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CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC TRỌNG TÂM CỦA UBND TỈNH NĂM 2022
(Ban hành kèm theo công văn số

STT

Nội dung

Chỉ đạo

VPUBND--TH ngày
Đơn vị chủ trì

tháng

Đơn vị
phối hợp

năm 2021 của VP UBND tỉnh)
Mục tiêu đạt được

CẢ NĂM 2022
Chỉ đạo hoàn thành Quy hoạch tỉnh
Quảng Trị thời kỳ 2021-2030, tầm
nhìn đến năm 2050
Chỉ đạo nghiên cứu và hình thành
Hành lang đường bộ và kinh tế từ
cửa khẩu quốc tế La Lay về Mỹ
Thủy và kết nối Hành lang kinh tế
Đông - Tây

Quy hoạch phát triển các khu đô thị
ven biển; Tiếp tục thực hiện hoàn
thành việc đầu tư xây dựng và phát
triển trục giao thông kết nối các
trọng điểm kinh tế đã đề ra

Chủ tịch
Võ Văn Hưng

Sở KH&ĐT

Các sở, ban,
ngành và địa
phương

Quy hoa ̣ch đươc̣ phê duyê ̣t trong
năm 2022

Chủ tịch
Võ Văn Hưng
và các Phó Chủ
tịch

Sở KH&ĐT
Sở GTVT
Sở Xây dựng
Sở Công
thương

Các sở, ban,
ngành liên
quan và địa
phương

Đạt mục tiêu hiệu quả từ hành lang đường bộ và kinh tế từ
cửa khẩu quốc tế

Chủ tịch
Võ Văn Hưng
và các Phó Chủ
tịch

Sở KH&ĐT
Sở GTVT
Sở Xây dựng
Sở Công
thương

Các sở, ban,
ngành liên
quan và địa
phương

Phục vụ yêu cầu phát triển của tỉnh trong giai đoạn 20212025

Chỉ đạo các thực hiện các Kết luận,
Chủ tịch
Nghị quyết của Tỉnh ủy, HĐND tỉnh
và Đề án của UBND tỉnh triển khai Võ Văn Hưng
trong năm 2022 và trình HĐND tỉnh và các Phó Chủ
tịch
các Nghị quyết để triển khai các kế
hoạch phát triển KTXH năm 2022

Các Sở
liên quan

UBND
huyện,
Thị xã.

các
Tp,

Đạt và vượt được những chỉ tiêu kế hoạch của Kết luận
TU, Nghị quyết.

Chủ tịch
Chỉ đạo phát triển nguồn nhân lực có
chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát Võ Văn Hưng
và các Phó Chủ
triển
tịch

Sở LĐTBXH
Sở KHĐT

Các sở, ban, Nguồn nhân lực có chất lượng, đáp ứng yêu cầu phát triển
ngành liên
quan và địa
phương

Chủ tịch
Chỉ đạo phát triển doanh nghiệp, khởi
Võ
Văn Hưng
nghiệp sáng tạo; phát triển sản phẩm
và các Phó Chủ
chủ lực của tỉnh
tịch

Sở KHĐT
Sở CT

Các sở, ban,
ngành liên
quan và địa
phương

Chủ tịch
Chỉ đạo khai thác có hiệu quả tiềm
Võ
Văn Hưng
năng, lợi thế để phát triển mạnh kinh
và các Phó Chủ
tế biển
tịch

Sở NN và
PTNT
Sở VTHHDL
Sở KHĐT

Các sở, ban, Khai thác có hiệu quả tiềm năng, lợi thế để phát triển mạnh
ngành liên kinh tế biển
quan và địa
phương

Phát triển doanh nghiệp
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Chỉ đạo thực hiện thu từ đấu giá
Chủ tịch
quyền sử dụng đất, giao đất cho Võ Văn Hưng
doanh nghiệp thuê, sử dụng đảm bảo và các Phó Chủ
kế hoạch đã đề ra
tịch

Chỉ đạo rà soát các dự án đã cấp chủ
Chủ tịch
trương đầu tư trên địa bàn tỉnh Võ Văn Hưng
nhưng chậm tiến độ để đốc thúc, và các Phó Chủ
hướng dẫn các thủ tục theo quy định
tịch
của pháp luật về đầu tư

Chỉ đạo theo dõi quá trình thực hiện
Kế hoạch thanh tra, kiểm tra 2022
của các cơ quan, đơn vị có chức
năng thanh tra trên địa bàn và chỉ
đạo theo dõi, đôn đốc, giải quyết
các vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến
nghị phản ánh của công dân.

Chỉ đạo rà soát, xây dựng và ban
hành Kế hoạch để tổ chức thực hiện,
thay thế Kế hoạch 2115/QĐ UBND ngày 08/11/2013 của UBND
tỉnh về việc ban hành kế hoạch triển
khai thực hiện Nghị quyết
06/2013/NQ-HĐND ngày 31/5/2013
của HĐND tỉnh về xây dựng và phát

Chủ tịch
Võ Văn Hưng

Chủ tịch
Võ Văn Hưng

Triể n khai kế hoa ̣ch tạo nguồ n thu từ đấ u giá, giao đấ t

Sở KH&ĐT
Sở TNMT

Sở KH&ĐT

Thanh tra tỉnh

UBND TP ĐH

BQL KKT
tỉnh/ Các sở,
ban, ngành và
địa phương
liên quan

Số dự án được tháo gỡ vướng mắc, khó khăn, khắc phục
tình trạng chậm tiến độ

Các đơn vị
liên quan

Tăng cường chất lượng thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố
cáo trên địa bàn tỉnh.

Các Sở, ban
ngành liên
quan

Sớm đưa thành phố Đông Hà
đạt đô thị loại II

triển thành phố Đông Hà đạt đô thị
loại II đến năm 2020

Phân cấp cơ quan quản lý thuế trên
địa bàn thành phố Đông Hà

Chỉ đạo cho UBND thành phố Đông
Hà tiếp cận các nguồn vốn Trung
ương, nguồn vốn ODA và bố trí
nguồn vốn để đầu tư và xây dựng cơ
sở hạ tầng. Giao UBND thành phố
thực hiện các dự án đầu tư có sử
dụng đất có quy mô dưới 10,0 ha và
tạo điều kiện để UBND thành phố
tiếp cận, sử dụng nguồn vốn từ quỹ
phát triển đất của tỉnh

Chủ tịch
Võ Văn Hưng
và PCT Lê Đức
Tiến

Chủ tịch
Võ Văn Hưng
và các Phó Chủ
tịch

Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn
hướng dẫn cụ thể về việc giao tự chủ
tài chính tại các đơn vị sự nghiệp
công lập để có cơ sở pháp lý thực
hiện

