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QUYET DINH
V vic ban hãnh Chu'ong trInh hành dng thrc hin Ngh quyt S6 01/NQ-CP
ngày 01/01/2021 cüaChInh phü; Két luân s6 05-KL/TU ngày 03/12/2020 cfla
Tinh Oy và Nghj quyêt so 83/20201NQ-HDND ngãy 09/12/2020 cüa HDND tinh
ye kê hoich phát trin kinh t - xä hi näm 2021
UV BAN NHAN DAN TINH QUANG TRT
Can cz Luát T chic chInh quyn dja phuvng ngày 19/6/2015,
Can c& Nghj quylt so' 01/NQ-C'P ngày 01/01/202 1 cla C'hInh phz v nhim
vy, giái pháp chi yêu thrc hin kê hogch phát triên kinh té - xâ' hi và dr toán
ngdn sOch nhà nu'ác nãm 2020, Ko't lugn so' 05-KL/TU ngày 03/12/2020 cia Hi
nghj lan thi 2, BCH Dáng ho tin/i khOa XVJI ye tlnh hlnh kinh té - xã hi, quóc
phOng - an n/nh náni 2020, nhiém vu 2021; Ngh/ quyê't so' 83/2020/NQ-HDND
ngày 09/12/2020 cüa HDND tinh v ke' hogch phát trie'n kinh to' - xà h5i nàm 2021;
Xét d nghj cia Giám dô'c SO' Ke' hogch và Dá'u tu' và Chánh Van p/lông
UBND tinh.
QUYET D!NH:
Diu 1. Ban hãnh kern theo Quyt djnh nay Chuang trInh hành dtng cUa
UBND tinh th1rc hin Nghj quyêt so 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 cüa ChInh phü;
Kêt 1un so 05-KL/TU ngày 03/12/2020 cUa Tinh Uy và Nghj quyêt so
83/2020/NQ-HDND ngày 09/12/2020 cüa HDND tinh ye kê hoach phát trién kinh
té - xà hôi näm 2021
Diu 2. Quyt djnh nay có hiu hrc k tr ngày k.
Chánh Van phông UBND tinh; Giám d6c các Sô, Thu trung các Ban ngành
lien quan; Chu tjch UBND các huyn, thành phô và thj x chju trách nhim thi
hành Quyêt djnh nay.!.
Nol nhn:
-Nhtrdiêu2;
- VAn phông ChInh ph (dé báo cáo);
- Các Bô: KH&DT, TC (d bAo cáo);
- TT Tinh Uy (d bAn cáo);
- TT I-IDND tinh (dê báo cáo);
- ChCi tjch, các PCI UBND tinh;
- Các PVP, CV;
- Luu: VT, TH(D).',
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HIX€NG TRiNH HANH BONG
01/NQ-CP ngày 01/01/2021 cüa ChInh phü;
gay 03/1 2/2020 cua Trnh uy va Ngh quyet so
9/12/2020 cüa HDND tInh ye k hoch phãt trin
nhtê-xãhô1nãm2021

(Ban hành kèmtheo Quylt djnh sôd14d /QD-UBND ngàyA/O1/2O2J
cáa UBND tinh)
A. MIJC TIEU PHAT TRIEN KINH TE - XA HQI NAM 2021
I. MLJC TIEU
1. Miic tiêu tng quát:
Thc hin nghiem tüc Nghj quy& cüa ChInh phü, Kt 1un cia Tinh Uy vâ
Nghi quyêt cüa HDND tinh, xác djnh chü dé cüa nAm là "Tái thiêt san xuât, hoàn
thin quy hoch, tranh thu m9i nguôn lirc dê dáu tu phát triên toân din".Cci câu
1i nên kinh tê gän vOl dôi mói mô hInh tang tnrOng; day nhanh tiên dt thirc hin
các dir an, cong trInh trQng diem. Tái ca câu nông nghip gãn v6i xây dirng nông
thôn mOi. U'u tiên phát triën Cong nghip nang luqng tái t?o, cong nghip chê
biên, du ljch sinh thai, du ljch nghi duOiig biên. Phát triên nguôn nhãn hrc chat
hrcing cao. Thirc hin tot các nhim vi phát triên van hóa, xa hi, bão dam diii
song Nhân dan, bào v môi tru&ng, chü dng phông, chông thiên tai, djch bnh và
thIch irng vOi biên dôi khI hâu. Day manh cal cách hành chInh, tao môi trtx&ng
dâu tu, kinh doanh thông thoáng, hap dan; nâng cao chi so näng lirc canh tranh
cap tinh. Thrc hin hiu qua cong tác phOng, chông tham nhüng, lang phi và giái
quyêt khiêu nai, tO cáo. Chti tr9ng cong tác thông tin truyên thOng, tang cthng
dOng thu.n xa hi. Cüng cô quôc phông, an ninh; báo dam trt t1r xâ hi; nãng cao
hiu quãhoat dông doi ngoai và hi nhp quôc tê.
2. Các chi tiêu chü yu
a) Các chi tiêu kinh tl
Tc d tang tnr&ng tng san phm trên dja bàn (theo GRDP) phn du dat
7%; trong do: nOng - lam - ngu nghip tang 2,5-3%; cong nghip - xây dimg tang
10-11%; djch vi tang 6-6,5%; GRDP bInh quân dau ngxOi dt trén 57,5 triu
dOng; Tong vOn dau t.r toàn xâ hi dat 22.000 t' dông; Tong thu ngân sách trén
dja bàn 3.450 t dOng, trong do: thu ni dja 2.970 t' dông, thuti boat dng xuât
nhp khâu 480 t' dông; San 1ung hicing thirc có hat: 26 van tan; Din tIch trông
mOi Va tái canh cay côn nghip dài ngày: 230 ha (trong do: tróng mói cà phê:
150 ha, cao su. 50 ha, ho lieu: 30 ha); Trông mOi rfing tp trung: 7.000 ha; Tong
san lucrng thuS' san: 37.000 tan; T5' l xã dat tiêu chI quOc gia ye nông thôn mOi:
62,4% ('Co them 6 xd dat chuán nông thOn m&i);Tông mOc bàn lé hang hoá và
doanh thu djch viii: 36.876 t5' dông; So doanh nghip thành 1p mOi trên 450
doanh nghip.
b) Các chitiêuxãhój:
Giü vng chun ph cp THCS tai 100% xâ, phu&ng, thj tr.n; tS' l trithng
&rçic cOng nhn dat chuân quôc gia dat 77%;TS' 1 lao dng qua dão tao dt tr 65-
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70%, trong do: t l dào t?o ngh có b.ng cAp chüng chi dat 32%;Tao vic lam
mOi cho 11.000 lao dng; T' l ngix&i dan tham gia bâo hiêm y tê dt 96%; Mrc
giâm t' suât sinh trên 0,3%o; Müc giãm t' l h nghèo toàn tinh t.r 1-1,5%; T' 1
tré em dixvi 5 tuoi bj suy dinh dng theo the can nng/tuoi di.râi 13,5%; T' l xã,
phr?ng, thj trân dat tiêu chuân phü hcip vói tré em dat trên 60%.
c) Các chi tiêu môi trtôiig:
T' 1 do che phu r&ng: 50%; T' l dan cu nông thôn dixçic si diing nu6c
hçp v sinh: 89,62%;T I dan cx thành thj dugc sr diing nuOc sch: 95 %; T' 1
thu gom, xi:r l chat thai ran sinh boat 0 do thj: 95-100%.
d) Ciii tiêu v quc phông - an ninh:
COng tác tuyn quân dt 100% k hoach.
II. CAC CHUNG TRINH, DVAN TRQNG DIEM:
1. Các chu'o'ng trInh, d an v co ch, chInh sách:
- Xây dirng Quy hoach tinh Quãng Trj th&i kS' 2021-2030, tAm nhIn dn
nãm 2050. TrInh Ban Ththng vii Tinh Uy ban hành Chi thj ye tp trung thirchién
Quy hoch tinh thyi k' 2021 - 2030, tam nhin den näm 2050; Day nhanh tiên dO
xây dirng, hoàn thin h thông các quy hoach thai k' mói theo quy djnh.
- Xây dirng K hoch ca cAu lai nn kinh t tinh Quáng Tr giai doan 2021
— 2025 và Dê an tái c câu các ngành Cong Thuung, Nông nghip và phát triên
nOng thôn tinh Quãng Trj giai don 202 1-2030 theo l trInh cüa ChInh phü.
- Xây dmg K hoach phát trin kinh t - xâ hOi 5 nám 202 1-2025 và K
hoach Dâu tu cong trung han giai doan 2021-2025;
- Xây drng K hoach hành dng cüa UBND tinh thirc hin Chi.rng trInh
hành dng cüa Tinh üy ye thçrc hin Nghj quyêt Di hOi Dãng toàn quôc Ian thr
XIII và Nghj quyêt Dai hiDang bô tinh Ian thix XVII, nhiêm k' 2020-2025;
- Xây drng k hoach trin khai các Chwng trmnh m1ic tiêu quc gia giai
don 2021-2025 (Giám nghèo ben vng, Xây dung nOng thôn mâi; Phát triên
kinh tê - xâ hOi vüng dông bào dan tOc thiêu so và mien nüi).
- Xây dirng D an "DAu tu, bão tn, ton tao, chng xung cAp h thng di
tIch ljch s1r van hóa tinh Quãng Trj giai doan 2021-2030"; Dé an xây dirng các
thiêt chê van hóa - the thao c sâ và Dê an phát triên the thao thãnh tIch cao tinh
Quãng Trj den näm 2026;
- Hoàn thin D an nâng cao chAt h.rng hoat dng ca sa y t cOng 1p trén
dja bàn tinh giai don 202 1-2025;
- Xây dirng chin hrc phát trin giáo dic dào tao Quâng Trj giai doan
2021-2025, djnh huâng den nãm 2030 và các Dé an: Phát triên dOi ngü giáo viên;
dam bào ye c sa vt chat trithng lap giai doan 202 1-2025, djnh huâng den nàm
2030;
- Ban hành Danh mi1c lTnh vrc và chInh sách khuyn khIch xà hOi boa trên
dja bàn tinh Quãng Trj giai don 2021- 2025;
- R soát, ban hành chinh sách ru dâi và h trV dAu tii thay th Nghj quyM
so 15/201 6/NQ-HDND ngãy 19/8/2016 cüa HDND tinh và Quyet djnh so
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39/2 016/QD-UBND ngày 21/9/2016 cüa UBND tinh phü hcip vâi Lut DAu tu
2020 và các qui djnh hin hành.
2. Các dçr an trong dim:
- Ngwn van dcu tw cóng:Tp trung ch 4o My nhanh tin d thirc hin
mt so dir an có quy mô lan, có tInh chat lan tOa t?o dng hrc dng hrc thüc day
phát triên kinh tê - xâ hi cüa tinh nhu: Ha tang cor bàn cho phát triên toãn din
các tinh Quáng Tn; Du an Phát triên cac do thj d9c hành lang tiéu vüng song Me
KOng; Xây drng cci sâ ha tang các xa có t' lhô nghèo cao vüng dông bào dan
tc thiêu so và mien nüi tinh Quãng Trj; San nén và ha tang k thut thiêt yêu tai
khu virc trung tam cCra khâu quôc tê La Lay; Dir an phát triên cor sâ ha tang các
vmg nuoi thüy san tp trung tinh Quãng Tn; Kè chông xói Ia bão v dáo Con Cô;
Dé an Chinhphü din tCr,... Dông th&i, tIch c1rc chuân bj dau tiz, huy dng them
nguOn von dé sóm triên khai các dir an: Du&ng yen biên két noi Hành lang Kinh
tê Dông - Tây, Di.r?ng nOi du?ng Ho ChI Minh nhánh Dông vâi dt.rang H Chi
Minh nhánh Tây,...
- Ngun vn ddu tu' ngoài nhà njthc. Tip tc huy dng các ngun I%rc d
dâu tu thirc hin mOt sO dir an tr9ng diem trên dja bàn tinh; tp trung tháo gO khó
khan, vixOng mac; dng vien, ho trci, tao mi diêu kin thun li dé day nhanh
tiên d thirc hin các dr an khai cOng nhân djp k' nim 30 nàm ngày 1p lai tinh.
Dc bit là các dir an nàng luang nhu:Thüy din Ht.ró'ng Phüng; ThUy din
DakrOng 5; Thüy din Bàn Mâi; Din gió Huàng Linh 3,4; Din gió Huâng
Phüng 1,2,3; Diên gió HixOng Hiêp 1; Din gió Phong Lieu; Din gió Phong Huy;
Din gió Phong Nguyen; Din gió Quang Trj TNC 1,2...Dây manh xüc tiên, v.n
dng nguOn 1rc triên khai mt sO dir an dng 1irc thüc day phát triênnhu Cãng
hang khOng Quàng Trj, Khu dO thj djch viii - thi.rang mai - logictis xuyên biên gi6i
Lao Bão - Densavän,...
