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UBND TỈNH QUẢNG BÌNH 
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 1186/KHĐT-TH  Quảng Bình, ngày 03 tháng 05 năm 2017 

BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 4 NĂM 2017 

 
I. VỀ KINH TẾ 
1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 
1.1. Nông nghiệp: 

Cây hàng năm: Sản xuất vụ Đông Xuân được thực hiện đúng lịch thời vụ, đã 
tích cực chuyển đổi đất lúa kém hiệu quả sang các cây trồng khác hiệu quả cao hơn. 
Diện tích cây hàng năm ước thực hiện 55.245 ha, bằng 99,7% so cùng kỳ1. Hiện 
nay, bà con nông dân đang tập trung chăm sóc, làm cỏ, bón phân và phun thuốc 
phòng trừ sâu bệnh nên các loại cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt. Dự kiến đến 
hết tháng 4, diện tích lúa trổ khoảng 25.600 ha, tương đương cùng kỳ năm trước và 
chiếm 85,2% diện tích lúa toàn Vụ.  

Công tác tưới, tiêu được thực hiện chủ động, hợp lý, đáp ứng đủ nước cho cây 
trồng. Do thời tiết đang chuyển mùa nên sâu bệnh và chuột hại cây trồng đã xuất 
hiện nhiều địa phương, đặc biệt thời kỳ cây lúa làm đồng và trổ bông2. Các địa 
phương đã chủ động, tích cực triển khai công tác phòng, chống sâu bệnh nên mức 
độ ảnh hưởng không đáng kể. 

Cây lâu năm: tiếp tục được đầu tư chăm sóc, cơ cấu cây trồng từng bước được 
chuyển đổi hợp lý hơn. Giá cao su tăng gấp đôi so cùng kỳ nên sản lượng khai thác 
tăng khá, dự ước sản lượng mủ cao su tháng 4 đạt 170 tấn, 4 tháng khai thác 730 
tấn, tăng 9,8% so cùng kỳ.  

Tình hình chăn nuôi ổn định và có bước phát triển khá, sản phẩm chăn nuôi 
đáp ứng tốt nhu cầu của người tiêu dùng. Riêng đàn lợn giảm, nguyên nhân do giá 
thịt lợn hơi giảm mạnh nên người chăn nuôi ở một số địa phương chuyển qua nuôi 
gia cầm.  

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 hoạch3. Tăng cường công tác kiểm 
soát vận chuyển, thực hiện xây dựng vùng an toàn dịch bệnh, kiểm soát giết mổ tập 

                                           
1 Trong đó: Cây lúa thực hiện 30.045 ha, bằng 99,9%; cây ngô và cây lương thực có hạt khác 4.113 ha, tăng 
0,3%; cây lấy củ có chất bột 9.989 ha, giảm 2,8%; cây có hạt chứa dầu 4.499 ha, tăng 1,2%; cây rau, đậu, hoa 
cây cảnh 4.854 ha, tăng 0,3%; cây gia vị, dược liệu hàng năm 431 ha, tăng 3,2%; cây hàng năm khác 1.187 ha, 
tăng 3,1% so cùng kỳ.  
2 Cụ thể, diện tích lúa bị sâu bệnh và chuột hại như sau: Nhiễm Rầy 1.448 ha; Bệnh khô vằn 1.160 ha; bệnh đạo 
ôn lá 380 ha; Bệnh đạo ôn cổ bông 58 ha; chuột hại 302 ha. 
3 Tính đến ngày 25/4/2017, kết quả tiêm văcxin đợt 1 năm 2017 như sau: Lở mồm long móng 28.435 liều, đạt 
28,44%KH; Tụ huyết trùng trâu, bò 74.050, đạt 92,56% KH; Dịch tả lợn lợn 140.550 liều, đạt 88,4%KH; Cúm 
gia cầm 723.500 liều, đạt 72,35%KH. Dại chó 27.750 liều, đạt 55,5%KH. 



2 

trung gia súc, gia cầm nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh, xâm nhập từ các địa 
phương khác. Đến nay trên địa bàn tỉnh không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra trên 
gia súc, gia cầm. 

1.2. Lâm nghiệp:  

Trong tháng 4, sản xuất lâm nghiệp tiếp tục tập trung thực hiện khai thác gỗ từ 
rừng trồng và thực hiện một số khâu lâm sinh. Dự ước tháng 4 sản lượng gỗ khai 
thác từ rừng trồng đạt 24.321 m3; 4 tháng đầu năm đạt 50.021 m3, tăng 28,3% so 
cùng kỳ. Diện tích rừng trồng được chăm sóc trong tháng 4 thực hiện 900 ha; 4 
tháng 5.100 ha, tăng 5,4% so cùng kỳ. Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý 
nghiêm các trường hợp khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ, động vật hoang dã trái 
phép4. Bước vào mùa khô, các địa phương đẩy mạnh triển khai công tác bảo vệ và 
phòng chống cháy rừng theo phương châm 4 tại chỗ, sẵn sàng ứng cứu kịp thời khi 
có cháy rừng xảy ra. 

1.3. Thuỷ sản:  

Dự ước tháng 4, sản lượng thủy sản đạt 4.980 tấn, tăng 17,6%; 4 tháng 15.402 
tấn, tăng 3,5% so cùng kỳ, trong đó:  

Nuôi trồng: tháng 4 sản lượng nuôi trồng thu hoạch 621 tấn, giảm 7,3% so 
cùng kỳ; 4 tháng thu hoạch 2.068 tấn, giảm 5% so cùng kỳ5. 

Khai thác: Dự ước tháng 4, sản lượng khai thác đạt 4.359 tấn, tăng 22,3% so 
với cùng kỳ; 4 tháng khai thác 13.334 tấn, tăng 4,9% so cùng kỳ6. 

