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BAO CÁO 
Dánh giá thtic tqing tác dng và các nhirn vi1,giãi pháp cp bach tháo go' 
kho khan cho san xuat kinh doanh, giai ngan dau tir cong, bao dam an sinh 

xa hi, trt ty an toàn xã hi üng phó vói djch bnh Covid-19 

I. TH1)C TRING TAC DQNG CUA DICH COVID-19 DEN PHAT 

TRIEN KINH TE - XA 1191 CUA TINH: 

Dch viêm du?mg ho hp cp do virus SARS-CoV-2 (Covid-19) büng phát 
tiir tháng 12/2019 dang diên biên phirc ttp, klió lii&ng, ngày càng lan rng ti 
nhiêu quoc gia, khu vijc trên the giói; dâ tác dng và ãnh hu&ng rt l&n den nn 
kinh tê toàn cau, trong do cO Vit Nam và tinh Quâng Tr. 

TInh hInh kinh t xã hi qu 1/2020 vn có nhüng chuyên bin tich c1rc: vi 
Dông Xuân dr kiên &rçc müa, san luqng thüy san tang 18,37% so cüng k5' näm 
truâc, san xuât cong nghip dt imrc tang trithng khá, thu ngân sách dt 24% dr 
toán dja phi.wng, giá ca on djnh, hang hóa bào dam nhu câu thj truOng, an ninh 
chInh In, tr@ tir xã hi on djnh. CO dugc kêt qua nay là do tác dng tIch circ cüa 

birc tranh kinh tê - xâ hi qu' 4 và nàm 2019 khi ma nh&ng ânh hng tiêu circ 

cüa Covid-19 chua thirc sir ãnh hutng lan (chü yêu tác dng vào cuôi tháng 3 khi 
các so Iiu thông kê dä hoàn tat). Tuy nhiên, tang tru&ng cüa mt sO nganh da 
chm 1i nhu cOng nghip, tong mirc ban lé hang hóa và djch vv; nhiêu doanh 
nghip dã roi vào tInh trng khó khàn. Các hott dng xuât, nhp khâu; lixu thông, 
4n chuyên hang hOa, hành khách; các djch vv ':tê, giáo dc, luu trü, nhât là du 
ljch bj ãnh hxâng rO ret. ... Covid-19 se ânh hixOng ion den bOc tranh kinh tê - xã 
hi qu 2 và các qu? sail trong näm 2020 

- Dánh giá cii th 1irng ngành, 11th virc 

1. nM vol san xut nông nghip, lam nghip và thüy san 

San xut nông nghip co bàn din ra bInh thuâng, tuy nhiên do tác dng 
cCia djch Covid 19 dã ành huOng den mt so hot dng sau: 

- Hcin 25.000 tn tinh bt sn cüa Nhà may tinh bt sn HuOng Hóa khOng 
ban dtrcic, ton kho. Mt hang chuôi qua khOng nhp duçic sang thl truOng Trung 
Quôc, các Doanh nghip và tu thucing phãi tImthj trixông 0 Thai Lan, Lao dê tiéu 
thu, tuy nhiên giá chuôi giâm tir 3.000-4.000dông/kg so vOi truOc khi CO dch dã 
lam ânh huOng rat iOn den d?yi sOng cOangui dan và san xuât kinh doanh cOa các 
doanh nghip. Chanh leo không the xuât khâu sang châu Au vi v.y giá Ca chanh 
leo 1oi A giàm xuOng cOn mt nüa, chi cOn 12.000/kg ioi A, Al ('trithc day 

25.000— 30.000 dong/kg); 

- Anh hithng cüa djch bnh Covid - 19 nên giá thit 1cm cao han thiu so 



vói các nAm trithc, src mua cüa nguôi tiêu dung giãm, san luçing tiêu thii thjt trên 
dja bàn tinh giàm manh (san luçing giêt mô thjt 1cm giâm hn 40% so vói cüng k' 
näm 2019). 

- Mt hang g xuât khtu qua cCra khâu Lao Bão dã drng 1i tü du tháng 3 
do nhà may chê biên go 6 phIa Lao dóng cfra. San lurcrng xuât khâu 3 tháng du 
nàm 2020 (241.450 m3) turng disong 3 tháng dâu näm 2019 (241.456 m3). Dir 
báo san luçing khai thác và xuât khâu các tháng tiêp theo së giám so v9i cüng kS' 
nàm 2019. 

- Vic lieu thii các san ph.m tt'r ch bin thüy san gp nhiêu khó khãn 
không xuât khâu ra nuâc ngoài duqc, d.c bit là thj tru&ng Trung Quc. 

- Giá Ca các mt hang có nhiu bin dng lan nhtr: Ca cam, ru& giá ban tir 
14.000d - 17.000d/kg thp han so vâi cUng kS' t1r 5.000d - 7.000d. Dc bit giá 
torn the chân trãng giãm mnh so vOi cüng k' näm 2019 ('giám 50 - 70 triu/tân,); 

ãnh hu&ng n.ng nê den qua trInh san xuât cüa ngix1i nuôi torn. 

- San xu.t ch bin san phm nông, lam, thüy san bj ãnh huang và bin 
dng manh. Không có dâu ra cho san phâm dâ gia cong chê biên do các hqp dOng 
không thc hin lam ành hu&ng den nguôn thu cüa doanh nghip; ngu1i lao dng 
phâi nghi vic nên không có thu nhp ânh huang den cuc sOng. Nguyen lieu dâu 
vào tir nhp ngoi do djch chi.ra châm drt dê lâu ngày sê biên chat, hu hOng, thit 
hi cho các nhà may và doanh nghip. 

2. 081 vói sin xut cOng nghip, thu hut du ttr 

Ngay tir nhng ngày du näm, do ãnh hithng cüa djch bnh nên hot dng 
san xuât nói chung và ngành cong nghip si:r ding nhiêu lao dng, kinh doanh 
lien quan den thj trung Trung Quôc bj ãnh huàng, tác dng theo chiêu hithng 
xâu: Mt sO doanh nghip tuyên diing, str ding lao dng gp nhiêu khó khän do 
Lao dng ngi lam vic nhüng noi tp trung dông ng'ithi, mt so lao dng nghi 
vic a nhà giü con nhô do các truang h9c ttm thai dóng cüa; các dan hang 
nguyen phv 1iu bj chrn, thai gian thông quan hang hóa dài ngày han, 4n tãi 
hang hóa cüng bj kéo dài do kiêm soát djch bnh; thj. trtthng xuât khâu co phân 
thu hçp, chüng Ii, dan giá có xu huang giàm, chm; giá câ các hang hóa san xuât 
tr g (dam, viên nen...) giãrn mnh... lam ãnh hu&ng không nhô den hot dng 
san xuât - kinh doanh cüa các doanh nghip; mt sO hçrp dông kéo dài thai gian 
thanh toán, chuyên tiên, nçi thuê, tiên bào hiêrn. 

- San xut cong nghip qu 1/2020 dat mire tang truing khá, nhisng thp 
han mirc tang cüa cüng kS' nãm truic. Chi sO san xuât cOng nghip uic tInh tang 
7,98% so vii cüng kS' näm truic (näm 2019 tang 9,25%). 

- Cong tác thu hut vn du tu ngoài ngân sách Co sir sVt giam dáng k. 
Theo thông ké trong Qu 1/2020 tinh chi cap chii trucing dâu tu cho 14 dr an, vii 
tong s von 342 t' dông, giãm 13 d1r an và giãrn 32.098 t dông so vii cüng kS' 

nãm 20191 . TInh riêng tháng 3/2020, tinh chi cap chü truang cho 3 dr an, vii 
tong s von 217 t dOng, giàm 8 dr an, giàm 11.068 t dOng so vii näm 2020. 

Qu' 1/2019, tinh cp chü trucng cho 27 dr an, vài t6ng vn du tLr 32,440 t' dng. 
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Tü sau tt nguyen dan Canh T 2020 dn nay, ph&n ion các nhà dâu ti.r dâ 
tam dirng thirc hin dir an, mt so doanh nghip thi cong cam chImg, nht là các 
dir an thuc 1mb virc du ljch, djch vi, nghi dung, nông nghip, dt may, các dr 
an có von dâu tu mrOc ngoài do doanh nghip g.p khó khän nguôn von, thit hai 
ye san xuât, kinh doanh, sir han  chê di lai  cOa nhà nuOc nhäm chông djch..., cOn 
lal môt so dir an ye 1mb we näng hrGng nhu thuy diên, diên gio, diên mat tri, 
kho cáng, chê biên go nba dâu tu vn dang tiêp tVc  trin khai thirc hin. 

3. Di vó'i hoit dng In tãi hang hóa, bành khách: 

Hin nay trên dja bàn tinh cO tng s 213 doanh nghip, hcip tác xâ. kinh 
doanh vn tãi hang hóa bang xe Container, xe dâu kéo vOl 1.135 phuong tin chü 
yeu vtn chuyén hang hóa vOi nuOc ban  Lao; hin tai  ChInh phü Lao dã dóng ci:ra 
hoàn toàn tat ca cac cra khâu quôc tê, cira khâu chmnh và ci:ra khâu phv trên toàn 
tuyên biên giOi Vit Nam - Lao, không cho phép bat cá nhân nào xuât - nhp 
cãnh qua các cra khâu nay, tth phiwng tin 4n tãi hang hóa và xuât - nhp cành 
trong truOng hqp khân cap do do hoat dng cüa các doanh nghip, hcip tác xà 
kinh doanh vn tài phãi tam  drng hoat dng; ãnh hithng rat iOn den hoat dng san 
xuât kinh doanh cOa doanh nghip, dOi song cüa nguOi lao dng; tác dng den 
kinh té - xã hi cüa dja phuong. 

Vn tâi hành khách cüng ãnh huOng dáng k theo chü trtxo'ng chung 

4. Di vol thuong miii, dlch  viii và du Itch: 

- Do djch bnh kéo dài, ngui dan han ch di lai, mua sm nên sirc mua 
trén thj truOng skit giám manh. Tong mOe ban lé hang boa và doanh thu djch vii 
tiêu dung tháng 3 chi dt 2.362 t' dông, giãm 2,63% so vOi tháng tri.rOc Va giãm 
1,82% so vOi COng k' näm truOc.Tinh chung 3 tháng dâu nàm 2020, tong mOc 
ban lé hang hóa và doanh thu djch v dat  7.684 t dông, tang 3,88% so v&i cOng 
kS' näm truOc, chi dat  22,9% so vOi kê hoach. 

Trong Qu 1/2020, Kim ngach xut nhp khu dat  91,6 triu USD ('tang 

26,5% so vói cing Ic,) nãm 2019), so luçit hành khach xuât nhp cânh dat 167.599 

luçt ('tang 7,1% so v61 cling ky>), So luçit phucing tin vn tâi dat  40.2 15 li.rçit (tang 

55,9% so vói cling kj)). Sau khi ChInh phO Lao thông báo dóng cOa khâu, không 
cho xuât nbp cãnh tir ngày 30/3; hang hOa xuât nhp khâu phái áp dung các bin 
pháp phông chOng djch beth nghiêm ngt (hang hóa phãi tp trung tai bãi tm dé 
xe phIa Lao 4n chuyên tiêp ho.c phãi dôi iái xe mOi duçic 4n chuyên hang hóa), 
thai gian kiêm soát hoat dng XNK các lrc luqng phIa Lao chi lam tO 7h den i 8h 
nên dir doán trong các tháng tiêp theo së giâm manh. 

V Djch vu du llch: 

Tng 1i.rng khách du ljch dn Quâng Trj trong Qu 1/2020 dat 246.600 
krçt (giâm 90% so vOl cOng kS' näm 2019). Trong do khách quôc tê dat 23.500 
luqt (giám 86% so yOi cOng kS'  nãm 2019), khách ni dja dat  223.100 hrçt (giãm 

93% so vOi cOng kS'  nãm 2018); Khach liru trO chuyên ngành dat  109.100 luqt 
(kliách quôc té 10.700 luit, khách ni dja 98.400 luçit). 
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Do hot dng kinh doanh djch vx - du ljch bj giâm süt mnh nén tInh hmnh 
lao dng, vic lam trong linh vrc du ljch bj ânh hu&ng kin. Các dan vj 1t hành dà 
dimg hoat dng, các huâng dan viên du ljch da so lam hçip dông theo tour du ljch 
nên nghi vic không luong; nhiêu ca s& lixu trü hot dng cam chüng hoc dóng 
cüa, cho nhân viên nghi vic do không bü dap dugc chi phi dê duy trI hoat dng 

- Trung tam Quãn 1 Di tIch và Bào tang tinh là dan vj sr nghip trirc 
thuc Sâ Van hóa, The thao và Du Ijch, thirc hin tr chü mt phân kinh phi theo 
Nghj djnh 43 cüa ChInh phü. Ngoài 38 cong chrc, viên chüc hi.thng h.rcmg tü 
ngân sách, con lai  45 viên chrc, Lao dng hu&ng lucrng tr nguôn thu. Ngày 
15/3/2020, UBND tinh có Cong van so 101 5/TJBND-VX chi do tm drng hot 
dng don tiêp khách du ljch, tham quan ti các di tich ljch si'r - van hóa, danh lam 
thäng cânh nên cong tác trâ lucing và dOng các loi bão hiêm bat buc cho 45 viên 
chrc, lao dng hithng h.rong ti1 nguôn thu & dan vj gp nhiu khó khän (din nay 
chua chi trá thrcic hxang tháng 3 và tháng 4). 

