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Trong tháng 10, các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh đã tập trung 

khắc phục hậu quả của cơn bão số 10, triển khai thực hiện các giải pháp nhằm 
khôi phục sản xuất, kinh doanh sau bão nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu 
kế hoạch năm 2017 đã đề ra. Cụ thể như sau: 

I. VỀ KINH TẾ 

1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 
1.1. Nông nghiệp: 

Cây hàng năm: Do ảnh hưởng của cơn bão số 10, nhiều diện tích lúa vụ 
Mùa mất trắng, một số diện tích cây sắn vụ Hè Thu thu hoạch chậm nên ảnh 
hưởng đến năng suất, dự kiến thấp hơn so với năm trước1. 

Cùng với việc thu hoạch sản phẩm cây trồng, các địa phương tập trung chỉ 
đạo công tác chuẩn bị và triển khai sản xuất vụ Đông và Đông Xuân năm 2017-
2018. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của bão và trong tháng 10 mưa nhiều nên khâu 
làm đất và gieo trồng các loại cây vụ Đông gặp nhiều khó khăn, hiện nay mới 
được trồng rải rác tại các địa phương. 

Bão số 10 đã làm 6.610 ha cây cao su và nhiều diện tích cây ăn quả… gãy 
đổ, gây thiệt hại lớn cho người sản xuất. Trong tháng 10, các địa phương tập 
trung cắt cành, dựng lại những cây cao su có thể phục hồi; khai thác kiệt những 
cây không thể hồi phục, trồng dặm ở những diện tích cao su KTCB bị ảnh 
hưởng do bão... Sản lượng cao su khai thác trong tháng 10 giảm mạnh, dự ước 
đạt 300 tấn, giảm 48% so với bình quân các tháng trước; 10 tháng khai thác 
5.600 tấn, tăng 41,2% so cùng kỳ năm trước.  

Tình hình chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm phát triển tương đối ổn 
định2; chăn nuôi gia cầm tập trung được mở rộng quy mô và hệ số xuất chồng 
tăng; một số doanh nghiệp đang tích cực triển khai dự án chăn nuôi trâu, bò chất 
lượng cao. Dự ước sản lượng thịt hơi xuất chuồng 10 tháng đạt 61.969 tấn, tăng 
2,9% so cùng kỳ3.  

                                           
1 Diện tích một số cây trồng bị thiệt hại do bão số 10 là 10.433ha (rau màu vụ Thu Đông 1.978ha; cao su 
7.189ha; Cây ăn quả 1.266ha). Năng suất sắn ước đạt 183,7 tạ/ha, giảm 3,3% so cùng kỳ. 
2 Tổng đàn gia súc, gia cầm đến ngày 01/10/2017: Đàn trâu 37.300 con, tăng 0,2%; đàn bò 104.200 con, tăng 
0,6%; đàn lợn 351.189 con, giảm 0,3%; đàn gia cầm 3.541 ngàn con, tăng 1,5% so cùng kỳ. 
3 Cụ thể: Thịt trâu 1.705 tấn, tăng 5,5%; thịt bò 5.278 tấn, tăng 6,1%; thịt lợn 43.378 tấn, tăng 1,1%; thịt gia cầm 
11.608 tấn, tăng 8,2%; riêng thịt gà 8.495 tấn, tăng 10,6% so cùng kỳ 
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Ngành Thú y đã chủ động phối hợp với các ngành, địa phương triển khai 
tiêm phòng vắc xin cho đàn gia súc, gia cầm theo kế hoạch4. Tiếp tục đẩy mạnh 
công tác kiểm soát vận chuyển, thực hiện xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, 
kiểm soát giết mổ tập trung nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh. 

1.2. Lâm nghiệp:  

Do ảnh hưởng bão số 10 nên rừng trồng bị gãy đổ nhiều, buộc các chủ rừng 
đẩy nhanh tiến độ khai thác, theo đó sản lượng gỗ và củi khai thác từ rừng trồng 
trong tháng 10 tăng cao. Để giảm bớt khó khăn cho các chủ rừng, UBND tỉnh đã 
chỉ đạo các sở, ban, ngành, địa phương làm việc với các Công ty để cố gắng thu 
mua hết số gỗ rừng trồng bị gãy đổ. Dự ước tháng 10 sản lượng gỗ rừng trồng 
khai thác 36.000 m3, tăng 25,9%; 10 tháng đạt 261.000 m3, tăng 9,4%.  

Công tác trồng rừng, chăm sóc, bảo vệ rừng được các ngành, các địa 
phương quan tâm triển khai đúng kế hoạch. Dự ước tháng 10 diện tích trồng 
rừng tập trung 929 ha, tăng 5,8%; cây lâm nghiệp trồng phân tán 570 ngàn cây, 
tăng 3,6% so cùng kỳ. 10 tháng, diện tích rừng trồng mới tập trung 1.757 ha, 
tăng 3,5%; cây lâm nghiệp trồng phân tán 3.090 ngàn cây, tăng 3,9% so cùng 
kỳ. Đẩy mạnh kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp khai thác, buôn 
bán, vận chuyển gỗ, động vật hoang dã trái phép5. 

1.3. Thuỷ sản:  

Sản lượng thủy sản 10 tháng tăng cao so cùng kỳ; ước đạt 62.328 tấn, tăng 
15,7% SCK6, trong đó: sản lượng khai thác khai thác 51.948 tấn, tăng 20,1% so 
cùng kỳ7; sản lượng nuôi trồng thu hoạch 10.380 tấn, giảm 2,1% so cùng kỳ8. 
Sản lượng nuôi trồng thủy sản giảm do ảnh hưởng của cơn bão số 2, số 10 và 
dịch bệnh đốm trắng ở tôm xảy ra vào tháng 6,7 ở một số địa phương.  

