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  UBND TỈNH QUẢNG BÌNH       CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ                    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

     Số: 292/KHĐT-TH              Quảng Bình, ngày 02  tháng 02 năm 2017 

 
BÁO CÁO 

TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 01 NĂM 2017 
  

Năm 2017 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 
XVI và Kế hoạch phát triển KT-XH 5 năm 2016-2020. UBND tỉnh đã tổ chức 
Hội nghị triển khai thực hiện Nghị quyết 01/NQ-CP ngày 01/01/2017 của Chính 
phủ và Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ phát triển KT-XH và dự toán 
NSNN năm 2017 để chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương tổ chức triển khai 
thực hiện. Sau hội nghị, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 30/QĐ-UBND 
ngày 06/01/2017 về Kế hoạch hành động thực hiện các nghị quyết của Chính phủ, 
của HĐND tỉnh. Trên cơ sở đó, các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, 
thành phố đã cụ thể hóa Kế hoạch hành động của UBND tỉnh để triển khai thực 
hiện. Kết quả thực hiện các lĩnh vực kinh tế, xã hội tháng 01/2017 như sau: 

I. VỀ KINH TẾ: 
1. Nông, lâm, ngư nghiệp: 
1.1. Nông nghiệp:  
Triển khai sản xuất vụ Đông Xuân 2016 – 2017 trong điều kiện thời tiết khá 

thuận lợi, nên tiến độ gieo trồng các loại cây hàng năm vụ Đông Xuân năm nay 
nhanh hơn cùng kỳ năm trước. Đến ngày 15/01/2017, diện tích gieo trồng toàn 
tỉnh thực hiện 39.224 ha, tăng 1,2% so cùng kỳ. Dự ước đến hết tháng 01/2017, 
diện tích gieo trồng thực hiện 49.035 ha, tăng 0,8% so cùng kỳ1. Nhờ tập trung 
thực hiện tu bổ kênh mương, thực hiện điều tiết nước hợp lý nên dự kiến đảm bảo 
đủ nước tưới phục vụ vụ Đông Xuân năm nay. 

Cây lâu năm tiếp tục được đầu tư chăm sóc. Dự ước sản lượng mủ cao su 
khai thác tháng 1/2017 đạt 265 tấn, tăng 6% so cùng kỳ. Diện tích cao su được 
chăm sóc 1.350 ha, tăng 12,5% so cùng kỳ.  

Nhờ làm tốt công tác kiểm soát dịch bệnh nên đàn gia súc, gia cầm phát triển 
ổn định, đàn lợn và gia cầm tăng khá, đáp ứng đủ nhu cầu thực phẩm tiêu dùng 
trong dịp Tết Nguyên đán. Công tác thú y được triển khai tích cực, đã rà soát, lập 
kế hoạch tiêm phòng vắc-xin năm 2017. Công tác kiểm soát giết mổ tập trung và 

                                           
1 Diện tích chia theo các nhóm cây: Cây lúa 28.330 ha, bằng 99,7%; ngô và cây lương thực có hạt khác 4.035 ha, 
tăng 3%; cây lấy củ có chất bột 7.861 ha, bằng 99,6%; cây mía 26 ha, tăng 73,3%; cây có hạt chứa dầu 3.712 ha, 
tăng 4,6%; cây rau, đậu, hoa cây cảnh 4.085 ha, tăng 0,7%; cây gia vị, dược liệu hàng năm 331 ha, tăng 3,8%; cây 
hàng năm khác 655 ha, tăng 31,5% so cùng kỳ.  
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vận chuyển gia súc, gia cầm được triển khai chặt chẽ, đồng bộ, đảm bảo vệ sinh 
an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu. 

1.2. Lâm nghiệp:  

Tập trung chủ yếu vào khai thác gỗ rừng trồng, chăm sóc rừng trồng, trồng 
cây phân tán và triển khai công tác điều chế, vệ sinh rừng để chuẩn bị cho kế 
hoạch khai thác năm 2017. Sản lượng gỗ khai thác từ rừng trồng tháng 01/2017 
ước đạt 15.000 m3, tăng 45,6%; diện tích rừng trồng được chăm sóc 1.800 ha, 
tăng 4,4% so cùng kỳ.  

Các chủ rừng tiếp tục chăm sóc, trồng dặm cho số diện tích trồng mới. Số 
cây trồng phân tán tháng 01/2017 đạt 700 ngàn cây, tăng 1,5% so cùng kỳ. Lực 
lượng kiểm lâm tiếp tục tăng cường kiểm tra và tổ chức truy quét các tụ điểm khai 
thác, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật trên địa bàn.  

1.3. Thủy sản: 

Dự ước tháng 1/2017, sản lượng thủy sản đạt 2.673,6 tấn, bằng 94,4% SCK2. 
Trong tháng 1/2017, các địa phương tập trung cải tạo, tu sửa hệ thống ao hồ để 
chuẩn bị cho vụ nuôi mới năm 2017. Tiếp tục chỉ đạo các ngành, địa phương khẩn 
trương triển khai quyết liệt để hoàn thành hỗ trợ, đền bù cho những đối tượng bị 
thiệt hại do sự cố môi trường biển (đợt 1) và xây dựng kế hoạch, thẩm định, phê 
duyệt, tổ chức chi trả đợt 2. Khuyến khích ngư dân cải hoán, đóng mới tàu thuyền 
để vươn khơi bám biển trong thời gian tới. 