5. TInh hInh san xut kinh doanh cüa Doanh nghip: 

Qu' 1/2020 toàn tinh cO 101 doanh nghip thành l.p m&i vâi tng vn dàng 
k' 1.927 t' dông, giâm 8,2 % so v&i cüngkr näm 2019 (toàn tinh Quàng Trj có 
3.706 doanh nghip dang hot dng vài tong so vOn däng k khoãng 20.000 t 
dông, dóng gop han 45% tong san phâm trong tinh, giâi quyêt vic lam cho trôn 
35.500 lao dng), so doanh nghip tam ngmg kinh doanh là 78 doanh nghip 
tang 30% so v&i cüng k' nãm 2019. Von dãng k) bInh quân trén mt doanh 
nghip trong Qu I näm 2020 dat  28,13 t dông, giãm 03% so vói cüng k' näm 
2019. So lao dng däng k cüa các doanh nghip thành 1p mói là 823 ngu&i, 
giâm 34% so v&i cüng kS'  näm 2019. Tong luçing vOn dãng k tang them cüa các 
doanh nghip dang hoat dng giám so vâi cüng kS'  nàm tnthc cho thây tam l cüa 
các nhà dâu tis và chü doanh nghip dã bj ânh hu&ng kin b&i tInh hInh phüc tp 
cüa djch bnh Covid- 19, doanh nghip dang e ngi trong vic dâu tu them von 
vào hoat dng san xuât kinh doanh. 

6. Dôi vói cOng tác lao dng, vic lam, dOi sng ngu'ôi dan 

- V TInh hInh lao dng mt vic lam, ngirng vic, that nghip, lao dng bj 
giãm lucing (trong các doanh nghip): Cuôi tháng 3/2020 có 791 lao dng np ho 
sa dang k that nghip tai  trung tam Djch vu vic lam Quáng Trj. Theo báo cáo 
sa b cüa 88 doanh nghip, so lao dng phái ngüng vic Là 1.317 ngi.r&i. Trong so 

lao dng bj ngrng vic, cO 354 lao dng ducic trâ dá hxcing, 182 lao dng bj giâm 
hxang, 781 lao dng phãi tam  hoãn hçip dông lao dng không duçic trâ krang. Dâu 
tháng 4/2020, có 11 dan vj dê nghj tam dirng dóng vào qu5' huu tn và t1r tuât, v&i 
sO Lao dng phâi tam dirng lam vic là 387 ngu&i, sO lao dng nay bj giám luang, 
chi duqc ngix&i sir dung lao dng trâ Luang ngrng vic theo quy djnh Là không 
thâp han luang tOi thiu vüng2. 

- D&i sang cüa nhân dan nói chung và các di tuçing yu th khác nhix dM 
tLrcing ngu&i cO cOng vói each mang, bâo trq xâ hi, h nghèo, h cn nghèo... 
du bj ãnh hu&ng. Hin nay có 14.101 h nghèo, trong do 3.236 h nghèo thuc 

2  Theo si 1iu cUa Lien doàn Lao dng tinh 
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dôi tuçmg Báo trçl xà hi, 24 h nghèo là h nguôi có cong viii cách mng; 11.280 
h cn nghèo, 38.826 dôi trgng Bâo trçl xa hi hu&ng trçi cap hang tháng, 15.37 1 
ngir?:ii có cong vOi each mng dang hu&ng trçl cap ru dAi hang tháng. 

Ngoài ra, các lao dng tir do, bj giãm sâu thu nhp do ành hung cUa djch 
bnh COVID-19 (xem Phi luc) 

HiRing rng Ru kêu gçi cüa Doàn Chü tjch U' ban Trung uong Mt trn T 
quôc Vit Nam, Ban Thtthng trirc UBMTTQ\TN tinh dä phát dng, kêu gi can 
b, cong chi'rc, viên chirc, ngui lao dng, các tang l&p nhân dan, các t chirc và 
cong dông doanh nghip trén dja bàn tinh vói tInh cam sâu sac và trách nhim 
hay tIch circ tham gia üng h dê phông, chOng djch Covid — 19. Den nay, toân 
tinh dà huy drig duqc han 2.197,27 triu dông tiên mt (cap tinh huy d5ng ductc 
947, 27 triu dông, cap huyn huy d3ng thrcrc 1,25 tj) a'óng) và các loai hang hoá, 
nhu yéu phâm trj giá trén 3 t' dông dê ho tr cho các khu each ly tp trung và cho 
các h dan gp khó khän. 

Ngoài ra, hi.rng üng L?ui kêu gçi cüa Trung ucmg Hi Chtt Thp do Via 
Nam, Hi ChQ Thâp dO tinh dâ kêu gçi can b, hi viên, tInh nguyen viên, thanh 

thiêu niôn Ch Thp dO tham gia üng h 149 triu dông ho trçu cho các diem each 
ly tp trung và h trçu 900 suât 1xcing thirc, thrc phâm có trj giá 180 triu dông 
cho các dôi tuçlng là xc thô, lái taxi, ban ye so, bàn hang rong trên dja bàn tinh. 

Thrc hin Nghj djnh so 136/2013/ND-CP ngày 21/10/2013 cüa ChInh phü 
ye quy djnh chInh sách trçl giüp xã hi dôi vói dOi tuçmg bâo trçu xã hi; UBND 
tinh d Co van bàn dê xuãt B Lao dQng — Thuong binh và Xã hi h trcl 584 tan 

gao trong  kS' giáp hat  näm 2020 cho 7.693 h (38.924 nhân khâu) cüa 2 huyn 
HuOng Hóa và DakrOng (la nhüng h nghèo thuc din bào trq xãhi, h nghèo 
là dông bào dan tc thiêu sO có hoàn cãnh khó khàn). Thi gian hO trçl: 01 tháng 
(müc 15 kg gao/nhân khâu) 

7. Di vói Giáo duc Va Dio tio 

- Các co sâ giáo dc tam dirng các hoat dng giáo dic d irng phó vâi djch 
bnh Covid-19. Truàc tInh djch bnh có nhUng diên biên phüc tap trên nhiêu tinh 
thành cüa Ca nuc, UBND tinh dà quyêt djnh cho h9c sinh cap THPT nghi hçc tr 
ngày 04/02 den hêt ngày 29/02/2020, tth lai tri.r&ng tfr ngày 03/3 den ngày 
22/3/2020 va tiêp tiic nghi h9c tr ngày 23/3 den nay; h9c sinh các cap hc ti'r 
mâm non den THCS nghi h9c ttr ngày 04/02/2020 den nay van chua di hçc trâ 

lai. 
- Vic hoàn thành chuang trInh giáo dic h9c k' II và thui dim kt thüc 

näm h9c 2019-2020 muon han so vâi các näm hçc trirâc. Cho den thai diem nay, 
Bô Giáo diic và Dâo tao  dã Co hthng dan các dja phrong diêu chinh khung kê 
hoach thai gian näm h9c (2 Ian diêu chinh), theo do thai gian két thüc näm h9c 
duc kéo dài them 1,5 tháng (kêt thüc nàm hçc 20 19-2020 truc ngày 15/7/2020 

thay cho moe thai gian cü là 3 0/5/2020), dông thii B cling dà có hung dan tinh 
giân chixong trInh các mOn h9c tlr lap 1 den 12, tuy nhiên vic hçc sinh nghi hçc 
a trung dài ngày dê phOng, chông djch bnh Covid- 19 dã ành huâng dn tiên d 
thirc hin chuong trInh day h9c; vic hoàn thành chuong trInh giáo dic h9c kS'  II 
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và kt thüc näm h9c 2019-2020 sê muon hon các näm hçc truc, thm chI có th 
lan sang khung thii gian cüa näm hQc mOi 2020-2021. 

- Nhüng khó khän trong vic t chrc các hoat dng hQc tp và quãn l' hçc 
sinh trong thii gian nghi hoc: Thii gian qua, các cci sO giáo dc dã to chirc các 
boat dng dy h9c qua internet, truyên hInh (day hçc chInh khóa và huOng dn 
h9c sinh on tap, cüng cô kiên thirc); phôi hçip vOi phv huynh h9c sinh giao nhim 
vii h9c tp và huOng dan h9c sinh tir h9c (thông qua nhiêu hInh thirc khác nhau 
nhu qua email, din thoai, các phân mêm online min phi hoc giáo viên giao bài 
tp trrc tiêp tn nhà h9c sinh,...). Tuy nhiên, vic to chirc dy hc qua internet, 
truyên hInh tai  nhiêu cci sO giáo diic, dc bit 0 vl1ng sâu, vi1ng xa dâ và dang gp 
nhiêu khó khan; nguyen nhân chü yêu là do nhiêu gia dInh h9c sinh không có dü 
diêu kien ye phixcing tin và kêt nOi mngIsóng truyên hInh dê cho con em h9c tp 
qua internet, trén truyên hInh (Theo thông ké ngày 06/4, dôi vOi h9c sinh khôi 12 
toàn tinh, dã có90,87% hc sinh dã tham gia hçc tp trirc tuyên 0 09 mOn; dOi 
vOi hçc sinh khôi 9, t' l hc sinh tham gia h9c trrc tuyên 3 mon Toán, NgU van 
và Tiêng Anh dat khoàng 50%). 

- Nhiu giáo viên, nhân viên cong tác tai  cci sO giáo diic ngoài Cong 1p 
nghi vic do các truOng tarn ngrng boat dng. Toàn tinh hin có 20 trithng tu 
th%ic (trong do 18 truOng mâm non và 02 truOng lien cap) và 123 nhóm lOp dc 
lap. Dôi vOi TrxOng TH, THCS và THPT Tnrng Vucing (TruOng có 03 CBQL; 90 
GV và 35 nhân viên), trong thOi gian h9c sinh nghi h9c & tris0ng, nba truOng to 
chüc day hçc tric tuyên và trã lucing cho 100% giáo viên; dôi vOi nhân viên tam 
nghi vic, nhà truOng ho trg dóng bâo hiêm xã hi. DOi vOi TruOng Lien cap hi 
nhp quOc tê iSchool Quâng Trj (02 CBQL; 42 GV và 40 nhân vien); mt b 
phn giáo viên, nhân viên tam thOi nghi vic thi không ducic trà lucing, tp doàn 
chi ho trg dóng bào hiêm xã hi. Dôi vOi các truOng mâm non tu thiic, tong sO di 
ngü hin có cüa 18 truOng mâm non tu thic trên dja bàn tinh là 429 ngu&i (Trong 
do, CBQL và chü truOng là 32 ngu&i; giáo viên trrc tiêp day  tré cO 290 cô; nhân 
vien (bào v, kê toán, nâu an) có 108 ngu?ii); tr tháng 3/2020 den nay, giáo viên 
và nhân viên tai  các truOng mâm non ti.r thic nghi vic, không có hong dê trang 
trâi cuOc sOng, không có nguôn thu dé tiêp tiic tham gia các loai bào hiêm dang 
thirc hin. Dông th0i, rnt so nhà dâu Ui, chü truOng mâm non tu thiic thOi gian 
qua dã vay ngân hang dé xây dyng, dâu tuCSVC, mua sam trang thiêt bj day hoc, 
do giàm nguOn thu nên dã và dang gp khó khän trong vic trà lãi suât vay vOn 
ngãn hang. 

- Toàn tinh hin có 747 nhân viên nau an tai các truOng mâm non cong lip; 
trong so dO, nhân vien Cong tác tai các truOng vüngkhó khãn thI duccc ngân sách 
ho trçi 100% ye hong và các khoãn dóng bão hiêm; nhung nhân vién tai  các 

truOng 0 vüng thun lçii dang gp khó khän do tam  th&i nghi vic, chua duçic trá 
lucing, do các truOng chua triên khai thu h9c phi hçc kS'  II và thu nguOn ho trçi xâ 

hi hóa tir phi huynh. 

8. An ninh trt tiy xã hi 

Thrc hin Chi thj s 1 5/CT-TTg, ngày 27/3/2020 cüa Thu tuOng ChInh 
phU ye quyêt lit thrc hin dqt cao diem phOng, chOng dich  bnh Covid-19; Chi 
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thj s 1 6ICT-TTg, ngày 31/3/2020 cüa Thu tuàng ChInh phü v thrc hin các 
bin pháp cap bach phông, chông djch Covid-19, UBND tinh dã chi dao  hrc 
1ung Cong an tinh quyêt lit triên khai thirc hin nghiêm tüc các ni dung chi 
do cüa Thu tuàng ChInb phü và cüa UBNID tinh. 

Cong an các dcm vj, dja phung tp trung lam tat cong tác nm ngi.thi, nm 
h, dc bit là rà soát, näm tInh hInh ng.thi nuóc ngoài nhp cãnh vào dja bàn, 
nguii dja phucmg lao dng, h9c tip,  cong tác, sinh song & ntxâc ngoài tr& ye dja 
phuang báo cáo vói Ban Chi dao  phông chông djch bnh COVID-19 cap tinh kjp 
th&i có phucrng an theo dôi, cách ly theo quy djnh cüa ngành y té. Hin tai, so 
ngtthi nu&c ngoài hin dang tam  trá trén dja bàn là 357 ngi.r&i, trong do có 215 
hru h9c sinh Lao; 44 ngiz&i lam trong các doanh nghip; 07 ngl.r&i lam trong các 
to ch&c phi chinh phñ và 91 ngithi du ljch và các miic dIch khác. 

