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Trong tháng, do ảnh hưởng hoàn lưu cơn bão số 2 và số 4 (ngày 16-17/7 và 
ngày 25-26/7) trên địa bàn tỉnh đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to, gây 
hư hỏng tài sản và ngập lụt một số địa phương, ước tính thiệt hại ban đầu cơn 
bão số 2 gây ra khoảng 63 tỷ đồng1, thiệt hại cơn bão số 4 không đáng kể. Trước 
tình hình mưa lũ, UBND tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành triển khai đồng bộ, 
kịp thời các giải pháp phòng chống và khắc phục hậu quả. Khẩn trương triển 
khai các phương án ứng phó, cứu hộ, cứu nạn; tổ chức thăm hỏi, động viên kịp 
thời các gia đình bị thiệt hại, gia đình có người bị thương;... Nhờ đó, tình hình 
sản xuất và đời sống, học tập của bà con nhân dân và các em học sinh tại những 
nơi bị ảnh hưởng lũ lụt đã trở lại bình thường, tình hình kinh tế - xã hội tháng 7 
và 7 tháng đầu năm tiếp tục ổn định, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 
được giữ vững; Thực hiện tốt các hoạt động tri ân kỷ niệm 70 năm ngày Thương 
binh – Liệt sỹ 27-7. Cụ thể:  

I. VỀ KINH TẾ 

1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản: 

1.1. Nông nghiệp: 

Cây hàng năm: Triển khai sản xuất vụ Hè Thu trong điều kiện thời tiết nắng 
nóng kéo dài, ảnh hưởng tiến độ gieo trồng một số cây rau, màu. Trong tháng 7, 
ảnh hưởng của hoàn lưu cơn bão số 2 và số 4 đã làm thiệt hại một số diện tích 
cây trồng phải gieo trồng lại, các địa phương đã khẩn trương tiêu thoát nước cứu 
lúa và hoa màu vùng bị ngập, khắc phục diện tích cây trồng hư hỏng. Dự ước 
đến ngày 30/7/2017, diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ Hè Thu thực hiện 
30.551,3 ha, tăng 2,6% so cùng kỳ2. Hiện tại, các địa phương đang tập trung 
triển khai công tác chăm sóc lúa Hè Thu và thu hoạch lúa tái sinh chín sớm. Dự 
kiến đến cuối tháng 7 cơ bản hoàn thành thu hoạch lúa tái sinh, năng suất lúa tái 
sinh năm nay tương đương so năm trước.  

                                           
1 Cụ thể: Có 59 tàu thuyền bị sóng đánh chìm, hư hỏng;Cầu bị cuối trôi, xói lở 02 cái; Lúa, rau màu bị ngập 
1.517 ha; nhà tốc mái 01 nhà; Người bị thương 09 người;… 
2 Trong đó: Diện tích lúa toàn tỉnh thực hiện 24.402,1 ha, tăng 3,6%; nhóm cây ngô và cây lương thực có hạt 
khác 578 ha, bằng 98,2%; nhóm cây lấy củ có chất bột 779,5 ha, bằng 97,1%; nhóm cây lấy sợi 5 ha; cây có hạt 
chứa dầu 742 ha, bằng 99,9%; nhóm cây rau, đậu, hoa cây cảnh 3.199,5 ha, bằng 96,9%; cây gia vị, dược liệu 
hàng năm 21 ha; cây hàng năm khác 817 ha so cùng kỳ. 
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Sâu bệnh gây hại cây trồng đã phát sinh ở một số nơi, tuy nhiên sâu bệnh 
gây hại chỉ cục bộ, không thành dịch3. Các địa phương đã chủ động triển khai 
kịp thời công tác phòng, chống nên đã hạn chế được mức độ thiệt hại. 

Cây lâu năm: Đang được các doanh nghiệp và các hộ gia đình tiếp tục 
chăm sóc, đầu tư cải tạo vườn tạp nhằm bố trí các loại cây có hiệu quả kinh tế 
cao. Diện tích cây lâu năm thực hiện 23.840,4 ha, tăng 3,5% so cùng kỳ. Trong 
đó, diện tích cao su 17.736 ha, tăng 1,5%; diện tích cây hồ tiêu 1.060 ha, tăng 
11,8%. Sản lượng mủ cao su khai thác trong tháng 7 đạt 400 tấn, 7 tháng 3.370 
tấn, tăng 11% so cùng kỳ. 

Tình hình chăn nuôi: Chăn nuôi phát triển theo mô hình trang trại, gia trại 
và từng bước khẳng định vị trí, thúc đẩy nhanh chuyển dịch cơ cấu trong nội bộ 
ngành nông nghiệp. Đàn trâu và đàn bò phát triển khá, đàn gia cầm phát triển 
nhanh; riêng đàn lợn, do giá bán giảm trong thời gian khá dài, người nuôi không 
chú trọng tái tạo đàn nên tổng đàn giảm so cùng kỳ4. Dự án chăn nuôi bò công 
nghệ cao của Công ty TNHH Chăn nuôi Hòa Phát đi vào hoạt động, đã đầu tư 
nuôi hơn 4.000 con bò, góp phần đưa tổng đàn bò toàn tỉnh tăng khá.  

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 hoạch5. 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 gia súc, gia cầm nhằm hạn chế dịch bệnh phát sinh. 

1.2. Lâm nghiệp:  

Công tác trồng rừng sản xuất, phục hồi vốn rừng, làm giàu rừng, bảo vệ 
rừng được chú trọng và mang lại kết quả cao. Dự ước sản lượng gỗ khai thác từ 
rừng trồng tháng 7 thực hiện 21.820 m3, 7 tháng thực hiện 190.920 m3, tăng 
20,2% so cùng kỳ năm trước. Dự ước 7 tháng, toàn tỉnh trồng mới 816 ha rừng 
tập trung, tăng 32% so cùng kỳ năm trước. Công tác chăm sóc rừng trồng được 
thực hiện theo kế hoạch.   

