ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIO LINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Gio Linh, ngày 22 tháng 4 năm 2022

Số: 498 /UBND-TH
V/v đề xuất nội dung làm việc
với Chủ tịch Nước

Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Quảng Trị
Thực hiện Công văn số 1682/UBND-TH ngày 18/4/2022 của UBND tỉnh
Quảng Trị về việc chuẩn bị nội dung làm việc với Chủ tịch Nước, UBND huyện
Gio Linh báo cáo như sau:
1. Những thành quả nổi bật trong phát triển kinh tế - xã hội và bảo
đảm quốc phòng - an ninh đã đạt được từ đầu nhiệm kỳ đến nay:
Từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025 đến nay, cũng như các địa phương khác trong
tỉnh, huyện Gio Linh gặp nhiều khó khăn do sự bùng phát và diễn biến liên tục của
dịch bệnh Covid-19, thiên tai liên tục xảy ra; dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi...
đã tác động không nhỏ đến kết quả thực hiện các chỉ tiêu về phát triển kinh tế-xã
hội mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện đã đề ra.
Tuy nhiên, dưới sự lãnh đạo sâu sát, toàn diện và thống nhất của Ban
Thường vụ Huyện ủy, sự giám sát chặt chẽ của HĐND huyện, sự nỗ lực và quyết
tâm cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân, huyện
đã thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra và đạt
được nhiều kết quả quan trọng, nổi bật:
- Quán triệt tinh thần chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện Gio Linh đã ưu
tiên ở mức cao nhất cho công tác phòng, chống dịch Covid-19 với tinh thần
“chống dịch như chống giặc” và quan điểm “bảo vệ sức khỏe, tính mạng của nhân
dân là trên hết, trước hết”, xây dựng kịch bản ứng phó linh hoạt, sáng tạo, phù hợp
với mọi tình huống và cấp độ dịch.
- Kinh tế của huyện tiếp tục phục hồi và phát triển, cơ cấu kinh tế tiếp tục
chuyển dịch đúng hướng, các tiềm năng, lợi thế tiếp tục được khai thác và phát
huy.
- Công tác quản lý, điều hành và sử dụng ngân sách được huyện tập trung
chỉ đạo với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, ưu tiên nguồn lực cho phòng chống dịch
Covid-19. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2021 có bước đột phá mạnh
mẽ, vượt 96,06% kế hoạch.
- Lãnh đạo huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ
trọng tâm, có tính đột phá để phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng an ninh, đặc biệt là cải thiện môi trường đầu tư, sản xuất, kinh doanh. Huyện đã
huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, phối hợp hỗ trợ và tạo điều kiện tốt nhất
cho các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án, nhất là các dự án có quy mô lớn, có
tính chất lan tỏa, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội của huyện được
triển khai trong nhiệm kỳ như: Công trình Nhà văn hóa trung tâm, Hồ chứa nước
trung tâm thị trấn Gio Linh, Cơ sở hạ tầng khu dịch vụ du lịch Cửa Tung – Cửa
Việt thuộc dự án hạ tầng cơ bản cho phát triển toàn diện tỉnh Quảng Trị đoạn đi
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qua địa bàn huyện Gio Linh (BIIG2); Đường giao thông nối khu chế biến thủy
sản Cửa Việt và các xã vùng Đông Gio Linh; Đường giao thông từ TT Gio
Linh đến các xã phía Nam huyện Gio Linh...
- Lĩnh vực văn hóa - xã hội, xóa đói giảm nghèo và đảm bảo an sinh xã hội
được quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả. Đặc biệt, trong bối cảnh tình hình dịch
bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, huyện đã tiếp nhận hàng ngàn công dân từ các
vùng có dịch về các khu cách ly tập trung trên địa bàn huyện; vận động hỗ trợ vật
chất, tinh thần cho nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam. Đã
triển khai thực hiện kịp thời, đúng đối tượng chính sách hỗ trợ người lao động theo
các văn bản của Trung ương, của tỉnh. Nhờ vậy, đời sống của nhân dân cơ bản ổn
định.
- Huyện ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN huyện và cả hệ thống chính trị
đã chuẩn bị chu đáo và tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, kiện toàn nhân sự các chức danh lãnh
đạo chủ chốt khối chính quyền và các cơ quan, đơn vị, tạo nền tảng vững chắc và
điều kiện thuận lợi cho việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã
hội của huyện. Công tác xây dựng, củng cố và kiện toàn tổ chức bộ máy chính
quyền, xây dựng chính quyền điện tử và chuyển đổi số, cải cách hành chính; công
tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, lãng phí và tiếp công dân; công tác quốc
phòng, an ninh được được quan tâm chỉ đạo, đạt được nhiều kết quả tích cực và có
sự chuyển biến rõ rệt.
2. Kiến nghị, đề xuất:
Đề nghị Trung ương tạo điều kiện quan tâm hỗ trợ đầu tư xây dựng mô hình
Điểm du lịch cộng đồng ở xã Gio An; đồng thời, quan tâm đầu tư tôn tạo Khu Di
tích quốc gia Khu căn cứ Dốc Miếu.
Vậy, UBND huyện Gio Linh kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh
Quảng Trị tổng hợp./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- UBND tỉnh (b/c);
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Võ Đắc Hóa
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