện dự án.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã có Văn bản số 4748/TTrBKHĐT ngày 20/7/2021 gửi Chính phủ, trong đó đề
nghị trước mắt chưa triển khai xây dựng Khu Kinh tế-
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đề án: Phát triển kinh tế
thương mại xuyên biên
giới chung Lao BảoĐensavan.
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Chỉ đạo, triển khai thực
hiện hiệu quả Chương
trình giải quyết việc
làm, đào tạo nghề,
chương trình mục tiêu
quốc giảm nghèo bền
vững năm 2021

Sở LĐTBXH

Thương mại xuyên biên giới chung Lao Bảo - Đen Sa
Vẳn để nghiên cứu kỹ hơn về tính khả thi, hiệu quả
của Dự án. Ngày 14/9/2021, Văn phòng Chính phủ đã
có Văn bản số 6455/VPCP-QHQT, theo đó đã đồng ý
theo ý kiến của Bộ Kế hoạch và Đầu tư; Giao Ủy ban
nhân dân tỉnh Quảng Trị: Chủ trì, phối hợp với Bộ
Công Thương, Bộ Kế hoạch và Đầu tư, các cơ quan
liên quan trao đổi với phía Lào về chủ trương của
Bạn, xem xét, nghiên cứu phương án tổng thể xây
dựng Khu kinh tế-thương mại xuyên biên giới chung
Lao Bảo-Đen Sa Vẳn (lưu ý nghiên cứu, đánh giá kỹ,
chính xác tính khả thi, hiệu quả kinh tế) để hướng tới
xây dựng Khu Kinh tế Thương mại xuyên biên giới
vào thời điểm phù hợp. Phối hợp các cơ quan nghiên
cứu, đề xuất triển khai một số cơ chế, chính sách đặc
thù tại khu Kinh tế-Thương mại đặc biệt Lao Bảo
theo chỉ đạo tại văn bản số 35-TB/VPTW ngày 21
tháng 4 năm 2017 của Văn phòng Trung ương Đảng,
báo cáo Thủ tướng Chính phủ các vướng mắc, khó
khăn.
Nhằm đạt chỉ tiêu tạo việc làm mới cho 11.000, tỷ lệ
lao động qua đào tạo đạt 65-70%, trong đó tỷ lệ lao
động qua đào tạo nghề có bằng cấp chứng chỉ đạt
32%, tỷ lệ hộ nghèo của toàn tỉnh trong năm 2021
giảm từ 1,0-1,5%, Sở Lao động- TB&XH đã chủ
động triển khai, hướng dẫn thực hiện công tác giải
quyết việc làm, giáo dục nghề nghiệp, giảm nghèo
bền vững, công tác an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh:
* Công tác giải quyết việc làm
- Sở Lao động-TB&XH đã ban hành các văn bản chỉ
đạo, hướng dẫn các địa phương triển khai thực hiện
các công việc liên quan đến công tác việc làm; ban
hành Kế hoạch số 400/LĐTBXH-KH ngày 11/3/2021
về tổ chức Hội nghị phổ biến chính sách việc làm và
xuất khẩu lao động cho người lao động năm 2021. Để
đẩy mạnh giải quyết việc làm cho đồng bào miền núi,
đồng bào dân tộc thiểu số, Sở đã chỉ đạo Phòng Lao
động việc làm ATLĐ phối hợp với phòng Lao độngTB&XH hai huyện Hướng Hóa và Đakrông, các
doanh nghiệp tổ chức 06 hội nghị phổ biến, tuyên
truyền về việc làm và xuất khẩu lao động. Kết quả
giải quyết việc làm đến ngày 10/9/2021: 7.995 lao
động, trong đó có 654 lao động đi làm việc ở nước
ngoài theo hợp đồng. Trung tâm dịch vụ việc làm đã
tổ chức 21 phiên giao dịch việc làm, thông qua các
phiên giao dịch này đã có 531 lao động tìm kiếm
được việc làm mới.
* Công tác Giáo dục nghề nghiệp
Tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số
913/QĐ- UBND ngày 16/4/2021 về việc bố trí kinh
phí cho Sở Lao động- TB&XH; Quyết định số
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1379/QĐ- UBND ngày
03/6/2021 về Phê duyệt kế hoạch dạy nghề cho lao
động nông thôn đợt 1, năm 2021 (nguồn vốn ngân
sách tỉnh); Công văn số 1203/SLĐTBXH- GDNN
ngày 18/6/2021 về
việc đề xuất phân bổ vốn sự nghiệp thuộc các Chương
trình MTQG thực hiện các hoạt động giáo dục nghề
nghiệp năm 2021.Phối hợp với Trường Cao đẳng Kỹ
thuật Quảng Trị hoàn thành dự thảo Đề án về nhu cầu
lao động có tay nghề phục vụ cho các dự án đầu tư
trong Khu kinh tế, Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh,
tổ chức lấy ý kiến các Sở ngành, địa phương liên
quan, trình UBND tỉnh dự thảo Đề án.
-Tham mưu đề xuất kinh phí thuộc Chương trình
MTQG An sinh xã hội và Giảm nghèo bền vững hỗ
trợ đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đào tạo cho
các trường trung cấp, cao đẳng có ngành nghề trọng
điểm các cấp độ; tổng hơp, đề xuất kinh phí sự nghiệp
thuộc Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
thực hiện công tác đào tạo nghề cho
lao động nông thôn năm 2021; hướng dẫn các địa
phương rà soát, tổng hợp nhu cầu hỗ trợ đào tạo nghề
cho người lao động từ thành phố Hồ Chí Minh và các
tỉnh phía Nam trở về quê.
Kết quả tuyển sinh, đào tạo nghề nghiệp tính đến
ngày 10/9/2021: 5.447 người (đạt 64,08% kế hoạch).
Trong đó: Trình độ cao đẳng 20 người, trung cấp 349
người; trình độ
sơ cấp và đào tạo thường xuyên 5.078 người.
*Công tác giảm nghèo bền vững:
- Tổng hợp, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số
383/QĐ-UBND ngày 08/02/2021
về phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo
cuối năm 2020. Theo đó, tại thời điểm ngày
01/01/2021 toàn tỉnh có 12.505 hộ nghèo (tỷ lệ hộ
nghèo là 7,03 %) và 11.210 hộ cận nghèo (tỷ lệ hộ
cận nghèo là 6,30%). Số liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo
đầu năm 2021 là cơ sở cho các ngành, địa phương
triển khai thực hiện các chính sách giảm nghèo và an
sinh xã hội trong năm 2021.
- Phối hợp với Ủy ban Mặt trận TQVN tỉnh ban hành
hướng dẫn liên ngành để tổ chức khảo sát, xác định
và phân loại số lượng hộ nghèo gặp khó khăn về nhà
ở trên địa bàn tỉnh; trình UBND tỉnh xem xét ban
hành Đề án “Vận động hỗ trợ xây dựng nhà ở cho hộ
nghèo và sửa chữa, xây dựng nhà ở cho đối tượng
Người có công gặp khó khăn về nhà ở
trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2021-2025”. Trong 9
tháng đầu năm 2021, Ban vận động Quỹ “Vì người
nghèo” các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ xây dựng mới 84
nhà Đại đoàn kết với kinh phí 3.335 triệu đồng; hỗ trợ
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Chỉ đạo triển khai thực
hiện Pháp lệnh ưu đãi
người có công với cách
mạng (sửa đổi) và các
văn bản hướng dẫn

Sở LĐTBXH

sửa chữa 51 nhà ở với kinh phí 727 triệu đồng; hỗ trợ
phát triển sản xuất cho 76 hộ gia đình, trị giá 534,3
triệu đồng; hô ̃trơ ̣cho 672 em học sinh nghèo, trị giá
351,6 triệu đồng; hỗ trợ khám chữa bệnh cho 309
người, trị giá 190,2 triệu đồng, hỗ trợ khó khăn với
4.737 suất quà trị giá 2,600 tỷ đồng, xây dựng 01
trường Mầm non với trị giá 5 tỷ đồng, hỗ trợ 8 nồi
cháo cho bệnh viện và các trung tâm y tế huyện với
trị giá 95
triệu đồng, hỗ trợ khác với tổng trị giá 1,787 tỷ đồng.
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổng rà
soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh theo
chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025; Quyết
định thành lập
Ban Chỉ đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh; Tổ
chức hội nghị triển khai kế hoạch và hướng dẫn
nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cho các
thành viên BCĐ tỉnh và các thành viên BCĐ cấp
huyện.
Pháp lệnh Ưu đãi Người có công với cách mạng số
02/2020/UBTVQH14 được ban hành ngày
09/12/2020 có hiệu lực từ ngày 01/7/2021. Ngày
22/6/2021 Sở Lao động –Thương binh và Xã hội đã
tổ chức phiên họp lấy ý kiến của các ngành góp ý dự
thảo Nghị định hướng dẫn Pháp lệnh ưu đãi Người có
công với cách mạng, đồng thời ban hành văn bản đề
nghị các Phòng Lao động – TB&XH tham gia góp ý.
Ngày 27/6/2021, Sở Lao động-Thương binh và Xã
hội đã tham gia góp ý Dự thảo (Công văn số
1271/SLĐTBXH NCC).
Thực hiện Nghị định số 75/2021/NĐ -CP ngày
24/7/2021 của Chính phủ quy định mức hưởng trợ
cấp, phụ cấp và các chế độ ưu đãi người có công với
cách mạng, Sở Lao động Thương binh và Xã hội đã
ban hành văn bản số 1861/SLĐTBXH -NCC ngày
08/9/2021 về hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị
định 75 75/2021/NĐ-CP của Chính phủ.
- Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, công khai, minh bạch
chính sách ưu đãi người có công với cách mạng. Đã
tập trung thụ lý và giải quyết giải quyết 1.859 hồ sơ
người có công với cách mạng, trong đó hưởng trợ cấp
hàng tháng có 129 hồ sơ, trợ cấp một lần 1.214 hồ sơ,
hồ sơ khác 516 hồ sơ; trả lời 38 đơn thư liên quan đến
chế độ chính sách người có công và thân nhân người
có công.
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Triển khai Chuyển đổi
số của UBND tỉnh năm
2021 và giai đoạn
2021-2025

Sở TTTT

- Đã và đang triển khai Khung tham chiếu ICT phát
triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị, phiên bản 1.0
và Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng
Trị, phiên bản 2.0 ; -- Trình UBND tỉnh theo Tờ trình
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số 63/TTr-STTTT ngày 25/6/2021Về việc ban hành
Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh Quảng Trị, phiên
bản 2.0
- Đã triển khai thí điểm SOC tại sở và tích hợp hệ
thống giám sát an ninh mạng quốc gia.
- Trình UBND tỉnh theo Tờ trình số 64/TTr-STTTT
ngày 28/6/2021 Về việc trình ban hành Nghị quyết
Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030.
- Trình UBND tỉnh theo Tờ trình số 91/TTr-STTTT
ngày 27/8/2021 Về việc trình ban hành Nghị quyết
Chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, định
hướng đến năm 2030
Đã hoàn thành việc khai trương và đưa vào hoạt động
Trung tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh IOC.
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Xây dựng trung tâm
giám sát điều hành
thông minh (IOC) tỉnh

Sở TTTT

Quyết định số 110/QĐ-UBND ngày 18/01/2021 của
UBND tỉnh về việc giao Quản lý, vận hành Trung
tâm Giám sát điều hành thông minh tỉnh; Quyết định
số 496/QĐ-UBND ngày 03/3/2021 của UBND tỉnh
về việc ban hành Quy chế hoạt động của Trung tâm
Giám sát điều hành thông minh tỉnh Quảng Trị và
Quyết định số 878/QĐ-UBND ngày 14/4/2021 của
UBND tỉnh về việc ban hành quy chế Cổng thông tin
phản ánh hiện trường tỉnh.
Sở TT&TT đã ban hành Quyết định số 04/QĐSTTTT ngày 21/01/2021 về việc giao quản lý, vận
hành Trung tâm giám sát điều hành thông minh tỉnh
Quảng Trị cho Trung tâm CNTT-TT.
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Xây dựng trung tâm
giám sát điều hành an
toàn an ninh mạng
(SOC) tỉnh

Chỉ đạo triển khai thực
hiện chương trình, sách
giáo khoa giáo dục phổ
thông mới

Sở TTTT

Sở
GD ĐT

Đã triển khai thí điểm SOC tại Sở TTTT và tích hợp
lên hệ thống giám sát an ninh mạng quốc gia

- Sở GD&ĐT đã ban hành văn bản chỉ đạo các cơ sở
giáo dục triển khai chương trình giáo dục phổ thông
2018 ở lớp 6 theo Hướng dẫn số 1801/HD-SGDĐT
ngày 01/9/2021 về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ
giáo dục trung học năm học 2021-2022; hướng dẫn số
1803/HD-SGDĐT ngày 01/9/2021 về hướng dẫn hoạt
động của Hội đồng bộ môn văn hóa cấp tỉnh cấp
THCS, THPT và GDTX năm học 2021-2022.
- Sở đã tham mưu UBND tỉnh Quảng Trị ban hành
Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 về
việc Phê duyệt Danh mục thiết bị chương trình giáo
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dục phổ thông mới dành cho lớp 2 các trường phổ
thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị; Quyết định số
2153/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc Phê duyệt Danh mục thiết bị
chương trình giáo dục phổ thông mới dành cho lớp 6
các trường phổ thông trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
- Sở đã phối hợp với các nhà xuất bản, công ty có
sách giáo khoa được lựa chọn tổ chức hội thảo giới
thiệu sách giáo khoa; tập huấn bồi dưỡng sử dụng
sách giáo khoa lớp 2, lớp 6 theo hình thức trực tuyến
cho 100% cán bộ quản lý, giáo viên dự kiến dạy học
lớp 2, lớp 6 trong năm học 2021-2022. Phối hợp với
Nhà xuất bản Giáo dục tổ chức biên soạn, thẩm định
và tham mưu UBND tỉnh trình Bộ GD&ĐT phê duyệt
cuốn Tài liệu Giáo dục địa phương lớp 2, lớp 6 kịp
thời đưa vào sử dụng trong năm học 2021-2022.
- Sở đã hướng dẫn các cơ sở giáo dục triển khai giáo
dục STEM và hướng dẫn tổ chức Cuộc thi Khoa học
kỹ thuật học sinh trung học tại công văn số
1717/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 20/8/2021 về
hướng dẫn triển khai giáo dục STEM, hoạt động
NCKH và tổ chức Cuộc thi KHKT cấp tỉnh học sinh
trung học năm học 2021-2022.
- Sở GD&ĐT đã ban hành công văn số
1869/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 09/9/2021 về
việc hướng dẫn nhiệm vụ GDTC, TTTH, Y tế trường
học, GDQPAN và Bảo hiểm y tế năm học 2021-2022.

