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UBND TỈNH QUẢNG TRỊ 

BAN QUẢN LÝ KHU KINH TẾ 

Số: 474 /BC-KKT 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Quảng Trị, ngày 12 tháng 6  năm 2019 

BÁO CÁO  

Sơ kết tình hình thực hiện nhiệm và phong trào thi đua 6 tháng đầu năm 

2019 của Ban quản lý khu kinh tế tỉnh 

 

Kính gửi: Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn (Trưởng Khối) 

 

Thực hiện Kế hoạch số 349/KH-KTĐ ngày 15/3/2019 của Khối các cơ quan 

tham mưu, tổng hợp về tổ chức thực hiện phong trào thi đua năm 2019; văn bản số 

834/SNN-KTĐ ngày 28/5/2019 của Khối tham mưu, tổng hợp v/v báo cáo sơ kết 

thi đua 6 tháng đầu năm 2019, Ban quản lý Khu kinh tế báo cáo như sau: 

1. Tổ chức thực hiện, phát động các phong trào thi đua 

- Ngay từ đầu năm, căn cứ kế hoạch thi đua của tỉnh, của Bộ KH&ĐT, của 

Khối các CQ tham mưu, tổng hợp, BQL Khu kinh tế đã tổ chức Hội nghị cán bộ, 

CCVC, thực hiện đánh giá, tổng kết, đưa ra phương hướng hoạt động, chương 

trình công tác trọng tâm trong năm 2019. Tại Hội nghị đã tổ chức phát động các 

phong trào thi đua trong toàn Ban và các tổ chức đảng, đoàn thể, cũng như phong 

trào thi đua của các doanh nghiệp trong các KCN, KKT: Tổ chức đăng ký thi đua 

của các phòng, ban, đơn vị và các cá nhân; Cam kết của tập thể phòng, đơn vị và 

người đứng đầu đối với lãnh đạo Ban. 

BQL Khu kinh tế đã ban hành thông báo về việc phân công triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2019; trong đó, phân công cụ thể cho các cá 

nhân và phòng, đơn vị về thực hiện các nhiệm vụ Trưởng Ban đã ký cam kết ngày 

với Ban Thưởng vụ Tỉnh ủy; Phân công cụ thể thực hiện chương trình công tác 

trọng tâm đã ban hành. 

Tổ chức đăng ký thực hiện đề tài, sáng kiến giải pháp trong thực hiện nhiệm 

vụ; đẩy mạnh hoạt động trang thông tin điện tử của Ban,...đưa ra các nội dung để 

tập thể cán bộ, CCVC, người lao động thực hiện. 

BQL Khu kinh tế thường xuyên đôn đốc, đánh giá công tác triển khai thực 

hiện nhiệm vụ trong các cuộc họp giao ban tuần, tháng,... thực hiện rà soát, đánh 

giá kết quả thực hiện và có thông báo kết luận đầy đủ, rõ ràng.  

2. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị: 

 Căn cứ các nhiệm vụ và giải pháp đề ra trong Nghị quyết số 01/NQ-CP 

ngày 01/01/2019 của Chính phủ, Kết luận số 137-KL/TU ngày 30/11/2018 của 

Tỉnh ủy, Nghị quyết số 17/2018/NQ-HĐND ngày 8/12/2018 của HĐND tỉnh về 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; để hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã 

được giao, ngay từ đầu năm BQL Khu kinh tế đã ban hành Quyết định số 12/QĐ-

KKT ngày 24/01/2019 về chương trình công tác trọng tâm năm 2019; Quyết định 

số 23/QĐ-KKT ngày 13/3/2019 về chương trình công tác trọng tâm (bổ sung) theo 
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Thông báo số 155/TB-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh, Thông báo số 

285/TB-KKT ngày 17/4/2019 về điều chỉnh phân công nhiệm vụ Lãnh đạo BQL 

Khu kinh tế tỉnh Quảng Trị, Cam kết giữa các phòng, đơn vị với Lãnh đạo Ban 

Quản lý Khu kinh tế ngày 25/01/2019.  

2.1. Về công tác CCHC, cải thiện môi trường đầu tư 

Sáu tháng đầu năm 2019, Ban đã tích cực, quyết liệt tập trung chỉ đạo về 

công tác CCHC trên cơ sở phân tích các yếu tố khách quan, chủ quan gắn liền với 

tính chất đặc thù QLNN của Ban và với chức năng nhiệm vụ đa ngành, đa lĩnh vực 

sâu và rộng; tập trung đẩy mạnh hơn nữa công tác CCHC. Kết quả đến ngày 

03/6/2019, đã có 67 nhiệm vụ được UBND tỉnh giao cho Ban qua phần mềm theo 

dõi chỉ đạo và đã triển khai thực hiện hoàn thành 39 nhiệm vụ, 28 nhiệm vụ đang 

triển khai thực hiện, trong đó không có nhiệm vụ hoàn thành chậm; đã tiếp nhận 

và giải quyết 20 TTHC cho nhà đầu tư nhanh chóng, kịp thời đúng hạn và trước 

thời hạn theo quy định, không có thủ tục quá hạn. 