Trong tháng 4, các hộ nuôi trồng thủy sản đang triển khai thả giống nuôi chính 
vụ năm 2017, dự kiến cuối tháng sẽ hoàn thành việc thả giống. Hiện nay, phần lớn 
người tiêu dùng đã quay lại tiêu thụ hải sản, tạo điều kiện cho ngư dân tiếp tục 
vươn khơi, bám biển. Tiếp tục tập trung chỉ đạo các ngành, địa phương triển khai 
quyết liệt để hoàn thành công tác đền bù cho những đối tượng bị thiệt hại do sự cố 
môi trường biển, đến hết tháng 4, toàn tỉnh đã phê duyệt chi trả bồi thường thiệt hại 
số tiền 2.106 tỷ đồng. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố tổ chức kiểm tra, rà soát 
hồ sơ kê khai, bồi thường thiệt hại và thống kê lao động làm việc tại vùng cửa 
sông; tổng hợp, báo cáo đề xuất bổ sung phạm vi, đối tượng, khối lượng bị thiệt hại 
theo Văn bản số 3311/BNN-TCTS ngày 20/4/2017 của Bộ Nông nghiệp và Phát 
triển nông thôn. Chỉ đạo thực hiện tốt các cơ chế chính sách khuyến khích phát 
triển đánh bắt thủy hải sản theo Quyết định 48, Nghị định 677. 

                                           
4 Kết quả trong tháng 4/2017, phát hiện và lập biên bản xử lý 86 vụ (ngoại tỉnh 02 vụ). Tịch thu 61,276m3 gỗ các 
loại; 32 kg và 23 cá thể ĐVHD; 28,5 kg Phong lan; 3.612 kg Hương Giáng. Thu nộp NS Nhà nước: 875 triệu 
đồng. 
5 Trong đó: Cá các loại 1.422,9 tấn, giảm 8,8%; tôm các loại 573,9 tấn, tăng 5,8%; thủy sản khác 71,2 tấn, giảm 
4,4% so với cùng kỳ. 
6 Trong đó: Cá các loại 11.561,0 tấn, tăng 6,3%; tôm các loại 286,0 tấn, tăng 0,8%; thủy sản khác 1.487,4 tấn, 
giảm 3,8% so cùng kỳ. 
7 Về thực hiện QĐ 48/2010/QĐ-TTg: Trong tháng, hỗ trợ với số tiền 324 triệu đồng; đã thẩm định đợt 2 số tiền 16,4 
tỷ đồng; đang kiểm tra, rà soát hồ sơ chuẩn bị thẩm định đợt 3. Về NĐ 67/2014/NĐ-CP: hỗ trợ BH của năm 2016 với 
số tiền 6,1 tỷ đồng. 
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Tuy nhiên, đánh bắt gần bờ còn gặp nhiều khó khăn, chưa khôi phục lại như 
trước đây. Do ảnh hưởng của lũ lụt 2016 nên nhiều ao hồ nuôi trồng thủy sản bị hư 
hỏng chưa sửa chữa lại, nên sản lượng nuôi trồng giảm so cùng kỳ. 

2. Công nghiệp: 
Các doanh nghiệp, các nhà máy sản xuất công nghiệp duy trì sản xuất ổn định, 

một số sản phẩm có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ như: xi măng, dăm gỗ, áo sơ 
mi,… Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 4 dự ước tăng 4,3% so với tháng trước và 
tăng 1,6% so  cùng kỳ; 4 tháng chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 4,3% so cùng kỳ8.    

Chỉ số sản xuất công nghiệp của một số ngành công nghiệp chủ yếu như sau: 
Ngành sản xuất trang phục tăng 14,5%; ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, 
tre, nứa tăng 12,6%; ngành khai khoáng khác (đá xây dựng) tăng 4,5%; ngành sản xuất 
sản phẩm từ khoáng phi kim loại khác tăng 4,3%; ngành sản xuất, chế biến thực phẩm 
tăng 3,9%; ngành khai thác, xử lý và cung cấp nước tăng 3,8%; ngành sản xuất và 
phân phối điện tăng 3,4%;…9 

3. Thương mại - dịch vụ: 
3.1. Thương mại: 
Tháng 4 năm 2017, thị trường bán lẻ hàng hoá có mức tăng trưởng khá. Dự 

ước tháng 4, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.442 tỷ đồng, tăng 2,2% so tháng trước 
và tăng 10,7% so cùng kỳ; 4 tháng đạt 5.946 tỷ đồng, tăng 9,4% so cùng kỳ, trong 
đó: kinh tế Nhà nước 270 tỷ đồng, tăng 20,4%; kinh tế tập thể 3,5 tỷ đồng, giảm 
35,3%; kinh tế cá thể 3.432 tỷ đồng, tăng 8,2%; kinh tế tư nhân 2.241 tỷ đồng, tăng 
10,3% so cùng kỳ. Trong tháng, lực lượng quản lý thị trường tiếp tục tăng cường 
công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, quản lý hoạt động kinh doanh xăng dầu, 
sản xuất phân bón vô cơ... thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết trên địa 
bàn10. 

3.2. Du lịch: 

Tập trung đẩy mạnh các hoạt động hợp tác, liên kết, quảng bá, xúc tiến du 
lịch; đa dạng hóa và nâng cao chất lượng các sản phẩm du lịch; tăng cường cải 
thiện nâng cấp cơ sở lưu trú để phục vụ mùa du lịch 201711. Tháng 4, trên địa bàn 

