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UY BAN NHAN DAN CQNG HOA XA HQI CHU NGHiA VIET NAM
TiNH QUANG TRI
Dc Ip - Ti do - Hinh phüc
So: 64q- /KH-UBND

Quáng Tn, ngày O& tháng 4 nàm 2022

KE HOACH
Phuic hi và phát trin kinh t - xa hi tinh Quãng TrI dn nim 2023
Thrc hin Nghj quyt s 11/NQ-CP ngày 31/01/2022 cCia ChInh phü v
Chuing trInh phc hôi va phát triên kinh tê - xã hi và triên khai Nghj quyêt so
43/2022/QH15 cña Quôc hôi ye chInh sách tài khóa, tiên t ho trçx Chucing trInh;
nhàm thrc hin muG tiêu kiêm soát djch bnh COVID-19, sm phiic hôi kinh tê
dai djch, bão dam an sinh xã hôi cho nguài dan, tao thun igi cho san xuât,
kinh doanh và quyêt tam phân dâu hoàn thành cao nhât các miic tiêu, nhim v11
Ké hotch phát triên kinh tê - xã hi 5 näm 2021-2025 và Nghj quyêt Di hi
Dáng b tinh lan thu XVII dä dê ra; UBND tinh ban hành Kê hoach phiic hôi và
phát triên kinh tê xã hi tinh Quãng Trj den nãm 2023 vi các ni dung nhu sau:
I. QUAN DIEM, MVC TIEU
1. Quan dim
- Barn sat các quan dim, chü trucing cüa Dãng, Nhà ntrâc, gän cht ch
vâi các muc tiêu cüa Ké hoach 5 näm 2021-2025 vá hang näm; Tang cithng sr
IAnh dao, chi dao cüa cap üy, chInh quyên các cap, trách nhim ngui dng dâu
các ci quan, dcrn vj, dja phucing.
- Bão dam n dinh kinh t vi mô và các can di 1rn, diu hành linh hott,
phôi hçp cht chë hâi hôa, hiu qua các chInh sách.
- Xác djnh rô di tugng h tro, th&i gian thrc hin phü hçrp; huy dng và
sü dçtng hiu qua các nguôn lirc xã hi.
- H trg kip th?yi, hiu qua, có trQng tarn, tr9ng dim; tp trung h trg
doanh nghip, ngu&i lao dng, ht gia dInh trong các ngành, linh virc chu ãnh
hu&ng nng nê bii djch COVID- 19 và có khá näng phiic hôi nhanh chóng.
- Bâo dam gn kt, hài boa giüa các chInh sách, giãi pháp thüc dy phçic
hôi kinh tê và phOng, chông djch bnh COVID- 19, phát triên ben vUTig, bào dam
an toàn xã hi. Thirc hin cong khai, rninh bach, chong tiêu clrc, lang phi; khai
d.y vâ phát buy sirc rnanh dai doàn kêt toàn dan tc và câ h thông chmnh trj
trong to chi.'rc thirc hin.
2. Muc tiêu
- Phiic hi, phát trin nhanh hoat dng san xut, kinh doanh, thüc day các
dng 1irc tang tru&ng, phân dâu dat miic tieu tôc d tang tru&ng GRDP bInh
quân giai doan 202 1-2025 tir 7,5-8%.
Tit giãrn chi phi, trin khai h trg dOng tin, bâo dam tInh chü dng, tao
thun Igi cho doanh nghip, các to chüc kinh té yà ngtthi dan.