96

Thực hiện có hiệu quả
đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào
tạo

Sở
GD ĐT

- Sở GD&ĐT tiếp tục chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số
2621/KH-SGDĐT ngày 31/12/2020 về Kế hoạch
triển khai Quyết định số 1696/QĐ-BGDĐT ngày
26/6/2020 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT và Kế hoạch số
4371/KH-UBND ngày 25/9/2020 của UBND tỉnh
Quảng Trị về triển khai Quyết định số 628/QĐ-TTg
ngày 11/5/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc
thực hiện Kết luận số 51-KL/TW ngày 30/5/2019 của
Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị
Trung ương 8 (khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn
diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công
nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị
trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc
tế.
- Kết quả 100% các cơ sở giáo dục hoàn thành
chương trình năm học 2020-2021 theo đúng quy định.
- Chỉ đạo công tác chuẩn bị và tổ chức Kỳ thi tốt
nghiệp THPT năm 2021 an toàn, nghiêm túc; không
có cán bộ làm nhiệm vụ thi và thí sinh vi phạm quy
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chế thi; công tác chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19
đảm bảo tốt theo quy định. Kết quả có 7.572 học sinh
được công nhận tốt nghiệp chiếm tỷ lệ đỗ tốt nghiệp
toàn tỉnh năm 2021 là 94,09%.
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Đẩy mạnh thông tin,
tuyên truyền đối ngoại,
quảng bá hình ảnh tiềm
năng, lợi thế và mảnh
đất con người Quảng
Trị
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Chỉ đạo xây dựng Đề
án xây dựng các thiết
chế văn hóa - thể thao
cơ sở

99

Chỉ đạo triển khai Kết
luận số 76-KL/TW
ngày 4/6/2020 của Bộ
Chính trị về tiếp tục
thực hiện Nghị quyết số
33-NQ/TW
ngày
09/6/2014 của BCH
Trung ương Đảng XI
về xây dựng và phát
triển văn hoá, con
người Việt Nam đáp
ứng yêu cầu phát triển
bền vững đất nước”.

Sở TT và TT
VP UBND tỉnh

Sở VH, TT&DL

- Sở GD&ĐT chỉ đạo các cơ sở giáo dục thực hiện
nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của ngành học, cấp
học đạt kết quả tốt trong năm học 2021-2022.
- Ban hành các văn bản hướng dẫn các cơ quan báo
chí, hệ thống thông tin cơ sở tuyên truyền các ngày lễ
lớn, sự kiện quan trọng của quê hương, đất nước.
- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy triển khai
hướng dẫn thông tin tuyên truyền tại các Hội nghị
Giao ban báo chí định kỳ.
- Tham mưu các văn bản triển khai Luật Báo chí và
các văn bản quy phạm pháp luật liên quan về báo chí,
mạng xã hội.
- Tham mưu thông tin tuyên truyền quảng bá hình
ảnh, tiềm năng, lợi thế và mảnh đất, con người Quảng
Trị trên Cụm Thông tin đối ngoại cửa khẩu Quốc tế
Lao Bảo và La Lay; trên Cổng thông tin đối ngoại của
tỉnh.
- Cập nhật, chỉnh sửa thông tin về Quảng Trị trên
Bách khoa mở Wikipedia.
- Triển khai quảng bá hình ảnh của tỉnh trên mạng xã
hội Facebook và Youtube.
Ban hành Đề án xây dựng các thiết chế văn hóa - thể
thao cơ sở giai đoạn 2021-2025.
- Ngày 01/02/2021, Sở VH,TT&DL có Công văn số
97/SVHTTDL-QLVHGĐ gửi các Sở, ban, ngành về
việc lấy ý kiến về kế hoạch triển khai thực hiện Kết
luận số 76-KL/TW của Bộ Chính trị về việc tiếp tục
thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 09/6/2014
của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XI về xây
dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp
ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước.

Sở VH, TT&DL

- Ngày 24/2/2021, Sở VH,TT&DL đã có Tờ trình số
22/TTr-SVHTTDL gửi UBND tỉnh về việc ban hành
kế hoạch triển khai thực hiện Kết luận số 76 -KL/TW
ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc
tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày
09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI.
- Ngày 02/3/2021, UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số
39/KH-UBND ngày 02/3/2021 về triển khai Quyết
định số 2215/QĐ-TTg ngày 24/12/2020 của Thủ
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tướng Chính phủ thực hiện Kết luận số 76-KL/TW
ngày 04/6/2020 của Bộ Chính trị khóa XII về việc
tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày
09/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
khóa XI.
- Ngày 23/4/2021, Sở VH,TT&DL ban hành Kế
hoạch số 452/KH-SVHTTDL triển khai thực hiện Kế
hoạch số 39/KH-UBND ngày 02/3/2021 của UBND
tỉnh.
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Chỉ đạo tập trung công
tác quy hoạch các di
tích quốc gia đặc biệt.
Chỉ đạo quy hoạch di
tích Thành cổ Quảng
Trị và nâng cấp bảo
tàng Thành Cổ; quy
hoạch di tích quốc gia
hệ thống các công trình
khai thác nước cổ Gio
An. Xây dựng sản
phẩm du lịch gắn với
hệ thống giếng cổ Gio
An

Sở VH, TT&DL

- Tập trung công tác quy hoạch các di tích quốc gia
đặc biệt; quy hoạch di tích Thành Cổ Quảng Trị và
nâng cấp Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị
+ Ngày 08/02/2021, Sở VH,TT&DL có Tờ trình số
19/TTr-SVHTTDL về việc phê duyệt kế hoạch lập
nhiệm vụ quy hoạch bảo quản, tu bổ, phục hồi và phát
huy giá trị di tích lịch sử quốc gia đặc biệt.
+ Ngày 25/02/2021, UBND tỉnh ban hành Công văn
số 634/UBND-VX về việc phát huy giá trị di tích
Thành Cổ Quảng Trị, trong đó giao Sở VH,TT&DL
chủ trì, phối hợp các sở, ban ngành liên quan tham
mưu, đề xuất phương án đầu tư.
+ Ngày 14/04/2021, Sở có Tờ trình số 42/TTrSVHTTDL về việc báo cáo phương án đầu tư Bảo
tàng Thành Cổ Quảng Trị và nhiệm vụ quy hoạch di
tích quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị và những
địa điểm lưu niệm sự kiện 81 ngày đêm năm 1972.
+ Ngày 06/5/2021, UBND tỉnh có Công văn số
1729/UBND-CN về việc giao nhiệm vụ lập Báo cáo
đề xuất chủ trương đầu tư một số dự án trong Kế
hoạch đầu tư công trung hạn vốn ngân sách Trung
ương giai đoạn 2021-2025, trong đó, giao Sở Văn
hóa, Thể thao và Du lịch lập Báo cáo đề xuất chủ
trương đầu tư dự án Tôn tạo, nâng cấp Khu di tích
đặc biệt quốc gia Thành Cổ Quảng Trị, hạng mục:
Bảo tàng Thành Cổ.
+ Ngày 06/05/2021, Sở đã có Tờ trình số 53/TTrSVHTTDL về việc thẩm định báo cáo đề xuất chủ
trương đầu tư dự án: Tôn tạo, nâng cấp Khu di tích
quốc gia đặc biệt Thành cổ Quảng Trị, hạng mục:
Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị gửi Sở Kế hoạch và
Đầu tư Quảng Trị. Ngày 06/5/2021, Sở Kế hoạch và
Đầu tư đã có Báo cáo số 197/BC-SKH-KGVX về kết
quả thẩm định gửi UBND tỉnh.
+ Ngày 10/5/2021, UBND tỉnh có Tờ trình số 45/TTr
- UBND trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc xin
chủ trương đầu tư và phương án địa điểm xây dựng
Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị.
+ Ngày 12/5/2021, UBND có Tờ trình số 55/TTr-
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UBND trình Hội đồng nhân dân tỉnh phê duyệt chủ
trương đầu tư dự án: Tôn tạo, nâng cấp Khu di tích
đặc biệt quốc gia Thành Cổ Quảng Trị, hạng mục:
Bảo tàng Thành Cổ Quảng Trị.
+ Ngày 25/6/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành
Nghị quyết HĐND số 71/NĐ- HĐND phê duyệt chủ
trương đầu tư dự án Bảo tồn tôn tạo, nâng cấp các di
tích lịch sử cách mạng trọng điểm tỉnh Quảng Trị (Dự
án thành phần Khu lưu niệm Tổng Bí thư Lê Duẩn;
Bảo tàng Thành cổ Quảng Trị; Khu di tích Địa đạo
Vịnh Mốc).
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Chỉ đạo triển khai thực
hiện Quy hoạch phát
triển du lịch tỉnh QT

Sở VH,TT&DL
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Chỉ đạo triển khai các
hoạt động quảng bá,
xúc tiến du lịch

Sở VHTTDL,
TTXTĐT,TM và
DL

- Ngày 02/3/2021, Sở VH,TT&DL có Tờ trình số
28/TTr-SVHTTDL gửi UBND tỉnh đề xuất Dự án Hỗ
trợ đầu tư để kết nối, thúc đẩy phát triển du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn trong chiến lược phát
triển kinh tế - xã hội của tỉnh Quảng Trị.
- Từ ngày 26 – 27/3/2021, Sở VH,TT&DL đã tham
mưu UBND tỉnh tổ chức đoàn khảo sát một số điểm
du lịch tại huyện Hướng Hóa và Đakrông. Sau
chuyến khảo sát, ngày 17/3/2021 UBND tỉnh có
Thông báo số 32/TB-UBND về ý kiến chỉ đạo của
đồng chí Hoàng Nam – PCT UBND tỉnh giao Sở
VH,TT&DL chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan tổ
chức thực hiện lập Quy hoạch tỷ lệ 1/2000 đối với
điểm du lịch thác Ba Vòi và Thác Tà Puồng (hoàn
thành trong năm 2021), tổ chức tuyên truyền, quảng
bá về các tiềm năng của thác Ba Vòi và Tà Puồng…
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành các Quyết định
phê duyệt nhiệm vụ phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000
khu du lịch sinh thái Brai - Tà Puồng; Ba Vòi (Quyết
định số 2130/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 và Quyết
định số 2129/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND
tỉnh).
- Ngày 16/8/2021, Sở VH,TT&DL có Tờ trình số
1025/TTr-SVHTTDL về việc thẩm định dự toán kinh
phí dự toán lập Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ
1/2000 Khu du lịch sinh thái Brai – Tà Puồng, huyện
Hướng Hóa; Khu du lịch sinh thái thác Ba Vòi, huyện
Đakrông .
- Ngày 8/9/2021, Sở Kế hoạc và Đầu tư đã gửi UBND
tỉnh Báo cáo số 456/BC-KHĐT-TH và 458/BCKHĐT-TH về thẩm định dự toán lập Quy hoạch phân
khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch sinh thái thác
Ba Vòi.
- Sở đã thực hiện tuyên truyền, quảng bá du lịch
Quảng Trị trên các phương tiện thông tin truyền
thông như Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo
Quảng Trị, Tạp chí Cửa Việt, Facebook, Youtube,
Zalo… Đã tham mưu UBND tỉnh tổ chức Hội nghị
hợp tác phát triển Du lịch và Chương trình Farmtrip
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trong khuôn Lễ hội Thống nhất non sông và Khai
trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021 theo Kế
hoạch số 31/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND
tỉnh.
- Tham mưu UBND tỉnh làm việc với Hiệp hội Văn
hóa ẩm thực Việt Nam để tuyên truyền, quảng bá văn
hóa ẩm thực Quảng Trị.
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Chỉ đạo tổ chức cuộc
thi Logo và Slogan du
lịch Quảng Trị.

Sở VH, TT&DL
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Chỉ đạo hoàn thành
Quy hoạch quảng cáo
ngoài trời trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị đến năm
2025, tầm nhìn đến
năm 2035.

Sở VH, TT&DL
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Chỉ đạo hoàn thành đề
tài khoa học Nghiên
cứu bảo tồn các giá trị
di sản văn hóa phi vật
thể của “Các điệu hò
Quảng Trị”.

Sở VH, TT&DL
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Chỉ đạo xây dựng nghị
quyết bổ sung, sửa đổi
Nghị
quyết
số

Sở VH, TT&DL

- Sở VH,TT&DL đã tham mưu UBND tỉnh ban hành
Kế hoạch số 50/KH-UBND ngày 11/3/2021 về tổ
chức cuộc thi sáng tác biểu trưng (Logo) và khẩu
hiệu (Slogan) du lịch Quảng Trị. Sở tiếp nhận được
146 logo và 128 slogan dự thi. Theo kế hoạch, trong
tháng 9/2021, Sở sẽ tham mưu thành lập Ban Giám
khảo; tổ chức chấm tác phẩm dự thi; Tháng 10/2021:
tổ chức Lễ trao giải.
- Sở VH,TT&DL đã ban hành 03 tờ trình gửi cấp có
thẩm quyền: Tờ trình số 17/TTr-SVHTTDL ngày
04/2/2021, Tờ trình số 21/TTr-SVHTTDL ngày
24/02/2021, Tờ trình số 30/TTr-SVHTTDL ngày
18/3/2021 về việc phê duyệt dự toán kinh phí lập Quy
hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035. Ngày
08/4/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số
801/QĐ-UBND08/04/2021 phê duyệt dự toán lập
Quy hoạch Quảng cáo ngoài trời trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2035.
- Ngày 16/4/2021, Sở có Tờ trình số 43/TTrSVHTTDL về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà
thầu Dự án Quy hoạch quảng cáo ngoài trời trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị đến năm 2025, tầm nhìn đến năm
2035. Ngày 11/5/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết
định số 1126/QĐ-UBND phê duyệt kế hoạch lựa
chọn nhà thầu dự án.
- Ngày 05/8/2021, Sở ban hành Công văn số
978/SVHTTDL-QLVHGĐ về việc báo cáo thống kê
đánh giá hiện trạng công tác tuyên truyền, quảng cáo
ngoài trời trên địa bàn tỉnh.
Thời gian qua, Sở đã phối hợp với Phân viện Văn hóa
Nghệ thuật quốc gia Việt Nam tại Huế tiến hành
chỉnh sửa, bổ sung, hoàn chỉnh theo ý kiến góp ý của
các chuyên gia, các đơn vị liên quan; điền dã bổ sung
tư liệu nghiên cứu để hoàn thiện đề tài.
Ngày 09/8/2021, Sở đã có Tờ trình số 89/TTrSVHTTDL về việc tổ chức nghiệm thu đề tài nghiên
cứu khoa học và công nghệ gửi Sở Khoa học và Công
nghệ bố trí thời gian nghiệm thu Đề tài khoa học.
- Nghị quyết số 17/2013/HĐND ngày 31/7/2013 của
HĐND tỉnh có hiệu lực thi hành đến hết năm 2020
nhưng đến năm 2020, các mục tiêu đề ra trong nghị
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17/2013/HĐND về việc
đầu tư, bảo tồn, tôn tạo,
chống xuống cấp hệ
thống di tích lịch sử
văn hóa tỉnh Quảng Trị.
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Tiếp tục chỉ đạo xây
dựng sản phẩm du lịch
mới: Du lịch cộng đồng
gắn với Hệ thống giếng
cổ Gio An (Gio Linh).