Hiện nay, tình hình nắng nóng diễn biến khá phức tạp, nguy cơ cháy rừng 
rất cao, các địa phương đã tăng cường 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. Đồng thời, tăng cường kiểm tra, ngăn chặn, xử lý nghiêm các trường hợp 
khai thác, buôn bán, vận chuyển gỗ, động vật hoang dã trái phép. 

 
                                           
3 Các loại sâu gây hại chủ yếu là: Chuột gây hại 587 ha; DT nhiễm Ốc bươu vàng 98 ha; nhiễm Rầy lưng trắng 
1.007 ha; nhiễm SCLN 461 ha, tăng 96 ha; nhiễm Bệnh lùn sọc đen 31 ha. 
4 Tổng đàn gia súc, gia cầm toàn tỉnh đến ngày 12/7: Trâu 33.745 con, bò 100.175 con, lợn 292.799 con, gia cầm 
2.971.558 con, dê 6.725 con. 
5 Kết quả tiêm vắc xin đợt I: Lở mồm long móng 28.200 liều, đạt 28,2% kế hoạch; Tụ huyết trùng trâu, bò 
70.325 liều, đạt 87,9% kế hoạch; Dịch tả, tam liên lợn 141.130 liều, đạt 88,8% kế hoạch; Cúm gia cầm 754.500 
liều, đạt 75,4% kế hoạch; Dại chó 28.320 liều, đạt 56,6% kế hoạch. 
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1.3. Thuỷ sản:  

Sản xuất thủy sản đang từng bước phục hồi sau sự cố môi trường biển. Các 
ngành chức năng phối hợp với các địa phương đẩy nhanh thực hiện chi trả kinh 
phí đền bù do sự cố môi trường biển đúng thời gian6 và tích cực triển khai Nghị 
định 67 của Chính phủ nên nhiều trang thiết bị và tàu có công suất lớn được đầu 
tư đưa vào hoạt động khai thác đầu quý II năm nay. Dự ước sản lượng thủy sản  
tháng 7 thực hiện 7.619,6 tấn; 7 tháng 38.109,2 tấn, tăng 13,2% so cùng kỳ7, 
trong đó: sản lượng nuôi trồng thu hoạch tháng 7 là 1.723,8 tấn; 7 tháng 5.133,4 
tấn, giảm 8% so cùng kỳ8; sản lượng khai thác tháng 7 đạt 5.895,8 tấn, 7 tháng 
khai thác 32.975,8 tấn, tăng 17,4% so cùng kỳ9 .  

Trong tháng, đã ban hành Quyết định phê duyệt danh sách các xã, phường, 
thị trấn ven biển, cửa sông thuộc các huyện, thành phố, thị xã bị ảnh hưởng do 
sự cố môi trường biển10. Đây là căn cứ để thực hiện các chính sách theo Quyết 
định số 12/QĐ-TTg ngày 06/01/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê 
duyệt Đề án "Xác định thiệt hại, thực hiện bồi thường, hỗ trợ; khôi phục sản 
xuất và đảm bảo an sinh xã hội cho người dân bị ảnh hưởng do sự cố môi trường 
biển tại các tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị và Thừa Thiên Huế". 

Tuy nhiên, vùng gần bờ môi trường chưa được an toàn tuyệt đối nên hoạt 
động đánh bắt ở các xã vùng bãi ngang còn hạn chế; một số địa phương công tác 
xử lý môi trường của các hộ nuôi không đảm bảo nên dịch bệnh xảy ra, một số 
nơi không thả giống hoặc thả giống muộn; bão số 2 gây thất thoát sản lượng trên 
một số diện tích nên ảnh hưởng đến sản lượng nuôi trồng. 

2. Công nghiệp: 

Tháng 7, các đơn vị sản xuất công nghiệp tiếp tục duy trì sản xuất ổn định, 
các sản phẩm như bia đóng chai, xi măng, clinker, dăm gỗ, điện thương phẩm có 
mức tăng trưởng khá. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 7 ước tăng 1,8% so với 
tháng trước và tăng 6,9% so với tháng 7 năm 2016; Tính chung 7 tháng năm 2017 
chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 5,6% so với cùng kỳ11.  

                                           
6 Đến nay, toàn tỉnh đã phê duyệt chi trả theo Quyết định số 1880/QĐ-TTg, số 309/QĐ-TTg số tiền 2.622 tỷ đồng, 
đã giải ngân 2.563 tỷ đồng. 
7 Trong đó: Cá các loại 30.381,0 tấn, tăng 17%; tôm các loại 2.956,0 tấn, giảm 8,7%; thủy sản khác 4.772,2 tấn, 
tăng 7% so cùng kỳ năm trước. 
8 Trong đó: Cá các loại 2.638,0 tấn, tăng 0,6%; tôm các loại 2.293,6 tấn, giảm 14,9%; thủy sản khác 201,8 tấn, 
giảm 18,4% so cùng kỳ năm trước. 
9 Trong đó: Cá các loại 27.743 tấn, tăng 18,9%; tôm các loại 662,4,4 tấn, tăng 21,9%; thủy sản khác 4.570,4 tấn, 
tăng 8,5%. 
10 Theo đó, toàn tỉnh có 20 xã, phường, thị trấn ven biển và 44 xã, phường, thị trấn cửa sông thuộc 07 huyện, 
thành phố, thị xã bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển, cụ thể: huyện Lệ Thủy 03 xã ven biển; huyện Quảng 
Ninh 01 xã ven biển và 11 xã, thị trấn cửa sông; thành phố Đồng Hới 03 xã, phường ven biển và 05 phường cửa 
sông; huyện Bố Trạch 06 xã ven biển và 07 xã cửa sông; thị xã Ba Đồn 02 phường ven biển và 11 xã, phường 
cửa sông; huyện Quảng Trạch 05 xã ven biển và 08 xã cửa sông; huyện Tuyên Hóa 02 xã cửa sông. 
11 Trong đó: ngành khai khoáng tăng 6,3%; ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 5,7%; ngành sản xuất và phân 
phối điện, khí đốt tăng 3,9%; ngành cung cấp nước, hoạt động quản lý và xử lý rác thải, nước thải tăng 3,6%.    
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Chỉ số sản xuất công nghiệp ước thực hiện 7 tháng của một số ngành công 
nghiệp chủ yếu so với cùng kỳ năm trước như sau: Ngành sản xuất trang phục tăng 
13,7%; ngành chế biến gỗ và sản xuất sản phẩm từ gỗ, tre, nứa tăng 11,2%; ngành 
khai khoáng khác (đá xây dựng) tăng 5,3%; ngành sản xuất sản phẩm từ khoáng 
phi kim loại khác tăng 5,3%; ngành sản xuất chế biến thực phẩm tăng 3,9%; ngành 
sản xuất và phân phối điện tăng 3,7%; ngành xử lý và cung cấp nước tăng 3,7%; 
ngành in, sao chép bản ghi các loại tăng 3,3%; ngành sản xuất đồ uống tăng 1,6%; 
ngành sản xuất hóa chất và sản phẩm hóa chất giảm 3,7%...12 