2

- Phông, chng djch COVID-19 hiu qua; dam bâo an sinh xâ hi và di
song cho ngithi dan, ngithi lao dng, nhât là ngui nghèo, ngithi yêu the, dOi
trçng chju ành hu&ng ntng né bi djch bnh; bào dam quôc phông, an ninh, trt
tir, an toàn xã hôi trên dja bàn tinh.
II. NHIEM \TEJ, GIAI PHAP
1. To chIrc trin khai thirc hin kjp thô'i, toàn din, hiu qua Chtrnng
trInh phông, chng djch COVID-19
- T chirc trin khai thuc hiên kip th&i, toàn din, hiu qua Ch'ircing trmnh
phOng, chông djch COVID- 19 hen dja bàn tinh. Thirc hin nhât quán, thông
nhât i các cap, các ngành ye các quy djnh, huàng dan cüa ChInh phü, Thu üthng
ChInh phü, Ban chi dao Quôc gia phOng, chOng djch COVID-19, B Y tê và các
b, ngành Trung uang ye cOng tác phông, chông djch phi hçp vâi diêu kin và
tInh hInh thirc tiên. Rà soát các quy djnh ye phông, chông djch dê sira dôi, bô
sung kjp thñ phü hçip vâi tInh hInh djch trén dja bàn.
- Ctp nhât, t chirc trin khai thirc hin các kch bàn phông, chng djch
bão dam thich rng an toàn, linh hoat, kiêm soát có hiu qua djch COVID-19.
Kjp th?ñ xây dirng phuang an, kê hotch, giãi pháp phü hcp dé phông, chông
djch trong tInh huOng djch büng phát mnh, trên din rng, vu'çlt qua nàng 1irc
cüa h thông ytê và tInh huông có biên chüng mó'i nguy hiêm han.
- T chüc thc hin vic mua sm d phic vv cong tác phông, chng djch
COVID-19 diing quy djnh, báo dam cOng khai, minh bach, chat the, phông,
chông tiêu circ, lang phi, tham nhüng; tang ci.thng cOng tác kiêm tra, giám sat.
- Chü tr9ng thic d.y xA hi hóa, báo dam ngun hrc cho phông, chng
dch; uu tiên nguôn lirc dâu tu, nâng cao näng lirc h thông y te, nhât là y tê ca
sO, y tê dr phông; hin d.i hóa ngânh y té. Tp trung day nhanh tiên d thirc
hin, giài ngân các dir an dâu tu xây dirng. Hoàn thành, dua vào sir diing Khoa
diêu tn cac bênh dich nguy hiêm thuôc Bênh viên chuyên khoa Lao va bênh
phôi, dông th?yi nâng cap cap sO vt chat cho các Ca sO diêu trj 0 các tuyên tinh,
huyên và xã. To chüc vic tp huân chuyên mon cho các 1c lucing lam cong tác
phông, chOng dch COVID-19 trén dja bàn.
Tang cuOng don dc, kim tra, nht là 0 cp cci sO, chun bj các diu
kin can thiêt dé san sang dáp üng nhanh theo diên biên cüa djch COVID-19.
ThuOng xuyên, dnh k' kiêm tra, giám sat, dánh giá, sa kêt, tong kêt vic thixc
hin Chtrang trInh phông, chông djch COVID- 19 trén dja bàn.
2. Cãi cách hành chInh, cal thin môi trtrông dãu tu kinh doanh
a) Dáy manh cái cách các thu tuc hành chInh, náng cao hiu ltc, hiu
qua quán lj nhà nitó'c
- Khn trirang rà soát, cãi cách thu tic hành chInh theo huOng dan giãn
hóa, tiêt kim chi phi, tao diêu kiên cho doanh nghip, hap tác xa, h kinh doanh
san xuât, kinh doanh theo Nghj quyêt sO 68/NQ-CP ngây 12/5/2020 cüa Chinh
phü ye ban hành Chuung trInh cat giàrn, dan giân hóa quy djnh lien quan den
hoat dng kinh doanh giai doan 2020-2025; trong do chü tr9ng phuang an x1r l)
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vuóng mc do quy djnh chng chéo giüa các van bàn quy phm pháp 1utt v dAu
tu, quy hoach, dat dai...
- Chi do, hung dn thng tht, dng b các bin pháp phông, chng
djch COVID-19. Không ban hành van bàn hthng dan thrc hin trái vài quy
djnh cüa ChInh phü, Thu tithng Chjnh phU và cüa các b, ngành Trung isclng
ye hru thông hang boa; Tm dung, giãn, hoân các cuc kiêm tra, thanh tra
doanh nghip, hçp tác xâ, h kinh doanh chiia can thiêt; Xir 1 nghiêm theo quy
djnh các truung hçip can b, cong chrc gay khó khän, nhng nhiêu doanh
nghip, hçip tác xã, h kinh doanh và nguui dan.
- Tip tiic tuyên truyn, hithng dn và h trçl doanh nghip, hcp tác xA, h
kinh doanh trên ctja bàn tinh dê day mtnh thrc hin chuyên dOi sO trong quãn 1.
- Dy mnh chuyn di s, lrng diing manh me cong ngh thông tin trong
hot dng quãn 1 nba nuOc. Xây drng phuong an tiêp nhn, xu 1 ho so qua
mng. Day rnnh xir 1 thu tc hành chInh, ho so cOng vic và ni b co quan
hành chInh các cap trên môi trixng mng. Day mjnh cung cap thông tin và djch
v11 Cong trçrc tuyên mrc d 3, 4.
- Tuyên truyn, van dông ngi.thi dan, doanh nghip thanh toán khOng dung
tiên mt bang nhiêu phuong tin khác nhau; day mtnh phirong thirc tiêp nh.n ho
so, trâ kêt qua giâi quyêt thu t11c hành chInh qua dch vii buu chInh cOng Ich.
- Tp trung nâng cao nang lc quán 1 nhà ni.rc, quán trj xã hi, trInh d,
näng lirc cüa di ngü can b các cap, các ngành, các dja phuong; tang cu&ng giám
sat, kiêm tra, xU 1 nghiêm sai phm.
b) Cái thin môi fricô'ng du tu kinh doanh
- Thirc hin có hiu qua các chucmg trInh, d an câi thin môi tnthng dâu
tir kinh doanh, nâng cao näng lrc canh tranh, phát triên doanh nghip. Day
rnjnh cOng tác xüc tiên, kêu gçi dâu tu các dir an tr9ng diem vào các khu kinh
tê, khu cong nghip va khu djch vii du lch cüa tinh theo dung quy hoach, dc
bit là ti Khu kinh té Dông Nam Quàng Trj.
- Ban hành và t chuc thirc hin có hiu qua Quy djnh danh mi1c linh vrc
và dja bàn uu dãi xa hi hóa; chê d min, giãm tiên thuê dat dôi vâi các co si
thirc hin xa hi hóa trên dja bàn tinh Quâng Trj, giai don 2022- 2024; Quy
djnh mt sO ni dung ho trçl doanh nghip nhO và vira trên dja bàn tinh Quáng Trj,
giai don 2022-2025.
- Xây dmg, ban hành b chi s dánh giá näng hrc canh tranh si, ngành và
dja phuong (DDCI); Phân mém quãn l dir an dau tu ngoài ngân sách trén dja
bàn tinh; Quy chê phOi hçip trong thâm djnh và quán 1, giám sat dôi vâi các dr
an dâu tu tü von ngoài ngân sách thirc hin trên dja bàn tinh Quàng Trj.
- Rà soat phân 1oui tirng dir an dà duçc cp phép du tir bj chm tin d
theo quy djnh cüa pháp 1ut ye dâu tu, dat dai... dé huàng dan, don dôc và xir
the dOi vOi tirng dir an theo dung quy djnh cüa pháp lut; Hung dan quy
trInh dôi vi hInh thüc thue mOi trtrung rung dê thirc hin các dir an dâu tu, kinh
doanh du lich sinh thai trên dja bàn tinh.
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- T chirc thirc hin K hoach sp xp lai doanh nghip 2022 - 2025; Phé
duyt phuang an sü diing dat cüa các cong ty lam truOng; Xây drng và tO chirc
thrc hin kê hoach, 1 trInh Co phân boa trng cong ty lam nghip theo quy djnh
cüa Nghj djnh 140/2020/ND-CP ngày 30/11/2020 cüa ChInh phü.
- Tip tirc thrc hin vic rut ngn thai gian xir 1 các thu tirc dàng k kinh
doanh dithi müc bInh quân cüa cã nuóc. Djnh kS' tO cht'rc Hi nghj dôi thoai giüa
UBND tinh vfd doanh nghip. Tang cixô'ng han nüa hiu qua cOng tác tham van
Doanh nghip.
- Trin khai thirc hin có hiu qua K hoach h6 trçr kh&i nghip dOi mi
sang tao trên dja bàn tinh Quâng Trj den 11am 2025.
c) Tang czthng giám sat, kilm tra, xzr lj nghiêm các sai phgm trong &u tu
cóng, quán l tài san nhà nzthc:
- Trin khai thirc hin nghiêm tüc các quy djnh cüa pháp 1ut ye quãn l, sü
diing tài san công; thu?mg xuyên dánh giá vic quàn l', str diing tài san công; nhât
là chà dng phông ngira và kjp thñ chi dao xü l nghiêm sai pham, tham nhüng,
tiêu c1rc trong quân l, sir ding tài san cong tai ca quail, dan vj, dja phuang.
- Di mui cong tác quán l, sü dirng tài san cong theo hrrng chat chë,
chuyên nghip, hin dai, mirth bach, rô trách nhim, khãc phc trit dê ca chê
"xin - cho" dê phông ngra tham nhüng, tiêu c1rc.
- Tang cithng kim tra, giám sat, thanh tra, kim toán và kim soát quy&n
içrc cüa nguè'i duçc giao quán l, sr dung tài san cong.
3. H trç phiic hiii doanh nghip, hçrp tác xã, h kinh doanh
a) T42p trung td chic thyc hiçn có hiu qua các chInh sách ho trcrphyc hi
doanh nghip, hcrp tác xa, hç5 kinh doanh theo quy djnh tgi diem 3, Myc II Nghj
quyét so 11/NQ-cP ngày 3 0/01/2022 cia C'hinh phi bão dam dung quan diem,
miic tiêu, dôi tuqng, thai gian h try; thirc hin cong khai, minh bach, hiu qua,
khâ thi và tiên d; không dê tric lyi chinh sách, that thoát, lang phi.
b) Chu dng xây dirng và th chuc thirc hin hiu qua k hoach phông,
chông djch gàn vói phuang an hoat dng, san xuãt, kinh doanh tai dja phuang
và cp nht, báo cáo kêt qua dánh giá.
c,) T chi'c các hogt dng giao thuv'ng, ké't nO'i cung cu hang hóa
- Tang cthng cung cp thông tin thj tru&ng và x1ic tin thucing mai d k&
nOi cung câu, gan san xuât vôi hru thông và tiêu thii hang hóa, trong do chü
tr9ng den các mt hang nOng san. Tiêp tiic thirc hin cuc vn dng "Ngithi Vit
Nam rru tiên dung hang Vit Nam".
- Kêt nôi chuôi giá trj yà yang nguyen lieu; kt ni tiêu thy san ph.m cüa
tinh vi các kênh phân phOi, h thông siêu thj, các doanh nghip, thuang nhân
trong yà ngoài tinh thông qua cac hInh thuc trirc tiêp và trlrc tuyên, thiet thyc,
hiu qua và dam bào cong tác phOng, chOng dch COVID-19.
- Dy manh phát trin thuong mai din tir yà su gn kt giu'a thucing mai
din t1r vi các loai hInh hoat dng thuang mai truyên thOng. Day manh kêt nôi
tiêu thy hang hóa trên các san thuang mai din ti.
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- To chüc triên khai các hott dng xüc tin thuong mii theo hInh thirc phü
hçip vOl tInh hInh mOi. Dôi mOi va tang cil&ng cong tác h trg các doanh nghip
kêt nôi giao thuong, tham dçr hi chçi, triên lam, da dng hóa các hlnh thirc tO
chüc và thirc hin, kêt hçp giia hot dng trirc tuyên và trrc tiêp.
- Phi hçip chat chë vOi các dja phuong trong cong tác h trg xut khu
theo nhóm ngành hang, rnt hang, chü dng tháo g khó khän cho hot dng
thuong mai biên giOi, khac phiic tInh trng ách täc, ün 0 hang hóa nông san xuât
khâu; thOc day to thun igi thông quan qua biên giOi.
- Dty mtnh Ong diing cOng ngh thông tin và chuyn di sê, trong hot
dng xOc tiên thuong mai.
e) Các giái pháp h trct ct giám chi phi, tha'o gô khó khán v tài chInh,
dông tiên cho doanh nghip, hçrp tác xâ, ho kinh doanh
- Trin khai kjp thOi, dng b các gói chInh sách u'u dãi, h trçi cho doanh
nghip, hcrp tác xa, h kinh doanh; Xây dirng kê hoach ho trq doanh nghip v0a
và nhO trên dja bàn tinh theo Nghj djnh so 80/2021/ND-CP ngày 26/8/2021 cüa
ChInh phO ye ho tr9 doanh nghip nhO và vOa; Xây dimg quy djnh ChInh sách
ho trq phát triên kinh tê tp the, hçcp tác xã trên dja bàn tinh Quàng Trj giai dotn
2022-2025.
- Trin khai thtjc hin các giãi pháp giài quyêt các khó kbän, vuOng mc
cho các Doanh nghip, nhà dãu tu theo tinh than chi do tai Ngh quyêt 1 05/NQCP ngày 09/9/2021 cOa ChInh phO; chO tr9ng giài quyêt thO tc diêu chinh tiên
do thuc hiên các du an châm tiên do do COVID-19.
- ThuOrig xuyên ph bin, h trçY, huó'ng dn các doanh nghip nhO Va vOa
thuc doi tuqng theo quy dtnh dê tiêp cn nguOn vOn vay u'u dài tO Qu Phát
triên doanh nghip nhO và v0a,
- Tip tic trin khai thrc hin Nghj quy& s 139/NQ-CP ngày
09/11/2018 cüa ChInh phO và Quyêt djnh sO 2992/QD-UBND ngày 2 1/12/2018
cOa UBND tinh ye vic ban hành Kê hotch thirc hin Chucing trInh hành dng
cat giàm chi phi cho doanh nghip.
- Diu chinh Quyt dnh 320 1/QD-UBND ngày 09/11/2020 cOa UBND
tinh ban hành quy djnh 1ra ch9n nhà dâu tiz thirc hin d an dâu tu có sO dung
dat dê xay dmg nhà 0 throng mai; Dông thOl giao trách nhim các sâ, ban,
ngành, dja phuong có lien quan xO 1 rnt so ni dung con vithng mac ho.c
chua duçic quy djnh rO trong qua trInh triên khai các thO tiic dâu tu dir an khu do
th, khu nhà 0 thuong mai.
J ChInh sách ho trçr inç5t so' ngành, lnh vy'c uu tiên
- Phyc hi, phát trién san xuá't nOng nghip
+ TIch ctrc trin khai có hiu qua Kê hoich so 1 89/KH-UBND ngày
29/11/2021 cüa UBND tinh ye dam bào to chOc san xuât, thu hoach, chê biên và
tieu thçi nông san thIch 1mg an toàn vOl diên biên cOa djch COVID-19 trén dja bàn
tinh Quâng Tn.
+ D xutt tich hçip các vüng trng, vOng nuôi tp trung di vOi các loai
cay trông, 4t nuôi tao san phâm chO 1irc vào quy hoach tinh, quy hoach vOng
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huyn, gn vó'i du tu Ca s h tang các vüng trng, vling nuôi thu hut doanh
nghip dâu tu phát triên san xuât phát trin vñng nguyen 1iu, dâu tu nhà may
chê biên sâu, lien kêt tiêu thii nông san.
+ TIch circ 1mg diing khoa h9c cong ngh, dy math ca gii hoá, nhân
rng cac mô hInh san xuât Co hiu qua vào san xuât. Day math 1mg dung chuyên
dôi so trong san xuât nông nghip. Nâng cao, dôi rnOi boat dng cüa các loai hInh
to chlrc san xuât trong nông thôn. H tro chuyên dôi so trong nông nghip.
± H tra dâu ttx ca s ha thng các vñng san xut tp trung, vüng nguyen
lieu. Ho trg thirc hin khOi phiic din tIch dat san xuât bj bôi lap và din tIch cay
an qua, cay cong nghip dài ngày bj ánh huô'ng cOa thiên tai näm 2020.
+ Tt chlrc xây dmng các chui giá trj lien kt gn san xut vi tiêu th san
phâm nông san thông qua vai trO HTX. H tr may say nông, thüy san näng
hxçing mt tthi két hçp cong ngh say lanh.
- Phuc hôi, phát triên san xuát cong nghip
+ Trin khai thc hin có hiu qua Chi thj s 27/CT-TTg ngày 03/10/2021
cüa Thu turng ChInh phü ye vic phiic hôi san xuât tai các khu virc san xuât
cong nghip trong bOi cãnh phông, chông djch beth COVID-19.
+ Kjp th1mi chi dao, hithng din, nm bt và tháo gO' khó khän, vuó'ng mac
trong san xuât kinh doanh nhât là vuO'ng mac thu tiic dâu tu, phát triên kêt câu ha
tang khu, ciim cong nghip.
+ Tip tuc thuc hiên có chgit luang Chuang trInh khuyên cong tinh Quãng
Trj giai don 2021-2025.
- Phuc hi, phát trien thu'cmg mgi, dfch vy
+ Chi dao tp trung dir trü, dam bâo cung 1mg các mt hang thi& yêu
trong tInh hInh djch bênh COVID-19 din biên phüc tap; müa mua bao; djp Têt
Nguyen dan. Tang cuOng kiêm tra, kiêm soát thj truOng, chông buôn lu, gian
1n thu'ang mai và hang giâ trên dja bàn, kjp thai phát hin và xlr l nghiêm các
hành vi 1çi diing tInh hinh djch bnh dê dâu ca hoc djnh giá ban hang boa bat
hçip 1.
+ Thumng xuyên cp nht các thông tin, tInh hInh xut nhp khu tai các
clra khâu biên giOi cling các quy djnh ye phông, chOng và kiêm soát djch bnh
dê kjp thai thông tin, khuyen cáo tâi các doanh nghip, hç'p tác xã, thuo'ng nhân
có boat dng xuât khâu. Hithng dn các doanh nghip nghiên clru, tim hiêu, cp
nht tInh hInh th tnrang xuât khau.
+ Chü dng h tn doanh nghiêp tháo gO' khó khän v kho bãi, báo quãn
hang boa nông san, dch vii v.n tái, hu can thuang mai tai dma khâu; tang
cuang kiêm soát chat chë khu virc c1ma khâu phông, chông djch COVID- 19; darn
bào thông quan xuât khâu nOng san trong mci tInh huông.
- Phuc hi, kIch cduphát triê'n du ljch
± Trin khai các giài pháp phiic hi hoat dng du ljch Quãng Trj trong
diêu kin thIch 1mg an toàn, 1mb hoat, kiêin soát hiu qua djch COVID- 19 theo
Ké hoach sO 186/KH-UBND ngày 23/11/202 1 cüa UBND tinh, c1i the:
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* Dam bão an toàn tai các dim dn và an toàn cho khách du ljch
Tiêp tVc trin khai thirc hin Nghj quyt s 128/NQ-CP ngày 11/10/202 1
cüa Chinh phü ye Quy djnh tam thôi "ThIch irng an toàn, linh hott, kiêm
soát hiu qua djch COVID-19"; Huâng dn so 3862/HD-BVHTTDL ngày
18/10/202 1 cüa Bô Van hóa, The thao và Du ljch; Cong van so 6484/LJBND-VX
ngày 3 1/12/2021 cUa UBND tinh Quáng Trj ye vic htràng dan tam thai thirc
hin các bin pháp phông, chông djch theo 4 cap d trên da bàn tinh Quâng Trj
và các hithng dan, chi dao khác có lien quan cüa ca quan có thâm quyên.
Tiêp tiic tang cuang du tu trang thit bj, vt tu y t; t chirc tp hun
cong tác dam bào an toàn phông, chông djch, nhât là phucmg an xü l sir cô
trong qua trInh don, phiic vi khách du ljch cho các khu, diem du ljch, doanh
nghip, Co s& kinh doanh du ljch, djch vi du ljch.
Khão sat, xay drng, cong b "vüng xanh" v dirn dn, doanh nghip lü
hành, vn chuyên, co sa luu trii, Ca si djch vii dtt chuân và các ca sa djch v11
khác bão dam an toàn, phông chông djch COVID- 19.
+ Tang cithng hoat dng truyn thông, xiic tin, quâng bá du ljch; lien k&,
hçp tác và da dang hóa san phâm du ljch dáp rng xu hithng mâi cüa thj trumg
T chüc chin dch truyn thông khôi phc, ma cfra hoat dng du ljch vOi
thông dip "Nguai Quãng Trj di du ljch Quãng Trj"; "Du ljch Quâng Trj antoàn,
than thin, hap dn"; "Nguai Vit Nam di du ljch Vit Nam".
T chirc chun bj t& ni dung, chucing trInh, kjch bàn và tang cuang
quáng bá dê thu h& khách du ljch, L hi Thông nhât non song và Khai truang
müa du ljch biên, dão; L hi câu ngi.r và am thirc biên; L k nim 50 nArn
Ngày giài phóng tinh Quãng Tr; 50 nàm s1r kin 81 ngày dêm nàm 1972 chiên
dâu bâo v Thành Cô; L hi VI HOa bInh, Lê hi van boa các dan tc...
Tang cuang truyn thông, quãng bá du ljch Quãng Trj trén Báo Quàng
Trj, Dài Phát thanh truyên hinh tinh và mt so báo, tap chI, dài truyên hInh &
trung uang; qua các website, mang xâ hi, các sr kin du ljch trrc tuyên.
Thông qua các hoat dng t chic sij kin van hóa 1&n cUa tinh d kIch câu
phát trien du ljch; trien khai the hoat dng quàng bá, xüc tiên, thu hñt, ho trg
nhà dâu tu du ljch, nhât là các nhà dau tu chien higc trien khai các dix an du
ljch... Tang cu'&ng lien kêt, hap tác phát triên du ljch vâi các tinh trong khu vIc
Bäc Trung b và các thành phô ion nhu Thành phô Ha Ni, Thành phô Ho ChI
Minh, Thành phô ,Dà Nng. Phôi hqp vOi hai tinh Quàng BInh và Thüa Thiên
Hue nghiên cüu ket nôi xây dirng chui du ljch: Co do nuOc Vit (Hue) - K Oc
chiên tranh và Khát v9ng hôa bInh (Quàng Tij) - kS' vT Phong Nha (Quâng
BInh).
Tham gia các hôi ch, sir kiin du ijch tai các thành phô lOn trongnu&c.
TO chOc don các doàn famtrip, presstrip tü các tinh, thành phô kiêm soát tot djch
bnh den khào sat du ljch Quãng Trj. Nghiên cü'u, dê xuât triên khai Cong thông
tin du ljch thông minh cüa tinh; thirc hin thI diem ang drng cong ngh thirc te
ãø, thirc te tang cuôig.
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Tiêp ti1c chi do, kim tra, hu&ng dn lam mOi và hoàn thin các san
phâm du ljch ljch sir each mng, du ljch biên dão, du ljch sinh thai, du ljchcng
dông,...nhât là tour du ljch ra dào Con Co trà thành san phâm du ljch chü dao dê
xüc tiên, quãng bá và kIch câu phát triên du ljch. To chirc trai sang tác diêu khäc
dá y dào Con Co.
Tip tic khào sat, xây drng và dua vào vn hành thir nghim tour du ljch
"He thông khai thác niiâc cô Gio An - Ljch st'r và Huyên thoai".
Rà soát, diu chinh các ni dung, chuang trInh lien kt, hçp tác phát trin
du lch dã k két vi các tinh trong khu vire và các nuOc trên Hành lang kinh tê
Dông - Tây cho phü hçip v&i diêu kin bInh thuxng mOi.
Xây dirng các gói san phm kIch c.0 vói giá ixu dãi và cam k& v cht
luçing dam báo có tinh canh tranh cao.
+ H trçi doanh nghip, nguñ lao dng dy nhanh khôi phitc, m cira hoat
dng du ljch
Tip ttc quan tam dy nhanh tin d trin khai thirc hin các chInh sách
ho trçi doanh nghip, h kinh doanh, ngui sü ding lao dng, ngu?ii lao dng
trong ngành Du ljch do bj ânh hu&ng càa djch bnhCOVID-19 theo các Nghj
quyêt cüa Chmnh phü; Ngh quyêt cüa HDND tinh ye mt so chInh sách ho trçi
phát triên du ljch trén da bàn tinh Quàng Trj giai doan 2022-2025, djnh hrnng
den 2030.
H tn các doanh nghip du ljch tuyên truyn, quàng bá ye các san phâm
du Ijch, tang ci.thng nhn din thrnmg hiu thông qua các sir kin, lê hi, các
kênh truyên thông, các h thông website, fanpage cüa ngành Du ljch.
Trin khai mt s lap dào tao, bi throng nhãn hrc ngành Du ljch ye
nghip vii, k näng khai thác thi triIing, phát triên san phâm, chuyên dôi so và
các kiên thirc khác.
+ Tang cizang cong tác quàn 1 nhà nuâc v du ljch
Khuyn khIch và huang dn các doanh nghip di mâi, da dng boa các
loai hInh, san phâm du ljch phü hap, 1mg diing khoa h9c cong ngh däc biêt là
cong ngh so trong hoat dng kinh doanh và xüc tiên quáng bá du ljch.
Tip tic dy manh cái each thà tc hành chinh trong cp phép hoat dng
1mb vrc du ljch và cung cap thông tin gop phân tao môi trung thu.n lvi, thu
hut các nhà dâu tu phát triên djch vi du ljch.
Tang cung thanh tra, kim tra v cht lucmg djch vi du lch tai các
doanh nghip lü hành, dun vj v.n chuyên khách du ljch, khách san, nhà hang,
khu, diem du ljch; xlr 1 nghiêm vi phm quy djnh cüa nhà nuâc tao môi tru&ng
canh tranh lânh manh, minh bach, bInh däng cho doanh nghip và cong dông
phát triên du ljch.
Thrc hin t& cong tác quân l' môi trung du ljch, báo dam an ninh, an
toàn cho khách du ljch trên dja bàn tinh.
Trin khai các d an, du an phát trin du ljch thông minh, mô hinh quàn l
dim den du ljch thông minh; 1mg diing cong ngh hin dai vào phát triên các
phn mm, tin Ich thông minh h trçl cOng tác quàn 1 và phc viii khách du
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ljch. D xut uu tiên ngun 1irc du tu phát trin ca s ha tng du ljch. Xây dirng
H thông phân mëm Du ljch thông rninh tinh Quãng Trj.
g) Td chic thc hién Co hiéu qua hoqt dç5ng cia To cong tác dc bitt và
tháo gô khó khán cho doanh nghip, ngwài dan bj thnh hzthng djch Covid-19 trên
dja bàn tinh theo Qêt djnh so 3555/QD-UBND ngày 08/11/2021 cña UBND
tinh.
4. Huy dng và trin khai thirc hin có hiu qua nguin hyc du tir
toàn xã hi
a) Dcu tir cOng
- Dam bào th chüc trin khai thirc hin dng b, nghiêm tüc, có hiu qua
các Ngh quyêt cüa ChInh phü, các chi dao cüa Thi tu&ng ChInh phü, Tinh üy,
UBND tinh ye dày math giâi ngân von dâu tu cong và các quy djnh, huâng dan
Co lien quan.
- Chi dao trin khai Tang cithng kS1 1ut, k cuoig, d cao vai trO, trách
thim cüa nguii dirng dâu, xác djnh vic dày manh giài ngân von dâu tu cong ia
mt trong nhUng nhim vij chInh trj tr9ng tam các näm 2022 - 2023 cüa tiirng co
quail, don vj, djaphuang. Phân dâu giãi ngân hêt 100% ké hoach von dâu tu
cong näm 2022 gän vói bão dam chat luçmg cong trInh và hiu qua sir diing von
dâu tu công; trong do tp trung triên khai mt so thim v trçng tam sau: (i)
Phân cOng cii the lãnh dao co quan, don vj trirc tiêp phii trách, chi dao vic giài
ngân, thumg xuyên kiêm Ira tiên d tai thirc dja, kjp thO'i tháo gO khO khän,
vuOng mac dôi vO'i tirng dir an; (ii) Dày nhanh tiên d giài phóng mt bang, tháo
g kjp thyi khô khän, vuàng mac lien quan den dat dai, tài nguyen; (iii) DOn
dOe, day nhanh tiên d thi cOng; thirc hin nghim thu, 1p ho so thanh toán
ngay khi có khOi hrçing; (iv) Chü dng rà soát, kjp thai báo cáo cap thâm quyên
xem xét, diêu chuyên kê hoach vOn gifla các dir an chrn giài ngân sang các dr
an có tiên d giãi ngân tOt, cOn thiêu von; (v) Kiêm diem trách thim cüa tp
the, ngithi drng dâu, cá nhân có lien quan trong truOng hçip không hoàn thành
kê hoach giâi ngân theo tiên d dê ra; (vi) Kiên quyêt chông tn tr, xir l nghiêm
các truOng hçp tiêu crc trong dâu tu công; (vii) Thirc hin dâu thâu qua mng
theo quy djnh, bão dam cOng khai, minh bach, 1ira chQn nhà thâu dü näng 1irc;
(viii) Xr 1 nghiêm các tru?mg hçp nba thâu vi pham tiên d, chat luçing hçip
dOng.
- Tip tiic rà soát các quy djnh pháp 1ut lien quan dn các thu tic v dâu
tu cOng, thrc hin và giãi ngân von dâu tis cOng cOn bat cp dé kjp thai süa dOi,
bô sung theo thâm quyên hoc báo cáo cap cO thâm quyên theo quy dnh, nhât là
các quy djnh ye xây dirng, dat dai, tài nguyen.
- Tp trung vn cho các dir an quan tr9ng, cp thi&, có tInh lan tOa lan, cO
kha näng giài ngân nhanb và hap thii ngay vào nên kinh te, phñ hçip vi quy
hoach, sr diing nguOn vOn hiu qua, bão dam khã näng can dôi von dé hoàn
thãnh dir an trong giai doan 2022-2025; uu tiên giâi phóng m.t bang dôi v&i mt
sO dir an mri có nghia quan trpng vâi phát trien kinh tê - xà hi.
b) Dcu tu ngoài nhà nuóc
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- Chi dao quyt 1it, giâi quy&t các khó khän, vuóng mc d tao diu kin
cho nhà dâu tu triên khai các dir an tr9ng diem dam bão tiên d, dc bit là các
dr an näng luqng, ha tang du ljch.....
- Tip tiic hu&ng din, h trçi du tu và u'u dãi du tu cho các doanh nghip
theo các chumg trInh, chInh sách uu dãi cüa ChInh phü và cüa tinh.
- Dy manh các hot dng xüc tin du tu phii hcp vói quy djnh v phông,
chông djch, huông tOi các nhà dâu tu có thrnmg hiu, có näng h.rc, có khà näng
triên khai thuc hiên du an va u'u tiên cac du an co muc tiêu gop phân phuc hôi
kinh tê. Chuân b tot nhât các diêu kin can thiêt, nhât là ha tang, mt bang,
nguon nhân lirc dê chü dng don bat thai co, thu hut nguôn hrc ben ngoài, don
dâu ca hi tü lan song djch chuyên dâu tu sau dai djch COVID-19.
- Hoàn thành Quy hoach tinh Quãng Tij thii kS' 2021-2030, tam nhIn dn
näm 2050. Day manh vic lip, phê duyt và cong khai các quy hoach trên dja
bàn tinb.
5. Dy minh u'ng diing khoa h9c cong ngh, chuyn dôi so, tang
cuthng cong tác thông tin, truyên thông
- D.y manh và nâng cao hiu qua hoat dng khuyên nông, khuyên cong ye
huàng dan chuyên giao cOng ngh, xây drng các mô hInh trmnh diên k thut san
xuât, h trçl däng k nhän hiu hang hoá, xây dimg thmmg hiu san phâm.
- Ap dung các chInh sách h trç dà ban hành v di mói cong ngh, khOi
nghip dôi mi sang tao, s hüu trI tue, näng suât chat lung... có hiu qua.
- Duy trI trin khai có hiu qua mt s Chucmg trInh h trçi doanh nghip
ye khoa h9c và cong ngh. U'u tiên h trg doanh nghip trong vic dôi mi san
phâm (nghiên cüu phát triên, nghiên ciii 1rng dçrng), dôi mói quy trInh cong
ngh (irng ding và dôi rnii cong ngh), dôi mói to chüc và quãn 1' (áp diing CC
h thông quail l tiên tiên và cong ciT nâng cao nàng suât chat luçmg), dôirnâi
mô hInh kinh doanh (ho trçl h sinh thai khi nghip dOi mth sang tao); ho trq
doanh nghip xây dirng và phát triên tài san tn tue; h tr cho vay ru dài tai
QQy phát triên khoa hc và cong ngh cüa tinh...
- Thñc dy boat dng khâi nghip, di mói sang tao trên c s gii thiu
mô hInh kinh nghiêm, cung cap thông tin, xây dirng mô hInh và dc bit là xây
drng 1irc luçing can b dü manh dé tu van, chuyên giao cong ngh và ho tr cho
các Startup hoat dng và phát triên.
- Rà soát, dánh giá trInh d cOng ngh san xu.t cüa các doanh nghip trén
dja bàn tinh dé dua ra 1 trInh dôi mOi cong ngh thiet bj phu hqp. Phát triên thj
tru&ng khoa h9c vâ cOng ngh, nhât là két nôi cung câu cong ngh giüp doanh
nghip tim kiêm, dôi mri cong ngh phü hqp vi xu the phát triên.
- Tip tiic dy manh trin khai càc giài pháp, irng diiing cong ngh thông tin
trong phông chông djch. Tang cutmg triên khai cài dt và sü dung ung dvng Bào
hiem xà hôi so (VssID).