3. NhU'ng nhim vi tr9ng tam:
Näm 2021 có nghia dc bit quan tr9ng, là nãm t chac Dai hi dai biu
toàn quoc lan thüXill cUa Dâng, bâu ci:r Quoc hi khóa XV và Hi dông nhân dan
các cap, là näm dau tiên thrc hin Chiên luc phát tniên kinh té-xã hi 10 näm
2021-2030 và Kê hoach phát triên kinh tê-xâ hOi 5 nàm 2021-2025 theo Nghj
quyet cUa Quoc hi, cüa Dai hi Dàng b tinh lan thir XVII và FIDND tinh. Trén
co sâ quán trit và thirc hin nghiêm tücphuorng châm hành dng näm 2021 cüa
ChInh phü là "Doàn kêt, kj cwo'ng, dôi mdi, sang tio, klzdt v9ng phd! triên "; các
sa, Ban ngành cap tinh, các cor quan Trung uong trên dja bàn và UBND các
huyn, thành phô, thj xã tp trung trien khai thirc hin kjp thai, quyêt 1it, dOng
b, có hiu qua các miic tiCu, nhim vi, giãi pháp dà dé ra trong Nghj quyêt so
01/NQ-CP ngày 01/01/2021 cüa ChInh phü, Kêt lun so 05-KL/TU ngày
03/12/2020 cüa Tinh üy và Nghj quyêt so 83/2020/NQ-HDND ngày 09/12/2020
cüa HDND tinh ye ké hoach phát triên kinh tê - xâ hôi näm 2021. Trong do, can
chU trQng tp trung van các ni dung tn9ng tam, tr9ng diem sau day:
3.1. Kh.n truorng xây dxng chuorng trInh, k hoach, d an d ci th hóa và
to chac thtrc hiên hiu qua các miic tiéu, nhim vi và giái phápdä dê ra trong
Nghj quyêt Di hôi Dãng toàn quôc lan thu1r XIII, Nghj quyêt Dai hi Dâng b
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tinh In thi'r XVII, K hotch phát trin kinh th - xã hi 5 nàm giai doan 2021-2025
và các dOt phá trong Chién luçic phát triên kinh tê - xa hOi 10 nam giai doin 20212030; cácNghj quyêt cüa ChInh phü, Kêt Iun cüa Tinh Uy và Nghj quyêt cüa
HDND tinhvê ké hoch phát triên kinh tê - xà hOi narn 2021. TO chirc thành cOng
bâu cr di biêu Quôc hOi khoa XV và di biêu HOi dông nhân dan các cap nhim
kS' 2021 -2026.
3.2. Tip tiic thirc hiên linh hot, hiu qua "myc tiêu kép": vüa phông,
chông dich bênh, bao ye si.rc khoe than dan, vim tap trung khàc phuc hâu qua bâo
lü, on djnh cuc song và sinh ké cho ngithidán; tái thiêt 1i san xuât, phic hôi và
phát triên kinh tê - xà hOi. Ban hành co chê, chInh sách da phi.rang ye khôi phiic
san xuât do ánh hithng cüa djch Covid- 19 và lü liit; thirc hin các giãi pháp phü
hop dé tháo g khó khãn, h trçi ngrii dan và doanh nghip, nhât là ngành du
lich, dich vu, ngui dan mat vic, thiêu vic lam b giãm sâu thu nhp. Theo dôi
sat din biên, tInh hInh, kip thôi dir báo và chuân bj phi.rang an, kch bàn, biOn
phápüng phó hiu qua vâi nhUng biên dng bat thi.thng và van dé mOi phát sinh.
3.3. Tip tVc Co cu lai nn kinh t gn vOi di mâi mô hnh tang tnrOng,
nâng cao nãng suât, chat luqng, hiu qua và sl.rc canh tranh, tang cithng src chông
chiu cüa nen kinh tC.Phát triên nông nghip là b d cUa nën kinh tê, bão dam an
ninh luong thuc; day m.th co câu lai nông nghip gãn vâi xây dirng nông thôn
mOi; xay dirng nén nông nghip phát triên toàn din theo huxóng tiên bO, ben
vttng; day manh 1mg diing cong ngh cao, san xuât theo hu1ng nOng nghip sach,
nông nghip hCru ccY; san xuât hang hóa quy mô Ian, có näng suât, chat lixçng,
hiu qua gàn vai lien két che biên, tiêu thii; day manh vic chuyên dôi Ca câu cay
trông, 4t nuôi.Tiêp tic triên khai các chixcing trInh, dé an tái ca câu ngành Cong
Thixang; uu tiên phát triên các ngành cong nghip cO tiêm näng, lçxi the nlnr chê
biên, chê tao, näng hicing tái tao, cong nghip chê biên go và nông, lam, thüy hãi
san; cong nghiep silicat, các ngành san xuât sIr dung nhiêu lao dng...; trong do,
cong nghip nàng hrqng là ITnh virc dOt phá. Day manh hoat dng thuong mai djch vii, ho tr phát triên thi.ro'ng mai mien nüi, biên giai; nâng cao chat hxng,
hiu qua các ngành djch vii; phát triên du ljch dira trén li the ye tài nguyen và
các Ca hi mâi tlr phát triên ha tang giao thông.
3.4. Quyt liit thirc hin cãi each hành chInh, tr9ng tam là cãi cách thu tiic
hành chInh, bàn dam hiu qua, thirc chat gãn vâi day manh thirc hin chuyên dOi
sO quôc gia, cung cap các djch vi1 cong cho ngi.thi dan và doath nghip. Thirc
hin dông bO các giãi pháp cãi thin môi trung dau tu, nâng cao chi so nang lirc
cnh tranh cap tinh và phát trien doanh nghip. Day math boat dng xüc tiên, kêu
g9i các nhà d tt.r chiên liroc, các dir an quy mô Ian vào các khu kinh té, khu
cOng nghip, khu du ljch. H trçl các doanh nghip gia tang san xuat bü däp ãnh
hithng cüa djch bOnh Covid-19 và thiên tai.
3.5. Phát trin van boa, xà hOi, thrc hin tin bO, cong b.ng xã hOi, gn kt
hài hOa v&i phát trin kinh t. Phlt huy manh me truyên thông cách rnng, van
bOa, tinh than và cOt cách con nguai Quang Trj; khai dy khát v9ng cOng hién,
tinh than vuçt khó, chI tir Iirc, tir cuang. Dôi mài can ban, toàn din và nãng cao
,
chat Iung giáo drc, dào tao, chIt tr9ng phát trien nhân lirc chat Iung cao; day
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manh thu hut, trQng diing nhãii tài. Phát trin manh khoa hçc cong ngh, chü
tr9ng dôi mâi sang tao và chuyên dOi so dé tirng bi.râc tao brt phá
näng suât,
chat hrcing, hiu qua va s1rc canh tranh cüa nén kinh té. Thiic hin bão dam an
sinh xã hi và cái thin dcii song nhân dan.
3.6. Quãn Is', khai thác, si:r dçing hiêu qua, bn vüng tâi nguyen thiên nhiên;
bão v môi tnrng; chü dng rng phó có hiu qua vii biên dôi khI hu; phông,
chông và giâm nhç thiên tai.
3.7. Tip tic hoãn thin h thng kt c.0 h tng kinh t, xã hi dng b,
hiên di, dc biêt là
giao thông, näng hxçng, do thj. Day nhanh tién d thrc
hin các d? an quan tr9ng, dir an có tInh lien kêt vüng, tao strc Ian tOa, bão dam
an ninh nguOn nuOc, an toàn dip, hO chira rn.râc.
3.8. Cüng c, tang cuäng quc phOng, an ninh, gi vUng an ninh chInh trj,
trt tçr, an toàn xä hi, nâng cao näng 1rc 1.rng phó và xir 1 có hiu qua vOi cac si,r
cô bat thu&ng và các thách thrc phi truyên thOng, nhât là trong thiên tai, djch
bnh, cru h c1ru nan.
ye

ye

3.9. Thirc hin t& cong tác thông tin, truyn thOng, kjp thi phân ánh, lan
tOa các nhán to tIch crc dê tao niém tin, dông thun trong toãn xâ hi. Náng cao
hiu qua cong tác phôi hçip gifla các cq quan trong h thông chInh trj, phát huy
sire manh cüa khôi dai doàn két toàn dan tc, gop phán thrc hin thing Icii các
muc tiêu, nhim vi phát triên kinh té xâ hi dê ra.
B. PHAN CONG TRACH NHIM THIJC HIN CAC MVC TIEU, NHIM
V1, GIA! PHAP CHU vEu CHI oo DIEU HANH KE HOCH PHAT TRIEN
KJNH TE xA HQIVA D1FTOAN NSNN NAM 2021
I. Khn trirong ciii th hOa d tp trung trin khai thirc hin quyt 1it,
dông b và hiu qua các muc tiêu, nhiêm vt) và giãi pháp dé ra trong Nghj
quyêt
Dai hôi Bang toàn quOc
lan thu XIII, Nghi quyêt Bai hôi Bang bô tinh
A
•
A
A
.A
•
Ian thu XVII va cac Ngh quyet, chirong trinh, ke
hoich phat trien
kinh
teA A
•A
xa hoi giai doan 2021-2025 va nam 2021. To chuc thanh cong bau cu dai. bieu
A
.. .
A
..
• .A
A
•
Quoc hçi khoa XV va bau en' di bieu HBND cac cap nhiçm ky 202 1-2026.
1. Các S6 ban ngành, các dja phu'o'ng:
- Xay dung các chuo'ng trInh, k hoach, d an d cii th hóa và trin khai
thirc hin ngay cac miic tiêu, nhim v11, giái pháp dé ra trong Nghj quyêt Dai hi
Dãng toàn quOc lan thir XIII, Nghj quyêt Dai hi Dãng b tinh lan thir XVII;các
Nghj quyét, chrning trInh, ké hoach phát triên kinh té - xa hi giai don 20212025 vànäm 2021;
- T chirc thành cOng bu cit dai biu Quc hi khoá XV và bu cit dai biu
Hi dông nhân dan các cap nhim k' 2021 - 2026.
2. Sà Ke' hogch và Du tu- chz trI, phi hcrp vái các Só, Ngành và ma
phu-ong tham mwu UBND tinh ban hành và to chz-c thy'c hin:
- K hoach cci cu iai nn kinh t tinh Quãng Trj giai doan 2021 - 2025;
- K hoach phát trin kinh t - xâ hi 5 nãm 2021-2025 và K hoach du tu
cong trung han giai doan 2021-2025;
-

-
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- K hoach hành dng cüa UBND tinh thrc hin Chucng trinh hành dng
cüa Tinh uy v thirc hin Nghj quyet Diii hi Dãng toàn quôc Ian thu XIII và
Nghj quyêt Di hi Dãng bô tinh Ian thix XVII, nhim kS' 2020-2025;
- K hoch trin khai các Chxtmg trInh miic tiêu quc gia giai don 20212025;
- Danh muc lTnh vtxc và chInh sách khuyn khIch xã hôi hóa trén dja bàn
tinh Quâng Trj giai do?n 2021- 2025;
- Ph.n mm quán 1 du an du tix cüa doanh nghip, hçip tác xa và các t
chüc, Ca nhân khác trén dja bàn tinh Quáng Tn;
- Bô chi s dánh giá nãng Içrc c?nh tranh các Sâ, ban ngành và dja phuxmg
(DDCI) trén dja bàn toàn tinh;
- Rà soát, ban hành chInh sách tiu dài và M trq du tu thay th Nghj quy&
so 15/20161NQ-HDND ngày 19/8/2016 cüa HDND tinh và Quyet djnh so
39/201 6/QD-UBND ngày 21/9/2016 cüa UBND tinh phü hqp vâi Lut Dâu til
2020 và cac quy djnh hin hành.
II. Tip tue thirc hin linh hoyt, hiu qua "mi,c tiêu kép" vira phông,
chng di dich COVID-19, vüa phçic hi và phát triên kinh t - xä hi trong
trang thai bInh thirong mó'i; khac phçc hu qua thiên tai, trng phó vói bin
dôikhIhâu
1. S& YtIchi trI, phi hop vöi các Sà, Ngành và djaphwang:
- Tang cixng Iãnh dao, chi dao, tuyén truyn nâng cao thüc phông, chng
djch, tuyt dôi không chü quan tri.thc djch bnh; tiêp tic cüng Co trang thai bmnh
thu&ng mài;
- Tham mi.ru xây drng k hoach phông chng COVID-19 näm 2021 thrc
hin "miic tiêu kép";
- Quãn 1, each ly trit d di v6i ngrii nhp cãnh và ngr?ii có yu t djch
tê;tIch crc trién khai truy vet và thrc hin cách ly theo dung quy djnh dOi vth dôi
ti.rçing Fl, F2;
- Tip tiic nâng cao nang 1irc cho các don vj diu trj bnh nhân nhim
COVID- 19 nhàm giám tü vong do nhim COVID- 19 và nang hrc cho các phông
xét nghim SART-Cov-2.