Tiếp tục tập trung thực hiện tốt các chính sách khuyến khích phát triển 
đánh bắt thủy hải sản vùng biển xa của Chính phủ; nhiều hộ dân đã tập trung 
mua sắm, sửa sang phương tiện, ngư lưới cụ, thiết bị thông tin liên lạc... nâng 
cao năng lực đánh bắt, nhờ đó khai thác vùng biển xa bờ phát triển mạnh và 
mang lại hiệu quả kinh tế cao.  

                                           
4 Kết quả tiêm vắc xin đợt II năm 2017 tính đến ngày 25/10/2017 như sau: Tụ huyết trùng trâu/bò 40.235 liều, 
đạt 50,3% kế hoạch; dịch tả lợn, tam liên 30.410 liều, đạt 21,6% kế hoạch; cúm gia cầm 391.000 liều, đạt 39,1% 
kế hoạch; tai xanh lợn 5.750 liều, đạt 56,5% kế hoạch.   
5 Tháng 10/2017, phát hiện và lập biên bản xử lý 74 vụ (ngoại tỉnh 04 vụ), trong đó: Tịch thu 108,187m3 gỗ các 
loại; 01 cá thể ĐVHD; 40 kg Hương Giáng; 32 kg hạt Dổi... Thu nộp NS 495 triệu đồng. 10 tháng phát hiện 913 
vụ (18 vụ ngoại tỉnh), giảm 84 vụ so cùng kỳ, tịch thu 912,423 m3 gỗ các loại, thu nộp NS 7.996 triệu đồng. 
6 Trong đó: Cá đạt 49.799 tấn, tăng 18,9%; tôm đạt 4.357 tấn, giảm 10,5%; thủy sản khác đạt 8.172 tấn, tăng 
15,1% so cùng kỳ. 
7 Trong đó: Cá các loại 43.256 tấn, tăng 21,1%; tôm các loại 878 tấn, tăng 12,7%; thuỷ sản khác 7.813 tấn, tăng 
15,5% so cùng kỳ. 
8 Trong đó: Cá các loại 6.542,3 tấn, tăng 5,9%; tôm các loại 3.478,7 tấn, giảm 14,9%; thuỷ sản khác 359,5 tấn, 
tăng 7,6% so cùng kỳ. 
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Về công tác đền bù thiệt hại sự cố ô nhiễm môi trường biển: Tính đến ngày 
25/10, đã phê duyệt 2.626 tỷ đồng (bằng 98,8% số thiệt hại thực tế); đã giải ngân 
2.619 tỷ đồng, bằng 99,73% số đã phê duyệt. 

2. Công nghiệp: 
Tháng 10, các đơn vị sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì ổn định sản xuất. 

Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 10 ước tăng 5,4% so với tháng trước và tăng 
8,8% so cùng kỳ, tính chung 10 tháng, chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 6,7% so 
với cùng kỳ9.  

Chỉ số sản xuất công nghiệp ước thực hiện 10 tháng của một số ngành công 
nghiệp so cùng kỳ như sau: Ngành sản xuất trang phục tăng 13,8%; ngành chế biến 
gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 11,5%; ngành khai khoáng khác (đá 
xây dựng) tăng 6,7%; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 
5,9%; ngành sản xuất và phân phối điện tăng 4,1%; xử lý và cung cấp nước tăng 
4,0%; ngành in, sao chép bản ghi các loại tăng 3,9%; ngành sản xuất thuốc, hóa 
dược và dược liệu tăng 3,6%; ngành sản xuất đồ uống tăng 1,3%; ngành sản xuất 
hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 1,4%; ngành sản xuất chế biến thực phẩm 
giảm 12,5%... Một số sản phẩm công nghiệp tăng khá so cùng kỳ10  

3. Thương mại - dịch vụ: 
3.1. Thương mại: 
Thị trường bán lẻ hàng hoá có mức tăng trưởng khá. Dự ước tháng 10, tổng 

mức bán lẻ hàng hóa và sản phẩm dịch vụ đạt 1.540 tỷ đồng, tăng 2,4% so tháng 
trước; 10 tháng ước đạt 14.920 tỷ đồng, tăng 8,7% so cùng kỳ11. Lực lượng quản 
lý thị trường tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý vi 
phạm, thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết trên địa bàn12.  

3.2. Du lịch: 

Tháng 10, số lượt khách du lịch đến Quảng Bình đạt 0,23 triệu lượt khách, 
tổng số lượt khách 10 tháng đầu năm ước đạt 2,8 triệu lượt khách, tăng 56% so 
cùng kỳ, trong đó khách quốc tế ước đạt 61.000 lượt, tăng 81,3% so cùng kỳ. Dự 
ước 10 tháng, doanh thu lưu trú ước đạt 100 tỷ đồng, tăng 43,2%; doanh thu ăn 