Cong an dã ba trI hrc luqng, phuang tin phai hqp cht chê vói Bô Chi huy 
Quân S11 tinh, B Chi buy Bô di Biên phOng tinh và các lic hrçmg lien tiêp nh.n 
dua sO cOng dan nhp cãnh qua cra khâu Lao Báo, La lay và cáng C&a Vit den 
cac cci s& cách ly trên dja bàn tinh cüng nhu kjp th&i cO phuang an bô trI hxc 
lucing, phuang tin bâo dam an ninh trt tr các các diem cách ly 

Lrc hxçing COng an toàn tinh tang ctthng cong tác nàm tInh hinh, kjp th&i 
phát hin, x& l dôi v&i các tru&ng hçip lçii diing tInh hInh djch bnh dê d1.ra thông 
tin sai sr that, gay hoang mang trong dix lun; các hành vi vi pham trong buôn 
ban, kinh doanh các mt hang, thiêt bj v.t ti.r y tê, nhât là hành vi dâu ca, gam 
hang, tang giá hang hóa; phôi hçp v&i các co quan chüc nàng kiêm tra, giám sat 
vic chap hành các quy djnh cüa các cci quan, tO chüc, cá nhân trong vic tm 
drng hot dng 4n tãi và các hoat dng kinh doanh hang boa, djch v11, vui choi 
giái trI, tp trung dông nglx&i... NhIn chung tInh hInh an ninh trt ti trên dja bàn 
ôndjnh. 

9. Dir báo mt sa chi tiêu kinh t - xã hi 6 tháng du nãm 2020 

1. Dói vâi chi tiêu tó'c di5 tang trithng GRDP: 
-* Khu vrc Nông lam ngtx nghip: Ngành nOng nghip tip tic phát trin On 

djnh, hâu hêt các san phâm nông san chü 1irc dir kiên dat  tirang duang so v&i näm 
2019, ngoai trü mt sO san phâm nhix chuOi, chanh leo... không xuât khâu dixgc, 
nhixng dã tIm du9c thj trithng thay the voi giá thành thâp han (Lao và Thai Lan). 
Ngành lam nghip tiep tVc  gici dtxçic dà tang trithng so v&i näm 2019. Ngành chän 
nuôi giám so v&i nãm ngoái chü yeu do dlch  tá 1cm Châu Phi. Ngành thüy san do 
mt sO san phâm khOng xuât khâu sang dixçic thj trtthng truyen thông là Trung 
QuOc nên cO xu hu&ng giám nh nhung sê s&m phic hôi tr& lai nên tang tru&ng 
trong ngành khOng bj ãnh hix&ng nhiêu. Nhix vy, dir báo khu vrc Nong, lam ngi.r 
nghip sê duy tn duqc dà tang trtxâng so vâi nãm 2019. 

- Khu virc Cong nghip - Xây dirng: trong khu vvc  nay thI ngành Cong 
nghip chê biên ché tao  bj ánh hi.râng nhiêu nhât do doanh nghip không nhp 
ducic nguyen 4t lieu và khOng xuât duc san phâm (ma ngành nay dOng gOp 
khoàng 30% cho khu v;rc COng nghip - xây dirng). Ngànhxây dung (dOng gop 
khoâng 47%) cüng bj ánh ht.r&ng khá nng do nhieu nba thâu, doanh nghip, dir 
an dâu tu tam  df.rng hoat dOng trong th&i gian cách ly xã hi. 
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- Khu vrc djch vii là khu vrc chim t' trçng Irn nh.t trong Co cu GRDP 
(han 50%), vi 4y nêu khu vçrc nay bj ãnh hiràng nng nê sê lam ànhhithng rat 
1&n den tang tru&ng chung cüa nén kinh tê toàn tinh. Thirc tê tr din biên cüa tInh 
hInh qu 1/2020 cho thây các ngành bj ânh hu&ng nhiêu nhât là: Djch viii an uông, 
h.ru trü; giáo diic - dào tao;  các  hoat  dng vui choi, giãi tn; tham quan, du ljch... 
Trong lüc do các ngành nay dóng gop khoâng 35% cho khu vrc djch viJ; do vy, 
tang truâng cüa khu virc djch vi ânh hurng khá lórn. 

Nhu vy, tang truâng GRDP 6 tháng dâu näm cüng nhu câ näm 2020 cüa 
tinh phi thuc rat ion vào diên biên cña djch bnh Covid- 19. UBND tinh dr báo 
cO the diên ra theo 2 kjch bàn nhu sau: 

(1). Djch bn12 Covid-19 ti Vit Nam kéo dài dn hIt tháng 4/2020; Kinh 
tê cia cá nw5c nói chung và Quáng Trj nói riêng dan hôi phyc thI tang trithng 
GRDP 6 tháng nám 2020 khoáng 6-6,5% (cing /g) là: 6,79%). Trong do khu viec 
Nóng, lam ngw nghip: 4,4-4,6% (cing 19): 4,61), COng nghip — xáy dyiig 8-
8,2% (cing /9)9,15%); D/ch vy 5,9-6,2% (cIrng /9): 6,6%). 

(2). Djch bnh Covid-19 ti Vit Nam kéo dOi dê'n he't tháng 6/2 020, tang 
trlr&ng GRDP 6 tháng nám 2020 khoáng 5,7-6,2%. Trong do khu vtc NOng, lam 
ngu nghip: 4, 3-4,4%, COng nghip - xây dy'ng 7,7-8%; Djch vy 5, 5-5, 9%. 

2. Tmnh hInh phát triln DN trong 6 tháng ddu näm 2020: Mc dü Trung 
tam hành chInh cong cüa tinh tam  drng hoat dông nhung thu tiic däng k kinh 
doanh vn duqc thrc hin qua mng. Dr kiên trong 6 tháng dâu näm 2020 sê cO 
khoãng 150 doanh nghip ducic thành 1p mOi dat  3 7,5% so vOi kê hoach nãm 
2020 là 400 doanh nghip. 

3. Dli vái viêc thtc hin các chi tiêu nhzr: 

- Thu ngân sách nhà nrOc trén dja bàn sê bj ãnh hirOng do tInh hInh san 
xuât kinh doanh cüa cac doanh nghip vàcci sOsàn xuât gp khó khän, dlnh tr; 
do chInh sách giãm thuê, gia han  np thuê và tiên thué dat; nguôn thu ttr dâu giá 
quyên sir dung dat gp khó khàn do thj trt.r&ng bat dng san chng iai  và dOi song 

dan dr gp khó khan. 
- Kim ngch xut nhp khAu bj ãnh hu&ng do các nuOc, các th tnr&ng dóng 

cOa hoc kiêm soát chit chë nguôn hang hóa xuât nhp khâu. 
- Tng mirc ban lé và doanh thu djch v11 bj ãnh hithng rt nng n và giàm 

rat manh  do tam l lo sq, han  ché di lai,  sOc mua giãm, nhiêu nhóm ngành djch vi 
dóng bang,... 

- Tng vn du ti.r toàn xâ hi chic chn bj ânh hix&ng do tam 1 e ngi cüa 
các nhà dâu ti.r và doanh nghip, do dOi song nhân dan gp khó khãn, tam i bão 
toàn nguôn von tnuOc cad biên cô,... 

Tuy nhiên, dn thii dim nay chua th di.ra na con s dir báo ci the, bOi: 
chua có thOi gian thu thp dü co sO dt lieu phic vi dr báo; các ngành quãn l 
dang tInh toán; và thông thu&ng, két qua thçrc hin trong qu2 I hang näm chi.ra 
phãn ánh day dü näng hrc và khà nãng thrc hin cüa Ca näm. 
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II. CONG TAC CHI DAO PHONG CHONG DICH COVID-19 

1. Nhüng kt qua btróc du 

Ngay tir nh&ng ngày d.0 tiên Ban chi dao  tinh dâ xác djnh cong tác "chng 
dich nhii chông gic", chü trQng thirc hin nghiêm, quyêt 1it, kjp th?yi cong tác 
pháthin sm, cách ly, giám sat giái quyêt trit dê ô dich;  to chirc các chiên djch 
truyén thông sâu rng ye phông, chông djch bnh. Day duçic coi là nhim v tiên 
phong, dóng vai trô then chôt trong giai do?n hin nay, dã to chirc nhiêu phiên 
hçp khân thông nhât các phi.rcrng an phông, chông djch bnh. UBND tinh dã ban 
hành nhiêu van bàn chi dao  ye vic phông, chông bnh viêm duing ho hap do 
chüng méi vi nt Corona. Trong do các hott dng CG bàn dã duçic triên khai nhu: 

-Xây dirng các k ho,ch vOi các cp d, kjch bàn khác nhau phü hçp vâi 
diên biên tmnh hInh gôm: Kê hoach 3 cap d và Kê hoch 5 cap d 

- Thrc hành tInh huó'ng. 

Nhm chü dng trong Cong tác phông, chng djch, dc bit là khi Co tInh 
huông thirc tê xây ra, chi dto S& Y tê dã triên khai 03 buôi thirc hành tInh huông 
nhtr sau: 

+Ngày 06/02/202, din tp thirchành xir trI tInh hung khi có tnthng hqp 
nghi mac bnh viêm thrrng ho hap cap do nCoV nhp cánh vào dja bàn tinh 
Quàng Trj qua Cira khâu quôc tê Lao Bão; 

+ Ngày 07/02/2020, din tp thirc hành xir trI tInh hung khi có trutYng hcip 
nghi mac bnh viêm du&ng hO hap cap do nCoV ti dja diem each ly tp trung 
don cong dan lao dng ti Trung Quôc tr& ye; 

+ Ngày 21/3/2020, chi do Ban Chi do phOng, chng djch bnh COVID-
19 huyn Gio Linh tO chirc din tp thrc hành phát hin mt so ngthi nhiêm tai 
cong dông và có khâ nang lay lan tai  Thj trân Cira Vit. 

- Thành 4p Dç5i cci dç5ngphán thig nhanh: 

Thành 1p 20 di ca dng phàn irng nhanh và dã cong b s din thoi 
durng day nóng thung trirc các di phàn 11ng nhanh cüa trng dan vj cho tat cã 
các ca quan, ban ngành, to chirc, doãn the ChInh Trj. Di phãn irng nhanh luôn 
san sang thrc hin nhim vçi khi có tInh huOng khân cap xãy ra ti ca s& y tê và 
t?i cong dông. 

- Khai báo, báo cáo djch: 

Ngi.thi mc bnh djch hoc nghi ngi mc bnh djch phài khai báo cho ca 
quan y tê gân nhât trong th?i gian 24 gRi, ké tir khi phát hin bnh djch. 

- Tdchá'ccáchlyyté: 

+ T chirc cOng tác truyn thông d nguii dan hiu, phi hqp thrc hin các 
bin pháp cách ly. 

+ Ti cong  dng: thirc hin phi.rcing châm "di tirng ngO, gO tirng nhà" d 
không bO sot dOi tuqng; tO chirc diéu tra, xác minh djch tê kjp thin cáh ly, lay 
mâu xét nghim. 
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+ Tai các cira khu: T chüc khai báo y t các di tuing nhp cânh, t cht'rc 
&ra các dôi tucmg các khu each ly tp trung. 

+ Dã chun bj 33 khu each ly tp trung vói các diu kiin phông chông lay 
nhim COVID-19 theo quy djnh. Bào dam cách ly vâi so dir kiên là 10.000 ngis&i 
(hin dã sir diing 28/3 3 khu each ly). 

Cách ly ti nba: Hin nay, 9/10 huyn, thj xà, thành ph dâ tin hành each 
ly vi 1.220 ngu&i 

Cách ly diu trj y tê ti ca sà khám bnh, chUa bnh: 135 ngiRii 

Cách ly ti Ca si tp trung khác: t chtrc 33 dim each ly tp trung; 28 
diem dã duçic sir ding vi tong 4.266 ngixi ducic each ly, den ngày 7/4/2020 có 
754 ngu?iri dã hoàn thành each ly. 

- Don cOng dan nhp cânh ti 02 Cira khu, chuyn và bàn giao each ly tai 
tinh Thüa Thiên Hue 6.287 cOng dan 

- Trk%z khai cong tác xét nghim COVJD-19. 

Tinh Quãng Trj dä chuyn rt nhiu mu xét nghim dn vin Pasteur Nha 
Trang vâi khoàng each han 700 km do dO cong tác trâ kêt qua eüa Vin chtm nên 
rat khó khàn trong trong qua trInh xcr l các tInh huông xày ra. Tnrc tInh hmnh 
do, tinh dã cho thânh 1p PhOng xét nghim SARS-COV-2 tai  Trung tarn kiém 
soát bnh tt tinh vci näng 1?c  khoáng 1 50test/ngày dé sang 1Qc các trlr&ng hçcp 
nghi nhiêm trên dja bàn tinh, kjp thai phiic v1i cho cong tác phOng, chông djch. 
PhOng xét nghim dã di vao hot dng tr ngày 03/4/2020 và dä tiên hành xét 
nghim dugc 2.294 mâu, trong dO eó 1.267 mâu am tInh, 1.027 mâu dang chi kêt 
qua. 

- COng tác cá'p cthj, khám bnh, chIa bnh: 

D chun bj cho cAp d 3 Ban Chi dao  tinh dã hçp và th6ng nhât ch9n BV 
Chuyên khoa Lao và Bnh phôi lam ncii diêu trj dâu tiên cOa tinh vói sir phôi hqp 
chat chê eüa Bnh vin Da khoa tinh ye nhân 1ire cüng nhu trang thiêt bj. 

Ben canh  do Bnh vin Da khoa khu vijc Triu Hãi và các Trung tam y té 
tuyén huyn cüng dã sn sang tiêp nhn bnh nhân khi Co yêU câu. 