- Khai thác: Dự ước sản lượng khai thác tháng 1/2017 đạt 2.191,5 tấn, bằng 
96,1%. Trong đó: Cá các loại 1.889,1 tấn, bằng 98,4%; tôm các loại 32,6 tấn, 
bằng 73,6%; thủy sản khác 269,8 tấn, bằng 85,4% so cùng kỳ. 

- Nuôi trồng: Tập trung thu hoạch phục vụ Tết Nguyên đán, dự ước sản 
lượng nuôi trồng thu hoạch trong tháng 1 đạt 482,1 tấn, bằng 87,1% so cùng kỳ3.  

1.4. Xây dựng nông thôn mới:  

Tiếp tục tập trung chỉ đạo Chương trình xây dựng nông thôn mới theo kế 
hoạch. Đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 
nông thôn mới năm 2016, triển khai nhiệm vụ năm 2017. UBND tỉnh đã Quyết 
định công nhận 13 xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2016, nâng số xã đạt nông 
thôn mới toàn tỉnh lên 43 xã, đồng thời thông qua danh sách 39 xã và lộ trình 
phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2017 - 2020. 

2. Công nghiệp: 
Do tháng 01/2017 trùng với Tết Nguyên đán nên chỉ số sản xuất công nghiệp 

tăng không đáng kể. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 01/2017 tăng 1,6% so 

                                           
2 Trong đó: Cá các loại 2.284 tấn, bằng 96,0%; tôm các loại 102,7 tấn, bằng 84,9%; thủy sản khác 286,9 tấn, bằng 
86,2% so cùng kỳ. 
3 Trong đó: Cá các loại 394,9 tấn, bằng 85,9%; tôm các loại 70,1 tấn, bằng 91,4%; thủy sản khác 17,1 tấn, tăng 
1,8% so cùng kỳ. 
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với cùng kỳ4. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 1/2017 của một số ngành công 
nghiệp chủ yếu như sau: ngành sản xuất trang phục tăng 13,6%; ngành sản xuất và 
phân phối điện tăng 3,3%; ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 3,2%; 
ngành in, sao chép bản ghi các loại tăng 2,9%; ngành sản xuất thuốc, hóa dược và 
dược liệu tăng 1,5%; ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 1,5%; ngành sản xuất 
sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 0,8%...5. Các đơn vị sản xuất tinh bột 
sắn, áo sơ mi, clinker, điện thương phẩm, nước máy thương phẩm… tiếp tục duy trì 
sản xuất ổn định và có mức tăng trưởng khá. Bên cạnh đó, vẫn còn một số doanh 
nghiệp gặp nhiều khó khăn như các đơn vị chế biến mực đông lạnh, chế biến mũ 
cao su, gạch lát ceramic... 

3. Đầu tư xây dựng cơ bản:  
Công tác đầu tư XDCB tháng 1/2017 chủ yếu tập trung vào việc giải ngân 

các nguồn vốn đã được bố trí trong kế hoạch năm 2016. UBND tỉnh đã giao kế 
hoạch vốn năm 2017 cho các đơn vị, địa phương triển khai thực hiện sớm ngay từ 
đầu năm. Dự ước khối lượng vốn đầu tư Nhà nước quản lý trên địa bàn thực hiện 
tháng 1/2017 ước đạt 235 tỷ đồng, tăng 8,4% so với cùng kỳ, trong đó vốn ngân 
sách Trung ương quản lý 67 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương quản lý 168 tỷ 
đồng6. 

4. Thương mại - dịch vụ: 
4.1. Nội thương: Tháng 1/2017, các doanh nghiệp, cá nhân tập trung sản 

xuất, kinh doanh các mặt hàng phục vụ Tết Nguyên đán. Đã tổ chức Hội chợ 
Xuân Quảng Bình năm 2017 với nhiều mặt hàng đa dạng, phong phú phục vụ nhu 
cầu của người dân. Dự ước tổng mức bán lẻ hàng hóa tháng 1/2017 đạt 1.668 tỷ 
đồng, tăng 18,4% so tháng trước và tăng 14,4% so cùng kỳ7. Đã chỉ đạo Chi cục 
Quản lý thị trường tập trung lực lượng, tăng cường công tác phối hợp với các ban, 
ngành để đấu tranh ngăn chặn có hiệu quả tình trạng buôn lậu, gian lận thương 
mại, sản xuất và kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng, thực phẩm bẩn, hàng 
cấm. Kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm8. 
                                           