2. Bç5 Clii huy B5 dç5i Biên phông tinh chü trI, pM hcxp v&i các S&, Ngành
và diaphetang:
Kim soát cht che nguôi nhp cânh, ngän ch.n hiu qua ngun bnh xâm
nhp tir ben ngoài.
3. Bo CHQS tInh chü trl, phi hçip vâi các Sâ, ngành dja phrong t chirc
tot cong tác cách ly tp trung
4. Sà KI hoach và Ddu tu, Sá Tài chInh chz trI, phi hop vol các S6
Ngành và dia phwoiig:
- Chü dng tham mixu b trI ngun lçrc phông, chng djch; kjp thii trin
khai cac giãi pháp thirc hin các chInh sách tháo gO khó khän, h tnçl doanh
nghip, ngii&i dan bj ãnh hithng nng né bâi dai dch Covid- 19 và thiên tai.
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- ThI.r&ng xuyên theo dôi, nm bt kjp thxi tInh hInh, nhüng khó khän,
vi.róng mac cUa tün ngành, linh virc, các doanh nghip dé tham mu'u UBND tinh
có bin pháp ci the, kip thii tháo g khó khàn, tao thun 1çi, giám chi phi cho
ngi.ri dan, to chirc, doanh nghip trên dja bàn tinh.
5. S& Nóng nghiêp và PTNTchz tn, phi hcrp v&i cthc Só, Ngành và dja
phuvng:
T chirc thirc hin thânh cong Phxng an s 5841/PA-UBND ngày
18/12/2 020 cüa UBND tinh ye KhOi phic khân cap thit hai do thién tai trong san
xuât nông nghip, khân truang triên khai san xuât v Dông nãm 2020 và Dông
Xuân 2020-2021. Trongdo tp trung khäc phic, câi tao các din tIch và h thông
ha tang phuc vu san xuât nông nghiêp bi thiêt hai näng nê do bâo lü gay ra gàn
vài chuyên dOi có hiêu qua cay trông, vt nuôi, thIch lrng v6i biên dôi khI hu,
thai tiêt.
6. SáNgogi vu chz trI, pho'i hcip v&i các S6 Ngành và diaphu-cing:
Tang cng cong tác kêu gui, vn dng các chung trInh, dtr an vin tr
không hoàn 1ai tir các tO chirc, cá nhãn nithc ngoài nhäm ho tr ng.thi dan nãng
cao nhn thrc phOng chông Covid- 19, khãc phic hu qua thiên tai, 1rng phó biên
dôi khI hâu...

7.Uy ban nhán dan các huyn, thành phá thj xâ.
Chü dng thrc hin hiu qua các giái pháp phông chng djch Covid-19 viia
phiic hôi và phát triên kinh tê - xã hi trong trng thai bInh thixng mi theo các
chü truang, chInh sách cUa ChInh phu và UBND tinh.
III. Thi.rc hiên nghiêrn tác, kjp thôi các chü trirong, bin pháp cüa
Chmnh phü v hoàn thin the ch kinh té thj truô'ng djnh htrrng xã hi chü
nghia, to thuãn lçi cho phyc hôi và thüc day tang trthrng nhanh, bn v&ng
trên co s& gi& vu'ng on djnh kinh tê vi mô, kiêm soät 1*m phát, bão dam cac
can dôi ló'n; nâng cao khã Hang thIch irng và sac chng chlu cüa nn kinh tê
1. Ngán hang Nhà nuó.c tinh chz trl, phô'i hcip vol các S6 Ngành và dfa
phu-cing:
- Diu hành chInh sách tin t chü dng linh hot phM hçip cht ch vâi
chInh sách tâi khóa vã các chInh sách khác nhäm tháo gi khó khãn cho san xuât
kinh doanh, ho trçx khäc phiic hu qua thiên tai, djch bnh, ho trq phic hôi tang
tnring theo chi dao cüa ChInh phü vã Ngan hang Trung rcYng. Gi t trçng nçi
xâu & mlrc duOi 2% so vâi tOng di.r nçi;
- Tip tiic thirc hin tt Chi.nmg trInh kt nM Ngân hang - Doanh nghip;
cy bàn On djnh Iãi suat cho vay; nhât là dOi vOi các doanh nghip san xuat kinh
doanh trong linh virc nOng nghip nông thOn, doanh nghip nhO và v&a, xuât
khâu, cOng nghiép h trq 1mg ding cOng ngh cao;
- Diu hành tang trix&ng tin diing hçp 1 gn vâi nang cao cht krqng tIn
diing, tp tmng vào các linh virc iiu tiên;phát huy hiu qua tin diing chInh
sách;kiêm soát chat chë tin diing dôi vOi các lTnh virc tiêm an rüi ro. Phát triên da
dng san phãm tin diing ngân hang, gop phân hin ché tin diing den và cho vay
nng lâi.
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2. S& Tài chinh chz trI, phi hcip vó'i cci quan Thuê', Hal quan, KBNN và
các huyn, ihânh phó, thi xã:
- Tang c.ring quãn 1 thu ngãn sách, tp trung thic hin các giái pháp
chông that thu, chuyên giá, trôn thuê, thu hôi nçi thuê, phân dâu hoàn thành vuqt
dr toán thu ngân sách nha nréc nàm 2021 dixçc HDND tinh giao.
- Tham mi.ru UBND tinh t chüc diu hành chi ngân sách trong phm vi dr
toán dã dixcrc HDND tinh iao, trên CG sâ tiêu chuân, chê d, djnh mirc quy djnh;
chi ngân sách cht ch, tiêt kim; rà soát, can dôi dam báo nguôn thrc hin các
nhim vi chi trong can dôi cüa dja phuang näm 2021, uu tiên các khoãn chi theo
mirc d cap thiêt, quan trçng, khá nãng triên khai trong näm, nhât là kinh phi chi
cho con ngui, các chê d, chInh sách an sinh xa hi.
3. Cuc Thus tinh chü tn, phdi hçp vái các Só, Ngành va df a phzwng:
- TIch crc tim các giâi pháp thüc day phát trin san xu&, nuôi dizOng và
tang nguôn thu cho ngân sách dja phung;
- Tang ci..rng côngtác kim tra, thanh tra dM tuqng np thud. Khuyn
khIch các doanh nghip, to chirc, cá nhân thirc hin nghia vi np thuê theo quy
djnh.
4. S& Cong Thitcing chz trI, pMi hçip v&i các S0 Ngành và djaphztcng:
- Bão dam can di cung cu hang hóa thit yu, n djnh giá Ca thj tri.rYng
nhât là trong djp L, Têt. Tang cng thanh tra, kiêm tra, xü 1 nghiêmhành vi
tang giá bat hcp 1', dâu ca gärn hang, thao tüng thj tnr&ng và hang giã; có các
giái pháp dông bô, kjp thäidê dâu tranh phông, chông buôn lu, gian 1n thiiong
mi, gian ln xuât xi;
- Chü tr9ng phát trin thj trthng trong nuâc, dy manh liru thông và kIch
thIch tiêu ding hang Vit Nam. Nâng cao tInh kêt nôi giCta san xuât vói thj tru&ng
theo chuôi cung 1rng; phát triên h thông phân phôi thông qua các Dê an phát
triên thj truäng trong nl.râc gän vói Cuc 4n dng "Ngzthi Vit Nam u-u tiên dimg
hang VietNam".
IV. Dy m,nh co CU 1i nn kinh t gin vó'i chuyn 1ôi mô hInh tang
trir&ng, nâng Cao näng sut, chat Iirçrng, hiu qua và sü'c cinh tranh cüa nn
kinh t dtya trên nn tang khoa hQC cong ngh, dôi mó'i sang to
1. Só Ke' hoach và Du tit chi trI, phi hcrp v&i các S6 Ban ngành và d/a
phu'crng
- Tham mru k hoch, l trinh co cAu 1i nn kinh th giai doan 202 1-2025
dam báo các nguyen täc và quan diem nhii: Phü hcpvOi quan diem chi do cüa
Trung i.nng Dâng, Quôc hi và Chinh phü ye quan diem, dlnh hrnng và miic tiêu
cüa chiên luoc phát triên quôc gia th&i kS' 2021-2030; phü hqp vth djnh hi.thng
phát triên cüa ngành và lAnh thô dixçic xác djnh trong quy hoach cap quôc gia, quy
hoach vüng và quy hoach tinh thi kS' 202 1-2030.
- To chrc xay drng k hoch du tu cong trung hn theo hix&ng nãng cao
chat krçing, hiu qua, tp trung nguOn hrc thüc day qua trinh co câu 1i nên kinh
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t6, d6i mi rno hInh tang trixng. Tp trung hoàn thành và nâng cao chit krçng
Cong tác chuân bj dâu ti.r, dc bit các dir an quy mô 1n;
- Quyt 1it thirc hin cac giái pháp v dy manh giãi ngán, gn vài nâng
cao hiu qua quán 1, sr ditng vn dâu ti.r Cong ngay tü dâu näm; thithng xuyên
kiêm tra, don dôc, gän trách nhim cüa ngl.rôi dung dâu cc quan, dan vj vâi két
qua giãi ngân; kiên quyêt cat giãm, dieu chuyên von cUa các ngành, dja phi.rang
và các dij an có t' 1 giâi ngãn thãp sang các ngãnh, dja phixang và các d1i an có
khã nàng giãi ngân tot han;
- Hoàn thành nhim vi1 c phn boa, tái ca cu doanh nghip nhà nuâc;
thoái phân von nba nuOc ti cac doanh nghip nhà nt.râc dã di.rcc Co phan boa theo
1 trInh dê ra. Kin toàn Ban DOi mi và phát triên doanh nghip tinh;
- Nghien ciru, ban hành chInh sách dja phrang d tip tic h trçi phát trin
kinh tê tp the, phü hap vài nhu câu, ctiêu kin trInh d phát triên cüa các hap tác
xã vâ khã näng nguOn 1irc cüa ngân sách.
2. S& Cong Tharcing chz trI, phi hçtp vái các SO, Ban ngành vâ djaphu'ong
- Tip tic thrc hin có hiu qua D an tái ca cu ngành Cong Thiiang cüa
tinh phc vu s1r nghiêp cong nghip boa, hin dai boa và phát triên ben vUng;
tham muu dnh huàng phát triên mOt so san phâm chü lirc cüa tinb, t.p trung phát
triên nhng ngành cong nghip müi nhon, cO tiêm näng, lçii the, giá trj gia tang
cao; tang t) trçng các ngành chê biên, chê t?o theo phucing châm tang tnrYng
nhanh, ben vng, gn kêt bão v mOi tru0ng;
- Tham muu UBND flnh trin khai thirc hien Chucing trinh khuyn cOng
tinh và quOc gia giai don 202 1-2025; To chuc bmnh chçn san phâm cOng nghip
nOng thôn tiêu biêu tinh lan thu VI;
- Tham mt.ru h trçl, dy nhanh tin d các cOng trInh, dr an kho xãng du
dâ duçic quy hojch sam di vào hoat dng; hO trq Chi nhánh COng ty TNHH Vn
tái Thüy b Hâi Ha thra Kho cãng xang dâu Hãi Ha vào hot dng thi.rang mi
trong dâu nàm 2021;
- Trin khai cac Chi.rang trinh/K hoch trung han 5 näm 2021-2025:
Chixang trInh xOc tiên thuang mai tinh Quáng Tn; Kê hooch phát triên thirong
mi din tCr tinh Quãng Trj; Kê hoach phát triên thisang mai biên giâi tinhQuang
Tn; Ké hoach phát tniên djch vi logistics trên dja bàn tinh Quâng Trj den näm
2025;
- Tham muu cOng b Cua khu phi Ta Rung &rcic phép thirc hin hott
dng mua ban, trao dOi hang hóa qua biên giâi cüa thrang nhân trên dja bàn tinh.