11
- Trin khai xay dimg H thng HOi ngh truyên hInh trrc tuyên tir huyn
den xã. Day nhanh tiên do dua vào khai thác, irng ding các djch vi do thj thông
minh tai Trung tam diêu hành thông minh IOC tinh.
- Tip tçic phát trin ha tang kt n& bang thông rng chit lung cao, chii
tr9ng bão dam két nôi tai các c sâ y tê, khu each ly, Khu cong nghip, thixang
mai, dii ljch, djch vi, ca quan nhà nithc, tru&ng h9c, noi t.p trung dan cu mt d
cao.
- Tnróc mt u'u tiên chuyn di s d thüc dy phyc hi và phát triên các
linh virc giáo diic (Chuong trInh Song và may tinh cho em), du ljch (xüc tiên du
ljch), thuo'ng mai (day manh thuang mai din tcr), giao thông (các giái pháp so
trong km thông hang boa, vn tâi hành khách), dat dai (hInh thüc to chc dâu giá
quyên sü diing dat phü hçip)...
- Phát trin và da dng hoat dng thông tin, truyn thông; cung cp kjp
thyi, day dü, chInh xác thông tin ye khoa h9c cong ngh, thông tin ye giá Ca thj
tnu0ng và các thông tin khác lien quan den san xuât, chê biên và tiêu thii san
phâm cho ngui san xuât.
- Tang cung cOng tác tuyên tmyn v phông, chng djch COVID - 19.
Tang cuO'ng dam bào an ninh rnng, an ninh thông tin và ha tang k thut thông
tin và truyên thông; ngän chn, xü l các thông tin xâu dc, tin già.
- Biu duong, khIch l, dông viên, khen thuing kjp thôi các t.m giwng t&,
diên hIrih, each lam hay, nhât là dôi vi can b cap co sâ, l?c huqng tuyên dâu
chông djch.
- Kp thai trin khai Chuong trInh cung cp djch v11 vin thông cong Ich,
theo Quyêt djnh so 2269/QD-TTg ngày 31/12/2021 cüa Thu tixing ChInh phü.
6. Bão dam an sinh xã hi, phát trin dng b van hóa, xã hi, môi
trtrYng
a) Dam báo an sinh xä hói vâ n d/nli, phát trién thj triràng lao dç5ng
- Thirc hiên t& các chInh sách và chi trã tiên h trçi cho ngui lao dng bj
ánh hung b&i dai djch COVID-19 theo quy dnh tai diem 2 Mc II Nghj quyêt
so 1 1/NQ-CP ngày 30/01/2022 cüa Chinh phu nhanh chóng, kjp thai.
- Tip tic chi dao tp trung uu tiên cho cOng tác bâo dam an sinh xâ hi,
chäm lo di song nhân dan. Day manh hoat dng tin ding chInh sách xã hi dôi
vói nguOi ngheo, các dOi tuçing chInh sách, các dOi tuqng bj nh huàng do dai
djch COVID- 19.
- Tang cuing triên khai, irng dung có hiu qua co s dü 1iu quôc gia v
dan cu; huy dng phát huy tot vai trO cUa h thông chInh trj co s tham gia xác
djnh dôi tuçing và rà soát dê bão dam h trçl dung dOi tung, tránh bó sot, tránh
that thoát; bO sung ni dung h tro an sinh xã hi d phông, chOng djch vào co si
d lieu quôc gia ye an sinh xa hi.
- Tip tiic rà soát thông tin thj tnung lao dng d h trçi cho các doanh
nghip tai dja phuong, thu hut 1rc hugng lao dng quay tr& 'a lam vic, dc bit
là trong cac khu cong nghip, khu kinh tê.
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- Thixc hin hiu qua các chInh sách, chucing trInh h tr? giài quyêt vic
lam giai don 2022-2025. Tang cix&ng kiêm tra, giám sat các hoat dng cüa các
doanh nghip, dtc bit là các doanh nghip xuât khâu lao dng tai dja bàn.
- Xây dirng phucmg an dào tto ngh& nhu cu vic lam cüa ngithi lao dng
tr& ye tir Thành phô Ho ChI Minh và các tinh, thành phô phIa Nam, chi dao các
ca só giáo diic nghê nghip phôi hçp vâi doanh nghip dào tao và tuyn diing lao
dng; to chüc các Hi ngh, Hi thào dào tao nghê gän vâi giâi quyêt vic lam.
- Tich circ üng dçing cong ngh thông tin trong hoat dng tir vn, giOi thiu
viêc lam.
- Tang ci.thng cong tác tuyên truyn, h trçl các dja phirnng, doanh nghip
thirc hin chinh sách pháp lutt ye lao dng, quan h lao dng, tiên li.rcing. Triên
khai các giâi pháp dông b dê ma rng din bao phü, phát triên dôi tuçmg tham
gia và nâng cao hiu qua thirc hin chInh sách bâo hiêm xa hi, bâo hiêm that
nghip, bâo hiêm tai nan lao dng, bnh nghê nghip.
- Xây dmg và trin khai thirc hin D an dào tao, dào tao chuyn di ngh
dáp ing yêu câu cuc each mng cong nghip 4.0; Kê hoach dào tao nghê phiic
vii cho các Khu kinh tê, Khu Cong nghip trén dja bàn tinh giai doan 2022-202 5,
djnh hixang den nàm 2030; Ké hoach dào tao nghê cho lao dng nông thôn trên
dja bàn tinh giai doan 2022-2025.
- H trq hoat dng thra nguai lao thng di lam vic a nithc ngoài theo hçip
dông: Ho trq cho than nhân cüa ngixai có cong vai each mang; ngi.thi dan tc
thiéu sO; ngui thuc hO nghèo, hO cn nghèo; nguäi thuOc hO bj thu hôi dat
nOng nghip; nguii thuOc lirc hrçing vu trang dà xuât ngü trong thai gian 12
tháng tInh tr ngày xuât ngQ tü nguôn tiên k qu5 cüa ngu&i lao dng di lam vic
tai Han Quôc theo Chucmg trInh EPS ducic thirc hin tai quy djnh cüa Quyêt
dinh sO 12/2020/QD-TTg ngày 31/3/2020 cüa Thu trnng ChInh phü thirc hin
thI diem k qu dôi vói ngui lao dng di lam vic tai Han Quôc theo Chmmg
trInh cap phép yiêc lam cho ngixai lao dng nróc ngoài cüa Han Quôc.
- H trçi Hoat dng thông tin thj truOrng lao dng (bao gm: Tuyên truyên
phô biên chInh sách viOc lam và xuât khâu lao dng, bôi dung kien thi:rc
chuyên mon nghip yu ye yiêc lam và xuât khâu lao dng cho can bO lam cong
tác vic lam, nâng cao nàng 1irc hoat dng cüa Trung tam djch vi yjéc lam, hoàn
thin hO thông thông tin thj tnthng lao dng, khão sat, h9c tp kinh nghim ye
cOng tác giâi quyêt yiêc lam yà xuât khâu lao dng).
b) V giáo dyc dào tgo
- Tang cung chi dao cong tác phông, chng djch COVID-19, dam báo th
chic hoat dng day h9c linh hoat, phi hqp yói tInh hInh thrc tê cüa dja phuang,
dan vj; tranh thu "Thai gian yang", tn diing co hOi thun li dé to chüc dy h9c
trçrc tiep cho h9c sinh.
- TO chirc thirc hiOn K hoach s6 166/KH-UBND ngay 29/9/2021
cüa UBNID tinh Quàng Trj ye triên khai thirc hiOn Chi.rang trInh "Song vã may
tinh cho em" trên da bàn tinh Quãng Trj; K hoach so 1983/KHILTSGDDT-CDNGD ngày 22/9/2021 cüa S& Giáo diic yà Dào tao yà Cong doàn