4 Trong đó: ngành khai khoáng tăng 1,0%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 1,5%; ngành sản xuất và phân phối 
điện, khí đốt tăng 3,3%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 2,9%.    
5
 Các sản phẩm sản xuất chủ yếu ngành công nghiệp tháng 1 năm 2017 như sau: tinh bột sắn đạt 2.530 tấn, tăng 3,7%; 

bia đóng chai đạt 970 nghìn lít, tăng 0,5%; áo sơ mi đạt 601 nghìn cái, tăng 13,6%; clinker thành phẩm đạt 165.000 tấn, 
tăng 4,6%; xi măng đạt 111.650 tấn, giảm 1,8%; điện thương phẩm đạt 63 triệu kwh, tăng 3,3%; nước máy sản xuất đạt 
597 nghìn m3, tăng 3,2%; đá xây dựng đạt 231.778 m3 giảm 0,2%; mực đông lạnh đạt 100 tấn, giảm 27,7%; gạch xây 
dựng đạt 15,5 triệu viên, giảm 10,8%; gạch lát ceramic đạt 400 nghìn m2, giảm 23,1% so cùng kỳ… 
6 Ngành nông lâm nghiệp, thuỷ sản ước thực hiện 14,9 tỷ đồng, tăng 4,2%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo 9,7 
tỷ đồng, tăng 1,3%; ngành vận tải kho bãi 143,3 tỷ đồng, tăng 8,7%; ngành an ninh quốc phòng, quản lý nhà nước 
13,9 tỷ đồng, tăng 9,5%; ngành giáo dục và đào tạo 10,9 tỷ đồng, tăng 2,1%; ngành y tế và hoạt động trợ giúp xã 
hội 10,6 tỷ đồng, tăng 3,9% so với cùng kỳ. 
7 Trong đó: kinh tế Nhà nước ước đạt 62,5 tỷ đồng, giảm 2,9%; kinh tế tập thể 1,1 tỷ đồng, giảm 34,4%; kinh tế cá 
thể 1.013 tỷ đồng, tăng 17,9%; kinh tế tư nhân 291 tỷ đồng, tăng 11% so cùng kỳ. 
8 Trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các Đội Quản lý thị trường đã thực hiện 139 lượt kiểm tra, phát hiện 
114 vụ vi phạm, đã xử lý 109 hành vi vi phạm, trong đó phạt tiền 101 vụ, tịch thu hàng hóa không xác định người 
vi phạm 08 vụ. Tổng số tiền phạt hành chính, tiền bán hàng tịch thu, trị giá hàng tịch thu chưa bán và trị giá hàng 
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4.2. Du lịch: Dự ước số khách du lịch đến Quảng Bình tháng 1/2017 đạt 
57,9 ngàn lượt khách, tăng 4,1% so với tháng trước, giảm 42,7% so cùng kỳ. 
Doanh thu lưu trú, ăn uống, du lịch lữ hành tháng 1/2017 ước đạt 132 tỷ đồng, 
tăng 6% so với tháng trước, giảm 11,6% so cùng kỳ. 

4.3. Hoạt động vận tải: Do trùng vào dịp Tết Nguyên đán nên nhu cầu đi lại 
và vận chuyển hàng hóa của người dân tăng cao. Khối lượng vận chuyển hàng 
hoá tháng 1/2017 ước đạt 1,7 triệu tấn, tăng 3,7% so cùng kỳ; Khối lượng hàng 
hoá luân chuyển ước đạt 82,5 triệu tấn.km, tăng 4,2% so cùng kỳ. Tổng số hành 
khách vận chuyển ước đạt 1,7 triệu hành khách, tăng 4% so cùng kỳ; khối lượng 
hành khách luân chuyển ước đạt 80,2 triệu hk.km, tăng 4,1% so cùng kỳ. Doanh 
thu vận tải tháng 1/2017 đạt 225 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ. 

5. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường: 
Đã tích cực, tập trung giải quyết kịp thời các hồ sơ giới thiệu địa điểm sử 

dụng đất, giao đất của các tổ chức và doanh nghiệp9. Hoàn thành việc giao kế 
hoạch sử dụng đất năm 2017 cho các huyện, thị xã, thành phố. Tập trung chỉ đạo 
thực hiện thống kê đất đai năm 2016. Đẩy mạnh công tác phát triển quỹ đất, tổ 
chức đấu giá, giao quyền sử dụng đất, đồng thời triển khai thực hiện chủ trương 
xã hội hóa phát triển quỹ đất trên địa bàn tỉnh, trong đó ưu tiên các dự án có vị trí 
thuận lợi, dễ thực hiện, có hiệu quả kinh tế - xã hội cao, có tổng mức đầu tư lớn.  

Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện Dự án tổng thể xây dựng hệ 
thống hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu quản lý đất đai tỉnh Quảng Bình. Xây dựng 
cơ sở dữ liệu đất đai cho 6/8 huyện, thị xã, thành phố10.  

Tiếp tục chỉ đạo các địa phương, các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh thực 
hiện nghiêm túc các quy định về quản lý, hoạt động khai thác khoáng sản, khai 
thác tài nguyên nước. Hoàn chỉnh bộ thủ tục hành chính trong lĩnh vực môi 
trường thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện và UBND cấp xã. 

6. Phát triển doanh nghiệp: 
6.1. Thành lập doanh nghiệp: Trong tháng 01/2017, đã cấp giấy chứng 

nhận đăng ký doanh nghiệp cho 35 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 105 tỷ đồng; 
thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của 20 doanh nghiệp, trong đó: 4 
doanh nghiệp giải thể tự nguyện, 16 doanh nghiệp giải thể do vi phạm pháp luật. 