3. Sà NOng nghiep và Phát triln nOng thOn c/n trI, phói Izctp vái cdc S6
Ban ngành và dja pharoig:
- Tip tjc tnin khai thirc hin cO hiu qua D an tái cci cu nông nghip Va
phát tniên nOng thôn Quãng Tn theo hiiâng nâng cao giá trj giatäng và phát triên
bn vU'ng giai doan 2017-2020 djnh huâng den 2025; Nghj quyêt so 03/2017/NQHDND ngày 23/5/2017 cOa I-IDND tinh ye ho trçl mt so cay trOng, con nuOi tao
san phâm chU hrc cO lçiithê cnh tranh trén dja bàn tinh Quang Trj giai don
20 17-2020, djnh htràng den nam 2025;
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- Thüc dy phát trin san xuAt nông nghip quy mô lan theo nhu cAu thj
trlx&ng, nâng cao giá irj gia tang và phát triên ben vng, tirng diing cOng ngh cao,
gän vói bào quân, ché biên va lieu th%i theo chuôi giá trl. Khuyen khIch phát triên
nông nghip xanh, sach, nông nghip sinh thai, nông nghip h&u co, nông nghip
cong ngh cao, thông minh, thIch üng vai biên dôi khI h.u. Chuyên dôi cccâu
cay trông, vt nuôi phü hop, báo dam hiêu qua và an ninh kro'ng thirc vung chac;
- Khôi phuc san xut chän nuôi sau thiên tai, djch bnh. Dy mnh üng
diing tiên b k thut, cong nghé, phát triên chän nuôi theo hixàng quy mô lan,
san xuât chän nuôi theo chuoi lien kêt giá trj, chän nuôi an toàn sinh h9c, tiêp tiic
nhân rng mô hInh san xuât thIch Irng vOi bién dôi khi hu.Dây manh tái dan 1cm,
m& rng chän nuôi ap diing quy trInh thirc hành nông nghip VietGAP, bão dam
an toàn dich bnh, an toàn sinh h9c, than thin vói môi tnr&ng. Theo dOi chit th
din biên djch bnh, thiên tai dê chU dng Co CáC bin pháp phOng, chông hiu
qua;
- Dy manh khoarth nuôi tái sinh và trOng thng mói, uu tiên trông thng go
lan; náng cao hiu qua va tang tnr&ng kinh tê lam nghip.Xay dirng kê hoach
triên khai thrc hin Chiên lixqc phát trién Lam nghip Vit Nam giai doan 202 12030, tam nhIn den näm 2050 trên dja bàn tinh Quãng Trj;
- Tip tic thrc hin t& các chInh sách phát trin thüy san trén dja bàn tinh
Quang Trj theo Quyet djnh so 48/201 0/QD-TTg ngày 13/7/2010 cüa Thu ti.thng
ChInh phü ye mt sO chInh sách khuyen khIch, h trcl khai thác, nuoi trông hái
san và djch vti khai thác hái san trén các yang biên xa; Ngh djnh so 67/20 14/NDCP ngày 07/7/2014 cüa ChInh phU ye mt so chInE sách phát triên thüy san. Tiêp
tuc trien khai quyêt lit dông b các giãi pháp chông khai thác hái san bat hop
pháp, không báo cáo và không theo qui djnh (IUTJ). Dâu tu ha tang thüy san, da
dng hOa dôi tucmng và phuang thiic nuôi trông thüy san; day manh nuoi bien,
khai thác thüy san xa b gän lien vai bão v và phát triên nguOn Icmi thüy san theo
quy djnh và thông l quOc té. Day manh cOng tác hixang dn cho ngi.rai dan ing
diing cong ngh sinE hpc vào linh vvc nuôi trông thu' san, han chê si:r dung thuôc
kháng sinh và hoá chat, nâng cao ti l son, on dnh môi truang, tao ra san phâm
nuôi sach dam báo v sinh an toàn thrc phâm, dáp ang yêu câu ngày càng cao cüa
thj trt.rang, dc bit là thi tru?mg xuât khau;
- Thirc hin chuang trinh rniic tiêu quc gia xay drng nông thôn mOi giai
doan 2021-2025 sau khi di.rçic cap có thám quyên phê duyt. Tiêp tiic day manh
cong tác tuyên truyên, vn dng nhãm náng cao nhn thüc cho can b và than
dan. Phát huy tôi da vai trO chü the cüa ngLr1i dan, tao diêu kin dé nhan dan tir
nguyen, chü dng, sang tao tham gia xây dirng nông thôn mai. Nâng cao chat
h.rng và duy trI thuang xuyên, lien tic các phong trào thi dua xây drng nông
thôn mOi gän vâi các hoat dng cii the, thi& thirc;
4. So Van hóa, Th thao và Du lich chz trI, phdi hp vOi các SO, Ban ngànhi
và d.ia phu'o7lg:
- Tip tic trin khai thrc hin Co hiu qua Chung trInh hânh dng s 83CTHDITU ngãy 25/7/2017 cüa BTV Tinh üy thrc hin Nghj quyêt so 08-NQ/TW
ngày 16/01/2017 cüa B ChInh trj ye phát trién du llch trâ thành ngành kinh té
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müi nh9n và D an quy hoch t6ng th phát trin du ljch Quãng Trj dn näm
2025, djnh huàng den nãm 2030;
- Trin khai dng b, linh hoat các chInh sách kIch cu, phuc hi du ljch
ni dja; phát triên h sinh thai du ljch thông minh.
5. Sà Giao thông - Vn tái chz trl, phi hop thi các S6 Ban ngành và d/a
phucing
Tip tilc car cu lai linh virc djch vii vn tái theo huâng tang thj phn các
phtrarng thirc v.n tài th.rng thüy nOi dja và dt.ring sat; chü tr9ng phát triên vn tái
da phirorng thrc; nâng cao näng 1irc và giâm chi phi djch vi logistics. Hoàn thành
Dé an tái car câu vn tãi hành khách tuyên cô djnh trén dja bàn tinh.
6. Sà Tài chInh tinh chü trI, pho'i hcip vài các SÔ Ngành và d.iaphuvng:
- Rà soát, dy nhanh tin d c ph.n hóa các darn vj sr nghip cong 1p có
khã näng dam bão các tiêu chI cô phân boa theo ké hoach;
- Tham miiu cong tác quán l di vâi DNNN và doanh nghip có vn nhà
nuOc.
7. Ngan hang Nhà ntthc tinh chi trI,
hop vó'i các Sà, Ngành và dja
phzrcmg.
-Tip tijc chi dao car cu iai các t chi'rc tin dvng, dc bit là các t chüc tin
dung yêu kern; cüng co, chân chinh h thông qu tin ding nhân dan; tängci.thng
kiêm soát chat hxng tin diing, han chê n xâu phát sinh, dc bit trong bôi cãnh
diên biên phüc tp cUa djch Covid-19;
- Tang cring thanh tra, giám sat hoat dng cüa t chrc tin ding, dc bit là
dôi vâi các linh viie tiêm an rüi ro cao.
8. Sà Thông tin và Truyn thông chz trI, phi hQp vol các SÔ Ngành và dja
phutrng:
- Trin khai Chuyn di s cüa UBND tinh nàrn 2021 và giai doan 202 1,
2025: Thirc hin chuyên di sO tai dja phtxarng theo ké hoch chuyên dôi sO quOc
gia dé phát triên kinh tê so, xay drng xa hi so phiic v ngithi dan trong các djch
viii cOng. Phân dâu den näm 2030 car bàn hoàn thành và tiên tOi xây dirng chinh
phü sO/chInh quyên so;
- Trin khai thông tin, tuyen truyn, quâng bá hInh ành tinh Quáng Trj tren
mng xã hti: Diia vào vn hành và hoat dng kênh quãng bá tinh Quang Trj trén
mang xã hi Facebook, Youtube và các trang mng xã hi khác.
V. Tang curng buy dng Va sfr diing hiu qua cac ngun 1Irc, day
nhanh tien d9 1ip cac quy hoch, trien khai cac dir an ket cau ha tang kinh te
- xa hi trong dim; phát triên kinh t biên, do thl ló'n, tang cu*ng lien kt
vông, xây dung nOng thôn m&i
1. S6 K hoich và Ddu tu chü trI, phdi hcxp vOl các So, Ngành và dia
phwo'ng:
-Tham mru UBND tinh xây dijng Quy hoch tinh Quang TrI thai k' 20212030, tam nhIn den nam 2050 theo tiên do dé ra; Hoàn thành, trInh phé duyt DO
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an diu chinh quy ho?ch chung thành ph Dông Ha dn nãm 2030, thm nhIn dn
nàm 2050;
- Tang cu&ng huy dng, sir ding Co hiu qua các ngun 1irc du W, chü
trQng phát huy ni 1irc cüa nén kinh té, dông thai huy dng von ODA và von vay
ru dài cüa các nhà tai trci, thu hOt có chon l9c các nguôn 1irc dâu tu t1r ben ngoài,
nhât là các luông von FDI djch chuyên trong khu virc và toàn cau. Day manh dâu
tu theo phung thirc doi tác cong tu;
- Ban hành danh miic cac chucmg trinh, dr an c.n kêu gi dAu tt.r trong giai
do?n 202 1-2025;
- Xây drng K ho?ch huy &ng các ngun vn ODA theo các lTnh virc có
nhu câu bi'rc thiêt, các cong trInh quan tr9ng, kêt nôi lien vOng, phO hcTp vth khâ
näng vay, trá nq cOa tinh và quy djnh cOa pháp 1ut ye an toàri nç công;
- Lp danh miic và xây drng k hoch trin khai thirc hin mt s dr an
theo hInh thrc dôi tác cong Ui (PPP);
- Chi dao và giám sat qua trInh trin khai thrc hin các Chucing trInh
MTQG giai doan 202 1-2025;
- Thành ip Ban chi dao các dir an tr9ng dim trén dja bàn tinh Quáng Tn.
2. Sd' Giao thong- Van tái chz trI, phi hcip vái các Só Ngành và d/a
phutrng:
- Hoàn thành quy hoch chi tit và kêu gci du tu xây drng Càng hang
không san bay Quãng Trj theo hInh thrc PPP;
- Phi hçp Tng ciic Du?mg b Vit Nam trin khai xây dirng hoàn thành,
nôi thông tuyên tránh phIa Dông thành phô DOng Ha;
- Trin khai xây dirng dir an du?ing yen bin kt ni hãnh lang kinh t DOng
-lay, tinh Quâng Tn; chuan bj dâu tu d11 an Du?mg nOi thring HO ChI Minh
nhánh Dông vâi dtthng Ho ChI Mirth nhánh Tây.
3. Sd' COng thu'crng chz trI, phi hctp vó'i các Sd Ngành và djaphitci'ng:
- Thixc hin các giãi pháp nhm giàm thn thAt din näng, tit kim, si'r ding
hiêu qua din trong san xuât, truyên tái va phân phôi. Rà soát cac thOy din nba
và vfxa, bào dam co cau hçp l giüa các nguôn din gãn vói van dé bão v môi
tru&ng;
- ChO trI, phM hçip v9i các ngành và dja phwmg lien quan h trçi các nba
dâu tu hoàn thành các dir an din giO dâ thiqc cap cO thâm quyên phê duyt bô
sung vào Quy hoch phát triên din hrc, dua vào vn hành, phát din thucmg mai
tntxâc th?i diem 3 1/10/2020;
- Tip tic h trçl nba dAu Ui tháo gi các khO khàn, vuYng mAc d dAy nhanh
tiên d xây dijng Dir an Du?mg day 220kV Dông Ha - Lao Báo và Trm biên áp
220kV Lao Bão, Di.r an Nâng tiet din du&ng day 110kV DOng Ha - Lao Bão dáp
1rng nhu câu giâi tOa cong suât các dir an din giO phIa Tây Quâng Trj;
- Tip tiic tham mi.ru UBND tinh lam vic vOi các ca quan cO lien quan dê
diza các dlj an näng 1ung trên dja bàn tinh vào Quy hoach phát triên din 1%rc
quôc gia, giai doan 2021 -2030 cO xét den näm 2045 (Tong s do VIII);
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- Tham mtxu UBND tinh lam vic vâi Bô Cong Thixong và các BO, ngành
Trung i.rong dxa mO khI Ken Bâu vao Quy hoch dja diem tiép bà' Quàng Tn và
dixa các dir an nhit din khI si:r dung nguôn khI tir mô Ken Bâu vào Quy hoch
tOng the din 1irc quOc gia (long s do din VIII);
- Dy nhanh tin d cp phép d trin khai thirc hin dir an và boa luói din
tnrOc thii diem 3 1/1 0/2021 dôi vi 14 dir an din gió vâi tong cOng suât 569,2
MW dã drçc Thu tmrng ChInh phü thông nhât dua vào quy hoch din VII tai
VAn bàn 795/TTg-CN ngày 25/6/2020.
4. SóXay dmg chi trI, pMi hcxp vái các SÔ Ngành và djaphuang:
- Chi do Ip Quy hoach xây dixng khu v1rc yen bin tinh QuAng Trj; djnh
hi.róng cap ni.rOc do thj trén dja bàn tinb Quãng Trj den nAm 2025 và tam nhln den
nAm 2050;
- Tang crng quãn I phát trin do th, xir 1' hiu qua các v.n d giao
thong, ngp áng, môi tnrng và rác thai do thj.