Tuy vậy, do năng lực sản xuất công nghiệp mới hạn chế, sản xuất và tiêu 
thụ sản phẩm của một số doanh nghiệp gặp nhiều khó khăn, một số sản phẩm 
giảm so với cùng kỳ (phân bón, gạch ceramic) nên chỉ số sản xuất công nghiệp 
trong tháng tăng thấp so với kế hoạch đề ra. 

3. Thương mại - dịch vụ: 

3.1. Thương mại: 

Thị trường bán lẻ hàng hoá có mức tăng trưởng khá. Dự ước tháng 7 tổng 
mức bán lẻ hàng hóa đạt 1.528,5 tỷ đồng, tăng 2,5% so tháng trước và tăng 9,4% 
so cùng kỳ; 7 tháng tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 10.413 tỷ đồng, tăng 
9,4% so cùng kỳ, trong đó: Kinh tế Nhà nước ước đạt 483 tỷ đồng, tăng 20,2%; 
kinh tế tập thể ước đạt 6,5 tỷ đồng, giảm 25,6%; kinh tế cá thể ước đạt 6.006 tỷ 
đồng, tăng 8,9%; kinh tế tư nhân ước đạt 3.917 tỷ đồng, tăng 9,2% so cùng kỳ. 
Trong tháng, 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 bàn13.  

3.2. Du lịch: 

Tiếp tục 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; tập trung cải 
thiện nâng cấp, đưa vào hoạt động các cơ sở lưu trú để phục vụ mùa du lịch 
201714. Tháng 7, số lượt khách du lịch lữ hành ước đạt 124.691 lượt khách, tăng 
9,1% so tháng trước và tăng 49,7% so cùng kỳ; Số lượt khách lưu trú ước đạt 

                                           
12 Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu ước thực hiện 7 tháng như sau: Đá xây dựng đạt 1,9 triệu m3, tăng 5,3%; 
mực đông lạnh đạt 468 tấn, giảm 15,6%; tinh bột sắn đạt 6.649 tấn, tăng 5,9%; bia đóng chai đạt 10,7 triệu lít, tăng 
1,6%; áo sơ mi đạt 5,9 triệu cái, tăng 13,6%; gạch lát nền đạt 2,1 triệu m2, giảm 42,4%; gạch xây dựng đạt 124,7 triệu 
viên, tăng 0,4%; clinker thành phẩm đạt 1,86 triệu tấn, tăng 10,1%; xi măng đạt 0,9 triệu tấn, tăng 3,2%; điện thương 
phẩm đạt 455,0 triệu Kwh, tăng 3,7%; nước máy đạt 4,7 triệu m3, tăng 3,7% so cùng kỳ năm trước. 
13 Trong tháng 7, lực lượng quản lý thị trường Quảng Bình đã kiểm tra 63 trường hợp, phát hiện 44 vụ vi phạm, 
đã xử lý 50 hành vi vi phạm. Tổng số tiền phạt vi phạm hành chính, tiền bán hàng tịch thu, trị giá hàng tịch thu 
chưa bán, hàng tiêu hủy 1.636 triệu đồng. 
14 Tổ chức đón tiếp đoàn Famtrip của các công ty lữ hành đến từ TP. Hà Nội khảo sát điểm đến du lịch Quảng 
Bình; Tổ chức Đoàn công tác của tỉnh tiến hành khảo sát, đánh giá việc thực hiện Phương án vượt Bức tường 
Việt Nam và khai thác tour xuyên Sơn Đoòng với lộ trình mới 4 ngày 3 đêm; Làm việc với Viện Nghiên cứu 
Phát triển Du lịch liên quan đến quy định về hoạt động du lịch mạo hiểm;... Trong tháng 6 và đầu tháng 7, trên 
địa bàn TP Đồng Hới có thêm 01 khách sạn 5 sao và 01 khách sạn 4 sao đi vào hoạt động. 
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89.728 lượt khách, tăng 8,6% so tháng trước và tăng 118,2% so cùng kỳ. Số lượt 
khách du lịch lữ hành 7 tháng đầu năm ước đạt 518 ngàn lượt khách, tăng 
17,3%; doanh thu ước đạt 152 tỷ đồng, tăng 16,2%. Số lượt khách lưu trú 7 
tháng đầu năm ước đạt 404 ngàn lượt khách, tăng 28,4%; doanh thu ước đạt 69 
tỷ đồng, tăng 29,9% so cùng kỳ. Doanh thu dịch vụ ăn uống 7 tháng ước đạt 
1.014 tỷ đồng, tăng 14,4% so cùng kỳ. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước về du lịch; triển khai việc thanh tra 
kiểm tra việc chấp hành pháp luật hoạt động kinh doanh du lịch, dịch vụ du 
lịch đối với các doanh nghiệp, đơn vị trên địa bàn tỉnh, có biện pháp hướng 
dẫn, chấn chỉnh và xử lý các sai phạm trong hoạt động du lịch nhằm nâng cao 
chất lượng dịch vụ du lịch của tỉnh. Thực hiện các hoạt động liên kết, xúc tiến 
mở đường bay Đồng Hới - Chiềng Mai; tổ chức Đoàn công tác của tỉnh đến 
Chiềng Mai, Chiềng Rai - Thái Lan để khảo sát, tăng cường liên kết phát triển 
du lịch, chuẩn bị cho việc khai trương đường bay quốc tế đầu tiên Đồng Hới - 
Chiềng Mai vào ngày 11/8/2017, với tần suất bay 2 chuyến/tuần; xây dựng Kế 
hoạch họp báo và các hoạt động liên quan đến việc khai trương đường bay Đồng 
Hới - Chiềng mai. 

