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KẾT LUẬN 

HỘI NGHỊ LẦN THỨ 22, BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỈNH KHÓA XVI 

về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm, 

 nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 

----- 

 

Hội nghị lần thứ 22, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI họp ngày 

15/7/2019 cơ bản tán thành nội dung Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng 

- an ninh 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 do Ban cán 

sự đảng UBND tỉnh trình; đồng thời bổ sung, nhấn mạnh các nội dung sau: 

I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM  

Quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, kết luận của Ban chấp hành 

Trung ương Đảng, Chính phủ, của Tỉnh ủy về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế 

- xã hội năm 2019, chủ đề năm của tỉnh về “Trách nhiệm, kỷ cương, tăng tốc phát 

triển”, chủ trương “Ngày thứ 7 vì nông thôn mới” và “Ngày thứ 7 vì các dự án động 

lực” gắn với tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh 

Quảng Trị, ngay từ đầu năm 2019, Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã sớm ban 

hành các văn bản triển khai thực hiện; chỉ đạo quyết liệt các cấp ủy đảng, chính 

quyền, các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện đồng bộ các 

mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp, nhất là các giải pháp về vận động, thu hút 

đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, kịp 

thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Với quyết tâm 

chính trị cao của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận hưởng ứng của cộng đồng doanh 

nghiệp và các tầng lớp nhân dân, cùng nhiều dự án, công trình trọng điểm được khởi 

công và đưa vào hoạt động trong 6 tháng đầu năm 2019 đã làm chuyển biến mạnh mẽ 

tình hình kinh tế - xã hội tỉnh, với nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. 

1. Kinh tế tiếp tục phát triển, các chỉ tiêu về kinh tế tăng so với cùng kỳ năm 

trước. Tổng sản phẩm trong tỉnh (GRDP) ước đạt 9.780 tỷ đồng, tăng 6,79%1 so với 

cùng kỳ năm 2018; quy mô nền kinh tế ước đạt 14.360,27 tỷ đồng. Thu ngân sách 

nhà nước trên địa bàn tính đến 30/6/2019 đạt 1.395,257 tỷ đồng, đạt 48% dự toán 

địa phương và tăng 15% so với cùng kỳ năm trước; tổng chi ngân sách địa phương 
                                         

1 Trong đó: Khu vực Nông, lâm nghiệp và thủy sản  ước đạt 2.215,5 tỷ đồng, tăng 4,61% so với cùng kỳ năm 
trước, đóng góp 1,02 điểm phần trăm; khu vực công nghiệp - xây dựng ước tính đạt 2.215,9 tỷ đồng, tăng 9,15%, đóng 
góp 2,03 điểm phần trăm; khu vực dịch vụ ước tính đạt 5.018,2 tỷ đồng, tăng 6,73%, đóng góp 3,46 điểm phần trăm; 
thuế sản phẩm trừ trợ cấp sản phẩm ước tính đạt 420,8 tỷ đồng, tăng 6,6%, đóng góp 0,28 điểm phần trăm. 
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đạt 3.390,635 tỷ đồng, bằng 43% dự toán địa phương2. Vốn đầu tư phát triển trên địa 

bàn ước đạt 8.200 tỷ đồng3, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước.  

2. Cơ cấu nền kinh tế tiếp tục chuyển dịch đúng hướng, các tiềm năng, lợi thế 

từng bước được phát huy. Phát triển nông nghiệp bền vững gắn với xây dựng nông 

thôn mới được chú trọng. Năng suất của hầu hết các loại cây trồng đều tăng, nhất là 

năng suất lúa vụ Đông Xuân 2018 - 2019 đạt 58,4 tạ/ha, cao nhất từ trước tới nay. 

Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 163.129 tấn, bằng 62,7% kế hoạch năm. 