5. Sà Nong nghip và PTNT chi trI, pMi hQp vó'i các Só Ngành và dja
phirong.
- Tip tic dy manh cong tác tuyén truyn, vn dng nhm nâng cao nhn
thirc cho can b va nhân dântham gia xây dirng nông thôn mói;
- TIch circ buy dng ngun hrc dAu tu Co sâ ha tang thit yu trirc tip gn
vi phat triên san xuãt va dan sinh; Quan tam i.ru tiên nguôn 1?c dâu tu cci s h
tang dôi vâi các dja phuong có diêu kin khó khAn, mien nüi, vüng sâu, vüng xa,
bAi ngang, yen biên. Nghiêm tüc thirc hin các quy djnh ye quãn 1 dâu tu, xay
dimg trong xây drng nông thôn mâi;
- Dy manh hcip tác quc t, kêu gçi, vn dng các th chüc quc t h trcY
xây dirng nông thôn mói; thu hut doanh nghip dâu ttx vào nOng nghip, nông
thôn; tao diéu kiên thuân li cho ngui dan, HTX, doanh nghip duc tiêp cn
các nguôn vOn tin di,ing dãu tu vào nông nghip, nOng thOn; huy dng hp l
nguôn dóng gop cüa cong dOng dan cix dja phuong;
- Tip tiic thirc hin d an xA, thôn nông thOn mâi kiu mu trén dja bàn
tinh, các mO hInh chinh trang nOng thOn theo huâng xây dirng mO hInh "dx?ng
dep, nhà dçp, vtx&n dçp, thOn dçp"; dê an bão v môi tnr&ng trong xây dijng nOng
thOn mài; xây drng nông thôn mài gân vâi dO thj hOa;
- Tip tic d.y manh chwmg trmnh OCOP (mgi xA, mtt san phm) theo
chixong trInh cOa Bô Nông nghip và PTNT phü hqp vOi nhu câu thj tnr&ng và
tiém nAng phát trién các san phâm ducic hra ch9n;
- Chi dao các dja phixcing thiRrng xuyen t chirc rà soát, dánh gia kt quA
thirc hin các tiêu chI nOng thôn mri.
6. Ban Quán ly' Khu Kinh té' tinh chz trI, phci hctp vái các S6 Ngành và d/a
phwctng:
- Thtrc hin cac giAi pháp tháo g kho khAn, vwrng mc v cOng tác giAi
phóng mt bang, chuyên dOi rirng nhAm day nhanh tiên d thirc hin mt so dir an
dng ltrc trong Khu kinh te DOng Nam QuAng Trj; dc bit là các các dir an kh&i
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cong nhân dip 30 nAm 1p lai tinh; dng thi rà soát các dir an chm tin d hoc
không triên khai thrc hin; bâo cáo UBND tinh trInh Ban Thng v Tin.h uy cho
chü trucmg dé xfr l.
- Rà soát, cp nht va d xut diu chinh quy hoach chung xay dirng Khu
kinh tê Dông Nam Quáng Trj dã &rqc Thu trâng ChInh phU phé duyt tai Quyêt
djnh so 1936/QD-TTg ngày 1 1 /1 0/2016 nhãm dam bão phü hcip v6i thrc té và
yêu câu quãn 1)'.
VI. Nãng cao cht lirçrng va sir dung hiu qua nguôn nhân Itrc gn vói
day minh dôi môi sang tto, irng dting và phát trin mnh me khoa hçc, cong
ngh
1.Sà N5i vy chz trI, phi hcip vol các Sà, Ngành và d.iaphuv'ng:
-Thrc hiên dng b cac cci ch, chInh sách, giãi pháp phát trin ngun nhán
1rc, nhât là nhân hrc chat 11.rçrng cao; nâng cao chat hxçmg nguôn nhan 1?c gän Vâi
chuyên djch nhanh cci câu lao dng, nhât là 0' nông thôn. CO cci chê phü hçip thu
hOt, tr9ng dirng và bOi dixo'ng nhãn tài, xây drng di ngü tn thirc trong th0'i kS'
mOi;
- Tham mu'u UBND tinh ban hành K hoch dào tao bôi dixOng CBCC,VC
giai do?n 2021 -2025; Kê hoach dào tao bôi duO'ng CBCC,VC nàm 2021; Kê
hoach dào t?o bôi dixng CBCC cap xA ngi.r0'i dan tc thiêu so theo Nghj quyêt so
09/2 018/NQ -HDND 2021; ké hoach dào tao, bôi throng näng hxc ngoi ngC cho
can b, cOng chirc, viên chrc.
- Tham mixu D an phát trin ngun nhãn lirc trën d!a bàn tinh giai doan
2021 - 2025, djnh hi.r0'ng den näm 2030, trmnh Hi dOng nhan dan tinh thông qua
dê to chüc thuc hiên.
2. Sà Giáo dyc và Dào tgo chü trI, pho'i hop vol các SO', Ngành và dja
phtrong.
- Tip tiic thiic hin di mói can bàn toàn din giáo diic và dào tao. Nâng
cao chat krng, chuân hóa di ngü giáo viên, giàng viên và can bt quãn 1 giáo
diic các cap. Nâng cao chat hr?ng day h9c ngoi ng; tang cu0'ng giáo diic dao
dOc, lôi song, k nàng cho hoc sinh, sinh vién; bão dam an toàn tru&ng h9c. Day
math phân cap quãn l nhà nithc và th?c hin quyên tir chit, trách nhim giãi
trInh dOi v0'i c s& giáo diic. Tang cu&ng cOng tác quãn trj nhà tru&ng; thüc dày
irng diing cOng ngh thông tin trong giáo dc, dào tao;
- Tip t1ic tnin khai thirc hién có hiu qua Chi thj s 25-CT/TU ngày
10/6/2019 cita Ban Thu0'ng vçi 11th ity ye tang ct.r0'ng s1r lânh dao cita các câpOy
Dãng trong thrc hin dôi mói chi.wng trInh, sách giáo khoa phO thông và Kê
hoach so 3595/KH-UBND ngày 08/8/2 0 19 cOa UBND tinh ye thc hin Chuong
trInh giáo diic phO thông, sách giáo khoa mth den näm 2025;
- Chu.n bj các diu kiên co ban v cu sâ vt chit, b trI dO giao viên và tp
huân dê tnién khai thirc hin chi.rng trInh, sách giáo khoa mOi dOi vâi l&p 2 và
l0'p 6 áp diing näm hçc 202 1-2022;
- Chit dQng t6 chirc các pht.rang an h9c tp trong diu kin tInh hinh djch
bnh COVID-19 din biên phirc tap; tiêp tiic dâu tii cor sâ vt chat phiic vi tot
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cong tác day và h9c, phAn du t$' l tru?xng thrçic cong nhn dat chun quc gia
datt'1e77%;
- Trin khai co hiu qua các mô hmnh giáo diic dao düc, kM sng, k5 nang
song cho h9c sinh.Dây mnh cong tác huóng nghip, phân luông hçc sinh sau
trung h9c;
- Nâng cao chit hrçxng giáo dc vüng min ni1i, vüng san, vüng xa, vüng có
diêu kiên kinh té - xa hi däc biêt khó khän.
3. Sà Lao dç$ng - Thu'cing binh vâ xa hç5i chz tn, phi hctp vói các SÔ
Ngành và d.iaphircrng:
- Tham mru UBND tinh ban hành K hoach dào tao ngh cho lao dng
trén dja bàn tinh Quãng Trj, giai doan 202 1-2025; rà soát, sãpxep, quy hoach lai
mang hrâi ca sâ giáo die nghë nghip trén dja bàn tinh den näm 2025, djnh
hixing den näm 2030.
- Da dang hóa ngun Iirc du ttr nâng cao näng lirc cüa các co sâ giáo dic
nghê nghiêp sau khi &rçic to chi:rc, sap xep li, dc bit là Trtx&ng Cao cThng K5
thut Quãng Trj, các tnrông có ngành, nghe tr9ng diem theo các cap d, mt sO
Trung tam Giáo diic nghê nghip-Giáo diic thu&ng xuyên cap huyn.
- Nâng cao cht luçmg giáo diic ngh nghip, tao sir gn kt chat chê gifla
nha trung và doanh nghip, tang cl.r&ng lien ket dào tao theo dan dt hang vâi
các doanh nghip; phôi hp v6i các doanh nghip, nha dâu ti.r trong tuyên sinh,
dan tao nghe va tuyên diing lao dng sau dào tao. Tiêp tiic chi
dao triên khai thirc
hin ké hoach bôi dng, tp huân cho di ngU can b quãn 1, giáo viên các co
si giáo dijc nghé nghip; can b lam cong tác quãn 1 ti.r van day nghê, vic lam
các dja phi.rang.
- Tang cuông các hoat dng dão tao ngh nghip cho ngthi dan tc thiu
so, ngi.räi khuyêt tt và các nhóm yêu the khác trong xã hi; xây dmg, to chic
thirc hin các chuang trInh khâi sir, khâi nghip, xic lien vic lam cho hçc sinh,
sinh viên.
- Trin khai thrc hin có hiu quãK hoach s 3882/KH-UBND ngày
24/8/2020 cUa UBND tinh ye triên khai thirc hin Chi thj so 24/CT-TTg ngày
28/5/2020 cüa Thu trOng ChInh phO ye day manh phát triên nhan hrc có k5nàng
nghê, gop phân nâng cao nãng suât lao dQng và tang nãng lirc canh tranh quOc gia
trong tInh hinh mâi trên dja bàn tinh; thirc hin tot cac giái pháp nhãm cãi thin,
nâng cao chi so nàng 1irc canh tranh cap tinh PCI (chi so dào tao lao dng).
4. Sd Khoa hQc vâ Cong ngh, Sà Thông tin - Truyn thông chü tnI, phó'i
hçrp vói các Só, Ban ngành và dja phuvng:
- Xãy drng, trin khai các chInh sách dja phucing d chO dng tham gia
cuc each mang cOng nghip cong nghiep ian thu tt.r nhi.r: ho trçi khâi nghip dOi
mâi sang tao, tp trung phát triên các ngành lxu tiên có muc d san sang cao nhu
cong nghip cong ngh thông tin, din tir - viên thông, an toàn thông tin, an ninh
mang, tài chInh - ngán hang, thuang mai diên tcr, nOng nghip so, du ljch so, cong
nghip van hóa sO, y té, giáo diic - dào tao...

16
- Day mnh chuyn giao và üng diing khoa hQc cong ngh vào quãn 1, san
xuât, kinh doanh, nhât là cong ngh thông tin, cong ngh sinh h9c, cong ngh san
xuât vat 1iu mói.
- Nhân rng các mO hInh, tin b khoa h9c và cOng ngh d &rçYc kh.ng
djnh hiu qua gãn vth vic thirc hin Ngh quyêt sO 31/201 7INQ-HDND ngày
14/12/2017 cüa HDND tinh ye chInh sách ho trçi irng diing và nhàn rng các kêt
qua KH&CN trên dja bàn tinh giai do?rl 20 17-2025.
- 'fp trung thirc hin có hiu qua K hoach s 3690/KH-UBND ngày
14/08/2019 ye Ho trq khi nghip dôi mOi sang to trên dja bàn tinh Quang Trj
den näm 2025. HInh thành khu djch vi tp trung ho trq djch vii cho doanh nghip
khâi nghip dôi mài sang tao; to diêu kin thun lçii cho các doanh nghip khâi
nghip trong giai doan dâu phát triên tiêp cn vói nguôn nhn 1irc, không gian lam
vic, thiêt bj dung chung, kêt noi dâu ti.r trong và ngoài nu6c.
- DAy manh áp dung tiêu chuAn TCVN ISO 9001:2015 vào hoat dng quãn
1 hãnh chInh. Ap ding mnh m cac lieu chuân quôc tê tiên tiên trong hoat dng
quàn l, san xuât, kinh doanh.
- Tirng bthc xay dirng h thng c sO 4t chAt, trang thit bj, trung tam
nghién cru, thI nghim, kiêm nghim, kiêm dInE, cOng ngh thông tin.
- Phát trin ngun hrc khoa h9c cOng ngh; dào tao, bi dtrng, thu hut di
ngQ can b khoa h9c k5 thuât có näng 1irc, trinh d. M& rng hgp tác khoah9c 32
cong ngh vâi các tinh, thành, các nithc trong khu vilc nhàm tang ctrng tiêm 1irc,
tiêp thu các cong ngh mdi.
- Khuyn khich, h trçY các thành phAn kinh t& các t chirc, cá nhân dAu tr
nghiên cüu khoa h9c, dôi mâi cong ngh.