                                                                                                                                      
tiêu hủy là 1.107.644.000 đồng. Trong đó, số tiền phạt vi phạm hành chính 316.800.000 đồng, tiền bán hàng tịch 
thu 244.127.000 đồng, trị giá hàng tịch thu chưa bán ước tính 508.464.000 đồng, trị giá hàng hóa xử lý tịch thu tiêu 
hủy, buộc tiêu hủy tại chỗ 38.253.000 đồng. Tổng số tiền đã nộp ngân sách nhà nước là: 476.160.000 đồng. 
9 tiếp nhận và xử lý 06 hồ sơ giao đất (1,99 ha); cho thuê đất 12 hồ sơ (55,40 ha); thu hồi đất 06 hồ sơ (6,14 ha). 
Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 534.273 giấy chứng nhận QSD đất với diện tích 592.976,87 ha/616.913,08 ha, đạt 
96,12%. 
10 Đã đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Quảng Trạch và thị xã Ba Đồn; tiếp tục triển khai xây dựng 
cơ sở dữ liệu đất đai các huyện: Lệ Thủy, Quảng Ninh, Bố Trạch và Tuyên Hóa. 
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Tính đến hết tháng 01/2017, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh là 
4.801 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 25.900 tỷ đồng.  

6.2. Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp: Triển khai thực hiện Đề án sắp xếp, 
chuyển đổi 4 Công ty nông, lâm trường theo đúng lộ trình. Phấn đấu, chính thức 
chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần trong năm 201711. Các 
doanh nghiệp nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ đang điều chỉnh, bổ sung, 
sửa đổi điều lệ tổ chức, hoạt động theo quy định. Công ty TNHH MTV Môi 
trường và Phát triển đô thị Quảng Bình dự kiến sẽ tiến hành Đại hội cổ đông trong 
quý I/2017. Công ty cổ phần Sửa chữa đường bộ và XDTH Quảng Bình và Công 
ty cổ phần Sửa chữa đường bộ và XDTH II Quảng Bình đang triển khai các thủ 
tục chuyển giao quyền đại diện chủ sở hữu vốn nhà nước về Tổng công ty Đầu tư và 
Kinh doanh vốn nhà nước (SCIC). 

7. Kinh tế đối ngoại và xúc tiến đầu tư: 
7.1. Công tác ngoại vụ: Các cơ quan, đơn vị thực hiện đúng Quy chế quản 

lý đoàn ra, đoàn vào, đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả. Trong tháng 01/2017, có 07 
đoàn ra với 10 lượt người đi Lào, Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản... với mục 
đích tham dự hội nghị, học tập; có 05 đoàn vào với 22 lượt người đến tỉnh để 
tham gia hoạt động nhân đạo, thăm Tết Nguyên đán.  

7.2. Kinh tế đối ngoại:  
a. Các dự án ODA: Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân các 

dự án ODA theo kế hoạch đề ra. Trong tháng 1, tập trung thẩm định, trình phê 
duyệt kế hoạch ngân sách và hoạt động năm 2017 cho các dự án. Đã tổ chức Hội 
thảo đánh giá giữa kỳ Dự án Hỗ trợ kỹ thuật (PPTA) của Dự án hạ tầng cơ bản 
cho tăng trưởng toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị.  

b. Các dự án NGO: Trong tháng 1, tiếp nhận 01 dự án NGO: Hỗ trợ phục 
hồi sớm cho cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2016 tại tỉnh Quảng Bình       
(giai đoạn 2) do Tổ chức Cứu trợ Trẻ em Quốc tế tại Việt Nam tài trợ với kinh phí 
2,7 tỷ đồng. 

7.3. Công tác xúc tiến đầu tư: Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực 
hiện các dự án đã được cấp Giấy chứng nhận đầu tư; ký kết thoả thuận hợp tác 
đầu tư. Trong tháng 01/2017, đã phê duyệt chủ trương đầu tư 05 dự án của nhà 
đầu tư với tổng mức đầu tư 83,4 tỷ đồng. Các cấp, các ngành theo phân công của 
UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đã được 
cấp Giấy chứng nhận đầu tư; ký kết thoả thuận hợp tác đầu tư, nhất là đối với các 
                                           
11
 Trên cơ sở phương án đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án sắp xếp, chuyển 

đổi 4 Công ty nông, lâm trường, trong đó cổ phần hoá Công ty TNHH MTV Việt Trung, Công ty TNHH MTV Lệ 
Ninh – Quảng Bình; duy trì, củng cố, phát triển và tái cơ cấu công ty lâm nghiệp Nhà nước nắm giữ 100% vốn 
điều lệ đối với Công ty TNHH MTV LCN Long Đại và Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình. Hiện nay, 
Công ty TNHH MTV Việt Trung, Công ty TNHH MTV Lệ Ninh – Quảng Bình đã thuê tư vấn xác định giá trị 
doanh nghiệp để trình UBND tỉnh phê duyệt theo tiến độ. 
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dự án trọng điểm của tỉnh12. UBND tỉnh đã ban hành Quy định về trình tự, thủ tục 
thực hiện dự án đầu tư có sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, trong đó cắt giảm tối thiểu 
20% thời gian thực hiện các thủ tục tại các cơ quan nhà nước (Quyết định số 
01/2017/QĐ-UBND ngày 05/01/2017 của UBND tỉnh Quảng Bình). 