Nhiều mô hình liên kết phát triển theo chuỗi giá trị được thực hiện; chương trình 

mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được triển khai ở nhiều địa phương. Mặc dù có xảy ra 

dịch tả lợn châu Phi và dịch lở mồm long móng ở một số địa phương trong tỉnh, 

nhưng nhờ làm tốt công tác bao vây dập dịch nên dịch bệnh được khống chế, không 

lây lan ra diện rộng; tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 21.844 tấn, tăng 

4,39%. Tổng sản lượng thủy sản ước đạt 16.215 tấn, tăng 13,68% so với cùng kỳ 

năm trước4. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được 

thực hiện tích cực; đến nay, số xã đạt chuẩn nông thôn mới của toàn tỉnh là 52/117 

xã (chiếm 44,4%), bình quân toàn tỉnh đạt 14,88 tiêu chí/xã; đồng thời, đang tiếp tục 

chỉ đạo xây dựng 08 xã nông thôn mới kiểu mẫu và huyện Cam Lộ trở thành huyện 

nông thôn mới.  

Chỉ số phát triển sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tăng 9,03% so với 

cùng kỳ năm trước5. Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có mức tăng cao như: 

điện sản xuất, dăm gỗ, phân hóa học, đá xây dựng ... Giá trị sản xuất xây dựng ước đạt 

3.236,9 tỷ đồng, tăng 7,41% so với cùng kỳ năm trước và ước đạt 4.818,5 tỷ đồng. Với 

quyết tâm tăng tốc để phát triển, tỉnh đẩy mạnh thu hút nguồn vốn ngoài ngân sách để 

đầu tư phát triển đồng bộ hệ thống kết cấu hạ tầng; tập trung giải quyết các vướng mắc 

để đẩy nhanh tiến độ triển khai các dự án hạ tầng quan trọng trong lĩnh vực giao thông, 

điện, năng lượng, tạo bứt phá cho phát triển. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng 6 tháng đầu năm 

ước đạt 15.307,29 tỷ đồng, đạt 76,9% kế hoạch  và tăng 10,61% so với cùng kỳ năm 

trước6. Doanh thu vận tải, số lượt khách vận chuyển, khối lượng hàng vận chuyển và 

doanh thu du lịch, số lượng khách lưu trú, khách du lịch theo tour tăng khá. Chỉ số 

giá tiêu dùng bình quân tăng 1,46% (cùng kỳ năm trước là 2,08%).  

                                         
2 Trong đó: Chi đầu tư phát triển 1.072,81 tỷ đồng, bằng 96,01% dự toán và tăng 31,99%; chi thường xuyên 

2.073,26 tỷ đồng, bằng 44,67% dự toán và tăng 7,15%. 
3 Trong đó: Vốn nhà nước đạt 1.615,14 tỷ đồng, tăng 2,4%; vốn ngoài nhà nước đạt 5.040,58 tỷ đồng, tăng 

16,9%; vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đạt 45,25 tỷ đồng, tăng 17,66%. 
4 Trong đó: sản lượng thủy sản nuôi trồng ước đạt 3.443,3 tấn, tăng 3,55%; sản lượng thủy sản khai thác ước 

đạt 12.772 tấn, tăng 22,98%. 
5 Trong đó: Ngành khai khoáng tăng 1,52%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 7,11%; sản xuất và phân phối 

điện tăng 22,46%; cung cấp nước, xử lý rác thải, nước thải tăng 4,27%. 
6 Trong đó: Doanh thu bán lẻ hàng hóa ước đạt 13.167,19 tỷ đồng, chiếm 86,02% tổng mức, tăng 10,944% so 

với cùng kỳ năm trước; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống ước đạt 1.539,23 tỷ đồng, chiếm 10,06% tổng mức, tăng 
10,57%; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 17,63 tỷ đồng, chiếm 0,11% tổng mức, tăng 10,50%; doan thu dịch vụ khác 
ước đạt 583,24 tỷ đồng, chiếm 3,81% tổng mức và tăng 11,12%. 
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3. Công tác thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và phát 

triển doanh nghiệp có nhiều chuyển biến tích cực. Lãnh đạo tỉnh và cả hệ thống 

chính trị đã thực hiện quyết liệt các giải pháp về cải thiện môi trường đầu tư, vận 