Sở VH, TT&DL
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Chỉ đạo triển khai các
giải pháp kích cầu phát
triển du lịch do ảnh
hưởng của dịch bệnh
Covid-19.

Sở VH, TT&DL

quyết chưa hoàn thành theo lộ trình đề ra. Vì vậy,
ngày 03/11/2020, Sở VH,TT&DL đã có Tờ trình số
1140/TTr-SVHTTDL về việc lập đề nghị xây dựng
Nghị quyết quy phạm pháp luật năm 2021 gửi Sở Tư
pháp thẩm định. Tuy nhiên, tại Tờ trình số 342/TTrSTP ngày 19/11/2020 của Sở Tư pháp về việc đề nghị
ban hành văn bản trình UBND tỉnh và Công văn số
5522/ UBND-NC ngày 02/12/2020 của UBND tỉnh
về việc đề nghị xây dựng Nghị quyết của HĐND tỉnh
năm 2021 trình HĐND tỉnh đều không đưa Nghị
quyết số 17/2013/HĐND vào Danh mục lập đề nghị
xây dựng Nghị quyết 2021.
- Công tác đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp
hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị là
nhiệm vụ cấp thiết, cần được tiếp tục quan tâm thực
hiện. Vì vậy, ngày 29/01/2021, Sở VH,TT&DL đã
ban hành Kế hoạch số 92/KH-SVHTTDL về xây
dựng Đề án đầu tư, bảo tồn, tôn tạo, chống xuống cấp
hệ thống di tích lịch sử văn hóa tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2021-2030. Ngày 01/3/2021, Sở VH,TT&DL
tiếp tục có Công văn số 169/SVHTTDL-QLDSVH
gửi UBND các huyện, thị xã, thành phố về việc báo
cáo tình hình đầu tư, bảo tồn tôn tạo chống xuống cấp
di tích.
- Ngày 4/8/2021, Sở đã có Tờ trình số 85/TTrSVHTTDL về việc xem xét, trình HĐND tỉnh ban
hành Nghị quyết thông qua Đề án đầu tư, bảo tồn, tôn
tạo, chống xuống cấp hệ thống di tích lịch sử văn hóa
tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030. Tuy nhiên, tại
cuộc họp ngày 06/8/2021, UBND tỉnh yêu cầu Sở
VH,TT&DL tiếp tục hoàn thiện Đề án để trình Kỳ
họp thứ 4, khóa VIII. Hiện nay, Sở đang tiếp tục hoàn
thiện hồ sơ dự thảo Đề án, điều chỉnh giai đoạn 20222026, định hướng đến năm 2030.
Sở đã chỉ đạo Trung tâm Quản lý Di tích và Bảo tàng
tỉnh tiếp tục thực hiện lập hồ sơ nhiệm vụ quy hoạch,
lấy ý kiến cộng đồng dân cư và các Sở, ban, ngành,
để hoàn thiện hồ sơ. Đồng thời hướng dẫn, khuyến
khích cộng đồng dân cư phát triển du lịch cộng đồng
gắn với Hệ thống giếng cổ Gio An, trong đó tiêu biểu
là “Vườn hoa Òm Đi” tại thôn An Nha, đã thu hút
hàng trăm lượt khách đến tham quan, chiêm ngưỡng.
Để kích cầu phát triển du lịch do ảnh hưởng của dịch
bệnh Covid-19, Sở VH,TT&DL đã tham mưu UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày
09/02/2021 về việc tổ chức Lễ hội Thống nhất non
sông và Khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021
với nhiều hoạt động lễ hội sôi nổi, hấp dẫn như: Lễ
Thượng cờ “Thống nhất non sông”, Đua thuyền
truyền thống, Hội nghị hợp tác phát triển Du lịch và
Chương trình Farmtrip, Cuộc thi tuyển chọn Đại sứ
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Chỉ đạo hỗ trợ các nhà
đầu tư, nhất là các nhà
đầu tư chiến lược triển
khai các dự án du lịch.

Sở VH, TT&DL
Trung tâm
XTĐTTMDL

110

Chỉ đạo xây dựng Nghị
quyết về “Chính sách
hỗ trợ phát triển du lịch
trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị” trình HĐND tỉnh.
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Chỉ đạo tổ chức Đại hội
Thể dục, thể thao các
cấp tiến tới tổ chức Đại
hội Thể dục Thể thao
tỉnh Quảng Trị lần thứ
VIII năm 2021- 2022;
Chuẩn bị lực lượng vận
động viên tham gia Đại
hội thể dục thể thao
toàn quốc lần thứ IX
năm 2022.

Sở VH, TT&DL

Du lịch, Hội chợ văn hóa ẩm thực, Lễ hội bia, Trình
diễn nghệ thuật ánh sáng, Hội Đu, Hội bài chòi…
Sở VH,TT&DL đã phối hợp các Sở ngành, đơn vị
liên quan hỗ trợ Tập đoàn T&T thực hiện giải phóng
mặt bằng chuẩn bị triển khai dự án du lịch tại xã Gio
Hải; Hỗ trợ các nhà đầu tư nghiên cứu xây dựng các
dự án đầu tư dịch vụ - du lịch như: dự án đầu tư
homestay và dịch vụ ăn uống giải trí của công ty cổ
phần TKT Thiện Nhân Văn, dự án Khu đô thị mới
Bắc Thành Cổ của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn, dự án
đầu tư phát triển Khu du lịch sinh thái Bàu Giàng
Sở VH,TT&DL đã tham mưu xây dựng dự thảo Nghị
quyết của HĐND tỉnh về “Chính sách hỗ trợ phát
triển du lịch trên địa bàn tỉnh Quảng Trị”; tổ chức lấy
ý kiến của các Sở ngành, đơn vị liên quan, gửi Sở Tư
pháp thẩm định và đã trình UBND tỉnh (tháng
8/2021). Sau khi xem xét, UBND tỉnh yêu cầu chỉnh
sửa, bổ sung một số nội dung của Nghị quyết. Đến
nay, Sở đã hoàn thành công tác chỉnh sửa, bổ sung
nội dung của Nghị quyết. Trong thời gian sắp tới (dự
kiến trong tháng 9) sẽ tổ chức cuộc họp để lấy ý kiến
của các Sở ngành, đơn vị liên quan; và lấy ý kiến trên
Website UBND tỉnh (lần 2); sau đó tiếp tục bổ sung,
hoàn thiện Nghị quyết gửi Sở Tư pháp thẩm định. Dự
kiến sẽ trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua vào
tháng 11/2021.
Thực hiện Kế hoạch số 5576/KH-UBND ngày
04/12/2020 của UBND tỉnh về việc tổ chức Đại hội
Thể dục thể thao các cấp và Đại hội Thể dục thể thao
tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII, năm 2021-2022:
- Ngày 21/12/2020, Sở VH,TT&DL có Tờ trình số
104/TTr-SVHTTDL về việc thành lập Ban Chỉ đạo
Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị lần thứ VIII,
năm 2021-2022. Ngày 15/01/2021, UBND tỉnh ban
hành Quyết định số 92/QĐ-UBND về việc thành lập
Ban Chỉ đạo Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị
lần thứ VIII, năm 2021-2022.
- Ngày 20/01/2021, Sở VH,TT&DL có Tờ trình số
10/TTr-SVHTTDL về việc phê duyệt quyết định
thành lập Ban Tổ chức Đại hội TDTT tỉnh Quảng Trị.
- Ngày 05/2/2021, Ban Chỉ đạo Đại hội TDTT tỉnh đã
ban hành Quyết định số 322/QĐ-BCĐ về thành lập
Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh Quảng Trị
lần thứ VIII, năm 2021-2022.
- Tổ chức Lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn,
nghiệp vụ về công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp
năm 2021.
- Tuy nhiên, tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến
phức tạp và kéo dài từ đầu năm đến nay đã làm ảnh
hưởng đến công tác tổ chức Đại hội TDTT các cấp,
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một số môn phải tạm hoãn thi đấu, việc thực hiện
nhiệm vụ chậm so với kế hoạch đề ra; dự kiến sau khi
dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, Ban Tổ chức Đại
hội TDTT tỉnh sẽ tiếp tục triển khai tổ chức Đại hội
TDTT các cấp và thông báo thời gian cụ thể đến các
địa phương, đơn vị. Kết quả tổ chức Đại hội TDTT
các cấp đến thời điểm hiện tại: toàn tỉnh có 6/9 huyện
đã chỉ đạo Đại hội điểm cấp xã; có 6/10 huyện, thị xã,
TP tổ chức 10 môn thi đấu trong chương trình Đại hội
TDTT cấp huyện, còn lại các huyện Vĩnh Linh, Gio
Linh, Cam Lộ và huyện đảo Cồn Cỏ chưa tổ chức Đại
hội. Đại hội TDTT cấp tỉnh đã tổ chức được 01/15
môn (phân môn) trong chương trình thi đấu.

112

113

114

Chỉ đạo tục hoàn thiện
Nghị quyết Quy định
mức thưởng đối với vận
động viên, huấn luyện
viên thể thao tỉnh
Quảng Trị lập thành
tích tại các giải thể thao
cấp tỉnh

Triển khai Thực hiện
NQ 20-NQ/TƯ của
BCH TW khóa XII,
Chương trình hành
động 111-CTHĐ/TU
của Tỉnh Ủy về công
tác chăm sóc và bảo vệ
sức khỏe nhân dân và
công tác dân số trong
tình hình mới.
Chỉ đạo nâng cao chất
lượng công tác khám

Sở VH, TT&DL

Sở Y tế

Sở Y tế

- Ngày 21/01/2021, Sở VH,TT&DL có Tờ trình số
11/TTr-SVHTTDL gửi UBND tỉnh về việc xem xét
trình Hội đồng nhân dân ban hành Nghị quyết Quy
định mức thưởng đối với HLV, VĐV thể thao lập
thành tích tại các giải thi đấu thể thao trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị.
- Ngày 22/01/2021, Sở VH,TT&DL có Báo cáo số
08/BC-SVHTTDL về giải trình, tiếp thu ý kiến Báo
cáo thẩm định đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định
mức thưởng đối với HLV, VĐV thể thao lập thành
tích tại các giải thi đấu thể thao trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị.
- Ngày 29/7/2021, Sở VH,TT&DL có Tờ trình số
82/TTr-SVHTTDL gửi UBND tỉnh xem xét, trình
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết Quy định mức
thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể
thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích trong thi đấu
tại các đại hội, giải thi đấu thể dục thể thao.
- Ngày 30/8/2021, HĐND tỉnh đã ban hành Nghị
quyết số 107/2021/NQ-HĐND về Quy định mức
thưởng đối với huấn luyện viên, vận động viên thể
thao của tỉnh Quảng Trị lập thành tích trong thi đấu
tại các đại hội, giải thi đấu thể dục thể thao.
-Tiến hành rà soát sắp xếp lại đội ngũ cộng tác viên
dân số thôn, khu phố cụm dân cư. Đến nay toàn tỉnh
có 1.460 cộng tác viên (giảm 170 người so với năm
2020). Đồng thời thực hiện các chính sách đãi ngộ
cho đội ngũ này theo đúng quy định của Nghị quyết.
-Tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép cung cấp
dịch vụ dân số - KHHGĐ tại 52 xã, phường , thị trấn
có mức sinh cao, thuộc xã khó khăn.
Nhằm định hướng và thúc đẩy các bệnh viện tiến
hành các hoạt động cải tiến và nâng cao chất lượng
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chữa bệnh tại các cơ sở
y tế
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Triển khai Nghị quyết
45/2020//NQ-HĐND
của HĐND tỉnh về
chính sách dân số và
phát triển tỉnh Quảng
Trị giai đoạn 20212025, tầm nhìn đến
2030

Sở Y tế
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Kéo dài đê chắn cát
cảng Cửa Việt và nạo
vét luồng hàng hải Cửa
Việt

Sở GTVT
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Nâng cao hiệu lực, hiệu

Sở GTVT

nhằm cung ứng dịch vụ y tế an toàn, chất lượng, hiệu
quả và đem lại sự hài lòng cho người bệnh, người dân
và nhân viên y tế, Sở Y tế đã ban hành các văn bản về
việc kiểm tra, đánh giá chất lượng bệnh viện định kỳ
hằng năm ( Kế hoạch số 05/KH-SYT ngày
15/01/2021, Quyết định số 65/QĐ-SYT ngày
15/01/2021 về việc thành lập Đoàn kiểm tra, đánh giá
chất lượng bệnh viện, công tác y tế dự phòng, công
tác DS-KHHGĐ năm 2020). Đồng thời công tác
hướng dẫn thực hành, công tác đào tạo nâng cao năng
lực chuyên môn của các y bác sĩ cũng luôn được
ngành Y tế chú trọng. Sở Y tế đã có nhiều văn bản
hướng dẫn, chỉ đạo về công tác hành nghề cũng như
đào tạo chuyên môn
- Tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số
06/KH-UBND ngày 14/01/2021 về thực hiện Nghị
quyết 45/2020/NQ-HĐND tỉnh; Chỉ đạo các huyện:
ban hành thực hiện Nghị quyết 45/2020/NQ-HĐND
tỉnh tại địa phương.
- Tình hình phổ biến Nghị quyết: ại tỉnh: Tổ chức phổ
biến, quán triệt Nghị quyết cho 100% công chức viên
chức dân số từ tỉnh đến huyện, xã. Tại huyện: Tổ
chức phổ biến cho đại diện lãnh đạo các ngành, đoàn
thể cấp huyện và lãnh đạo chủ chốt cấp xã. Ngoài ra,
tổ chức hội nghị chuyên đề triển khai Nghị quyết cho
hơn 500 đại biểu là bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu
phố và các ngành, đoàn thể của 12 xã thuộc huyện
Vĩnh Linh, Triệu phong
Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn
bản số 2217/UBND-CN ngày 02/6/2021 gửi Bộ
KH&ĐT, Bộ GTVT về việc hỗ trợ triển khai thực
hiện các dự án giao thông vận tải quan trọng trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị trong kế hoạch đầu tư trung hạn
giai đoạn 2021-2025, theo đó UBND tỉnh đề nghị Bộ
GTVT xem xét, sớm hoàn thành công tác chuẩn bị
đầu tư để triển khai thực hiện dự án trong giai đoạn
2021-2025
Sở GTVT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Văn
bản số 2590/UBND-CN ngày 24/6/2021 gửi Bộ
GTVT, Cục Hàng hải Việt Nam V/v đề nghị bố trí
nguồn kinh phí nạo vét luồng hàng hải ra, vào cảng
Cửa Việt; theo đó đề nghị Bộ GTVT ủy quyền cho
tỉnh lập đề án nạo vét luồng hàng hải và vùng nước
trước khu bến cảng Cửa Việt theo hình thức xã hội
hóa; đồng thời đề nghị bố trí ngân sách nhà nước thực
hiện nạo vét hàng năm
Ban ATGT đã hợp đồng với Đài Phát thanh - Truyền
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quả và kỷ cương thực
thi pháp luật về an toàn
giao thông
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Phối hợp Tổng cục
Đường bộ Việt Nam
triển khai xây dựng
hoàn thành, nối thông
tuyến tránh phía Đông
thành phố Đông Hà