UBND tỉnh rà soát 27 dự án đầu tư chậm tiến độ, trong đó đã Quyết định thu 
hồi đất 8 dự án13 và đồng ý chủ trương gia hạn tiến độ cho 19 dự án với điều kiện 
các nhà đầu tư hoàn thành nghĩa vụ thuế trong năm 2016. Đến ngày 31/12/2016, 
đã có 10 dự án hoàn thành nghĩa vụ thuế với số tiền: 2,903 tỷ đồng14; 5 dự án đã 
nộp 1 phần và 04 dự án chưa thực hiện theo cam kết gồm: Công ty CP Delta 
(1,906 tỷ đồng); Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Nghiệp Tàu Thuỷ Quảng 
Bình (2,62 tỷ đồng); Công ty Cổ phần Đông Dương miền Trung (6,944 tỷ đồng); 
Công ty TNHH sản xuất và Thương mại dịch vụ Cát Biển (3,570 tỷ đồng). 

8. Tài chính, tín dụng:  
8.1. Tài chính: Tổng thu ngân sách Nhà nước tháng 1 ước 160 tỷ đồng, đạt 

4,9% KH, bằng 78,6% SCK15. Một số khoản thu chủ yếu: thu ngoài quốc doanh 48,4 
tỷ đồng, bằng 81,3%; thu doanh nghiệp TW 10,5 tỷ đồng, tăng 21%; thu thuế trước 
bạ 20,5 tỷ đồng, bằng 96,5% so cùng kỳ... Tổng chi NSNN trên địa bàn ước thực 
hiện 589 tỷ đồng, bằng 7,1% kế hoạch, tăng 9% so cùng kỳ16. 

8.2. Tín dụng: Các tổ chức tín dụng tiếp tục đẩy mạnh huy động vốn và cho 
vay phát triển kinh tế địa phương. Tổng số vốn huy động của các tổ chức tín dụng 

                                           
12 Dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC: đang triển khai thi công đường ngoài hàng rào khu 
vực dự án nối xã Gia Ninh đi xã Hải Ninh, Chỉ đạo huyện Quảng Ninh và các đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện 
các giải pháp đảm bảo an ninh, trật tự trên địa bàn, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, đơn vị, địa 
phương liên quan trong phối hợp, hỗ trợ Tập đoàn FLC triển khai thực hiện Dự án; Dự án Trung tâm thương mại 
Vincom: đang hoàn thiện khối Shophouse, triển khai xây dựng khối nhà chính Trung tâm Thương mại; Nhà máy 
nhiệt điện Quảng Trạch I: hiện nay đang triển khai bàn giao mặt bằng từ Tập đoàn Dầu khí sang Tập đoàn Điện 
lực; Dự án xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào: Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 
về việc đồng ý chủ trương đàm phán Hiệp định giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và 
Chính phủ Công hòa Dân chủ nhân dân Lào về xây dựng Kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu Hòn La – 
Khăm Muộn; Dự án Nhà máy May S&D giai đoạn 2: Đến nay dự án đã thi công hoàn thành các hạng mục, dự kiến 
trong tháng 2/2017 sẽ lắp đặt máy móc, thiết bị sản xuất đưa vào hoạt động. 
13 Dự án Xây dựng cơ sở chế biến và dự trữ thức ăn gia súc của Công ty TNHH Nam Bình Đạt đã đổi tên thành 
Công ty Nam Bình Đạt Hiển Vinh-Minh Cường; Dự án Xây dựng Nhà máy gạch Tuynen của Công ty CP Đầu tư 
và Xây dựng Đại Long; Dự án Xây dựng Trung tâm Thương mại và Dịch vụ Hoài Thu của DNTN Thương mại và 
dịch vụ Hoài Thu; Dự án Xây dựng nhà máy kết cấu thép của Công ty TNHH Địa Cầu Xanh; Dự án Khu du lịch 
nghỉ dưỡng suối nước nóng Bang của Công ty TNHH Tập Đoàn Đông Dương; Dự án xây dựng khách sạn, siêu thị 
H&C của Công ty TNHH XDTH Hoàng Hà; Dự án Xây dựng Trung tâm bồi dưỡng và nhà nghỉ của Chi nhánh 
ngân hàng phát triển Quảng Bình; Dự án XD Nhà máy  sản xuất Block bê tông nhẹ của Công ty Cổ phần Việt Nam 
Tiến (nay là  Công ty CP Việt Nam Tiến Hiển Vinh - Minh Cường). Sau thời hạn 6 tháng kể từ ngày quyết định 
thu hồi đất, Sở Kế hoạch và Đầu tư sẽ ra Quyết định chấm dứt hoạt động dự án đầu tư theo quy định. 
14 Công ty CP Tập đoàn Linh Thành; Công ty TNHH Văn Minh đô thị; Công ty TNHH Bệnh viện Đa khoa Bình 
An; Công ty CP Du lịch Sài Gòn Quảng Bình; Công ty CP Tập đoàn 76; Công ty TNHH Tập đoàn Sơn Hải, Công 
ty TNHH Tư vấn và đầu tư Hoàng Gia Phát, Công ty TNHH Xây dựng Thành An, Công ty TNHH Thương mại 
dịch vụ Gianh Thuý. 
15 Trong đó: thu nội địa 151 tỷ đồng, đạt 4,8% dự toán địa phương; bằng 77,2% SCK; thu thuế xuất nhập khẩu 9 tỷ đồng, 
bằng 8,5% dự toán địa phương, tăng 14,2% SCK 
16 Trong đó, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 103 tỷ đồng, bằng 4,75%; chi thường xuyên ước thực hiện 467 tỷ 
đồng, bằng 8,3% dự toán. 
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đến cuối tháng 1 đạt 26.870 tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm. Tổng dư nợ cho 
vay cuối tháng 1 đạt 36.690 tỷ đồng, tăng 1% so với đầu năm. 

