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BÁO CÁO 
Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và  

 Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

  

Kính gửi: Hội đồng nhân dân huyện Thanh Chương. 

 

 Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết của Đại hội huyện Đảng bộ 

lần thứ XXXI và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Việc 

triển khai thực hiện trong điều kiện gặp nhiều khó khăn do hậu quả nặng nề của 

đợt lũ lụt cuối năm 2020, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường, dịch bệnh trên 

đàn gia súc xảy ra ở hầu hết các địa phương, đặc biệt là đại dịch Covid-19 ảnh 

hưởng nghiêm trọng đến hoạt động kinh tế - xã hội và sức khỏe, tính mạng của 

người dân. 

Trước tình hình đó, toàn huyện đã khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện 

đồng bộ các giải pháp, tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành của Chính quyền 

từ huyện đến cơ sở. Cùng với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng 

doanh nghiệp và nhân dân, sự giúp đỡ của các sở, ngành cấp tỉnh, nên kinh tế - 

xã hội của huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2021 

I. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC 

1. Về kinh tế: Tổng giá trị sản xuất dự ước cả năm (theo giá so sánh năm 

2010) đạt 9.626,4 tỷ đồng (trong đó: nông, lâm, ngư nghiệp: 3.091,7 tỷ đồng, 

chiếm tỷ trọng 32,1%; công nghiệp - xây dựng: 3.863,6 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 

40,1%; dịch vụ: 2.671,1 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,8%); tốc độ tăng trưởng giá 

trị sản xuất đạt 5,75%, đạt 76,7% kế hoạch; thu nhập bình quân đầu người đạt 

43,7 triệu đồng, đạt 95,4% kế hoạch, kết quả cụ thể như sau: 

1.1. Sản xuất nông, lâm, thủy sản 

Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Chuyển đổi cơ cấu cây trồng, 

gắn với chế biến, tiêu thụ sản phẩm, nâng cao giá trị trên đơn vị diện tích canh 

tác, giai đoạn 2021-2025” và Đề án “Phát triển kinh tế trang trại, gia trại gắn với 

chuỗi giá trị sản phẩm theo mô hình an toàn sinh học, giai đoạn 2021-2025”. 

a) Về trồng trọt 

 Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 114.336 tấn, đạt 101,1% so với kế 

hoạch, tăng 2,8% so với cùng kỳ.  

- Cây lúa: Tổng diện tích gieo cấy 14.038 ha, đạt 103,2% so với kế hoạch, 

tăng 1,9% cùng kỳ; năng suất bình quân đạt 58,46 tạ/ha, đạt 99,2% so với kế 
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hoạch, tăng 2,2% so với cùng kỳ; sản lượng đạt 82.061 tấn, đạt 102,4% kế 

hoạch, tăng 4,1% so với cùng kỳ
1
.  

 - Cây ngô: Diện tích gieo trồng đạt 6.297 ha, đạt 96,9% so với kế hoạch, 

bằng 95,5% so với cùng kỳ; năng suất bình quân đạt 51,26 tạ/ha, đạt 101,0% so 

với kế hoạch, bằng 104,2% so với cùng kỳ; sản lượng đạt 32.275 tấn, đạt 97,8% 

kế hoạch, bằng 99,6% so với cùng kỳ
2
. 

- Cây sắn: Tổng diện tích đạt 2.290 ha, đạt 114,5% so với kế hoạch, bằng 

103,6% so với cùng kỳ; năng suất ước đạt 268,2 tạ/ha, đạt 98,2% so với kế 

hoạch, bằng 99,7% so với cùng kỳ; sản lượng ước đạt 84.306 tấn, so với kế 

hoạch đạt 112,4%, bằng 103,4% so với cùng kỳ. 

- Cây lạc: Tổng diện gieo trồng đạt 714 ha, đạt 64,9% kế hoạch, bằng 

83,5% so với cùng kỳ; năng suất bình quân đạt 23,98 tạ/ha, đạt 87,6% so với kế 

hoạch, bằng 102,8% so với cùng kỳ; sản lượng đạt 1.706 tấn, đạt 56,9% kế 

hoạch, bằng 85,8% so với cùng kỳ. 

- Cây chè công nghiệp: Đến 31/10/2021, trồng mới được 33,5 ha chè, dự 

ước cả năm trồng mới được 117,9 ha, đạt 117,9% kế hoạch
3
. Sản lượng chè búp 

tươi cả năm ước đạt 61.190 tấn, đạt 99,5 % so với kế hoạch.  

b) Về chăn nuôi, thú y 

- Tổng đàn trâu, bò 76.625 con, đạt 97,7% kế hoạch cả năm, bằng 100,1% 

so với cùng kỳ. Trong đó: đàn trâu 33.132 con, đạt 107,2% so với kế hoạch năm, 

bằng 102,3% so với cùng kỳ; tổng đàn bò 43.493 con, đạt 91,6% kế hoạch, bằng 

98,5% so với cùng kỳ. 

- Tổng đàn lợn 105.506 con, đạt 93,4% kế hoạch cả năm, bằng 108,1% so 

với cùng kỳ. Trong đó: đàn lợn nái 18.710 con, đạt 87,6% kế hoạch năm, bằng 

99,3% so với cùng kỳ. 

- Tổng đàn gia cầm 2.428 nghìn con, đạt 89,9% kế hoạch, bằng 100,1% so 

với cùng kỳ. 

- Tiếp tục thực hiện phối giống bằng phương pháp thụ tinh nhân tạo
4
. 

Công tác tiêm phòng dịch cho đàn gia súc, gia cầm đã triển khai thực hiện ở 

38/38 xã, thị trấn
5
. Thực hiện 3 đợt tiêu độc khử trùng môi trường chăn nuôi trên 

địa bàn huyện
6
. Hướng dẫn và vận động nhân dân mua thêm vôi bột để xử lý 

chuồng, trại. Phối hợp với Chi cục chăn nuôi và Thú y tỉnh kiểm tra chuyên 

ngành thuốc thú y, thức ăn chăn nuôi, lò ấp trứng được 29 cơ sở.   

c) Về lâm nghiệp 

                                                 
1
 Vụ Xuân: Diện tích gieo cấy đạt 8.625 ha, năng suất bình quân đạt 66,71 tạ/ha, sản lượng đạt 57.541 tấn. Vụ 

Hè thu: Diện tích gieo cấy 5.413 ha, năng suất bình quân đạt 45,3 tạ/ha, sản lượng đạt 24.520 tấn. 
2
 Vụ Đông: Diện tích gieo trồng 2.890 ha, năng suất bình quân đạt 54,29 tạ/ha, sản lượng đạt 15.691 tấn. Vụ 

Xuân: Diện tích gieo trồng 2.602 ha, năng suất bình quân đạt 53,41 tạ/ha, sản lượng đạt 15.691 tấn.Vụ Hè thu: 

Diện tích gieo trồng 805 ha, năng suất bình quân 33,38 tạ/ha, sản lượng đạt 2.687 tấn. 
3
 Nâng tổng số diện tích chè toàn huyện lên 4.762,3 ha 

4
 Dự ước cả năm thực hiện được 4.200 liều bò Zebu, 1.800 liều bò BBB và 550 liều trâu. 

5
 Đến 31/10/2020, đã tiêm được 40.000 liều vắc xin tụ huyết trùng trâu, bò; 11.000 liều vác xin LMLM; 16.150 

liều tụ huyết trùng lợn; 28.000 liều dịch tả lợn; 30.000 liều viêm da nổi cục. 
6
 Tổng số hóa chất đã sử dụng 3.800 lít và khoảng 300 tấn vôi bột. 
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- Chỉ đạo đôn đốc các xã, các chủ rừng thường xuyên theo dõi, kiểm tra 

công tác trồng rừng và khai thác rừng, công tác chăm sóc, khoanh nuôi bảo vệ 

rừng; 10 tháng đầu năm 2021, diện tích trồng mới rừng tập trung đạt 2.151 ha, 

ước thực hiện cả năm là 2.200 ha, đạt 104,8% so với kế hoạch.  

- Triển khai thực hiện cấp chứng chỉ rừng FSC trên địa bàn 2 xã Thanh 

Hương, Thanh Thủy và diện tích rừng trồng do Ban quản lý RPH Thanh 

Chương quản lý. Đến nay, đã hoàn thành việc lập hồ sơ cấp chứng chỉ FSC được 

4.009 ha rừng trồng, để trình với Tổ chức đánh giá chứng chỉ rừng quốc tế GFA 

thực hiện đánh giá vào tháng 12/2021.  

d) Thủy sản 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản 2.307 ha, đạt 115,4% so với kế hoạch; 

bằng 101,6% so với cùng kỳ. Sản lượng cả năm ước đạt 3.850 tấn, đạt 100% so 

với kế hoạch, bằng 105,2% so với cùng kỳ. 