động, thu hút đầu tư, tháo gỡ khó khăn, động viên, khích lệ và tạo mọi điều kiện 

thuận lợi cho các nhà đầu tư, các doanh nghiệp hoàn thành thủ tục đầu tư, khởi công 

và đưa vào hoạt động rất nhiều dự án thuộc nhiều lĩnh vực, trọng tâm là việc lựa 

chọn 30 công trình, dự án động lực với tổng mức đầu tư 118.000 tỷ đồng để khởi 

công, khánh thành chào mừng kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh trong năm 2019, sẽ 

tạo tiền đề và đột phá cho phát triển. Số doanh nghiệp thành lập mới và doanh 

nghiệp trở lại hoạt động tăng, số doanh nghiệp tạm dừng kinh doanh giảm7. Từ đầu 

năm đến nay, UBND tỉnh đã cấp chủ trương đầu tư cho 42 dự án với tổng vốn đăng ký 

đầu tư là 79.122,34 tỷ đồng, trong đó có 01 dự án được Thủ tướng Chính phủ cấp 

(Cảng biển Mỹ Thủy), nhiều dự án về năng lượng sạch, du lịch8. Có 01 dự án ODA 

được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư9. Trong 6 tháng đầu năm, tỉnh 

đã vận động, tiếp nhận 15 chương trình, dự án, khoản viện trợ NGO với tổng giá trị vốn 

cam kết là 4,532 triệu USD. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường được tăng 

cường; triển khai tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư.  

4. Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực, duy trì bền 

vững các chỉ tiêu văn hóa, xã hội, an sinh xã hội. Ngành giáo dục và đào tạo tiến 

hành sắp xếp lại các đơn vị trường học theo Nghị quyết 19-NQ/TW của BCH Trung 

ương Đảng khóa XII; qua sắp xếp, giảm được 72 trường10. Chất lượng giáo dục đại 

trà và mũi nhọn được duy trì; số lượng và chất lượng giải tại kỳ thi chọn học sinh 

giỏi văn hóa cấp quốc gia cao hơn năm trước11. Kỳ thi tốt nghiệp THPT quốc gia 

trên địa bàn tỉnh diễn ra thành công tốt đẹp; kết quả xét công nhận tốt nghiệp THPT 

quốc gia năm 2019 của tỉnh đạt 89,29%. Mạng lưới y tế tiếp tục được củng cố; đội 

ngũ cán bộ y tế ngày càng được tăng cường về số lượng và chất lượng chuyên môn. 

Các hoạt động văn hoá, văn nghệ, thể dục, thể thao diễn ra sôi nổi chào mừng các sự 

kiện chính trị, các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước, nhất là tổ chức thành công 

                                         
7 Trong 6 tháng đầu năm 2019, toàn tỉnh có 204 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới tổng vốn đăng ký hơn 

6.016 tỷ đồng, tăng 14,6% về số doanh nghiệp đăng ký và tăng 430% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ năm trước, 
nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn toàn tỉnh lên 3.590 doanh nghiệp; số vốn đăng ký đạt gần 6,5 tỷ đồng/doanh 
nghiệp).  

8 Như Điện gió Liên Lập – 48MW; Điện gió Tân Linh – 48MW; Điện gió Hướng Tân – 48MW; Nhà máy điện mặt 
trời Gio Thành 1; Nhà máy điện mặt trời Gio Thành 2; Nhà máy điện gió GELEX 1,2,3; Khu phức hợp du lịch nghỉ dưỡng 
biển Mũi Trèo; Thủy điện Bản Mới… 

9 Đầu tư xây dựng và phát triển hệ thống cung ứng dịch vụ y tế tuyến cơ sở; với tổng vốn đầu tư 151,155 tỷ 
đồng. 

10 Số liệu cuối năm học 2018-2019, giáo dục phổ thông toàn tỉnh có 244 trường học, giảm 72 trường so với năm 
học trước (Tiểu học 86 trường, giảm 69 trường; THCS 60 trường, giảm 52 trường; PTCS 67 trường, tăng 49 trường; 
THPT 25 trường, giảm 2 trường; TH 5 trường, tăng 2 trường; Phổ thông 01 trường). 

11 Kết quả có 25 học sinh đạt giải (01 giải Nhất, 04 giải Nhì, 08 giải Ba và 12 giải Khuyến khích, tăng 09 giải so 
với năm 2018; Em Thái Xuân Đăng, học sinh Trường THPT Chuyên Lê Quý Đôn đạt huy chương Bạc môn Tin học 
Olympic Châu Á - Thái Bình Dương.  
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các hoạt động kỷ niệm và Lễ kỷ niệm 30 năm ngày lập lại tỉnh12, để lại ấn tượng tốt 

đẹp,  được dư luận đánh giá cao, tạo khí thế, động lực tinh thần to lớn trong xã hội. 