13
Giáo diic tinh v vn dng quyên gop, Ung h ChuGng trInh "May tInh cho em"
cho hçc sinh cO hoan cành kho khan trên dja bàn tinh Quàng Trj; tiêp nhn
nguôn von tü các to chüc, cá nhân tài trçi cho Chuang trInh.
- Tp trung thirc hin các nhim vu, giãi pháp chuyn cl& s theo Quy&
d:jnh so 131/QD-TTg ngày 25/01/2022 cüa Thu tithng ChInh phü phé duyt dê
an "Tang cuOng 1rng diing cong ngh thông tin và chuyên dôi sO trong giáo d1ic
và dào tao giai don 2022-2025, djnh huO'ng den nàm 2030".
- Huy dng ngun lirc b sung thit bj dy h9c trirc tuyn cho các tnrông
h9c.
- Triên khai thrc hin min, giãm h9c phi cho h9c sinh b ành huâng cüa
djch bnh COVID-19. Bô trI Ngân sách cap bü h9c phi min giàm cho hQc sinh
bj ãnh hu&ng Covid không the den trueing.
c) Phát trién van hóa vâ tM thao
- T chirc t& cac hoat dng van hóa cc sâ, tuyên truyn phiic vi nhim vij
chInh trj, k5' nim các ngày l lOn, sir kin tr9ng dai cüa dat niióc, dtc bit, näm
2022 là näm din ra các ngày l ln và sir kin quan trQng t?i Quâng Trj nhu: K5'
nim 115 11am Ngày sinh Tong bI thu Lê Duân (07/4/1907-07/4/2022); KS' nim
50 näm Ngày giãi phóng tinh Quãng Trj (01/5/1972-01/5/2022) và 50 näm sir
kin 81 ngày dêm Thành Co Quâng Trj, 75 nàm Ngày Thucrng binh 1it si..
- Tang cuOng du tu ngun içrc cho sir phát trin trên linh virc van boa và
gia dInh. Day manh cOng tác xã hi hoá các hoat dng sang tao van hóa, ngh
thu.t. Xây dirng các c chê, chInh sách tao diêu kin thun lçii cho các tO chc
chinh trj - xA hi, doanh nghip, cá nhân dâu tu xây dirng và khai thác các thiêt
chê van boa - the thao có hiu qua...
- Sau khi Quàng Trj co bàn dat min djch cong dng, thrc hin xây dmg
và triên khai ke hoach tO chüc các hoat dng van hóa, gia dInh và the thao theo
nguyen tac: "Song chung vi dch COVID- 19".
d) Báo v mói trzthng và phông chó'ng thiên tai
- Tip tçic rà soát, huàng dn xr iS', vn chuyn chit thai phát sinh trong
phOng, chOng dch COVID- 19; chi dao tang cu?mg näng lirc x1r iS' chat thai an
toàn trong phOng, chOng djch COVID- 19. Cong tác mai tang dOi vâi bnh nhân
COVID-19 bj tü vong, dam bào an toàn djch bnh và v sinh mOi trumg.
- Theo dôi chat chê tInh hInh thai tit, lam tot cOng tác cãnh báo,, dir báo;
chü dng trien khai cOng tác phOng, chOng thiên tai, khOng dê bj dng, bat ng.
e) Thzrc hin nhim vi quo'c phông, an ninh và cong tác dôi ngoi, hi
nh2p quOc tê
- Giü vüng an ninh, trt tir xa hi trên dja bàn trong mçi tInh hung, tang
cung cong tác bão dam an ninh con nguOi, an ninh trt tir tai các khu cOng
nghip, an ninh cOng nhthi, an ninh trong dan Cu; không dé phát sinh diem nóng
phic tp v an ninh trt tr, gay bt n xà hi. Tang cung dâu tranh vâi các the
1irc thu djch, t chuc phàn dng, di tung co hi lçii diingtInh hInh djch bnh dê
hoat dng chông phã Dãng, Nhà nuâc, phát tan thông tin xâu dec.
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- Tang ci.thng phông ngi1a, du tranh, xir 1 nghiêm các hành vi 1i diing
tInh hinh bnh djch dé vi phm pháp 1ut, vi phm quy djnh ye phông, chông
djch, dc bit là phông chông tham nhüng, tiêu circ trong phông, chong djch
COVID- 19.
- Chü dng barn sat, n&m chic tInh hInh dir 1un xâ hi, tarn 1 ngui dan
vüng djch dê chü dng phôi hçip tuyên truyên, vn dng ngiRi dan tin tithng vào
chU truang, chInh sách cüa Dàng, pháp lut cüa Nba nuâc, chInh quyên da
phucrng ye cong tác phOng, chOng dch COVID-19.
- Tiêp tic trin khai các hoat dng dM ngoti trong diu kin dam bão an
toàn, linh hoat.
III. TO CHIC THVC HIEN
1. Tiên d triên khai Va kinh phi thrc hin
a) Tin do thi.rc hiên K hoach: Tir nàm 2022 dn h& nàm 2023.
b) Kinh phi thirc hin: tt'r ngun ngân sách nhà nuóc, ngun kinh phi
dóng gop, tài trg cüa các to chirc, cá nhân, các nguôn tài chinh hcp pháp khác
theo quy djnh hin hânh.
c) Huy dng ngun hrc thirc hin K hoach trên Ca sâ tn diing ti da các
nguôn hrc san có, các nguôn tang thu, tiêt kim chi và các nguôn von hçp pháp
khác.
2. Phãn cong thirc hin
a) T Cong tác dc bit d tháo gô khó khän, vuing mc cho doanh
nghip, ngui dan bj ánh hiRing bâi djch COVID-19 cüa UBND tinh tai Quyêt
djnh so 3555/QD-UBNID ngày 08/11/2021 trén ca sâ các nhim vii dã duçic
phân cong khân trl.rclng xây dirng kê hoach dê tp trung chi dao thirc hin dat kêt
qua cao nhât.
b) UBND cac huyn, thj xâ, thành pM thành 1p T cong tác phic Mi, phát
triên kinh tê - xä hi tai da phuong dê tp trung chi dao quyêt 1it, có hiu qua.
c) UBND tinh giao Giám dc các sà, Thu tnràng các ban ngành, cci quan
Trung ucing dóng trên dja bàn, ChÜ tjch UBND các huyn, thj xã, thành phô:
- Tren cci si K hoach nay, kjp thii
th hóa - Trên cci s K hoach
nay, kjp thii c1i the hóa; tp trung chi dao triên khai thirc hin các nhim vii
dugc phân công;
- Djnh k' (truâc ngày 20 hang tháng) báo cáo tInh hInh, kêt qua thirc
hiên ye S K hoach và Dâu tu d tOng hçip, báo cáo các B, ngành Trung
ucing ya Uy ban nhân dan tinh. Qua trInh thrc hin nêu phát sinh khó khän,
vi.róng mac; cac da phucing, dan vi kjp thai phán ánh bang van bàn ye s Kê
hoach yà Dâu tis dê tong hgp, tham muu Uy ban nhân dan tinh xem xét, diêu
chinh phü hçrp.
d) S& Tài chInh: trên cci sâ d nghj cüa các dan vj, dja phuong; chU trI,
phôi hgp S Ké hoach vá Dâu tu và các dan vj có lien quan tham muu UBND
tinh xem xét, bô tn kinh phi (von sir nghip) thirc hin các chinh sách cüa Kê
hoach darn báo phu hçip vôi khà näng can dôi ngân sách dja phucing.
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e) Phân cong nhim vi1 các si, ngành, dja phuang tai Phi,i 1iic dInh kern.
3. Uy ban Mt trn T quc Vit Narn tirih, Lien doàn Lao dng tinh và
các doân the chInh trj - xä hi tinh phOi hqp tuyên truyên, to chirc thçc hin và
giám sat các ni dung cüa Ké hoach này./.*-'
Noinhin:
- VAn phóng ChInh hU;
- Bô Ké hoach và Dâu ti;
- TT TU, TI HDND tinh;
- Chü tjch, các PCT UBND tinh;
- Các si, ban, ngãnh cp tinh;
- Các ca quan TW trên dja ban;
- UIBND các huyn, thj xA, thành pho;
- Hôi DN tinh, Lien minh HTX tinh;
- Dài PT-TH, Báo Quang Trj;
- CVP, các PVP UBND tinh;
- Urn: VT, IH.
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PHU LUC
E HOCH PHVC HOI VA PHAT TRIEN KINH TE - XA HQI TiNH QUANG TRJ DEN NAM 2023
heo Kc hoach sd 6r /KH-UBND ngay/4/2O22 cila UBND tinh)
vy