- Kiém soát nguài ra, vào viing cO djch. 

* + Han ch ra, vào vüng có djeh di vth ng.ri và phuang tin; tnrmg hcip 
can thiêt phâi kiêm tra, giám sat và xir l tê. 

+ T chrc khai báo Y t bt buc cho các tru&ng hçip di tir ving djch. 

+ Thành 1p 3 chM, tram kim djch tai  eáe dAu m giao thông ra, vao vüng 
eó djch tai  QuOc 1 1A và &rng HO ChI Minh. 

- Huy dóng các ngun 4c c/b hogt d(5ng ch4ng d/ch: 

+ Phrcing châm huy dng 4 ti ch 
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+ Mitt trn TQVN và các ban, ngành, doan th dâ huy dng các nguôn 1irc 
cña các to chtrc Ca nhân, các nhà háo tam rat nhiêu cho boat dng phông chông 
djch. 

- Hctp tác quc t trong hogt d5ng chng djch: 

+ Hçip tác vâi nixic CHND Lao quàn 1 cht chê xu.t nhp cânh bâo dam 
ngän chn djch kjp thôi cüng nbu bão dam hoat dng kiêm djch Y té. 

+ Hçp tác vOi nuOc CHND Lao tao  diêu kin xuât nhp khâu hang hOa bão 
dam di song nhân dan. 

+ Hcip tác vâi Lao phông chng djch qua biên giói 

- Các biçên pháp chcfng dich khác trong th&i gian Co djch. 

+ Tam dInh chi hoat dng cüa Ca si djch viii an ung, các hoat dng vui 
choi giâi tn, các boat dng cong cong khác có nguy co lam lay truyên bnh djch. 

+ Thuc hin cách ly xa hi, giU khoãng each ngu1i vâi nguii, han  chê tp 
trung dông ngii?'ii, chi ra dithng khi thirc sir can thiêt. 

2. Cong tác phông chng djch qua biên giri, cüa khãu: 

Quán trit và thirc hin nghiêrn ttc các chi dao  cüa Ban BI thu, ChInh 
phü, Thu tung Chinh phU, BCD Quôc gia, B Quôc phông, B Tu 1nh Quân 
khu 4 ye cong tác phOng, chông Covid-19, UBND tinh dãchi dao  B Chi huy 
BDBP tinh dA xay dçrng kë hoach và to chrc thirc hin. Kêt qua nhu sau: 

-Ba tin hành t?m  dung boat dng qua 'ai  biên gii tai  các cua khâu 
phi, ben sOng, dthng mon trén tuyên biên giOi dat lien bat dâu tü ngày 
03/2/2020. To chrc 1.230 dat/4.972 lirat can b chiên s5 tuân tra, kiêm soát 
biên giri, dja bàn; duytrI nghiêm tüc hoat dng chôt chtn và tuân tra ca dng 
tai các dirung mOn, ben sOng và khu virc biên giâi trên tuyên biên giói dat 
lien nhäm ngän chn các boat dng xuât nhp cânh trái phép; triên khai lirc 
luqng näm chäc tInh hinh ngoi biên. 

- Trin khai 95 nhà bat  theo phixong an sau: Mi cht cô djnh 01 nba 
bat cho can b chiên s; các chôt Co khã näng xày ra boat  dng xuât nhp 
cãnh trái phép cao, có diêu kin khó khàn bô trI them 01 nhà bat  dé lam khu 
each ly; các chôt cOn 1i sr diing tram y tê xà hoc nhà cong dông dê lam khu 
each ly tam  th?yi khi bat gil ngithi nhp cânh trái phép. 

- Phi hqp vói chInh quyn các xã, thj trn và Ngành Y t dia  phirong 
näm chäc tInh hInh ngu?ii lao dng Vit Nam t1r nuóc ngoài, nhât là tü các 
quôc gia, vOng có djch ye dja bàn và tü các dja phiwng có djch trong nuc dê 
tham miru triên khai các bin pháp cách ly, giám sat dOi tuqng theo quy dlnh. 

- Tao diu  kiin thuan lqi cho liru thông hang hOa xut nhp cânh qua 
biOn gii và dam bão diêu kin phOng, chöng djch. Dôi vâi ngir&i diêu khiên 
phuang tin vn chuyên hang boa, thirc hin khai báo y tê, cách ly, quân l, 
giárn sat y té chat  ch nghiêm ngt; chi thrqc di den dja diem giao nhn hang 
bOa, diem each ly tai  khu virc cCra khâu, khong di.rc phép di sâu vào ni dja 
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(ca Vit Nam và phIa Lao), bão dam 1oi tri'r trit dé rüi ro Co the lay nhiêm 
djch bnh. 

- Phi hp vói Ban Chi huy quân sr các huyn biên gi&i tham muu 
UBND cap huyn thành 1p các Co sO' each ly tp trung trên dja bàn các huyn 
biên giO'i. 

- Trin khai vic drng c.p thj thrc cho nguO'i ni.thc ngoài nhp cãnh 
vào Vit Narn tai  các ci:ra khâu; phôi hqp vói các 1irc 1ixçng thrc hin vic 
cách ly tp trung di vâi ngiiO'i nhp cãnh ti's M5, các nuOc châu Au, cac nuàc 
ASEAN tr 00h ngày 18/3/2020 theo Thông báo kêt 1un so 102/TB-VPCP 
ngày 17/3/2020 cüa Van phOng ChInh phü; phôi hgp vO'i các lirc luqng bô tn 
phrcing tin dê vn chuyén nguôi ti các cCra khâu ye khu each ly tp trung 
dam bão an toàn. 

- T chO'c phân 1ung tai  ct:ra khu, nht là trong các ngày cao diem 
nguO'i Vit Nam nhp cành qua các cira khâu (Ngày 31/3/2020, 1769 trithng 
hqp); phôi hçip cac 1irc Iisçing chrc nang thirc hin vic kiëm tra y té, phãn 
1??i, di.ra di cách ly tp trung theo quy djnh dam bào không gay hin tuqng ün 
täc cue b tai các cüa khâu. 

- Ph6i hqp vOi các 1irc lucing chtrc näng cña Lao thng nht vic giãi 
quyêt cho cong dan Vit Nam xuât cânh Lao phâi có danh sách thông nhât xét 
duyt giüa Di sO' quán Vit Nam và B Ngoi giao Lao (CO'a khâu quôc tê 
La Lay/Salavan bat dâu triên khai tir 01/4/2020; CO'a khâu quôc tê 
Densavan/Savannakhet, lirc liiçing chO'c nãng cüa Lao bat dãu triên khai t1r 
08/4/2020). 

- Lam tt cOng tác tuyên truyn cho cánb, chin sT và nhân dan dja 
bàn biên giói; Huy dng các tO chüc, cá nhân ho trV kinh phi, vt chat, vt tu 
y tê cho các chOt phông djch trên khu virc biên giâi; Chü dng viêt bài, chia 
sé, bInh 1un tIch circ dôi vO'i các tin, bài tuyên truyên kiên thüc, k5 näng 
phOng, chông djch bnh theo khuyên cáo cüa B Y tê; phán bác nhQng bài 
viêt lqi dung djch bnh dê chong phá Dãng, Nhà nuâc, Quân di và hrc lixçing 
BDBP, chia rê môi quan h doàn kêt, hüu nghj vâi các nixóc lang giêng gay 
tam 1 hoang mang trong du 1un xä hi. 

3. Kinh phi cho cong tác phông, chng dlch  Covid -19 

D chü dng trong cOng tác diu hành ngân sách do ãnh hithng cüa djch 
Covid - 19 theo kiên chi do cüa B Tài chInh tai  Cong van so 1 0741BTC-
HCSN ngày 05/02/2020, UBND tinh dã cO Cong van so 1 0021UBND-TM ngày 
13/3/2020 chi do các SO', Ban, ngành, dja phi.rcing chü dng sO' d1ing dr toán 
dixçic giao näm 2020 dê th%rc hin cong tác phOng, chông djch Covid -19; rà soát 
cat giárn các khoàn mua sam, sCra cha tài san và eác nhim viii chi cht.ra thirc sir 
can thiét, chi thirc hin chi ngân sách nhà nuóc cho eon ngi.ri và chInh sách an 
sinh xâ hi theo quy djnh; tm dung bô sung kinh phi ngoài dir toán cho các Co 

quan, don vj, dla  phuong dé dành nguôn lijc ngân sách tp trung cho cong tác 
phOng chông, djch bnh. 
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D di phó vói phixong an giám ngun thu do ánh hthng cüa djch Covid — 
19, Cc Thuê tinh dä kjp thii trin khai các phap tháo g khó khän cho ngi.r?ii np 
thuê, to chüc kháo sat dánh giá xác djnh ci the mi'rc d ãnh hithng cüa djch Covid 
- 19 gay ra den tü ngành, Iinh vçrc t&ng ngis&i np thuê, tôn hcp mirc d ãnh 
hixông den thu ngân sách dê kjp thai báo cáo Tong Cic Thuê và B Tài chInh. 
Tp trung khai thác các nguôn thu tir cac dir an dâu tu mói hoàn thành d.ra vào 
san xuât kinh doanh, kiên quyêt thu hôi nq thuê cüa các doanh nghip dang hot 
dng không bj ành hithng hoc It ãnh huóng cüa djch Covid - 19; kiêm tra, thanh 
tra kjp thii các doanh nghip có rüi ro cao ye thuê dê tang nguôn thu ngân sách 
bü däp cho các khoãn giãm thu. 

V& nguyen tc kinh phi dam báo cho cong tác phOng, chng djch Covid - 
19 thirc hin theo Quyêt djnh 437/QD-TTg ngày 30/3/2020 cüa Thu tixâng ChInh 
phi:i, theo do tnh Quãng Trj &rçYc TW ho trg 50% ngân sách d thrc hin, tinh 
phái sr diing tôi dã 50% dir phOng ngân sách Va tôi da 70% Qu5 dir tr tài chInh. 
Djnh mt'rc chi cho cong tác cong tác phOng, chông djch Covid -19 thirc hin theo 
Nghj quyêt so 37TNQ-CP ngày 29/3/2020 cOa ChInh phü ye mt so chê d dc 
thii trong phông, chông djch tinh Covid -19. TInh den 05/4/2020, tong so ngãn 
sách dja phuong dã bô trI cho các dan vj dê thrc hin cong tác phOng, chông djch 
Covid -19 là 38,325 tj dông, trong do s1r nghip y te 30,425 t dOng, dir phOng 
ngân sách tinh 7,9 t3' dông. Ngày 3 1/3/2020, UBND tinh dã có Cong van so 
1402/UBND-TM báo cáo Thu ttthng ChInh phü và Bô Tài chInh dê nghj TIJ h 
trçi kinh phi cho tinh dê thirc hin cOng tác phOng, chOng djch Covid -19 là 250 
t dông 

4. Nhüng khó khãn trong cong tác phông chng dlch  hin nay 

- Di v&i cOng dan Vit Nam xut cânh Lao do chua nàm duçic chü 
trt.rcing cüa Chinh phU 2 nuóc ye vic xuât cãnh Lao phài dixqc xét duyt nhân 
sir cüa Dai  sü quán Vit Nam và B Ngoi giao Lao nén tiêp tijc ye nithc gay 
khó khän cho qua trInh thrc hin nhim vi ti các cira khâu. 

- Lirc 1uçng chtrc nàng cüa Lao tii cra khu Lao Bao chira có sir thng 
nhât v&i ta trong qua trjnh triên khai thirc hin mt so ni dung lien quan den 
thyi gian hot dng, thu ti1c XNC, XNK 

- Hién nay di tuçyng d.rçyc each ly trên dja bàn tIITI11 Quáng Trj theo quy 
djnh khá dông, tuy nhiên dja diem cách ly, cci sâ vt chat, nhan lc cOn thiêu nên 
gp nhiêu khó khän trong vic triên khai các phuang an each ly. 

- S luçng yêu cu phãi ly mu xét nghim qua licn, các co sâ dá diu 
kin xét nghim r Quãng Trj, Thira Thiên Hue và Pasteur Nba Trang deu qua tâi 

- Trurc din bin phirc tp khó Iu&ng cüa djch COVID- 19, d chun bj cho 
cap d 3, 4 (co nglxi dixong tinh vOi COVID- 19) thI nguôn kinh phi cüa tinh dê 
ehuân bj thirc hin rat khó khAn, ben canh canh do nguOn Six nghip Y té ducc 
cap trong nàm 2020 dâ chi hêt. 
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5. Các kch ban dir kin 

Thrc hién Chi thj s 13/CT-TTg ngày 11/03/2020 cüa Thu tuàng ChInh 
phü ye vic tiêp tiic day m?nh  phông, chông djch COVID- 1?  trong tInh hInh mdi; 
Thông báo so 102/TB-VPCP ngây 17/3/2020, Thông báo so 11 8/TB-VPCP ngày 
21/3/2020; Thông báo so 122/TB-VPCP ngày 24/3/2020 cüa Van phông ChInh 
phü ye kêt1utn cüa Thu tuâng ChInh phü ti cuc h9p Ththng tnrc ChInh phü ye 
phông, chông djch COVID- 19; Quyêt djnh so 42/QD-BCD ngày 18/02/2020 cüa 
Ban Chi dao  quôc gia phông, chông djch bnh viêrn &r?ing ho hap cap do chüng 
mth cüa vi n:it Corona ye vic ban hành Kê hoch dáp üng vài ttmg cap d djch 
bnh viêm duing ho hap cap do chüng mi cüa vi rut Corona; Cong van so 
1 440/CV-BCD ngày 20/3/2020 cüa Ban Chi do Quôc gia phOng, chông djch 
COVID- 19 ye vic to chüc cách ly nguôi nhp cânh tü quôc gia, vüng lành thô có 
djch COVID-19; 

UBND tinh ban hãnh K hoach 1268/KH-UBND ngày 26/3/2020 v vic dáp 
irng vói tüng cap d djch bnh viêm dithng ho hap cap do chüng m&i cüa vi rut 
Corona (thay the Ké hogch so 307/KFI-UBND ngày 30/01/2020 cüa UBND tinh 
ye phông, chóng djch bnh viêm phôi cap do chüng mOl vi rit Corona gay ra tgi 
tinh Quáng Tn). Theo do, tüy theo tInh hInh diên biên cüa djch bnh ma chia ra 
1àm5câpd: 

Cip d3 1: Xuá't hin có ca bnh xám nh42p vào Vit Nam nhui'ig chu'a ghi 
nhçn tnthng hcrp bnh tgi tinh Quáng Trj (Dâ xáy ra). 