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 tháng 7 ước đạt 247,9 tỷ đồng, 7 tháng 1.650 tỷ đồng, 
tăng 6,8% so với cùng kỳ15; tổng số hành khách vận chuyển tháng 7 ước đạt 1,9 
triệu hành khách, 7 tháng 12,6 triệu hành khách, tăng 5,3%; tổng số hành khách 
luân chuyển 7 tháng ước đạt 578,2 triệu hk.km, tăng 5,5%; khối lượng vận 
chuyển 7 tháng ước đạt 11,7 triệu tấn, tăng 5,8%; tổng khối lượng hàng hoá luân 
chuyển 7 tháng ước đạt 621,4 triệu tấn.km, tăng 5,2% so cùng kỳ. 

4. Công tác quy hoạch, quản lý tài nguyên, môi trường: 

Trong tháng, đã triển khai đánh giá hồ sơ đề xuất và đàm phán hợp đồng 
với đơn vị tư vấn lập Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Quảng 
Bình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 để tổ chức thực hiện.  

Tiếp tục hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020, kế hoạch sử dụng 
đất kỳ cuối (2016-2020) của tỉnh theo ý kiến của Hội đồng thẩm định Bộ Tài 
nguyên và Môi trường. Phê duyệt bổ sung danh mục dự án thực hiện trong kế 
hoạch sử dụng đất năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. 
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 

                                           
15 Trong đó, doanh thu vận tải hành khách ước đạt 320 tỷ đồng, tăng 6,9%; doanh thu vận tải hàng hóa ước đạt 
1.241 tỷ đồng, tăng 6,8%; doanh thu kho bãi, DV hỗ trợ vận tải ước đạt 89,4 tỷ đồng, tăng 6,4% so với cùng kỳ. 
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triển khai quyết liệt16. 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 lớn17. 

Tiếp tục chỉ đạo giải quyết các vướng mắc trong 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; vận hành, cập nhật cơ sở dữ liệu đất đai của huyện Quảng Trạch và thị xã 
Ba Đồn và tiếp tục xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai các huyện: Lệ Thủy, Quảng 
Ninh, Bố Trạch, Tuyên Hóa; tiếp nhận cơ sở dữ liệu hiện trạng đất trồng lúa tỉnh 
Quảng Bình để khai thác, sử dụng. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại các 
cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ, đặc biệt là các cơ sở có nguy cơ gây ô nhiễm 
môi trường cao18. Tiếp tục kiểm tra, kiểm soát và xử lý các hành vi khai thác cát 
sạn trái phép trên sông Long Đại và Sông Gianh của các tổ chức, cá nhân; Theo 
dõi, xử lý kịp thời các diễn biến phát sinh liên quan đến sự cố môi trường biển. 

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. 7 tháng đầu năm, 
tổng thu ngân sách trên địa bàn dự ước là 1.849 tỷ đồng, đạt 56,9% dự toán địa 
phương, tăng 15,7% so cùng kỳ, trong đó, thu nội địa 1.776 tỷ đồng, đạt 56,5% 
DTĐP, tăng 15,7% SCK; thu thuế xuất nhập khẩu 73,1 tỷ đồng, đạt 69,6% 
DTĐP, tăng 16% so cùng kỳ. Một số khoản thu đạt khá cao so cùng kỳ như: Thu 
ngoài quốc doanh 530 tỷ đồng, đạt 92% so dự toán tỉnh giao, tăng 84,8% so 
cùng kỳ; Thu phí và lệ phí 74,6 tỷ đồng, đạt 53,7% so dự toán tỉnh giao, tăng 
43,6% so cùng kỳ; Thu tiền thuê đất 76,3 tỷ đồng, đạt 101,8% so dự toán tỉnh 
giao, tăng 59% so cùng kỳ.  
                                           
16 Trong tháng, tiếp nhận và xử lý 49 hồ sơ, trong đó: 04 hồ sơ giao đất (15,75 ha); cho thuê đất 05 hồ sơ (4,17 
ha); thu hồi đất 04 hồ sơ (412,89 ha). Đến nay, toàn tỉnh đã cấp 535.480 giấy chứng nhận QSD đất với diện tích 
593.405,32 ha/617.294,62 ha, đạt 96,13%. 
17 Đang tổ chức đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển lựa chọn Nhà đầu tư thực hiện các dự án: Bắc Kênh Phóng Thủy và Đông 
Sông Lệ Kỳ; Khu nhà ở thương mại xã Lý Trạch; Khu nhà ở thương mại Trung Trạch; Khu nhà ở thương mại Phú 
Trạch, huyện Bố Trạch; Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong, giáp mương tưới Tiên Lang. Đang thông báo 
phát hành và bán hồ sơ mời sơ tuyển Nhà đầu tư thực hiện các dự án: Khu nhà ở thương mại phía Nam đường Trần 
Hưng Đạo, đoạn giáp Đài phát sóng, Phát thanh Đồng Hới; Khu nhà ở thương mại phía Tây Nam đường Lý Thánh 
Tông, đoạn từ đường F325 đến đường Trương Phúc Phấn; Khu nhà ở thương mại tại vùng ruộng Nhất, thị trấn Quán 
Hàu; Dự án Khu nhà ở thương mại thị trấn Nông trường Lệ Ninh, huyện Lệ Thủy; Khu nhà ở thương mại Dinh Mười 
III, Dự án Khu nhà ở thương mại tại phường Quảng Phong; Khu nhà ở thương mại tại thị trấn Kiến Giang và xã Liên 
Thủy, huyện Lệ Thủy.  
18 Như: Nhà máy sản xuất nhôm New Asia, Nhà máy xi măng Sông Gianh, Nhà máy thủy điện Hố Hô; Nhà máy 
gạch tuynel và tấm lợp Fibrocement, xã Quảng Xuân; Công ty TNHH Kaolin Quảng Bình Bohemia; Bệnh viện 
Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới; Bãi rác xã Cảnh Dương, huyện Quảng Trạch; hoạt động khai thác titan tại 
huyện Lệ Thủy của Công ty Kim Tín Quảng Bình; kiểm tra việc đổ chất thải, rác thải tại khu vực hồ Bàu Vèng; 
mẫu nước biển màu đỏ đục xuất hiện tại khu vực Đông Nam đảo La, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch. 
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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 7 tháng đầu năm thực 
hiện 4.891 tỷ đồng, đạt 59,3% dự toán địa phương19. 