Trong đó: Diện tích nuôi cá vụ Đông 622 ha (trong đó diện tích mất trắng 

do ngập lụt 293 ha), đạt 124,4 % so với kế hoạch, bằng 117,8% so với cùng kỳ; 

sản lượng 257 tấn, so với cùng kỳ bằng 66,3%. 

- Phối hợp Chi cục Thủy sản Nghệ An tổ chức Lễ hội thả cá giống để tái 

tạo và phát triển nguồn lợi thủy sản năm 2021, với số lượng 2,1 tấn cá được thả 

tại hồ Cầu Cau, xã Thanh An.  

1.2. Công tác xây dựng nông thôn mới 

- Tập trung chỉ đạo 03 xã nông thôn mới
7
, 02 xã nông thôn mới nâng cao

8
 

và 04 thôn (xóm) thuộc 02 xã Thanh Thủy và Thanh Đức đăng ký xây dựng đạt 

chuẩn năm 2021, đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các tiêu chí, hồ sơ minh chứng 

trình tỉnh thẩm định công nhận đạt chuẩn theo kế hoạch. Tính đến ngày 

31/10/2021, bình quân số tiêu chí đạt được toàn huyện là 16,73 tiêu chí/xã; ước 

thực hiện năm 2021 đạt 16,92 tiêu chí/xã (tăng 0,43 tiêu chí/xã so với năm 

2020). Tổng nguồn lực huy động để thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn 

mới năm 2021 đạt 308,083 tỷ đồng.  

 - Tiếp tục chỉ đạo rà soát và lựa chọn các xã, các thôn, xóm để tập trung 

chỉ đạo xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao; thôn 

xóm đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. 

1.3. Công tác Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Hoàn thành công tác lập quy hoạch sử dụng đất huyện đến năm 2030 

trình UBND tỉnh phê duyệt. Triển khai có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất năm 

2021. Tổ chức đấu giá thành công 176 lô đất ở trên địa bàn 13 xã, thị trấn với số 

tiền trúng đấu giá là 142,78 tỷ đồng. Dự ước trong thời gian tới sẽ tiếp tục tổ 

chức đấu giá 30 lô đất ở tại 3 xã với số tiền dự kiến khoảng 10 tỷ đồng. 

- Đề nghị UBND tỉnh tiến hành giao đất, cho thuê đất cho 04 tổ chức tại 4 

khu đất với tổng diện tích 10.850 m
2
. UBND huyện tiếp nhận 1 trường hợp đề 

nghị xin thuê đất thuộc thẩm quyền UBND huyện để thực hiện Dự án xây dựng 

                                                 
7
 Cát Văn, Võ Liệt và Xuân Tường 

8
 Thanh Liên và Thanh Lĩnh 
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nhà máy sản xuất, chế biến chè xanh viên chất lượng cao xuất khẩu tại xã Thanh 

Tùng, huyện Thanh Chương. Quyết định cho phép chuyển mục đích cho 74 hộ 

gia đình cá nhân trên địa bàn toàn huyện. Đã cấp được 2.488 GCN QSD đất, 

trong đó: cấp GCN QSD đất theo dự án  là 1.037 GCN; cấp GCN QSD đất theo 

nhu cầu là 1.451 GCN.  

- Trình UBND tỉnh thực hiện thu hồi đất của 12 tổ chức với diện tích 

53.624 m
2 
đất để triển khai thực hiện cho 12 dự án

9
. UBND huyện đã thu hồi đất 

với diện tích 228.277 m
2 
để thực hiện 6 dự án

10
.  

- Làm tốt công tác giải quyết đơn thư, kiến nghị phản ánh của người dân 

thuộc lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Chỉ đạo UBND các xã làm tốt công 

tác kiểm tra, phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm hành 

chính trong lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường. Chỉ đạo các phòng, ngành và 

UBND các xã, thị trấn tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tình trạng khai thác 

khoáng sản trái phép và thực hiện nhiệm vụ bảo vệ khoáng sản chưa khai thác 

theo thẩm quyền. Đoàn liên ngành giải tỏa, ngăn chặn hoạt động khai thác 

khoáng sản trái phép trên địa bàn huyện Thanh Chương, đã phối hợp, tổ chức 

các đợt kiểm tra hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn, phối hợp với Công 

an tỉnh xử lý 05 trường hợp khai thác cát trái phép trên sông Lam. 

- Đã phối hợp thực hiện thủ tục cấp giấy phép thăm dò khoáng sản tại 05 

khu vực mỏ
11

, phối hợp hoàn thiện thủ tục cấp giấy phép hoạt động khai thác 

khoáng sản tại 02 vị trí mỏ
12

, khảo sát mới 01 khu vực mỏ cát sỏi làm vật liệu 

xây dựng thông thường tại xã Ngọc Sơn. 

- Tiếp tục chỉ đạo các phòng, ngành, các cơ quan, đơn vị, trường học và 

địa phương tuyên truyền, phổ biến để nhân dân thực hiện các giải pháp nhằm 

hạn chế việc sử dụng, thải bỏ rác thải nhựa. Thường xuyên vệ sinh môi trường 

trên địa bàn nhất là bảo vệ môi trường trong phòng chống dịch Covid 19, dịch tả 

lợn châu Phi; chỉ đạo thực hiện quản lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn: 

hướng dẫn thực hiện thu gom, phân loại, vận chuyển và xử lý rác thải ngay từ hộ 

gia đình, các xã, thị trấn đã thực hiện thu gom, vận chuyển rác về bãi tập kết rác 

thải của địa phương hoặc chuyển giao cho đơn vị có chức năng thu gom vận 

chuyển rác thải, không để phát sinh các điểm nóng về rác thải. Đến nay, toàn 

huyện có tổng 18 vị trí tập kết chất thải tại các xã
13

; có 11 địa phương hợp đồng 

                                                 
9
 Thu hồi đất của Trung tâm giáo dục nghề nghiệp giáo dục thường xuyên tại Thị trấn Thanh Chương để bán đấu 

giá quyền sử dụng đất; xây dựng cây xăng dầu tại xã Thanh Dương; quy hoạch phân lô đất ở tại các xã Đại 

Đồng, Thanh Ngọc, Thanh Hương, Thanh Long, Thanh Đồng, Thanh Lĩnh, Thanh Thuỷ, Thanh Liên, Thanh 

Nho, Võ Liệt 
10

 Xây dựng căn cứ chiến đấu huyện Thanh Chương; xây dựng trường Mầm non Thanh Thịnh; quy hoạch phân 

lô đất ở tại Thị trấn, Thanh Tùng, Thanh Phong; đường giao thông kết nối Tỉnh lộ 533 huyện Thanh Chương với 

đường Hồ Chí Minh và các huyện miền Tây tỉnh Nghệ An. 
11

 02 vị trí mỏ cát sỏi thuộc xã Thanh Tiên và xã Đại Đồng, 02 vị trí mỏ đất san lấp tại Thanh Khai, 01 mỏ đất 

san lấp Võ Liệt. 
12

 Mỏ đất san lấp tại xã Thanh Lâm và mỏ sét làm gạch ngói tại xã Thanh Phong. 
13

 Thanh Giang, Thanh Dương, Thanh Lương, Thanh Yên, Thanh Khai, Thanh Đồng, Đại Đồng (03 vị trí), 

Thanh Lĩnh, Thanh Tiên, Thanh Liên, Thanh Hòa, Hạnh Lâm, Thanh Phong, Thanh Mỹ, Thanh Thủy, Thanh 

Khê. 
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với các đơn vị dịch vụ vận chuyển về bãi xử lý rác của tỉnh tại Nghi Yên - Nghi 

Lộc để xử lý
14

. 

1.4. Sản xuất Công nghiệp, TTCN và xây dựng 

- Do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 nên hoạt động của các doanh 

nghiệp cũng như các cơ sở sản xuất, kinh doanh bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, các 

chỉ tiêu, sản phẩm chủ yếu vẫn cơ bản hoàn thành: Đến 31/10, gạch nung đạt 

100 triệu viên, ước cả năm đạt 120 triệu viên, đạt 109% kế hoạch; tinh bột sắn 

đạt 28.000 tấn, ước cả năm đạt 33.000 tấn, đạt 100% kế hoạch; chè búp khô đạt 

11.552 tấn, ước cả năm đạt 12.500 tấn, đạt 113% kế hoạch. 