Phát hin sam trixông hcip nhim COVID-19 xâm nhp vào dja bàn tinh 
Quãng Trj tr vüng có djch. 

Clip d(3 2: Xua't hin truàng hop binh xâm nhcp vào tinh Quáng Trj (m(5t 
hoc nhiéu trw&ng hcrp bnh xác dfnh Fo) 

Khoanh vüng, cách ly kjp thi trit d djch, tip nhn diu trj dOng phác 
do nhäm han  chê thâp nhât vic lay lan ra cong dông. 

Cp d3 3: Djch lay nhilm th&phát trong tinh tIc 01-20 tru'àng hop (tric&ng 
hop bênh xác dinh F1, F2...) 

Dáp irng nhanh, khoanh vun, each ly kip thai trit d djch, m rng 
them co s diêu trj tai  tuyên tinh nhäm han  chê thâp nhât vic lay lan trong cong 
dông và tü vong do COVID-19. 

Cp d3 4: Ghi nhn trên 20 trithng hctp bênh tgi tinh 

Dáp irng nhanh, khoanh vüng, each ly kjp thai trit dê ô djch, m rng 
them các co sâ diêu trj tai  tuyên huyn nhàm han  ché thap nhât vic lay lan trong 
cong dông và tCr vong do COVID-19. 

Cp d3 5: Ghi nhn trên 200 truàng hop bnh, djch lay lan mQnh trong 
cç5ng dong 

- Dáp 1rng nhanh, khoanh vüng, each ly kjp thii trit d djch nhm han 
chê thâp nhat vic lay lan trong cong  dOng và tcr vong do COVID-19. 
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- Trin khai bnh vin dã chin tai  Trung tam Y t Dông Ha (BV tinh cu) 
dé thu dung diêu tr khi so 1iing bnh nhân vuqt qua khã näng cüa các bnh vin. 

III. NHIM VIJ, GIAI PHAP TRQNG TAM 

1. Dy mnh cong tác thông tin, tuyên truyn 

UBND tinh dã khn tnro'ng chi do S Thông tin và Truyên thông và các 
cc quan, dan vl lien quan to chirc thông tin, tuyén truyên phông, chông djch bnh 
Covid-19; phàn ánh no hrc, quyêt tam cüa các ngành, các cap và các dja phuang 
trong cong tác phông, chông djch bnh; tang thai lixcing, so luçmg các tin, bài 
khuyên cáo, hu&ng dn ngixai dan nhn thirc day dü nguy co và each thüc phông 
ngra djch bênh, nâng cao thüc cüa ngithi dânvê vic tuân thu các khuyên cáo, 
bin pháp cüa Co quan chirc näng nhäm hn chê sr lay lan cüa djch bnh; không 
lo là, chü quan nhirng không dirqc gay hoang mang, lo lang trong xâ hi. 

Huóng dn các Ca quan thông t.n báo chI trén dja bàn cp nht thung 
xuyên, lien tllc, chInh xác dién bién tInh hInh djch bnh và các bin pháp phông 
chông, ngn chmn lay lan djch bnh; khOng s& diing "tIt" và ni dung bài mang 
tinh nghi van, suy doán, gán ghép, lien h thiêu can c&, không dung bàn chat sir 
vic, than  tr9ng và phái kiém chüng thông tin tü các co quan chirc näng khi khai 
thác thông tin tr báo chI nuâc ngoài. 

- Tai Ci'ra khu Quc t Lao Bão Va Cira khâu Quc t La Lay: UBND tirih 
dä chi dao  S& Thông tin và Truyên thông to chüc dua len man hInh LED ni dung 
phông chông bnh viêm phôi cap do chüng mâi vi tht Covid- 19 vOi 3 thir tiêng: 
tiêng Vit, tiêng Anh và tiêng Trung; và phát bài hat "Chông gic Corona" nhiêu 
Ian trong ngày trên man hInh LED lan vâ các man hInh LED nhO; phát các video 
ye hi.r&ng dan rCra tay, deo khâu trang dê phông lay nhiêm Covid- 19; thông báo 
vic chInh phii Lao tm dmg hot dng xuât nhp cánh... 

2. Kiêm soát, ngãn ngà'a dlch  bnh 

Mt s6 giãi pháp cAn tp trung chi do: 

- Tip ttic thirc hin dAy dü các van bàn chi d?o  htthng din cüa Chmnh phü, 
Thu tuàng ChInh phü, BCD Quôc gia trong cong tác phông, chông djch bnh. 

- Tip tic cong tác tuyên truyn vn dng toàn dan tham gia phông, chng 
djch bnh. 

- Tang cuang cong tác phát hin sam, cách ly, giám sat giài quyêt trit các 
dich 

- Lam t& cong tác tip nhn, each ly Cong dan tai  khu each ly tp trung, 
khão sat khu vrc cách ly dr phOng khi djch c cap d cao. 

- Huy dng các ngun hrc d mua sm vt tu, hóa chAt, trang thit bj y 
phc vii cho Cong tác phOng, chông djch bnh. 

- Lp k hoach  ang phó vói cAp d 3, cAp d 4. 

- Chi do t chüc huâng d.n xây drng Bnh vin dã chin ti tinh 
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- Thirc hin nghiêm tiic Chi thj 16/CT-TTg ngày 01/4/2020 cUa Thu tu&ng 
ChInh phü 

- V xây drng Bnh vin Dä chin: 

Thrc hin yêu cu cüa Thu tuàng Chinh phü và Bô Y té tai  Quyét djnh so 
98/QD-BCDQG ngày 3 0/3/2020 cüa BCD Quôc gia phOng chông djch, UBND 
tinh dã chi dao  Ban Quan dan y tinh chü trI, phôi hçp các dcin vi lien quan xây 
drng kê ho?ch  thành 1p Bnh vin Dà chiên vâi quy mô khoãng 300 giithng, có 
the m& rng len 500 giung. Theo do, dir kiên 5ir diing Ca s Trung tam Y t 
Dông Ha (Bnh vin Da khoa tinh cü) lam Bnh vin Dã chiên. Vê nhân lirc và 
trang thiêt bj y té cña Bnh vin sê sà diing toàn b di ngü và TTB cüa Trung 
tam Y té Dông Ha lam nOng cOt, dông thai có phucng an huy dng them các ca 
si y tê khác trong tinh; mt so trang thiét bj con thiêu (H thông o-xy trun tam, 
may thâ, den dt nOi  khI quán, may xét nghim huyêt hçc, sinh hóa, ...) dê nghj 
rnua bô sung. 

3. Dy manh cal each hành chInh 

- Các cci quan chuyên môn, cci quan thuc UBND tinh; các ban, ngãnh lien 
quan, UBND cap huyên, cap xã (gui chung là các cci quan, don vj) tiêp tic thrc 
hin nghiêm tue và quyêt 1it các van bàn chi dao  phOng, chông djch COVID-19 
cüa ChInh phü, B Y tê và cüa UBND tinh; lien tiic cp nht thông tin ye tInh 
hInh dch và các chi do cüa UBND tinh ye cong tác phOng chông djch de kjp 
thii tham muu, kiên nghj triên khai trên dja bàn tinh. 

- Các Ca quan, don vj b6 tn lãnh d?o,  cong chüc lam vic & nba và xCr l 
cong vic qua cong ngh thông tin trü tnrmg hqp dc bit phãi den co quan, vi di 
nhir True xu ly tai lieu, tai lieu mat, bô phân true bao ye, sn sang chiên dâu, bô 
phin san xuât, djch vi thiêt 'êu: din, nuâc, thông tin, lien lc, internet... tiêp tiic 
thirc hin hiu qua phân mém trao dôi, x& 1' van bàn cua UBND tinh và day 
mtnh s& ding chü k sO; các cuc hçp trong các co quan, gi&a s& và dja phuo'ng, 
UBND cap huyn v&i UBND xa, phuing, thj trân ducic sü ding theo hInh thuc 
hçp trrc tuyén. 

- Tang cu&ng phisang thüc tip nhn h s thu tic hành chInh tr trrc tip 
ti Bô phn mt ci:ra sang trirc tuyên và chuyên ho so, trá két qua ho so bang djch 
vii buu chInh cong Ich (BCCI) d tránh lay nhiêm bnh: Trung tam phvc vi hành 
chInh cong tinh, các b phtn "Met  ci'ra" cua UBND cap huyn, UBND cap xâ ccr 
cong chüc, viên chirc trirc dê h trg, hu&ng dan cong dan, to chirc np ho so tivc 
tuyên tai  dja chi: https://dichvucong.quangtri.gov.vnl  và thrc hin giái quyêt ho 
so thu tic hành chInh bang phân mém mt cra din t& cüa tinh. Dôi vói cac thu 
tiic hành chinh giái quyêt, trá kêt qua trong ngày can nhanh chóng tránh dê cOng 
dan chàdçvi. Khi tiep xuc vâi cOng dan, tO ch&c can thirc hin nghiêm phOng djch 
(deo khâu trang, giU khoãng each nguäi v&i ngi.r&i tôi thieu 2 m, bô trI day dü 
phi.rang tin, vt tu phông, chông djch theo quy djnh, khuyên cáo cüa co quan y 
té). 

- Các s&, ban, ngành b trI nhân sir, cong khai hp thu din tCr, din tho?i, 
du&ng day nóng, dam bão trâ l&i các phán ánh, kiên nghj thu tiic hành chInh 
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thu,e thm quyên giãi quyêt cüa Co quan, don vj; tang ci.thng theo döi, kiêm tra 
vic giái quyêt ho sci thu uc hành chInh cho cá nhân, to chtrc bâo dam vic giâi 
quyêt ho so duçic diing han,  bô sung ho so, t1r chôi tiêp nhn, thixc hin thx xin 
lôi; phát hin và xr l các tnthng hp ho so bj trê han. 

- Thirc hin thanh toán din tir nhm tao  sir thun tin cho cong dan, t 
chirc thirc hiên các ho so thu tue hânh chInh. 

4. Thu hut du tw 

- Theo dánhgiá chung eüng nhu tü s lieu thrc tin cho thy, Vit Nam là 
mt trong so It quOc gia dang kiêm soát djch Covid- 19 khá tot, chInh diêu nay sê 
tao niêm tin cho các nhà dâu tt.r, nhât là các doanh nghip FDI vira muon tIm 
kiêm các diem den có tInh hInh chInh trj, kinh té on djnh và djch bnh duqc kiêm 
soát tot dê khOng ãnh hithng den hot dng dâu tu cüa h9. Do do, các S&, Ban 
ngãnh lien quan và Trung tam Xüc tiên Dâu ti.r, Thuong mai  và Du ljch chü tn, 
phôi hçrp vi các ngành Co lien quan chuân bj that tOt kê hoch XTDT dé sau djch 
có triën khai ngay các hoat dng xüc tiên trong và ngoài nuàc nhäm quãng bá, thu 
hut dâu ti ye vói tinh. 

- Ngân hang Nba rnr&c tinh chü trI, phôi hçp các co cjuan lien quan cM do, 
huóng dan kjp thai cac to chuc tin diing can dôi, dáp üng day dü, kjp th&i nhu cau 
von phic vi san xuat kinh doanh, day manh  câi each thu tiic hành chInh, rut ngàn 
thai gian xét duyt ho so vay von, nâng cao khà nàng tiêp c.n vOn vay cüa doanh 
nghip; kjp thyi ap diing eác bin pháp h trçl niur co câu lai  th?i  han  trâ nq, xem 
xét min giâm lai vay, giü nguyen nhóm nq, giãm phi... dôi v6i doanh nghip gp 
khó khän do ãnh huàng cüa djch Covid-19. 

- S& Tài chInh chü trI, phi hqp vói cácco quan thu& dt dai, hãi quan 
huâng dan vic gia han  np thuê và tiên thuê dat cho dOi tuçmg chju ành h.r&ng 
bii djch Covid-19, mien, giãm, chm np thuê, phI, l phi, bào hiêm... dê tháo g 
khó khãn cho các nhà dâu tix bj ãnh hu&ng b&i djch Covid-19 theo chü tnrcrng cüa 
ChInh phü và hixâng dn cüa B Tài chInh. 