Sở GTVT
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Phối hợp Ban QLDA
đường Hồ Chí Minh
triển khai xây dựng
đoạn từ Quốc lộ 1 đến
cao tốc Cam Lộ - La
Sơn và tìm kiếm, huy
động các nguồn vốn để
xây dựng, nâng cấp các
đoạn tuyến còn lại của
Quốc lộ 15D theo QH

Sở GTVT
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Đề án tái cơ cấu vận tải
hành khách tuyến cố
định trên địa bàn tỉnh

Sở GTVT

hình tỉnh; Trung tâm Truyền hình Việt Nam khu vực
Miền Trung - Tây Nguyên (VTV8), để sản xuất các
phóng sự, bản tin và phát sóng trên Đài PTTH tỉnh
tuyên truyền về trật tự ATGT; đồng thời phản ánh và
cập nhật thường xuyên công tác bảo đảm trật tự
ATGT, cảnh báo nguy cơ cao gây TNGT, các biện
pháp phòng tránh TNGT đường bộ, đường sắt, đường
thủy nội địa…
Ban ATGT đã hợp đồng với Trung tâm Đào tạo và sát
hạch lái xe Quảng Trị, để tuyên truyền các quy định
về trật tự ATGT trên màn hình LED và pa nô để các
học viên và người nhà học viên đến học lái xe.
Thực hiện nội dung Văn bản số 8142/BGTVT-KHĐT
ngày 09/8/2021 của Bộ GTVT về việc giao Chủ đầu
tư thực hiện dự án, Sở GTVT đã có báo cáo và tham
mưu UBND tỉnh nội dung cam kết thực hiện nhiệm
vụ chủ đầu tư Dự án tại văn bản số 2200/SGTVT-KH,
văn bản số 2641/SGTVT-KH ngày 22/9/2021, UBND
tỉnh đã có Văn bản số 3591/UBND-CN ngày
13/8/2021, số 4451/UBND-CN ngày 22/9/2021 gửi
Bộ GTVT về việc cam kết thực hiện Dự án. Sở
GTVT tiếp tục phối hợp với các cơ quan của Bộ để
dự án sớm được thẩm định chủ trương đầu tư và thực
hiện trong kế hoạch trung hạn giai đoạn 2021-2025
UBND tỉnh có Văn bản số 2217/UBND-CN ngày
02/6/2021 gửi Bộ KH&ĐT, Bộ GTVT về việc hỗ trợ
triển khai thực hiện các dự án giao thông vận tải quan
trọng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị trong kế hoạch đầu
tư trung hạn giai đoạn 2021-2025, kiến nghị:
+ Đối với việc đầu tư đoạn từ đoạn từ Quốc lộ 1 đến
đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn và đoạn từ đường Hồ
Chí Minh nhánh Tây đến cửa khẩu quốc tế La Lay:
ưu tiên bố trí vốn trong kế hoạch trung hạn giai đoạn
2021-2025 để thực hiện.
+ Đối với việc đầu tư đoạn từ đường cao tốc Cam Lộ
- La Sơn đến đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, là đoạn
tuyến xây dựng mới với chiều dài khoảng 34km được
Ngân hàng phát triển châu Á (ADB) rất quan tâm và
đưa vào danh mục các dự án triển khai trong giai
đoạn 2020-2022 tại Biên bản ghi nhớ ngày 12/8/2019
giữa Bộ KHĐT và ADB; đồng thời, Ngân hàng Thế
giới tại Việt Nam cũng đang quan tâm, nghiên cứu để
tài trợ nguồn vốn triển khai thực hiện. UBND tỉnh đề
nghị Bộ GTVT quan tâm, đưa dự án vào kế hoạch
đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 từ các
nguồn vốn ODA (ADB,WB...).
Sở GTVT đã tổ chức họp các đơn vị vận tải tuyến cố
định nội tỉnh để lấy ý kiến góp ý về Đề án tái cơ cấu
tuyến vận tải hành khách cố định nội tỉnh, hiện đã
tổng hợp ý kiến tham gia góp ý của các đơn vị, đang
hoàn thiện để trình UBND tỉnh xem xét
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Đã được HĐND tỉnh phê duyệt CTĐT, đang triển
khai các bước tiếp theo
UBND tỉnh đã giao Ban QLDA ĐTXD các công trình
giao thông lập báo cáo nghiên cứu khả thi tại Văn bản
số 540/UBND-CN ngày 09/2/2021. Ngày 25/8/2021,
Ban QLDA ĐTXD các công trình giao thông tỉnh đã
trình Bộ GTVT thẩm định Báo cáo nghiên cứu khả thi
tại Tờ trình số 805/TTr-BQLDA; Sở GTVT sẽ phối
hợp với các cơ quan liên quan trong quá trình triển
khai thực hiện dự án
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Dự án đường ven biển
kết nối hành lang kinh
tế
Đông-Tây,
tỉnh
Quảng Trị

Sở GTVT
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Định hướng cấp nước
đô thị trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị đến năm
2025 và tầm nhìn đến
năm 2050

Sở
Xây dựng

Đã được UBND tỉnh đưa ra khỏi nhiệm vụ trọng tâm
tại Văn bản số 1869/UBND-CN ngày 14/5/2021.
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Chỉ đạo ban hành và
triển khai thực hiện
Chương trình phát triển
nhà ở trên địa bàn tỉnh
định kỳ 5 năm

Sở
Xây dựng

- UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình phát triển
nhà ở tại Quyết định số 3698/QĐ-UB ngày
21/12/2020.
- Hiện nay, Sở Xây dựng đang triển khai xây dựng Kế
hoạch 5 năm và hàng năm. Dự kiến 30/9/2021 sẽ lấy
ý kiến các sở, ngành liên quan; hoàn thành trong năm
2021.
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Chỉ đạo ban hành quy
định quản lý sử dụng và
bảo trì các kết cấu,
công trình dạng tháp
(cần trục tháp, máy vận
thăng, cột ăng ten) tại
các công trình xây dựng
trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị theo Thông tư
29/2016/TT-BXD

Sở
Xây dựng

- Đã được UBND tỉnh đưa ra khỏi nhiệm vụ trọng
tâm tại văn bản số 3866/UBND-CN ngày 28/6/2021. Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở xây dựng đã thay
thế bằng các Văn bản hướng dẫn: Số 1563/SXD-HD
ngày 01/9/2021 hướng dẫn quản lý, sử dụng cần trục
tháp, máy vận thăng tại các công trình xây dựng; số
1663/SXD-HD ngày 14/9/2021 hướng dẫn quy định
bảo trì công trình tháp thu phát sóng viễn thông,
truyền thanh, truyền hình trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
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Chỉ đạo lập Quy hoạch
xây dựng khu vực ven
biển tỉnh Quảng Trị
Chỉ đạo ban hành đơn
giá nhân công xây
dựng, đơn giá ca máy
và thiết bị thi công xây
dựng, các bộ đơn giá
xây dựng áp dụng trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị
Chỉ đạo thành lập Hiệp
hội bất động sản tỉnh
Quảng Trị,sàn bất động
sản.

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Sở Xây dựng

Quy hoạch được Công ty cổ phàn Tập đoàn T&T đề
xuất tài trợ kinh phí. Sở Xây dựng đã gửi Công ty văn
bản, các tài liệu có liên quan để phối hợp thực hiện;
trong đó, đề xuất Công ty xây dựng ý tưởng để báo
cáo Lãnh đạo tỉnh, làm căn cứ lập nhiệm vụ và đồ án
quy hoạch.
Ngày 20/7/2021, Sở Xây dựng đã báo cáo với
UBND tỉnh và các Sở, Ban, ngành về Đơn giá nhân
công xây dựng trên địa bàn tỉnh. Hiện nay, Sở đang
phối hợp với Chi nhánh Viện nghiên cứu Kinh tế xây
dựng và Đô thị tại thành phố Đà Nẵng tiến hành khảo
sát bổ sung để hoàn thiện trình UBND tỉnh. Dự kiến
hoàn thành trong năm 2021.
Sở Xây dựng cơ bản hoàn thành các thủ tục thành lập
Ban vận động, dự kiến hoàn thành năm 2021. Ngày
09/7/2021, Sở Xây dựng có công văn số 1151/SXDHTKT đề nghị UBND tỉnh cho phép điều chỉnh cán
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Chỉ đạo triển khai thực
hiện KH số 5807/KHUBND
ngày
17/12/2020

Sở KHCN

bộ tham gia Ban vận động để phù hợp với tình hình tổ
chức bộ máy nhân sự hiện nay của Sở, đề xuất UBND
tỉnh quan tâm, đồng ý.
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 5807/KH-UBND
ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh, trong quý 1/2021,
Sở đã tổ chức làm việc với UBND huyện Gio Linh về
triển khai thực hiện Kế hoạch số 5807/KH-UBND
ngày 17/12/2020 của UBND tỉnh tại địa phương.
- Về nhiệm vụ thúc đẩy hỗ trợ phát triển hệ sinh thái
khởi nghiệp đổi mới sáng tạo gắn với thực hiện có
hiệu quả Kế hoạch số 3690/KH-UBND ngày
14/8/2019 “về việc Hỗ trợ khởi nghiệp đổi mới sáng
tạo trên địa bàn tỉnh Quảng Trị đến 2025”: Sở đang tổ
chức tiếp nhận, tổng hợp hồ sơ tham gia Cuộc thi
Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh Quảng Trị năm
2021 của các cá nhân/tổ chức.
- Sở đang tiến hành rà soát, đánh giá trình độ công
nghệ sản xuất của các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
để đưa ra lộ trình đổi mới công nghệ thiết bị phù hợp.
Chú trọng công tác phát triển các doanh nghiệp
KH&CN. Trong quý III/2021, Sở đã hướng dẫn thủ
tục cho 02 doanh nghiệp thành lập doanh nghiệp
KH&CN (Công ty TNHH Định Sơn Mai Thị Thủy,
Công ty TNHH Dược liệu hữu cơ An Xuân) và đến
nay đã cấp Giấy chứng nhận doanh nghiệp KH&CN
cho công ty TNHH Dược Liệu hữu cơ An Xuân.
- Công tác hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tạo điều
kiện thuận lợi cho quá trình phát triển các sản phẩm,
dich vụ, mô hình kinh tế mới được tăng cường: Sở đã
trình và đề nghị UBND tỉnh đồng ý và gửi văn bản
cho Cục Sở hữu trí tuệ cho phép sử dụng tên địa danh
“Cam Lộ” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Dược
liệu án xoa Cam Lộ”, sử dụng tên địa danh “Cam Lộ”
để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Ổi Cam Lộ”... Triển
khai các đề tài, dự án cấp tỉnh góp phần hỗ trợ xây
dựng và phát triển thương hiệu cho các sản phẩm đặc
sản, truyền thống của tỉnh như: “Quản lý và phát triển
nhãn hiệu tập thể Rượu men lá Ba Nang, nhãn hiệu
chứng nhận Nước mắm Cửa Việt”;“Xác lập quyền chỉ
dẫn địa lý “Chè vằng Quảng Trị” cho các sản phẩm
chè vằng của tỉnh Quảng Trị”;“Quản lý, khai thác và
phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm Nước
nắm Mỹ Thủy”... Đối với sản phẩm cà phê Khe Sanh,
Sở đang hoàn thiện Hồ sơ triển khai nhiệm vụ
KH&CN cấp quốc gia thuộc Chương trình phát triển
tài sản trí tuệ thực hiện từ năm 2022 đã được Bộ
KH&CN phê duyệt “Xây dựng, quản lý và phát triển
chỉ dẫn địa lý cho sản phẩm cà phê Khe Sanh, tỉnh
Quảng Trị”.
- Sở đẩy mạnh hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng
suất chất lượng, nâng cao sức cạnh tranh, hội nhập
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quốc tế thông qua việc áp dụng tiêu chuẩn quốc tế
trong quản trị; các công cụ năng cao năng suất chất
lượng; Hỗ trợ áp dụng các quy chuẩn địa phương,
quốc gia và quốc tế; Hướng dẫn, hỗ trợ các tổ chức,
doanh nghiệp xây dựng và áp dụng tiêu chuẩn cơ sở
cho các sản phẩm, dịch vụ nhằm tăng cường năng lực
sản xuất, nâng cao chất lượng sản phẩm hàng hóa. Đã
tiếp nhận và xử lý 25 hồ sơ công bố hợp quy sản
phẩm hàng hóa điện điện tử của 02 doanh nghiệp
nhập khẩu cho 25 lô hàng. Tổ chức 03 lớp tập huấn
quy định về đo lường đối với lượng của hàng đóng
gói sẵn và hướng dẫn trình tự, thủ tục công bố dấu
định lượng; công bố hợp chuẩn; mã số mã vạch; tiêu
chuẩn cơ sở; ghi nhãn sản phẩm hàng hóa; 03 lớp tập
huấn hướng dẫn duy trì, cải tiến và áp dụng Hệ thống
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO
9001:2015 cho đại diện lãnh đạo, cán bộ, công chức
của UBND các xã, phường, thị trấn áp dụng năm
2021 và các sở, ban, ngành, đơn vị. Hoàn thiện hồ sơ
đề nghị Hội đồng Giải thưởng chất lượng quốc gia
xem xét tặng Giải thưởng chất lượng quốc gia loại
hình sản xuất nhỏ và vừa cho 02 doanh nghiệp Công
ty TNHH Cao dược liệu Định Sơn Mai Thị Thủy và
Công ty TNHH MTV QT Hùng Dung…
- Trong lĩnh vực nghiên cứu ứng dụng, Sở tập trung
nghiên cứu, đề xuất đặt hàng, giao trực tiếp các
nghiên cứu khoa học trên lĩnh vực công nghệ ưu tiên
có khả năng ứng dụng vào thực tiễn để phát triển các
sản phẩm cụ thể, phù hợp với lợi thế cạnh tranh của
địa phương, trong từng ngành và các công nghệ chiến
lược, nền tảng của CMCN 4.0, có tác động lan tỏa
đến các ngành, lĩnh vực khác