Giải quyết việc làm mới cho 7.569 lượt lao động, đạt 72% kế hoạch năm (trên 

10.500 lao động), tăng 13,53% so với cùng kỳ năm trước13. Chương trình giảm 

nghèo bền vững tiếp tục được quan tâm; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh là 9,68% (16.723 

hộ), tỷ lệ hộ cận nghèo là 6,55% (11.316 hộ). Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ 

chính sách đối với các gia đình chính sách, người có công. Công tác dân tộc, tôn 

giáo được chú trọng. Hoạt động khoa học công nghệ có nhiều chuyển biến tích cực, 

hiệu quả, phục vụ đắc lực cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.   

5. Công tác xây dựng chính quyền, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều 

hành của chính quyền các cấp có bước chuyển biến tích cực. Nhiệm vụ cải cách 

hành chính, nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh được chỉ đạo quyết liệt. 

Tỉnh đã thành lập và đi vào hoạt động Trung tâm xúc tiến đầu tư, thương mại và du 

lịch tỉnh, Trung tâm phục vụ hành chính công của tỉnh. Năm 2018, chỉ số năng lực 

cạnh tranh của tỉnh (PCI) có tăng điểm và tăng 01 bậc trong thứ hạng xếp loại; chỉ 

số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) xếp thứ 6/63 tỉnh, thành 

trong cả nước, tăng 9 bậc. Công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, công tác tiếp công 

dân được thực hiện nghiêm túc, đúng quy định. Thực hành tiết kiệm, phòng chống 

tham nhũng được đẩy mạnh. 

6. Quốc phòng, an ninh được tăng cường, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn 

định. Chủ động đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm; đẩy mạnh phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Thực hiện tốt nhiệm vụ bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự 

kiện chính trị, kinh tế, văn hóa quan trọng; các ngày lễ, tết trên địa bàn tỉnh. Hoàn 

thành tốt diễn tập khu vực phòng thủ huyện đảo Cồn Cỏ. 

Bên cạnh những kết quả đạt được, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của 

tỉnh vẫn còn những hạn chế, khó khăn: 

- Tiến độ thực hiện và giải ngân một số dự án quan trọng được đầu tư từ 

nguồn vốn ngân sách nhà nước còn chậm, ảnh hưởng đến hoạt động thu hút đầu tư, 

đến tỷ lệ giải ngân nguồn vốn chung của tỉnh cũng như đóng góp vào tăng trưởng 

kinh tế14. 

- Công tác xúc tiến, vận động, thu hút đầu tư mặc dù được đẩy mạnh nhưng 

kết quả mang lại chưa tương xứng. Mặc dù có nhiều nhà đầu tư chiến lược trong 

                                         
12 Khánh thành, khởi công các dự án động lực; tổ chức Hội nghị biểu dương 30 tổ chức, doanh nghiệp tiêu biểu 

của tỉnh Quảng Trị; xuất bản tập sách ảnh “Quảng Trị - 30 năm đổi mới và phát triển”; tổ chức Liên hoan nghệ thuật 
quần chúng tỉnh Quảng Trị - năm 2019; Giải đua thuyền vô địch toàn quốc năm 2019; Lễ kỷ niệm 30 năm Ngày lập lại 
tỉnh Quảng Trị… 

13 Trong đó: có 3.568 lao động làm việc trong tỉnh, 2.646 lao động làm việc ngoài tỉnh và 1.355 lao động làm 
việc ở nước ngoài, trong đó làm việc ở nước Lào: 290 lao động, xuất khẩu lao động các nước: 1.065 lao động, tăng 
14% so với cùng kỳ năm trước (trong đó: 330 lao động Hàn Quốc, 521 lao động Nhật Bản, 183 lao động Đài Loan, 08 
lao động Malaisya, 23 lao động các thị trường khác). 