                                           
9 Trong đó: ngành khai khoáng tăng 6,9%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 6,6%; ngành sản xuất và phân 
phối điện, khí đốt tăng 4,2%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 4,1%. 
10 Đá xây dựng tăng 5,6%; áo sơ mi tăng 13,9%; clinker thành phẩm tăng 7,7%; xi măng tăng 4,2%; điện thương 
phẩm tăng 4,1%; nước máy tăng 4,0% so cùng kỳ năm trước… 
11 Trong đó: Kinh tế nhà nước 702,5 tỷ đồng, tăng 21,1%; kinh tế tập thể 9,2 tỷ đồng, giảm 20,5%; kinh tế cá thể 
8.608 tỷ đồng, tăng 8,1%; kinh tế tư nhân 5.600 tỷ đồng, tăng 8,3% so cùng kỳ. 
12 Tháng 10/2017, lực lượng quản lý thị trường Quảng Bình đã kiểm tra 140 trường hơp̣, phát hiện 60 vụ vi 
phạm, đã xử lý 76 hành vi vi phạm (trong đó xử lý 19 hành vi từ tháng trước chuyển sang), trong đó: phạt tiền 62 
hành vi, tịch thu hàng hóa không xác định người vi phạm 14 hành vi. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền 
bán hàng tịch thu, tri ̣giá hàng tic̣h thu chưa bán, hàng tiêu hủy 1.414 triệu đồng. 
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uống ước đạt 1.397 tỷ đồng, tăng 16,3%; doanh thu lữ hành ước đạt 200 tỷ đồng, 
tăng 24% so cùng kỳ. 

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, liên kết, quảng bá, xúc tiến du 
lịch. Tổ chức thành công đêm thi trang phục dân tộc Hoa hậu hòa bình thế giới 
kết hợp tuyên truyền, quảng bá du lịch Quảng Bình thông qua website, 
facebook, các pano tấm lớn…; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện các hoạt động liên 
kết, xúc tiến phát triển đường bay Đồng Hới - Chiang Mai; kết nối hoạt động du 
lịch với Chiang Mai (Thái Lan) thông qua hoạt động đón tiếp, giới thiệu tìm 
hiểu địa điểm đầu tư du lịch đến các nhà đầu tư của Hiệp hội Du lịch Chiang 
Mai. Thẩm định đề án để triển khai phát triển các tuyến du lịch mới13. 

3.3. Hoạt động vận tải:  
Hoạt động vận tải đảm bảo nhu cầu đi lại và vận chuyển hàng hoá của nhân 

dân. Doanh thu vận tải 10 tháng ước đạt 2.425 tỷ đồng, tăng 7,7%; Tổng số hành 
khách vận chuyển 10 tháng 18,5 triệu hành khách, tăng 7,5%; Tổng số hành 
khách luân chuyển 10 tháng 860 triệu hk.km, tăng 8,1%; Khối lượng vận chuyển 
hàng hóa 10 tháng 16,9 triệu tấn, tăng 7,3%; Tổng khối lượng hàng hoá luân 
chuyển 10 tháng 918 triệu tấn.km, tăng 7,2% so cùng kỳ. 

4. Công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên, môi trường: 
Trong tháng, đơn vị tư vấn McKinsey&Company Việt Nam đã hoàn thiện 

dự thảo lần 1 Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng Bình đến 
năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 gửi lấy ý kiến các sở, ban, ngành cấp tỉnh, 
UBND các huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị liên quan. 

Đã tích cực, tập trung giải quyết kịp thời các hồ sơ giao đất, cho thuê đất 
của các tổ chức và doanh nghiệp; công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 
đất được triển khai quyết liệt14. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ cắm mốc ranh giới 
của các công ty nông, lâm nghiệp; đã cấp đổi được 127 giấy Chứng nhận Quyền 
sử dụng đất, phục vụ công tác cổ phần hóa 02 Công ty Việt Trung và Lệ Ninh15. 

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 lớn16. 

                                           
13 Đề án khai thác thử nghiệm tuyến du lịch hang Đại Ả, hang Over và hang Pigmy; Đề án khai thác thử 
nghiệm tuyến du lịch tìm hiểu văn hoá cộng đồng người Arem, Macoong. 
14 Trong tháng, tiếp nhận và xử lý 47 hồ sơ, trong đó: 06 hồ sơ giao đất (18,80 ha); cho thuê đất 06 hồ sơ (37,74 
ha); thu hồi đất 04 hồ sơ (96,17 ha). Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 535.750 giấy chứng nhận QSD đất với diện tích 
536.482 giấy với diện tích 592.504,44 ha/ 616.357,47 ha, đạt 96,13%. 
15 Gồm: 126 giấy CNQSD đất  của Công ty TNHH MTV Lệ Ninh, 05 giấy CNQSD của Công ty TNHH MTV 
Việt Trung để phục vụ cho công tác cổ phần hóa 2 Công ty. 
16 Dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc đường Trần Quang Khải: đang tổ chức giải phóng mặt bằng; Dự án 
Khu nhà ở thương mại phía Đông Nam Trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng Trạch: Đang lập hồ sơ yêu cầu để 
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Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành Dự án hoàn thiện hồ sơ địa chính và cơ sở 
dữ liệu quản lý đất đai trong năm 2017. Ban hành Quy chế phối hợp liên ngành 
trong công tác quản lý hoạt động khai thác cát, sỏi và bảo vệ tài nguyên cát, sỏi 
trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục tổ chức thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử 
dụng khoáng sản tỉnh Quảng Bình thời kỳ cuối giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 
đến 2025, Thông báo rộng rãi quy hoạch không đấu giá khai thác khoáng sản tỉnh. 

5. Tài chính, tín dụng: 
5.1. Tài chính:  

Trong tháng, các ngành, các địa phương tiếp tục tập trung triển khai thực 
hiện các giải pháp đôn đốc thu nộp ngân sách kịp thời, đúng tiến độ. 10 tháng 
đầu năm, dự ước tổng thu ngân sách trên địa bàn 2.625 tỷ đồng, đạt 80,8% dự 
toán địa phương, tăng 11,5% so cùng kỳ17.  