Chủ tịch
Võ Văn Hưng
và PCT
Lê Đức Tiến

Chỉ đạo công tác chuyển đơn vị sự
nghiệp công lập thành công ty cổ phần
giai đoạn 2021-2025. Chỉ đạo thực
hiện giao quyền chế độ tự chủ, tự chịu

Chủ tịch
Võ Văn Hưng
và PCT Lê Đức
Tiến

UBND TP
phố Đông Hà

Sở
KHĐT
UBND thành
phố Đông Hà

Sở Tài chính

Sở Tài chính

Các Sở, ban
ngành liên
quan

Các Sở, ban
ngành liên
quan

Các Sở, ban
ngành liên
quan

Các Sở, ban
ngành liên
quan và các
địa phương

Phát huy hiệu quả các nguồn thu trên địa bàn thành phố

Sớm đưa thành phố Đông Hà thành đô thị loại II

Sử dụng ngân sách hiệu quả

Đảm bảo đúng lộ trình
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trách nhiệm về sử dụng biên chế và
kinh phí quản lý hành chính đối với
các cơ quan nhà nước.

Tiếp tục triển khai thực hiện Chương
trình hành động thực hiện Nghị
quyết của Tỉnh ủy về đẩy mạnh
CCHC tỉnh Quảng Trị giai đoạn
2021-2025 (Chương trình hành động
duy trì và cải thiện Chỉ số PCI, PAPI
của tỉnh giai đoạn 2020-2025 và cải
thiện các Chỉ số PAR INDEX,
PAPI, SIPAS năm 2022 )
Tiếp tục sắp xếp, tổ chức lại các cơ
quan, đơn vị đảm bảo điều kiện, tiêu
chuẩn theo quy định tại Nghị định số
107/2020/NĐ-CP ngày 14/9/2020
của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một
số điều của Nghị định số
24/2014/NĐ-CP ngày 04/4/2014 của
Chính phủ quy định tổ chức các cơ
quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh,
thành phố trực thuộc Trung ương và
Nghị định số 120/2020/NĐ-CP ngày
07/10/2020 của Chính phủ quy định
về thành lập, tổ chức lại, giải thể đơn
vị sự nghiệp công lập
Chỉ đạo triển khai thực hiện
Chương trình xúc tiến vận động
viện trợ phi chính phủ nước ngoài
của tỉnh năm 2022

Chủ tịch
Võ Văn Hưng
và các Phó Chủ
tịch

Chủ tịch
Võ Văn Hưng

Chủ tịch Võ
Văn Hưng

Sở Nội vụ
Sở KHĐT

Sở Nội vụ

Sở Ngoại
vụ

Các sở, ban,
ngành, địa
phương: Phối
hợp

Các Sở, ban,
ngành liên
quan, các địa
phương

Sở
KH&ĐT,
các
Sở,
ban, ngành
liên quan

Phấn đấu hoàn thành có hiệu quả các nhiệm vụ về công tác
CCHC, hiệu quả quản trị và hành chính công, sự phục vụ
của cơ quan hành chính nhà nước tỉnh của tỉnh Quảng Trị
năm 2022; Cải thiện các Chỉ số PAR INDEX, PAPI, PCI,
SIPAS của năm 2022

Sắp xếp, tổ chức lại các các cơ quan, đơn vị.

Số lượng, giá trị dự án được vận động,
phê duyệt tiếp nhận

Triển khai Kế hoạch giai đoạn
2021-2025 của BCĐ khắc phục
hậu quả bom mìn sau chiến tranh
tỉnh triển khai Chương trình hành
động khắc phục hậu quả bom mìn
sau chiến tranh tỉnh Quảng Trị
giai đoạn 2016-2025 và Triển
khai, theo dõi việc thực hiện Kế
hoạch Hội nhập quốc tế tỉnh
Quảng Trị giai đoạn 2021-2025

Chủ tịch Võ
Văn Hưng

Theo dõi, đôn đốc việc triển khai
Kế hoạch hợp tác trong lĩnh vực
hợp tác đầu tư, thương mại, du
lịch, truyền thông, lao động giữa
03 tỉnh Quảng Trị – Savannakhet
(Lào) – Mukdahan (Thái Lan)

Chủ tịch Võ
Văn Hưng

Chỉ đạo triển khai thực hiện
Chương trình xúc tiến vận động
viện trợ phi chính phủ nước ngoài
(PCPNN) của tỉnh giai đoạn
2020-2025; vận động, ký kết và
triển khai các dự án PCPNN trên
địa bàn

Chủ tịch Võ
Văn Hưng và
các Phó Chủ
tịch

Chỉ đạo triển khai Kế hoạch
ngoại giao phát triển kinh tế giai
đoạn 2021-2025 trong bối cảnh

Chủ tịch Võ

Sở Ngoại
vụ và các
thành viên
BCĐ

Các
Sở,
ban,
ngành, địa
phương và
các
tổ
chức
PCPNN
hoạt động
trong lĩnh
vực khắc
phục hậu
quả bom
mìn

Sở
Ngoại vụ

Các
Sở:
VHTTDL,
TTTT,
LĐTBXH,
Công
thương

Sở Ngoại vụ

Sở KHĐT,
các
Sở,
ban, ngành
liên quan

Sở Ngoại
vụ

Các sở, ban,
ngành, địa
phương liên

Báo cáo kết quả công tác năm 2022 của BCĐ
Báo cáo kết quả công tác hội nhập năm 2022

Báo cáo kết quả thực hiện

Ký kết thỏa thuận/phê duyệt dự án

Kế hoạch hoạt động, phân công nhiệm vụ
và nội dung hoạt động
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thích ứng với đại dịch Covid-19
(thay thế Kế hoạch 3034/KHUBND ngày 14/11/2011 thực
hiện Chương trình hành động số
10-CTr/TU ngày31/3/2011 của
Tỉnh ủy

Triển khai các hoạt động kỷ niệm
50 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao Việt Nam - Ấn Độ (01/197201/2022), 45 năm ngày ký hiệp
ước hữu nghị và hợp tác Việt
Nam
Lào
(18/7/197718/7/2022) và 60 năm thiết lập
quan hệ ngoại giao hai nước
(05/9/1962-05/9/2022), 30 năm
quan hệ ngoại giao Việt Nam Hàn
Quốc
(22/12/199222/12/2022) và các đợt kỷ niệm
với các nước có thiết lập quan hệ
ngoại giao theo kế hoạch chung
của Bộ Ngoại giao