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 
7 ước đạt 30.030 tỷ đồng, tăng 1,61% so tháng trước và tăng 9,9% so đầu năm. 
Tổng dư nợ cho vay cuối tháng 7 ước đạt 36.090 tỷ đồng, tăng 0,96% so tháng 
trước và giảm 0,6% so đầu năm. 

6. Quản lý đầu tư xây dựng: 

6.1. Đầu tư từ ngân sách: Công tác đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn 
tiếp tục triển khai theo kế hoạch. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, 
Công điện của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh đã có văn bản chỉ đạo các 
Sở, ban, ngành, đơn vị cấp tỉnh, UBND các huyện, thị xã, thành phố và các chủ 
đầu tư đẩy nhanh tiến độ tổng hợp, giao và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công 
năm 2017 và kế hoạch đầu tư công trung hạn 2016 -2020, trong đó, đến 
30/8/2017 các công trình không giải ngân trên 50% kế hoạch vốn, sẽ kiên quyết 
thực hiện điều chuyển vốn cho các công trình có khối lượng còn thiếu vốn. Khối 
lượng vốn đầu tư Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh tháng 7 ước thực hiện 
341,5 tỷ đồng, tăng 6,5% so với tháng trước và tăng 10,6% so với tháng cùng 
kỳ; 7 tháng, khối lượng vốn đầu tư Nhà nước quản lý trên địa bàn tỉnh ước thực 
hiện 1.955 tỷ đồng, tăng 8,5% so với cùng kỳ, trong đó, vốn ngân sách Trung 
ương quản lý ước thực hiện 499 tỷ đồng; vốn ngân sách địa phương quản lý ước 
thực hiện 1.456 tỷ đồng. Dự ước tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư phát triển đến 
31/7/2017 đạt 48,2%. 

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

Hội đồng nhân dân tỉnh đã thông qua Nghị quyết Quy định nguyên tắc, tiêu chí, 
định mức phân bổ vốn NSTW và tỷ lệ vốn đối ứng của NSĐP thực hiện Chương 
trình MTQG Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020. Sở Kế hoạch và Đầu 
tư đã có văn bản hướng dẫn tạm thời thực hiện Cơ chế đặc thù trong quản lý đầu 
tư xây dựng dự án thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia quy định tại Nghị 
định số 161/2016/NĐ-CP. Các sở, ngành được phân công tiếp tục triển khai 
công tác chỉ đạo 09 xã đăng ký đạt chuẩn Nông thôn năm 2017 đẩy nhanh tiến 
độ thực hiện công việc và tháo gỡ những khó khăn để thực hiện các công trình20.  

                                           
19 Theo báo cáo của KBNN tỉnh đến ngày 20/7/2017. 
20 Tiến độ và kết quả thực hiện các tiêu chí của các xã điểm đến hết tháng 7/2017 như sau: Xã Xuân Thủy: Còn 1 
tiêu chí; Xã Cam Thủy: Còn 3 tiêu chí: Xã Sơn Thủy: Còn 2 tiêu chí; Xã Hiền Ninh: Còn 3 tiêu chí; Xã Duy 
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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 và trình phê 
duyệt kế hoạch công tác và ngân sách năm 2017; thẩm định 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. Tổng hợp báo cáo rà soát nguồn vốn ODA 
kế hoạch trung hạn 2018-2020 và kế hoạch năm 2018; Rà soát điều chỉnh nguồn 
vốn ODA năm 2017 của các dự án Ô trên địa bàn tỉnh21. 

Các dự án NGO: Công tác vận động thu hút và tiếp nhận nguồn viện trợ 
NGO được triển khai tích cực. Từ đầu năm đến nay, đã tiếp nhận được 08 dự án, 
với tổng số vốn cam kết 24,8 tỷ đồng, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, góp 
phần phát triển kinh tế xã hội địa phương. 

Hợp tác công - tư (PPP) đã được chú trọng, các dự án BT được tập trung 
chỉ đạo và triển khai thực hiện theo đúng tiến độ22. 

6.2. Đầu tư từ ngoài ngân sách: Tháng 7, đã phê duyệt chủ trương đầu tư 
08 dự án của nhà đầu tư trong nước với tổng mức đầu tư hơn 778 tỷ đồng; 7 
tháng đã phê duyệt chủ trương đầu tư 59 dự án của nhà đầu tư trong nước với 
tổng mức đầu tư hơn 1.942 tỷ đồng. Các dự án FDI tiếp tục được đầu tư và triển 
khai hoạt động theo tiến độ, trong tháng, đã cấp mới giấy chứng nhận đăng ký 
đầu tư cho 01 dự án23. 