Việc quản lý, điều hành chi ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm theo 
đúng Luật Ngân sách nhà nước, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của các ngành, địa 
phương, đơn vị. Tổng chi ngân sách NSNN trên địa bàn 10 tháng đầu năm thực 
hiện 6.710 tỷ đồng, đạt 81,3% dự toán địa phương18. 

5.2. Tín dụng:  

Các tổ chức tín dụng tiếp tuc̣ 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 đến cuối tháng 
10 ước đạt 31.310 tỷ đồng, tăng 0,98% so tháng trước và tăng 14,4% so đầu 
năm. Tổng dư nợ cho vay cuối tháng 10 ước đạt 38.440 tỷ đồng, tăng 1,32% so 
tháng trước và tăng 5,6% so đầu năm. Tổng dư nợ cho vay tăng thấp là do nhà 
đầu tư Thái Lan SCG mua lại 02 nhà máy xi măng (Sông Gianh và Văn Hóa) và 
trả nợ ngân hàng với số tiền 2.539 tỷ đồng. 

6. Quản lý đầu tư xây dựng: 
6.1. Đầu tư từ ngân sách: Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc thực hiện Nghị quyết 

số 70/NQ-CP ngày 03/8/2017 của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ 
yếu đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 
2017, nhất là các dự án trọng điểm của tỉnh. Việc thực hiện khối lượng và giải 
ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản đảm bảo theo tiến độ. Khối lượng vốn đầu tư 

                                                                                                                                    
tiến hành lựa chọn nhà đầu tư; Dự án Khu nhà ở thương mại phía Tây trung tâm huyện lỵ mới huyện Quảng 
Trạch: Trình thẩm định và phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án; đang lập hồ sơ yêu cầu; Dự án Khu 
nhà ở thương mại tại Trung tâm hành chính mới xã Nhân Trạch, huyện Bố Trạch: Đang lập hồ sơ yêu cầu để 
tổ chức lựa chọn nhà đầu tư;... 
17 Trong đó: thu nội địa 2.520 tỷ đồng, đạt 80,1% DTĐP, tăng 12%; thu thuế xuất nhập khẩu 105 tỷ đồng, đạt 
100,6% DTĐP, tăng 1,6% so cùng kỳ. Một số khoản thu đạt khá cao so cùng kỳ như: Thu ngoài quốc doanh đạt 
110% so dự toán tỉnh giao, tăng 51% so cùng kỳ; Thu phí và lệ phí đạt 80,3% so dự toán tỉnh giao, tăng 49,4% 
so cùng kỳ; Thu tiền thuê đất đạt 156% so dự toán tỉnh giao, tăng 2,1% so cùng kỳ; Thuế thu nhập cá nhân  đạt 
83,6% so dự toán tỉnh giao, tăng 14,8% so cùng kỳ; Phí và lệ phí đạt 80,3% so dự toán tỉnh giao, tăng 49,4% so 
cùng kỳ;… 
18 Theo báo cáo của KBNN tỉnh đến ngày 20/10/2017. 
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Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh tháng 10 ước thực hiện 345 tỷ đồng, tăng 
13,8% so cùng kỳ; 10 tháng, ước thực hiện 2.998 tỷ đồng, tăng 7,9% so cùng 
kỳ19. Dự ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đến 31/10/2017 đạt 67%. 

Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững: 

Đôn đốc, chỉ đạo các ngành xây dựng Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 
2016-2020 vốn NSTW của 02 Chương trình MTQG. Thành lập Đoàn thẩm định, 
Hội đồng thẩm định để thẩm định, xét công nhận các xã đăng ký đạt chuẩn nông 
thôn mới năm 2017. Đôn đốc các xã, UBND các huyện, thị xã đánh giá, thẩm 
định và hoàn chỉnh hồ sơ các xã đạt chuẩn nông thôn mới về Văn phòng điều 
phối nông thôn mới tỉnh trước ngày 17/11/2017. Tổng hợp, chuẩn bị cho Hội 
đồng thẩm định các xã đạt chuẩn NTM năm 2017 họp vào cuối tháng 11/2017.  

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, tập trung thẩm điṇh báo cáo kinh tế - 
ky ̃thuâṭ, kế hoac̣h lưạ choṇ nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lưạ choṇ nhà thầu 
của các dư ̣án ODA. Tổng hợp kế hoạch vốn (đối ứng, NSTW cấp phát, vay lại) 
của các dự án ODA; đăng ký bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công trung hạn các 
dự án đã được ký Hiệp định20. 

Hợp tác công - tư (PPP) được chú trọng, các dự án BT được tập trung chỉ 
đạo và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ21. Trong tháng, Sở Kế hoạch và 
Đầu tư phối hợp Bộ Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hội thảo về công tác lập dự án, 
đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư PPP nhằm tháo gỡ khó khăn, vương mắc trong quá 
trình thực hiện cho các Sở, ngành đơn vị liên quan và một số nhà đầu tư quan 
tâm dự án thực hiện theo hình thức đối tác công tư. 