Thực hiện Chương trình công tác trọng tâm của Tỉnh uỷ, UBND tỉnh, Ban 

quản lý Khu kinh tế đã tập trung xây dựng và ban hành Quyết định số 12/QĐ-

KKT ngày 24/01/2019 về chương trình công tác trọng tâm năm 2019; Quyết định 

số 23/QĐ-KKT ngày 13/3/2019 về chương trình công tác trọng tâm (bổ sung) theo 

Thông báo số 155/TB-UBND ngày 28/12/2018 của UBND tỉnh, triển khai phân 

công, phân nhiệm cụ thể để triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; trong đó 

phân công thực hiện nhiệm vụ đã ký cam kết với BTV Tỉnh ủy; các phần việc, nội 

dung công việc đã ký cam kết giữa Trưởng các phòng, Giám đốc các đơn vị với 

tập thể lãnh đạo Ban triển khai thực hiện trong năm 2019. 

2.2. Về xúc tiến, thu hút đầu tư vào KCN, KKT 

Với những kết quả đạt được trong năm 2018, năm 2019 hoạt động xúc tiến 

thu hút đầu tư tiếp tục phát triển. BQL Khu kinh tế đã tham mưu và cùng lãnh đạo 

tỉnh đón tiếp, làm việc với nhiều đoàn nhà đầu tư chiến lược có tiềm lực và triển 

vọng nghiên cứu đầu tư vào Quảng Trị: Nhà đầu tư đến từ Đài Loan, liên doanh 

VSIP, Công ty TNHH C&N Vina, Tập đoàn đại chúng TPI Polene Power (Thái 

Lan), Công ty TNHH công nghệ BSG Quảng Trị, Công ty TNHH đầu tư sản xuất 

năng lượng TNC Quảng Trị, Công ty CP nhựa Rạng Đông, Công ty TNHH Anh 

Minh Anh,…  

Thiết kế lại tập gấp giới thiệu về KCN, KKT mới, hiện đại, tổng hợp thông 

tin phục vụ hoạt động quảng bá xúc tiến thu hút đầu tư; Xây dựng bản nhận diện 

dự án để thuận tiện cung cấp cho nhà đầu tư khi cần thiết; Quay flycam địa điểm 

thực hiện các dự án lớn đầu tư tại KKT Đông Nam Quảng Trị, kết nối thông tin 

kịp thời đến nhà đầu tư quan tâm tìm hiểu đầu tư tại Quảng Trị. 

Kết quả, từ đầu năm đến nay có 10 dự án được cấp quyết định chủ trương 

đầu tư với tổng vốn đăng ký đầu tư là 17.144 tỷ đồng, với diện tích đất thuê 753,34 

ha. 
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2.3. Về hoạt động của các doanh nghiệp trong các KCN, KKT 

Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018, ngay từ đầu năm BQL 

Khu kinh tế phát động phong trào thi đua phát triển sản xuất kinh doanh các doanh 

nghiệp trong các KCN, KKT; phát động phong trào thi đua sản xuất hưởng ứng 

chào mừng kỷ niệm 30 năm lập lại tỉnh Quảng Trị. 

Năm 2019 các doanh nghiệp tiếp tục có nhiều nỗ lực trong hoạt động sản 

xuất kinh doanh, mở rộng sản xuất, tuyển dụng thêm nhiều lao động. Một số dự án 

tiếp tục hoạt động ổn định, có hiệu quả. Tổng doanh thu ước thực hiện 5 tháng đầu 

năm là 2.100 tỷ đồng (đạt 39% so với kế hoạch 2019), nộp NSNN ước đạt: 170 tỷ 

đồng (đạt 40% so với kế hoạch năm 2019); tổng số lao động tại các KCN, KKT là 

6.500 người, thu nhập bình quân hàng tháng 6.000.000 đồng/lao động.  