129

Chỉ đạo triển khai thực
hiện NQ số 31/2017
ngày 14/12/2017 của
HĐND tỉnh

Sở KHCN

Sở Khoa học và Công nghệ đã ban hành Quyết định
cấp kinh phí ngân sách nhà nước cấp tỉnh hỗ trợ triển
khai 04 dự án trong lĩnh vực nông nghiệp (kinh phí hỗ
trợ 165 triệu đồng); hỗ trợ 03 đối tượng trong lĩnh
vực sở hữu trí tuệ (kinh phí hỗ trợ 103 triệu đồng); hỗ
trợ 06 đối tượng trong lĩnh vực tiêu chuẩn đo lường
chất lượng (kinh phí hỗ trợ 60 triệu đồng); Trình
UBND tỉnh đề nghị hỗ trợ kinh phí dự án trong lĩnh
vực đổi mới công nghệ, ứng dụng công nghệ cao
trong chế biến sâu dược liệu. Ban hành Hướng dẫn
thực hiện Chính sách hỗ trợ ứng dụng, nhân rộng các
kết quả KH&CN trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2017-2025 phù hợp với điều kiện thực tế tại đại
phương và xây dựng dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ
sung Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐND ngày
14/12/2017 của HĐND tỉnh và tổ chức lấy ý kiến góp

58
ý của các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị
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Chỉ đạo tổng điều tra
kinh tế và cơ sở hành
chính năm 2021

Cục Thống kê

Cuộc Tổng điều tra được thực hiện thu thập bằng hình
thức CAPI và Webform qua hai giai đoạn; Giai đoạn
1: từ 01/03/2021 đến hết 30/05/2021, điều tra doanh
nghiệp/HTX, đơn vị sự nghiệp, hiệp hội; điều tra cơ
sở hành chính. Giai đoạn 2: Từ 01/7 đến 30/7/2021,
điều tra cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể, cơ sở tôn
giáo, tín ngưỡng. Tiến độ thực hiện đảm bảo quy định
và mức độ hoàn thành đạt 100% tất cả các đơn vị đã
rà soát thuộc đối tượng điều tra và đảm bảo số lượng
và chất lượng các loại phiếu điều tra quy định.
Công tác tập huấn nghiệp vụ thực hiện đảm bảo theo
Phương án, công tác tuyên truyền được chú trọng và
bằng nhiều hình thức, truyền tải sâu rộng đến các địa
bàn trong tỉnh, các đối tượng điều tra.
Hiện nay công tác thu thập thông tin đã hoàn thành và
đang tiến hành nghiệm thu cấp tỉnh, dự kiến hoàn
thành vào cuối tháng 10 năm 2021.
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Sáp nhập Chi cục
Thống kê cấp huyện
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Chỉ đạo Hội nghị
Trung tâm XTĐT
XTĐT Quảng Trị 2021
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Ban hành PA phân
công cơ quan thuế quản
lý thuế với người nộp
thuế trên địa bàn TP
Đông Hà

Cục Thống kê

UBND TP Đông
Hà

Cục Thống kê Quảng Trị đã tiến hành sắp xếp sáp
nhập từ mô hình 7 phòng thành mô hình 5 phòng tại
Cơ quan Cục; sáp nhập 2 Chi cục thống kê cấp huyện
(Vĩnh Linh, Cồn Cỏ) thành Chi cục Thống kê khu
vực Vĩnh Linh – Cồn Cỏ; thực hiện điều động, bổ
nhiệm nhân sự theo quyết định đã được phê duyệt.
Riêng đối với 4 Chi cục Thống kê: Triệu Phong, thị
xã Quảng Trị, Gio Linh, Cam Lộ theo đề án được
duyệt sẽ sáp nhập trong Quý IV năm 2021, nhưng do
hiện nay Ngành Thống kê đang triển khai thực hiện
Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của
Chính phủ, vì vậy Tổng cục Thống kê đã có công văn
chỉ đạo tạm dừng việc sáp nhập Chi cục Thống kê cấp
huyện thuộc diện sáp nhập vào Quý IV/2021và sẽ
thực hiện sau khi phương án sắp xếp lại mô hình tổ
chức theo NĐ 101/2020/NĐ-CP được phê duyệt.
Do tình hình dịch Covid-19 nên tạm hoãn
Hiện nay, UBND thành phố đã đề xuất phương án
phân công cơ quan thuế quản lý thuế với người nộp
thuế trên địa bàn TP Đông Hà trình BTV Thành uỷ
cho ý kiến, kiến nghị UBND tỉnh xem xét, quyết định
7
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Ban hành và chỉ đạo
triển khai thực hiện
Chương trình XTĐT
năm 2021

Sở KHĐT, TT
XTĐT, TM&DL,
BQLKKT tỉnh

Tham mưu UBND tỉnh
ban hành quyết định
sửa đổi, bổ sung Quyết
định số 03/2017/QĐUBND ngày 14/3/2017
về ban hành Quy chế
phối hợp quản lý nhà
nước đối với doanh
nghiệp và hộ kinh
doanh trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị

Sở
KH và ĐT

Sở KH&ĐT đã tham mưu cho UBND tỉnh ban hành
Chương trình XTĐT năm 2021 số 232/QĐ-UBND
ngày 28/01/2021; Sở đã và đang triển khai thực hiện
các hoạt động XTĐT năm 2021 tại Quyết định số
1909/QĐ-UBND ngày 26/7/2021
BQL Khu kinh tế đã xây dựng Chương trình xúc tiến
đầu tư năm 2021 tại Văn bản số 162/CTr-KKT ngày
24/02/2021.
Sở đã phối hợp với các Sở ngành địa phương tổ chức
đánh giá lại kết quả thực hiện công tác quản lý sau
đăng ký thành lập giai đoạn 2017-2020; Thực hiện
báo cáo tình hình quản lý nhà nước năm 2020 gửi Bộ
Kế hoạch và Đấu tư trong tháng 3/2021 theo quy định
tại thông tư liên tịch số 04/2015/TTLT-BKHĐTBNV-BTV ngày 28/5/2015. Quyết định số
03/2017/QĐ-UBND ngày 14/3/2017 (Quyết định 03)
được ban hành trên cơ sở Luật Doanh nghiệp 2014 và
các Nghị định, Thông tư hướng dẫn Luật Doanh
nghiệp 2014; Nghị định số 50/2015/NĐ-CP ngày
1/6/2016 của Chính phủ về quy định về xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực kế hoạch đầu tư
(Nghị định 50); Căn cứ Thông tư liên tịch số
04/2015/TTLT-BKHĐT-BTC-BNV ngày 28/5/2015
của liên Bộ: Kế hoạch và Đầu tư - Tài chính - Nội vụ
về việc ban hành Quy chế phối hợp mẫu giữa các cơ
quan chức năng trên địa bàn tỉnh, thành phố trực
thuộc Trung ương trong quản lý nhà nước đối với
doanh nghiệp sau đăng ký thành lập (Thông tư 04)
;Căn cứ Thông tư liên tịch số 01/2016/TTLTBKHĐT-BTC ngày 23/02/2016 của Liên Bộ: Kế
hoạch và Đầu tư - Tài chính hướng dẫn việc trao đổi
thông tin về doanh nghiệp giữa hệ thống thông tin
quốc gia về đăng ký doanh nghiệp về hệ thống thông
tin thuế (Thông tư 01). Hiện nay, Luật Doanh nghiệp
2020 và các văn bản hướng dẫn đã được ban hành và
có hiệu lực thực hiện. Tuy nhiên, một số văn bản
được áp dụng để xây dựng Quyết định số 03 như
Nghị định 50 (Bộ KH&ĐT đã dự thảo Nghị định sửa
đổi, bổ sung và lất ý kiến các đơn vị); Thông tư 04,
Thông tư 01 hiện nay vẫn chưa được dự thảo sửa đổi,
bổ sung. Vì vậy, để có cơ sở tham mưu tham mưu
UBND tỉnh ban hành quyết định sửa đổi, bổ sung
Quyết định số 03 theo đúng quy định của pháp luật,
tránh tình trạng phải điều chỉnh, bổ sung nhiều lần khi
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Tổ chức triển khai các
quy định của Luật
doanh nghiệp 2020 và
các văn bản hướng dẫn
thi hành

4

Chỉ đạo nắm bắt tình
hình đời sống người
dân để đề nghị Trung
ương hỗ trợ kịp thời dịp
Tết Nguyên đán và kỳ
giáp hạt năm 2021; Chỉ
đạo công tác tặng quà
của Chủ tịch nước, của
Tỉnh đến các gia đình
chính sách người có
công với cách mạng
trong Tết Nguyên đán

Sở LĐTBXH

5

Ban hành quy chế phối
hợp giữa BCS Đảng
UBND tỉnh và BCS
Đảng TAND tỉnh trong
việc cung cấp thông tin,
thu thập chứng cứ và
tham gia tố tụng khi

Tòa
án tỉnh

Sở
KH và ĐT

các văn bản QPPL cấp trên thay đổi; Sở Kế hoạch và
Đầu tư kính đề nghị chuyển nhiệm vụ trên sang năm
2022 (Khi các căn cứ pháp lý ban hành quyết định đã
được sửa đổi, bổ sung theo đúng quy định)
Trên cơ sở Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14
ngày 17/6/2020, có hiệu lực thi hành ngày
01/01/2021; Nghị định số 01/2021/NĐ-CP về đăng ký
doanh nghiệp đã được Thủ tướng Chính phủ ký ban
hành và có hiệu lực kể từ ngày 04/01/2021. Bộ Kế
hoạch và Đầu tư đã ban hành Thông tư số
01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 về hướng dẫn
về đăng ký doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã
có văn bản số 500/SKH-ĐKKD ngày 29/3/2021 gửi
cho Phòng TCKH cấp huyện để hướng dẫn thực hiện.
Đồng thời, từ khi Luật Doanh nghiệp và Nghị định có
hiệu lực thi hành, Sở đã chỉ đạo Phòng chuyên môn
thiết lập nhóm ZALO giữa Phòng chuyên môn với
cán bộ phụ trách công tác đăng ký kinh doanh cấp
huyện để kịp thời hướng dẫn, giải đáp trong quá trình
xử lý hồ sơ".
Sở Lao động- TB&XH đã chủ động, triển khai hướng
dẫn UBND các huyện, thị xã, thành phố khảo sát nắm
chắc tình hình đời sống người dân để hỗ trợ kịp thời
trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu và kỳ giáp hạt
năm 2021: Theo dõi, tổng hợp, báo cáo tình hình đời
sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh trong và sau dịp
Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Toàn tỉnh đã trao
95.928 suất quà cho người có công, gia đình chính
sách người có công, người nghèo, đối tượng bảo trợ
xã hội, người cao tuổi, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
và các đối tượng khác với tổng kinh phí là 52.451,4
triệu đồng (báo cáo số 235/BC-SLĐTBXH ngày
15/02/2021 của Sở Lao động- TB&XH). - Tổng hợp
tình hình đời sống của Nhân dân trên địa bàn tỉnh và
đã tham mưu UBND tỉnh phân bổ 807,57 tấn gạo
(gạo của Chính phủ hỗ trợ) để cứu trợ gạo cho 11.484
hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn (tương ứng 53.838
nhân khẩu) trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm
2021. Hiện nay, Sở Lao động- TB&XH đang tham
mưu UBND tỉnh xin Chính phủ hỗ trợ 822,54 tấn gạo
để cứu trợ trong kỳ giáp hạt năm 2021 cho 11.147 hộ
nghèo đồng bào dân tộc thiểu số có hoàn cảnh khó
khăn.

Đã hoàn thành việc ký kết quy chế phối hợp giữa
BCS Đảng UBND tỉnh và BCS Đảng TAND tỉnh
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giải quyết các vụ án
dân sự, hành chính
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Tổ chức Hội đàm
thường niên năm 2020
công tác biên giới giữa
tỉnh Quảng Trị và 2
tỉnh Savannakhet và
Salavan tại tỉnh QT
Xây dựng Dự thảo
Quyết định sửa đổi, bổ
sung Quyết định số
24/2019/QĐ-UBND
ngày 08/4/2019 về việc
Phân cấp quản lý nhà
nước về an toàn thực
phẩm
thuộc
trách
nhiệm quản lý của
ngành Công Thương
trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị.
(Quý I, II, III)
Tham mưu sửa đổi, bổ
sung Quyết định số
23/2018/QĐ-UBND
ngày 25/9/2018 về việc
ban hành quy chế phối
hợp quản lý cụm công
nghiệp trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị.
Quý I, II

Sở
Ngoại vụ

Hoàn thành tổ chức Hội đàm Biên giới giữa tỉnh
Quảng Trị và tỉnh Salavan vào ngày 19/3/2021 tại
Cửa khẩu quốc tế La Lay.
Do tình hình dịch bệnh nên Kế hoạch tổ chức Hội
đàm biên giới giữa hai tỉnh Quảng Trị và tỉnh
Savannakhet không thể tổ chức vào tháng 5/2021 theo
kế hoạch và phải điều chỉnh vào thời gian phù hợp
sau khi tình hình dịch bệnh ổn định hơn

Sở
Công thương

Quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm thuộc trách
nhiệm quản lý của ngành Công Thương

Sở
Công thương

Sở Công Thương đã có tờ trình số 625/TTr-STC ngày
29/4/2021 về dự thảo Quyết định sửa đổi, bổ sung
Quyết định số 23/2018/QĐ-UBND ngày 25/9/2018 về
việc ban hành quy chế phối hợp quản lý cụm công
nghiệp trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
(Đang lấy ý kiến UV UBND tỉnh, dự kiến ban hành
Chỉ thị trong tháng 10/2021)
Dự án chậm tiến độ và gặp nhiều khó khăn trong quá
trình triển khai thực hiện, BQL Khu kinh tế đã nhiều
lần có văn bản báo cáo UBND tỉnh và đề xuất các
phương án đối với dự án.

9

Rà soát dự án Khu bến
cảng Mỹ Thủy về năng
lực của nhà đầu tư, tiến
độ triển khai dự án đầu
tư theo Quyết định chủ
trương đầu tư của Thủ
tướng Chính phủ.

BQL Khu kinh tế

Thực hiện Thông báo số 107a/TB-UBND ngày
20/7/2021 của UBND tỉnh về Kết luận của Chủ tịch
UBND tỉnh Võ Văn Hưng tại buổi làm việc với Ban
Quản lý Khu kinh tế tỉnh về tình hình thực hiện Khu
bến cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị
và Trung tâm Điện khí LNG Hải Lăng, BQL Khu
kinh tế có VB số 883/BC-KKT ngày 23/7/2021 tham
mưu UBND tỉnh nội dung gửi MTIP về việc chậm
trễ tiến độ thực hiện dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy;
UBND tỉnh đã có Văn bản số 3352/UBND-CN ngày
03/8/2021 vê việc cảnh báo việc chậm trễ tiến độ cam
kết thi công xây dựng Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện
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Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị; Thành lập Đoàn kiểm tra
kiểm tra tình hình thực hiện dự án đầu tư Khu bến
cảng Mỹ Thủy, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị của
Công ty cổ phần liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy tại
Quyết định số 125/QĐ-KKT ngày 17/8/2021 của Ban
Quản lý Khu kinh tế tỉnh; Đoàn kiểm tra tiến hành
kiểm tra đối với dự án Khu bến cảng Mỹ Thủy, huyện
Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị của Công ty cổ phần liên
doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy vào ngày 25/8/2021.
Sau khi kiểm tra, xét thấy có một số nội dung chưa rõ,
BQL Khu kinh tế tỉnh đã yêu cầu Công ty cổ phần
liên doanh cảng quốc tế Mỹ Thủy cung cấp tài liệu và
làm rõ một số nội dung liên quan về vốn đầu tư thực
hiện dự án lần 1 tại Văn bản số 1163/KKT-ĐTDN
ngày 10/9/2021, lần 2 tại Văn bản số 1198/KKTĐTDN ngày 17/9/2021; tuy nhiên, Công ty vẫn chưa
cung cấp và xin tạm hoãn cung cấp tài liệu với lý do
Dịch bệnh Covid 19 tại văn bản số 373/CV-MTIP
ngày 21/9/2021. Đồng thời, BQL Khu kinh tế có Văn
bản số 1155/KKT-ĐTDN ngày 09/9/2021 đề nghị
Cục Thuế tỉnh phối hợp cung cấp Báo cáo tài chính
và tình hình thực hiện nghĩa vụ thếu của Doanh
nghiệp và đã nhận được tài liệu do Cục Thuế tỉnh
cung cấp. Sau khi, Nhà đầu tư cung cấp hồ sơ tài liệu
và giải trình làm rõ một số nội dung kiểm tra, BQL
Khu kinh tế sẽ tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh xem
xét, xử lý.