I

T6 chüc triên khai thyc hin kp thôi, toàn içn, hiu q ua Chuong trInh phông, chng dIck COVID-19

-

T chic trin khai thisc hin kip thi, toàn din, hiu qua Chwng trInh phóng, ching djch COVID-19

-

-

Tp trung ngun hrc, t chüc thtjc hin than tc Chin djch tiêm chüng vtic xin phông djch COVID-19 màa xuân nãm
2022, bão darn an toàn, khoa h9c, hiu qua và dat các muc tiêu, k hoach dã d ra
Cp nhât, to chtc trin khai thuc hiên các kich bàn phông, chng djch báo dam thich ing an toàn, linh hoat, kiêm soát có
hiu qua djch COVID-19. Kp th&i xay dirng phung an, k hoach, giãi pháp phti hqp d phàng, chng djch trong tInh
hu6ng djch büng phát manh, trên din rng, vuçrt qua nãng Iirc cüa h th6ng y t và tInh hung có bin chüng mài nguy
him hcin

Don v chü trI

SàYtê

Các sâ, ngành,
dja phLrcmg

-

Sâ Y té

-

Tp trung dAy nhanh tin d thrc hin, giãi ngân các dir an dAu Ui xây dirng v y th, dr phOng

Sâ Y t

2

Cal cách hành chinh, cal thin môi trirong dAu ttr kinh doanh
16 chcrc trin khai thrc hin các giai pháp v các cách hành chinh theo tinh thAn chi dao cUa Tinh Oy tai Nghj quyAt s 01NQ/TU ngày 04/11/2021 cüa Tinh üy day manh cal cách hành chinh tinh Quang Trj giai doan 202 1-2025; K hoach s
3647/KH-UBND ngày 17/11/2021 cüa UBND tinh cal cách hành chinh nhà ntràc tinh Quang TrI giai don 2021-2025,
djnh huàng dAn 2030

-

-

-

-

-

Các sà, ngành và
dia phucing
Các sâ, ngành và
dja phucmg

Sâ Y t

TO ch(zc thirc hin vic mua sm d phc vu cong tác phOng, chng djch COVID-19 dCing quy djnh, báo dam cong khai,
rninh bach, chat chë, phOng, chng tiêu circ, lang phi, tharn nhüng; tang ci.ring kim tra, giám sat