- Đưa vào hoạt động 02 nhà máy: Nhà máy may TAAD tại xã Thanh Khê 

và Nhà máy sản xuất viên nén gỗ tại xã Thanh Hương đã giải quyết việc làm cho 

hơn 750 lao động trên địa bàn. Phối hợp khảo sát, đề xuất đưa vào quy hoạch 

phát triển huyện trong giai đoạn tiếp theo 2 khu công nghiệp gồm khu công 

nghiệp Thanh Cát (Cát Văn), Xuân Lâm (xã Xuân Tường, Thanh Dương) và 04 

cụm công nghiệp Thanh Liên, Thanh Phong - Thanh Đồng, Thanh Tiên, Thanh 

Khai và giữ nguyên quy hoạch cụm công nghiệp Thanh Thủy. 

- Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) được nhân rộng, đến nay 

trên địa bàn huyện đã có 11 sản phẩm đạt chuẩn OCOP từ 3-4 sao
15

, dự ước đến 

hết năm 2021 có thêm 4 sản phẩm đạt chuẩn
16

. Tiếp tục duy trì và ổn định sản 

xuất 10 làng nghề đã được UBND tỉnh công nhận
17

. Một số làng nghề đã tạo 

dựng được thương hiệu uy tín trong và ngoài tỉnh như: Làng nghề mộc Dinh 

Chu xã Đại Đồng, làng nghề sản xuất hương Liên Đức xã Thanh Liên... giải 

quyết việc làm và có thu nhập tốt cho nhiều lao động. 

- Về xây dựng: Quản lý chặt chẽ quy hoạch xây dựng, thực hiện 50 hồ sơ 

thủ tục quy hoạch; thẩm định 232 công trình, các công trình sau thẩm định phù 

hợp với quy hoạch xây dựng, tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng, phát huy hiệu quả 

đầu tư; kiểm tra nghiệm thu 207 công trình, thông qua kiểm tra chấn chỉnh công 

tác quản lý chất lượng công trình, phát huy hiệu quả đầu tư; công tác quản lý, 

cấp phép xây dựng và quản lý trật tự xây dựng được tăng cường, tính đến 

31/10/2021 đã cấp 34 giấy phép xây dựng nhà ở khu vực thị trấn. 

- Tổng kế hoạch vốn năm 2021 là 188.002 triệu đồng, đã thực hiện giải 

ngân 170.140 triệu đồng, đạt 90,5% kế hoạch. Việc huy động các nguồn lực từ 

ngân sách nhà nước và an sinh xã hội kịp thời để triển khai xây dựng một số 

công trình
18

; chuẩn bị các điều kiện để triển khai xây dựng các công trình trong 

năm 2022
19

.  

                                                 
14

 Thị trấn Thanh Chương, Đồng Văn, Thanh Ngọc, Ngọc Sơn, Xuân Tường, Võ Liệt, Thanh Long, Thanh Lĩnh, 

Phong Thịnh, Thanh Xuân, Thanh Hà 
15

 Có 3 sản phẩm đạt 4 sao và 8 sản phẩm đạt 3 sao. 
16

 Có 4 sản phẩm được đánh giá lần một đạt trên 50 điểm, đủ điều kiện tham gia cuộc thi đánh giá, phân hạng 

cấp tỉnh năm 2021. 
17

 Làng nghề bún bánh làng Vịnh, xã Đại Đồng; làng nghề sản xuất hương Liên Đức, xã Thanh Liên; làng nghề 

sản xuất bún bánh Liên Hương, xã Thanh Liên; làng nghề rèn Ba Ba, xã Thanh Lương; làng nghề kết chổi đót, 

xã Thanh Lương; làng nghề kết chổi đót, xã Thanh Lĩnh; làng nghề mộc dân dụng, xã Đại Đồng; làng nghề đan 

lát, xã Đồng Văn; làng nghề mộc Yên Long, xã Thanh Yên; làng nghề tre giang Lĩnh Trường, xã Thanh Lĩnh.  
18

 Xây dựng kè chống sạt lở bờ sông Lam, đoạn qua các xã Cát Văn, Thanh Tiên, Thanh Lĩnh, Võ Liệt, huyện 

Thanh Chương; sửa chữa, cải tạo Nghĩa trang liệt sỹ huyện; xây dựng trường Tiểu học Thanh Liên; xây dựng 
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1.5. Thƣơng mại, Dịch vụ 

- Mặc dù chịu ảnh hưởng của dịch Covid - 19, nhưng tình hình cung cầu 

hàng hóa trên địa bàn huyện cơ bản được đảm bảo, sau thời gian thực hiện Chỉ 

thị 16 việc kinh doanh và dịch vụ trên địa bàn đã trở lại hoạt động bình thường. 

Tuy nhiên, một số sản phẩm nông nghiệp bị đứt gãy chuỗi cung ứng nên gặp 

khó khăn trong tiêu thụ. Tổng giá trị hàng hóa lưu chuyển và doanh thu dịch vụ 

trên địa bàn cả năm ước đạt 3.682 tỷ đồng, đạt 96,7% kế hoạch. 

- Công tác quản lý thị trường, giá cả, chống buôn lậu, hàng giả, gian lận 

thương mại tiếp tục tăng cường; thực hiện tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị 

trường, xử lý vi phạm, thực hiện niêm yết giá và bán theo giá niêm yết trên địa 

bàn
20

. Thực hiện tốt cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”. 

- Các tổ chức tín dụng tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ đạo, chính sách 

của Chính phủ, Ngân hàng nhà nước, đẩy mạnh huy động vốn và cho vay phát 

triển kinh tế; phục hồi các hoạt động sản xuất, kinh doanh; đảm bảo an sinh xã 

hội, đời sống nhân dân. Lãi suất huy động và cho vay tiếp tục giảm, tăng trưởng 

tín dụng phục hồi tích cực. Tổng dư nợ cho vay đến 31/12 ước đạt 3.367 tỷ 

đồng; nợ xấu 8,7 tỷ đồng chiếm 0,25%. Dịch vụ tài chính, thanh toán không dùng 

tiền mặt ngày càng đa dạng và được nhiều người sử dụng
21

.  

- Hoạt động của HTX nông nghiệp, các đơn vị dịch vụ nông nghiệp đã 

cung ứng giống, phân bón đảm bảo số lượng và chất lượng, đáp ứng đủ nhu cầu 

sản xuất của nhân dân.   

 1.6. Thu, chi ngân sách 

- Xây dựng và triển khai tổ chức thực hiện Đề án “Phát triển, nguồn thu 

ngân sách giai đoạn 2021-2025”. 

- Công tác quản lý và điều hành ngân sách được quan tâm chỉ đạo quyết 

liệt. Công tác kiểm tra, kiểm soát, đôn đốc việc kê khai, nộp thuế, hoàn thuế... 

được tăng cường ngay từ đầu năm. Tổng thu ngân sách 10 tháng đầu năm trên 

địa bàn phần phân cấp huyện thu đạt 122,2 tỷ đồng/145,2 tỷ đồng, đạt 84,18% 

dự toán HĐND giao (nếu loại trừ tiền cấp quyền sử dụng đất thực hiện thu 10 

                                                                                                                                                         
nhà học 2 tầng 10 phòng trường THCS Nho Hòa; xây dựng trường THCS Bình Dương; xây dựng nhà học 06 

phòng và các hạng mục phụ trợ trường tiểu học Thanh Nho; sửa chữa, nâng cấp tuyến đường GTNT xã Thanh 

Nho đi UBND xã Thanh Đức; nâng cấp tuyến đường giao thông từ Quốc lộ 46 nối Quốc lộ 15A qua xã Xuân 

Tường đi xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn; nâng cấp đường giao thông liên xã từ thôn Chi Hòa, xã Thanh Chi đi 

xã Thanh Khê; xây dựng sân vận động xã Cát Văn; nâng cấp tuyến đường liên thôn từ cầu bà Huỳa đi Phủ Quốc 

Mẫu xã Võ Liệt; nâng cấp tuyến đường GTNT từ đường QL 46C đi cầu Ván, xã Phong Thịnh; cải tạo nâng cấp 

tuyến đường từ cầu cây Cam đến trạm bơm Vực xã Thanh Dương... 
19

 Cầu Đò Cung bắc qua sông Lam; cầu Nhẳng xã Thanh Lâm; tràn xã Thanh Thủy; đường giao thông nối Quốc 

lộ 46 đi xã Ngọc Sơn với xã Nam Hưng, huyện Nam Đàn và QL15; tuyến đường nối từ đường mòn HCM đi vào 

vùng nguyên liệu trồng chè, cam thuộc xóm Thành Công - Xí nghiệp chè Hạnh Lâm xã Thanh Đức; tuyến nối 

QL 46C đi xóm Tân Hợp xã Thanh Tiên; cầu tràn liên hợp xóm Chuyền, xã Hạnh Lâm; đường giao thông vào 

trung tâm xã Ngọc Lâm... 
20

 Đã kiểm tra 275 vụ, đã xử lý 230 vụ, số tiền xử phạt 1.656,4 triệu đồng. Trong đó xử lý vi phạm hành chính 

1.003,4 triệu đồng, truy thu thuế 653 đồng. Tổng số tiền trị giá hàng vi phạm 710,2 triệu đồng, hàng đã bán 52,9 

triệu đồng, hàng chưa bán 20,2 triệu đồng, hàng tiêu hủy 637.1 triệu đồng...  
21

 Đã lắp đặt thêm được 01 cây ATM phục vụ nhu cầu của người dân ở xã Võ Liệt. 
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tháng đầu năm đạt 84,9 tỷ đồng/70,2 tỷ đồng, đạt 121% dự toán, so với cùng kỳ 

năm trước đạt 122,2 tỷ đồng/150,8 tỷ đồng, đạt 81%. Dự ước thu ngân sách năm 

2021 đạt 180,265/145,170 tỷ đồng, bằng 124,17% kế hoạch và bằng 102,89% so 

với cùng kỳ. 