14 Tính đến ngày 30/5/2019, tiến độ giải ngân vốn thực hiện là 626 tỷ đồng, đạt 29,11% so với kế hoạch được 
giao. 
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nước và quốc tế đến Quảng Trị tìm hiểu cơ hội đầu tư, nhưng trong 6 tháng đầu năm 

2019 chưa có thêm dự án FDI nào được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư. Các 

dự án NGO được vận động và thực hiện tuy nhiều nhưng quy mô nhỏ, thời gian thực 

hiện ngắn, khả năng ứng dụng, chuyển giao và nhân rộng mô hình của dự án còn hạn 

chế. 

- Công tác giải phóng mặt bằng ở một số địa phương thực hiện chậm, thiếu 

quyết liệt, không đảm bảo tiến độ bàn giao cho nhà đầu tư, gây khó khăn và tâm lý 

ái ngại cho nhà đầu tư trong quyết định đầu tư và triển khai thực hiện một số dự án 

tại tỉnh.  

 - Mô hình sản xuất nông nghiệp nhìn chung quy mô nhỏ và chậm được nhân 

rộng. Sản xuất hàng hóa còn manh mún, phân tán, ảnh hưởng đến việc tổ chức liên 

kết, hình thành chuỗi giá trị để nâng cao sức cạnh tranh cho sản phẩm và thu nhập 

cho nông dân.  

- Tình hình tội phạm vẫn còn diễn biến phức tạp, nhất là tội phạm liên quan 

đến ma túy.  

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ 

HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH  6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

Để thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội, quốc phòng an ninh trọng tâm đã được xác định, Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh yêu cầu các cấp ủy trực thuộc Tỉnh ủy, các đảng đoàn, ban cán sự đảng, các sở, 

ban, ngành, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 

tích cực chỉ đạo, triển khai, phối hợp thực hiện 08 nhóm nhiệm vụ, giải pháp đã 

được nêu trong Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, đồng thời thực hiện tốt 

một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tập trung khắc phục những hạn chế, yếu kém đã được chỉ ra. Từng đồng 

chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, người 

đứng đầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị đề cao trách nhiệm, kỷ cương, thực 

hiện tốt Quy định nêu gương; tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các giải pháp 

đã được xác định. Đánh giá, rà soát lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ được xác định trong 

Kết luận số 137-KL/TU, ngày 30/11/2018 của Tỉnh ủy và Nghị quyết số 

17/2018/NQ-HĐND, ngày 08/12/2018 của HĐND tỉnh; nội dung cam kết trách 

nhiệm với Ban Thường vụ Tỉnh ủy trong năm 2019; đối với những nhiệm vụ, chỉ 

tiêu khó hoàn thành thì kịp thời triển khai các giải pháp chỉ đạo quyết liệt, phân công 

cho các tổ chức, cá nhân liên quan để thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tăng 

cường rà soát, đôn đốc, kiểm tra, làm rõ nguyên nhân các công việc chậm thực hiện 

để có giải pháp khắc phục. 

2. Tập trung thực hiện các giải pháp thu ngân sách trên địa bàn, quyết liệt chống 

thất thu, phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2019. Tích cực 
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thực hiện các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh, nuôi dưỡng và tăng 

nguồn thu cho ngân sách địa phương, trong đó, đẩy mạnh tiến độ các dự án sản xuất 

có khả năng hoàn thành trong năm 2019.  Rà soát, cơ cấu lại các khoản, mục chi ngân 

sách; tập trung nguồn chi cho các mục tiêu đầu tư phát triển trọng yếu, chi công tác 

giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch kêu gọi đầu tư, chỉnh trang đô thị. Tập trung đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư xây dựng cơ bản; tăng 

cường công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý nghiêm trách nhiệm các tập thể, cá nhân 

để xảy ra chậm trễ, ách tắc.  

3. Tập trung thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch. Đẩy nhanh 

tiến độ xây dựng Quy hoạch tỉnh Quảng Trị giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 

2050. Khẩn trương hoàn thành Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành 

phố Đông Hà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung mọi nỗ lực thực hiện 

giải ngân vốn xây dựng cơ bản đã được bố trí, nhất là các dự án ODA; xử lý vốn nợ 

đọng, phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công năm 2019; rà 

soát và kiên quyết không bố trí làm chủ đầu tư đối với những dự án chậm giải ngân 

vốn, xử lý trách nhiệm người đứng đầu. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đền bù, giải 

phóng mặt bằng, đấu thầu. 

4. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động xúc tiến đầu tư, phát huy vai trò của 

Trung tâm Xúc tiến đầu tư, thương mại và du lịch tỉnh; sớm đưa Trung tâm hành 

chính công đi vào hoạt động. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, 

vướng mắc, tiếp tục hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư đẩy nhanh 

tiến độ triển khai thực hiện các dự án, bảo đảm tiến độ khởi công, khánh thành các 

công trình chào mừng sự kiện 30 năm ngày lập lại tỉnh. Quyết liệt hơn nữa trong chỉ 

đạo thực hiện giải phóng mặt bằng để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công đúng 

tiến độ. Tiếp tục rà soát, kiên quyết thu hồi các dự án quản lý, sử dụng đất kém hiệu 

quả, trái pháp luật, các dự án treo. Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về lĩnh 

vực tài nguyên, khoáng sản. Đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, mời gọi các nhà đầu tư chiến 

lược đầu tư vào các lĩnh vực, dự án kêu gọi đầu tư giai đoạn 2018 – 2019, nhất là thu 

hút các dự án FDI đầu tư vào các lĩnh vực như sân bay, cảng biển, công nghiệp chế 

biến, đầu tự hạ tầng ở các khu kinh tế, khu công nghiệp...  

5. Đẩy mạnh công tác khuyến công, đổi mới công nghệ, xúc tiến thương mại, 

mở rộng thị trường, nâng cao chỉ số phát triển sản xuất ngành công nghiệp. Tập trung 

phát triển công nghiệp năng lượng, chế biến; tạo điều kiện, môi trường thuận lợi cho 

hoạt động thương mại, dịch vụ, du lịch phát triển.  Đẩy mạnh thực hiện chủ trương xã 

hội hóa để thu hút nguồn vốn đầu tư của các thành phần kinh tế vào các lĩnh vực 

thương mại, dịch vụ để phát triển, khai thác các loại hình dịch vụ du lịch; tăng cường 

công tác xúc tiến quảng bá du lịch và xây dựng các sản phẩm du lịch, nhất là nghiên 

cứu phát triển các điểm du lịch mới, có tiềm năng. Sớm hoàn thiện Đề án “Cơ cấu lại 

ngành Du lịch đáp ứng yêu cầu phát triển thành ngành kinh tế mũi nhọn”; triển khai 

các hạng mục đầu tư thuộc Dự án “Phát triển cơ sở hạ tầng du lịch hỗ trợ cho tăng 
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trưởng toàn diện khu vực Tiểu vùng Mê Kông mở rộng giai đoạn 2 – Tiểu dự án Quảng 

Trị”. Phối hợp với các Bộ, ngành liên quan xây dựng Đề án Festival về “Khát vọng hòa 

bình” trình cấp có thẩm quyền phê duyệt để thực hiện. Khẩn trương triển khai dự án xây 

dựng Công viên Thống nhất theo Đề án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. 

6. Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; tổ chức sản xuất nông vụ Hè Thu 

2019 đúng lịch thời vụ; tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi tạo 

sản phẩm chủ lực thích ứng với biến đổi khí hậu. Chỉ đạo có hiệu quả công tác chống 

hạn cũng như phòng chống thiên tai, bão lụt; phòng chống cháy rừng. Kiểm soát tốt 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Rà soát, bổ sung một số cơ chế, chính sách khuyến 

khích phát triển nông sản đạt tiêu chuẩn VietGap, nông sản hữu cơ, nông nghiệp công 

nghệ cao. Xây dựng phát triển các sản phẩm đặc sản chủ lực gắn liền với xây dựng 

thương hiệu và chuỗi giá trị. Tiếp tục chú trọng mở rộng diện tích nuôi tôm áp dụng 

công nghệ nuôi tiên tiến. Động viên và hỗ trợ thiết thực đối với các xã đã đăng ký về 

đích nông thôn mới và nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch. 