10

11

12

13

14

Chỉ đạo, xây dựng kế
hoạch đào tạo nghề cho
lao động trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị, giai
đoạn 2021- 2025
Ban hành Chương trình
hành động quốc gia Vì
trẻ em tỉnh Quảng Trị;
Xây dựng Đề án “Nâng
cao chất lượng hoạt
động cơ sở y tế công
lập trên địa bàn tỉnh”
Chỉ đạo tổ chức các
hoạt động Văn hóa, Thể
thao chào mừng Đại hội
đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng;
Chào mừng 91 năm
ngày thành lập Đảng,
Mừng Xuân Tân Sửu
2021.
Chỉ đạo tổ chức Tuần
văn hóa, thể thao và du

Sở LĐTBXH

Sở LĐTBXH

Sở Y tế

Phấn đấu đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo của tỉnh
đạt 68,5%; trong đó tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề
đạt 48,5%, tỷ lệ lao động có bằng cấp chứng chỉ 32%.

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc
Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19 nên Sở Y tế
xin hoãn và thực hiện vào quý 2 năm 2022

Tuyên truyền, cổ động trực quan; Tổ chức các hoạt
động văn hóa, văn nghệ
Sở VH, TT&DL

Sở VH, TT&DL

Đã tổ chức Tuần văn hóa, thể thao, du lịch.

63
lịch khai trương Mùa
Du lịch biển năm
2021.(Quý I và II)

15

Trình phê duyệt chủ
trương đầu tư và triển
khai Đề án “Đầu tư Đài
Truyền
thanh
cấp
huyện trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị”.

16

Xây dựng Khung tham
chiếu ICT phát triển đô
thị thông minh tỉnh
Quảng Trị, phiên bản
1.0;
Xây dựng Khung Kiến
trúc chính quyền điện
tử tỉnh Quảng Trị,
phiên bản 2.0.

17

Phê duyệt chủ trương
đầu tư dự án ”Kết nối
mạng diện rộng của
tỉnh bằng mạng truyền
số liệu chuyên dùng
CPNET tập trung và
triển khai Internet cho
hạ tầng CNTT tỉnh

18

Ban hành Kế hoạch cải
tạo, chỉnh trang mạng
cáp thông tin giai đoạn
2021-2025 trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị

19

Tham mưu trình UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch
triển khai Quyết định
số 1317/QĐ-TTg ngày
28/8/2020 của Thủ
tướng Chính phủ về
việc phê duyệt Đề án
Tuyên truyền về An
toàn giao thông trên các
phương tiện thông tin
đại chúng và hệ thống
thông tin cơ sở giai
đoạn 2020 – 2025

- HĐND tỉnh đã ban hành Nghị quyết số 117/NQHĐND ngày 30/8/2021 về phê duyệt chủ trương đầu
tư dự án: Đầu tư cơ sở vật chất Đài Truyền thanh cấp
huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
Sở TTTT

- UBND tỉnh đã có Quyết định số 2310/QĐ-UBND
ngày 31/8/2021 về việc phân bổ kế hoạch đầu tư công
trung hạn nguồn vốn ngân sách địa phương giai đoạn
2021-2025 (đợt 1).

Sở TTTT

Đã trình UBND tỉnh dự thảo Khung tham chiếu ICT
phát triển đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị, phiên
bản 1.0 và Khung Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh
Quảng Trị, phiên bản 2.0
Trình UBND tỉnh theo Tờ trình số 63/TTr-STTTT
ngày 25/6/2021 Về việc ban hành Kiến trúc Chính
quyền điện tử tỉnh Quảng Trị, phiên bản 2.0
Trình UBND tỉnh theo Tờ trình số 63/TTr-STTTT
ngày 25/6/2021 về việc ban hành Kiến trúc ICT phát
triển Đô thị thông minh tỉnh Quảng Trị, phiên bản 1.0

Sở TTTT

Trình UBND tỉnh tại Tờ trình số 90/TTr-STTTT ngày
24/8/2021 về việc phê duyệt đề cương và dự toán chi
tiết dự án kết nối mạng diện rộng của tỉnh bằng mạng
truyền số liệu chuyên dùng CPNET.

Sở TTTT

UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch 74/KH-UBND
ngày 08/4/2021 về ngầm hóa, chỉnh trang, làm gọn
cáp thông tin giai đoạn 2021-2025 tỉnh Quảng Trị.
Sở đã giao nhiệm vụ năm 2021 cho các doanh
nghiệp, đang theo đõi, đôn đốc các doanh nghiệp thực
hiện kế hoạch đến 31/12/2021.

Sở TTTT

Công văn hướng dẫn công tác thông tin, tuyên truyền
về an toàn giao thông trên các phương tiện thông tin
đại chúng và hệ thống thông tin cơ sở ; Theo dõi,
kiểm tra việc thực hiện kế hoạch tại các đơn vị, địa
phương.
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QUÝ II
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Chỉ đạo theo dõi, đôn
đốc, giải quyết các vụ
việc khiếu nại, tố cáo,
kiến nghị phản ảnh
của công dân.
Chỉ đạo theo dõi công
tác Phòng chống tham
nhũng trên địa bàn
tỉnh.
(Các quý còn lại trong
năm)
Tổ chức đối thoại với
Doanh nghiệp, nhà
đầu tư để giải quyết
khó khăn, vướng mắc
cho các doanh nghiệp,
nhà đầu tư
Đôn đốc tiến độ giải
ngân các công trình,
dự án đầu tư trên địa
bàn (các quý còn lại
trong năm)

Chỉ đạo đánh giá chỉ
số PCI và chỉ số PAPI;
xây dựng giải pháp
nâng cao chỉ số PCI
năm 2021; Xây dựng
KH, phân công rõ
trách nhiệm thực hiện
nâng cao chỉ số PCI,
PAPI giai đoạn 20212025

Chỉ đạo rà soát, cắt
giảm, đơn giản hóa
các quy định thuộc
lĩnh vực đăng ký kinh
doanh theo yêu cầu tại
Nghị quyết số 68/NQCP ngày 12/5/2020
của Chính phủ.

Thanh tra tỉnh

Đã và đang thực hiện

Sở KH&ĐT

Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch tổ
chức HN đối thoại Doanh nghiệp số 131/KH-UBND
ngày 26/7/2021

Sở KH&ĐT, Sở
TC

Sở KH&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ
thị số 03/CT-UBND ngày 31/3/2021 về đẩy mạnh
thự̣́c hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021;
văn bản số 1733/UBND-CN ngày 06/5/2021 về đẩy
nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ
ngân sách nhà nước năm 2021.

Sở KHĐT
Sở Nội vụ

Sở KH&ĐT

Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có Báo cáo số 158/BCSKH-DN ngày 15/4/2021 báo cáo nhanh kết quả thực
hiện chỉ số PCI năm 2020; Báo cáo số 203/BC-SKHDN ngày 11/5/2021 phân tích chỉ số năng lực cạnh
tranh cấp tỉnh năm 2020; Tham mưu UBND tỉnh báo
cáo Bộ KHĐT về tình hình thực hiện 6 tháng (Công
văn số 1023/SKH-DN ngày 2/6/2021)
Sở KH&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành
Quyết định số 2142/QĐ-UBND ngày 16/8/2021 vềKế
hoạch cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao Chỉ
số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) tỉnh Quảng Trị
giai đoạn 2021 - 2025 (Công văn số 986/SKH-DN
ngày 28/5/2021)
- Trên cơ sở quy định của Luật Doanh nghiệp số
59/2020/QH14 ngày 17/6/2020, Nghị định số
01/2021/NĐ-CP về đăng ký doanh nghiệp và Thông
tư số 01/2021/TT-BKHĐT ngày 16/3/2021 về hướng
dẫn đăng ký doanh nghiệp; Sở Kế hoạch và Đầu tư đã
cập nhật lại bộ thủ tục hành chỉnh đảm bảo theo đúng
qui định.
- Đối với các TTHC liên quan đến hộ kinh doanh, Sở
KH&ĐT đã hướng dẫn Phòng TC-KH cấp huyện tiến

65

6

7

8

Đôn đốc tiến độ giải
ngân các công trình,
dự án đầu tư trên địa
bàn(các quý còn lại
trong năm)

Xây dựng kế hoạch
triển khai các hoạt
động lễ hội “Vì hòa
bình”

Chỉ đạo tổ chức các
hoạt
động
VH,TT&DL kỷ niệm
46 năm Ngày Giải
phóng miền Nam,
thống nhất đất nước,
kỷ niệm 49 năm Ngày
Giải phóng tỉnh Quảng
Trị
Ký kết Văn bản Hợp
tác giữa tỉnh Quảng

Sở KH&ĐT, Sở
TC

hành cập nhật lại bộ TTHC liên quan đến hộ kinh
doanh; đồng thời cập nhật các biểu mẫu theo hướng
dẫn của Thông tư mới trên Phẩn mềm quản lý hộ kinh
doanh của tỉnh.
- Sau khi Bộ KH&ĐT công bố bộ TTHC mới về đăng
ký daonh nghiệp trên cơ sở Luật Doanh nghiệp 2020,
Sở KH&ĐT sẽ tiếp tục rà soát, cắt giảm các TTHC
thuộc lĩnh vực ĐKKD nhằm tạo điều kiện thuận lợi
cho doanh nghiệp và đảm bảo thực hiện theo đúng
quy định của pháp luật.
Sở KH&ĐT đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Chỉ
thị số 03/CT-UBND ngày 31/3/2021 về đẩy mạnh
thự̣́c hiện và giải ngân vốn đầu tư công năm 2021;
văn bản số 1733/UBND-CN ngày 06/5/2021 về đẩy
nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ
ngân sách nhà nước năm 2021.

Sở VH,TT&DL

Sở VH,TT&DL đã triển khai thực hiện một số nội
dung:
- Ngày 24/3/2021, Sở ban hành Giấy mời số 308/GMSVHTTDL gửi các Sở, ngành, địa phương liên quan
dự họp tham gia ý kiến Đề án tổ chức kỷ niệm các
ngày lễ lớn và Lễ hội Vì Hòa bình lần thứ nhất năm
2022.
- Ngày 04/5/2021, Sở ban hành Công văn số
500/SVHTTDL-VP gửi các đơn vị sự nghiệp thuộc
Sở, các địa phương về việc đề xuất các hoạt động
trọng tâm năm 2022; Công văn số 503/SVHTTDLVP gửi UBND tỉnh về việc báo cáo nội dung kỷ niệm
các ngày lễ lớn năm 2022 (kèm theo: dự thảo Đề án
Kỷ niệm các ngày lễ lớn và lễ hội Vì hòa bình lần thứ
nhất năm 2022; Biên bản tổng hợp liên ngành; bản
tổng hợp giải trình, tiếp thu ý kiến của các chuyên gia
cơ quan, đơn vị).

Sở VH,TT&DL

Ngày 25/5/2021, Sở đã ban hành Báo cáo số 73/BCSVHTTDL về kết quả tổ chức Lễ hội Thống nhất non
sông và khai trương mùa du lịch biển, đảo năm 2021.

Sở Ngoại vụ

Sở Ngoại vụ đã có Công Hàm gửi Văn phòng UBCQ
tỉnh Ubon Ratchathani đề nghị tổ chức Hội đàm trực
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Trị và tỉnh Ubon
Rachathani/Thái Lan

9

10
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Chỉ đạo công tác kiểm
tra an toàn công trình
thủy lợi trước mùa
mưa lũ năm 2021

tuyến giữa hai tỉnh Ubon và Quảng Trị để thảo luận,
trao đổi nội dung hơp tác và thống nhất ký kết biên
bản ghi nhớ về thiết lập quan hệ hợp tác giữa hai bên.
Tuy nhiện, phía tỉnh bạn trả lời chưa sắp xếp được
thời gian phù hợp để tổ chức hội đàm trực tuyến.