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 7/2017, có 15 đoàn ra với 52 lượt người đi 

                                                                                                                                    
Ninh: Còn 03 tiêu chí; Xã Tây Trạch: còn 4 tiêu chí; Xã Quảng Trung: còn 4 tiêu chí; Xã Quảng Liên: Còn 2 tiêu 
chí; Xã Văn Hóa: Còn 3 tiêu chí. 
21 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); Dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dự 
liệu đất đai vay vốn WB: đang chờ Bộ Kế hoạch và Đầ tư thông báo vốn NSTW năm 2017; Dự án Môi trường 
bền vững các thành phố duyên hải tiểu dự án Thành phố Đồng Hới: Đã đàm phán hiệp định 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: Đã ký kết hiệp định. Đang hoàn thiện lại phương án sử dụng và trả nợ vốn vay để làm thủ tục ký 
kết 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, Chương trình hỗ trợ hai chương trình mục tiêu quốc gia (vốn WB): Đang hoàn thiện các thủ tục  phục 
vụ cho công tác đàm phán ký kết hiệp định; Dư án Hiện đại hóa ngành Lâm nghiệp và Tăng cường tính chống 
chịu vùng ven biển (vốn WB): đã ký kết hiệp định, đang thẩm định trình UBND tỉnh phê duyệt dự án tại tỉnh. 
22 Dự án đầu tư xây dựng Quần thể Tượng đài Hồ Chí Minh theo hình thức BT; 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. 
23 Dự án đầu tư Nhà máy điện mặt trời 49,5MWp với tổng mức đầu tư 55,63 triệu USD thuộc Tổ hợp dự án điện 
năng lượng tái tạo Dohwa Lệ Thủy của Công ty TNHH MTV Năng lượng xanh Dohwa (Hàn Quốc). 
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với mục đích xúc tiến, quảng bá đầu tư, tham dự hội nghị, hội thảo, đi tập huấn,.. 
có 10 đoàn vào với 64 lượt người đến tỉnh với mục đích tham dự hội nghị, hoạt 
động báo chí, hỗ trợ thực hiện dự án,... Trong 03 ngày từ 26 - 28/7/2017, tại 
Trung tâm Thương mại Savan - Itec, tỉnh Sa-van-na-khẹt (nước CHDCND Lào), 
Đoàn đại biểu cấp cao tỉnh Quảng Bình dự lễ kỷ niệm 55 năm Ngày Thiết lập 
quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (05/9/1962 - 05/9/2017), 40 năm Ngày ký 
Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 
18/7/2017). 

7.2. Công tác xúc tiến và hỗ trợ đầu tư:  

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 19-2017/NQ-CP ngày 
06/02/2017 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải 
thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh năm 2017, định 
hướng đến năm 2020 và Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 16/5/2016 của Chính phủ 
về hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm 2020. Tập trung chỉ đạo rà soát, đôn 
đốc tiến độ thực hiện các dự án đầu tư24, qua đó để tháo gỡ những khó khăn 
vướng mắc cho các nhà đầu tư, đồng thời kiên quyết thu hồi các dự án chậm tiến 
độ. Đã trực tiếp làm việc với nhiều Đoàn doanh nghiệp trong và ngoài nước đến 
tìm hiểu hợp tác đầu tư tại tỉnh. Hướng dẫn các thủ tục cho nhà đầu tư để hưởng 
các chính sách hỗ trợ, ưu đãi đầu tư của tỉnh. 

8. Phát triển doanh nghiệp và các thành phần kinh tế: 

8.1. 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, tháng 7/2017, chính 
thức chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần25. Đã hoàn thành Kế 
hoạch sắp xếp, đổi mới doanh nghiệp nhà nước tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2017-
2020 báo cáo Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.  

                                           
24 Các cấp, các ngành theo phân công đã tăng cường theo dõi, 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: Đang hoàn chỉnh các thủ tục hồ sơ 
liên quan theo quy định; Dự án Trung tâm thương mại Vincom: đang thi công các hạng mục công trình theo 
đúng tiến độ; Nhà máy nhiệt điện Quảng Trạch I: Công bố Quyết định điều chỉnh quy hoạch địa điểm xây dựng 
Trung tâm Nhiệt điện Quảng Trạch và đối thoại với người dân thôn Vĩnh Sơn, xã Quảng Đông; Dự án xây dựng 
kho ngoại quan và đường ống dẫn xăng dầu sang Lào: Hiện nay vẫn 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 đầu tư xây dựng vào tháng 5/2017, hiện nay đã sản xuất 
và đang tuyển lao động cho các dây chuyền mới; Dự án nhà máy Nhôm của Công ty TNHH New Asia: Nhà máy đã 
đi vào sản xuất ổn định, tuy nhiên hiện nay nhà máy chỉ sản xuất sản phẩm nhôm sơn tĩnh điện còn dây chuyền sản 
xuất nhôm oxy hóa chưa sản xuất. 
25 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 QuảngBình. 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 Sở Kế hoạch và Đầu tư đã có văn 
bản trình UBND tỉnh có ý kiến chấp thuận cho người đại diện phần vốn nhà nước tại 2 công ty có ý kiến và biểu 
quyết tại Đại hội cổ đông lần đầu về Điều lệ và phương án sản xuất kinh doanh. 
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8.2. Công tác đăng ký kinh doanh: Trong tháng 7, đã cấp giấy chứng nhận 
đăng ký kinh doanh cho 35 doanh nghiệp với số vốn đăng ký 220 tỷ đồng; 7 
tháng, đã cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho 405 doanh nghiệp với số 
vốn đăng ký 1.552 tỷ đồng; trong đó 100% doanh nghiệp thành lập mới thực 
hiện đăng ký kinh doanh qua mạng. Tính đến hết tháng 07/2017, tổng số doanh 
nghiệp đăng ký trên địa bàn tỉnh là 5.171 doanh nghiệp với tổng vốn đăng ký 
27.346 tỷ đồng. 

II. VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1. Giáo dục - Đào tạo: 

Trong tháng, ngành Giáo dục và Đào tạo tập trung chỉ đạo công tác chuẩn 
bị và tổ chức tốt kỳ thi THPT Quốc gia năm 2017 an toàn, nghiêm túc, đúng quy 
chế26. Hiện nay, đã hoàn thành công bố kết quả Kỳ thi THPT Quốc gia năm 
2017, tỷ lệ đỗ tốt nghiệp toàn tỉnh đạt 96,24%, tăng 3% so với năm 201627. 
Duyệt tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2017 – 2018; tiến hành xét lên lớp, 
hoàn thành chương trình Tiểu học; xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 
2016-2017. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ năm học mới 2017-2018. 