Sâ Ni vy

Don vi
phi hçrp

Sà Y tê

UBNDcác
huyn, thành
ph& thj xa
UBND cac
huyn, thành
ph6, thj xã

Các sà, nganh va
dja phwng

Sa Xây dirng,
TriAn khai thuc hin các giai pháp nhAm giái quyAt các khó khAn, vuàng mAc cho các Doanh nghip, nhà dAu tu theo tinh
Sà Kê hoach và STNMT. Các sâ,
thAn chi dao tai Nghj quyAt IOSINQ-CP ngày 09 tháng 9 nãrn 2021 cüa ChInh phU; chü tr9ng tham mtru giãi quyAt thu tyc
Dâu tir
ngành và dja
diAu chinh tiAn do thirc hiên các du an chm tiAn d do COVID-19;
phirang
Tang cixing các giãi pháp nhAm cãi thin môi tnrng dAu tu kinh doanh; Tham mtru triAn khai Nghi djnh sA 80/2021/NDSà Kê hoach và Các sà, nganh và
CP ngày 26/8/2021 cCia ChInh phü vA h trçi doanh nghip nhô và vera; hAp tyc huâng din, h trçi dAu flx và uu dãi dAu tu
DAu Ui
dja phtroiig
cho các DN theo càc chuong trinh, chInh sàch uu dãi cüa Chinh phü và cCia tinh
SâTC; BQL
Ph biAn, h trcr, huâng dn càc doanh nghip nhô và vüa (DNNVV) thuic dAl tuqng theo quy djnh dA tiep cn nguôn vOn
Khu Kinh tA
Sà KA hoach vã
tinh, Hip hi
vay ru dãi tr Qu Phát triAn DNNVV; Tharn muu triên khai thirc hin Nghj quyAt 105/20211NQ-HDND ngày 30/8/202 1
Dau tu
doanh nghip
cüa HDND tinh
tinh
hAp tyc trién khai thrc hin Ngh quyAtsA 139/NQ-CP ngày 9/11/20 18 cüa ChInh phU và QuyAtdjnh s 2992/QD-UBND Sâ KA hoach
DAu tu
ngày 21/12/20 18 vA vic ban hành KA hoch thirc hin Chuang trInh hành dng cAt giàm chi phi cho doanh nghip.

va Càc sà, nganh va
dja phuong

Thôi han hoãn
thnh

2022-2023
2022

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

Chi chá

2
STT

Nhim vu
T chtc triên khai thrc hin có hiu qua các quy dnh v: Quy djnh danh mic ITnh virc và dla bàn uu dAi xà hi hóa; ch
do min, giãm tin thuê dt di vâi các ca sà thrc hin xA hOi hóa trên dja bàn tinh Quãng TrI, giai don 2022- 2024; Quy
djnh rnt s ni dung h trq doanh nghip nhô và vira trên dja bàn tinh Quang Tr, giai doan 2022-2025.
Tham milu UBND tinh diu chinh Quyt djnh 320 1/QD-UBND ngày 09/11/2020 ban hành quy djnh Iira ch9n nhà du tu
thirc hin du an du tu có sü dung dt dê xay dirng nhà a thuang mai; Dng thai tham muu UBND tinh giao trách nhim
các sâ, ban, ngành, dja phwxng Co lien quan xCr 1 mt s ni dung can vuàng m&c hoc chua duçic quy djnh rO trong qua
trInh trin khai các thu tic du tu du an khu do thj, khu nhà a thucng mai;

Don v chü trl

2022-2023

Các Sà
KH&DT,
TN&MT; các
Sà/ngành và dja
phwmg lien
quan

Qu 1/2022

Sà Xây dirng

Sà Tu pháp

Xây d1rng phuong an tip nhn, xci 1' h s qua mng theo các cp d thIch rng an toàn, linh hoat, kim soát hiu qua
dlch bênh COVID-I9

Van phàng
UBND tinh

Các sâ, ngành và
dja phwmg
IT hành chInh
cOng tinh; Các
sà, ngành và dja
phucmg

Sà K hoach và
Các sà, nganh và
.
Dâu tu; BQL
dja phircmg
KKT tinh

2022-2023

2022

2022-2023

Tham muu UBND tinh xci I vtràng mc di vài các di an dã duqc cp chü trlrcmg du tix nhtrng vuàng mc yE thu tIc dEt Sà Tài nguyen Các sci, nganh và
và Môi tru&ng dja phucing
dai theo quy djnh cCa Nghj djnh s 148/2020/ND-CP ngày 18/12/2020 cüa ChInh phi

Qu 11/2022

Các sâ, ngành và
Tharn nuru UBND tinh huàng dn quy trInh di vâi hInh thcic thuê môi truang rcrng dE thirc hiên các dir an du tu, kinh
Sa NN&PTNT
dja phuung
doanh du ljch sinh thai trên dja bàn tinh

Qu 11/2022

Các sà, ngành và
da phtrcing

2022-2023

Tham muu UBDN tinh thrc hin KE hoach sp xEp 'ai doanh nghip 2022 — 2025 theo k trinh ChInh phu phê duyt

Sà KE hoach và Các so, ngành va
.
dja phucing
Dâu tu

2022-2023

Don dEc. huOng dan, giám sat các sO/ngành và dja phucing tE chcrc thrc hin hiu qua phwmg an sci diing dAt cüa các
cOng ty lam trtrarng ducic UBND tinh phê duyt

SO Tài nguyen Các sO, ngành va
và Môi truO'ng dja phucing

2022-2023

Tham muu UBND tinh thirc hin kE hoach, k trInh cô phn hóa tcrng cOng ty lam nghip theo quy djnh cüa Nghi dnh
140/2020/ND-CP ngày 30/11/2020 cCia ChInh phu

Sâ Tài chInh

Xây dirng, ban hành b chi SE dánh giá näng lirc canh tranh SO, ngành và da phuang (DDCI); PhAn mEm quãn 1 dr an
so ie hoach và Các sO, nganh và
dAu tu ngoài ngân sách trên dja bàn tinh; Quy chE phEi hçrp trong thEm djnh và quàn l, giám sat d6i vOi các dir an dAu tu
Dâu tu
dja phucmg
tci yEn ngoài ngân sách thirc hin trên dja bàn tinh Quang Trj
3

Th&i han hoàn
thành

Sà Kê hoch và Các sâ, nganh và
Dâu tu
dla phuang

Tap trung rà soát, thrn djnh, và don dc các Sâ, ban ngành, rà soát, d& xuât süa di cãc van bàn QPPL dé tháo g khó
khän cho DN, HTX, ho kinh doanh

Rà soát phân loai tcrng dir an dã duçc cp phép du tu bj châm tin do theo quy djnh cua pháp 1ut v dAu tu d hr6ng
dn, don dc và tham muu phwng an xu 1' cii th di vài tfrng di an theo quy dnh cüa pháp 1ut

Don v
phi hçrp

2022

H trq phuc hi doanh nghip, hçp tác xä, h kinh doanh
TriEn khai kjp th&i, cO hiu qua chInh sách cüa Nhà nuOc yE min, giàm, gia han np thuE, phi, l phi và các khoàn phài
np ngân sách khác dEi vOi các dôi tuclng bj ãnh huOng bOi djch COVID-19 theo dung quy dlnh

Cc Thuê tinh

50 Tài chInh, SO
Cong thuang, SO
TN-MI, Các sO,
ngành và dja
phi.rcmg

2022-2023

Ghichü

3
STT

-

-

-

-

-

-

-

-

Nhim vy

Don v chü trI

Don vi
ph6i hçrp

Sâ Tài chInh;
Tip tic thuc hiên Nghj Quyt 94/2019/QH14 cüa Quc hi v khoanh nçi tin thu& xóa ng tin pht chm np, tin chm
nôp di vâi ngr1i np thu khong cOn khã näng np ngân sách Nhà nu6c; Trin khai các giãi pháp cüa nganh nh&m tang Cue Thus tinh Các sâ, nganh và
dja phtrcng
cträng thirc hin min, giàm thus phü hcip vài quy djnh
Xây dirng k hoach h trq doanh nghip v1a và nhô trên dja bàn tinh theo Nghj djnh s6 80/20211ND-CP ngày 26/8/202 1 Sà K hoach và Các sâ, ngành và
dja phtrang
DAu tu
cüa ChInh phU v h trçi doanh nghip nhó và vera.
Xãy dung quy dinh ChInh sách h6 trçr phát trin kinh t tp th, hçrp tác xa trên dja bàn tinh Quang Trj giai doan 2022- Sâ K hoch và Các sâ, ngành và
dja phucing
DAu tu
2025.
SNN&PTNT;
T chirc các boat dng giao thung, kt ni cung cAu hang hóa, tham muu xay dirng các Chuorng trInh xic tin thuorng mai
Sâ Cong Thuong Các sâ, ngành và
phü hqp vci diu kiin djch bnh
dja phircing
BQL KKT, Các
Thuc hin các giài pháp chü yu d phic hi, phát triên san xut cong nghip thuc ni dung k hoach và chO tn theo döi,
don dc các Sâ, ngành và dja phucmg tnin khai có hiu qua Chi thj s 27/CT-TTg ngày 03/10/202 1 cüa Thu tuàng ChInh Sâ Cong Thuong sà, ngành và dja
phtrang
phu v vic ph,ic hi san xuAt tai các khu virc san xuAt cOng nghip trong bi cãnh phOng, chng dich bênh COVID-19
Cc Quãn I' thj
Chi dao tp trung dir tr&, dam bão cung (mg các mt hang thit yu trong h thng các kênh phân ph6i hang hoá & dja
tnrOng; Các sO,
phuang trong tInh hInh djch bnh COVID-19 din bin ph(mc tap và müa mua bão. Xây dirng và tnin khai K hoach dam SO Cong Thirong
nganhvàdja
bão can d61 cung cu hang boa djp cui näm và phic vii Tt Nguyen dan
phung
Thirc hin các giài pháp chU yu dê phyc hi, phát trin san xut nOng nghip thuc ni dung k hoach và chü tn theo döi,
don dc các SO, ngành và dja phuang triên khai có hiu qua K hoach s 189/KH-UBND ngày 29/1 1/2021 cüa UBND S&Nong nghip Các sO, ngành,
dja phucmg
và PTNT
tinh v dam bão t ch(rc san xut, thu hoach, cbE bin và tiêu th nông san thIch Ong an toàn vOl din bin cua djch
COVID-19 trên dla bàn tinh Quàng Trj;
SO TNMT; SO
Xây
dimng; Các
SO
Nong
nghip
thIch
rng
an
toàn,
Iinh
hoat,
kiêm
soát
hiu
qua
djch
bênh
Tnin kbai phucmg an phOng, chng thiên tai theo các cp d
sO,
ngành
lien
Va
PTNT
COVID-19
quan
DAy mnh h trçl, huOng dn doanh nghip thuc hin các thu tVc chuyAn di m11c dIch sO diing rOng sang mvc dIch khác SO Nong nghip Các sO, ngành và
dja phucmg
và PTNT
theo Nghj djnh s 83/20201ND-CP
UBND các
SO Nong nghip
Rà soát th6ng nhAt các vüng trng, viing nuOi san phAm chO lrc cüa tinh dA dA xuAt tIch hqp vào quy hoach tinh, quy
huyn, thành
và PINT
hoach vüng huyn
ph& thj xã
UBND các
SO NOng nghip
DA xuAt b tn din tIch sO dung dAt hçrp 1 các vüng trng, vOng nuôi tp trung nhm v(ma khai thác hiu qua tiAm nAng, Iqi
huyn, thành
và PTNT
thA cüa dja phucing, dng th&i phal phü hqp vOl quy hoach sO diing dAt dAn näm 2030 và kA hoach sO ding dat hang näm
phA, thj xA
SO Giao thông Các sO, ngành và
TriAn khai các giai pháp bão dam Iuu thông thông suôt, hiêu qua, an toàn
van tai
dja phucing
Các sO, ngành và
Tang cuOng cong tác kiAm tra trong qua trInh thi cOng các cOng tnInh xay dimg tren da bàn tinh dam bão phOng, thAng
SO Xây dirng
dja phucing
djch COVID-19 tnên cOng tntthng xây drng