6.2. Đầu tư từ ngoài ngân sách: Tháng 10, đã phê duyệt chủ trương đầu tư 
04 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư hơn 23 tỷ đồng; 10 
tháng đã phê duyệt chủ trương đầu tư 69 dự án của nhà đầu tư trong nước với 
tổng mức đầu tư hơn 2.078 tỷ đồng. Các dự án FDI tiếp tục được đầu tư và triển 

                                           
19 Trong đó: Vốn ngân sách Trung ương quản lý ước thực hiện 760 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương quản lý 
ước thực hiện 2.238 tỷ đồng. 
20 Đối với các dự án khởi công mới và đang vận động: Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa 
phương (LRAMP), Dự án sửa chữa, nâng cao an toàn đập (WB8); Dư ̣án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dự 
liệu đất đai vay vốn WB: Thưc̣ hiêṇ theo kế hoac̣h đươc̣ giao, tuy nhiên do chưa đươc̣ bố trı́ vốn, nên tiến đô ̣giải 
ngân châṃ; Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải tiểu dư ̣án Thành phố Đồng Hới: Đa ̃ đàm phán 
hiêp̣ điṇh vay vốn, đang chờ phê chuẩn kết quả đàm phán; Dự án phát triển hạ tầng, môi trường đô thị để ứng 
phó với biến đổi khí hậu thành phố Đồng Hới: Đa ̃ ký kết hiêp̣ điṇh, đang điều chı̉nh, bổ sung dư ̣ án; Dự án hạ 
tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diêṇ các tı̉nh Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị, Chương trı̀nh hỗ trơ ̣
hai chương trı̀nh muc̣ tiêu quốc gia (vốn WB): Ngày 31/10 tiến hành đàm phán ký kết hiêp̣ điṇh; Dư án Hiêṇ đại 
hóa ngành Lâm nghiêp̣ và Tăng cường tı́nh chống chiụ vùng ven biển (vốn WB): đang đàm phán ký kết hiêp̣ 
điṇh, Thường vu ̣tı̉nh ủy đa ̃ có thông báo thống nhất chủ trương đầu tư, Đang hoàn thiêṇ phương án sử duṇg và 
trả nơ ̣vốn vay trı̀nh HĐND tı̉nh thông qua; Trı̀nh UBND tı̉nh phê duyêṭ dư ̣án thành phần. 
21 Dự án Xây dựng hạ tầng công viên vui chơi giải trí thuộc khu công viên Cầu Rào theo hình thức BT và một số 
dự án BT khác đang triển khai công tác chuẩn bị. 
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khai hoạt động theo tiến độ. Trong tháng, thưc̣ hiêṇ thủ tuc̣ điều chı̉nh chủ 
trương đầu tư cho dư ̣ án Nhà máy phân loại, xử lý rác thải, sản xuất biogas và 
phân bón khoáng hữu cơ của Công ty TNHH Phát triển dư ̣ án Viêṭ Nam, trong 
đó điều chı̉nh tăng vốn đầu tư của dư ̣án thêm 200 tỷ đồng.  

6.3. Giám sát đầu tư tiếp tục được tăng cường, việc quản lý tiến độ và chất 
lượng công trình được chú trọng; tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện 
các dự án đã được cấp chủ trương đầu tư và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.  

7. Hoạt động 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. Tháng 10/2017, có 21 đoàn ra với 120 lượt người 
đi nước ngoài; có 17 đoàn vào với 38 lượt người đến tỉnh. 

7.2. Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư:  
Tập trung chỉ đạo rà soát, đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư22, qua 

đó tháo gỡ những khó khăn vướng mắc cho các nhà đầu tư; đồng thời kiên quyết 
thu hồi các dự án chậm tiến độ. UBND tỉnh đã làm việc với lãnh đạo Công ty cổ 
phần Tập đoàn FLC để bàn các biện pháp tiếp tục triển khai Dự án quần thể 
resort, biệt thự nghỉ dưỡng và giải trí cao cấp của Tập đoàn FLC trên địa bàn tỉnh; 
trực tiếp làm việc với nhiều Đoàn doanh nghiêp̣ trong và ngoài nước đến tı̀m hiểu 
hơp̣ tác đầu tư tại tỉnh; tổ chức hội nghị gặp mặt các nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh 
quý III năm 2017... Hướng dẫn các thủ tục cho nhà đầu tư để hưởng các chính 
sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh. Hoàn thiêṇ Ấn phẩm “Cơ hôị Vàng – Miền 
Trung Viêṭ Nam” theo yêu cầu của VCCI Đà Nẵng. Thiết kế tài liêụ giới thiêụ 
tiềm năng đầu tư, thương maị và du lic̣h của tı̉nh phục vụ Tuần lê ̃cao cấp APEC 
2017 tổ chức tại thành phố Đà Nẵng. 

8. Phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế: 
8.1. Sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp: Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt 

Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 
2017-2020, hiện nay 03 Công ty đang xây dựng phương án thoái vốn trình phê 
duyệt23. Tổ chức Đại hội cổ đông Công ty TNHH MTV Việt Trung và Công ty 