Xây dựng Đề án “Hợp tác triển
khai hành lang kinh tế Quảng Trị
- Salavan (Lào) – Ubon
Ratchathani (Thái Lan)

Văn Hưng và
các Phó Chủ
tịch

quan

Chủ tịch Võ
Văn Hưng và
các Phó Chủ
tịch
Sở
Ngoại vụ

Chủ tịch Võ
Văn Hưng và
các Phó Chủ
tịch

Sở
Ngoại vụ

Các
Sở,
ban,
ngành, địa
phương có
liên quan

Triển khai các hoạt động kỷ niệm; báo cáo kết quả

Các
sở,
ban, ngành
và UBND
huyện
Đakrông

Nghiên cứu xây dựng hình thành và thúc đẩy hợp tác
phát triển kinh tế thương mại, đầu tư, du lịch giữa các
địa phương, quốc gia trong hành lang PARA - EWEC
nhằm khai thác lợi thế mỗi bên, và phát triển hài hòa lợi
ích của mỗi nước; đón đầu và chuẩn bị trước các điều
kiện cần thiết khai thác các công trình kết nối hạ tầng đã
và đang được ba nước (Thái lan, Lào và Việt Nam) triển
khai.

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
Chỉ đạo lập Quy hoạch Phân khu xây
dựng khu kinh tế Đông Nam (giai
đoạn 3) theo đồ án quy hoạch chung
khu kinh tế Đông Nam

Xây dựng kế hoạch phát triển sản
xuất gắn với tiêu thụ, chế biến tinh
dầu trẩu trên địa bàn 02 huyện
Hướng Hóa, Đakrông tỉnh Quảng
Trị giai đoạn 2022-2026, định
hướng đến năm 2030

Chỉ đạo nâng cao hiệu quả hoạt
động của các hợp tác xã nông
nghiệp; thực hiện có hiệu quả
Chương trình Mỗi xã một sản
phẩm, công tác đào tạo nghề cho
lao động nông thôn; Chỉ đạo thực

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

BQL
Khu kinh tế

Các Sở,
ngành địa
phương liên
quan

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

BQL
Khu kinh tế

Các Sở,
ngành địa
phương liên
quan

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

Sở NN
PTNT

và

Sở NN và
PTNT

Quyết định điều chỉnh quy hoạch được phê duyệt

Hoàn thành hồ sơ nhiệm vụ và đồ án quy hoạch trình cấp có
thẩm quyền thẩm định và phê duyệt

Ban QLRPH
hướng HóaĐakrong,
Ban
QL
KBT
Đakrông ;
UBND
Huyện
Hướng Hóa
&Đakrông;
Ban QLDA
VFBC

Tạo ra sản phẩm đặc trưng của Huyện Hướng Hóa,
Đakrông phát triể n nhằm nâng cao thu nhập, cải thiện đời
sống người dân, góp phần tích cực thực hiện mục tiêu tái
cơ cấ u ngành nông nghiê ̣p và xây dựng nông thôn mới.

Các sở, ban,
ngành, địa
phương

Phấn đấu có từ 55-60% HTX đạt loại khá, tốt;
Có 25 – 30 sản phẩm đạt OCOP từ 3 sao trở lên;
Thực hiện 99 lớp đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động
nông thôn với 2.637 học viên;
Bố trí từ 50-80 hộ, xây dựng mới từ 1-2 công trình hỗ trợ
cộng đồng.
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hiện công tác bố trí sắp xếp, ổn
định dân cư vùng thiên tai, biên
giới, hải đảo, khó khăn

Phê duyệt và triển khai thực hiện kế
hoạch phát triển chuỗi giá trị cho
một số sản phẩm chủ lực của tỉnh
giai đoạn 2022 – 2025, định hướng
đến năm 2030
Chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác
bồi thường, hỗ trợ GPMB và tái định
cư các công trình, các khu đất theo
tiến độ của dự án.

Tiếp tục thực hiện đề án “Tăng
cường quản lý, khai thác, sử dụng hồ
sơ địa chính trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị”

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

Sở NN và
PTNT

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

Các sở, ban,
ngành, địa
phương

Ban hành Kế hoạch; Mục tiêu giai đoạn 2022 - 2025: Xây
dựng được 4 - 5 chuỗi giá trị.

Sở TN&MT

Các sở, ban,
ngành và địa
phương

Quyết định của UBND tỉnh phê duyệt kinh phí bồi thường,
hỗ trợ, tái định cư

Sở TN&MT

Sở Tài chính,
Sở Xây dựng,
Sở KH&ĐT

- Tài liệu được chỉnh lý;
- Trang thiết bị phục vụ công tác lưu trữ được đầu tư;
- Hệ thống phòng cháy chữa cháy được trang bị;
- Trụ sở các Chi nhánh được sửa chữa, nâng cấp.
- Hoàn thiện và vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh Quảng
Trị.
- Xây dựng Hệ thống thông tin đất đai quốc gia đa mục
tiêu.
- Hoàn thiện việc cung cấp dịch vụ công trong lĩnh vực đất
đai thông qua việc hiện đại hóa Văn phòng Đănng ký đất
đai
Nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khoáng

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).

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

Sở TN&MT

Các sở, ban
ngành liên
quan; UBND
các huyện,
thành phố, thị
xã

Chỉ đạo triển khai Kế hoạch thực

PCT TT

Sở TN&MT

Các sở, ban

hiện Nghị quyết số 113/NQ-HĐND
của HĐND tỉnh 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 Quảng Trị giai
đoạn 2021 – 2025.
Chỉ đạo tăng cường nắm, xử lý có
hiệu quả các vụ việc không để xảy
ra “Điểm nóng” phức tạp trên địa
bàn biên giới; phối hợp chặt chẽ các
lực lượng chức năng nhận định,
đánh giá tình hình và đấu tranh với
các hoạt động xâm phạm an ninh
quốc gia ở khu vực biên giới, vùng
biển - đảo.
Chỉ đạo triển khai thực hiện Đề án
“Nâng cao năng lực cho lực lượng
quản lý, bảo vệ biên giới hai tỉnh
Savannakhet, Salavan/Lào giai đoạn
2018-2022” (trong đó tập trung

Chỉ đạo bố trí, sắp xếp vị trí làm việc
tại CKQT Lao Bảo sau khi tạm dừng
thực hiện mô hình “một cửa, một lần
dừng”
Chỉ đạo việc điều chỉnh phạm vi
vành đai biên giới, vị trí cắm biển
báo vành đai biên giới trên tuyến
biên giới đất liền tỉnh Quảng Trị.

ngành liên
quan

Hà Sỹ Đồng

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

BCH BĐ
Biên phòng

BCH BĐ
Biên phòng

Các sở, ban
ngành liên
quan

sản nhằm đảm bảo hoạt động khai thác, chế biến, kinh
doanh, vận chuyển, tiêu thụ trên địa bàn phải được quản lý
chặt chẽ theo đúng quy định của pháp luật, không để thất
thoát tài nguyên, thất thu ngân sách

Triển khai lực lượng nắm, điều tra, xác minh, đấu tranh có
hiệu quả với các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm ma
túy, mua bán người, vật liệu nổ từ Lào về Việt Nam, buôn
lậu, gian lận thương mại. Tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực
hiện kế hoạch cao điểm phát động phong trào “Toàn dân
tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn ma túy”; tăng
cường lực lượng thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên
giới và phòng, chống dịch Covid-19, không để dịch bệnh
lây lan qua biên giới, vào địa bàn, đơn vị.