- Công tác chi ngân sách đạt mục tiêu đề ra, đáp ứng kịp thời nhiệm vụ chi 

ngân sách của huyện theo dự toán và tiến độ chi góp phần phát triển kinh tế, 

đảm bảo hoạt động ổn định của bộ máy Nhà nước, đảm bảo an ninh quốc phòng, 

an sinh xã hội. Tổng chi ngân sách huyện 10 tháng đầu năm đạt 874,3 tỷ 

đồng/945,4 tỷ đồng, đạt 92,5% dự toán giao, so với cùng kỳ năm 2020 đạt 874,3 

tỷ đồng/890,3 tỷ đồng, đạt 98,2%. Dự ước chi ngân sách cả năm đạt 1.241,18 tỷ 

đồng/945,413, bằng 131,28% so với dự toán và bằng 95,08% so với cùng kỳ. 

- Công tác phê duyệt quyết toán cho các trường học, các đơn vị sự nghiệp 

và UBND các xã, thị trấn kịp thời. Công tác quyết toán công trình XDCB được 

chỉ đạo quyết liệt, từ đầu năm đến nay đã thẩm định và phê duyệt quyết toán 

được 235 công trình với tổng giá trị đề nghị quyết toán là 211,564 tỷ đồng, tổng 

giá trị sau quyết toán là 206,424 tỷ đồng, cắt giảm 5,140 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 

2,43%. 

 2. Văn hoá - Xã hội 

2.1. Giáo dục và Đào tạo 

- Tham mưu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết số 09 

ngày 21/9/2021 thông qua Đề án 2119-ĐA/UBND ngày 20/9/2021 của UBND 

huyện về “Quy hoạch mạng lưới trường lớp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục và 

xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021- 2025” và tổ chức triển khai thực 

hiện. 

- Dù đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động dạy - học, các nhà 

trường phải thay đổi kế hoạch giáo dục và các hoạt động khác nhưng toàn ngành đã tổ 

chức thực hiện nghiêm túc kế hoạch thời gian năm học và kế hoạch phát triển sự 

nghiệp giáo dục - đào tạo năm học 2020-2021. Công tác quản lý giáo dục, đổi 

mới phương pháp dạy học, thi cử, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học 

sinh được chú trọng. Việc huy động trẻ trong độ tuổi vào nhà trẻ, mẫu giáo và 

duy trì sỹ số đạt kết quả cao
22

. Chất lượng giáo dục có nhiều chuyển biến tích 

cực
23

. Chỉ đạo xét tốt nghiệp THCS năm học 2020-2021, thi tuyển sinh vào lớp 

10 năm học 2021-2022 và tốt nghiệp THPT năm 2021 đảm bảo nghiêm túc, 

khách quan, đúng quy chế. 

 

                                                 
22

 Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi vào nhà trẻ đạt 22,5%; Trẻ 3 đến 5 tuổi vào mẫu giáo đạt 93,4%; Trẻ 5 tuổi 

học mẫu giáo đạt 100%. 
23

 Hội thi giáo viên dạy giỏi tỉnh năm học 2020-2021, cấp THCS có 31/34 giáo viên dự thi được công nhận giáo 

viên dạy giỏi cấp tỉnh; kỳ thi khảo sát chất lượng khối 9 do Sở GD&ĐT tổ chức được xếp thứ 6 toàn tỉnh, có 53/76 

em được công nhận học sinh giỏi tỉnh; xếp thứ 5 bảng A . Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 có 11 em đậu vào trường THPT chuyên Phan 

Bội Châu, 19 em đậu vào trường THPT chuyên Đại học Vinh và đã giành được điểm 10 duy nhất môn Ngữ văn của tỉnh; kỳ thi tốt 

nghiệp THPT có 124 em đạt trên 27 điểm, có 04 em đạt trên 29 điểm, trong đó có 02 em là thủ khao khối A và A1 của tỉnh. 
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- Tích cực tham gia các cuộc thi, hội thi do cấp trên tổ chức và đạt được nhiều 

kết quả tích cực
24

. Công tác sắp xếp hệ thống mạng lưới trường lớp học tiếp tục 

được quan tâm chỉ đạo25. Cảnh quan, môi trường trong các nhà trường được quan 

tâm chỉ đạo, nhiều trường học xây dựng được cảnh quan, môi trường xanh, sạch, 

đẹp.  

- Công tác xây dựng cơ sở vật chất, kiên cố hoá trường lớp học, mua sắm 

trang thiết bị dạy học tiếp tục được quan tâm, xây dựng theo hướng chuẩn hóa, 

hiện đại hóa. Công tác chỉ đạo xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia được cấp ủy, 

chính quyền các cấp quan tâm, dự ước năm 2021 có 12 trường được công nhận 

mới, công nhận lại trường chuẩn quốc gia
26

. 

2.2. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 

- Năm 2021, dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp, nhất là từ khi làn 

sóng dịch thứ tư xuất hiện tại Việt Nam từ ngày 27/4/2021 đến nay với sự xuất 

hiện của biến thể Delta có tốc độ lây lan nhanh, nguy hiểm hơn nhiều so với 

biến chủng gốc trước đây. Trong thời gian vừa qua công tác phòng, chống dịch 

Covid-19 là ưu tiên hàng đầu trong chỉ đạo, điều hành, nhờ sự vào cuộc quyết 

liệt của cả hệ thống chính trị, sự nỗ lực, quyết tâm cao và phối hợp chặt chẽ của 

các các cấp, các ngành, các địa phương, đặc biệt là các lực lượng tuyến đầu 

chống dịch như y tế, quân đội, công an, các lực lượng cơ sở và sự đoàn kết, 

đồng tình ủng hộ, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân, các doanh nghiệp nên 

đến nay trên địa bàn vẫn đang trong tầm kiểm soát
27

. 

- Các hoạt động triển khai theo các phương châm “kịp thời, quyết liệt, 

đồng bộ, dựa vào dân”, “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19”; “4 tại chỗ”; chủ động nắm chắc tình hình, tăng cường ngăn chặn các 

yếu tố nguy cơ từ bên ngoài, kiểm soát chặt chẽ từ bên trong, nhất là kiểm soát 
                                                 
24

 Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, Thanh Chương đã có 3 dự án đạt giải, trong đó có 01 giải Ba (Trường 

THCS Thanh Chi), 2 giải Khuyến khích (THCS Thanh Đức và THCS Ngọc Sơn). Cuộc thi sáng tạo của thanh, 

thiếu niên, nhi đồng toàn quốc lần thứ 16 năm 2020, trường THCS Thanh Đức đã có 01 sản phẩm đạt giải 

Khuyến khích. Cuộc thi “An toàn giao thông cho nụ cười ngày mai”, có 01 giáo viên và 05 học sinh cấp THCS đã được Bộ Giáo 

dục và Đào tạo công nhận đạt giải cấp quốc gia với 03 giải Ba (học sinh THCS Thanh Đức, THCS Tôn Quang Phiệt), 02 giải 

Khuyến khích (học sinh THCS Thanh Dương) và 01 giải Khuyến khích của giáo viên (THCS Thanh Đức). Cuộc thi Câu lạc bộ 

Toán tuổi thơ cấp tỉnh có 21 học sinh đạt giải, trong đó có 02 giải Vàng, 02 giải Bạc, 06 giải Đồng và 11 giải Khuyến khích. Có 02 

em học sinh THCS Tôn Quang Phiệt được tham dự CLB TTT cấp toàn quốc năm 2021. Hội đồng thi đua khen thưởng huyện 