                                           
8 Trong đó: Ngành khai khoáng tăng 5,2%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 4,3%; ngành sản xuất và phân 
phối điện, khí đốt tăng 3,6%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,4%.    
9 Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước thực hiện 4 tháng đầu năm 2017: Đá xây dựng đạt 1,0 triệu m3, tăng 
4,5%; mực đông lạnh đạt 349 tấn, giảm 19,6%; tinh bột sắn đạt 6.649 tấn, tăng 5,9%; bia đóng chai đạt 4,1 triệu lít, 
tăng 0,8%; áo sơ mi đạt 2,9 triệu cái, tăng 14,5%; clinker thành phẩm đạt 912,2 nghìn tấn, tăng 12,2%; xi măng đạt 
475,6 nghìn tấn, tăng 1,0%; điện thương phẩm đạt 256 triệu kwh, tăng 3,4% so cùng kỳ;... 
10 Trong tháng, đã kiểm tra 129 trường hợp, phát hiện 105 vụ vi phạm, đã xử lý 97 hành vi vi phạm (có 13 vụ 
tháng trước chuyển sang; đang tạm giữ chờ xử lý 21 vụ), trong đó phạt tiền 91 vụ, tịch thu hàng hóa không xác 
định chủ sở hữu 06 vụ. Tổng số tiền phạt vi phạm 1.591 triệu đồng. Trong đó, tiền phạt vi phạm hành chính là 
378 triệu đồng, tiền bán hàng tịch thu là 725 triệu đồng, trị giá hàng tịch thu chưa bán là 455 triệu đồng, trị giá 
hàng hóa xử lý tịch thu tiêu hủy, buộc tiêu hủy 33 triệu đồng. Đã nộp ngân sách trong tháng là 1.119 triệu đồng.  
11 Đưa vào phục vụ khách du lịch trang điện tử du lịch Quảng Bình bằng tiếng Anh (quang binhtourism.com) 
được du khách đánh giá rất cao. Xúc tiến việc quảng bá du lịch trên website về du lịch lớn nhất thế giới 
TripAdvisor. Phối hợp với VTV Huế, các đoàn làm phim của HTV, QPTV, VTV6 xây dựng các tập phim, 
chương trình quảng bá về du lịch Quảng Bình. tổ chức famtrip cho các doanh nghiệp du lịch Hải Phòng – Quảng 
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tỉnh khai thác thêm các tour mới như “Thử thách Tú Làn 2017”, “Trải nghiệm Tú 
Làn: Quê hương của Phim Kong Skull Island”, nên hoạt động lữ hành tăng mạnh so 
tháng trước. 

Tổng số lượt khách du lịch đến Quảng Bình trong 4 tháng đầu năm ước đạt 
878.000 lượt khách, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Dự ước doanh thu lưu trú, ăn uống 
và du lịch lữ hành tháng 4 đạt 183 tỷ đồng, tăng 12,6% so tháng trước và tăng 
20,9% so với cùng kỳ; 4 tháng đầu năm đạt 636 tỷ đồng, tăng 3,3% so với cùng kỳ. 
 Riêng trong dịp Lễ 30/4, 1/5 có khoảng 160.000 lượt khách tham quan, tăng 
95% so với dịp lễ năm 2016, công suất sử dụng phòng bình quân khoảng 85%12. 

3.3. Hoạt động vận tải:  
Hoạt động vận tải tiếp tục phát triển, đảm bảo nhu cầu đi lại và vận chuyển 

hàng hoá của nhân dân trên địa bàn, đặc biệt trong các dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương 
và lễ 30/4-1/5. Doanh thu vận tải tháng 4 ước đạt 231 tỷ đồng, tăng 0,8% so với 
tháng trước; 4 tháng ước đạt 921 tỷ đồng, tăng 3,8% so với cùng kỳ13.  

Trong tháng, Hãng Hàng không Jetstar Pacific chính thức khai trương đường 
bay mới giữa Đồng Hới và Cát Bi (Hải Phòng) với tần suất 3 chuyến khứ hồi/tuần; 
Hãng hàng không Vietjet Air mở bán vé đường bay Hà Nội – Đồng Hới với tần 
suất 7 chuyến khứ hồi/tuần14. Tập trung chỉ đạo hoàn thiện các thủ tục liên quan để 
sớm mở đường bay Quảng Bình - Chiềng Mai. 

4. Công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên, môi trường: 
Trong tháng, UBND tỉnh tổ chức buổi làm việc với các nhà tư vấn quốc tế để 

lựa chọn đơn vị tư vấn xây dựng điều chỉnh Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - 
xã hội tỉnh Quảng Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.  

Bổ sung, hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng 
đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh Quảng Bình theo ý kiến của Hội đồng thẩm định 
Bộ Tài nguyên và Môi trường để trình Chính phủ phê duyệt. Hoàn thành công tác 
thống kê đất đai năm 2016. Ban hành Kế hoạch thu thập dữ liệu về tài nguyên và 
môi trường năm 2017 trên địa bàn tỉnh. 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 
nghiệp15. Đẩy mạnh công tác phát triển quỹ đất, tổ chức đấu giá, giao quyền sử 
                                                                                                                                    
Ninh để phát triển sản phẩm thông qua đường bay. Phối hợp với Vụ thị trường Tổng cục Du lịch đón tiếp đoàn 
blogger, các nhà báo quốc tế đến khảo sát và quảng bá điểm đến du lịch Quảng Bình… 
12 Đặc biệt vào các tối 30/4 và 1/5 công suất sử dựng phòng của các khách sạn 3 sao trở lên và tương đương đạt 
gần 100%. 
13 Tổng số hành khách vận chuyển tháng 4/2017 ước đạt 1,8 triệu hành khách, tăng 1,0% so tháng trước; dự ước 
4 tháng đạt 7,1 triệu hành khách, tăng 4,4% so với cùng kỳ. Tổng số hành khách luân chuyển tháng 4 ước đạt 
82,8 triệu hk.km, tăng 1,6% so với tháng trước; dự ước 4 tháng đạt 324,9 triệu hk.km, tăng 4,6% so với cùng kỳ. 
Khối lượng vận chuyển hàng hóa tháng 4/2017 ước đạt 1,6 triệu tấn, tăng 0,5% so với tháng trước; dự ước 4 
tháng đạt 6,5 triệu tấn, tăng 0,7% so với cùng kỳ. Tổng khối lượng hàng hoá luân chuyển tháng 4 ước đạt 88,3 
triệu tấn.km, tăng 1,4% so với tháng trước; dự ước 4 tháng đạt 349,9 triệu tấn.km, tăng 3,7% so với cùng kỳ. 
14 Đường bay bắt đầu khai thác từ ngày 01/6/2017. 
15 Trong tháng, tiếp nhận và xử lý 29 hồ sơ, trong đó: 08 hồ sơ giao đất (32,03 ha); cho thuê đất 20 hồ sơ (17,89 
ha); thu hồi đất 01 hồ sơ (0,56 ha). Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 534.789 giấy chứng nhận QSD đất với diện tích 
593.308,68 ha/ 617.168,12 ha, đạt 96,13%. 
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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. 

Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường tại các cơ sở sản xuất kinh 
doanh, dịch vụ trên địa bàn các huyện; Tham gia giám sát, kiểm đếm, giao nhận và 
tổ chức tiêu hủy 134 tấn hải sản tồn kho không đảm bảo an toàn thực phẩm trên địa 
bàn tỉnh. Kiểm tra hoạt động khai thác cát sạn trái phép của các tổ chức, cá nhân và 
ban hành văn bản chỉ đạo việc khai thác cát sạn trái phép trên sông Long Đại và 
Sông Gianh; Tiếp tục triển khai thực hiện Quy hoạch thăm dò, khai thác, sử dụng 
khoáng sản của tỉnh thời kỳ cuối giai đoạn 2016-2020, tầm nhìn đến 2025; Hoàn 
thiện Quy hoạch đa dạng sinh học tỉnh Quảng Bình trình HĐND tỉnh phê duyệt. 

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

Trong tháng, các ngành, các địa phương tập trung triển khai thực hiện các giải 
pháp đôn đốc thu nộp ngân sách kịp thời, đúng tiến độ. 4 tháng đầu năm, tổng thu 
ngân sách trên địa bàn dự ước là 1.071 tỷ đồng, đạt 32,9% dự toán địa phương, tăng 
40,3% so cùng kỳ, trong đó, thu nội địa 1.027 tỷ đồng, đạt 32,6% DTĐP, tăng 
42,4% SCK; thu thuế xuất nhập khẩu 44,7 tỷ đồng, đạt 42,6% DTĐP, tăng 4,8% so 
cùng kỳ. Một số khoản thu đạt khá cao so cùng kỳ như: Thu ngoài quốc doanh 418 
tỷ đồng, đạt 72,8% so dự toán tỉnh giao, tăng 160% so cùng kỳ17; Thu phí và lệ phí 
45 tỷ đồng, đạt 32,5% so dự toán tỉnh giao, tăng 55% so cùng kỳ; Thu tiền sử dụng 
đất 223 tỷ đồng, đạt 23,5% so dự toán tỉnh giao, tăng 40,6% so cùng kỳ; Thu tiền 
thuê đất 34 tỷ đồng, đạt 45,7% so dự toán tỉnh giao, tăng 105% so cùng kỳ.  

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 4 tháng đầu năm ước thực hiện 
2.450 tỷ đồng, đạt 30,2% dự toán địa phương. 

5.2. 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 đến cuối tháng 4 ước 
đạt 28.680 tỷ đồng, tăng 0,9% so tháng trước và tăng 4,8% so đầu năm. Tổng dư nợ 
cho vay cuối tháng 4 ước đạt 37.900 tỷ đồng, tăng 1,25% so tháng trước và tăng 
4,3% so đầu năm. 

6. Hoạt động đầu tư: 
6.1. Đầu tư công: 

                                           
16 Hiện đang kêu gọi đầu tư 21 dự án nhà ở thương mại, gồm:Dự án khu nhà ở thương mại phía Bắc đường Trần 
Quang Khải tại phường Đồng Phú; Dự án Khu nhà ở thương mại phía Bắc mương Phóng Thủy, phường Đồng 
Phú; Dự án Khu nhà ở thương mại tại Trung tâm hành chính phường Đức Ninh Đông; Dự án Khu nhà ở thương 
mại phía Đông sông Lệ Kỳ, phường Phú Hải;… 
17 Trong đó, thu thuế chuyển nhượng cổ phần Cổ phần Vật liệu xây dựng Việt Nam với số tiền 259 tỳ đồng. 
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a. Trong nước:  

Tháng 4, công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn tiếp tục đẩy nhanh tiến 
độ thi công các công trình chuyển tiếp, tập trung hoàn thành hồ sơ để triển khai 
thực hiện các dự án khởi công mới. Dự ước khối lượng vốn đầu tư tháng 4 thực 
hiện 290 tỷ đồng, tăng 16,1% so với tháng trước và tăng 13,2% so cùng kỳ; 4 
tháng, khối lượng vốn đầu tư thực hiện 996 tỷ đồng, tăng 8,8% so cùng kỳ. Trong 
đó, vốn ngân sách Trung ương quản lý ước thực hiện 271 tỷ đồng; vốn ngân sách 
địa phương quản lý ước thực hiện 725 tỷ đồng. 

b. Về Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền 

vững:  

Tập trung chỉ đạo thực hiện 02 Chương trình theo kế hoạch đề ra. Đã ban 
hành danh mục loại dự án thuộc các chương trình mục tiêu Quốc gia trên địa bàn 
tỉnh giai đoạn 2016-2020 được áp dụng cơ chế đặc thù trong quản lý đầu tư xây 
dựng theo Nghị định số 161/2016/NĐ-CP ngày 02/12/2016 của Chính phủ. Trong 
tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã phối hợp với các Sở, ngành liên quan trình 
UBND tỉnh điều chỉnh một số nội dung và trình phương án phân bổ kế hoạch vốn 
NSTW chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2017 cho các địa phương; Tiến 
hành thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư và thẩm định nguồn vốn các dự 
án nhóm C quy mô nhỏ, khởi công mới năm 2017 thuộc chương trình MTQG xây 
dựng NTM. 

c. 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 định, trình phê duyệt kế hoạch ngân sách 
và hoạt động năm 2017 cho các dự án; thẩm định trình phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ 
thuật, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, hồ sơ mời thầu, kết quả lựa chọn nhà thầu cho 
các gói thầu của các dự án ODA; Phối hợp các BQL dự án tổng hợp báo cáo rà soát 
nguồn vốn ODA kế hoạch trung hạn và kế hoạch năm 2017. 