Các dự án tiếp tục hoạt động ổn định có hiệu quả như: Nhà máy sản xuất gỗ 

MDF dây chuyền 1 tại KCN Nam Đông Hà và dây chuyền 2 KCN Quán Ngang, 

Nhà máy may Hòa Thọ Đông Hà tại KCN Nam Đông Hà, Nhà máy SX phân bón 

NPK Bình Điền tại KCN Quán Ngang, Nhà máy sản xuất tăng lực Super Horse và 

Nhà máy sản xuất săm lốp Camel tại Khu  KT-TM đặc biệt Lao Bảo,...; các dự án 

giải quyết nhiều lao động như Nhà máy may Hòa Thọ Đông Hà với 2.100 lao 

động, nhà máy sản xuất dụng cụ du lịch Jinquan với 800 lao động, nhà máy may 

Gio Linh với 500 lao động, nhà máy sản xuất săm lốp Camel với 450 lao động; 

Một số dự án đã hoàn thành xây dựng dự án, chạy thử và đưa vào hoạt động 

chính thức để chào mừng 30 năm ngày lập lại tỉnh Quảng Trị bao gồm: Nhà máy 

sản xuất viên củi nén Tân Ký (vốn đầu tư 92 tỷ đồng, công suất  180.000 tấn/năm) 

tại KCN Quán Ngang, nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng Trường Sơn QT (vốn 

đầu tư 64 tỷ đồng, công suất 240.000 tấn bê tông thương phẩm/năm) KCN Tây 

Bắc Hồ Xá, Nhà máy điện mặt trời LIG – Quảng Trị (vốn đầu tư 1.200 tỷ đồng, 

công suất 49,5 MWp, sản lượng điện: 67.960 MWh/năm) tại KKT Đông Nam; 

Một số dự án do ảnh hưởng của thị trường tiêu thụ nên sản lượng, doanh thu 

và nộp ngân sách giảm sút so với kế hoạch như Nhà máy Bia Hà Nội Quảng Trị 

tại KCN Quán Ngang (5 tháng đầu năm sản xuất được gần 3 triệu lít, doanh thu 20 

tỷ, nộp ngân sách 16 tỷ đồng); một số dự án vẫn còn gặp khó khăn, đặc biệt là các 

dự án trong lĩnh vực chế biến gỗ tại KCN Nam Đông Hà, dự án trong lĩnh vực 

thương mại tại Khu KT-TM đặc biệt Lao Bảo. 

2.4. Về triển khai thực hiện các dự án khởi công, hoàn thành năm 2019 

chào mừng kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh (01/7/1989-01/7/2019) 

Nhằm hỗ trợ các nhà đầu tư hoàn thành thủ tục khởi công, hoàn thành các dự 

án chào mừng kỹ niệm 30 năm tái lập tỉnh Quảng Trị (01/7/1989-01/7/2019), Ban 

đã ban hành Thông báo số 230/TB-KKT ngày 26/3/2019 phân công lãnh đạo ban, 

các phòng, đơn vị trực thuộc theo dõi hỗ trợ nhà đầu tư hoàn thành thủ tục để khởi 

công, hoàn thành dự án năm 2019 theo đúng tiến độ.  

BQL Khu kinh tế đã có báo cáo và gửi Văn phòng UBND về tình hình triển 

khai thực hiện các dự án đầu tư dự kiến khởi công, hoàn thành trong năm 2019 

đến ngày 24/5/2019 tại Văn bản số 405/BC-KKT ngày 24/5/2019 (Báo cáo kèm 
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theo) 

2.5. Về công tác ĐTXD hạ tầng KCN, KKT 

Năm 2019 Ban tiếp tục triển khai thực hiện 5 dự án chuyển tiếp từ năm 2018 

với tổng nguồn vốn bố trí thực hiện là 415,937 tỷ đồng, trong đó: 

- Vốn NSTW: Bố trí 53,0 tỷ đồng theo Quyết định 3181/QĐ-UBND ngày 

31/12/2018 (Hệ thống xử lý nước thải KCN Quán Ngang giai đoạn 1: 20 tỷ đồng; 

San nền và HTKT thiết yếu tại Khu vực trung tâm cửa khẩu quốc tế La Lay: 18 tỷ 

đồng; Đường vào khu Tái định cư (giai đoạn 1): 15 tỷ đồng). 

- Vốn TPCP: Tổng nguồn vốn TPCP đề nghị chuyển sang thực hiện và giải 

ngân năm 2019 là 362,937 tỷ đồng (vốn bố trí 2017 là 334,175 đang đề nghị 

TTCP cho phép kéo dài nguồn sang thực hiện năm 2019; vốn bố trí năm 2018 

chuyển sang thực hiện năm 2019 là 28,762 tỷ đồng). 

- Giải ngân: Giải ngân đến 03/6/2019 là 31,739 tỷ đồng, trong đó NSTW là 

21,366 tỷ đồng, Trái phiếu Chính phủ là 10,373 tỷ đồng. 