đã công nhận danh hiệu Lao động tiên tiến cho 2.626 cá nhân, Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở 303 cá nhân, tặng giấy khen của Chủ tịch 

UBND huyện cho 166 cá nhân, 111 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến. UBND tỉnh Nghệ An khen thưởng 23 tập thể đạt 

danh hiệu TTLĐXS, Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen cho 05 tập thể và 35 cá nhân, tặng Cờ thi đua cho 01 đơn vị; Giám đốc Sở 

tặng Giấy khen cho 02 tập thể và 04 cá nhân; 02 cá nhân được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; Bộ GD&ĐT tặng Bằng khen 

cho 10 cá nhân và 05 tập thể. Trong năm học đã có 01 nhà giáo được phong tặng Danh hiệu “Nhà giáo ưu tú”; 02 cá nhân được nhận 

thưởng “Quỹ phát triển tài năng giáo dục” lần thứ 17 do SGD&ĐT và Công đoàn Giáo dục Nghệ An tổ chức. Năm học 2020- 2021, 

Phòng GD&ĐT huyện được Sở GD&ĐT xếp loại Hoàn thành xuất sắc các tiêu chí thi đua. 
25

 Đã tiến hành sáp nhập 06 trường gồm: TH Võ Liệt 1, Võ Liệt 2 thành trường TH Võ Liệt; TH Thanh Nho, TH 

Thanh Hòa thành trường TH Nho Hòa; TH Thanh Chi và THCS Thanh Chi thành trường TH&THCS Thanh Chi; 

sáp nhập 03 điểm trường lẻ tại trường TH Thanh Liên, TH Đặng Thai Mai và THCS Đại Đồng. 
26

 Trường TH Thanh Dương đã được UBND tỉnh Quyết định công nhận trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2, 

THCS Tôn Quang Phiệt, TH Thanh Khai, TH Thanh Yên, MN Thanh Khê, MN Thanh Chi, MN Thanh Ngọc, 

MN Thị trấn đã được công nhận lại mức độ 1. 
27

 Có 50 ca bệnh Covid-19, trong đó: 01 ca tái dương tính, 09 ca phát hiện tại địa phương khác và 40 ca phát 

hiện khi đang thực hiện các biện pháp cách ly y tế (có 33/50 ca bệnh đã hoàn thành điều trị trở về địa phương, 01 

ca tử vong và 16 ca đang thực hiện điều trị tại các bệnh viện dã chiến). Đã lẫy mẫu xét nghiệm 23.746 mẫu (phát 

hiện 41 mẫu dương tính; có 23.702 mẫu âm tính, 03 mẫu nghi ngờ). 
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người đi/đến “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng người”; phát hiện sớm, truy vết 

thần tốc; test sàng lọc nhanh, khoanh vùng sát, xét nghiệm mở rộng nhưng đảm 

bảo trọng tâm, hiệu quả. Tiếp tục thực hiện các giải pháp “5K + Vắc xin + Công 

nghệ” và đề cao ý thức của nhân dân. Tăng cường công tác truyền thông từ 

huyện đến cơ sở bằng nhiều hình thức (trực tiếp, gián tiếp, qua mạng xã hội: 

facebook, zalo,…). Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn thành lập, phát huy vai trò Tổ 

Covid cộng đồng
28

 gắn với Tổ tự quản, nêu cao vai trò, trách nhiệm của người 

dân trong việc giám sát di biến động dân cư tại nơi cư trú, giám sát người thực 

hiện cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, phát giác, xử lý các trường hợp không 

thực hiện nghiêm các quy định phòng chống dịch
29

. Triển khai tiêm chủng kịp 

thời, chủ động bố trí các tổ và xe cấp cứu lưu động để xử lý khi có các trường 

hợp phản ứng sau tiêm xảy ra
30

. 

- Khi dịch tại TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam bùng phát, dự kiến 

số lượng con em trở về địa phương sẽ tăng cao, chủ động thiết lập các khu cách 

ly tập trung
31

. Tổ chức thiết lập các điểm chốt kiểm dịch tại các vị trí cửa ngõ, 

đường biên trên địa bàn để ngăn chặn nguy cơ từ bên ngoài
32

.  

 2.3. Y tế, Dân số 

- Tổ chức tốt việc khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; 

chất lượng dịch vụ chăm sóc, điều trị người bệnh được nâng cao.  

- Tăng cường tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lĩnh vực an toàn thực 

phẩm cho đội ngũ cán bộ quản lý cũng như người sản xuất, kinh doanh, chế biến 

thực phẩm; kiểm tra, giám sát các cơ sở sản xuất, kinh doanh, chế biến thực 

phẩm đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, nhất là trong các dịp lễ, hội, tết cổ 

truyền. Trong năm 2021 trên địa bàn huyện không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm. 

- Tiếp tục tăng cường quản lý hoạt đồng hành nghề y, dược tư nhân, nhất 

là yêu cầu dừng hoạt động đối với các cơ sở không đủ điều kiện. Tuyên truyền, 

kiểm tra, giám sát việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 tại 

các cơ sở hành nghề. 

- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng xã đạt bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế, dự ước 

đến hết năm 2021 có 36/38 xã đạt bộ tiêu chí
33

.  

- Công tác Dân số và kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc sức khỏe sinh sản 

được chú trọng triển khai. Công tác tuyên truyền, tư vấn, nói chuyện chuyên đề 

                                                 
28

 Đến nay, trên địa bàn toàn huyện đã thành lập 368 Tổ Covid cộng đồng với 2.299 thành viên. 
29

 Treo biển trước nhà có người cách ly để cảnh báo; thông báo số điện thoại đường dây nóng của xã và huyện để 

người dân phản ánh các đối tượng không thực hiện tốt các quy định phòng chống dịch như: người không khai 

báo y tế, người chấp hành cách ly không tốt; triển khai lắp đặt hệ thống Camera giám sát người tại các khu cách 

ly tập trung...  
30

 Đến nay, các trường hợp phản ứng đều được xử lý kịp thời, trên địa bàn không có ca phản ứng nặng hay tử 

vong liên quan đến tiêm vắc xin phòng Covid-19. 
31

 Đã có 12.887 công dân từ các vùng dịch về trên địa bàn huyện, hiện đang cách ly tại nhà 576 người; cách ly 

tập trung 221 người. Lúc cao điểm, trên địa bàn huyện vận hành sử dụng cùng lúc 90 khu cách ly tập trung thực 

hiện cách ly hơn 800 công dân.  
32

 Thiết lập 5 điểm chốt kiểm dịch dọc tuyến đường biên giới và các điểm chốt kiểm dịch tiếp giáp Hà Tĩnh và 

các huyện tùy tình hình dịch bệnh. 
33

 Có 02 xã Thanh Chi, Thanh Tùng lập hồ sơ thẩm định mới; 09 xã Cát Văn, Võ Liệt, Xuân Tường, Thanh Liên, 

Thanh Lĩnh, Thanh Giang, Thanh Thuỷ, Thanh Lương, Thanh Tiên thẩm định lại. 
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được đẩy mạnh bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, góp phần nâng cao 

nhận thức của người dân về công tác dân số trong tình hình mới.  

2.4. Văn hoá, Thông tin 

- Trong tình hình dịch bệnh Covid-19, ngành Văn hóa và Thông tin đã kịp 

thời tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh; chỉ đạo dừng tổ chức các sự kiện văn 

hóa và thể thao trên địa bàn để phòng, chống dịch. Sau thời gian nới lỏng giãn 

cách xã hội, cho phép tổ chức các hoạt động trên cơ sở đảm bảo công tác phòng, 

chống dịch. 

- Triển khai tốt công tác tuyên truyền Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ 

XIII của Đảng, Bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; các ngày lễ, kỷ 

niệm; các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa - xã hội, an ninh - quốc phòng; 

các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước trên địa bàn
34

. 

Trong năm 2021, đã phê duyệt phương án quy hoạch tuyên truyền quảng cáo 

ngoài trời trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. 

- Việc xây dựng các danh hiệu văn hóa được quan tâm thường xuyên. Dự 

ước năm 2021 đảm bảo tỷ lệ gia đình văn hóa đạt 86,9%; tỷ lệ khu dân cư văn 

hóa đạt 70%; số xã đạt chuẩn thiết chế VH-TT-TT tăng thêm 04 xã, 01 thị trấn. 

Hoạt động nếp sống văn hóa tiếp tục được đôn đốc, chỉ đạo, duy trì các mô hình, 

điểm sáng về văn hóa. Tiến hành nghiệm thu mô hình xã Thanh Đồng thực hiện 

việc xây dựng và nhân rộng mô hình phòng, chống bạo lực gia đình gắn với 

tuyên truyền giáo dục đạo đức lối sống trong gia đình Việt Nam năm 2021. 