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): đang triển khai các hoạt 
động khởi đầu của dự án. 

- Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dự liệu đất đai” vay vốn WB: 
Chủ dự án đang hoàn tất các thủ tục trong nước để chuẩn bị ký thỏa thuận vay lại18. 

- Dự án Môi trường bền vững các thành phố duyên hải tiểu dự án Thành 
phố Đồng Hới: đã phê duyệt các điều kiện đàm phán dự án: Bộ chỉ số phát triển của 
dự án; Sổ tay quản lý tài chính; Chiến lược đấu thầu và kế hoạch đấu thầu 18 tháng 
theo quy định. 

                                           
18 Như: Trình chủ trương thông qua phương án sử dụng nguồn vốn cho vay lại thực hiện dự án; phương án sử 
dụng và trả nợ vốn vay.... 
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- Dự án phát triển hạ tầng, môi trường đô thị để ứng phó với biến đổi khí 
hậu thành phố Đồng Hới: Đang hoàn chỉnh lại phương án vay lại để trình cấp có 
thẩm quyền thông qua làm điều kiện để ký kết hiệp định và ký thỏa thuận vay lại. 

- Dự án hạ tầng cơ bản cho tăng trưởng toàn diện các tỉnh Nghệ An, Hà 
Tĩnh, Quảng Bình và Quảng Trị: Đang hoàn thiện thủ tục trình Thủ tướng Chính 
phủ phê duyệt chủ trương đầu tư của Dự án làm cơ sở phê duyệt Văn kiện dự án 
theo quy định. 

- Dự án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống chịu 
vùng ven biển (vốn WB): Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt chủ trương đầu tư 
ngày 21/4/2017, hiện đang hoàn thiện hồ sơ báo cáo Ban cán sự Đảng UBND tỉnh 
trình Thường trực Tỉnh ủy phê duyệt chủ trương đầu tư; xây dựng phương án sử 
dụng và trả nợ vốn vay của Dự án trình HĐND thông qua, trình UBND tỉnh phê 
duyệt. 

d. Các dự án NGO:  

Trong tháng, tham mưu điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án Hỗ trợ phục hồi 
sớm cho cộng đồng bị ảnh hưởng bởi lũ lụt năm 2016 tại tỉnh Quảng Bình giai đoạn 
2; Tham mưu giao chủ khoản viện trợ Chính phủ nước ngoài Dự án: Xây dựng bể 
bơi trường Tiểu học số 2 An Thủy.  

6.2. Phát triển doanh nghiệp và xúc tiến đầu tư: 

a. Thành lập doanh nghiệp:  

Trong tháng 4/2017, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 45 DN 
với số vốn đăng ký 231 tỷ đồng; Lũy kế 4 tháng cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh 
doanh cho 186 DN với số vốn đăng ký 637 tỷ đồng19. 

b. 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, từ ngày 01/7/2017, chính thức chuyển sang hoạt động 
theo mô hình công ty cổ phần20. Đã hoàn thành Kế hoạch sắp xếp, đổi mới doanh 
nghiệp nhà nước giai đoạn 2017-2020 và xin ý kiến của Thường trực Tỉnh uỷ ngày 
25/4/2017. Sở Kế hoạch và Đầu tư đã làm việc với các ngành đề xuất UBND tỉnh 
cho chủ trương để báo cáo Thủ tướng Chính phủ cho phép chuyển đổi trước 3 đơn 
vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, gồm: Trung tâm Du lịch Phong Nha – 
Kẻ Bàng, Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới Quảng Bình, Trung tâm Dịch vụ và 
Quản lý Bến xe khách Quảng Bình. 

                                           
19 Tính đến hết tháng 04/2017, tổng số doanh nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh là 4.811 doanh nghiệp với tổng 
vốn đăng ký 26.031 tỷ đồng. 
20 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 
TNHHMTV 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 được UBND 
tỉnh phê duyệt phương án cổ phần hoá và đang trình phê duyệt phương án nhân sự, điều lệ và phương án sản xuất 
kinh doanh của công ty. 
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Ngày 24/04/2014, UBND tỉnh Quảng Bình phối hợp với Phòng Thương mại 
và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) tổ chức hội nghị cải cách thể chế và sự phát 
triển doanh nghiệp, giao ban Hiệp hội Doanh nghiệp khu vực Bắc Trung Bộ. Hội 
nghị giải đáp, chia sẻ với những khó khăn, vướng mắc của các doanh nghiệp; đồng 
thời tiếp thu những ý kiến đóng góp, đề xuất để tổng hợp, tham vấn có hiệu quả cho 
Quốc hội, Chính phủ và các Bộ, ngành Trung ương trong ban hành các chủ trương, 
chính sách hỗ trợ doanh nghiệp hợp lý trong thời gian tới. 

c. Xúc tiến đầu tư:  

Trong nước: 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, đã phê 
duyệt chủ trương đầu tư 3 dự án với tổng mức đầu tư gần 40 tỷ đồng; 4 tháng đã 
phê duyệt chủ trương đầu tư 18 dự án của nhà đầu tư với tổng mức đầu tư hơn 201 
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 trọng điểm của tỉnh21. Đã làm việc với nhiều 
Đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đến tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh22.  