Sở NN và PTNT

Chỉ đạo, hỗ trợ Công
ty điện lực quốc tế
Thái Lan hoàn tất thủ
tục đầu tư để thành lập
Công ty BOT triển
khai thực hiện dự án
Nhà máy Nhiệt điện
BOT Quảng Trị trong
Quý II/2021

BQL KKT

Tổ chức Tháng hành
động Vì trẻ em năm
2021, triển khai Diễn
đàn trẻ em các cấp từ

Sở LĐTBXH

Sở Nông nghiệp và PTNT trình UBND tỉnh ban hành
Chỉ thị số 04/CT-UBND ngày 16/4/2021 về Tăng
cường công tác đảm bảo an toàn công trình thủy lợi
trong mùa mưa lũ năm 2021; đồng thời chỉ đạo các
địa phương, đơn vị kiểm tra, rà soát, tổng hợp công
tác đảm bảo an toàn đập, hồ chứa nước báo cáo Tổng
cục Thủy lợi theo quy định (Báo cáo số 110/BC-SNN
ngày 22/4/2021). Để chủ động công tác đẩm bảo an
toàn đập, hồ chứa nước trước mùa mưa lũ năm 2021
theo Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh,
ngày 01/9/2021, Sở Nông nghiệp và PTNT ban hành
văn bản chỉ đạo các địa phương, đơn vị tiếp tục tăng
cường công tác đảm bảo an toàn công trình, trong đó
chú trọng công tác lập Phương án ứng phó thiên tai,
phương án ứng phó với tình huống khẩn cấp cho công
trình và vùng hạ du (văn bản số 1878/SNN-TL ngày
01/9/2021).
Ngày 28/7/2021, EGATi có Văn bản gửi bằng
email, theo đó xây dựng kế hoạch triển khai dự án:
Tháng 10/2021: Chính phủ Thái Lan phê duyệt việc
đầu tư của Dự án Quảng Trị; Tháng 11/2021: Các hợp
đồng chính dự kiến được hoàn tất (Hợp đồng BOT,
GGU, LLA, PPA); Trình hồ sơ thành lập Công ty
BOT; Tháng 12/2021: Nhận được sự phê duyệt bổ
sung thành viên Chủ đầu tư của Dự án từ Chính phủ
Việt Nam; Chủ đầu tư ký Thỏa thuận các thành viên;
Thành lập công ty BOT; Công ty BOT ký kết Bộ hợp
đồng của Dự án; Tháng 01/2022: Đóng tài chính; Báo
cáo đánh giá tác động môi trường được phê duyệt;
Bắt đầu xây dựng nhà máy; Tháng 4/2026: Vận hành
thương mại Tổ máy 1; Tháng 8/2026: Vận hành
thương mại Tổ máy 2.
BQL Khu kinh tế đã tham mưu UBND tỉnh báo cáo
Ban Thường vụ Tỉnh ủy đối với đề xuất tiến độ dự án
của EGATi cũng như việc bổ sung thay đổi thành
viên liên doanh đối với dự án để có cơ sở làm việc
với EGATi nhằm thúc đẩy tiến độ thực hiện dự án và
giải quyết các kiến nghị đề xuất liên quan đến việc
triển khai dự án.
Sở Lao động-TB&XH đã tham mưu UBND
tỉnh ban hành Kế hoạch số 93/KH-UBND ngày
18/5/2021 về triển khai Tháng hành động Vì trẻ em
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xã đến tỉnh, Tết Trung
thu, Ngày Quốc tế
thiếu nhi (Quý II+III)

năm 2021.
Năm 2021, do ảnh hưởng của tình hình dịch
bệnh Covid-19 nên không tổ chức lễ phát động Tháng
hành động Vì Trẻ em năm 2021, mà triển khai thông
qua các hoạt động như sau:
- Phối hợp với Đài Phát thanh và Truyền hình
tỉnh sản xuất và phát sóng clip với chủ đề Hưởng ứng
Thánh hành động Vì trẻ em năm 2021; Phóng sự
“Chung tay bảo đảm thực hiện quyền trẻ em, bảo vệ
trẻ em trong thiên tai, dịch bệnh” trên sóng truyền
hình của Đài Phát thanh và Truyền hình Quảng Trị.
- Phối hợp với Báo Quảng Trị xây dựng nội
dung bài viết về Tháng hành động Vì Trẻ em năm
2021 với chủ đề: “Chung tay bảo đảm thực hiện
quyền trẻ em, bảo vệ trẻ em trong thiên tai, dịch
bệnh”.
- Thăm và tặng quà các Trung tâm nuôi dưỡng
trẻ em mồ côi, tàn tật, 20 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
khó khăn tại 02 huyện Hướng Hóa và Đakrông, trẻ bị
tai nạn đuối nước tại các địa phương với tổng số tiền
24 triệu đồng.
- Tổ chức hoạt động phát thanh lưu động về
chủ đề của tháng hành động, về phòng chống tai nạn
thương tích, đuối nước trẻ em, phòng, chống xâm hại
tình dục trẻ em tại các xã, phường, thị trấn thuộc 09
huyện, thị xã, thành phố trên toàn tỉnh.
- Treo băng rôn khẩu hiệu, in áo, mũ tuyên
truyền về chủ đề Tháng hành động Vì Trẻ em năm
2021 và phòng chống tai nạn thương tích trẻ em.
- Phối hợp với tổ chức Tầm nhìn thế giới tổ
chức hoạt động giám sát việc thực hiện quản lý ca tại
huyện Hướng Hóa và Đakrông nhằm đánh giá tình
hình triển khai và tổ chức cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ
em ở ba cấp độ, các biện pháp, hình thức cung cấp
dịch vụ bảo vệ trẻ em tại địa phương; vai trò, trách
nhiệm của các cấp, các ngành, các tổ chức và cơ chế
phối hợp trong việc tham gia cung cấp dịch vụ bảo vệ
trẻ em với nhu cầu của địa phương, đồng thời nắm
thực trạng trẻ em đang và có nguy cơ rơi vào hoàn
cảnh đặc biệt để có kế hoạch hỗ trợ, can thiệp đúng
quy trình tại Nghị định 56/2017/NĐ-CP ngày
09/5/2017 của Chính phủ.
- Phối hợp với Huyện đoàn Triệu Phong,
Huyện đoàn Đakrông và Thị đoàn Quảng Trị tổ chức
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05 lớp dạy bơi cho học sinh tại địa phương theo Kế
hoạch số 1015/KH-SLĐTBXH ngày 26/05/2021 của
Sở Lao động-TB&XH về tổ chức tập huấn tập bơi và
phòng chống đuối nước cho trẻ em.
- Ban hành Văn bản 1852/SLĐTBXH - TE&BĐG
ngày 06/9/2021 hướng dẫn, chỉ đạo các đơn vị, địa
phương tổ chức Tết Trung thu năm 2021 trên địa bàn
tỉnh đảm bảo theo chỉ đạo của Bộ Lao động - Thương
binh và Xã hội và UBND tỉnh; Tham mưu chương
trình thăm tặng quà trung thu phù hợp với bối cảnh
dịch bệnh COVID - 19 nhằm quan tâm, động viên trẻ
em là con của những người đang ở tuyến đầu chống
dịch, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, trẻ em thuộc hộ
nghèo, hộ cận nghèo, trẻ em vùng dân tộc thiểu số,
miền núi, biên giới, hải đảo, trẻ em mắc bệnh hiểm
nghèo hoặc bệnh phải điều trị dài ngày, trẻ em phơi
nhiễm Covid - 19 tại các khu cách ly.
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13

14

Chỉ đạo tổ chức thực
hiện các hoạt động
hưởng ứng Tháng
hành động An toàn vệ
sinh lao động năm
2021

Xây dựng và triển khai
Dự án bảo đảm thông
tin liên lạc phục vụ
công tác PCTT-TKCN
giai đoạn 2021-2025
trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị.

Chỉ đạo tổ chức kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm
2021.

Sở LĐTBXH

Sở TTTT

Sở GDĐT

Sở Lao động- Thương binh và Xã hội đã phối hợp
với Liên đoàn lao động tỉnh tham mưu UBND tỉnh tổ
chức Lễ Phát động Tháng công nhân và Tháng hành
động ATVSLĐ năm 2021.Chủ trì, phối hợp liên
ngành thanh, kiểm tra về thực hiện công tác ATVSLĐ
tại 08 doanh nghiệp nhân Tháng hành động.
Đã khảo sát, xây dựng Dự án bảo đảm thông tin liên
lạc phục vụ công tác PCTT-TKCN giai đoạn 20212025 trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.
-Đã có Tờ trình gửi UBND tỉnh số 94/TTr-STTTT
ngày 24/9/2021 về việc phê duyệt Đề cương và dự
toán chi tiết dự án Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ
công tác phòng chống thiên tai (PCTT) và tìm kiếm
cứu nạn (TKCN) giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị
- Sở tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số
1129/QĐ-UBND ngày 11/5/2021 thành lập Ban Chỉ
đạo Kỳ thi TN THPT năm 2021; tham mưu Phân
công nhiệm vụ của Ban Chỉ đạo Kỳ thi;
- Tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành Chỉ thị số
05/CT-UBND ngày 03/6/2021 về tăng cường chỉ đạo
Kỳ thi TN THPT năm 2021;
- Tham mưu xây dựng Kế hoạch số 940/KH-SGDĐT
ngày 20/5/2021 trình UBND tỉnh phê duyệt để tổ
chức Kỳ thi;
- Sở GD&ĐT đã ban hành các Quyết định, Công văn
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15

Chỉ đạo xây dựng Đề
án
“Nhà công vụ cho giáo
viên vùng khó”

Sở GDĐT

16

Chỉ đạo tăng cường
công tác bồi thường
nhà nước trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị

Sở
Tư pháp

chỉ đạo tổ chức Kỳ thi: Quyết định số 372/QĐSGDĐT ngày 24/5/2021 về thành lập Hội đồng thi
TN THPT năm 2021; Quyết định số 351/QĐ-SGDĐT
ngày 17/5/2021 về kiểm tra công tác chuẩn bị thi TN
THPT; Quyết định số 353/QĐ-SGDĐT ngày
18/5/2021 về kiểm tra CSVC sao in đề thi TN THPT;
Kế hoạch số 946/KH-SGDĐT ngày 20/5/2021 về tổ
chức Hội nghị trực tuyến về công tác tổ chức Kỳ thi
tốt nghiệp THPT năm 2021; Công văn số
1118/SGDĐT-QLCLCNTT ngày 08/6/2021 về hướng
dẫn tổ chức Kỳ thi TN THPT năm 2021; Công văn số
1122/SGDĐT-QLCLCNTT ngày 08/6/2021 và Công
văn số 1136/SGDĐT-QLCLCNTT ngày 09/6/2021 về
phối hợp tổ chức Kỳ thi TN THPT năm 2021.
- Số lượng thí sinh đăng ký dự thi: có 8.529 thí sinh;
trong đó: THPT: 8.251, tự do: 498; GDTX: 278, tự
do: 28; thí sinh chỉ thi lấy điểm xét ĐH, CĐ: 4; thí
sinh chỉ thi tốt nghiệp THPT: 1748.
- Số lượng cán bộ làm nhiệm vụ thi: Huy động 100%
cán bộ, giáo viên, nhân viên khối trực thuộc Sở đi làm
nhiệm vụ thi. Trong đó: Cán bộ, giáo viên: 1.200
người; cán bộ phục vụ: 300 người; lực lượng công an,
bảo vệ: 200 người; lực lượng y tế: 100 người. Bố trí
dự phòng thêm 300 cán bộ, giáo viên, nhân viên khối
các Phòng GD&ĐT để điều động tăng cường làm thi
trong trường hợp dịch bệnh diễn biến phức tạp.
- Đến thời điểm này, mọi công tác chuẩn bị để tổ
chức Kỳ thi TN THPT tại tỉnh thực hiện theo đúng
tiến độ, kế hoạch đề ra, trong đó chú trọng đến công
tác phòng, chống dịch Covid-19.
Thực hiện Công văn số 2534/UBND-VX ngày
21/6/2021 của UBND tỉnh Quảng Trị về việc hoàn
thiện các Đề án vận động xã hội hóa trong lĩnh vực
văn hóa, xã hội; trên cơ sở số liệu rà soát nhu cầu đầu
tư xây dựng nhà ở tập thể công vụ cho giáo viên trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025, Sở đã
hoàn chỉnh Dự thảo Đề án xây dựng nhà ở tập thể
công vụ cho giáo viên ở các vùng khó khăn trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2025; ban hành
Công văn số 1565/SGDĐT-KHTC ngày 30/7/2021
của Sở về việc tham gia ý kiến dự thảo Đề án xây
dựng nhà ở tập thể công vụ cho giáo viên ở các vùng
khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 20212025; tiếp thu ý kiến của các cơ quan, đơn vị, địa
phương Sở Giáo dục và Đào tạo đang hoàn thiện Đề
án để tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh theo kế
hoạch.
Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch Bồi
thường Nhà nước năm 2021 trên địa bàn tỉnh.
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17

Chỉ thị triển
phòng chống
bệnh mùa hè

18

Chỉ đạo triển khai
“tháng hành động vì
chất lượng vệ sinh an
toàn thực phẩm”
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20

21

khai
dịch

Chỉ đạo tổng kết 15
năm thực hiện Chỉ thị
số 06 về đẩy mạnh
phát triển
và ứng
dụng Công nghệ sinh
học

Chỉ đạo xây dựng
Quyết định phân công,
phân cấp lập, thẩm
định và phê duyệt Quy
chế quản lý kiến trúc
trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị
Ban hành quy định
danh mục thời gian sử
dụng và tỷ lệ hao mòn
tài sản cố định đặc thù
và quy định việc sửa
chữa, bảo trì, cải tạo,
nâng cấp, mở rộng cơ
sở vật chất thuộc
phạm vi quản lý trên
địa bàn tỉnh

Sở Y tế

Sở Y tế

Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành chỉ thị

Đã tham mưu UBND tỉnh ban hành VB số 118/BCBCĐ,

UBND tỉnh đã đồng ý tổ chức theo đề nghị của Sở
KHCN.(Công văn số 1480/UBND-KHCN ngày
22/4/2021)
Sở KHCN

Sở
Xây dựng

Sở
Tài chính

Tham mưu Tỉnh ủy ban hành Báo cáo số 90-BC/TU
ngày 06/8/2021 Báo cáo Tổng kết 15 năm triển khai
Chỉ thị 06-CT/TU ngày 01/8/2006 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy về việc “Đẩy mạnh phát triển và ứng dụng
công nghệ sinh học phục vụ sự nghiệp công nghiệp
hóa – hiện đại hóa”.
Sở đã tham mưu UBND tỉnh ban hành Quyết định số
17/2021/QĐ-UBND ngày 21/6/2021 về việc phân
công, phân cấp tổ chức, lập, thẩm định, phê duyệt,
điều chỉnh danh mục công trình kiến trúc có giá trị và
quy chế quản lý kiến trúc trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

UBND tỉnh ban hành Quyết định số 20/2021/QĐUBND ngày 20/9/2021 về việc quy định danh mục,
thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn tài sản cố định vô
hình; Danh mục, thời gian sử dụng và tỷ lệ hao mòn
tài sản cố định; Danh mục tài sản cố định đặc thù
thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Quảng Trị
QUÝ III

1

Kiểm tra và đôn đốc
các đơn vị (Chủ đầu
tư) đẩy nhanh việc
triển khai các chương
trình, dự án được bố
trí vốn trong KH năm
2021 đồng thời rà soát
và có phương án điều
chuyển vốn đối với
các Chương trình, dự
án có tỷ lệ giải ngân

Sở KH&ĐT

Sở đã có văn bản tham mưu UBND tỉnh đề ban hành
Công văn số 4490/UBND-TH ngày 24/9/2021. Công
văn đã nêu các giải pháp Sở tham mưu UBND tỉnh
chỉ đạo các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ triển khai
các chương trình, dự án; Mục 5 tại Công văn có báo
cáo đề xuất điều chỉnh vốn ngân sách Trung ương.
Đối với vốn ngân sách địa phương, sau ngày
30/9/2021, là thời hạn báo cáo của các đơn vị, Sở sẽ
tham mưu đề xuất điều chuyển.
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thấp

2

Chỉ đạo bố trí ngân
sách tỉnh thực hiện
chính sách ưu đãi, hỗ
trợ đầu tư trên địa bàn
tỉnh.