- Sâ Cong Thuang chü trl dy manh  các hoat &ng thirc hin chuong trInh 
xüc tiên, tiêp cn thj tru&ng theo kê hoach dã &rçic UBND tinh phê duyt; xây 
dmg phiiong an to chirc san xuât, phân phôi, km thông, cung rng hang hóa, dáp 
rng nhu câu san xuât và tiêu dung, nhât là cung rng các hang hóa, nguyen 4t 

Iiu can thiêt dê phiic vi cho cáe hoat  dng san xuât kinh doanh. Ho trV các nhà 
dâu tix hoàn thin các thU tiic dê trInh Bô COng Thuong phe duyt quy hoach các 
dir an din näng trén dja bàn tinh. 

- SO Y t chU trI, ph6i hç'p vOi các don vj, dja phuxing lien quan có hi.rOng 
dan, kiêm tra giám sat t?o  diêu kin cho cac chuyen gia, nhâ dâu tu &rcYc den dja 
bàn dir an dê tiêp tiic triên khai dr an nhxng van dam báo dieu kin phông, chOng 
djch. 

- Mtt s nhà du tu mc dU dã khOi cOng thirc hin dir an nhisng vn cOn 
mt so thu tue cht.ra hoãn thânh, nhât là dat dai, môi tni.rOng, chuyêndôi r&ng, 
trOng rung thay the, cap phép xây dirng, giãi phóng mt bang..., yeu câu eáe SO, 
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ngành và dja phwing b tn can b lam vic hçp 1, tIch circ h trq các nba dAu tu 
sam hoàn thin thu tiic de sau khi cong bô hêt djch có the day nhanh tiên d thi1c 
hiéncácduán. 

- Các nhà du tu trong thai gian cách ly xã hi tranh thu rà soát các thu tic 
ho so chua hoàn thânh dé tp trung giãi quyêt hoàn thành, dông thii chuân bj sn 
nguôn tãi chInh, may móc, nhân hrc dê sau khi hêt cách ly xä hi tp trung day 
nhanh tiên d thi cong. 

5. Cal thin mnh me môi tru'ô'ng dâu tu', kinh doanh, tháo gö khó 
khán cho doanh nghip 

- Lãnh dao các S&, Ban ngành, Thñ truang cac cci quan, don vj, các dja 
phucmg phãi nghiêm tüc tiêp thu, quán trit tinh than dOi mai cüa ChInh phü vai 
phuong châm näm 2020 là: "K circing, hem chIn/i, hành d5ng, trách nhiém, sang 
tio, hiu qua ", cüa Tinh üy Quáng Trj là "Hành d5ng quyêt lit - Vê dIch toàn 
din - Tqo dà bt't phá ". Tiêp tiic dông hành cLIng cong dông doanh nghip v&i tinh 
than "3 dông hành: dóng hành day mgnh cái cách hành chinh, náng cao náng lrc 
cgnh tranh, dông han/i trong hoân thin the ché pháp và dong hành xáy dy'ng và 
thyc hin tot ccr chê dOi thogi, tham vOn kiên cia doanh nghip và tiép tyc thrc 
hin tinh than cza 5 ho tr1 dOi vol doanh nghp: ho trçl khó'i nghip, dOi m&i 
sang tao, hO trcr nO iig cao hiêu qua hoat dOng, hO trc tao mOi tru'cYng thuán kn, 
bOo dam quyén kinh doanh, bin/i dàng tiêp cn nguón lrc và cc" h(5i k/nh doanh; 
hO trçt xOy drng thuoiig hiu sOn phOm gän vó'i doanh nghip và ho trcr dOo tgo, 
bOi du'ãng nguOn n/ian hj'c" 

- Các ngành, các dja phuong d cao trách nbim ngixài dirng du, kim soát 
chit chê qua trInh giái quyêt cOng vic thuc co quan, don vj mInh; dé xuât bãi bô 
nhCrng thu t1ic hành chInh khOng phü hçip; xt:r 1 nghiêm nh€tng hành vi gay khó 
khän, can tr& doanh nghip. 

- Tip tic th chuc thirc hin t& Nghj quyt s 35/NQ-CP cüa Chinh phü v 
ho trçi Va phát tnién doanh nghip den nãm 2020 và Nghj quyêt sO 1 9/NQ-CP cüa 
ChInh phü ye cài thin môi tru?Yng kinh doanh, nâng cao näng lirc c?nh  tranh 
quôc gia, Nghj quyêt sO 01 -NQ/TU ngày 15/4/2014 cüa Ban Thithng vii Tinh üy 
ye day manh  Cãi cách hânh chInh, nâng cao näng hrc canh  tranh cap tinh giai 
don 2016-2020. Dc bit Lut ho trq doanh nghip nhô và vra näm 2018 và 
Nghj quyêt sO 02/201 8/NO-HDND ngày 18/7/2018 cüa HDND tinh ye "ho trq 
phát triên doanh nghip, khâi nghip doanh nghip tinh Quâng Tnj, giai don 
2018-202 1. 

- Cic Thu tinh và các ngành lien quan khn truo'ng, s.n sang thrc hin các 
chmnh sách ho trq doanh nghip khi có các chü truong, chInh sách cüa ChInh phü 
ye mien, giãm, giãn tiên thuê dOi vâi các truan hçp gp khó khàn tnong san xuât 
kinh doanh; giAn, hoân tiên d np tiên thuê dat cüa nhà nu&c cho doanh nghip, 
ngl.räi dan chju ãnh huàng cüa djch bnh. 

-Sâ Tài chInh chu tn, phi hçp vai các ngành, don vi lien quan kp thôi d 
xuât diêu chinh giãm giá nu&c sinh hot, phi, 1 phi và giá các djch vii thiêt yéu 
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thuc thm quyn cüa tinh trong th&i gian din ra djch bnh theo chi dao  cüa Thu 
tuàng ChInh phU tai  Cong van so 2725/VPCP-KTTH ngày 08/4/2020 

- Thành 1p các t cong tác - du mi d lien h vói các doanh nghip (theo 
nhóm ngành, linh virc) dng viên, kjp thôi näm bat tInh hInh hoat  dtng san xuât 
kinh doanh, nhrng khó khän, vizng mac dé phôi hçip giái quyêt, ho trq hiu qua, 
phi hcip vâi khâ nãng, diêu kin cüa tinh và quy djnh cüa pháp 1ut. 

- Tip tic dy minh thanh toán qua ngân hang di v9i các djch vi cong 
trên dja bàn tinh. Tang cung tuyên truyên, khuyên khIchngthi dan sü diing các 
san phâm ngân hang trrc tuyên, thanh toán không dung tiên mt dê han  chê nguy 
ci lay Ian djch bnh. 

6. Dy nhanh tin d giãi ngân các dr an 

Tang cithng cong tác chi do các &m vj, tu vn, nhà thu trin khai thrc 
hin dr an, chü dng tháo g kho khan, vuâng mac dé day nhanh tiên d thi cong 
cOng trInh. Day nhanh tiên d den bu, giãi phóng mt bang, cong tác dâu thâu. 
Chü dng näm bat và có giâi pháp c1i the de tháo g các khó khän, vuâng mac 
thuc thâm quyên; tmng hçp vuçlt thâm quyên phái kjp th&i báo cáo UBND tinh 
và các Sâ, Ngành co lien quan dé th 1 theo dung quy dinh. Kiên quyêt xtr 1 
nghiêm và kjp thi dôi vi các to chtrc, cá nhân vi pham hoc cO tInh can trâ, gay 
khó khAn, lam chm tiên d thirc hin và giài ngân ké hoach von dâu ti.r cong. 

Dôi vii các dir an hoàn thành näm 2020: tp trung hoàn thin các hng miic 
cOng trInh, hoàn tat cong tác nghim thu và thanh toán ngay vOi Kho bac  Nhà 
nuóc khi có khOi hxçing nghim thu, không dê don thanh toán vào cuOi nàm; Khân 
trucing Ip báo cáo quyêt toán dir an hoàn thành. 

Dôi vài các dr an chuyên tip hoàn thành sau näm 2020: tAng cung don 
dôc các nhà thâu day nhanh tiên d thi công, tp trung hoàn thin các thu t11c pháp 
l, nghiém thu khOi krçng hoàn thành dé dü diêu kin thanh toán cho nhà thâu. 

Di v&i các di an kh&i cong mâi nãm 2020 hay dir an diu chinh so v6i 
quyêt djnh ban dâu: khân truang hoàn thành các thu tiic dâu tii; day nhanh cOng 
tác chuân bi thuc hin dij an, cong tác 1ira chçn nhâ thâu theo dung quy djnh pháp 
lut dé sam klhai cong cOng trInh. 

Chi dao  các S quãn l xây dimg chuyênngành d.y nhanh thai gian thm 
djrth thiêt k co s&, thiêt kê BVTC nhãm tao  diêu kin vá hu&ng dan chü dâu tx 
hoàn thin các chü tiic dâu tu trong thM gian ngan nhât; 

Thành 1p t cOng tác d theo dOi chat chëtlnh hInh giãi ngân k hoach v&i 
dâu tu cOng cüa các dir an, kjp thai dê xuât cap có thâm quyên diêu chinh kê 
hoach ttr các dir an giái ngân chm sang các dr an có thu câu bô sung von dê day 
nhanh tiên d thirc hin và giâi ngân; tránh dê vic diêu chinh kê hoach  vOn dâu 
tu don vào cuOi nãm, ánh hithng den tién dO giãi ngân vOn dâu ti.r chung cOa toân 
tinh nAm 2020. 

Nghiêm tüc thrc hin diu chuyn k hoach vn cüa các dir an b trI vn 
dâu tu nAm 2020 thuOc nguôn von can dOi ngân sách dja phng nêu den hêt 
ngày 30/9/2020 giái ngân dixai 60% vOn k hoach; den hét ngày 30/11/2020 giái 
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ngán dtxâi 85% von kê hotch d b sung cho dir an có khi ltxgng nhixng thiêu 
von theo dung quy djnh cüa HDND tinh. 

Co phung an b trI vn di irng t1r ngun tang thu NSDP trong näm 2019, 
Qu phát triên dat cüa tinh... dé thrc hin cong tác GPMB nhãm day nhanh tiên 
d thirc hin và giãi ngân cho các dr an ODA: (i) thuc trách nhim bô trI tfr ngân 
sãch tinh (Dx an Phát triên các dO thj d9c hãnh lang tiëu vüng song Me Kong); 
(ii) các dir an ODA do các huyn thirc hin thu tic GPMB nhung không dü khã 
näng can dôi bô trI tü nguôn thu dâu giá phát triên qu9 dat, nguôn ngân sách dja 
phucing (dir an St:ra chQa và nâng cao an toàn dp (WB8) dé các dir an sóm hoàn 
thin cong tác GPMB, bàn giao mt bAng sch cho dGn vi thi công; (iii) Trong 
tnthng hgp khó khAn ye bô trI kinh phi GPMB, chi dao  các chü dr an chü dng rà 
soát và báo cáo UBND dê tái câu true, phân kS'  dâu tLr, diêu chinh mt so giái 
pháp thiêt kê co sO cüa dr an nhAm cAt giâm tác dng và chi phi cüa vic thu hôi 
dat, bôi thi.rng GPMIB, TDC. 

7. Phát triên các ngành kinh t 

a. V san xuá't nông nghip 

- Tang cuOng thi lung, s hrqng phát trên Trang Nông nghip, Bàn tin 
nông nghip cüa Tinh dê tuyén truyên tlnh hInh và các giài pháp to chuc san xuât 
irng phó vOi hn han, thiêu nuOc, xâm nhtp mn và djch bnh Covid-19 dang 
diên ra; Thông tin két qua thO nghim, khào nghim các mO hInh mOi dé kjp thOi 
áp diing váo san xuât; tuyên truyên và chi dao  nhân rng các mô hInh ye cay 
trông, con nuôi có hiu qua trên da bàn trong thii gian qua nhAm kjp thOi cung 
cap các san phâm cho thj trithng. Day mnh vic phát triên các san phâm OCOP, 
các chi.rcing trInh h trçl HTX nông nghip và các doanh nghip thüc day san xuât 
gAn vOi lien kêt tiêu th san phâm nông san. 

-, Giái pháp irng phó vOi hn han, thiu nxOc, xâm nhp inn: Chi do kip 
thi kiêm kê, dánh giá thirc trng, dir báo nguOn nuic t?i  các ho chua, h thông 
thuy lçii trên dja bàn,rà soát cac din tIch thiêu n.rOc không the san xuât lüa hoc 
san xuât hiu qua thâp dé diêu chinh Phwmg an san xuât nông nghip nAm 2020 
trong He Thu 2020. Dôi vOi nhtthg vüng không có dü nguôn nuOc sinh hot, 
ngành Nông nghip khân truYng xây d%rng các phiicmg ánbào dam cap nuOc cho 
ngithi dan t?i  các khu virc khó có khá nAng tiép cn tr nguôn nxOc sch tp trung. 