VII. Phát trin van hóa, xa hôi, thi.rc hiên tin b, cong bang xã hi,
gãn kt hài boa vói phát triên kinh t
1. Sà Van hóa, TM thao và Du ljch chü tn, pho'i hcip vái các So', Ban ngành
và dja phu'o'ng:
- T chrc tt các hot dng tuyên truyn, van hóa, van ngh, th dic, th
thao chào mirng Di hi Dãng toàn quôc Ian thr XIII, chào mmg các ngày lé, k'
nim, sr kin quan tr9ng cüa dat nrc và cüa tinh näm 2021; chuán bj kê hoch
to chuc k' nim 50 näm Ngày giãi phóng tinh Quáng Trj (01/5/1972 01/5/2022). TO chuc L hi mang thông dipHOa binh.
- Trin khai thirc hin Kt lun s 76-KL/TW ngày 04 tháng 6 näm 2020
cOa B ChInh trj và Nghj quyêt sO 33-NQ/TW ngày 09 tháng 6 näm 2014 cüa Hi
nghj Trung ung 9 (khoá XI) ye xây dirng và phát triCn van hOa, con ngtiii Vit
Nam dáp ing yêu câu phát triên ben v&ng dat nuOc;
- TAng ctrng cOng tác bàn tn, tOn tao và phát huy các giá trj di san vAn
boa dan toe;
- Xãy di.rng rnôi tru?rng vAn hoá lành manh, thirc hin tot nêp sOng vAn
minh trong 1 hi, phong trào "Toàn dan doàn kêt xây dimg di sOng vAn hóa".
Day manh xA hti hóa các hot dng sang tao vAn hóa, ngh thut nhAm nâng cao
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mi.'rc hix&ng th van hoá cüa nhân dan... Xây dirng Co sâ d& lieu v gia dInh; tang
cithng giãi pháp quãn l và cung cap djch vi cong végia dInh;
- Nâng cao chAt hrçng phong trào "Toàn dan rèn 1uyn than th theo gmg
Bác Ho yr di"; da dang các hInh thirc to chüc tp luyn the dic, the thao cci so;
dOi mOi ni dung, phi.rong pháp to chüc các hot dng the dc the thao quãn
chüng;
- Chi dao M chirc Dai hôi Th duc th thao các cAp tin tOi t chüc Dai Th
diic The thao tinh Quáng Trj Ian thu XIII nãm 202 1-2022; chuân bj hrc 1ung v.n
dng viên tham gia Di hi The dc The thao toàn quOc Ian thir IX näm 2020;
2. Sà Y ti chü trI, phi hçrp vài các S6 Ban ngành và dja phucing:
- Tip tic th1rc hin Nghj quyt s 20-NQ/TW vã Nghj quyt s 21NQ/TW cüa Ban Chap hành Trung irong Dãng khóa XH; phát triên m?ng krOi y
té cci sO dáp irng yêu câu nhim v trong tlnh hInh mOi;
- Ip trung theo dOi, quãn I süc khOe ngi.rOi dan, tang cuOng khám cha
bnh tü xa, chuyên giao k5' thut cho tuyén duOi. Nâng cao näng 1irc cüa h thông
y tê di,r phông; kiêm nghim, kiém dinh thuôc, vàc-xin, sinh phâm, trang thiêt bj y
té dê chü dng trong phông, chOng và diêu trj djch, bnh;
- Báo dam an ninh y t, an toàn thixc phAm. Nâng cao chAt h.rcing tiêm
chüng, khám, chta bnh. Nâng cao khâ näng tiêp cn các djch vi chäm soc src
khOe ngi.rOi cao tuôi và bà mc, tré em.
3. Sà Lao d5ng - Thwowg binh và xâ hi chz trI, phc4i hcrp vó'i các SÔ Ban
ngành và diaphucing:
- Trin khai thçrc hin Kt lun s 92-KL/TW ngày 05 tháng 11 näm 2020
cüa B ChInh trj ye tiêp t1ic thirc hin Nghj quyêt Hi nghj Trung uang 5 khóa XI
mt so van dê ye chInh sách xã hi giai do?n 20 12-2020;
- Tip tic thirc hin dng bt, hiu qua các chInh sách, chucing trmnh, d an
giãi quyêt vic lam; triên khai thrc hin chInE sách h trçl cho thanh niên 1p
nghip, khOi sir doanh nghip. Day mnh cong tác giái quyêt vic lam và xuât
khâu lao dng. Nãng cao chat Ii.rng hot dng cüa Trung tam Djch vii vic lam,
to chuc hiu qua các san giao djch 'vic lam. Quan tam cong tác giãi quyêt vic
lam cho lao dng mien nñi, dc bit là dong bào dan tc thiêu so gän cOng tác
giãm nghèo ben vng. Tham mi.ru UBND tinh ban hành Chi.rcing trInh vic lam
tinh Quáng Tn giai doan 202 1-2025;
- Thirc hin Chi.rcmg trInh miic tiêu quc gia v Giãm nghèo và an sinh xã
hi ben vüng giai do?n 2021 - 2025. Thirc hin nhãn rng cácmô hInh giám
nghèo hiu quã,phát buy sang kiên giám nghèo dira vào cQng dông. Triên khai
thçrc hin các nhim vi, giái pháp nhäm giãm so hxcmg h nghèo trong dông bào
d tc thiêu sO. Thrc hin da dng hóa các nguôn von de trien khai thirc hin các
chInh sách, dir an giám nghêo, dc bit là huy dng nguOn lirc trên da bàn, nguOn
1irc cüa chInh nguOi nghèo, khai thác nh&ng tiém nàng, the rnnh tren dja bàn
h1.rO'ng vào miic tiêu giàm nghèo ben vQng. Vn dng các doanh nghip, cong
dong, các tO chOc, cá nhân thông qua Qu "VI ngi.rOi ngheo" dé thirc hin hiu
qua mic tiêu giãm ngheo. TO chOc thrc hin Co hiu qua Chuong trInh phOi hp
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thirc hin cong tác giãm nghèo giQa ngành Lao dng - Thucmg binh và Xâ hi vài
các to chrc Doàn the nhân dan;
- Thrc hin dÀy dü, hiêu qua, cong khai, minh bach chmnh sách ru dãi
ngix&i có cOng vi each mang; chi trã chInh sách ngu&i có cong thông qua tO chrc
dich vu b11u chInh cong Ich. Thijc hién tOt cong tác ch.m soc sirc khOe dôi vi
ngithi có cong vOi cách mang. Day manh các phong trào Den on dáp nghra,
"Uông nuâc nhi nguôn", huy dng nguOn lc trong xã hi cing nhà nuOc chäm
soc tOt hcm d&i song cüa ng.ri có cOng v6i cách mng, nhât là ho trçl ye nhà a;
- Thrc hin hiu qua các chInh sách trçl giüp thu&ng xuyen và dOt xuAt di
vai các dôi ti.rqng yêu the. Tang cthng üng diing cong ngh thông tin trong giài
quyêt, chi trã chInh sách báo hiêm, an sinh xa hOi cho ng.r?ii dan;
- Thirc hin tt quyn tré em, Cong isâc qu& t v quyn tré em. Tang
cung truyên thông ye thirc hin quyên tré em, bào v tré em, phông ngüa bao
hrc, xám hi tré em. Tang ciiang dánh giá, kiêm tra, thanh tra vic thirc hin
chInh sách pháp 1ut ye phông, chông xâm hi tré em. To chirc triên khai thirc
hin Luât Thanh niên nàm 2020. Thrc hin tOt các chInh sách thüc day bInh dang
giâi và vi sr tiên bO cüa phii nü; tang ci.r&ng sir tham gia cüa phii n vào các vj tn
quãn l, lnh dao và cci quan dan cCr.
4. Báo hilin xâ hôi tinh chi trl, phi hctp vó'i các S6 Ban ngành và dfa
phutrng:
Tip tiic ma rng din bao phü bão him xa hOi, báo him thAt nghip, bâo
hiêm tai nan lao dng, bOnh nghC nghip.
5. Ban Dan t$c chi trIphdi hp vái các S6 Ban, ngành và djaphwcing:
- Quán trit quan dim, chü tnrng cüa Dãng v vAn d dan tOe, doàn kt
an toe;
- Tham misu UBND tinh tp trung lành do, chi dao thirc hin Chi.nng
trinh rniic tiéu quôc gia phát triên kinh tê - xa hOi vüng dOng bào dan tOe thiêu so
Va mien nüi.
- Tip tiic trin khai thirc hin K hoch s 5062/KH-UBND ngày
8/11/20 18 cüa UBND tinh ye thrc hin Nghj quyêt sO 1O/2018/NQ-HDND ngày
18/7/2018 cüa HDND tinh ye "Thirc hin chInh sách ho trç dat a, kinh phi cap
giAy CNQSD dAt &, dAt san xuAt cho hO dng bào dan tOe thiéu so ngheo và hO
nghèo a các xâ khu virc III, thOn, bàn dc bit khó khàn da bàn tinh Quãng Iii
giai doan 2019-2022".
- Thrc hin K hoach s 3606/KI-J-UBND ngày 09/8/20 19 cüa UBND tinh
ye triên khai th?c hin Quyet djnh sO 414/QD-TTg ngãy 12/4/2019 cüa Thu
tuâng ChInh phü ye phé duyt Dé an "Tang curng üng dirng cong ngh thông tin
h trçY dOng bào dan tOc thiêu so phát triên kinh te - xa hi và dam bão an ninh
trt tir vüng dOng bâo dan tOc thiéu so Vit Nam giai doan 20 19-2025".
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6. Sà Giao thông v2n tái chz frI pM hcrp vói các S&, Ban, ngành và dja
phu'o'ng:
Tip tic xtr 1)2 các dim den, dim tim n tai nan giao thông; nâng cao chit
Iung cong tác dào tao, sat hach, cap giây phép lái Xe, däng kiêm phixang tin;
tang cung quàn 1)2 hoat dOng kinh doanh v.n tãi, kiêm soát tãi tr9ng phucing tin.
7. Sà Thông tin và truyn thông chz trI phi hcxp vâi các S&, Ban, ngành và
dja phwctng:
Dy manh các hot dng thông tin, tuyên truyn, giáo dic trên các phiiang
tin thông, tin di chàng, phát dng và thirc hin phong trào toàn dan tham gia
phông, chông t nn xã hi.
VIII. Quãn 1)2, khai thác, sir dyng hiu qua, bn v&ng tài nguyen thiên
nhiên, bäo v môi tru*ng, chü dng trng phó có Iiiu qua vol biên di khI
hu; tang cu'ô'ng phOng, ch6ng và giãm nhç thiên tai
1. Sà Tài Nguyen vâ MÔI trw&ng chi trl, pho'i hcip vol các S0 Ban ngành
và djaphwcing:
- Ip trung lãnh dao, chi dao cong tác giâi phóng mt bang d trin khai
các dr an trên dja bàn tinh; triên khai ây drng kê hoach sir d1ing dat 5 näm
(202 1-2025), diêu chinh bang giá dat djnh k)2 2020-2024 tinh Quâng Trj.
- Rã soát, thm djnh và trmnh phê duyt quy hoach sir diing dAt ctn näm
2030 và kê hoch sir diing dat hang näm cap huyn.
- Tip tiic rã soát, d xuAt và t chirc dAu giá quyn khai thác khoáng san
thuc thârn quyên cap phép; cong tác thâm djnh, phé duyt tiên cap quyên khai
thác khoáng san, tài nguyen nithc.
- Ngan chn và xi:r 1)2 nghiêm tInh trng khai thác trái phép khoang san, tài
nguyen ni.rirc.Rà soát quy hoach thärn do, khai thác và sir dicing các Ioai khoáng
san thuc ph?m vi quàn 1)2 cüa tinh lam ca sir xây drng Phisang an bào v, khai
thác, sir diing tài nguyen trên dja bàn tinh.
- Tang ci.rOiig cong tác thanh tra, kim tra, giám sat cong tác BVMT di vii
cac Ca sir san xuAt, kinh doanh, cac khu cong nghip, clim cong nghip tren dja
bàn tinh. PhOi hqp chat chê giUa cong tác kiêm tra, thanh tra cüa cci quan quãn 1)2
nba nuic ye môi truing các cap vii hoat dông dâu tranh phOng chOng ti pham
môi truing cüa 1?c h.rçng cânh sat môi truing.
- Tang cuing các hoot dng giám sat chAt h.rçing, quan trc và cãnh báo o
nhim môi truing. Dau tu mang h.rói quan träc, giám sat môi truing yen biên;
Giám sat các nguOn xâ thai vào nguOn nuic. Quán 1)2 có hiu qua chat thai ran,
day manh cOng tác thu gom chat thai ran khu virc do thj vã nOng thôn.