Các dự án FDI: Tập đoàn SCG (Thái Lan) đã thực hiện mua lại 100% cổ 
phần tại công ty Cổ phần Vật liệu xây dựng Việt Nam và tăng vốn điều lệ với tổng 
vốn đăng ký tăng thêm 2.570 tỷ đồng; Đồng thời, Tập đoàn SCG (Thái Lan) đang 
làm thủ tục góp vốn đầu tư vào Công ty TNHH 1TV Xi măng Sông Gianh với số 
vốn 2.130 tỷ đồng. 

Hợp tác công - tư (PPP): Đã ban hành Quy định về trình tự thực hiện dự án 
đầu tư theo hình thức đối tác công tư (PPP) trên địa bàn tỉnh, qua đó tạo điều kiện 
thuận lợi cho các nhà đầu tư nắm bắt quy trình, thời gian thực hiện các thủ tục hành 
chính trong quá trình chuẩn bị dự án. Trong tháng, Sở Kế hoạch và Đầu tư đã 
thẩm định, trình phê duyệt Dự án Xây dựng quần thể tượng đài Hồ Chí Minh; báo 
cáo UBND tỉnh, Thường trực Tỉnh ủy phương án đầu tư xây dựng Trung tâm hành 
chính tỉnh; Tham mưu giao chủ đầu tư các dự án: Trung tâm Thể dục - Thể thao 

                                           
21 Dự án khu du lịch, nghỉ dưỡng sinh thái của Tập đoàn FLC: Đã cơ bản hoàn thành phần nền đường cấp phối 
tuyến 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; các sở, ngành, đơn vị, địa 
phương đã tích cực phối hợp, hỗ trợ Tập đoàn FLC triển khai thực hiện Dự án theo phân công nhiệm vụ được 
giao; Dự án Trung tâm thương mại Vincom: đang thi công phần mái khối Shophouse, Khối trung tâm thương 
mại, khách sạn đã thi công xong phần hầm B1, hiện đang đào đất để thi công hầm B2; Nhà máy nhiệt điện 
Quảng Trạch I: Đang triển khai hiệu chỉnh quy hoạch Trung tâm Điện lực Quảng Trạch; thực hiện quyết toán và 
hoàn trả chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng; Dự án xây dựng kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu 
sang Lào: Hiện nay đang chờ phía Lào thẩm định và ký kết Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ 
nghĩa Việt Nam và Chính phủ Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào; Dự án Nhà máy May S&D giai đoạn 2: Đã 
hoàn thành công tác xây dựng các hạng mục đầu tư, lắp đặt máy móc thiết bị của nhà máy, hiện nay đã sản xuất và 
đang tiếp tục tuyển lao động; Dự án nhà máy Nhôm của Công ty TNHH New Asia: UBND tỉnh đã phê duyệt Báo 
cáo đánh giá tác động môi trường, hiện nay nhà máy đang tiến hành các công việc để chuẩn bị sản xuất. 
22 Làm việc với đoàn doanh nghiệp tỉnh Hyogo về kế hoạch đầu tư dự án nuôi bò Kobe; Làm việc với đoàn công 
tác nước Công hòa Hungary về tình hình thực hiện giai đoạn II của dự án Cấp nước sinh hoạt huyện Quảng 
Trạch; Làm việc với Công ty Cổ phần Bình Hà về dự án nuôi bò công nghiệp tại Phong Nha; Làm việc với Tập 
đoàn Dohwa - Hàn Quốc, Tổng công ty Điện lực miền Trung và Bộ Công Thương để xúc tiến triển khai dự án điện 
mặt trời trên địa bàn tỉnh Quảng Bình;… 
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huyện Lệ Thủy, Tuyến đường 27m từ đường Tây Hồ đi đường Nguyễn Tất Thành 
(tỉnh lộ 565), huyện Lệ Thủy. 

d. 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 4/2017, có 12 đoàn ra với 33 lượt người đi với 
mục đích khảo sát, thực hiện nhiệm vụ, tham gia các khóa đào tạo, bồi dưỡng, học 
tập kinh nghiệm, tham dự hội nghị, hội thảo,..; có 11 đoàn vào với 61 lượt người 
đến tỉnh với mục đích khảo sát thực địa, thăm, làm việc với các dự án đang triển 
khai trên địa bàn tỉnh,...  

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI 
1. Giáo dục - Đào tạo: 
Trong tháng, ngành giáo dục và đào tạo đã tập trung chỉ đạo thực hiện nhiệm 

vụ kết thúc học kỳ II và chuẩn bị Kỳ kiểm tra chất lượng học kỳ II; Chỉ đạo triển 
khai công tác chuẩn bị thi THPT Quốc gia năm 2017 và tuyển sinh năm học 2017-
2018; làm việc với các huyện, thị xã, thành phố thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ 
sung Quy hoạch phát triển GD&ĐT giai đoạn 2015-2020 và tầm nhìn đến 2030. Tổ 
chức kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia các cấp học, phong trào xây 
dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực các trường phổ thông; kiểm tra thực 
hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017. 

Tham gia và tổ chức thành công, có chất lượng các cuộc thi cấp tỉnh và cấp 
Quốc gia năm học 2016-2017; chỉ đạo tổ chức tốt thi học sinh giỏi lớp 9, lớp 11, 
lớp 12; thi Giải Toán, Vật Lý, Tiếng Anh qua mạng Internet cấp Quốc gia dành cho 
học sinh Tiểu học, THCS và THPT; thi Trạng Nguyên nhỏ tuổi cấp Tiểu học đạt 
kết quả cao. 

2. Khoa học công nghệ: 
Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tập trung vào việc tổ 

chức xét duyệt nội dung các nhiệm vụ KH&CN thực hiện năm 2017; Tổ chức 
nghiệm thu cấp tỉnh 02 nhiệm vụ sự nghiệp KH&CN. Tăng cường công tác đo 
lường, chất lượng và sở hữu trí tuệ đối với các sản phẩm, hàng hóa tiêu thụ nhiều, 
ngăn chặn kịp thời các hành vi gian lận, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Tiếp tục 
triển khai tuyên truyền, vận động các tổ chức và cá nhân trên địa bàn tỉnh tham gia 
Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII. 