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI 
1. Giáo dục đào tạo:   
Trong tháng 1, ngành giáo dục - đào tạo tập trung chủ yêu cho công tác sơ 

kết học kỳ I, triển khai chương trình học kỳ II năm học 2016 - 2017. Đã chỉ đạo, 
kiểm tra chuyên đề "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực", kiểm tra 
trường đạt chuẩn Quốc gia các cấp học; thư viện đạt chuẩn các trường THPT. 
Thanh tra, kiểm tra một số trường THPT, phòng GDĐT các huyện, thị xã, thành 
phố trong việc quản lý dạy thêm, học thêm, thực hành tiết kiệm, phòng chống 
tham nhũng. 

Trong tháng, đã tổ chức cho các em học sinh tham gia kỳ thi chọn học sinh 
giỏi Quốc gia lớp 12 năm học 2016-2017, toàn tỉnh có 58 thí sinh dự thi với 9 
môn. Kỳ thi đã diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế. 

2. Khoa học công nghệ: 
Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ được tăng cường. Các 

đề tài, dự án đã tập trung vào việc ứng dụng tiến bộ khoa học - công nghệ phục vụ 
phát triển kinh tế - xã hội. Trong tháng 1/2017, tổ chức họp Hội đồng tư vấn xác 
định các mô hình, nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2017; ban hành Kế hoạch 
phát triển và ứng dụng công nghệ sinh học tỉnh Quảng Bình đến năm 2020. Tăng 
cường công tác quản lý đo lường chất lượng góp phần tạo môi trường cạnh tranh 
lành mạnh giữa các cơ sở sản xuất kinh doanh và bảo vệ quyền lợi người tiêu 
dùng. 

3. Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: 
Công tác y tế và chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh, Sở Y 

tế đã phối hợp với các địa phương tăng cường công tác quản lý giá thuốc chữa 
bệnh và giá các dịch vụ y tế, bảo đảm người nghèo, đối tượng chính sách được 
khám, chữa bệnh theo đúng quy định. Tiếp tục duy trì và phát huy tốt hoạt động 
khám chữa bệnh tại các tuyến, tổ chức phục vụ khám chữa bệnh cho nhân dân 
trong dịp Tết. Đã chỉ đạo các bệnh viện, trạm y tế bố trí đầy đủ y, bác sỹ trực 
24/24 giờ để phục vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khoẻ nhân dân trong dịp Tết 
Nguyên đán. 

Để chủ động triển khai công tác phòng chống các loại dịch bệnh có nguy cơ 
xảy ra trong dịp Tết Nguyên đán, ngành Y tế đã chủ trì và phối hợp với các 
huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo các cơ quan chức năng, kiểm tra, giám sát chặt 
chẽ việc tuân thủ các quy định vệ sinh an toàn thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, 
kinh doanh, giết mổ, chế biến thực phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực 
phẩm cho người tiêu dùng. Qua kiểm tra đã xử lý nghiêm các hành vi vi phạm các 
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quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, chế biến thực phẩm, tập 
trung vào các thực phẩm có mức tiêu thụ cao trong dịp Tết như thịt và các sản 
phẩm từ thịt, thuỷ sản tươi sống, trứng, sữa tươi, rau quả tươi, mứt, hạt dưa, các 
loại nước chấm...  

4. Văn hoá - Thể thao: 
Trong tháng 1/2017, ngành Văn hoá, Thể thao phối hợp với các ngành, địa 

phương tổ chức chuỗi các hoạt động văn hóa, thể thao chào mừng kỷ niệm 87 
năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón Tết Nguyên đán Đinh 
Dậu 2017. Nhiều hoạt động văn hoá - thể thao diễn ra sôi nổi và rộng khắp trong 
toàn tỉnh. Một số huyện, thị xã, thành phố tổ chức chương trình văn nghệ mừng 
Đảng, mừng Xuân vào đêm giao thừa tại Trung tâm các huyện, thị xã, thành phố 
và trung tâm các xã, phường, thị trấn; tổ chức các hoạt động Chợ hoa Xuân Đinh 
Dậu năm 2017, trang trí đèn hoa trên các tuyến đường trung tâm để tạo không khí 
vui tươi, phấn khởi khi Tết đến, Xuân về. 

Trung tâm Văn hóa tỉnh phối hợp với các đơn vị, tổ chức liên quan tổ chức 
các hoạt động trưng bày sinh vật cảnh, tổ chức sinh hoạt CLB Thơ, CLB Đàn và 
Hát dân ca...; Trung tâm Thể dục thể thao tỉnh hướng dẫn các địa phương, đơn vị 
tập trung xây dựng kế hoạch giao lưu và thi đấu các giải bóng đá, bóng chuyền, 
cờ vua, cờ tướng, vật và các môn thể thao truyền thống khác nhân dịp Tết. 