- Tip tVc dAy manh cOng tác tuyên truyn v chit quyn bin, hái dão;
cong tác quãn 1)2, khai thác, sir diing tài nguyen và bão v môi truing biên, hãi
dào cho can bô, cOng chirc quán 1)2 cac cap, các tO chirc, cá nhân, cong dông dan
cu yen bin.
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- Trin khai thirc hin k hoch hành dng lmg phó vài bin di khI hu
giai don 202 1-2030, tm nhIn dn 2050 và k hoch trin khai thirc hin ThOa
thuân Paris v bin dM khI hâu trên dia bàn tinh.
- Tang cixng nang lirc cành báo, d%r báo thién tai trong bi cánh bin dM
khI hu và nróc biên dãng & tinh Quãng Trj; xay drng cci s& d lieu ye biên dôi
khI hu cho tinh Quàng Trj nhAm nâng cao näng 1irc quãn 1, giám sat và tang
ci.r&ng khã nâng üng phó vâi bién dôi khI hu, phông chông thiên tai trên dja bàn
tinh.
2. S& Nóng nghip và PTNT chz trI, phi hcip v6i các S6 Ban ngành và ct/a
phwcing.
- Quãn l cht chë din tIch ±ng tir nhiên hin có, duy trI dt che phü và
chat liicng rlrng;
- Báo dam cung cp ni.râc sch, hc'p v sinh cho nhân dan, nht là ngi.r&i
dan nông thôn, dông bào dan tOc thiêu so;
- lIch crc trin khai Chi thj s 42-CT/lW ngày 24 tháng 3 nam 2020 cüa
Ban BI thi.r ye De an tang cix&ng s1r lânh dao cüa Dâng dôi vâi cong tác phông
ngüa, irng phó, khäc phic hu qua thiên tai;
- Nâng cao näng hrc phOng, chng thiên tai và tim kim, cthi nan.
3. S& Y te chz trI, phi hcxp vài các S6 Ban ngành và ct/a phircing:
- Tham mru UBND tinh ban hành Quy chun k5 thut dja phixong v chit
hxccng nii&c sch sir dirng cho muc dich sinh hoat theo Thông t'i so 41/2018/TTBYT ngày 14/12/2018 ccia B Y té ye vic Ban hành Quy chuán k5 thut Quoc
gia và quy djnh kiêm tra, giám sat chat lixvng nithc sach phtic vgi cho miic dich
sinh hoat (QCVN 01-1:2018/BYT).
IX. Dy manh cãi each hành chInh, cal thin môi trtrông du tu kinh
doanh; nãng cao hiêu hrc, hiu qua quãn l nhà ntró'c và chat hrQng di ngü
can b, cong chirc, viên chIrc; tang cu*ng phông, chng tham nhung, thçrc
hành tit kiém, chng lang phi và giãi quyt khiêu ni, t cáo
1. S&NÔI vy cith tn, pho'i hcip vái các Só, Ban ngành và d/aphu'ong:
- Rà soát, kiên toàn các ci quan hành chInh nhà nix&c theo hi.ràng tinh gçn,
hiu hrc, hiu qua. Quãn 1' chat ch vic sap xêp, diêu chinh, thành 1p m&i và
phân Ioai dn vj hành chInh các cap;
- Tham mixu ban hành Nghj quyt v dy mnh CCHC, nâng cao näng lirc
canh tranh cap tinh giai doan 2021 - 2026; Kê hoch cái cách hành chInh tinh giai
doan 2021 - 2026;Tiêp tVc day mnh triên khai có hiu qua Kê hoch cãi each
hành chInh tinh nàm 2021. Tang ct.r&ng cong tác chi do diêu hành nhäm duy tn
vâ nâng cao Chi so PAPI, PAR INDEX, SIPAS näm 2021.
- Tham mt.ru UBND tinh si:ra di các tiëu chI chm dim Chi s CCHC 03
cap và xêp loai mirc d hoàn thành nhiêm yu cac sa, ban, ngành và UBND cap
huyn;
- Thirc hin tinh giàn bién ch và cci cu 1ai dOi ngQ can b cOng chtrc, yjén
ch&c. Tniên khai Dé an ci s& dü lieu can b, cOng chirc, yiên chirc trong Co quan

21

hành chInh nhà nuâc, D& an sp xp, t chirc lai các ccx s& dao tao, bM duong can
b, cong chtrc, viên chirc thuôc cac ccx quan trong h thông chInli trj den näm
2030, Chucxng trinh quôc gia ye hoc tp ngoi ngQ cho can b, cong chrc, viên
chtrc; chü tr9ng bôi drOng cong chirc theo cac ngch, bc, tiêu chuân chirc danh;
- Tip tc hrâng dan, don dc các sex, ban, ngãnh, UBND các huyên, thj xa,
thành pho thrc hin Quyet dnh s 1322/QD-UBND cüa UBND tinh v D an sp
xep, to chtrc 'a các dan vi hành chInh cap xA; thôn, bàn, khu phô; ccx quan hành
chInh và dan vi sr nghip cong 1p;
- Sp xp, th chtrc lal các don vi sir nghiêp không dam bào diu kin, tiêu
chuân theo qUy djnh tai Nghi djnh sO 120/2020/ND-Cp ngày 0 7/10/2020 cüa
ChInh phü ye quy djnh thành lap, to chtrc lai, giãi the dan vj sir nghiêp cOng 1p;
- Dy manh img diing cong ngh thông tin trong thi tuyn và thi nâng
ngch cOng chirc, bâo dam cong khai, minh bach. Tang ctthng k lut, k' ci.rang
hành chInh, dé cao trách nhim ngx&i di'rng dâu trong các ccx quan hành chInh nhà
ni.nxc các cap;
- Tham mini UBND tinh ban hânh Quy dnh phân cp quãn l can bô, cOng
chirc, viên chirc và ngithi quãn l doanh nghip tinh Quàng Trj; Quy djnh thi
tuyên chc danh lânh dao, quán l cap phOng và ti.rang dwing thuc các ccx quan
chuyên mOn, ccx quan thuôc UBND tinh và UBND cap huyn; Quy djnh phân cap
ye tuyén diing cOng chirc, viên chüc tinh Quang Trj.
2. So' Tic pháp chi trI, phi hctp vó'i các SO Ban ngành và djaphuo'ng
-Tip tiic trin khai dng b các hoat dng h trcv pháp 1 cho doanh
nghip, trong do tp trung h trç pháp l cho doanh nghip nhO và vira nham tháo
gx khó khàn, vuàng mac cho doanh nghiêp, nhât là các doanh nghiép chju tác
dng ntng ne cüa dai djch Covid-19;
-Tang ci.rxng hiu 1irc, hiu qua quãn I nba ni.r&c và trng diing cong ngh
thông tin trong các linh vuc bô trçy tu pháp, hành chInh tix pháp, bão dam phiic vi
tOt han nhu câu cOa ngi.r&i dan; day nhanh tiên d thirc hin Dé an Ccx so dü lieu
hO tich din tO toàn quOc.
3. Thanh Ira tinh chi In, pM hcrp vài các SO, Ban ngành và diaphu'ang
- T chi.rc thixc hin k hoach thanh tra, kim tra dâ dixçxc phé duyt; nãng
cao hiu qua cOng tác thanh tra hành chInh và thanh tra chuyên ngành; chü dng
phôi hcTp rà soát ké hoach thanh tra dé diêu chinh cho phO hqp vOi tInh hInh thirc
tê, khOng de chOng chéo, tring lap ye dOi tuçxng và thOi gian thirc hin thanh tra,
dc bit là các cuOc thanh tra dOi vOi doanh nghip.
- Thirc hién nghiem Ngh quyt Trung 1.rang 4, ngan chn, dy Iüi suy thoái
ye tu tuOng chInh trj, do dOe lOi sng, nhihig biéu hin "tir din bién", "tir
chuyén hóa" trong nôi bO. Trin khai dông bO, quyét liit các giái pháp phOng
chong tham nhüng, lang phi.
- Tang cl.rong thanh tra, kim tra, kim toán, nhAt là các linh virc d phát
shTh tiéu c'rc; xO1 nghiém các vi phm. Day nhanh tiên dO diêu tra, truy to, xét
xO, thi hãnh an dOi vOi các vi an tham nhung, thu hOi triêt dê tài san bj that thoát;
kiên quyét xCr l, khãc phiic tInh trng "tharn nhCing vet", nhQng nhiu, gay phiên
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ha cho ngixYi dan va doanh nghiep; t chirc trin khai có hiu qua Lust Phông,
chong tham nhüng. Nang cao hiu qua cong tác thrc hành tiêt kim, chOng lang
phi trong các linh virc.
- Tip tiic cong tác tuyén truyn, quán trit dy dü, kjp thi các van bàn chi
d?o cüa Trung hang va Tinh ày ye cOng tác phông chông tham nhüng. To chCrc
triên khai Nghi djnh so 130/2020/ND-Cp ngày 30/10/2020 cüa ChInh Phü ye vic
"Kiêm soát, tài san, thu nhap cüa nglräi có chàc vii, quyên h?n trong Ca quan, tO
chüc, dan vl".
- Thuc hin dng bô cac bin pháp phông ngCra tham nhing. Thithng xuyên
lam tot cong tác giáo diic, chInh trj, thl tuàng, dto dirc, tác phong lam vic cüa can
bô, cong chüc, viên chirc. Chü tr9ng cOng tác thanh tra, kiêm tra trách nhim cüa
ngu?i di:'rng dâu cap ày, chInh quyên dOi vi cOng tác phOng chOng tham nhing.
- CM dao các ca quan, dan vi tang ctr&ng cOng tác tr kim tra, giám sat ni
bO trong vic chap barth các quy djnh ye phOng chông tham nhuing và thanh tra,
kiêm tra trách nhiêm nguôi dàng dâu doi vi cong tác phông chông tham nhüng;
giãi quyêt kjp th?yi dan thu khiêu nai, to cáo lien quan den tham nhüng; x1r l
nghiêm minh cac cá nhan, don vj, tO chàc vi phm pháp 1ut ye phOng chông
tham nhüng.
- Tip tiic thirc hin có hiu qua Lut tip cOng dan, Lut khiu nai, Lut t
cáo, các chi thj, nghj quyêt cüa Trung uclng, Quoc hi, chi dao cUa Chinh phà,
Thu tung Chinh phü, Tinh ày, HDND tinh, UBND tinhvê cOng tác tiêp cong
dan, giâi quyêt khiêu nai, tO cáo, nhát là Quy djnh so 11-QDITW ngày 18 tháng
02 nãrn 2019 cUa Bô ChInh trj ye trách nhim cüa ngr&i d&ng dâu cap ày trong
vic tiêp dan, dOi thoai trirc tiêp vâi dan và xCr l nhüng phãn anh, kién nghj cüa
dan. Tiêp nhn, giâi quyêt kp thyi và cong khai kêtquá giãi quyêt phàn ánh, kién
nghi cüa ngi.thi dan, doanh nghip. Tang ci.thng kiêm tra, rà soát, giãi quyêt düt
diem các vh1 khieu nai, to cáo hàc tap, kéo dài, du 1un xä hi quan tam. Nghiêm
tue tO chirc thirc hin các quyêt djnh giãi quyêt khieu nai, quyêt djnh xcr I to cá
dãcohiukcphapluat.
- Phi hgp vâi các ban, ngành cüa Dãng, Mt trn t qu& Vit Nam và các
to chàc doàn the trén dia bàn tinh, lam tOt cOng tác to chirc tiep cOng dan phiic vi
Dai hi Dãng b các cap và Di hi Dai biêu toàn quôc Ian thir XIII cüa Dãng.
4. S& Ké' hoach và Ddu tu- chá trI, pho'i hçrp vái các Só, Ban ngành và dja
phirong:
- Tip tiic thirc hin nghiëm tüc, quyt Iit Ngh quyM s 02/NQ-CP ngày
01/01/2019 cUa ChInh phü ye tiêp tic thrc hin nhUng nhim vi, giái pháp chà
yêu cal thin mOi trung kinh doanh, nâng cao näng hrc canh tranh quôc gia nãm
2019 và djnh hung den näm 2021; Kin toàn BCD Ban Chi do và TO giüp vic
nang cao cM so näng 1irc canh tranh (PCI) tinh Quãng Tn; Nghien ci'ru xay dirng
và ban hành b chi sO dánh giá näng 1irc canh tranh các Sâ, ban ngành và dja
phucing (DDCI) tren dja bàn toàn tmnh;
- To chàc dM thoi vài doanh nghip, nhà du trên dja bàn tinh; Thit Ip
dâu mOi thu&ng xuyen tong hçp các dé xuât, kiên nghj càa ctng dOng doanh
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nghip; Nghien cru xay dirng cac tin Ich trng diing cong ngh trong vic tip
nMn kiên nghi, chia sé cung cap thông tin vâ phan hOi
kiên cOa cong
dôngdoarth nghip; Xây thmg Phân mém quãn I dr an dâu tr cüa doanh nghip,
hçp tác xa va cac to chirc, Ca nhãn khac trén dja bàn tinh Quàng Tn...