Tại kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế 2017 tổ chức tại Cộng hòa In-đô-nê-xi-
a, em Nguyễn Thế Quỳnh, học sinh lớp 12 chuyên Lý, Trường THPT Chuyên 
Võ Nguyên Giáp đã xuất sắc đạt Huy chương Vàng, đây là lần thứ hai liên tiếp 
em Nguyễn Thế Quỳnh tham dự kỳ thi Olympic Vật lý Quốc tế và giành huy 
chương vàng. 

2. Khoa học công nghệ: 

Công tác quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ tập trung vào việc 
kiểm tra tiến độ thực hiện của các nhiệm vụ khoa học và công nghệ, đồng thời 
đề xuất các nhiệm vụ khoa học và công nghệ phát sinh năm 2017; Thông báo đề 
xuất đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN dự kiến thực hiện năm 2018; Tổ chức 
nghiệm thu đề tài “ Xây dựng bản đồ quản lý hệ thống thông tin hạ tầng cấp 
nước sinh hoạt trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình”, kết quả 
nghiên cứu của đề tài được ứng dụng vào công tác quản lý cơ sở dữ liệu nước 
sạch trên địa bàn thành phố Đồng Hới. Đẩy mạnh công tác quản lý công nghệ, 
an toàn bức xạ và sở hữu trí tuệ. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra an toàn 
bức xạ đối với các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh; kiểm tra chất lượng sản phẩm sau 
công bố trên địa bàn 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. Chuẩn bị các nội 

                                           
26 Tổng số đăng ký dự thi: 9.933 thí sinh (trong đó, có 9.862 học sinh THPT, 71 học viên GDTX và 1.157 thí 
sinh tự do), có 5.677 thí sinh dự thi chỉ để xét tuyển sinh ĐH, CĐ với 19.952 nguyện vọng. 
27 có 8.782/9.125 học sinh đỗ tốt nghiệp. 
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dung cho việc tổ chức Hội thi sáng tạo kỹ thuật tỉnh Quảng Bình lần thứ VII 
(2016 - 2017). 

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 bệnh28. 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. Tiếp tục duy trì và phát huy tốt hoạt động 
khám chữa bệnh tại các tuyến. Thực hiện Bộ tiêu chí đánh giá chất lượng bệnh 
viện do Bộ Y tế ban hành để đánh giá chất lượng bệnh viện. Tiếp tục 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, thực 
hiện phong trào cơ sở y tế xanh – sạch – đẹp.  

Chương trình chăm sóc sức khỏe sinh sản được triển khai và duy trì theo 
đúng tiến độ. 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. 

4. Văn hoá, Thể thao: 

Trong tháng 7, tập trung vào các hoạt động tri ân và văn hóa thiết thực kỷ 
niệm 70 năm ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7). Tổ chức Lễ tưởng niệm, tri ân 
45 năm ngày hi sinh của 13 cán bộ, chiến sĩ thông tin Trạm cơ vụ A69 tại Hang 
Lèn Hà, xã Hóa Thanh, huyện Tuyên Hóa. Phối hợp Trung tâm Truyền hình 
Việt Nam tại Huế thực hiện chương trình nghệ thuật đặc sắc “Trường Sơn đông 
nhớ Trường Sơn tây” tại Di tích lịch sử Bến phà Long Đại được truyền hình trực 
tiếp trên sóng VTV8 và Đài Truyền hình Quảng Bình. Trung tâm Văn hóa tỉnh 
tham gia Liên hoan Tuyên truyền lưu động toàn quốc tại tỉnh Hà Tĩnh và tỉnh 
Quảng Trị với chủ đề “Uống nước nhớ nguồn”, đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong 
lòng khán giả. Xây dựng Kế hoạch Lễ đón Bằng công nhận Hò khoan Lệ Thủy 
là Di sản văn hóa phi vật thể Quốc gia trong tháng 8/2017; tổ chức trao bằng 
công nhận Khu di tích lịch sử Khe Thui là di tích cấp tỉnh trang trọng, ý nghĩa 

Thể dục thể thao quần chúng tiếp tục diễn ra sôi nổi, tất cả các huyện, thành 
phố, thị xã tiếp tục tổ chức các môn thi đấu trong chương trình Đại hội Thể dục 
thể thao. Phối hợp với Báo Quân đội nhân dân đón và trao giải chặng 4, tiễn 
chặng 5 cuộc đua xe đạp “Về Trường Sơn - 2017”. Phối hợp với Liên đoàn 
Bóng chuyền Việt Nam tổ chức vòng bán kết giải Bóng chuyền hạng A toàn 

                                           
28 Từ đầu năm đến 24/7/2017 ghi nhận 18 ca tay chân miệng và 63 ca sốt xuất huyết. Các dịch bệnh 
khác không biến động lớn so với cùng kỳ 
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quốc năm 2017. Đây là giải đấu nằm trong hệ thống thi đấu Quốc gia năm 2017 
mà Quảng Bình vinh dự được đăng cai tổ chức.   

Tổ chức tập huấn và tham gia thi đấu 5 giải trong nước và 1 giải quốc tế đạt 
50 HC các loại29. Đặc biệt, tại giải Điền kinh vô địch Châu Á năm 2017 được tổ 
chức tại Ấn Độ, vận động viên Hoàng Thị Ngọc của Quảng Bình cùng với các 
vận động viên trong đội tuyển quốc gia đã xuất sắc dành được 01 HCB nội dung 
tiếp sức 4 x 400m nữ.  