- Ngành Nông nghip khn trucmg phi hçip vOi UBND các huyn, thành 
phô, thj xA phân cong can b barn sat cci sO, chi dao  san xuât, phông tru djch bnh 
gay hi trên cay trông, vt nuôi vii Dông Xuân 2019-2020 và to chuc phuang an 
san xuât vii He Thu nAm 2020. Nhân rng mO hInh trông lüa thIch ing vOi biên 
dôi khI hu. TAng cuOng chông djch bnh djch ta ign Châu Phi, djch bnh LMLM 
trên gia sue, djch bnh thüy sAn, 

Thành 1p các doàn cOng tác lien ngành tAng cithng cong tác thanh tra, 
kiêm tra, giám sat hoat  dng san xuât, hxu thông nông san, vt tis nOng nghip; 
kiên quyêt xir l? các hành vi trc 1çi ép giá, gAm hang, gian ln thtrcrng rnai,  gay 
tam l hoang mang cho nguOi san xuat và ngithi tiêu dung. 
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- Thtxng xuyén theo dôi sat tlnh hInh san xut và hru thông nông san trên 
dja bàn, kip thtñ thông báo tInh hInh nhp khâu nông san tir Trung Quôc den các 
doanh nghip và ngi..thi san xuât dê chü dng trong diêu chinh ké hoach san xuât 
và nhu câu cüa thj trtthng; thông kê (so lu'ctng, nguOn gOc xuát xá; chat hcqng san 
phám, giá ban niêm yet,...) cüng lien kêt vi các siêu thj: Big C, coop mark, 
vinamark.....(theo hInh thi.'rc dôi ben cüng Co lçii) dê cung irng và tiêu thii nông 
san trong thj tnrmg ni dja. Khuyên khIch doanh nghip day rnanh thu mua nông 
san, nhât là rau cü qua, thüy san, Co thai gian bâo quãn ngàn ngày dâ và dang 
trong giai doin thu hoach  dê cung rng thj trung trong nl.r&c, dc bit vào các dip 
lê, hi tai  dja phi.rcing; 

b. V cOng nghip - thttcrng mgi-giao thOng vn tái. 

- Giãi quyt nhanh nht các thu tic hành chinh lien quan dn hot dng san 
xuât. Gia han  thcii gian triên khai th1rc hin các dir an dà di.rçic cap quyêt djnh chü 
trirong dâu ti.r bj ãnh htthng do djch bnh gay ra. Ip trung don giãn hóa, cat giãm 
các bithc thirc hin dir an dâu tu trén dja bàn không có trong quy djnh cüaNhà 
nrc dé khuyên khIch, nâng cao nãng hrc canh  tranh, cái thin môi tri.thng dâu ti.r 
kinh doanh vào các dja bàn khó khän nhi.r tinh Quàng Trj. 

- Giãn, giàm np thus, tin thuê dAt, tin dóng bâo him xA hi cho cac 
doanh nghip dé duy trI san xuât, on djnh kinh tê - xã hi dja phuong. Gia han  các 
gOi tin ding, tao  diêu kin dê tiêp cn nguôn von trong diêu kin san xuât kinh 
doanh g.p nhiêu khó khän do djch bnh gay ra. 

T.p trung mci n 1irc d hoàn thành các dir an dang xây dimg vâ khii công, 
các dr an dã däng k trong kê hoch näm, nhât là giâi quyêt các thu t'c dâu tu, 
cap phép xây drng, giài phóng mt bang dê doanh nghip triên khai thirc hin 
mt cách thun lqi nhât. Quyêt tam thirc hin dam bão tiên d các dir an ngành 
Cong Thtxong khâi công, nhân K' nim 30 nAm ngày 1p  li tinh, cQng nhu các 
cong trInh, dçr an dng 1irc dugc xác djnh trong Nghj quyêt Dai  hi tinh Dâng b 
Ian thr XVI. 

Lam vic vói B Cong Thw.mg, các B ngành lien quan vàTp doàn Din 
hrc Vit Nam ho trçi Cong ty Din lirc quôc tê Thai Lan dam bão tiên ddir an Nba 
may nhit din BUT Quãng Tn; Tp trung ho trçl Tp doàn Gazprom triên khai các 
thu tiic dâu tu dir an Nba may nhit din khI cong suât 340MW tai  Khu kinh tê 
Dông Nam Quâng Trj (dã duqc Thu ti.rOng ChInh phü dOng chü tnrong giao 
Gazprom International lam chü dâu tLr theo hInh thtrc hçp dông BUT tai  Van bàn 
so 368/TTg-CN ngày 25/3/2020). 

- D& vâi cac hot dng cüa don vj kinh doanh 4n tãi hành khách và hang 
hóa: Ngoài vic tao  diêu kin giân nçl, gii$ nguyen nhOm nç, giârn lâi suât vay 
ngân hang cho các don vj v.n tai, tao  diêu kin cho các don vj, cá nhân duçic vay 
von vth lâi suât i.ru dãi, mien, giãm thuê, BHXH, BHYT trong thi gian phOng 
chông djch phãi tam  dirng hot dng can có them các chInh sách mien, giãm phi 
bào trI duäng b cho các phuong tin vn tài hành khách; Chi dao  các don vj thu 
phi dtthng b không thu phi trong giai doan nay dôi v&i phuong tin &rcxc các S& 
Giao thông vn tâi diêu dng 4n chuyên nguii sau cách ly ye dja phuong; Co 
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chInh sách h trçi cho ngu&i lao dng là lái Xe, nhân viên phc vu, nhân viên 
trong các dcm vj v.n tãi, ben xe phâi tm dtrng vic do dirng hot dng vQtn tâi 
hành khách cong cong. 

- Báo dam các ngun han; thkt yu üng phó vó'i các kjch ban: Trong thi 
gian tâi, dix báo tInh hInh san xuât kinh doanh, thuing mi djch vi trén dja bàn Se 
chju ánh hix&ng lan t1r djch bnh Covid-19. Dé tiêp tic duy trI on djnh tmnh hInh 
thj truông, bão dam nguOn cung hang hóa thiét yêu, ngày 31/3/2020, UBND tinh 
dã ban hành Cong van so 1 403/UBND-TM v/v dir tr€ hang hóa phiic vii cOng tác 
binh On thj trixang trong thai gian xãy ra djch bnh Covid-19, ciii the tiêp tic cho 
kéo dài thai gian t?m  ing ngân sách tinh 15,624 t cho 2 Doanh nghip dixçic 
phân cong bInh on thj trix&ng. Tuy nhiên, trixâc tInh hInh diôn biên có the phirc 
tp cüa djch bnh trong thai gian tói, can thirc hin tot mt so nhim vii sau: 

- Sà Cong Thuing thirc hin kjp thii chi dao,  hithng dn cüa B Cong 
Thixcing, theo dOi sat din biên tInh hInh djch bnh dé xac djnh so krcing, chüng 
loi hang dir tr, phixong an dir trcr, phixang an vn chuyên và phân phôi hang hóa 
theo các cap d cii the; näm chàc tInh hinh hang hóa, giá Ca dê kjp thai chi d?o 
cac &in vj bô sung ngay hang hóa tai  các diem ban thiêu hang hoc to chüc các 
diem ban hang mâi (tam thai, km dtng, dã chiên...) dê dam bão cung trng day dü 
nhu yêu phâm thiêt yêu cho nguai dan, giãm mt d ngixài mua den tirng diem 
ban hang; Hixâng dan vic to chüc ho?t dng cüa các diem ban hang nhu yêu 
phâm nhãrn vra bâo dam cung irng thuing xuyên, day dü, lien t1ic hang hóa, djch 
vii thiêt yêu vüa bão dam an toàn djch bnh theo hithng dan cüa Ban Chi do 
phông, chông djch bnh Covid-19; Tiep tic xem xét, dé xut t?rn  üng ngân sách 
cho cac Doanh nghip thirc hin nhim vii dir trü hang hóa, blnh on giá thj tru&ng 
nêu tlnh hmnh djch bnh tiêp tçic kéo dài. 

- UBND các huyn, thj xa, thành ph chü dng trong cong tác bInh n thj 
tnrang; m6i huyn, thj xã, thành phô phãi gap rut hInh thành rnt den hai diem 
ban hang bInh On giá & khu vijc trung tam huyn, thj, thành phO; yêu câu UBND 
cap Xâ vn dng tiêu tht.rng trên dja bàn chü dng nguôn cung hang hóa, day 
rnnh ban hang phiic vl.1 ngix&i dan và chap hành nghiem tue vic niêm yet giá và 
ban hang theo giá niêm yet dê gop phân on djnh thj trtrông. 

- Các doanh nghip ducic phân cOng bInh on thj tru&ng (COng ty CP Tong 
Cong ty Thuong mi Quáng Trj, Cong ty TNHH MTV Thung mi — Djch vii Sài 
gôn — Dông Ha) tiêp tiic tang cu&ng dir trCi hang hóa, nhât là các rnt hang di 
kiên thu câu tang cao nhi.x gao, ml torn, nixOc mäm, du&ng, muôi, dâu an, khâu 
trang, nix&c rCra tay sat khuân... d dáp 1rng day dü, lien tVc  và thix&ng xuyen nhu 
câu cüa ngu&i dan, gop phân dam bâo On djnh thj trlx&ng; Xây drng k hoach  ciii 
the ye con ngu&i, phuong tin và hang hóa theo nhiêu phucing an tlxcmg mg v&i 
các cap d khác nhau dê kjp thai cung ing dü, phiic vil nhu câu cüa ngithi dan ti 
các diem nóng cüa thj trithng khi có yéu câu. 

- Sâ NOng nghip và Phát triên nOng thOn rà soát 1ixong thirc, thirc phâm dtr 
trU trong dan dé dam báo Cong tác an sinh xâ hi cho ngix&i dan; Rà soát, cung 
cap thông tin cho các co quan chüc nang lien quan ye các san phâm nOng nghip 
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den müa vi thu hoch dé chü dng thirc hin các bin pháp kt ni, h trçi ng1x1i 
dan tiêu thi nông san khi can thiét. 

- Cc Quàn 1 thj tnr&ng tinh chi dao  các Irc lucing tang ci.thng cong tác 
kiêm tra, kiêm soát thj tnrng; Kjp th?yi dau tranh và xCr 1 nghiém các trtx&ng hçp 
lçii dung tInh hinh dê tuôn hang giá, hang nhái, hang kern chat h.rcing, hang bet 
han sü diing, hang không darn bão an toàn thrc phâm vào thj tru&ng dé tiêu thi; 
các hành vi dâu Ca, thu gom tIch trit hang hóa gay khan hiêm trén thj trithng; các 
hànhvi ban hang không niêm yet giá và ban hang không dung giá niêm yet dê thu 
1ci bat chInh, gay bat on thj tnthng. 

c. Giái pháp xic tiln du ljch 

+ To chirc các hoat dng kIch cu du ljch sau khi ht djch bnh Covid-19, 
trong do mi tiên tp trung thj tnrmg du ljch ni dja vói các san phârn du ljch chü 
yêu là du ljch ljch sCr cách rnng, du ljch van hóa — tam 1mb và du ljch biên, dào. 

+ Tao  môi tnthng thun lçii cho vic tip tiic thu hut và trin khai các dir an 
du ljch, nhât là các nhà dâu tu chiên lugc CO nhiêu kinh nghim và tiêm 1mrc kinh 
tê dé tao  buOc dt phá cho du ljch tinh. 

+ Tang cu?ng lien kt, hçxp tác phát trin du ljch vOi các tinh trong khu 
virc, các nithc trên Hành lang kinh tê Dông - Tây Va CC thành phô 1&n nhtx Ha 
NOi, Thành phô Ho CHI Minh, Dà Nng dê dim nguôn khách den. 

+ Di mOi each thüc, ni dung, nâng cao tInh chuyên nghip và hiu qua 
cua hoat  dng xüc tiên, quâng bá du ljeh trong và ngoài nuóc; tang clx&ng rng 
diing cong ngh thông tin trong boat dng xüc tiên, quáng bá du ljch. 

A •A A 8. Huy d9ng va sir dyng hiçu qua cac nguon lire 

- ChuAn bj sn các kjch bàn huy dng vn du tu, k câ kjch bàn xu nht 
dé không dê rai vào the bj dng. 

- Dng viên dan vj thi cong sn sang huy dng nhân lirc, vt 1irc, may moe 
trang thiêt bj dé tp trung day nhanh tiên d thi cOng khi hêt lnh cách ly xa hi. 
Dông thai nghiên thu eác giái pháp thi cOng hçp l phü hçip vâi tInh hInh thire té 
cüa dja phuong khi cách ly dch bnh kéo dài. 

Tao diêu kin ca bàn cho ngui lao 
dng trong vic phOng chông djch nhimg van dam báo hiu qua kê hoach thi 
cong. 

- Kjp thyi tháo gc khó khãn cho các dr an chm giãi ngân. Tp trung 
nguôn lc dâu tir cho các dr an trçng diem, dr an cO quy mO IOn và có src lan tOa 
dê s&m phát huy hiu qua và du dja cüa dir an mang 

lai tao dng hrc h trçi tang 
truOng trong tirng ngành, linh vrc cüa dja phucmg. 

Co ch tài nghiêm khc di vOi các chü du tu có t' l giái ngân thp tai 
các moe thi gian duge HDND tinh quy djnh. DOng thai rà soát cac cOng trInh 
kh&i cong mâi nêu thây chixa cap thiêt có the cho giãn, hoãn tiên d dê mi tiên 
von cho các cOng trInh mang tInh cap bach phiic vli djch bnh. 
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• A A A 8. Giai quyet viçc lam, xuat khau lao dçng 

- Tang cithng dy manh boat dng tuyên truyn, ph bin trêncác phwrng 
tin truyên thông ye chInh sách ho trçY tao  vic lam, tp trung ye quyên và Ii Ich 
cüa ngixi lao dng, ngIii sir dung lao dng khi tham gia và hu&ng các ché d 
báo hiêm that nghip theo quy djnh; ho sa, trinh tir, thu tiic thirc hin báo hiêm 
that nghip. 

