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BÁO CÁO
Về việc thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra theo Quyết định số
463/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh

Thực hiện Công văn số 5914/UBND-TH ngày 27/12/2018 của UBND
tỉnh Quảng Trị về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của UBND tỉnh, Chủ tịch
UBND tỉnh giao năm 2018. UBND huyện Triệu Phong báo cáo như sau:
1. Về kiến nghị: Phối hợp với đơn vị có chức năng để hoàn thiện phần
mềm theo dõi chỉ đạo và thực hiện chế độ thông tin báo cáo của UBND huyện
cho phù hợp với tình hình thực tế và đồng bộ với phần mềm theo dõi của UBND
tỉnh, đồng thời bố trí cán bộ phù hợp trong theo dõi đôn đốc, cập nhật việc thực
hiện nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh mà UBND huyện giao cho các
bộ phận chức năng và UBND cấp xã thực hiện; Phối hợp với Trung tâm tin học
tỉnh để phát huy kết quả đạt được của hoạt động ứng dụng phần mềm theo dõi
chỉ đạo trong năm 2017; tiêp tục hoàn thiện nâng cao hiệu quả ứng dụng phần
mềm theo dõi chỉ đạo; Triển khai ứng dụng phần mềm báo cáo tình hình KTXH
để các cơ quan, đơn vị, các địa phương gửi báo cáo đến UBND huyện qua mạng
máy tính.
UBND huyện đã chỉ đạo Văn phòng HĐND - UBND huyện phối hợp với
Trung tâm tin học tỉnh tiếp tục hoàn thiện Phần mềm theo dõi thực hiện nhiệm
vụ của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện giao các cơ quan, đơn vị, địa
phương thực hiện đảm bảo sử dụng hiệu quả, phục vụ tốt việc kiểm tra, đôn đốc,
hạn chế các nhiệm vụ quá hạn và kịp thời đôn đốc, nhắc nhở đối với các nhiệm
vụ sắp đến thời hạn, đồng thời, đảm bảo đồng bộ với phần mềm theo dõi của
UBND tỉnh.
UBND huyện đã tổ chức tiếp nhận, xử lý văn bản đến theo đúng trình tự
thủ tục quy định; theo đó căn cứ nội dung, tính chất văn bản, UBND huyện phân
loại theo lĩnh vực và giao triển khai thực hiện, đồng thời phân công cán bộ phụ
trách trong việc theo dõi đôn đốc, cập nhật việc thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh mà UBND huyện giao cho các bộ phận chức năng và
UBND cấp xã thực hiện.
UBND huyện đã chỉ đạo Phòng Tài chính - Kế hoạch triển khai ứng dụng
phần mềm báo cáo tình hình KTXH trên địa bàn, đảm bảo kịp thời, thuận lợi
trong việc tổng hợp, xây dựng các báo cáo KTXH của huyện.
2. Về kiến nghị: Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt nhiệm vụ, kết luận chỉ đạo
của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao không chỉ qua nhiệm vụ trên phần
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mềm theo dõi mà thông qua các hình thức khác như nhiệm vụ giao tại các Quyết
định, kế hoạch, công văn, thông báo… nhiệm vụ theo chế độ bí mật nhà nước,
đảm bảo quy định về chế độ văn bản Mật.
UBND huyện đã chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành, địa phương có liên
quan tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh
giao trên cả phần mềm theo dõi chỉ đạo của tỉnh và các hình thức văn bản giao
việc khác; UBND huyện đã cập nhật kết quả thực hiện là báo cáo kết quả thực
hiện cuối cùng về các nhiệm vụ được giao; cụ thể như sau:
2.1. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh giao trên phần mềm theo dõi chỉ đạo:
Theo thống kê của hệ thống theo dõi thực hiện nhiệm vụ UBND tỉnh giao,
từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018, UBND huyện có 92 nội dung công việc cần
báo cáo kết quả thực hiện, đến nay đã hoàn thành và báo cáo kết quả 88 nội
dung chiếm tỷ lệ 95,7% (83 nội dung hoàn thành đúng thời hạn; 5 nội dung hoàn
thành chậm), 04 nội dung đang thực hiện trong thời hạn.
2.2. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ, kết luận, chỉ đạo của UBND tỉnh,
Chủ tịch UBND tỉnh giao thông qua các hình thức giao việc khác:
Từ ngày 01/01/2018 đến 31/12/2018, tổng số nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ
tịch UBND tỉnh giao UBND huyện Triệu Phong thông qua các hình thức giao
việc khác là: 516, đến nay đã hoàn thành 516 nội dung đúng thời hạn, đạt tỷ lệ
100%.
3. Về kiến nghị: Tập trung chỉ đạo, điều hành, đồng thời khắc phục những
tồn tại, hạn chế của năm 2017 để phấn đấu thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu
kinh tế, xã hội trong năm 2018 và các năm tiếp theo:
Trong năm 2018, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành trên các
lĩnh vực nhằm đảm bảo tốc độ tăng trưởng kinh tế các lĩnh vực Nông nghiệp,
Công nghiệp, Xây dựng, Thương mại, dịch vụ; đẩy mạnh các hoạt động quảng
bá, thu hút đầu tư, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; đảm bảo thu chi ngân
sách theo kế hoạch đề ra; Tập trung giải quyết chính sách an sinh xã hội, chính
sách người có công với cách mạng; Đẩy mạnh thực hiện công tác CCHC; thực
hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo; Đảm bảo an ninh
quốc phòng, trật tự ATGT, đồng thời khắc phục những tồn tại, hạn chế của năm
2017. Kinh tế-xã hội, quốc phòng an ninh năm 2018 có nhiều chuyển biến tích
cực, duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Kết quả có 24/24 chỉ tiêu đạt và vượt kế
hoạch đề ra, cụ thể như sau:
- Giá trị sản xuất các ngành ước đạt 4.121,712 tỷ đồng, tăng 13,1 1 KH
11,5-12,5 ), đạt 100,7 KH.
- Giá trị sản xuất nông - lâm - ngư nghiệp ước đạt 1.183,214 tỷ đồng, tăng
8,5
KH: tăng 6-6,5 ), đạt 102,3 KH, chiếm tỷ trọng 28,71
năm 2017:
29,9 ); trong đó:
1