Đánh giá kết quả triển khai thực hiện; tham mưu, đề xuất
Sở, ngành,
UBND tỉnh kiện toàn Ban Chỉ đạo và điều chỉnh Đề án
địa phương đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế, nhất là trước diễn
liên quan
biến phức tạp của dịch bệnh Covid-19). Thực hiện tốt công
tác đối ngoại biên phòng, kết nghĩa cụm dân cư hai bên
biên giới.

Ban Quản lý
Khu kinh tế
Các Sở: Tài
BCH
BĐBP chính,
tỉnh;
KH&ĐT
- Các Sở, ban
Bộ Chỉ huy ngành,
địa
BĐBP tỉnh
phương liên
quan.

Bố trí theo đúng quy định của Nghị định 112/2014/NĐ-CP
và chỉ đạo của Chính phủ tại Văn bản số 2618/VPCPQHQT ngày 15/4/2021 của Văn phòng Chính phủ

Đảm bảo yêu cầu phát triển KTXH vùng biên giới
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Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương
trình MTQG phát triển kinh tế - xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số
và miền núi giai đoạn 2021-2030,
giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm
2025 theo Quyết định số 1719/QĐTTg ngày 14/10/2021 của Thủ tướng
Chính phủ.
Tiếp tục chỉ đạo triển khai Kế hoạch
số 3606/KH-UBND ngày 09/8/2019
về 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’’

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

Ban Dân tộc

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

Ban Dân tộc

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

PCT
Hoàng Nam

Sở Giáo dục và
Đào tạo

Chỉ đạo triển khai công tác phòng
chống Covid-19 thích ứng, hiệu quả
theo NĐ 128/CP năm 2022

PCT
Hoàng Nam

Sở Y tế

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động kỷ
niệm các ngày lễ lớn và Lễ hội Vì
Hòa bình lần thứ nhất năm 2022.
(Có chương trình cụ thể riêng theo

PCT
Hoàng Nam

Sở VHTTDL

Các
ngành
quan
UBND
huyện
đồng
DTTS.

Sở,
liên
và Thực hiện hoàn thành kế hoạch được TW giao trong năm
các 2022
có
bào

Các Sở,
ngành liên
quan và
UBND các
huyện có
đồng bào
DTTS.

Các sở,
ngành liên
quan; UBND
huyện, thị xã,
thành phố
Các sở,
ngành liên
quan; UBND
huyện, thị xã,
thành phố
Trung ương
Đoàn,
Các
Sở,
ban,
ngành,

Các đơn vị, địa phương liên quan hoàn thành kế hoạch năm
2022 theo tiến độ

Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện, nhất là về cơ sở vật chất,
trang thiết bị dạy học và đội ngũ giáo viên đáp ứng việc
thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Kế hoạch thích ứng theo diễn biến, tình hình dịch

- Kế hoạch của UBND tỉnh;
- Tổ chức thành công các hoạt động

giai đoạn lễ)
Chỉ đạo triể n khai dự án phố đi bô ̣,
phố đêm ta ̣i thành phố Đông Hà

Chỉ đạo nhiệm vụ quy hoạch: di tích
QGĐB Thành Cổ Quảng Trị và
những địa điểm lưu niệm sự kiện 81
ngày đêm năm 1972 và lập dự án
đầu tư Bảo tàng Thành Cổ Quảng
Trị; di tích Quốc gia đặc biệt địa đạo
Vịnh Mốc và hệ thống làng hầm
Vĩnh Linh; tu bổ, bảo quản, phục hồi
và phát huy giá trị di tích hệ thống
các công trình khai thác nước cổ Gio
An.
Chỉ đạo triển khai kế hoạch phục hồi
hoạt động du lịch Quảng Trị trong
điều kiện thích ứng an toàn, linh
hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid19.
Triển khai thực hiện Nghị quyết về
chuyển đổi số tỉnh Quảng Trị giai
đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến
2030 và phát triển hạ tầng viễn
thông cho chuyển đổi số

huyện,
thị,
thành phố.
PCT
Hoàng Nam

PCT
Hoàng Nam

PCT
Hoàng Nam

PCT
Hoàng Nam

Sở VHTTDL

Các Sở,
ngành liên
quan và
UBND TP
ĐH

Sở VHTTDL

Các Sở, ban,
ngành,
huyện,
thị,
thành phố.

Sở VHTTDL

Sở TT&TT

Dự án phố đi bô ̣, phố đêm ta ̣i thành phố Đông Hà
đi vào hoạt động

Văn bản chỉ đạo, hồ sơ, báo cáo kết quả thực hiện

- Các sở,
ngành, đơn
vị,
doanh
nghiệp, địa
phương liên
quan

- Văn bản chỉ đạo, kế hoạch triển khai các nhiệm vụ, giải
pháp để tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ các cơ sở lưu trú, đơn vị
kinh doanh du lịch trên địa bàn tỉnh từng bước khôi phục.

UBND
huyện, thị xã,
thành phố và
Sở,
ban,
ngành

Phát triển hạ tầng đồng bộ, có công nghệ tiến tiến, hiện đại
rộng khắp trên toàn tỉnh đảm bảo cho việc chuyển đổi số
hướng đến chính quyền điện tử, đô thị thông minh

- Xây dựng sản phẩm du lịch
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Chỉ đạo đẩy mạnh thông tin, tuyên
truyền đối ngoại, quảng bá hình ảnh,
tiềm năng, lợi thế và mảnh đất, con
người Quảng Trị; tuyên truyền biển
đảo; tăng cường quảng bá hình ảnh
của tỉnh Quảng Trị trên mạng xã hội
Facebook, Youtube và trang
Wikipedia.