5. Thông tin, truyền thông: 
Trong tháng 1/2017, tập trung chỉ đạo các cơ quan báo chí, các Phòng Văn 

hóa –Thông tin cấp huyện, các trang thông tin điện tử tổng hợp thực hiện tốt công 
tác tuyên truyền các sự kiện quan trọng về chính trị, xã hội, an ninh, quốc phòng 
của địa phương, đất nước. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hệ thống thư điện tử công 
vụ tỉnh và cổng thông tin điện tử tỉnh, hệ thống quản lý văn bản và điều hành; 
mạng truyền số liệu chuyên dùng, một cửa điện tử. Tổ chức Hội báo Xuân Đinh 
Dậu năm 2017 với chủ đề "Mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước, quê hương 
đổi mới"17. 

6. Lao động, Thương binh và xã hội: 
Công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, vùng ảnh hưởng 

thiên tai và sự cố môi trường biển trong dịp Tết Nguyên đán được các ngành, các 
địa phương quan tâm thực hiện. UBND tỉnh đã thực hiện phân bổ kịp thời 1.669,2 
tấn gạo hỗ trợ Tết Nguyên đán, giáp hạt năm 2017; thăm và tặng quà của Chủ tịch 
nước, của tỉnh, của các đơn vị, tổ chức, cá nhân… cho các gia đình chính sách, gia 

                                           
17 , Hội báo Xuân Đinh Dậu năm 2017 có sự tham gia của 600 bản báo với gần 270 đầu báo, tạp chí Xuân của các 
cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố, ngành, địa phương và khoảng 500 cuốn sách viết về Đảng Cộng sản Việt 
Nam, lãnh tụ Hồ Chí Minh 
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đình có hoàn cảnh khó khăn và các đối tượng khác trên địa bàn toàn tỉnh trong dịp 
Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 với số tiền 11,731 tỷ đồng18. 

Công tác giải quyết các chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sỹ và 
người có công thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước. Đảm bảo kinh 
phí chi trả trợ cấp thường xuyên hàng tháng gồm cả tháng 01 và tháng 02/2017 
cho trên 23.200 đối tượng người có công. 

Công tác Bảo vệ và chăm sóc trẻ em được các cấp, các ngành quan tâm. Đã 
hướng dẫn Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội các 
huyện, thị xã, thành phố tổ chức các hoạt động vui chơi, thăm, tặng quà cho trẻ 
em đặc biệt khó khăn nhân dịp Tết Nguyên đán. 

7. Công tác nội chính, thanh tra, tư pháp: 
7.1. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền: 

Trong tháng, UBND tỉnh đã quyết định giao biên chế công chức hành chính, 
số lượng người làm việc cho các sở, ban, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thị 
xã, thành phố, các hội đặc thù năm 2017; ban hành Kế hoạch sắp xếp, kiện toàn, 
nâng cao hiệu quả hoạt động các đơn vị sự nghiệp công lập. 

Hướng dẫn các sở, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố chấm điểm 
Bộ chỉ số Cải cách hành chính cấp tỉnh năm 2016 và trình UBND tỉnh quyết định 
công bố xếp hạng; Hướng dẫn các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai kế 
hoạch CCHC năm 2017. Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công 
chức năm 2017. 

Trong tháng 1/2017, Bộ Xây dựng đã ban hành Quyết định về việc công 
nhận khu vực thị trấn Kiến Giang (huyện Lệ Thủy), Hoàn Lão (huyện Bố Trạch) 
mở rộng đạt tiêu chí đô thị loại IV. 

Công tác QLNN về tôn giáo được chú trọng, tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, 
tôn giáo cơ bản đúng quy định. Các ngành, các cấp quan tâm, tạo điều kiện cho bà 
con giáo dân, phật tử tham gia phát triển kinh tế, xã hội. Đã tổ chức thăm, hỏi 
chức sắc Phật giáo nhân dịp Tết Nguyên đán 2017. 

7.2. Công tác tư pháp: 

Đã làm tốt công tác thẩm định, góp ý cho các văn bản QPPL, tiến hành tự 
kiểm tra các văn bản QPPL. Trong tháng, đã góp ý 06 dự thảo văn bản QPPL của 
Trung ương, tự kiểm tra 06 quyết định do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra 31 Nghị 
quyết và 04 Quyết định do HĐND và UBND cấp huyện ban hành. Qua tự kiểm 

                                           
18 Chủ tịch nước tặng các đối tượng chính sách 28.423 suất quà, trị giá 5.767 triệu đồng. Lãnh đạo tỉnh đã tổ chức 
19 đoàn thăm và tặng quà đại diện các gia đình chính sách 139 suất, trị giá 180,7 triệu đồng. Đã ủy quyền cho Bộ 
Chỉ huy Quân sự tỉnh, Công an tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, các 
huyện, thị xã, thành phố thăm các đối tượng có liên quan theo quy định ở các địa phương, đơn vị. Ủy ban Mặt trận 
Tổ quốc các cấp, các tổ chức thành viên và các đơn vị, doanh nghiệp đã thăm và tặng 13.861 suất quà cho đối 
tượng hộ nghèo, các đối tượng chính sách với số tiền và hàng trị giá là 4,439 tỷ đồng… 
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tra, cơ bản các văn bản trên đều ban hành đúng quy định, phù hợp với đặc điểm 
tình hình của địa phương.  