7. Tăng cường phát triển văn hóa, xã hội, chăm lo đời sống Nhân dân. Tiếp tục 

thực hiện công tác bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa dân tộc. Tiếp tục tổ chức tốt 

các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng những ngày kỷ niệm của quê hương, đất 

nước. Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện cho năm học mới 2019 - 2020, chú trọng phát 

triển giáo dục mũi nhọn và đại trà. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và dịch vụ y 

tế; tăng cường công tác y tế dự phòng; đề cao trách nhiệm của địa phương, người 

đứng đầu trong việc thanh tra, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm. Đẩy nhanh tiến độ 

lập Đề án xây dựng Bệnh viện quốc tế của tỉnh. Tiếp tục thực hiện tốt chính sách an 

sinh xã hội; công tác giảm nghèo bền vững gắn với đào tạo nghề, giải quyết việc 

làm. Quan tâm chuyển dịch cơ cấu lao động hợp lý và thực hiện đào tạo nghề có địa 

chỉ, theo đơn đặt hàng của doanh nghiệp; sớm đề xuất Bộ Lao động, Thương binh và 

Xã hội đề án thành lập Trường Cao đẳng nghề Quảng Trị; đổi mới công tác đào tạo 

nghề ở các cơ sở hiện có; đẩy mạnh xuất khẩu lao động. Chăm lo và thực hiện tốt 

các chế độ, chính sách đối với người có công, thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ.  

8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị. Đẩy mạnh 

ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính; thực hiện các giải pháp cải 

thiện, nâng cao chỉ số PCI, PAPI. Tiếp tục cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức thực hiện tinh giản biên chế theo Nghị quyết số 39-NQ/TW, Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP sửa đổi Nghị định số 

108/2014/NĐ-CP của Chính phủ. Đẩy nhanh việc thực hiện sáp nhập các cơ quan, 

đơn vị, thôn, khu phố, xã theo Đề án sắp xếp, tổ chức lại các đơn vị hành chính cấp 

xã, thôn, bản, khu phố, cơ quan hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập theo Nghị 

quyết số 18-NQ/TW và Nghị quyết số 19-NQ/TW. Thực hiện tốt công tác tiếp công 

dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, 

tiêu cực. 
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9. Tiếp tục củng cố và tăng cường tiềm lực quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật 

tự an toàn xã hội, nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại và chủ động hội nhập quốc 

tế.  Chủ động ngăn ngừa, đấu tranh có hiệu quả với hoạt động chống phá của các thế 

lực thù địch, phản động. Ngăn chặn tội phạm hình sự nghiêm trọng, tội phạm liên 

quan đến ma túy. Chủ động các phương án phòng, chống cháy nổ, phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; tăng cường đảm bảo an toàn giao thông.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ Kết luận này, Đảng đoàn HĐND tỉnh, Ban cán sự đảng UBND tỉnh 

lãnh đạo, chỉ đạo hoàn chỉnh các báo cáo, kế hoạch thực hiện Kết luận, trình kỳ họp 

thứ 10 HĐND tỉnh khóa VII cụ thể hóa để triển khai thực hiện. 

2. Cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể chính trị - xã hội các cấp 

xây dựng kế hoạch cụ thể để thực hiện Kết luận này. 

3. Văn phòng Tỉnh ủy và các ban đảng Tỉnh ủy theo dõi, kiểm tra, đôn đốc 

việc thực hiện Kết luận, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy. 

Kết luận này được phổ biến đến chi bộ./. 

 

Nơi nhận:                                                                
- Bộ Chính trị (b/c),  

- Ban Bí thư TW Đảng (b/c), 

- BCS Đảng Chính phủ (b/c) 

- VPTW Đảng, VP Chính phủ, 

- Các Ban đảng Trung ương, 

- Vụ địa phương I, VPTW, 

- Các Vụ ĐP tại Đà Nẵng, 

- Đảng ủy QK4, 

- Đảng đoàn HĐND, 

- BCS đảng UBND tỉnh, 

- Các huyện, thị, thành ủy, ĐUTT,                     

- Sở, ban, ngành đoàn thể cấp tỉnh, 

- Các đồng chí TUV, 

- Lưu Văn phòng Tỉnh ủy, 

(Ket luan phat trien KT-XH 6 tháng đầu năm 2019). 

T/M TỈNH ỦY 

BÍ THƯ 
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