2.6.  Về hoạt động các đơn vị sự nghiệp trực thuộc 

Các đơn vị sự nghiệp tiếp tục hoạt động ổn định, nguồn thu phí hạ tầng qua 

của khẩu Lao Bảo và La Lay đến 30/5/2019 đạt 7,4 tỷ đồng, tăng 215% so với 

cùng kỳ năm trước, thu tiền sử dụng hạ tầng KCN, KKT đến 30/5/2019 đạt 805 

triệu đồng, đạt 135% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu để lại đơn vị đáp ứng 

yêu cầu hoạt động tự chủ tài chính về chi thường xuyên của đơn vị. Ngoài ra, đơn 

vị kịp thời thực hiện duy tu sửa chữa kết cấu hạ tầng tại khu vực cửa khẩu đã bị 

xuống cấp từ nguồn thu để lại, đáp ứng nhu cầu hoạt động tại cửa khẩu. 

 3. Thực hiện các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước 

- Thường xuyên phổ biến quán triệt kịp thời chủ trương, chính sách, Nghị 

quyết, Chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến đảng viên, cán bộ, CNV. Tiếp 

tục thực hiện tốt chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về triển khai các giải pháp kiềm 

chế làm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, đảm bảo an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế 

bền vững. 

- Phổ biến, quán triệt trong toàn thể cán bộ, CCVC, đảng viên học tập 

nghiên cứu theo Nghị quyết TW4, khoá XII; đẩy mạnh học tập và làm theo tư 

tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí minh theo tinh thần Chị thị 05-CT/TW của Bộ 

Chính trị. Toàn thể cán bộ, CNV ngày càng nhận thức rõ hơn vai trò vị trí, ý nghĩa 

lâu dài cuộc vận động, thấy rõ hơn phải tiếp tục tự giác thực hiện rèn luyện học tập 

một cách lâu dài, đem lại hiệu quả thiết thực. 

Tăng cường thi đua, cải tiến lề lối, tác phong làm việc trong các phòng ban, 

đơn vị sự nghiệp trực thuộc. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng quy trình 

giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông; đơn giản hóa TTHC và 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 tại Ban, tạo điều kiện thuận lợi 

cho các tổ chức, công dân, các nhà đầu tư đến giải quyết thủ tục hành chính tại 

Ban. 
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Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào QLNN; thực hiện tốt quy chế 

dân chủ cơ sở trong cơ quan, đơn vị; nâng cao tinh thần trách nhiệm, phối hợp với 

các địa phương, sở ngành, đoàn thể, thực hiện thắng lợi các mục tiêu đề ra. 

- Tham gia tốt và đầy đủ các hoạt động xã hội từ thiện, tích cực ủng hộ các 

quỹ như: "Đền ơn đáp nghĩa", "Uống nước nhớ nguồn",… Thực hiện tốt phong 

trào rèn luyện thể dục, thể thao, phong trào văn nghệ tạo ra khí thế thi đua sôi nổi 

trong cơ quan. Nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị, phong trào nghiên 

cứu khoa học, ứng dụng các sáng kiến, cải tiến khoa học kỹ thuật. 

- Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh tổ quốc, nâng cao cảnh 

giác, phòng chống tội phạm. Không để xảy ra hỏa hoạn, mất cắp tài sản tại công 

sở. Chấp hành nghiêm Luật Giao thông đường bộ và thực hiện tốt văn hóa khi 

tham gia giao thông. Tiếp tục củng cố, duy trì các thành tích đã đạt được trong 

phong trào bảo vệ an toàn trong cơ quan, đơn vị.  

- Phổ biến quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo của các cấp về công tác thi 

đua khen thưởng; không ngừng đổi mới hình thức, nội dung nâng cao chất lượng 

các phong trào thi đua, kịp thời phát hiện xây dựng nhân rộng các điển hình tiên 

tiến, gương người tốt, việc tốt để góp phần thúc đẩy phong trào thi đua trong cơ 

quan, củng cố tổ chức bộ máy, nâng cao nghiệp vụ cán bộ, CC làm công tác 

TĐKT. 

Thông qua phát động những phong trào thi đua khen thưởng ngay từ đầu 

năm, đồng thời đưa ra các chỉ tiêu, cam kết, có những giải pháp tổ chức thực hiện, 

đôn đốc, kiểm tra,…kết quả 6 tháng đầu năm 2019 Ban quản lý Khu kinh tế đã 

hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2019. 

Trên đây là báo cáo sơ kết về tình hình thực hiện nhiệm vụ và phong trào thi 

đua 6 tháng đầu năm 2019 của Ban quản lý Khu kinh tế, báo cáo Trưởng Khối và 

các thành viên trong khối biết, tổng hơp./. 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Các thành viên trong Khối; 

- Ban TĐKT (B/c); 

- Lãnh đạo Ban; 

- Lưu: VP, VT. 

KT. TRƯỞNG BAN 

PHÓ TRƯỞNG BAN 

 

 

 

 

Trần Văn Hoá 
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