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

hiệu quả công tác phòng chống dịch 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. Phát động tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm 2017 
với chủ đề “Sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng thực phẩm tươi sống an toàn; kiểm 
soát rượu, phòng tránh ngộ độc rượu”. Tiến hành thực hiện nhiều đợt kiểm tra, 
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thanh tra toàn diện về vệ sinh an toàn thực phẩm tại các địa phương trong toàn tỉnh. 
Tiếp tục duy trì và phát huy tốt hoạt động khám chữa bệnh tại các tuyến, đặc biệt là 
các Bệnh viện tuyến huyện, thành phố trực thuộc Sở Y tế đã đã có nhiều cố gắng, 
phục vụ kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân. Tiếp tục áp dụng Bộ tiêu 
chí đánh giá chất lượng bệnh viện do Bộ Y tế ban hành để đánh giá chất lượng 
bệnh viện. Đầu tư nguồn nhân lực và trang thiết bị, cải tiến quy trình khám bệnh, 
chữa bệnh, cải tạo cơ sở hạ tầng, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin nhằm 
nâng cao hơn nữa chất lượng khám, chữa bệnh và đáp ứng sự hài lòng của người 
bệnh. 

Tiếp tục duy trì tiêm chủng mở rộng cho trẻ em < 1 tuổi. Chương trình chăm 
sóc sức khoẻ tâm thần tại cộng đồng, phòng chống lao, phong, mù lòa và các bệnh 
lây truyền qua đường tình dục tiếp tục được triển khai có hiệu quả. Triển khai tốt 
các dịch vụ liên quan về Kế hoạch hóa gia đình và chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ 
em. 

4. Văn hoá, Thể thao: 
Trong tháng 4, các hoạt động văn hóa, thể thao được diễn ra rộng khắp chào 

mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của quê hương, đất nước như: kỷ niệm ngày Giỗ tổ 
Hùng Vương 10/3 (âm lịch); ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 
(30/4); ngày Quốc tế lao động (1/5). Tuần Văn hóa Đồng Hới 2017 tổ chức từ ngày 
25/4/2017 với nhiều hoạt động văn hóa, ẩm thực, nghệ thuật, thể thao đa dạng, 
phong phú phục vụ nhân dân và khách du lịch. 

Hoạt động biểu diễn nghê thuật chuyên nghiệp và nghệ thuật quần chúng ngày 
càng tiến bộ về chất lượng nghệ thuật và năng lực tổ chức, 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, nhất là đồng bào, chiến sỹ vùng sâu, vùng xa, biên giới. 

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương, đơn vị tiến hành Đại hội Thể dục 
Thể thao các cấp và thành lập đội bóng đá cấp huyện theo kế hoạch đề ra. Đăng cai 
tổ chức thành công Tour I giải Giải bóng chuyền bãi biển toàn quốc năm 2017. Tổ 
chức tập huấn và tham gia thi đấu các giải câu lạc bộ toàn quốc23. Đến nay, thể thao 
thành tích cao đã đạt được 43 HC các loại24. Đặc biệt, tại giải Bơi- Lặn vô địch 
quốc gia, các vận động viên Quảng Bình đã xuất sắc lập 5 kỷ lục quốc gia. 

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 Họp báo và gặp mặt báo chí quý I, kịp thời cung cấp 
thông tin về tình hình kinh tế - xã hội quý I/2017 của tỉnh; hoạt động quan trắc, 
                                           
23 Gồm: Giải Rowing vô địch các CLB toàn quốc năm 2017, giải Canoeing vô địch các CLB toàn quốc năm 
2017, giải Điền kinh Hà Nội mở rộng năm 2017 
24 Trong đó: 10 HCV, 10 HCB và 23 HCĐ. 
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giám sát và công bố chất lượng môi trường biển ở địa phương;… Tổ chức tốt các 
hoạt động hưởng ứng ngày Sách Việt Nam lần thứ 4 với nhiều nội dung phong phú 
như: tuyên truyền, giao lưu, giới thiệu sách, phát động Cuộc thi viết “Bác Hồ với 
Quảng Bình”. 

  Chỉ đạo, hướng dẫn các đơn vị doanh nghiệp bưu chính, viễn thông tập trung 
thực hiện các phương án đảm bảo an toàn mạng lưới và an ninh thông tin, đảm bảo 
tuyệt đối an toàn thông tin liên lạc phục vụ các cơ quan Đảng, Nhà nước, đồng thời 
đáp ứng tối đa nhu cầu thông tin liên lạc của mọi tầng lớp nhân dân. 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.  

6. Lao động, Thương binh và Xã hội: 
Trong tháng, đã phê duyệt quỹ tiền lương, thù lao, tiền thưởng thực hiện năm 

2016 và kế hoạch năm 2017 đối với Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ 
100% vốn điều lệ và các Công ty cổ phần, vốn góp chi phối của Nhà nước; ban 
hành Kế hoạch giải quyết việc làm năm 2017 và Kế hoạch đưa người lao động đi 
làm việc ở nước ngoài giai đoạn 2017-2020. 

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 độ quy định25.  

Kiểm tra, đôn đốc các địa phương rà soát lại số hộ, khẩu thiếu đói trong thời 
kỳ giáp hạt năm 2017 đảm bảo đúng quy trình, đúng đối tượng. Phê duyệt kết quả 
rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2016 và giao chỉ tiêu năm 2017; Kế hoạch thực 
hiện Đề án trợ giúp xã hội và phục hồi chức năng cho người tâm thần, người rối 
nhiễu tâm trí dựa vào công đồng giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh. 