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 II/2017; điểm 
báo, xử lý thông tin báo chí nêu. Phối hợp Bộ Thông tin và Truyền thông tổ 
chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam 
– Những bằng chứng lịch sử và giá trị pháp lý” năm 2017 tại Quảng Bình. 
Chuẩn bị các nội dung tổ chức Liên hoan thông tin lưu động tuyên truyền về 
nông thôn mới năm 2017. Triển khai xây dựng các dịch vụ công trực tuyến mức 
độ 3 và 4. Quản lý, vận hành Trung tâm dữ liệu điện tử hoạt động 24/7, đảm bảo 
duy trì các hệ thống dùng chung của tỉnh. 

6. Lao động, Thương binh và Xã hội: 

Trong tháng, đã tổ chức và thực hiện tốt các hoạt động tri ân kỷ niệm 70 
năm ngày Thương binh - Liệt sỹ: Các đồng chí lãnh đạo tỉnh, các Sở, ngành, địa 
phương thăm và tặng quà cho một số gia đình người có công với cách mạng; tổ 
chức Hội nghị biểu dương Người có công của tỉnh; Lễ thắp nến tri ân tại tất cả 
các nghĩa trang trong tỉnh và các hoạt động tri ân khác… 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 định30. Điều dưỡng tập trung 06 đợt với 577 đối tượng tham gia.  

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 định31. 
Ban hành Kế hoạch thực hiện “Tháng hành động vì người cao tuổi năm 2017; 
Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu phát triển hệ thống trợ giúp xã hội 
giai đoạn 2017-2020; Phương án chi trả trợ cấp xã hội cho đối tượng thông qua 

                                           
29 Trong đó: 23 HCV, 17 HCB, 10 HCĐ. 
30 Cụ thể: Giải quyết trợ cấp hàng tháng cho 21 trường hợp; giải quyết trợ cấp 1 lần cho 1.175 trường hợp. 
31 Cấp giấy phép cho 04 lao động người nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh; xác nhận 01 lao động người nước 
ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Tư vấn về việc làm và xuất khẩu lao động cho 2.602 lượt người; 
giới thiệu, cung ứng việc làm cho 84 người; tổ chức 03 phiên giao dịch việc làm. 
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hệ thống Bưu điện. Hướng dẫn các địa phương xác định, phân loại, lập danh 
sách hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều để thực hiện chính sách giảm nghèo 
và an sinh xã hội. 

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 điều chỉnh số lượng, lộ trình tinh 
giản biên chế tỉnh Quảng Bình giai đoạn 2015-2021; Ban hành Kế hoạch kiểm 
tra, rà soát biên chế giáo dục và đào tạo năm học 2017-2018; báo cáo Bộ Nội vụ 
về tình hình thực hiện Luật tổ chức chính quyền địa phương; tổ chức tổng kết Dự 
án 600 Phó Chủ tịch xã. Triển khai thực hiện Dự án "Hoàn thiện, hiện đại hóa hồ 
sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” 
theo Quyết định 513/QĐ-TTg ngày 02/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ. 

Tham mưu UBND tỉnh Quyết định thành lập Trung tâm Hành chính công 
tỉnh; Quyết định thành lập Đoàn Kiểm tra CCHC năm 2017 của tỉnh. Phối hợp 
với Cơ sở Học viện Hành chính khu vực Miền Trung mở lớp bồi dưỡng kỹ năng 
lãnh đạo đơn vị sự nghiệp cho UBND thành phố Đồng Hới và huyện Bố Trạch. 

Công tác QLNN về tôn giáo được chú trọng, tổ chức sinh hoạt tín ngưỡng, 
tôn giáo cơ bản đúng quy định. Chấp thuận cho giáo xứ Chợ Sàng (huyện Quảng 
Trạch) xây dựng lại nhà thờ; tổ chức thành công 02 lớp tập huấn cho 190 cán bộ 
làm công tác tôn giáo cấp xã tại thị xã Ba Đồn và huyện Quảng Trạch. 

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 03 dự thảo văn 
bản QPPL, góp ý 11 dự thảo văn bản do Trung ương và địa phương soạn thảo, tự 
kiểm tra 04 Quyết định do UBND tỉnh ban hành; kiểm tra 04 Quyết định của 
UBND cấp huyện ban hành. Rà soát 173 văn bản QPPL do HĐND, UBND tỉnh 
ban hành từ năm 1989 đến 30/4/2017 liên quan đến công tác phòng, chống tội 
phạm, bảo đam trật tự an toàn xã hội ở địa bàn nông thôn. Công bố mới, sửa đổi, 
bổ sung, bãi bỏ 64 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, đã triển khai 58 cuộc thanh tra, kiểm tra việc thực hiện nghĩa 
vụ thuế đối ngân sách Nhà nước; việc chấp hành các quy định của pháp luật về 
quản lý, sử dụng tài chính, ngân sách, mua sắm công; việc thực hiện các quy 
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định về buôn bán, sử dụng thuốc bảo vệ thực vật; việc quản lý đảm bảo an toàn 
cho người và tàu cá, khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản, điều kiện đảm bảo 
an toàn thực phẩm trong nuôi trồng thủy sản, kinh doanh giống thủy sản trên địa 
bàn tỉnh;... Qua thanh tra, kiểm tra phát hiện sai phạm với số tiền 504 triệu đồng, 
kiến nghị thu hồi 249 triệu đồng, ban hành 68 Quyết định xử phạt vi phạm hành 
chính với số tiền 255 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 288 lượt công dân đến khiếu nại, tố cáo, kiến 
nghị, phản ánh, trong đó có 44 lượt đông người; tiếp nhận và xử lý 573 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 7 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 ở vùng biên giới. Chuẩn bị tốt các 
điều kiện để tổ chức diễn tập phòng thủ tại Huyện Quảng Trạch và Thị xã Ba 
Đồn. 

Về trật tự an toàn giao thông: Theo báo cáo của Ban An toàn giao thông 
tỉnh, đến ngày 15/7/2017, toàn tỉnh đã xảy ra 142 vụ tai nạn giao thông, làm 72 
người chết, 113 người bị thương, giảm 11 vụ, tăng 6 người chết, giảm 12 người 
bị thương so với cùng kỳ năm 2016, trong đó đường bộ 139 vụ, đường sắt 03 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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