                                           
22 Các cấp, các ngành theo phân công đã tăng cường theo dõi, hỗ trợ và đôn đốc tiến độ thực hiện các dự án trọng 
điểm của tỉnh. Cụ thể: Dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC: Trong tháng 10, đã tổ chức 
làm việc với Tập đoàn FLC, hiện dự án đang hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ liên quan theo quy định; Dự án Trung 
tâm thương mại Vincom: Khối Shophouse hiện đang tổ chức bàn giao cho khách hàng; Khối Trung tâm thương 
mại, khách sạn đang thi công đến phần mái, dự kiến khánh thành và đưa vào sử dụng ngày 19/5/2018; Nhà máy 
nhiệt điện Quảng Trạch I: Đang triển khai công tác GPMB; Dự án Điện mặt trời của Tập đoàn Dohwa: Đang 
triển khai thi công xây dựng, đảm bảo tiến độ đã đề ra; Dự án đầu tư nâng cấp Nhà máy Nhôm của Công ty TNHH 
công nghiệp NEW ASIA: Đang sản xuất thử nghiệm sản phẩm nhôm sơn tĩnh điện, chưa sản xuất sản phẩm nhôm ôxy 
hóa, đến nay sản lượng sản xuất đạt 170 tấn;… 
23 01 Công ty thoái vốn 100%, nhà nước không nắm giữ cổ phần chi phối: Công ty Cổ phần quản lý, bảo trì 
đường thủy nội địa  Quảng Bình; 02 Công ty nhà nước nắm giữ trên 51% vốn điều lệ: Công ty Cổ phần cấp nước 
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TNHH MTV Lệ Ninh và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần 
từ ngày 01/10/2017. Đã hướng dẫn các doanh nghiệp có vốn nhà nước xây dựng 
phương án cơ cấu lại doanh nghiệp giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn 2030 trình 
UBND tỉnh phê duyệt theo Quyết định 707/QĐ-TTg ngày 25/05/2017 của Thủ 
tướng Chính phủ; Đến nay, đã có 5/9 đơn vị gửi hồ sơ 24 và Sở Kế hoạch và Đầu 
tư đã lấy ý kiến các sở, ban, ngành trình UBND tỉnh phê duyệt 3 đơn vị.  

8.2. Công tác đăng ký kinh doanh: Tháng 10/2017, đã cấp giấy chứng 
nhận đăng ký thành lập cho 54 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 762 tỷ đồng; 10 
tháng, đã cấp giấy chứng nhận thành lập cho 537 doanh nghiệp, với số vốn đăng 
ký 3.075 tỷ đồng. Đến tháng 10/2017, tổng số doanh nghiệp đăng ký thành lập 
trên địa bàn tỉnh là 5.832 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 28.844 tỷ đồng.  

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI 
1. Giáo dục - Đào tạo: 
Đã chỉ đạo tổ chức hội nghị cán bộ công chức đầu năm học; hướng dẫn, 

kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ năm học 2017-2018 các cấp học và trình độ 
đào tạo theo chỉ đạo của Bộ GD&ĐT và UBND tỉnh. Chỉ đạo, phát động, kiểm 
tra “Tuần lễ hưởng ứng học tập suốt đời” tại các huyện, thị xã, thành phố và cơ 
sở giáo dục trong toàn tỉnh. Trường Đại học Quảng Bình đã tổ chức khai giảng 
năm học 2017-2018.  

Công tác vận động, huy động số lượng, duy trì sĩ số các cấp học được tiến 
hành thường xuyên. Đội ngũ cán bộ, giáo viên và nhân viên cơ bản ổn định; Cơ 
sở vật chất, trang thiết bị giáo dục được quan tâm đầu tư, cơ bản đáp ứng yêu 
cầu phục vụ giảng dạy và học tập ngay từ những ngày đầu bước vào năm học 
mới. Chỉ đạo chấn chỉnh tình trạng lạm thu đầu năm học mới. 

2. Khoa học công nghệ: 
Công tác quản lý các nhiệm vụ KH&CN trên địa bàn tỉnh đảm bảo đúng 

quy định. Đã thông qua Hội đồng đánh giá sơ bộ danh mục đề xuất đặt hàng 
nhiệm vụ KH&CN cấp tỉnh dự kiến thực hiện năm 2018 và cấp Quốc gia năm 
2019. Tiếp tục đẩy mạnh công tác chuyển giao các kết quả nghiên cứu khoa học 
và phát triển công nghệ vào ứng dụng, đặc biệt là các tiến bộ KHCN thuộc lĩnh 
vực nông nghiệp, khu vực nông thôn và miền núi góp phần chuyển dịch cơ cấu 
kinh tế, cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng gia tăng giá trị, tạo việc làm, xóa 
đói giảm nghèo. Tổ chức kiểm tra, đào tạo duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 cho các cơ quan hành 

                                                                                                                                    
Quảng Bình (từ 94,83% giảm xuống 51%) và Công ty Cổ phần môi trường và phát triển đô thị Quảng Bình (từ 
87,4% giảm xuống 51%). 
24 Công ty TNHH MTV LCN Long Đại, Công ty TNHH MTV LCN Bắc Quảng Bình, Công ty TNHH MTV Khai thác Công 
trình Thuỷ lợi, Công ty CP Môi trường và Phát triển đô thị Quảng Bình và Công ty CP Cấp nước.  
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chính nhà nước trong tỉnh. Công tác thông tin, thống kê, truyền thông và phổ 
biến các kết quả KHCN được chú trọng đúng mức, đáp ứng nhu cầu xã hội. 

3. Y tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân: 
Công tác chăm sóc sức khoẻ nhân dân tiếp tục được đẩy mạnh; kiểm tra, 

đôn đốc, chỉ đạo các đơn vị thực hiện tốt công tác giám sát các loại dịch bệnh, 
nhất là sốt xuất huyết25. Tiếp tục duy trì và phát huy tốt hoạt động khám chữa 
bệnh tại các tuyến, nhất là các Bệnh viện tuyến huyện. Các công ty dược phẩm 
và các cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo thường xuyên cung cấp đủ thuốc có chất 
lượng cho người bệnh. Chỉ đạo, tổ chức thanh tra, kiểm tra hành nghề y, dược tư 
nhân, đình chỉ các hoạt động vượt quá phạm vi kinh doanh của các phòng khám 
tư nhân. Thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban 
hành để đánh giá chất lượng bệnh viện.  

Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra vệ sinh an toàn thực phẩm, tập 
trung vào các quầy tạp hóa, chợ, các nơi bán thực phẩm hàng ngày, bảo đảm tiêu 
chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm cho người tiêu dùng. 

Tiếp tục duy trì tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi. Các chương 
trình chăm sóc sức khỏe sinh sản, phòng chống lao, tâm thần, mù lòa, phong và 
các bệnh lây truyền qua đường tình dục tiếp tục được triển khai có hiệu quả.  

4. Văn hoá, Thể thao: 
Tháng 10, tập trung chỉ đạo tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao tuyên truyền “Tuần lễ cấp cao” APEC Việt Nam năm 2017; Phong 
trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa; Cuộc vận động Toàn dân 
đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; Tuần lễ hưởng ứng học tập 
suốt đời năm 2017 với chủ đề “Học tập để phát triển quê hương, đất nước”;… 
Tổ chức các hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp, nghệ thuật quần chúng và 
chiếu phim phục vụ kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ chính trị, đồng thời đáp ứng 
tốt hơn nhu cầu hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân. 

Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo, đôn đốc các địa phương tổ chức các 
giải thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục Thể thao lần thứ VIII năm 2017; 
phối hợp tổ chức giải ô tô địa hình RFC Việt Nam năm 2017 tại Quảng Bình. Tổ 
chức tập huấn và tham gia thi đấu giải Bơi - Lặn vô địch quốc gia năm 2017 đạt 
24 HC các loại26; giải Đua thuyền truyền thống vô địch quốc gia năm 2017 đạt 
06 HC các loại27. Đặc biệt, các vận động viên tỉnh ta đã xuất sắc phá 07 kỷ lục 
quốc gia tại giải Bơi - Lặn toàn quốc.  

                                           
25 Từ đầu năm đến nay ghi nhận 407 ca sốt xuất huyết, tình hình các ca bệnh sốt xuất huyết đã ổn định. Các dịch bệnh 
khác không biến động lớn so với cùng kỳ. 
26 Trong đó: 09 HCV, 06 HCB, 09 HCĐ 
27 Trong đó: 02 HCV, 04 HCB 
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5. Thông tin, Truyền thông: 
Trong tháng, 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. Tổ chức Liên hoan thông tin lưu động về xây dựng nông 
thôn mới năm 2017; chuẩn bị các nội dung tổ chức giải thưởng “Báo chí tuyền 
truyền về an toàn giao thông năm 2017". Tổ chức Họp báo và Gặp mặt báo chí 
quý III/2017. Rà soát nội dung Trang thông tin điện tử, mạng xã hội, thông tin 
chống phá Đảng, Nhà nước trên facebook. Xây dựng chương trình thông tin 
tháng 10 phát hành trên Cụm thông tin đối ngoại quốc tế Cha Lo, phục vụ công 
tác thông tin đối ngoại, tuyên truyền, quảng bá hình ảnh của tỉnh. Tổ chức Hội 
nghị công bố và triển khai Quy hoạch phát triển công nghệ thông tin tỉnh Quảng 
Bình đến năm 2025 và định hướng đến năm 2035. 

6. Lao động, Thương binh và Xã hội: 
Triển khai tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động, thẩm định, cấp giấy phép 

cho lao động người nước ngoài vào làm việc trên địa bàn tỉnh theo quy định28. 
Công tác giải quyết các chế độ chính sách đối với thương binh, liệt sỹ và người 
có công thực hiện tốt theo quy định hiện hành của Nhà nước. Trong tháng, đã 
tập trung giải quyết các chế độ trợ cấp hàng tháng và trợ cấp một lần đối với các 
trường hợp theo chế độ29. Giải quyết công tác mộ - nghĩa trang liệt sỹ cho 28 
trường hợp; tổ chức lấy mẫu 19 phần mộ liệt sĩ để giám định AND; Nâng cấp 
Nghĩa trang liệt sĩ Ba Dốc và thay mới 2.935 bia mộ. 

Kiểm tra, nắm tình hình đời sống, thiệt hại về nhà ở của nhân dân do ảnh 
hưởng của cơn bão số 10. Triển khai tốt công tác tiếp nhận và cứu trợ các gia 
đình bị thiệt hại do bão30. Hướng dẫn triển khai thực hiện phương án chi trả trợ 
cấp bảo trợ xã hội thông qua hệ thống Bưu điện. Ban hành Kế hoạch thu thập và 
cập nhật dữ liệu về hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có người đang hưởng trợ cấp xã 
hội hàng tháng tại cộng đồng giai đoạn 2016-2018. 

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

Trong tháng, ngành nội vụ đã tham mưu UBND tỉnh quyết định thành lập 
các Hội đồng, Ban Chỉ đạo, kiện toàn các BCĐ ... kịp thời, đúng quy định31. Báo 

                                           
28 Cấp giấy phép cho 04 lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh. Tư vấn việc làm cho 2.003 lượt 
người; giới thiệu việc làm cho 309 người; tổ chức 02 phiên giao dịch việc làm định kỳ, 02 phiên giao dịch lưu 
động.. 
29 Cụ thể: Giải quyết trợ cấp hàng tháng cho 09 trường hợp; trợ cấp 1 lần cho 256 trường hợp; ưu đãi giáo dục – 
đào tạo cho 04 trường hợp. 
30 Phân bổ kịp thời 3.000 tấn gạo từ nguồn dự trữ Quốc gia để hỗ trợ cứu đói cho nhân dân ở các địa phương. 
31 Hội đồng cấp tỉnh xét tặng danh hiệu “ Nghệ sĩ nhân dân, Nghệ sĩ ưu tú” lần thứ 9 năm 2018; Quyết định 
thành lập Đoàn kiêm tra công nhận đạt chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ năm 2017; Ban Chỉ đạo 
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cáo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh về thẩm định hồ sơ Đại hội và dự kiến nhân 
sự Chủ tịch, Phó Chủ tịch các hội: Hội Người mù tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022; hội 
Di sản; Hội Chăn nuôi Thú y; Hội Hữu nghị Việt – Nga;… Thẩm điṇh kế hoac̣h 
tuyển duṇg viên chức, xét tuyển đặc cách viên chức của các đơn vị32.  