Thôihanhoàn
thành
2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022

2022-2023
2022-2023

2022-2023
2022-2023
2022-2023

Chi chá
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Nhiem vu

Don vi chu tn

Don v
phoihçp

S& Xây dirng, Sâ
Giao thông 4n
tãi, Sà Cong
thtwng, Sâ
N&PTNT; ci
•
•
Chudautu,
Nãm bat kho khän, vuong mac, cac nut that trong th! truang nguyen, vt hçu xay dung de de xuat thao ga cho cac doanh quan duçic glao
doanh n hiê
nghip, nhà thu xây dirng; theo döi sat tInh hmnh thrc t& to chrc cp nht thithng xuyên, kjp thai giá vat lieu xây di,rng quãn I xây dirng
a
g
thuôc Uy ban
lam c sâ lap, diu chinh dII toán cong trInh.
dia ban tinh
nhan dan cap
huyn; Ban quan
l khu cong
nghip, Khu
Kinh t tinh
Huâng dan, nâng cao cong tác xu l' chAt thai y tA và cong tác mai tang d6i vài bnh nhân COVID-I9 bj ti vong, dam bão Sà Tài nguyen Các sà, nganh và
dja phung
va MOi trung
an toàn dch bnh và v sinh mOi tnr&ng.
Tang cung cOng tác quãn l' khai thác khoáng san; dAt dai; Trong do th&i gian tài chO tr9ng: (1) Tham muu UBND tinh
cho chü truxng vA các dir an khoáng san trén dja bàn tinh; (2) Xây dijng quy trInh, thu tVc dAu giá quyAn sr ding dAt thuê
theo Nghj djnh s 148/20201ND-CP cüa Chinh phu; (3) Rà soát 1i thu tiic dlnh giá dAt và vic ap diing các khu dAt tham Sâ Tài nguyen Các s, ngành và
dja phucing
chiAu chua phü hcip (khu dAt hAn kA dung dA tham chiAu không cAn phai dAu ti.r xây dirng nhà trên dAt dA ban); rOt ng&n và MOi tru&ng
thai gian thi,rc hin thu tuc dnh giá dAt; (4) Linh ho?t diAu chinh, b6 sung các quy hoach, kA hoach sCr drng dAt dO phO hçip
vâi diAu kin thuc tA và nhu cAu cOa nhà dAu tu, doanh nghiêp.
Các TO chcrc tin
To chrc triOn khai dAng b, linh hoat chmnh sách tiAn t, tin dung, ngoi hAi trên dla bàn gop phAn On djnh kinh tê vi mO,
Chi nhánh
ding, Các S(Y,
kiêm soát him phát, báo dam an toàn h thAng các tA chCrc tin dung, h trçY tich circ cho phiic hAi và phát triên kinh te - X
NI-INN tinh
nganh và dja
hôi trén da bàn tinh; Giám sat chat chë qua trInh triAn khai thirc hiên phucmg an cci cAu hal gAn vsi xu 1 nçi xAu cUa CC to
QuangTn
phucing
chrc tin ding trên dja bàn.
Chi dao, huàng dan, theo döi, don dAc và giám sat các ngân hang thucing nlai, tO chcrc tin dung trên dja bàn thçrc hiên các
giãi pháp vA tiAn t, tin diving cOa ChInh phU, Ngãn hang Nhà nuàc Vit Nam. Trong do, chi dao các t6 chüc tin dung: (I)
triAn khai tich circ và hiu qua h thAng chInh sách và giãi pháp hA trq ngu&i dan, doanh nghip bj ành huàng bâi thiên tai,
dch bnh; (ii) cAp tin diing huàng vào các hinh vijc san xuAt kinh doanh, linh vrc uu tiOn, to diAu kiin thun lqi cho
ngu&i dan, doanh nghip tip cn vAn ngân hang

Chi nhánh
NHNN tinh
Quang Trj

Các ngân hang
TM; TO chüc tin
diing, Các sà,
ngành và dja
phung

Các ngân hang
thuang mgi; TA
chirc tin diing,
Các sâ, ngành và
dja phucrng
•
ChinhánhNgân
•
.
.
.
•
.
. •
•
. . .. .
Cac s, nganh va
Chu dQng nguon von, tp trung trien khai cac chwing trinh cho vay uu dai doi vn cac doi tuçlng uu tien ti Chuvng trinh
han Chinh sáCh
dja phucmg
theo hu&ng dn cUa trung wing, dam bào cOng khai, kp th&i, dOng quy dlnh
xã hi tinh
Kjp th&i huàng dn các ngân hang thiwng mi, tA chrc tin ding trén da bàn triAn khai các chinh sàch hA tr vA lAi suAt
cho doanh nghip, hçip tác xã, h kinh doanh theo quy djnh cOa ChInh phO ti Nghj quyAt sA I 1/NQ-CP ngày 30/01/2022
và huàng dn cUa Ngân hang Nhà nuâc Vit Nam

Chi nhánh
NI-INN tinh
Quang Trj

Thol han hoãn
thanh

2022

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022 2023
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Don vi
phi hçp

Thôi htn hoàn
thành

Kjp thai và cong khai huàng dn và thijc hin min, giãm thu& phi, I phi cho doanh nghip, hcip tác xä, ho kinh doanh
theo quy dlnh ti diem 3 Miic II Nghj quyt s 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 cüa ChInh phü và hiiàng dn cüa các Bô
nganh 1W

Cc thud tinh

Các sâ, ngành và
daphiscing

2022-2023

Dy manh triên khai các nhiém vIi v thông quan hang hóa và các nhim vi khác thuc ngành

Cuc Hãi quan
tinh

Các sâ, ngành và
dja phiiang

2022-2023

Thrc hin chInh sách h trq giãm giá din, giãm tin din cho các di ttrclng bi ãnh hiàng bâi d?i djch COVID-19

Diên Iirc tinh

Sà Cong thuang;
Các sà, ngành và
dla phuxing

2022-2023

Ban Quãn 1'
Khu Kinh t tinh

Sà Y t; Các sà,
ngành và dja
phwxng

2022-2023

Cue Hal quan;
Chü dng h trq doanh nghip tháo gä khó khän v kho bãi, bão quãn hang hóa nông san, djch vii vn tãi, hu cn thucmg
Ban Quãn 'Y
Sâ NN&PTNT,
mi ti cCra khu; tang cix&ng kim soát cht chë khu vrc cCra khtu phOng, chng djch COVID-19; dam bào thông quan
Khu Kinh t tinh
Sà Cong Thisang
xut khãu nông san trong mci tinh hung

2022-2023

Xây dtrng phxcrng an phOng, chng djch hcip I tti các khu cOng nghip dam báo không dong cüa toãn b nhà may, khu
cOng nghiep

Sâ Van hóa Th thao và Du
lich
Sâ Van hóa The thao và Du
Tham mtru xây dirng cac Chuang trInh xtc tin du 1ch phü hçip vâi diu kin djch bnh
lich
Sâ Van hóa Trin khai H thng phn mm Du Ijch thông minh tinh Quãng Trj
The thao và Du
lich
UBND các
Ph6i hçxp chat chë vâi các Ca quan, dan vi cO lien quan d xác djnh di tuçing, müc h trq thuc các chInh sách cüa
Chuang trInh theo dCing quy djnh, huàng dn cUa cAp cO thAm quyn và chCi dng b tn kinh phi thiic hin theo quy djnh huyn, thành
ph& thj xã
v phân cAp ngân sách hin hành.
Huy dng và tnin khai thyc hin có hiêu qua ngun luc dAu tin toàn xã hi
Sâ Ké hoach và
TAng hqp và giao k hoach vAn dAu tu cOng bA sung tü Chuang trInh phiic hAi và phát triAn kinh t xä hi
Dau Ui
Thirc hin các giãi pháp chü yu d phuc hi, kich cu phát trin du tjch

4

Các sa, ngành và
dja phiiang

2022-2023

Các sâ, ngành và
dja phircing

2022-2023

Các ca quan,
dcm vi lien quan

2022-2023

Các co quan,
dan vj lien quan

2022-2023

Các chO dâu tir

2022

Sà Tài chinh,
KBNN, các sâ,
Tham muu các nhiêm via, giài pháp dAy nhanh vAn dAu Ui công; rà soát virâng mAc trng dir an dA klAn nghj bin pháp giãi S& KA hoch va
nganh và dja
Dâu Ui
quyAt; tAng hqp, dA xuAt diAu chinh, diAu chuyAn kjp thai nguAn vAn dA dAy nhanh tiAn d giai ngân
phiwng; các chü
dAu tir
Sâ KA hoach và Các chU dãu Ui
TriAn khai các nhim vi vA thu hCit và giài ngân vAn dAu Ui toàn xA hi
và nhà dâu Ui
Dau tir
Sâ KA hoach và Các sâ ngành,
Tham miru UBND tinh triAn khai thijc hin To cOng tác thác dAy giài ngân vAn dAu tu trên dja bàn tinh
dja phircing
Dau Ui

2022-2023

2022-2023
2022-2023

Ghi chá

6
STT
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Don v chü trI

SÔYt& SâLao
Khn tnrcing rà soát, hoàn thin thO tic dAu Ui cOa các dr an thuc linh virc phu trách ducc b6 trI tir ngun vn cUa
dng Thwmg
Chi.rang trInh theo quy djnh cOa Luãt Du tr cong và pháp Iuãt có lien quan; dam bão các du an có th trin khai thirc hin
binh và Xã hi,
ngay sau khi duçic cAp có thAm quyAn phân bô vn
Sà NN và PTNT

Day manh tuyên truyAn dAy dO, kjp thai các chInh sách h trçi cCza Nhà nuâc nhAm tháo gei khó khãn cho doanh nghip, h
kinh doanh, cá nhân kinh doanh bi ành hiiàng bâi dlch COVID-I9

Cuc thuA tinh,
Cic Hal quan
tinh

DAy m?nh cOng tác thu NSNN trong diAu kiin djch bnh; chO tr9ng d xuAt các giãi pháp chi do quyAt lit, lien tUc, phAn
dAu hoàn thành visot m(rc dir toán thu NSNN