PCT
Hoàng Nam

Chỉ đạo Kết nối CSDL các ngành,
địa phương lên IOC tỉnh

PCT
Hoàng Nam

Chỉ đạo triển khai thực hiện Chương
trình phát triển tài sản trí tuệ đến năm
2030

PCT
Lê Đức Tiến

Sở TT&TT

Sở TT&TT

Sở KHCN

UBND
huyện, thị xã,
thành phố; Sở
Văn hóa, Thể
thao và Du
lịch tỉnh và
Sở,
ban,
ngành
liên
quan

Các Sở, Ban,
ngành,
UBND các
huyện, thị xã,
thành phố
Các đơn vị
liên quan

- Duy trì vận hành Faceboo “Thông tin đối ngoại tỉnh
Quảng Trị”;
- Kênh Youtube quảng bá hình ảnh của tỉnh Quảng Trị;
- Cập nhật thông tin lên Bách khoa mở Wikipedia.

CSDL được tích hợp lên IOC phục vụ công tác chỉ đạo
điều hành và phục vụ người dân

- Thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật về sở hữu trí tuệ, thúc đẩy các hoạt động
tạo ra tài sản trí tuệ, khuyến khích và nâng cao hiệu quả
khai thác tài sản trí tuệ;
- Phát triển hệ thống sở hữu trí tuệ đồng bộ, hiệu quả ở tất
cả các khâu từ xác lập, khai thác, phát triển các sản
phẩm/dịch vụ chủ lực, đặc thù của địa phương và sản phẩm
gắn với Chương trình mỗi xã một sản phẩm trên địa bàn tỉnh
(Chương trình OCOP) nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển
kinh tế - xã hội của địa phương.

Chỉ đạo triển khai Chương trình hỗ

PCT

Sở KHCN

Các đơn vị

Hỗ trợ doanh nghiệp áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ

trợ doanh nghiệp Quảng Trị nâng cao
năng suất chất lượng sản phẩm, hàng
hóa giai đoạn 2021-2030

Lê Đức Tiến

Chỉ đạo triển khai thực hiện đồ án
điều chỉnh quy hoạch chung thành
phố Đông Hà đến năm 2030 tầm
nhìn đến năm 2050 sau khi được phê
duyệt.

PCT
Lê Đức Tiến

UBND thành
phố Đông Hà

Chỉ đạo thực hiện các biện pháp đảm
bảo trật tự ATGT trên địa bàn tỉnh,
phấn đấu giảm cả 3 chỉ tiêu; giảm tại
nạn giao thông đặc biệt nghiêm
trọng

PCT
Lê Đức Tiến

Sở
GTVT

Các
ngành,
phương
quan

Sở,
địa
liên

Ban ATGT tỉnh, các địa phương, Công an tỉnh, các địa
phương

Tiếp tục tăng cường quản lý và phát
triển hạ tầng giao thông vận tải; phối
hợp với các đơn vị, chủ đầu tư triển
khai các dự án giao thông trên địa
bàn tỉnh (cả năm)

PCT
Lê Đức Tiến

Sở
GTVT

Các
ngành,
phương
quan

Sở,
địa
liên

Nâng cấp, mở rộng, đầu tư mới hạ tầng đường bộ, đường
thủy nội địa

Quyết định UBND tỉnh phê duyệt kế
hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp
huyện

Chủ tịch Võ
Văn Hưng và
PCT TT Hà Sỹ
Đồng

Sở TNMT

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thực
hiện Chiến lược Quốc gia phòng,
chống thiên tai đến năm 2030, tầm
nhìn đến năm 2050 trên địa bàn tỉnh

Chủ tịch Võ
Văn Hưng và
PCT TT Hà Sỹ

liên quan

thuật, hệ thống quản lý, công cụ cải tiến năng suất chất
lượng, công cụ hỗ trợ cho sản xuất thông minh, dịch vụ
thông minh…

Các cơ quan, Sớm triển khai thực hiện đồ án điều chỉnh quy hoạch chung
thành phố Đông Hà đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050
đơn vị liên
quan

QUÝ I NĂM 2022

Sở NN
PTNT

và

Các Sở, ban,
ngành liên
quan và các
địa phương

Duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện

Các Sở, ban,
ngành liên
quan và các

Xác định cụ thể các nội dung, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu
để triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược Quốc gia
phòng, chống thiên tai đến năm 2030, tầm nhìn đến năm
2050 trên địa bàn tỉnh nhằm chủ động và nâng cao năng
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Quảng Trị

Triển khai Văn bản thỏa thuận
hợp tác với tỉnh Mukdahan,
vương quốc Thái Lan và Ubon
Ratchathani
Triển khai các hoạt động kỷ niệm
50 năm thiết lập quan hệ ngoại
giao Việt Nam - Ấn Độ (01/197201/2022)

Chỉ đạo xây dựng Quy chế phối hợp
về giải quyết thủ tục hành chính giữa
Văn phòng Đăng ký đất đai và các
cơ quan, đơn vị

Đồng

Chủ tịch
Võ Văn
Hưng và
PCT Hoàng
Nam

địa phương

Sở Ngoại
vụ

lực phòng chống thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu,
giảm thiểu thiệt hại

Các
Sở,
ban, ngành
và
địa
phương
liên quan

Triển khai các hoạt động, tổng hợp,
báo cáo kết quả thực hiện

Các Sở, ban
ngành liên
quan

Ban hành Quy chế phối hợp về giải quyết thủ tục hành
chính giữa Văn phòng Đăng ký đất đai và các cơ quan, đơn
vị nhằm thiết lập các nguyên tắc, nội dung, trách nhiệm của
các cơ quan trong phối hợp giải quyết thủ tục hành chính
về đất đai.

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

Sở TN&MT

Chỉ đạo xây dựng Đề án phát triển
mạng lưới y tế cơ sở công lập trong
tình hình mới, tích hợp vào qui
hoạch phát triển chung của tỉnh
(Quý I và quý II)

PCT
Hoàng Nam

Sở
Y tế

Sở, ban,
ngành, địa
phương

Xây dựng Đề án đảm bảo mục tiêu và chất lượng

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động Văn
hóa, Thể thao chào mừng 92 năm
ngày thành lập Đảng - Mừng Xuân
Nhâm Dần - 2022.

PCT
Hoàng Nam

Sở
VH,TT&DL

Các Sở, ban,
ngành,
huyện,
thị,
thành phố.

Tuyên truyền, cổ động trực quan; Tổ chức các hoạt động
văn hóa, văn nghệ.