- T chi:rc trin khai các quy djnh cüa Lut doanh nghip 2020 va các van
bàn hwrng dn thi hành;
- Tip tic tht.rc hin Nghi quyt s 98/NQ-CP ngày 03 tháng 10 nAm 2017
cüa ChInh phü Ban hành chiiang trInh hânh dng cüa ChInh phi'i thirc hin Nghj
quyet so 1 0-NQ/TW ngày 03 tháng 6 näm 2017 cüa Hi nghj BCH TW Dãng lan
thr 5 khóa XII ye phát triên kinh tê tu than tth thành mt dng hrc quan tr9ng
cOa nén kinh tê thj tnr&ng djnh htx&ng xâ hi chü nghla.
- Tip tiic rà soát, hoàn thiên các chInh sách khuyn khIch h trçi doanh
nghiêp dáu ti.r vào các 11th vrc ru tiên, 11th vrc nông nghiêp, nông thôn theo
chui giá trj'; Rà soát và diêu chinh chInh sách ru dài và h trq dâu tix cüa tinh
phà hçp vâi quy djnh mOi cUa pháp 1ut ye doanh nghip và dâu tii.
5. Các Só, Ban ngành và d/aphiwng:
- Tip tic dy manh cái each thu tçic hànhchinh; di mi vic thirc hin cci
chê mt cra, mOt cira lien thông trong giái quyêt thu tc hành chInh theo hrrng
nâng cao chat Iixqng phuc vj, không theo dja giâi hành chinh, tang cu0ng irng
diing cong ngh thông tin, tiét giãm chi phi và tao thun 1?i cho cá nhân, to chirc.
-Trin khai có hiu qua Chung trInh ct giám, dn giãn hóa quy djnh lien
quan den hoat dng kinh doanh giai doan 2020-2025 cüa ChInh phü. Tiêp tc dôi
m9i hoat dng kiêm tra chuyên ngãnh theo hixâng tp trung dâu môi, phân djnh rO
thám quyên, chuyên mnh tr cc ché "tiên kiêm" sang "hu kiêm".
- Tang ciiOng kS' 1ut, k' crnng hành chInh, d cao trách nhim ngui dirng
dau trong các Co quan hành chInh nhà nuâc các cap.
- Tang cix?mg thirc hin Chi th s 1 O/CT-TTg ngày 22/4/2019 cüa Thu
turng ChInh phü ye vic tang cung xr 1, ngAn chn Co
hiu qua tInh tr?ng
nhung nhiêu, gay phiên ha cho ngi.r?ii dan, doanh nghip trong giái quyêt cOng
vic.
- Dy math cãi each hành chinh, dam bão tInh cong khai, minh bach các
thu tic hành chInh; chO tr9ng dào tao di ngi can b, cong chüc, viên chirc ye
chuyén mon nghiêp vi; nâng cao then thirc chInh trj, phâm chat dao drc, thai d
phiic vçi.
X. Cling c quc phông, an ninh, gifr v&ng an ninh chInh trj, trt ttr
an
toàn xa hi, nãng cao hiu qua cong tác MI ngoii
1. BCH Quán sit tinh, Cong an tinh vâ BCHBó dç5i biênphc3ng tinh:
- Chü dng lam tht cOng tác nghiên ctru chin lt.rçc; nm, dánh giá, dir báo
dOng tInh hInh, kip thyi tham mru vôi Dãng, Nhà nix6c có chü trwng, dOi sách
'Thc hin Nghj quyt s 02/2019/NQ-HDND ngây 20/7/2019 cüa HDND tinh v khuyn khIch phát trin nông
nghip üng dting cong ngh cao và nOng nghip h0u co;
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vàx1r 1 thng lcii các tInh hung, không d bj dng, bt ng, nht là nhtng vn d
phüc tap, nhty cam lien quan den dc 1p, chU quyên, lcii Ich quôc gia, dan tc,
biên giOi, biên dào, an ninh chInh tn; gii vUng môi trung hàa bInh, on djnh dé
phát triên dat nilác. Tang cisO'ng các nguôn lrc thirc hin miic tiêu hin dai hóa
quân di, bão dam quôc phOng, an ninh kêt hçip chat ch vài phát triên kinh tê,
van hóa, xâ hi, nhât là trên các tuyên biên giâi. Duy tn nghiêm cong tác tnirc sn
sang chiên dãu, quãn l chat chë vüng tthi, vOng biên, biên giOi, ni dja, các dja
bàn tr9ng diem và không gian mng; phOng, chông, khAc phic hu qua thién tai,
tim kiêm - ciru nan.
- Bão dam tuyt di an ninh, an toàn các miic tiêu, sir kin chInh trj, van
boa, dôi ngoi quan tr9ng cUa dat nuàc, tr9ng tam là bão v an toàn tuyt dôi Dai
hi di biêu toàn quôc lan thr XIII cüa Dãng, bâu ci di biêu Quôc hi khóa XV,
bâu cir dii biêu Hi dông nhán dan các cap nhim k5' 2021 - 2026.
2. Cong an tinh chi trI, pMi hçip vái các Só Ban ngành và djaphircng.
Dy mnh phOng, chng, trn áp các loai ti pham, bào dam cuOc sang
bInh yen cho nhân dan, xây drng xa hi trt tir, k cucmg, an ninh, an toàn, lành
mnh. Triên khai CO hiu qua Lut Cu trü süa dôi.
3. S& Ngogi vy chi trl, pM hcip vói các S6 Ban ngành và dja phwcing:
- Tip tVc quán trit chü tnucmg di ngoi cüa Dãng và Nba nuOc, chü dng
day manh triên khai, thirc hin cong tác dôi ngoi gop phán vào m1c tiêu gi
vrng môi trung hOa binh, On djnh; bão v dc 1p, chO quyên, thông nhât và
toàn vçn lanh thô; ma rng và dixa các môi quan h dôi ngoi di vào chiêu sâu,
hçp tác thrc chat, hiu qua. Tiêp t1c quán trit và dê xuât triên khai thrc hin
nghiêm tOc Két 1un 33- KL/TW ngày 25/7/20 18 cüa Bô ChInh trj ye vic tiêp tic
thirc hin Quy ché quãn 1 thông nhât các hoat dng dôi ngoi và Hithng dan 05HD/BDNTW cüa Ban Dôi ngoai Trung ucrng.
- Thrc hin hiu qua Nghj quy& s 05 - NQ/TU ngày 25/7/2017 cüa Tinh
üy ye tiêp tic day mnh hi nhp quôc tê gän vai Nghj quyêt sO 06-NQ/TWngày
5/11/2016 cüa BCHTW khOa XII. Tniên khai các hoat dng ngoi giao phát tniên
kinh tê và các nhim v do B Ngoi giao, Tinh üy, UBND tinh giao thirc hin.
Nâng cao hiu qua hp tác vâi các dôi tác, nhà dâu tu dA co và tIch circ xâydrng,
k' ket các thOa thuân mói trên co so tim hiêu k tiêm näng, diem tuong dông và
các hop tác cii the, thiêt thirc, Co tr9ng tam, trQng diem, qua dO mO rng thj
truOng, tranh thu các nguôn lirc ye vOn, cOng ngh, k nãng quân l' tir các dôi tác
nuOc ngoài.
- MO rtng và náng cao hiu qua các hot dng di ngoi và hi nhp qu&
te gän vOi an ninh quôc phOng, dam bäo giü vUng chü quyén quôc gia, tnt tir an
toàn xâ hi. Kin toàn, nâng cao hiu qua cong tác thông tin, tuyén tnuyên dOi
ngoi, cong tác nguOi Vit Nam 0 nithc ngoài.
- Tang cuOng cong tác phi hop và thông tin gi&a dla phuang và B Ngoi
giao. Tiêp tic day m?nh cong tác v.n dng các dir an và vin tr phi dir an. TIch
cuc vn dng các dir an và vin trg phi dr an mOi vOi tOng giá trj cam kêt dir uOc
là 10 triêu USD.
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XI. Dy m,nh thông tin truyn thông, tao nim tin, Mng thuãn xä hi;
nãng cao hiêu qua cong tac dan vn, thrc hin tot quy ch dan chü co sO',
tang cu*ng phôi h9p con tác vO'i Mt trn To quc Vit Nam, cáC to chu'c
chInh trj - xa hi, doàn the nhân dan
1. S& Thông tin và Truyn thong chü in, pM hçrp vol
các S6 Ban ngành
và dia phiwng.
- Tp trung thông tin tuyên truyn v duing 1i, chInh sách cUa Dãng, pháp
lut cüa Nba nlxâc và cac slr kiên lan, dc biêt là Dai hi dai biêu toàn quôc lan
thu XIII cüa Dãng, bâu cir Quoc hôi, Hi dong nhân dan các cap. Chü tr9ng tuyên
truyén, cô vu nhUng glicxng ngithi tot, viéc tot, dien hinh tiên tiên, vuçYt khó vixcin
len, có tác dng lan tOatIch cuc, khcii dy lông yeu nu6c, niêm tir hào dan ttc và
khát v9ng phát triên dat nu6c.
- Thijc hiên nghiêm c cli phát ngôn, tAng cng k' dicing hoat dng báo
chI, kp thai phãn bác cac quan diem, tr tr&ng sai trái, khOng dé dôi ti.rçxng thà
djch lçi ding. Dãu tranh ngAn chn hiu qua thông tin xâu, dec; xir l nghiém cac
tnrmg hcip lçii dçtng quyên t1.r do ngôn Juan, vi phm lçii Ich cüa Nba nuâc, quyên
và lçii Ich hçip pháp cüa to chüc, cOng dan.
2. Các Só ngành và d/aphuvng.
Tip tic phát huy hiu qua cOng tác phi hqp giüa các cci quan trong h
thông chInh tr, nhãt là vai trô cüa Mt trn To quôc Viêt Nam, các tO chüc chInh
trj - xã hi, doàn the dê thirc hin tot cong tác dan van, quy chê dan chü cci sa,
thông tin truyen thông, tao dOng thuân xã hi.
C. TO CH()C THC HIN
1.Can cir vào Chucing trmnh hành dng cia UBND tinh, các Sâ, Ban ngành
cap tinh, các cci quan Trung ucing trén dja bàn vàUBND các huyn, thành phô,
thi xâlông ghép các nhiêm vi dircc giao vào kê hoach cong tác cii the nAm
202 lcüa tmg ngành, dcm vj mmnh dê thirc hin.
2. Giám dc các Sâ, Thu triràng các Ban ngành cAp tinh, ccr quan Trung
ucing trên dla bàn va Chü tjch UBND các huyn, thành phô, thj xâ chju trách
nhiêm:
- Chj dao quyEt lit, thi.r&ng xuyen kim tra, don dc thirc hin có chAt
hicing, hiêu qua và diing tiên d các nhiém vii dâ thiçic phân cOng trong Chucing
trmnh hành dtng.
- Chi do thirc hin t& Quy ch dan chü & cci s&, d cao vai trô giám sat cüa
nhân dan dôi v&i hoat dng cOa can b, cong chüc và cci quan nba nix&c. Tang
cithng tiêp xüc, dOi thoai, tp trung chi do giái quyet kjp th&i nhüng kiên nghj
chInh dáng cüa doanh nghip vã nhân dan. Chi dng thOng tin day dü, kjp th&i,
dOng th&i tAng cucing viéc trao doi, tiep nhn thông tin phân hOi tü nhân dan,
doanh nghip ye các cci ché, chInh sách, dc bit là cci th chInh sách gän vói
cuc sOng cüa ngr&i dan và hot dng cUa doanh nghip.
3. Sâ Ni vii dim tInh hInh và kt qua thçrc hin Chicing trInh hành dng
nay trà thành ni dung quan trçng de xét, cong nhn các danh hiu thi dua - khen
thix&ng nAm 2021.
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4. Djnh k' hang qu, nira näm (truâc ngày 20/5) vâ Ca näm (truc ngày
20/Il), các S&, Ban, ngãnh va LJBND cac huyên, thành phô, thj xâ tiên hành kiêm
diem tInh hInh thrc hin nhiêm viii cüa cci quan, dn vj, dja phung và các nhim
v' dixc phân cong trong Chixang trInh hành dng cüa UBND tinh, báo cáo
UBND tirih (thông qua Sâ Ké hoach và Dâu tu và Van phông UBND tinh). Si Kê
hoch va Dâu tix tong hop, dánh giá müc d hoàn thành cüa trng co quan, don vj,
dja phwing dé báo cáo IJBND tinh./.