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 quyết định thành lập, kiện toàn các tổ 
chức liên ngành theo đúng quy định26; phê duyệt kết quả thu hút người có trình độ 
chuyên môn cao tỉnh năm 2017 đối với 03 trường hợp; tham mưu Hội đồng Kiểm 
tra, sát hạch tổ chức sát hạch tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 
2017. Hướng dẫn, dự thảo quy định chức năng, nhiệm vụ theo đề nghị của các cơ 
quan, đơn vị. Thẩm định Kế hoạch tuyển dụng công chức cấp xã, chuyển xếp lương 

                                           
25 Cụ thể: Giải quyết các chế độ trợ cấp hàng tháng cho 16 trường hợp; giải quyết trợ cấp 1 lần cho 1.065 trường 
hợp. 
26 Quyết định thành lập Đoàn kiểm tra công nhận Trường Tiểu học đạt chuẩn quốc gia năm 2017; Thành lập Ban 
chỉ đạo xác nhận người có công và tổ xác minh người có công tỉnh; Kiện toàn Hội đồng, ban Thường trực, Ban 
Thư ký Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh; kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chỉ thị số 26/2001/CT-
TTg ngày 08/10/2001 của Thủ tướng Chính phủ về việc tạo điều kiện để Hội Nông dân các cấp tham gia giải 
quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. 
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của các địa phương27. Tổ chức đoàn học tập mô hình Trung tâm hành chính công tại 
tỉnh Bắc Giang và Thái Bình.  

Công tác QLNN về tôn giáo được chú trọng, tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, tôn 
giáo cơ bản đúng quy định. Chấp thuận về nhận sự  bổ nhiệm, bầu cử, suy cử vào 
Ban Trị sự GHPG Việt Nam tỉnh nhiệm kỳ 2017-2022 và Ban Trị sự GHPG Việt 
Nam các huyện Tuyên Hóa, Lệ Thủy nhiệm kỳ 2016-2021. Hướng dẫn các huyện, 
thị xã, thành phố về việc tổ chức Lễ Phật Đản và An cư kiết hạ Phật lịch 2561 – 
Dương lịch 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 06 dự thảo văn 
bản QPPL, góp ý 16 dự thảo văn bản do Trung ương và địa phương soạn thảo, kiểm 
tra 06 Quyết định của UBND cấp huyện ban hành. Tham mưu UBND tỉnh công bố 
mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ 109 TTHC thuộc nhiều lĩnh vực28; công bố danh mục 
TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích của 
các đơn vị, địa phương29. 

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: 

Trong tháng, đã triển khai 41 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa vụ 
thuế đối ngân sách Nhà nước; việc thực hiện các quy định của pháp luật về trích, 
nộp đóng tiền BHXH, BHYT, bảo hiểm thất nghiệp; việc chấp hành các quy định 
về công tác quản lý, khai thác và bảo vệ các công trình thủy lợi, đê điều;... Qua 
thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm với số tiền 408 triệu đồng, ban hành 49 
Quyết định xử phạt vi phạm hành chính với số tiền 184 triệu đồng. 

Công tác tiếp dân, xử lý khiếu nại, tố cáo được đẩy mạnh; Việc xử lý đơn 
khiếu nại, tố cáo của công dân kịp thời, đúng thẩm quyền và thời gian quy định. 
Trong tháng, toàn tỉnh đã tiếp 326 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, 

                                           
27 TP Đồng Hới, TX Ba Đồn và các huyện: Bố Trạch, Quảng Trạch, Minh Hóa, Quảng Ninh.  
28 28 TTHC trong lĩnh vực Giao thông vận tải thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện, UBND cấp 
xã; 07 TTHC trong lĩnh vực Khám bệnh, chữa bệnh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế; 07 TTHC trong 
lĩnh vực Quản lý chất lượng công trình xây dựng, Giám định tư pháp xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của 
Sở Xây dựng; 08 TTHC trong lĩnh vực Đăng ký kinh doanh thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và 
Đầu tư... 
29 Quyết định số 943/QĐ-UBND ngày 23/3/2017 về việc công bố danh mục TTHC có thực hiện và không thực 
hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Nội vụ của tỉnh Quảng 
Bình; Quyết định số 995/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 về việc công bố Danh mục TTHC có thực hiện và không 
thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích trong lĩnh vực Thông tin và 
Truyền thông tỉnh Quảng Bình; Quyết định số 1001/QĐ-UBND ngày 29/3/2017 về việc công bố Danh mục 
TTHC có thực hiện và không thực hiện tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích 
trong lĩnh vực Xây dựng của tỉnh Quảng Bình... 
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phản ánh, trong đó có 27 lượt đông người; tiếp nhận và xử lý 203 đơn khiếu nại, tố 
cáo, kiến nghị, phản ánh của công dân. 

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 BCH TW Đảng khóa X về "Tăng cường sự lãnh đạo 
của Đảng đối với công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí".  

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

tháng 4 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… và duy trì 
nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt trong dịp lễ 30/4 và 1/5. Chỉ đạo các 
địa phương tổ chức Hội nghị hiệp đồng huấn luyện, kiểm tra sẵn sàng động viên 
dân quân dự bị; Chỉ đạo tập huấn, bồi dưỡng ngành, binh chủng năm 2017 chặt chẽ, 
chất lượng. 

Tuy vậy, một số đối tượng vẫn tiếp tục lợi dụng vấn đề giải quyết bồi thường, 
thiệt hại do sự cố ô nhiễm môi trường biển để kích động nhân dân tập trung khiếu 
kiện đông người làm ảnh hưởng đến tình hình chính trị, trật tự an toàn xã hội trên 
địa bàn tỉnh. 

Về trật tự an toàn giao thông: Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông tỉnh, 
đến ngày 15/4/2017, toàn tỉnh đã xảy ra 85 vụ tai nạn giao thông, làm 48 người 
chết, 59 người bị thương, tăng 5 vụ, tăng 6 người chết, giảm 4 người bị thương so 
với cùng kỳ năm 2016, trong đó đường bộ 83 vụ, đường sắt 02 vụ, đường thủy 
không xảy ra tai nạn./. 

 
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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