Chỉ đạo nắm bắt tình hình đời sống
người dân để đề nghị Trung ương hỗ
trợ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần
và kỳ giáp hạt năm 2022; Chỉ đạo
công tác tặng quà của Chủ tịch nước,
của tỉnh đến các gia đình chính
người có công với cách mạng.
Chỉ đạo lập Quy hoạch xây dựng ven
biển tỉnh Quảng Trị.

Sở LĐTBXH

Các Sở, ban,
ngành
liên
quan,các
huyện,
thị,
thành phố.

PCT
Lê Đức Tiến

Sở Xây dựng

Các
Sở,
Ban, ngành,
địa phương
liên quan

Quy hoạch xây dựng ven biển tỉnh Quảng Trị.

PCT
Lê Đức Tiến

Sở
Xây dựng

Các Sở, Ban,
ngành,
địa
phương liên
quan

Thành lập hiệp hội bất động sản tỉnh Quảng Trị.

PCT
Lê Đức Tiến

Sở
Xây dựng

Các
Sở,
Ban, ngành,
địa phương
liên quan.

Xây dựng hoàn chỉnh cơ quan hành chính cấp xã trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị, đáp ứng nhu cầu làm việc cho cán bộ
và nhân dân đến giao dịch, bảo đảm yêu cầu cải cách hành
chính trong giai đoạn mới.

(Nhiệm vụ chuyển tiếp từ nhiệm vụ
Chương trình công tác trọng tâm
năm 2021 của UBND tỉnh theo
Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày
25/01/2021).

Chỉ đạo thành lập Hiệp hội Bất động
sản Quảng Trị, sàn bất động sản.
(Nhiệm vụ chuyển tiếp từ nhiệm vụ
Chương trình công tác trọng tâm
năm 2021 của UBND tỉnh theo
Quyết định số 198/QĐ-UBND ngày
25/01/2021).

Chỉ đạo xây dựng Đề án Xây dựng,
nâng cấp, cải tạo các trụ sở cấp xã
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Chăm lo Tết cho các đối tượng. Thực hiện đầy đủ các chế
độ chính sách theo quy định của nhà nước cho đối tượng
theo quy định.

PCT
Hoàng Nam
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Phối hợp với Ban QLDA ĐTXD
các CTGT tỉnh, nhà đầu tư triển
khai dự án Cảng hàng không sân
bay Quảng Trị theo hình thức
PPP (cả năm); Dự án đường ven
biển kết nối hành lang kinh tế
Đông-Tây, tỉnh Quảng Trị

PCT
Lê Đức Tiến

Sở GTVT

Các Sở,
ngành, địa
phương
liên quan

Hoàn thành theo kế hoạch

QUÝ II NĂM 2022
Chỉ đạo đánh giá Chỉ số PCI, PAR
INDEX, PAPI, SIPAS; Xây dựng
giải pháp cải thiện Chỉ số PAR
INDEX, PAPI, SIPAS năm 2022

Tiếp tục thực hiện việc bổ nhiệm
chức danh nghề nghiệp và chuyển
xếp lương đối với đội ngũ giáo viên
trường học toàn tỉnh theo các Thông
tư số: 01/2021/TT-BGDĐT ngày
02/02/2021,
02/2021/TT-BGDĐT
ngày
02/02/2021,
03/2021/TTBGDĐT ngày 02/02/2021 của Bộ
Giáo dục và Đào tạo.

Chủ tịch Võ
Văn Hưng

Chủ tịch Võ
Văn Hưng

Sở KHĐT
Sở Nội vụ

Sở Nội vụ

Các sở, ban,
ngành, địa
phương

Cải thiện các Chỉ số PCI., PAR INDEX, PAPI, SIPAS
của năm 2022

Sở Giáo dục
Nhằm thực hiện việc bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp và
và Đào tạo,
chuyển
xếp lương đối với giáo viên theo đúng Thông tư quy
UBND các
định của Bộ Giáo dục và Đào tạo
huyện, thị xã,
TP

Xây dựng phần mềm thi tuyển công
chức, viên chức và bộ ngân hàng câu
hỏi, đáp án thi tuyển viên chức sự
nghiệp giáo dục tỉnh Quảng Trị.

Chủ tịch Võ
Văn Hưng

Sở Nội vụ

Sở Giáo dục
và Đào tạo,
Sở Tài chính

Dự thảo Nghị quyết Phát triển thanh
niên tỉnh Quảng Trị giai đoạn 20212030

Chủ tịch
Võ Văn Hưng

Sở Nội vụ

Đoàn
TNCSHCM Phát triển toàn diện thế hệ chủ nhân tương lai của đất nước;
tỉnh, Các Sở, ban hành các cơ chế, chính sách bảo đảm thực hiện quyền,
ban, ngành nghĩa vụ và sự tham gia của thanh niên vào các lĩnh vực của
đời sống xã hội; huy động thanh niên tham gia xây dựng và
liên quan,
bảo vệ Tổ quốc.
UBND các
huyện, thị xã,
TP

Chỉ đạo đề xuất việc kết nối hợp
tác với Viện Mekong (Thái Lan)
trong vấn đề nghiên cứu các chủ
đề liên quan đến EWEC trong
giai đoạn 5 năm
Tổ chức đối thoại doanh nghiệp, nhà
đầu tư để giải quyết khó khăn,
vướng mắc cho các doanh nghiệp,
nhà đầu tư

Chỉ đạo tổ chức Lễ hội Thống nhất
non sông - Kỷ niệm 47 năm Ngày
giải phóng miền Nam (30/4/197530/4/2022), 50 năm Ngày giải phóng
tỉnh Quảng Trị (01/5/1972 01/5/2022)

Chủ tịch Võ
Văn Hưng

Chủ tịch Võ
Văn Hưng và
các Phó Chủ
tịch

Chủ tịch Võ
Văn Hưng và
PCT
Hoàng Nam

Sở
Ngoại vụ

Sở KH&ĐT

Sở
VHTTDL

Tăng tính minh bạch, khách quan, rút ngắn thời gian tuyển
dụng công chức, viên chức

Biên bản thỏa thuận hợp tác

Các sở, ban,
ngành và địa
phương liên
quan

Các sở, ban,
ngành, địa
phương

Giải quyết các vướng mắc, khó khăn cho doanh nghiệp

- Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh;
- Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội: Tuyên
truyền, cổ động trực quan; các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, TDTT...
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Chỉ đạo tổ chức các hoạt động trong
khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình - năm
2022 (Quý II, III)

Chủ tịch Võ
Văn Hưng và
PCT
Hoàng Nam

Sở
VHTTDL

Tham mưu ban hành nghị quyết, Đề
án về hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và
vừa tỉnh Quảng Trị giai đoạn 20222025

Chủ tịch Võ
Văn Hưng và
PCT
Lê Đức Tiế n

Sở KH&ĐT

Trình Chính phủ phê duyệt kế hoạch
sử dụng đất 5 năm (2021 - 2025)
tỉnh Quảng Trị.