3

Chỉ đạo tổ chức Hội
nghị Xúc tiến Đầu tư
tỉnh Quảng Trị năm
2021

4

Kiểm tra, rà soát, thu
hồi các dự án đầu tư
chậm tiến độ theo quy
định của Luật Đầu tư

5

Chỉ đạo xây dựng quy
định phân cấp nguồn
thu, nhiệm vụ chi, tỷ
lệ phần trăm phân chia
các khoản thu giữa
ngân sách các cấp trên
địa bàn tỉnh giai đoạn
2022-2025 (Quý III và
IV)

6

Chỉ đạo xây dựng
Nghị quyết sửa đổi, bổ
sung Quy định phân
cấp quản lý tài sản
công trên địa bàn tỉnh

7

8

Sở KH&ĐT

TT xúc tiến

Hoãn thục hiện do tình hinh dịch Covid-19

ĐT, TM&DL

Sở KH&ĐT

Từ đầu năm đến nay, Sở KHĐT đã thực hiện rà soát
và thực hiện các thủ tục chấm dứt đối với 16 Dự án

Sở Tài chính

- Sở đã có công văn số 894/STC-QLNS ngày
06/4/2021 của Sở Tài chính v/v phối hợp đánh giá
phân cấp, định mức chi thường xuyên 2017-2020 và
đề xuất phương án phân cấp, định mức phân bổ dự
toán chi thường xuyên thời kỳ ổn định ngân sách
2022-2025;
- Công văn số 3101/STC-QLNS ngày 30/08/2021 của
Sở Tài chính v/v đăng tải và xin ý kiến vào dự thảo
Nghị quyết ban hành Quy định phân cấp nguồn thu,
nhiệm vụ chi giai đoạn 2022-2025
* Định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân
sách năm 2022:
- Đang xây dựng dự thảo và sẽ hoàn thành trong quý
4/2021

Sở Tài chính

Đã hoàn thành. HĐND tỉnh Quảng Trị ban hành Nghị
quyết số 100/2021/NQ-HĐND ngày 16/7/2021 Sửa
đổi, bổ sung một số điều của Quy định phân cấp quản
lý tài sản công trên địa bàn tỉnh Quảng Trị ban hành
kèm theo Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày
08/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh Quảng Trị

Chỉ đạo rà soát, bổ
sung, điều chỉnh cơ
chế chính sách, qui
trình thủ tục về: hỗ trợ Sở KHĐT, Sở Tài
phát
triển
doanh
chính
nghiệp; ưu đãi và hỗ
trợ đầu tư theo qui
định của pháp luật
Điều chỉnh, bổ sung
quy định về bồi

Do sự thay đổi về quy định trong thực hiện các chính
sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh, Sở đã xây
dựng và trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số
105/2021/NQ-HĐND ngày 30/8/2021 về chính sách
ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Sau khi UBND
tỉnh ban hành Quyết định thực hiện NQ trên, Sở sẽ
phối hợp các cơ quan liên quan tham mưu UBND tỉnh
bố trí kinh phí thực hiện chính sách.

Sở TNMT

Sở Tài chính và Sở KH&ĐT đã xây dựng và trình
HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết số 105/2021/NQHĐND ngày 30/8/2021 về chính sách ưu đãi, hỗ trợ
đầu tư trên địa bàn tỉnh.

Đã trình UBND tỉnh phê duyệt Quy định về bồi

72
thường, hỗ trợ TĐC
khi NN thu hồi đất
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Tổ chức Hội đàm cấp
cao đánh giá giữa kỳ
thực hiện Văn bản
thỏa thuận cấp cao
giữa tỉnh Quảng Trị
với
hai
tỉnh
Savannakhet,
Salavan/Lào giai đoạn
2020 - 2022

10

Quy định hạn mức
giao đất, công nhận
quyền sử dụng đất cho
mỗi hộ cá nhân, diện
tích tối thiểu của thửa
đất được tách thửa và
các trường hợp không
được tách thửa trên địa
bàn tỉnh
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Xây dựng Đề án:
“Khuyến khích phát
triển cây dược liệu gắn
với
chương trình
OCOP của tỉnh Quảng
Trị, giai đoạn 2021 2025, tầm nhìn 2030;
Khôi phục sản xuất
diện tích cây công
nghiệp, cây ăn quả và
chuyển đổi 287 ha đất
bị bồi lấp do ảnh
hưởng thiên tai năm
2020;
Phát
triển
chương trình Quản lý
dịch hại tổng hợp trên
cây trồng chủ lực giai
đoạn 2021-2025

thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số 2437/TTrSTNMT ngày 28/7/2021
- Với tỉnh Salavan: Đã tham mưu triển khai Hội đàm
cấp cao đánh giá tình hình thực hiện Văn bản thỏa
thuận cấp cao giai đoạn 2020-2022 giữa tỉnh Quảng
Trị và tỉnh Salavan/Lào.
Sở
Ngoại vụ

- Với tỉnh Savannakhet: Đã phối hợp với phía bạn để
thống nhất nội dung, chương trình, kế hoạch hội đàm.
Nhưng hiện nay, tại tỉnh Savannakhet,D do tình hình
dịch bệnh Covid- 19 diến biến phức tạp, đang thực
hiện giãn cách xã hội nên Kế hoạch tổ chức Hội đàm
cấp cao giữa hai tỉnh Quảng Trị và tỉnh Savannakhet
chưa thể triển khai theo kế hoạch và điều chỉnh vào
thời gian phù hợp sau khi tình hình dịch bệnh ổn định
hơn.

Sở TNMT

Đã trình UBND tỉnh phê duyệt Quy định hạn mức
giao đất, công nhận quyền sử dụng đất cho mỗi hộ gia
đình, cá nhân; diện tích tối thiểu của thửa đất được
tách thửa và các trường hợp không được tách thửa
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị tại Tờ trình số 2940/TTrSTNMT ngày 31/8/2021.

Sở
NN&
PTNT

- Đề án “Khôi phục, sử dụng phù hợp diện tích đất
sản xuất bị bồi lấp và diện tích cây ăn quả, cây công
nghiệp dài ngày bị ảnh hưởng do thiên tai năm 2020”:
Đã hoàn thiện dự thảo đề án và tham mưu Sở các văn
bản liên quan gửi UBND tỉnh (tại văn bản số
250/TTr-SNN ngày 01/9/2021).
- Đề án “Khuyến khích phát triển cây dược liệu gắn
với chương trình OCOP tỉnh Quảng Trị giai đoạn
2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030”: Đã hoàn thiện
và ban hành lấy ý kiến các Sở, ngành và các địa
phương.
- Đề án Phát triển Chương trình Quản lý dịch hại tổng
hợp (IPM) trên các loại cây trồng chủ lực, có giá trị
kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu trên địa bàn
tỉnh giai đoạn 2021-2025: Đã trình UBND tỉnh Kế
hoạch “Ứng dụng Chương trình Quản lý dịch hại tổng
hợp (IPM) trên các loại cây trồng chủ lực, có giá trị
kinh tế cao và có tiềm năng xuất khẩu trên địa bàn
tỉnh giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến 2030” thay
cho Đề án, hiện nay đang phối hợp Sở Tài chính
thống nhất các định mức kỹ thuật trình UBND tỉnh
quyết định.

73
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Ban hành Quyết định
phê duyệt “Đề án:
Phương án thu, quản
lý, sử dụng phí tham
quan Khu bảo tồn biển
đảo Cồn Cỏ”.

Sở
NN&
PTNT

13

Chỉ đạo tổ chức các
hoạt động Kỷ niệm 74
năm ngày Thương
binh
Liệt
sỹ
(27/7/194727/7/2021).

Sở
LĐTBXH
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Chỉ đạo, triển khai
thực hiện Tổng điều
tra, rà soát hộ nghèo,
hộ cận nghèo theo
chuẩn nghèo mới giai
đoạn 2022-2025 trên
địa bàn tỉnh
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Chỉ đạo, hướng dẫn
các huyện, thị xã,
thành phố thực hiện
đánh giá quá trình
thực hiện Kế hoạch số
4626/KH-UBND ngày
09/10/2020 về Triển
khai
Quyết
định
06/QĐ-TTg của Thủ
tướng Chính phủ về
xây dựng xã, phường,
thị trấn phù hợp với

Sở LĐTBXH

Sở LĐTBXH

Sở Nông nghiệp và PTNT đã xây dựng hồ sơ Lập đề
nghị xây dựng Nghị quyết, gửi Sở Tư pháp xem xét,
thẩm định. Tuy nhiên, theo kết quả thẩm định của Sở
Tư pháp tại văn bản số 165/TTr-STP ngày 31/5/2021,
thì hồ sơ Lập đề nghị xây dựng Nghị quyết quy định
mức thu, nộp, quản lý, sử dụng phí tham quan Khu
bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ là không có cơ sở pháp lý vì
Khu bảo tồn biển đảo Cồn Cỏ chưa được xếp hạng di
tích theo quy định của Luật Di sản văn hóa.
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã có CV số
1434/SLĐTBXH-NCC ngày 15/7/2021 về hướng dẫn
các địa phương các nội dung kỷ niệm 74 năm ngày
Thương binh Liệt sỹ; CV số 1350/SLĐTBXH-NCC
ngày 06/7/2021 về báo cáo danh sách người có công
với cách mạng để Lãnh đạo tỉnh thăm, tặng quà; Văn
bản số 1451/SLĐTBXH-NCC ngày 06/7/2021 về
Cung cấp danh sách thân nhân liệt sĩ nhận quà tặng
nhân dịp kỷ niệm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27/7.
Hướng dẫn các huyện, thị xã, thành phố tổ chức các
hoạt động kỷ niệm; đã trao tặng 24.861 suất quà của
Chủ tịch nước cho người có công và gia đình chính
sách người có công, kinh phí quà tặng 7.571,7 triệu
đồng nhân dịp kỷ niệm ngày Thương binh-Liệt sỹ;
lãnh đạo tỉnh đã tổ chức thăm hỏi một số gia đình với
23 suất quà, trị giá mỗi suất quà là 1,3 triệu đồng.
Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã tham mưu
UBND tỉnh ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ
đạo rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo tỉnh Quảng Trị;
ban hành Kế hoạch
số 150/KH-UBND ngày 07/9/2021 về tổng rà soát hộ
nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2022
-2025. Ngày 15/9/2021, Sở Lao động-Thương binh và
Xã hội đã tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai kế
hoạch và hướng dẫn nghiệp vụ rà soát hộ nghèo, hộ
cận nghèo theo chuẩn nghèo mới giai đoạn 20222025 đến các thành viên ban chỉ đạo cấp tỉnh, cấp
huyện.
Sở Lao động-TB&XH đã có công văn số
312/SLĐTBXH-TE&BĐG ngày 1/3/2021 về hướng
dẫn công tác trẻ em năm 2021; Kế hoạch số 133/KHUBND, ngày 28/07/2021 về triển khai Kế hoạch thực
hiện Chương trình hành động quốc gia vì trẻ em trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030; Kế
hoạch số 250/KH-SLĐTBXH ngày 22/2/2021 về
kiểm tra, giám sát tình hình triển khai công tác bảo
vệ, chăm sóc trẻ em và bình đẳng giới năm 2021,
trong đó có nội dung hướng dẫn, kiểm tra công tác
triển khai, tổ chức thực hiện Quyết định 06/QĐ-TTg
của Thủ tướng Chính phủ tại các địa phương. Ngày

74
trẻ em trên địa bàn
tỉnh Quảng Trị
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Trình HĐND tỉnh
thông qua Nghị quyết
quy định về mức thu
phí, các khoản thu
dịch vụ, hỗ trợ đối với
cơ sở giáo dục công
lập từ năm học 20212022
Trình HĐND tỉnh
thông qua Đề án đảm
bảo cơ sở vật chất
trường lớp đáp ứng
yêu cầu của chương
trình giáo dục mầm
non, phổ thông giai
đoạn 2021-2025, định
hướng đến năm 2030.
Chỉ đạo xây dựng
Chiến lược phát triển
giáo dục và đào tạo
Quảng Trị giai đoạn
2021-2025,
định
hướng đến năm 2030.

09/9/2021, Sở Lao động-Thương binh và Xã hội đã
ban hành Công văn số 1886/SLĐTBXH-TE BĐG
hướng dẫn về công tác xây dựng xã, phường, thị trấn
phù hợp với trẻ em trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Sở
GD ĐT

Đã trình HĐND tỉnh thông qua Nghị quyết số
101/NQ-HĐND tỉnh

Sở
GD ĐT

Đã xây dựng đề cương khảo sát thực trạng CSVC xây
dựng

Sở
GD ĐT

Cuối tháng 9/2021, Sở GĐ đã hoàn thiện trình UBND
tỉnh đã phê duyệt Chiến lược phát triển giáo dục và
đào tạo QT giai đoạn 2021-2025
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Chỉ đạo bảo đảm đủ
thuốc, hoá chất các
phương tiện y tế ứng
phó thiên tai, thảm
hoạ.

Sở Y tế
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Chỉ đạo tổ chức sự
kiện Ngày Vệ sinh yêu
nước nâng cao sức
khỏe nhân dân

Sở Y tế

21

Chỉ đạo tổ chức Hội
chợ Thương mại Nhịp
Cầu Xuyên Á – Quảng

Trung tâm
XTĐT,TM&DL

Các đơn vị khám chữa bệnh trong ngành đã dự trù,
chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc, hóa chất khử trùng theo
kế hoạch. Tất cả các thuốc hóa chất được đóng gói
sẵn sàng.
Chỉ đạo Công ty cổ phần dược VTYT thành lập đội
xung kích; dự trữ cơ số thuốc phòng chống bão lụt
theo kế hoạch
Trước tình hình diễn biến phức tạp của dịch COVID19, Sở Y tế không thể tổ chức lễ phát động hưởng
ứng ngày vệ sinh yêu nước, nâng cao sức khỏe nhân
dân. Để triển khai các hoạt động thiết thực hưởng ứng
Ngày vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe nhân dân,
Sở Y tế đã ban hành Công văn số 1212/SYT-NVY
ngày 02/072021về việc triển khai hoạt động hưởng
ứng Phong trào Vệ sinh yêu nước nâng cao sức khỏe
nhân dân năm 2021, trong đó yêu cầu các đơn vị trực
thuộc triển khai thực hiện
Chưa thực hiện được do tình hình dịch bệnh Covid19 trên địa bàn tỉnh

75
Trị 2021
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Ban hành đề án phí, lệ
phí
theo
TT
85/2019/TT-BTC của
Bộ Tài chính

Sở
Tài chính

Sở Tài chính đã có các công văn triển khai: Công văn
số 2473/STC-QLG&CS ngày 16/7/2021 về việc báo
cáo, rà soát điều chỉnh các quy định thu phí và lệ phí
trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của
HĐND tỉnh; Công văn số 3454/STC-QLG&CS ngày
23/9/2021 về việc tham gia Đề án ban hành các khoản
thu phí và lệ phí thuộc thẩm quyền quyết định của
HĐND tỉnh;
Công văn số 3453/STC-QLG&CS ngày 23/96/2021
về việc lấy ý kiến văn bản QPPL (gửi UBMTTQVN
tỉnh). Công văn số 3569/STC-QLG&CS v/v xây dựng
Đề án thu phí lĩnh vực môi trường. Công văn số
3452/STC-QLG&CS ngày 23/9/2021 về việc đề nghị
đăng tải thông tin để lấy ý kiến góp ý văn bản QPPL,
sẽ hoàn thành trong quý IV/2021.