Cuc Thuê tinh

Quãn 1 chat chë chi ngân sách, trit d tiAt kim chi thisng xuyên; Tham milu UBND tinh sp xAp, cjt giãm, gian các
nhim vii chi chra thrc siz cAn thiAt
Tham nnru can di ngun 1irc NSNN cho cOng tác phOng, chng djch COVID-19, h trçr doanh nghip, HTX, h kinh
doanh phiic hi san xuAt kinh doanh; h trq ngtr&i lao dng bj ãnh huàng bài djch bnh; Xem xét, tham mi.ru ban hành các
chInh sách riêng cUa tinh trên c si can d61 ngun hjc và ngun huy dng dong gop tij nguyen cOa các to chcrc, cá nhân
cho phOng, ch6ng djch COVID-19, phO hqp quy djnh hin hành
Xu l cac vtràng mAc phát sinh, rOt ngAn thai gian kiêm soát chi, thanh toán cho các cOng trinh, dix an khi CO dO diAu kiin
giài ngân dA dAy nhanh vic thanh toán kE hoach dAu U' cOng

Don vl
ph61 hçp

Thoi hn hoàn
thãnh

UBND cac
huyn, thành
ph& th xA

2022

Sâ Tài chInh,
Kho bac nhà
nithc, các sà,
ban ngành, dja
phucing
Sà Tài chInh,
Kho bac nhà
nisâc, các sâ,
ban ngành, dja
phisong

2022-2023

2022-2023

Sà Tài chInh

Kho bc Nhà
nuâc cac cap;
các c quan, dn
vj, dla phwing

2022-2023

Sà Tài chInh

Các sà, ngành va
dla phtwng

2022-2023

Sâ Tài chInh;
Các chO dAu Ui
Bão hiAm xã hi
Sâ Lao dng tinh; Các Sà,
Huàng dn cac doanh nghip, HTX, h kinh doanh và ngtr&i lao dng thu tVc thijc hin các khoãn h trçi quy dnh theo
ThlK1ng binh và
ngành, dja
các van ban huâng dn hin hành
, h
phixcmg
Kho bc Nhà
ni.ràc các cAp

2022-2023

2022-2023

Sâ Cong thung,
Rà soát, xây drng phtxcing an h trçi cho các doanh nghip tai dja phixo'ng thu hOt hrc hscing lao dng quay trâ 10i lam vic, Sâ Lao dng - Ban Quan l' khu
dc biêt là trong các khu cong nghip, khu kinh tA, cac ca sa san xuAt nOng, lam, ngtr nghip nhAm duy trI và phát huy t& Thwng binh và kinh tA tinh; Các
xã hi
sà, ngành và dja
các chui san xuAt hiên có
phiiorng

2022-2023

Sâ Lao dng Các sâ, ngành và
Xây dirng phixcing an h trq giãi quyAt vic lam cho ngix&i lao dng ti các dja phixGng khac trà vA (trong do chO trçng
Thiwng binh và
dja phwmg
chinh sách dào tOo ngh ngAn han, tn diing ngun nhân lirc là nhirng lao dng dã có tay nghA có nhu cAu a li dja phixcmg)
xA hi

2022-2023

'I

chá
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Nhiem vu

Don vi chu tn

Don vi
.
phoi hçrp

Ngân hang chInh
Tiep ti1c chi dto tp trung i.ru tien cho cong tac bao dam an sinh xa hçi, chäm lo dot song Nhan dan. Day mnh hoat dçng Si Lao dçng sac h xa- 91aC
tin dung chInh sách xA hi d6i vài ngu&i nghèo, cac di tuçmg chInh sách, các dM tuqng bi ãnh huâng do di djch COVID Thi.wng binh và
sa,ngan
xãhôi
19.
phwxng
. .
.
Sà Lao dong Cac scy, nganh va
Thiicing binh va
Xay dirng Chtxong trinh ho trçl giai quyet vtçc lam tinh Quang Tn gial doan 2022-2025
dia
. Phwing
xàhi
Hisâng dn các DN, HTX, h kinh doanh xây ding phtxang an san xut, kru thông hang hóa, di 1a và an a cUa ngtthi lao
Các sà, ngành và
dng bào dam an toàn tuyt dci phàng, chng dch COVID-19; Thông qua phircing an san xut kinh doanh cOa các doanh
CongTh
g
dja phwmg
nghip trên dja bàn, báo dam vera duy tn san xut kinh doanh vira bão darn an toàn phông, chng djch theo hLrâng dn cüa
BôYtê.
Dy minh üng dyng khoa hçc cong ngh, chuyn di s& tang cirông cong tác thông tin, truyn thông
To ch(rc thuc hiên hiêu qua các nhiêm vu, giãi pháp duçic phê duyêt tai Ké hoach s 5980/KH-UBND ngày 28/12/2020 .
Sa Thong tin va Cac s, nganh va
.
cua UBND tinh ye tnien khai thuc hiçn Chucmg tninh chuyen dot so quoc gia den nam 2025, dinh hucmg den nam 2030
dia phuong
Truyen thong
tren d!a ban tinh Quang Tn
Tip t%lc tuyên truyn, huàng dn và h trçi doanh nghip, hqp tác xa, h kinh doanh trên dja bàn tinh d day manh thi.rc Sà K hoch và Các sâ, ngành Va
dja phwmg
DAu tu
hin chuyn di s6 trong quàn l nh&m nâng cao hiêu qua san xut kinh doanh, nâng cao nãng lc canh tranh
Trin khai các nhiêm vv v dy manh tng dtng khoa hçc cong nghé (v huâng dn chuyn giao cOng ngh, xây dung các Sà Khoa hQc và Cãc sâ, ngành Va
dja phucing
mO hInh trInh din k5 thut san xuAt, h trçl dang k nhãn hiu hang hoá, xây dirng thucing hiu san phm)
Cong nghê
Tnin khai Chung trinh cung cp djch vy vin thông cOng Ich, theo Quyt djnh s 2269/QD-TTg ngày 31 tháng 12 nAm Sà Thông tin và Các sà, ngành và
Truyn thông
dla phuing
2021 cOa ThO tuàng ChInh phü.
Chi d?o, huâng dn các ca quan báo chi, tnuyn thông và he thng thông tin co sâ trén dja bàn tinh thông tin, tuyên truyên
nh&ng kt qua dã dt duçic tnên tht cã các linh virc nhu kinh t - xà hi, v phOng, chng djch, h tn y t, chInh sách an
sinh xã hi, chInh sách cCia Dang, Nha nuâc h trq kjp th&i, hiu qua cho ngui dan, doanh nghip; ph bin, giáo dc ?
th(rc, kin thCrc và k9 nang phông v cüa ngthi dan truOc thiên tai, dlch bnh; thirc hin cung cAp thông tin, lc nang, dch Sâ Thông tin và Các sà, nganh va
dja phung
kham, chcra bênh va y t dr phOng, trong do cO djch COVIDI9 cho nguäi dan, dja phuong. Ph bin các mô hInh tOt, Truyên thông
cach lam hay trong và ngoài tinh; kéu gçi tinh thAn tuang than, tung ái, giüp d IAn nhau; biAu duong, khIch l kp thi
các tAm guong t&, diAn hinh, cách lam hay, to s1 ding thun trong xã hi, cOng c6 niAm tin cUa Nhân dan; phát huy sCrc
mnh cUa ngu&i dan, h thng chInh tnj ca sâ tnong t ch(ic thirc hin phOng, chng thiên tai, djch bnh
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Kjp thii ngan chän, phàn bác, xt.r I nghiem các thông tin xAu dec, sai sir tht, kich dng, gay tàc dng tiéu circ, can trà Sà Thông tin và Các sà, ngành va
TnuyAn thông
dja phuo'ng
cong tàc phOng, ch6ng dch, phvc hi và phát triAn kinh t - xã hi
Bão dam an sinh xä hi, phát trin dng b van hóa, xa hi, môi tru011g
Các sà, ngành
TniAn khai th,rc hin tM các chInh sách và chi tnà tiAn h tnq cho ngu&i lao dng bj ãnh huâng bài dai djch COVID-19 theo Sà Lao dng,
TB&XH
và dja phuorng
quy dnh ti diAm 2 M,c II Ngh quyAt s I 1/NQ-CP ngay 30/01/2022 cOa Chinh phO nhanh chóng, kjp th&i
Tnién khai quy dnh theo thAm quyAn tiêu chuAn, diAu kin, quy trInh ma cira tnthng hçc an toàn, khoa hçc, phO hqp, hiu Sà Giáo dc và UBND cac dja
phuong,
qua
Dào t?o

Thôi han hoàn
thanh

2022-2023

2022

2022-2023

2022-2023
2022-2023
2022-2023
2022-2023

2022-2023

2022-2023

2022-2023
2022 2023

Chi chu
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Don v chü tn

Tham mru trin khai Quyt djnh cUa ThU tuàng ChInh phU v diu kin, trInh tIr, thU c, mrc Iãi suAt cho vay d6i vai các Sâ Giáo dc và
Dào tao
cu sà giáo d%lc mm non, tiu hçc ngoài cong lap (sau khi duçic ThU tuàng ChInh phU ban hành)

Trin khai Chuung trInh "Song và may tInh cho em" phU hcip vâi tlnh hmnh cUa tinh

Sà Giáo duc và
Dào tao

Don v
phi hçrp
Sâ Tài chInh,
Ngân hang
ChInh sách xã
hôi tinh Va cáC
Cu quan lien
quan
Sâ TTTT,
UBND các dia
phtrung
UBND các dia
phuung, Sà Tài
chInh

Tang cu&ng mua sm b6 sung trang thit bi cOng ngh thông tin cho các trithng h9c dáp crng yêu cu dy h9c trrc tip kt
Sâ Giáo duc và
hçip vài trirc tuyn
Dào tao
Sà
So Gao duc và
Thirc hiên chInh sách min, giãm h9c phi cho h9c sinh bj ãnh hixOng cUa djch bnh Covid-19 d giàm bOt khó khän cho
SO Tài chInh
Dào tao, UBND
gia dInh h9c sinh, tao diu kin cho h9c sink dn truOng
các dja phuong
Sa Van hóa Các sO, ngành và
Th thao và Du
Triën khai các nhim vu phát triên van hóa và the thao trong diu kin an toàn, linh hoat vOi djch
dja phuong
lich
Ban Thi dua
khen thuOng;
Trin khai các nhim v%1 cãi cách hành chinh; Cong tác ton giáo; Biu duang, khich l, dng viên, khen thu0ng kjp th&i
SO Ni vu
Các sO, nganh và
cac tm guung t6t, din hInh, cách lam hay
dja phucing
BCH Quân sii
Các sO, ngành và
tinh, BCH B
Trin khai các nhim vu quc phOng, an ninh, xO ly vi pham trong phOng, chng dIck COVID-19.
di biên phOng, dja phtrcing
Cong an tinh
Triën khai các nhim vii di ngoi, hi nhp quc t chU trQng lam vic tr,rc tuyn, két ni vOi Dai sO quán Vit Nam tai
Các sO, ngành và
nuOc ngoài, các t ch(rc, hip hi doanh nghip nuOc ngoài, các dja phuong kt nghia d gidi thiu, quãng bá kink ãnh cUa
SO Ngoi vii
dja phucing
tinh nh&m xUc tin du tu, thUc dy
các linh vuc hcip tác khác
Dy manh cong tác këu gui, van dng cac t chOc quc t, t chOc, dir an phi chinh phU nuOc ngoài, các nba tài trçx quc t
trin khai cac chuung trInh, dir an h trq phát trin sinh k, phát trin cong dng, phát trin san xut trên dja bàn tinh

SO Ngoi vi

Các sO, ngành và
dja phuong
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