Tham mưu UBND tỉnh công bố mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ các thủ tục 
hành chính thuộc nhiều lĩnh vực19. Hoạt động công chứng cơ bản đáp ứng được 
nhu cầu của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn. Công tác bán đấu giá tài sản, các 
hoạt động trong lĩnh vực hành chính tư pháp, thủ tục đăng ký hộ tịch có yếu tố 
nước ngoài được thực hiện theo đúng quy định.   

7.3. Công tác thanh tra, khiếu nại tố cáo: 

Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành các cuộc thanh tra hành chính, 
thanh tra chuyên ngành theo chương trình, kế hoạch đã được duyệt; đồng thời tổ 
chức xây dựng chương trình kế hoạch thanh tra năm 2017. Trong tháng, đã thực 
hiện 39 cuộc thanh tra, kiểm tra về công tác quản lý tài chính ngân sách; đầu tư 
xây dựng; thực hiện nghĩa vụ thuế đối với ngân sách nhà nước... Qua thanh tra, 
kiểm tra phát hiện sai phạm với số tiền 425 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 130 triệu 
đồng, xử phạt vi phạm hành chính 295 triệu đồng. 

Công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh; lãnh đạo và cán 
bộ tiếp dân của các cơ quan, đơn vị đã thực hiện xử lý kịp thời đơn khiếu nại, tố 
cáo của công dân đúng thời gian quy định. Trong tháng 1, toàn tỉnh đã tiếp 110 
lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; tiếp nhận 102 đơn khiếu 
nại, tố cáo, kiến nghị của công dân. 

Thanh tra tỉnh đôn đốc, hướng dẫn các địa phương, đơn vị thực hiện việc kê 
khai tài sản, thu nhập và công khai bản kê khai tài sản, thu nhập năm 2016 theo 
quy định. Tiếp tục thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến 
2020 theo Quyết định 3368/QĐ-UBND và 2539/QĐ-UBND; Nghị quyết 82/NQ-
CP của Chính phủ về chương trình hành động thực hiện kết luận số 21-KL/TW 
tiếp tục thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 3, BCH TW Đảng khóa X về "tăng 
cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí 
giai đoạn 2012-2016".  

8. Quốc phòng, an ninh: 
8.1. Quốc phòng, an ninh: 

Tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và hai 
tuyến biên giới tiếp tục được giữ vững. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ 
đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh thực hiện nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu 
trong dịp kỷ niệm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và đón Xuân Đinh 

                                           
19 05 TTHC trong lĩnh vực Thương mại quốc tế thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Công Thương tỉnh Quảng 
Bình; 01 TTHC trong lĩnh vực Bán đấu giá tài sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh Quảng Bình;  
02 TTHC trong lĩnh vực Quy hoạch - Kiến trúc thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh Quảng Bình;  
12 TTHC trong lĩnh vực Cấp giấy phép xây dựng áp dụng tại UBND cấp huyện tỉnh Quảng Bình; 09 TTHC trong 
lĩnh vực Lâm nghiệp (Kiểm lâm) áp dụng tại UBND tỉnh, Sở Nông nghiệp và PTNT, Chi cục Kiểm lâm... 
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Dậu. Công an tỉnh mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh 
quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, bảo vệ Tết Nguyên đán. Các huyện, thị 
xã, thành phố đã tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn xã hội trên địa 
bàn và được các xã, phường, thị trấn triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo cho 
nhân dân đón Tết, vui xuân an toàn, lành mạnh.  

Tuy vậy, tình trạng đốt pháo nổ, pháo hoa lậu còn xảy ra ở nhiều địa phương, 
mặc dù trước Tết tỉnh đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, phát 
hiện, bắt giữ nhiều vụ buôn bán, tàng trữ pháo trái phép (trước Tết đã bắt giữ 04 
vụ/05 đối tượng/340,8kg pháo). Phạm pháp hình sự xảy ra 10 vụ, làm chết 01 
người, bị thương 20 người, thiệt hại tài sản hơn 30 triệu đồng. 

8.2. Trật tự an toàn giao thông: 

Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, từ ngày 16/12/2016 đến 
15/01/2017, toàn tỉnh đã xảy ra 17 vụ tai nạn giao thông, làm 12 người chết, 11 
người bị thương, giảm 7 vụ, giảm 1 người chết, giảm 7 người bị thương so với 
cùng kỳ năm 2016, trong đó đường bộ 16 vụ; đường sắt 01 vụ, đường thuỷ không 
xảy ra tai nạn. 

Trong dịp Tết Nguyên đán, toàn tỉnh đã xảy ra 14 vụ tai nạn giao thông, làm 
chết 7 người, bị thương 16 người, thiệt hại khoảng 237 triệu đồng, tăng 9 vụ, tăng 
2 người chết và tăng 10 người bị thương so dịp Tết Nguyên đán năm 2016./. 

 
 Nơi nhận: 

- Văn phòng Chính phủ; 
- Vụ KTĐP&LT-Bộ KH&ĐT; 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- VP UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành cấp tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu VT, TH. 

            GIÁM ĐỐC 
 
 
 
 
 

              Đinh Hữu Thành 
 