- Chidao Trung tam Giâi thiu vic lam tinh phi hçp vó'i các dja phucmg 
chü dng nàm bat tInh hInh thj trithng lao dng trên dja bàn, dc bit là tInh hInh 
ành hwing ci'ia djch Covid- 19 dôi vói san xuât, kinh doanh và vic lam cUa ngi.thi 
lao dng (doanh nghip, Co s& san xuât kinh doanh bj ânhhu&ng, so lao dngmât 
vic lam, so lao dng phái ngirng vic, gián vic...) dê dé xuât phixong an ho trçl 
doanh nghip, ngtr&i lao dng bj ânh hrnng. DOng th&i, thu thp thông tin ye nhu 
câu tuyên diing Lao dng cüa các doanh nghip dé kjp thai tu van, giâi thiu vic 
lam cho ngthi lao dtng, cung üng lai dng cho các doanh nghip bj thiêu ht lao 
dng. 

- Xây dirng chInh sách h trçl dào tao  lao dng phü hqp và h trq nguai lao 
dng bj thôi viéc, mat vic lam do ânh htxâng cüa djch Covid-19; có phixang an 
ho trq doanh nghip tim nguôn lao dng thay the trong tru&ng hçip thiêu hiit lao 
dng, chuyên gia nw9c ngoài. 

9. Bão dam an sinh xä hôi 

- Trin khai các chü trl.rcYng, chInh sách h trg cüa nhà nuOc mt each kip 
thai, dung dôi tixçYng 

- Huàng dn thirc hin t?m  drng dóng báo hiêm xã hi dôi v&i các dôi 
tixçing bj ãnh huàng bôi djch Covid-19 theo huâng dan cüa B Lao dung : 
Thirang binh và X hi tai  Cong van so 797/LDTBXH-BHXH ngày 09/3/2020 ye 
huàng dan vic tam  dmg dóng vào qu5 hru trI, tir tuât dôi vii doanh nghip gp 
khó kbän do djch Covid- 19; Cong van so 860/BHXH-BT ngày 17/3/2020 cüa 
Bào hiêm xà hi (BHXH) Vit Nam ye vic tam  dtrng dóng vào qu5 him tn, tir 
tuât dôi vj dôi tuqng bj ánh huâng bâi djch Covid-19. 

Tuyên truyn dn các th chtirc, cá nhân v chInh sách BI-D(H ttr nguyen, 
BHYT h gia dInh dê trong tri.r&ng hcip nêu nguai lao dng bj mat vic lam do 
ành hu0ng cüa djch Covid-19 thj có the chuyén sang tham gia BHXH ti nguyen, 
BHYT h gia dInh nhãm darn báo quyên lçii ye BHXH, BHYT. 

- T chtrc diu hành chi ngân sách theo dir toán duçic duyt và các quy djnh 
cüa Nhà nixac. Thrc hãnh tiêt kim, chông lang phi trong quân l, sir diing kinh 
phI chi thithng xuyên cüa ngân sách nba nithc. Dam bão day du các khoãn chi 
krang, chi cho các dôi tixçlng chinh sách, chi an sinh xâ hi; dáp rng kjp thai 
nhim vi phông chOng thiën tai, dch bnh và các nhim v11 cap bach. 

- Chi dao  ngành Lao dng - Thwmg binh và Xâ hi t chirc chi trã trg cp 
lxu dâi ngixai có cOng vâi cách mng, dôi tuqng trçi cap bão trçi xã hi hang tháng 
"Dung - d - kjp th&i". Chu dng nguôn kinh phi, to chrc chi trá trç cap, gp 
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tmóc 02 tháng trçl cap hang hang trong mt 1n chi trã cho các di tllqng theo 
hi.rông dan cüa Bô Lao dng - Thiiang binh và Xã hi 

- Tip tiic kêu gçi, huy dng sir dóng gop cüa các t chüc, cá nhân. 

10. Bão dam trãt tiy xã hi 

- Tang cu&ng cong tác nm tinh hInh, cp nht s 1iu cong dan Quãng Trj 
ttr nixc ngoài va các dja phixcmg Co djch trâ ye dé kjp thai ap diing các bin pháp 
cách ly, giám sat, theo dOi sirc khOe theo quy djnh. 

- Báo dam an ninh, trt tir, an toàn tai  các khu each ly tp trung trên dja 
bàn tinh; kjp th?yi phát hin, tham mru xir 1 các tmng hçrp dua thông tin không 
chInh xác ye djch bnh gay hoang mang trong ctng dOng; Giao Cong an tinh phôi 
hop v9i S& Y tê xác minh, xà 1 các tnr&ng hcip khai báo gian dOi, không hop tác 
trong qua trInh cách ly, trôn cách ly gay khó khän cho cong tác phOng, chông 
djch. 

- Tip tic chi dao  các T lien ngành ngành t chtrc kim tra y t bt buc 
dôi vâi cong dan di vào dja bàn tinh Quâng Tn; tang cuOng tuân tra, kiêm soát 
giao thông, phát hiên, xCr 1 các tru&ng hop vi phm quy dnh ye hoat  dng v.n 
tài; các hành vi vi phm quy djnh ye kinh doanh, djch vii, quy djnh ye giãn cách 
xã hi trong th?yi gian cao diem phông, chOng djch bênh Covid-19. 

11. Bi m&i cong tác diu hành, tam vic trirc tuyn 

UBND tinh, các Sâ, ngành, dja phwmg thay di manh  me tu duy, pht.rang 
pháp lam vic, tang cuxng trng diing cong ngh thông tin, lam vic trirc tuyên, cãi 
cách thu tiic hành chInh, thirc hin nghiêm tüc dê an xây drng ChInh phü din tr, 
phát triên nén kinh te so. 

IV. MQT SO KIEN NGH!, BE XUAT 

1. JMi vOi Trung u'o'ng: 

- D nghi Trung rong b sung ngân sách và các nguOn 1rc khác d phông, 
chông djch bnh COVID-I9 trén dja bàn tinh. 

- ChInh phü kjp th&i cO các gói tin diing h trçi cho ngithi dan và doanh 
nghip nhi.r: giAn nq, gia han  thi gian np thuê, ha lãi suât tiên vay... ciru trçc cho 
doanh nghip tiêp t11c duçc tiêp cn dông von cUa ngân hang khi hang hóa bj ton 
kho khOng ban &rçic nhi.rng van tiêp tiic san xuât. 

- ChInh phü cn cong b danh miic các mt hang thit yu d t?o  thun lçii 
cho viêc san xuât và lru thông các m.t hang nay cüng hang hoá djch v11 cO lien 
quan trong Ca chuôi cung rng, ngay cá trong tru?mg hop phâi siét chat các bin 
phap cách ly và phong toá.Thirc hin trit dé chi dao  cüa Thu tithng,không thanh 
kiêm tra doanh nghip trong thii diem nay. Chuyên mnh tiên kiém sang hu 
kiêm. 

- D nghj B Giáo diic yà Dào tao  nghiên thu diu chinh phucng an thi cr 
(thi THPT quOc gia; thi tuyên sinh) theo huOng giãm áp lirc thi ci'r cho h9c sinh 
cuOi cap nht.rng van dam bão duçic miic tiéu, tiéu chI cüa vic tot nghip, tuyên 
sinh. 
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2. IMi vói Ia phwong: 

- Dê nglzj Ban Thu?rng vy Tinh ñy dng chü tnrang mua sam bô sung 
mt so trang thiêt bj y té phvc v11 Cong tác xét nghim ngu&i nghi nhiêm Covid-
19: 

+ Hin nay, tong so May th t?i  các Bnh vin cüa tinh là 12 cái, vi so 
krçing nhix vy là qua It so vài dan so trong tinh và tInh hInh djch bnh hin nay. 
BCD tinh dê nghj cho mua bô sung them 10 may thâ trang bj cho các Bnh vin 
dê san sang diêu trj cho bnh nhân Covid-19. 

+ Hiên tai, toãn tinh có 33 khu each ly tp trung vâi khoãng 3500 ngir&i 
dang thrc hin cách ly y tê (dã hoàn thành cách ly cho khoãng gân 1000 ngtrii); 
vic di chuyên ngrôi qua lai giia các Ichu cách ly tp trung rat phirc tip và nguy 
hiêm. VI 4y, dé bão dam an toàn cho ngui cách ly và cong dông, dê nghj cho 
mua 05 may chip X.Quang di dng. 

+ Duçc sr quan tam cüa Tinh Oy, HDND tinh, UBND tinh, ngành Y t dã 
dâu tr xây drng ducic PhOng xét nghim vi rut, vri cOng suât trung bInh 300 
rnu/ngày. Tuy nhiên, hin nay h thông may nay chi xét nghim dugc 150 
muIngày do phãi chiêt mâu bang tay. Dê bào dam tat câ ngui a khu cách ly Va 
nghi nhiêrn dêu duçic xét nghim tôi thiêu 2 lan trong thai gian ngãn thI yêu cau 
phãi tang toe d xét nghim len 2-3 lan. Dê nghj cho phép mua 01 may Chiêt mâu 
tir thng. 

- D nghj HDND tinh sam cho kin v b sung, diu chinh quy ho?ch Sl'r 
diing dat mt so dir an thuc lTnh virc uu tiên kêu gi dâu tu; Cho phép diêu 
chinh, bô sung chO tn.rcmg dâu tr dOi vâi các dii an dâu tlx tir nguôn ngân sách 

- D nghj UBMTTQVN tinh tip tiic kêu gui, buy dng sr dóng gop cüa 
can b, cong chüc, viên chtrc, ngi.rai lao dng, các tang l&p nhân dan, cáctô chiic 
và cong dông doanh nghiép tren dja bàn tinh tham gia üng h cho các dôi ti.rçlng 
chju ânh hithng cüa djch Covid-19. 

- Kêu gçi các doanh nghip trIch, tit kim các khoàn chi tài chInh d h 
trq, giQ chan nguai lao dng và h trçl cho các chInh sách cüa dja phucing phic vj 
phOng chOng djch bnh Covid- 19. 

- Di vai nhikng dan vj sir nghip cOng 1p thirc hin tr chO mt phAn kinh 
phI theo Nghj djnh so 43 cUa Chinh phü, ngoài so cong chüc, viên chirc hithng 
h.rang tü ngãn sách, cOn 'ai nh&ng viên chrc, lao dng hiiâng krcing tü nguôn thu, 
nay do djch Covid-1? dan vj bi mat nguOn thu, không có nguôn chi trâ li.rang và 
dOng các 1oi bão hiêm bat buc (nhi.r tru&ng hçip Trung tarn Quãn 1 Di tIch và 
Bão tang tinh - don vj sir nghip trirc thuc S Van hOa, The thao và Du ljch) thI 
ngân sách tinh h trq trà lirong và dóng các loi bão hiêm bat buc trong thai gian 
don vj ngang don khách. 

- Ngoãi 06 nhóm di tt.rclng dugc h trçi theo chInh sách chung cüa ChInh 
phO, tinh së xem xét, h trçl cho các dOi tt.rçing khác nhu sau: 

+ Di vOi di ttrçYng ban ye s và djch vii xe ôm, nguai lái taxi thuê h trçi 
50.000 dônglngày, ho trçi trong 15 ngày each ly xã hi (tr 0 1/4-15/412020). 
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TM. UY BAN NHAN DAN 
KT. CHU TICH 

O CHU TICH 
•4' 

t_- 

3.272 ngixii x 50.000 dngIng.r&iIngày x 15 ngày = 2.454.000.000 ding. 

- + D,i vâi dich vu ct tóc (co phông ct tóc riêng) h trq 50.000 dngIngày, 
ho trçl trong 15 ngày each ly xã hi (tü 01/4-15/4/2020). 

1.802 ngt.rôi x 50.000 dng/ngix&i/ngày x 15 ngày = 1.351.500.000 dông. 
+ Di vâi lao dng lam thuê, phiic viii các nba hang, quán an, quán giãi khát 

trén dja bàn tinh... ho trq 50.000 dông/ngày, ho trçl trong 15 ngày each ly xã hi 
(tii 01/4-15/4/2020). 

(Chi h trçi cho nhftng tri.rmg hçip Co hqp dông lao dng) 

Trên day là báo cáo mt s tInh hInh ni bt v các linh virc, mt s kin 
nghj, dê xuât dê tháo gU khó khän cho san xuât kinh doanh, báo dam an sinh xa 
hi, trt tir an toàn xâ hi trong bôi cãnh tác dng cüa djch Covid-19./.1, 

No'i n/zIn: 
- Ban TV Tinh t'iy; 
-HDNDtinh 
- UBMTTQVN tinh; 
- Các Sâ, Ban nganh cp tinh; 
- Các c0 quan TW trén dja bàn; 
- UBND các huyn, thành phô, thj xã; 
- CVP, PVP, chuyên vién' 
- Ltru: VT, TH(D). 

Ha S5 &ing 
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Phy Iiic 

SO DO B! ANH HU'ONG 

a các dja phuong) 

STT 
Taxi va dich 
vu nhtr taxi 

(nguài) 

Xe ôm 

(ngu-ai) 

Ct tóc 

(ngw&i) 
Don vi * 

(ngwài) 

1 VTnhLinh 100 500 120 390 

2 GioLinh 2 255 15 265 

3 TPDôngHà 304 500 247 350 

4 CamLô - 209 20 87 

5 Dakrông - 42 11 37 

6 Hx&ngHóa 20 238 126 210 

7 TriuPhong3  2 27 - 21 

8 TXQuãngTrj 60 60 70 200 

9 HãiLäng 30 271 43 242 

Tngcng 518 2.102 652 1.802 

Huyn Triu Phong chi 02 xá Triu Thixqng, Triu Van báo cáo s lieu. 
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