 - Công tác bảo tồn, bảo tàng, phát huy giá trị di tích được quan tâm đầu tư 

xây dựng, chỉ đạo hướng dẫn các xã, thị trấn làm tốt công tác trùng tu, tôn tạo, 

quy hoạch bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa đúng theo quy định của pháp 

luật đạt được nhiều kết quả quan trọng
35

. Công tác lập hồ sơ xếp hạng di tích 

tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu quả
36

.  

- Phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục - thể thao tiếp tục phát triển. Tỷ lệ 

gia đình TDTT đạt 32%; tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 35,5%. 

Tham gia giải Việt dã tỉnh Nghệ An năm 2021 đạt giải nhất toàn đoàn.  

                                                 
34

 Trong 10 tháng đầu năm từ huyện đến cơ sở đã thay mới được đã thay mới được 1.046m
2 

pano, cụm cổ động; 

lên được 8.225 lượt băng rôn khẩu hiệu; treo mắc được 187.480 cờ các loại; sản xuất được 196 chương trình, 

trang phát thanh và truyền hình; 5.496 tin, bài (Đài huyện: 1.491; Cổng TTĐT huyện: 450; Đài TT xã: 3.965)...; 

tuyên truyền lưu động được 120 buổi. Thay mới toàn bộ các bảng, biển panô lá tuyên truyền trên cột đèn cao áp 

tại các tuyến đường Quốc lộ 46B qua cầu Rộ, Quốc lộ 46B đi qua Thị trấn Thanh Chương và Quốc lộ 46 C qua 

cầu Dùng mới. 
35

 Đã trình Sở VH&TT xin chủ trương tu bổ tôn tạo các di tích gồm: Tu sửa cấp thiết Đền Bạch Mã xã Võ Liệt, 

đền Bà Chúa xã Thanh Đồng, đền Tiến Sơn xã Thanh Long, nhà thờ họ Nguyễn Gia xã Đại Đồng, họ Lưu Văn 

xã Đại Đồng, nhà thờ và khu mộ tổ họ Nguyễn Đình xã Thanh Giang, xây dựng công trình phụ trợ Đền Hữu xã 

Thanh Yên, xin khôi phục Quán Thổ Hào xã Thanh Giang, hướng dẫn tu sửa nhà thờ họ Nguyễn Sỹ xã Thanh 

Lương, đền Bảo Sơn xã Thanh Lâm, nhà thờ họ Tôn xã Võ Liệt, đền Hàm Rồng xã Thanh Hương; nhà thờ họ 

Nguyễn Thế xã Đại Đồng, nhà thờ Nguyễn Tiến Tài xã Thanh Giang, di tích Tiến sỹ Nguyễn Thế Bình xã Cát 

Văn, di tích Đình Võ Liệt, di tích Đền Phủ Hòa Quân xã Thanh Hương, khắc phục tình trạng ngập úng đường lên 

di tích Quốc gia nền tế cờ Trần Tấn của xã Thanh Chi. 
36

 Năm 2021 có thêm 02 di tích được xếp hạng cấp tỉnh (Nhà thờ họ Nguyễn Viết xã Đại Đồng và đền Cả xã 

Thanh Lương), nâng tổng số di tích  trên địa bàn huyện là 69 (trong đó: 13 cấp Quốc gia, 46 cấp tỉnh). 
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- Thiết chế văn hóa, bộ mặt nông thôn, đô thị được quan tâm đầu tư xây 

dựng và chấn chỉnh. Các xã, thị trấn huy động nhiều nguồn lực xây dựng nhà 

văn hóa, sân thể thao, sân vận động, cổng chào ngày càng đồng bộ, khang trang 

hiện đại. Sử dụng hiệu quả nguồn vốn được hỗ trợ đầu tư xây dựng, nâng cấp, 

cải tạo và mua sắm trang thiết bị thiết chế văn hóa - thể thao cho các xã và thôn, 

bản theo Nghị quyết 30/2020/NQ-HĐND của HĐND tỉnh (01 nhà văn hóa xã và 

03 thôn, bản). 

- Lĩnh vực thông tin và truyền thông hoạt động nghiêm túc, đúng pháp 

luật. Trong năm 2021 đã triển khai lắp đặt hệ thống đài truyền thanh cơ sở ứng 

dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại các xã Thanh Khê, Thanh Chi, Thị 

trấn Thanh Chương, Thanh Liên và Đài huyện. Tiếp tục triển khai xây dựng hệ 

thống đài truyền thanh cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông tại các 

xã có nhu cầu. Đặc biệt lắp đặt hệ thống tự động tiếp phát sóng Đài tỉnh, Đài 

huyện, VOV1 tại Đài truyền thanh huyện, Đài xã Ngọc Sơn, Thanh Long, Phong 

Thịnh và Đại Đồng giúp công chức Văn hóa không phải làm việc ngoài giờ. 

Triển khai thành công sử dụng chữ ký số và văn bản điện tử trên địa bàn toàn 

huyện. Xây dựng và ban Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 trên địa bàn huyện. 

- Hoạt động du lịch tại điểm du lịch đập Cầu Cau, xã Thanh An và Thanh 

Thịnh; các cơ sở lưu trú trên địa bàn thực hiện nghiêm túc các quy định về công 

tác phòng, chống dịch Covid-19. Tham mưu xây dựng hoàn chỉnh Chương trình 

phát triển du lịch huyện Thanh Chương giai đoạn 2021 -2025 và những năm tiếp 

theo để trình các cấp có thẩm quyền phê duyệt.  

2.5. Công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo và 

thực hiện các chính sách xã hội 

- Xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu quả đào tạo nghề, 

giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động giai đoạn 2021-2025”. 

- Tính đến 31/10/2021, đã tổ chức đào tạo nghề cho 3.598 lao động, đạt 

75,9% kế hoạch, dự ước cả năm 4.442 lao động, đạt 93,7% kế hoạch; giải quyết 

việc làm mới cho 2.392 lao động, đạt 74,7% kế hoạch (trong đó xuất khẩu lao 

động 341 người, đạt 34,1%); dự ước cả năm 2.630 lao động, đạt 82,1% (trong 

đó xuất khẩu lao động 503 người, đạt 50,3% kế hoạch). Công tác an sinh xã hội, 

giảm nghèo tiếp tục được quan tâm thực hiện, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 

2,60% (giảm 1,3% so với năm 2020).  

- Thực hiện hỗ trợ chính sách cho người lao động và người sử dụng lao 

động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của 

Chính phủ đúng quy định: Đã hỗ trợ cho người lao động tạm hoãn thực hiện hợp 

đồng lao động cho 44 lao động, với tổng số tiền 137,59 triệu đồng; hỗ trợ người 

lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do) cho 816 lao 

động, với tổng số tiền 1.224,0 triệu đồng; hỗ trợ cho trẻ em và người đang điều 

trị cách ly Y tế cho 07 người, với số tiền 11,68 triệu đồng.  

- Thực hiện chủ trương Tết “Vì người nghèo” trên địa bàn huyện đã tổ 

chức vận động được 6.040,2 triệu đồng, đã trao 9.904 suất quà cho các gia đình 
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hộ nghèo, người nghèo, học sinh nghèo nhân dịp Tết Tân Sửu; trong năm phối 

hợp xây dựng 85 nhà
37

 ở xuống cấp cho hộ nghèo, với tổng số tiền 4.730,0 triệu 

đồng. Phối hợp hỗ trợ sinh kế cho 1.106 hộ nghèo, hộ cận nghèo về phát triển 

sản xuất, chăn nuôi và khám chữa bệnh số tiền 1,1 tỷ đồng. 

2.6. Công tác Dân tộc và Miền núi 

- Thực hiện tốt các chính sách của nhà nước đối với đồng bào dân tộc
38

; 

củng cố và mở rộng các hoạt động y tế, giáo dục, văn hoá thông tin cho đồng 

bào dân tộc để nâng cao dân trí, phát triển sản xuất. Bảo tồn và phát huy những 

giá trị văn hoá truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số. 

- Công tác tái định cư Thủy điện Bản vẽ: Vận động được 01 hộ từ vùng 

lòng hồ chuyển về khu tái định cư sinh sống
39

; giải quyết các khoản tiền chế độ 

liên quan cho 20 hộ theo đúng quy định. Phối hợp với đơn vị tư vấn tổ chức 

trích đo, lập bản đồ địa chính để cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sản 

xuất nông nghiệp được 3.698,3ha/1.907 hộ. 

3. Công tác Quốc phòng, An ninh, Đối ngoại 

3.1. Quốc phòng 

- Xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Tiếp tục nâng cao trình độ sẵn sàng 

chiến đấu của lực lượng dân quân tự vệ”; xây dựng củng cố một số công trình phòng 

thủ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo. 

- Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân 

và khu vực phòng thủ vững mạnh; triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, 

quân sự địa phương; tổ chức diễn tập Chiến đấu phòng thủ năm 2021 cho 11 xã và 

diễn tập chuyển trạng thái SSCĐ, chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ cho 

lực lượng vũ trang huyện theo kế hoạch. 

- Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HU, Đề án số 05/ĐA-

UBND về “Tiếp tục nâng cao năng lực, trình độ SSCĐ của lực lượng DQTV, xây 

dựng củng cố công trình phòng thủ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo”. 

Tiếp tục kiện toàn, bổ sung, xây dựng lực lượng bộ đội thường trực, dân quân tự 

vệ và dự bị động viên theo đúng quy định. 

- Tiến hành rà soát, điều chỉnh, bổ sung, quy hoạch sử dụng đất quốc 

phòng
40

 thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn 2050. Xây dựng kế hoạch và thực hiện tốt 

công tác tuyển quân năm 2021, chất lượng công dân nhập ngũ bảo đảm, không có 

trường hợp bị loại trả và bù đổi
41

. Tổ chức tiếp nhận 287 quân nhân hoàn thành 

nghĩa vụ quân sự trở về địa phương và đăng ký vào ngạch dự bị động viên bảo đảm 

chặt chẽ, đúng quy định. 

                                                 
37

 Ngân hàng NN 30 nhà, số tiền 1.500 triệu đồng; Điện lực 6 nhà, số tiền 210 triệu đồng; Kiểm toàn nhà nước 

01 nhà, số tiền 110 triệu đồng; Uỷ ban MTTQ Quận Hai bà Trưng 2 nhà, số tiền 80 triệu đồng; Ngân hàng 

Vietcomban 04 nhà, số tiền 200 triệu đồng; Uỷ ban MTTQ tỉnh 03 nhà, số tiền 210 triệu đồng; Nhà hảo tâm và 

Doanh nghiệp 15 nhà, số tiền 1.050 triệu đồng; Uỷ ban TWMTTQ Việt Nam 06 nhà, số tiền 240 triệu đồng; Quỹ 

“vì người nghèo” huyện 06 nhà, số tiền 240 triệu đồng; MTTQ huyện, Hội LHPN huyện, LĐLD huyện, Hội 

CCB huyện, Huyện đoàn 12 nhà, số tiền 890 triệu đồng.  
38

 Thực hiện chế độ cho người có uy tín trong đồng bào DTTS cho 30 người 
39

 Hiện còn 01 hộ chưa về tái định cư. 
40

 Quy hoạch 32 điểm đất Quốc phòng với tổng diện tích 815,61 hecta 
41

 Tổng số công dân nhập ngũ 294 đ/c, đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch 
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- Thực hiện tốt công tác chính sách và hậu phương quân đội. Duy trì nghiêm 

công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; phát huy vai trò 

nòng cốt trong ứng phó sự cố, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn,  phòng chống cháy rừng, 

phòng chống dịch Covid-19 và duy trì thực hiện tốt hoạt động của các khu cách ly 

tập trung.  

 3.2. An ninh trật tự 

- Xây dựng và triển khai thực hiện đề án “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với công tác bảo đảm ANTT trên địa bàn huyện Thanh Chương trong tình hình 

mới, giai đoạn 2021-2025”. 

- An ninh trật tự nhìn chung ổn định, đã làm tốt công tác nắm tình hình, 

giải quyết kịp thời, dứt điểm các vụ việc nổi lên, qua đó giữ vững an ninh biên 

giới, miền núi, dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn; bảo vệ an toàn các 

hoạt động chính trị xã hội quan trọng, các đoàn lãnh đạo Đảng, Nhà nước đến 

thăm, làm việc trên địa bàn. Tội phạm và vi phạm pháp luật được kìm giữ, có 

mặt giảm. Trong đó đã tập trung đấu tranh, trấn áp tội phạm nổi lên, nhất là ma 

tuý, trộm cắp tài sản, cố ý gây thương tích, vi phạm về pháo, tài nguyên khoáng 

sản… Hiện trên địa bàn không có băng, ổ nhóm tội phạm hoạt động theo kiểu xã 

hội đen. 

 - Tập trung thực hiện tốt 02 Dự án lớn của Bộ Công an là xây dựng Cơ sở 

dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp thẻ căn cước công dân có gắn chíp điện tử, 

được Bộ Công an, Công an tỉnh biểu dương, nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. 

Triển khai các giải pháp phòng ngừa, làm giảm TNGT trên cả 3 tiêu chí. Tăng 

cường công tác PCCC và quản lý, vận động, thu hồi VK-VLN-CCHT. 

 - Lực lượng Công an được củng cố, kiện toàn tăng cường cho cơ sở góp 

phần làm chuyển biến tích cực trong công tác đảm bảo ANTT. Phong trào bảo 

vệ ANTQ được phát triển, các mô hình Camera an ninh, tự quản kiểu mẫu tiếp 

tục được nhân rộng, hiệu quả.  

3.3. Công tác đối ngoại 

Làm tốt công tác tuyên truyền các hoạt động đối ngoại; về chủ quyền an 

ninh biên giới Quốc gia. Công tác đối ngoại Nhà nước thực hiện đúng quy định, 

đã làm tốt công tác quản lý các đoàn ra, đoàn vào
42

; duy trì và thực hiện nghiêm 

túc công tác đối ngoại Biên phòng với Đồn Công an Nậm On, Đại đội Biên 

phòng 252 (Lào), chính quyền địa phương và nhân dân huyện, cụm bản đối diện. 

Thành lập các đoàn thăm hỏi, tặng quà chúc tết cán bộ, nhân dân huyện Xay 

Chăm Phon - tỉnh Pô Ly Khăm Xay - Lào nhân dịp Tết BumPiMay.  

4. Công tác Thanh tra, Tƣ pháp 

4.1. Công tác Thanh tra 

- UBND huyện đã chỉ đạo xây dựng, ban hành kế hoạch thanh tra năm 

2021 để triển khai thực hiện kịp thời. Kết quả đã thực hiện được 06/06 cuộc 

thanh tra, đạt 100% kế hoạch. Trong đó có 06 cuộc thanh tra trách nhiệm Chủ 

tịch UBND xã trong việc thực hiện pháp luật về Tiếp công dân, Khiếu nại, Tố 

                                                 
42

 Có 08 đoàn ra và 06 đoàn vào. 
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cáo, PCTN gắn với thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của công chức
43

, 

kết hợp với thanh tra việc quản lý và sử dụng nguồn kinh phí sử dụng sản phẩm, 

dịch vụ công ích thuỷ lợi tại 04 xã
44

; 01 cuộc thanh tra việc quản lý và đầu tư 

xây dựng tại xã Ngọc Sơn; 01 cuộc thanh tra việc rà soát, bình xét hộ nghèo năm 

2020 và thực hiện kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo hưởng chính sách theo quyết 

định 15/2020/QĐ-TTg của TTCP tại xã Thanh An. Ngoài ra đã tiến hành thanh tra và 

ban hành kết luận 01 cuộc đột xuất tại Thị trấn Thanh Chương (theo đề nghị của 

Sở TNMT). Qua thanh tra đã chỉ ra một số hạn chế, khuyết điểm trong công tác 

về tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống 

tham nhũng; việc thực hiện nhiệm vụ công vụ của công chức; đồng thời phát 

hiện một số sai phạm phải thu hồi về kinh tế với số tiền 51.169.000 đồng trong 

việc sử dụng kinh phí hỗ trợ sản phẩm dịch vụ công ích thuỷ lợi; đã chỉ đạo 

kiểm điểm để rút bài học kinh nghiệm và yêu cầu chấn chỉnh trong thời gian tới 

đối với 6 Chủ tịch UBND xã và các công chức cấp xã có liên quan đến hạn chế, 

khuyết điểm mà đoàn thanh tra đã chỉ ra. 

- Công tác tiếp dân, xử lý và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến 

nghị, phản ánh được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm đúng mức. Trong 

năm 2021 toàn huyện đã tiếp 204 lượt công dân
45

, tăng 134,5% so với năm 

ngoái, bao gồm 145 vụ việc, trong đó 01 khiếu nại, 01 tố cáo, 143 phản ánh, 

kiến nghị. Trong tổng số vụ việc có 86 vụ việc thuộc lĩnh vực đất đai, chiếm 59,3%, 

26 vụ việc thuộc lĩnh vực chế độ, chính sách, chiếm 17,9%, còn 33 vụ việc 

thuộc lĩnh vực khác. Đã giải quyết 145/145 vụ việc, đạt 100%. Tiếp nhận 260 đơn 

thư
46

, tăng 60,5% so với cùng kỳ; số vụ việc được xem xét giải quyết là 176 vụ 

việc (01 khiếu nại, 3 tố cáo, 172 vụ việc phản ánh). Trong tổng số vụ việc có 105 

vụ việc thuộc lĩnh vực đất đai, chiếm 59,7%, 29 vụ việc thuộc lĩnh vực chế độ, 

chính sách, chiếm 16,4%, còn 42 vụ việc thuộc lĩnh vực khác. Kết quả giải quyết 

169/176 vụ việc, đạt 96%, còn 07 vụ việc đang trong thời hạn giải quyết. 