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

Sở TN&MT

Chỉ đạo công tác kiểm tra đảm bảo
an toàn công trình thủy lợi trước
mùa mưa lũ năm 2022

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

Sở
NN và PTNT

Hoàn thiện Bộ tiêu chí nông thôn
mới trên địa bàn tỉnh.

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch phát
triển chuỗi cung ứng thực phẩm
nông lâm thủy sản an toàn, giai

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

Sở
NN và PTNT

Sở
NN và PTNT

Các sở, ban,
ngành, địa
phương

- Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh;
- Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội: Tuyên
truyền cổ động trực quan; các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
TDTT...

Các sở, ban,
ngành và địa
phương liên
quan

Đề án được ban hành

Các sở, ban,
ngành và địa
phương

Quyết định phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 5 năm 920212025 của Thủ tướng Chính phủ

UBND các
huyện, thị
xã,
thành
phố

Đảm bảo 100% công trình đập, hồ chứa nước thực hiện
các phương án đảm bảo an toàn

Các Sở,
ngành
tỉnh
UBND
huyện

ban
cấp
và
các

Các Sở, Ban
ngành liên
quan, các

Ban hành bộ tiêu chí xã NTM, NTM nâng cao, kiểu mẫu;
bộ tiêu chí thôn NTM kiểu mẫu; bộ tiêu chí vườn mẫu; bộ
tiêu chí thôn, bản NTM thuộc các xã ĐBKK miền núi.

Quyết định phê duyệt kế hoạch được ban hành
Duy trì và củng cố 11 chuỗi cung ứng thực phẩm nông

đoạn 2022 – 2025.

địa phương

lâm thủy sản an toàn hiện có.
Phát triển 02 chuỗi mới/năm từ 2022-2025

Chỉ đạo tổ chức các hoạt động trong
khuôn khổ Lễ hội Vì Hòa bình - năm
2022 (Quý II, III)

PCT
Hoàng Nam

Sở VHTTDL

PCT
Hoàng Nam

Sở Y tế

Chỉ thị triển khai phòng chống dịch
bệnh mùa Hè

PCT Hoàng
Nam

Sở Y tế

Chỉ đạo triển khai công tác phòng
chống bão lụt, bảo đảm đủ thuốc,
hoá chất các phương tiện ứng phó
thiên tai, thảm hoạ trong điều kiện
có Covid-19

PCT
Hoàng Nam

Sở Y tế

Chỉ đạo xây dựng Đề án “Nâng cao
chất lượng hoạt động các cơ sở y tế
công lập trên địa bàn tỉnh Quảng Trị
giai đoạn 2022-2026”.
( Quý II và III)

Chỉ đạo tổ chức triển khai các hoạt
động hưởng ứng Tháng hành động
về ATVSLĐ năm 2022

PCT
Hoàng Nam

Sở
LĐTB&XH

- Văn bản chỉ đạo của UBND tỉnh;
- Các sở, ban,
- Tổ chức các hoạt động trong khuôn khổ Lễ hội: Tuyên
ngành,
địa truyền cổ động trực quan; các hoạt động văn hóa, văn nghệ,
phương
TDTT...
Các Sở, Ban
ngành liên
quan, các
địa phương

Các Sở, Ban
ngành liên
quan, các
địa phương

Xây dựng Đề án

Triển khai phòng chống dịch bệnh mùa Hè

Các Sở, Ban Bảo đảm đủ thuốc, hoá chất các phương tiện ứng phó thiên
ngành liên
tai, thảm hoạ trong điều kiện có Covid-19
quan, các
địa phương

LĐLĐ tỉnh
và các Sở,
ban ngành,
địa phương

Đảm bảo công tác an toàn, vệ sinh lao động tại các đơn vị,
doanh nghiệp
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liên quan

Chỉ đạo ban hành Quy định về khu
vực thực hiện chuyển quyền sử dụng
đất tại các dự án đầu tư xây dựng có
sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng
Trị.

Chỉ đạo ban hành Quy định về phân
cấp quản lý cấp nước sạch trên địa
bàn tỉnh Quảng Trị.

Chỉ đạo ban hành Quy định phân
công, phân cấp Quản lý nhà nước về
chất lượng công trình xây dựng trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị (Thay thế
Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND
ngày 09/5/2017 và Quyết định số
48/2019/QĐ-2UBND
ngày
10/12/2019 của UBND tỉnh).

PCT
Lê Đức Tiế n

Sở
Xây dựng

Các Sở, Ban,
ngành,
địa
phương liên
quan

Ban hành Quy định về khu vực thực hiện chuyển quyền sử
dụng đất tại các dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị.

PCT
Lê Đức Tiế n

Sở
Xây dựng

Các Sở, Ban,
ngành,
địa
phương liên
quan

Ban hành Quy định về về phân cấp quản lý cấp nước sạch
trên địa bàn tỉnh Quảng Trị.

Thay thế các Quy định phân công, phân cấp Quản lý nhà
nước về chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
Quảng Trị đã ban hành.

PCT
Lê Đức Tiế n

Sở
Xây dựng

Các Sở, Ban,
ngành,
địa
phương liên
quan

Chủ tịch Võ
Văn Hưng

Sở Kế hoa ̣ch
và Đầ u tư

Các Sở, Ban,
ngành, địa
phương liên

QÚY 3 NĂM 2022

Chỉ đạo kiểm tra và đôn đốc các đơn
vị (chủ đầu tư) đẩy nhanh việc triển
khai các chương trình, dự án được

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư từ
NSNN năm 2022.

bố trí vốn trong KH năm 2022 đồng
thời rà soát và có phương án điều
chuyển vốn đối với các Chương
trình, dự án có tỷ lệ giải ngân thấp

quan

Xây dựng Kế hoạch biên chế công
chức, số người làm việc, hợp đồng
lao động và biên chế hội năm 2023
Thời gian: Quý III, IV

Chủ tịch
Võ Văn Hưng

Sở Nội vụ

Trao tặng, truy tặng danh hiệu vinh
dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh
hùng”

Chủ tịch
Võ Văn Hưng

Sở Nội vụ
(Ban Thi đua
– Khen
thưởng)

Chỉ đạo, hỗ trợ Công ty điện lực Thái
Lan (EGATi) hoàn thiện thủ tục, hồ
sơ đầu tư theo quy định để triển khai
thi công Dự án Nhà máy nhiệt điện
Quảng Trị, khởi công dự án CFG