Triển khai Kế hoạch tổ chức Hội thi tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh; 
mở lớp bồi dưỡng QLNN chương trình Chuyên viên chính; Hoàn thành các lớp 
đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức cấp xã theo Quyết định số 2276/QĐ-BNV 
ngày 21/7/2017 của Bộ Nội vụ. 

Công tác QLNN về tôn giáo được chú trọng, tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, 
tôn giáo cơ bản đúng quy định. Tổ chức thành công hội nghị triển khai, phổ biến 
Luật tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác tôn giáo năm 
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 tiến hành thẩm định 04 dư ̣thảo văn 
bản QPPL, góp ý 06 dự thảo văn bản do trung ương và địa phương soạn thảo, tự 
kiểm tra 06 Quyết định do UBND tỉnh ban hành. Ban hành 10 quyết định công bố 
mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 105 TTHC thuộc nhiều lĩnh vực. Hoạt động tư vấn 
pháp luật, trợ giúp pháp lý tiếp tục được tăng cường, nhất là ở cơ sở, vùng sâu, 
vùng xa. Công tác đăng ký quản lý hộ tịch, lý lịch tư pháp tiếp tục được triển 
khai kịp thời. Hoạt động công chứng cơ bản đáp ứng được nhu cầu của các tổ 
chức, cá nhân trên địa bàn.  

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

Trong tháng 10, đã triển khai 48 cuộc thanh tra, kiểm tra33. Qua thanh tra, 
kiểm tra phát hiện sai phạm với số tiền 3.992 triệu đồng, xử phạt vi phạm hành 
chính với số tiền 703 triệu đồng, kiến nghị thu hồi 297 triệu đồng, kiến nghị 
khác 2.992 triệu đồng. 

                                                                                                                                    
thực hiện Quyết định số 705/QĐ-TTg ngày 25/5/2017 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình phổ 
biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017-2021 tỉnh Quảng Bình; Quyết định kiện toàn Ban Chỉ đạo thực hiện 
Nghị định số 30/2010/NĐ-CP ngày 29/3/2010 của Chính phủ về huy động nhân lực, tàu thuyền và phương tiện 
dân sự tham gia bảo vệ chủ quyền các vùng biển nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; kiện toàn Ban Chỉ 
đạo phòng, chống tác hại của thuốc lá tỉnh Quảng Bình; Hội đồng phối hợp công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 
tỉnh. 
32 Trung tâm Chăm sóc và Phuc̣ hồi của chức năng cho người tâm thần trưc̣ thuôc̣ Sở Lao đôṇg, Thương binh và 
Xã hôị; kết quả xét tuyển đăc̣ cách viên chức của Sở Xây dưṇg, Bêṇh viêṇ đa khoa huyêṇ Quảng Ninh trưc̣ thuôc̣ 
Sở Y tế, Trung tâm Công nghê ̣thông tin và Truyền thông trưc̣ thuôc̣ Sở Thông tin và Truyền thông. 
33 tập trung vào việc chấp hành các quy định của pháp luật về quản lý tài chính, ngân sách; việc chấp hành các 
quy định về quản lý đầu tư xây dựng; việc chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông, bảo vệ kết cấu 
hạ tầng đường bộ; việc quản lý và sử dụng đất của các tổ chức được giao đất, thuê đất; chấp hành bảo vệ môi 
trường, tài nguyên nước của các cơ sở sản xuất môi trường; việc thực hiện các quy định về buôn bán, sử dụng 
thuốc bảo vệ thực vật;.. 
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Công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh. Trong tháng, 
toàn tỉnh đã tiếp 171 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, 
trong đó có 63 lượt đông người; tiếp nhận và xử lý 190 đơn khiếu nại, tố cáo, 
kiến nghị, phản ánh của công dân. 

III. QUỐC PHÒNG – AN NINH 
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và an ninh biên giới trong 

tháng 10 tiếp tục được giữ vững, ổn định. Các ngành chức năng đã tổ chức lực 
lượng, đẩy mạnh công tác đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm: ma túy, 
mại dâm, tàng trữ pháo nổ, trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng… nhờ đó, 
các vụ phạm pháp những tháng đầu năm đều giảm so với cùng kỳ. Các lực 
lượng chức năng tiếp tục duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt ở 
vùng biên giới, khu vực nhạy cảm. 

Về trật tự an toàn giao thông: Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông 
tỉnh, đến ngày 15/10/2017, toàn tỉnh đã xảy ra 197 vụ tai nạn giao thông (đường 
bộ 192 vụ, đường sắt 05 vụ, đường thủy không xảy ra tai nạn), làm 94 người 
chết, 161 người bị thương, giảm 9 vụ, tăng 8 người chết, giảm 37 người bị 
thương so cùng kỳ năm 2016./. 

 
Nơi nhận: 
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh; 
- Lãnh đạo Sở; 
- Lưu: VT, TH.                                             
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