Số liệu tăng, giảm được hiểu so với năm 2017
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- Giá trị sản xuất CN-TTCN ước đạt 587,814 tỷ đồng, tăng 15,1
tăng 15-16 ), đạt 99,96 KH, chiếm tỷ trọng 14,26 năm 2017: 14 ).
- Giá trị sản xuất T -DV ước đạt 1.557,954 tỷ đồng, tăng 14
14-15 ), đạt 100 KH, chiếm tỷ trọng 37,80 năm 2017: 37,5 ).

KH:

KH: tăng

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 792,730 tỷ đồng, tăng 17 , đạt
100,2 KH, chiếm tỷ trọng 19,23 năm 2017: 18,6 ).
- Thu chi ngân sách năm 2018: Tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt
514,239 tỷ đồng, đạt 127 DT tỉnh giao, 126 DT huyện giao; Tổng chi ngân
sách địa phương ước đạt 507,512 tỷ đồng, đạt 127 DT tỉnh giao, 125 DT
huyện giao.
- Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 39,1 triệu đồng/năm KH: 38-39
triệu đồng), đạt 100,2 KH.
- Phấn đấu công nhận thêm 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới KH: 1-2 xã).
- Duy trì tỷ lệ 100

xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập giáo dục.

- Tỷ suất sinh ước giảm còn 11,2
KH: 11,89 ); tỷ lệ phát triển dân số
0,61
KH: 0,72 ); tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên giảm xuống còn 17% (KH:
19,5%);
- Tỷ lệ tr em suy dinh dư ng dưới 5 tuổi theo cân n ng giảm còn 9,1 ,
đạt 102 KH KH: 9,2 );
- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt trên 92 , đạt 102,2
(KH: >90%);
- Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 46 , đạt 100
động qua đào tạo nghề ước đạt 39,5 , đạt 100 KH;

KH

KH; trong đó: lao

- Tạo việc làm mới cho 1.795 lao động, đạt 105,5 KH; trong đó có 296
người đi xuất khẩu lao động tại các nước alayxia, Đài oan, Hàn Quốc..., đạt
246 KH KH: 1.700 lao động, trong đó: 120 người đi XK Đ).
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- Tỷ lệ hộ ngh o giảm còn 6,6 , mức giảm 2
trở lên).
- Duy trì tỷ lệ che phủ rừng đạt 42

KH: 6,6 , mức giảm từ

KH: 42 );

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh đạt trên 99

KH: trên 99 ).

4. Về kiến nghị: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và công tác hậu
kiểm đối với việc bồi thường sự cố môi trường biển, GPMB đảm bảo đúng quy
định và bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành TW và của UBND
tỉnh:
UBND huyện đã chỉ đạo tổ chức thực hiện công tác chi trả kinh phí bồi
thường thiệt hại do sự cố môi trường biển trên địa bàn ch t ch , đảm bảo theo
đúng quy định và bám sát sự chỉ đạo của Chính phủ, các Bộ, ngành TW và của
UBND tỉnh. UBND huyện đã ban hành Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày
15/6/2018 thành lập tổ kiểm tra thực hiện công tác hỗ trợ, đền bù thiệt hại cho
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các đối tượng bị ảnh hưởng do sự cố môi trường biển trên địa bàn huyện. Qua
kiểm tra, không phát hiện các vi phạm liên quan đến công tác hỗ trợ, đền bù
thiệt hại, cũng như Đơn thư kiến nghị của người dân.
Công tác GP B được triển khai tích cực, đã hoàn thành việc chi trả tiền
và bàn giao toàn bộ m t bằng một số công trình trên địa bàn (Công trình: Tiểu
dự án nâng cấp và mở rộng lưới điện phân phối nông thôn - phần mở rộng tỉnh
Quảng Trị; Công trình: Tuyến tránh Quốc lộ 1 đoạn qua thị xã Quảng Trị Hạng
mục: cầu Thành Cổ và đường d n), tỉnh Quảng Trị đoạn qua xã Triệu Thượng,
thị trấn i Tử và xã Triệu Giang). Hoàn thành công tác kiểm kê GP B dự án
Đường nối khu công nghiệp Đông Nam Quảng Trị đến cảng Cửa Việt; hiện nay
đã tiến hành chi trả kinh phí bồi thường cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng tại các
xã nằm trong vùng dự án.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các kiến nghị của Đoàn kiểm tra
theo Quyết định số 463/QĐ-UBND ngày 06/3/2018 của UBND tỉnh, UBND
huyện kính báo cáo UBND tỉnh được rõ./.
Nơi nhận:

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

- UBND tỉnh;
- CT, các PCT;
- CPVP, CV;
- ưu: VT.
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