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

BQL Khu kinh
tế/

Triển khai Trung tâm tích hợp dữ
liệu tỉnh và hệ thống bảo mật

Chỉ đạo nâng cấp hệ thống mạng
LAN, trang thiết bị tin học cho các
Sở, Ban ngành và UBND các huyện,
thị xã, thành phố

PCT
Hoàng Nam

PCT
Hoàng Nam

Sở TT&TT

Sở TT&TT

Các Sở, ban, Kế hoạch biên chế công chức, số người làm việc, hợp đồng
ngành liên
lao động và biên chế hội năm 2023
quan, các địa
phương
Ghi nhận sự cống hiến, hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân
tộc, xây dựng và bảo vệ tổ quốc của các Bà mẹ Việt Nam
anh hùng trên địa bàn tỉnh Quảng Trị

Các Sở,
ngành địa
phương liên
quan

Dự án triển khai xây dựng

Văn phòng
UBND tỉnh

Đầu tư hạ tầng Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh

Sở TT&TT
/UBND
huyện, thị xã,
thành phố và
Sở,
ban,
ngành

Đầu tư trang thiết bị cho các Sở, Ban ngành và UBND các
huyện, thị xã, thành phố
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Chỉ đạo tổ chức Lễ khai mạc và bế
mạc Đại hội TDTT tỉnh Quảng Trị
lần thứ VIII năm 2022

Chỉ đạo tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp
THPT năm 2022

Chỉ đạo, triển khai thực hiện có
hiệu quả chương trình hỗ trợ giải
quyết việc làm, giáo dục nghề
nghiệp, chương trình mục tiêu quốc
gia giảm nghèo bền vững 2022 trên
địa bàn tỉnh.
Chỉ đạo triển khai thực hiện pháp
lệnh ưu đãi người có công với cách
mạng (sửa đổi) và các văn bản
hướng dẫn thực hiện pháp lệnh.

PCT
Hoàng Nam

PCT
Hoàng Nam

Sở VHTTDL

Sở GD ĐT

- Các sở, ban,
ngành,
địa
phương

- Văn bản chỉ đạo, kế hoạch, kịch bản;
- Tổ chức thành công Lễ khai mạc và bế mạc Đại Hội
TDTT tỉnh; Báo cáo tổng kết.

Các
sở,
ngành,
các
địa phương
liên quan

Kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng Quy chế.

Các Sở ban,
ngành,
địa
phương liên
quan

Giải quyết việc làm cho 12.000 lao động ; tỷ lệ lao động
qua đào tạo đạt 70,27%, tỷ lệ lao động qua đào tạo có
bằng cấp, chứng chỉ đạt 32,5% ; tỷ lệ hộ nghèo từ 1,01,5%.

PCT
Hoàng Nam

Sở LĐTBXH

PCT
Hoàng Nam

Sở LĐTBXH

Các Sở ban,
ngành, địa
phương liên
quan

Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với
cách mạng

Sở KH&ĐT

Sở KH&ĐT/
Các sở, ban,
ngành và địa

Động viên doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh

QÚY IV NĂM 2022
Tổ chức kỷ niệm ngày Doanh nhân
Việt Nam 13/10

Chủ tịch
Võ Văn Hung
và các Phó Chủ
tịch

phương

Triển khai các hoạt động kỷ niệm
30 năm quan hệ ngoại giao Việt
Nam - Hàn Quốc (22/12/199222/12/2022)

Chủ tịch Võ
Văn Hưng và
PCT Hoàng
Nam

Sở Ngoại vụ

Các
Sở,
ban,
ngành, địa
phương có
liên quan

Triển khai các hoạt động kỷ niệm; báo cáo kết quả

Tổ chức tổng kết hợp tác kinh tế với
thành phố Hồ Chí Minh

Chủ tịch Võ
Văn Hưng và
các Phó Chủ
tịch

Sở KHĐT

Sở KH&ĐT/
Các sở, ban,
ngành và địa
phương liên
quan

Báo cáo tổng kết tình hình hợp tác; nhiệm vụ, giải pháp
giai đoạn tiếp theo

Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế
xã hội và đầu tư phát triển năm 2023
trình kỳ ho ̣p HĐND tỉnh

Chủ tịch Võ
Văn Hưng và
các Phó Chủ
tịch

Sở KHĐT

Các sở, ban,
ngành và địa
phương

Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch thanh,
kiểm tra năm 2023.

Chủ tịch Võ
Văn Hưng

Thanh Tra tỉnh

Các sở, ban,
ngành và địa
phương

Kế hoạch thanh, kiểm tra năm 2023.

Tổng kết Chương trình NTM năm
2022, kế hoạch năm 2023

PCT TT
Hà Sỹ Đồng

Sở NN và
PTNT

Các sở, ban,
ngành liên
quan và địa
phương

Tổng kết Chương trình NTM

Báo cáo, Kế hoa ̣ch của UBND tỉnh;
Nghi quyế
t của HĐND tỉnh
̣

25

Chỉ đạo, thực hiện tốt việc rà soát
hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022
trên địa bàn tỉnh

PCT
Hoàng Nam

Thẩm tra công tác duy trì bộ tiêu chí
quốc gia về y tế xã, các cơ sở y tế
cuối năm

PCT
Hoàng Nam

Tham mưu UBND tỉnh ban hành Đề
án phát triển công nghệ sinh học trên
địa bàn tỉnh Quảng Trị đến năm
2030

PCT
Lê Đức Tiến

Tổng kết 10 năm thực hiện Nghị
quyết số 20-NQ/TW ngày
01/11/2012 của BCH TW Đảng khóa
XI về phát triển khoa học và công
nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp
hóa-hiện đại hóa trong điều kiện
kinh tế thị trường định hướng XHCN
và hội nhập quốc tế

PCT
Lê Đức Tiến

Sở LĐTBXH

Các Sở, ban
ngành, địa
phương

Sở Y tế

Sở Khoa học
và Công nghệ

Sở Khoa học
và Công nghệ

Ban hành kế hoạch rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm
2022 trên địa bàn tỉnh. Tổng hợp, báo cáo kết quả rà soát
hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2022 trên địa bàn tỉnh.

Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã, các cơ sở y tế được thực
hiện tốt

Các đơn vị
liên quan

Quyết định của UBND tỉnh

Các đơn vị
liên quan

Tổng kết, đánh giá kết quả đạt được, khó khăn vướng mắc
trong quá trình thực hiện và định hướng hoạt động cho giai
đoạn tiếp theo.