- Công tác phòng chống tham nhũng được chú trọng, thực hiện tốt các giải 

pháp phòng ngừa; công khai minh bạch trong sử dụng ngân sách, đất đai, XDCB, 

mua sắm, sử dụng tài sản công cũng như các lĩnh vực khác đều được các đơn vị 

quan tâm thực hiện; hướng dẫn, tổng hợp việc kê khai tài sản thu nhập lần đầu theo 

Luật PCTN năm 2018; tập huấn, tuyên truyền một số nội dung liên quan đến Luật 

PCTN năm 2018. 

- Việc thực hiện các kết luận sau thanh tra, kiểm tra, kiểm toán theo tinh thần 

Chỉ thị số 15-CT/TU ngày 05/5/2008 của BTV Tỉnh ủy Nghệ An, Thông tri số 18-

TTr/HU ngày 12/5/2008 của BTV Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo công tác 

xử lý sau kiểm tra, thanh tra được cấp ủy, chính quyền từ huyện đến cơ sở chỉ đạo 

thực hiện nghiêm túc, nhất là việc thu hồi kinh tế (thu hồi kinh tế đạt 100%), 

kiểm điểm trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có hạn chế, khuyết điểm vi 

phạm. Thông qua việc chỉ đạo thực hiện nghiêm minh các kết luận đã góp phần 

                                                 
43

 Xã Phong Thịnh, Thanh An, Ngọc Sơn, Thanh Mai, Thanh Khai và Thanh Tùng 
44

 Xã Thanh Mai, Thanh Khai, Thanh Tùng và Phong Thịnh. 
45

 Tiếp dân theo định kỳ của lãnh đạo: 79 lượt (cấp huyện 39, cấp xã 40); Tiếp thường xuyên: 125 lượt (cấp 

huyện 53 lượt, cấp xã 72 lượt) 
46

 Cấp huyện tiếp nhận: 268 đơn, cấp xã tiếp nhận 180 đơn  
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nâng cao nhận thức, giáo dục cán bộ, đảng viên, tạo niềm tin cho quần chúng 

nhân dân đối với sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, sự điều hành của các 

cấp chính quyền. 

4.2. Công tác Tƣ pháp 

- Chất lượng soạn thảo, góp ý, thẩm định các dự thảo văn bản QPPL ngày 

càng nâng cao, đảm bảo tính hợp hiến, hợp pháp và tính khả thi. Công tác rà 

soát, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL được thực hiện thường xuyên, nghiêm 

túc. Công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật đã bám sát nhiệm vụ 

chính trị; quan tâm các đối tượng đặc thù, địa bàn trọng điểm, vừa thực hiện đại 

trà, vừa có trọng tâm; chú trọng tuyên truyền các văn bản pháp luật mới ban 

hành, các văn bản tác động trực tiếp đến phát triển kinh tế xã hội, đến bảo vệ 

quyền, lợi ích hợp pháp của công dân, tổ chức, doanh nghiệp. Các hình thức 

tuyên truyền phổ biến ngày càng đa dạng, phong phú, quan tâm ứng dụng công 

nghệ thông tin trong phổ biến giáo dục pháp luật. Trong năm 2021, đã tiến hành 

quán triệt Luật sửa đổi, bổ sung Luật xử lý vi phạm hành chính; Pháp lệnh 34 về 

quy chế dân chủ cơ sở; tổ chức 02 lớp tập huấn nghiệp vụ về công tác hộ tịch, 

chứng thực cho đội ngũ cán bộ công chức tư pháp và các đối tượng liên quan 

cấp xã; tuyên truyền pháp luật cho 38 xã, thị trấn trên địa bàn huyện. 

- Tiến hành thẩm định 50 hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính thuộc thẩm 

quyền xử phạt của Chủ tịch UBND huyện; 34 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp 

xử lý hành chính đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc; 01 hồ sơ đề nghị áp dụng 

biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng; 01 hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp đưa 

vào cơ sở giáo dục bắt buộc... 

- Làm tốt công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; công tác chứng thực theo 

đúng quy định của pháp luật. Thực hiện đăng ký các sự kiện hộ tịch như đăng ký 

kết hôn có yếu tố nước ngoài cho 01 trường hợp; đăng ký khai sinh có yếu tố 

nước ngoài: 01 trường hợp; đăng ký khai sinh kết hợp cha nhận con có yếu tố 

nước ngoài 03 trường hợp; thay đổi, cải chính cho 65 trường hợp. 

5. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính 

5.1. Công tác xây dựng chính quyền 

Triển khai thực hiện kịp thời, hiệu quả các quy định của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước về xây dựng chính quyền: 

- Đã tổ chức thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khoá 

khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đúng quy định của 

pháp luật, đạt kết quả cao
47

.  

- Kịp thời trình HĐND huyện bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, Phó Chủ tịch 

UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026; trình Chủ tịch UBND tỉnh phê chuẩn kết 

quả bầu cử Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

                                                 
47

 Đại biểu Quốc hội 3 đại biểu/5 ứng cử viên; đại biểu HĐND tỉnh 2 đơn vị bầu cử bầu đủ 6 đại biểu/10 ứng cử 

viên; đại biểu HĐND huyện đầu đủ 40 đại biểu/67 ứng cử viên; đại biểu HĐND cấp xã bầu 874/885 đại biểu 

(cấp huyện và cấp xã không phải tổ chức bầu cử lại, bầu cử thêm); tình hình ANTT, công tác phòng chống dịch 

COVID-19 được đảm bảo an toàn tuyệt đối.  
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- Hoàn thành việc thành lập thêm 05 xóm mới (Thanh Đức 03 xóm, 

Thanh Thuỷ 01 xóm và Thanh Mai 01 xóm), đưa tổng số xóm trên địa bàn 

huyện lên 234 xóm. 

- Quản lý địa giới hành chính, phân loại đơn vị hành chính được triển khai 

thực hiện tốt. 

- Quy chế thực hiện pháp luật về dân chủ ở xã, phường, thị trấn, ở cơ quan 

hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, ở doanh nghiệp trên địa bàn và việc thực 

hiện công tác dân vận của chính quyền tiếp tục được quan tâm thực hiện có hiệu 

quả, đúng quy định. Công tác đối thoại của chính quyền từ huyện đến cơ sở thực 

hiện nghiêm túc và có chất lượng. 

5.2. Cải cách hành chính 

Tiếp tục được quan tâm chỉ đạo thực hiện quyết liệt với các biện pháp 

nhằm đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công 

chức trên địa bàn huyện: 

 - Ban hành và triển khai thực hiện Đề án “Tiếp tục đẩy mạnh Cải cách 

hành chính, hoạt động của bộ máy chính quyền từ huyện đến cơ sở giai đoạn 

2021 - 2025”.  

- Công nghệ thông tin tiếp tục được đầu tư nhằm nâng cao chất lượng điều 

hành hoạt động của UBND các cấp: Phần mềm quản lý văn bản và điều hành 

VNPT-I.Office; Hệ thống hội nghị trực tuyến từ huyện đến các xã, thị trấn (01 

điểm cầu tại UBND huyện và 25 điểm cầu tại các cụm xã); Thực hiện ký số 

trong hoạt động chỉ đạo điều hành; Triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4; Áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2015 tại UBND huyện.   

- Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế một cửa tại UBND huyện 

và UBND các xã, thị trấn tiếp tục được đầu tư, nâng cấp nên hoạt động ngày 

càng đi vào quy củ, nề nếp, cơ bản đáp ứng được sự hài lòng của người dân. 

II.  MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ 

1. Một số chỉ tiêu đạt thấp so với kế hoạch đề ra: Tốc độ tăng trưởng kinh 

tế; thu nhập bình quân đầu người; tổng đàn lợn; tổng đàn gia cầm; số trường đạt 

chuẩn quốc gia tăng thêm; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế; mức giảm tỷ 

lệ sinh con thứ 3 so với năm trước; số lao động được đào tạo nghề; số người 

được tạo việc làm mới.  

2. Công tác quản lý nhà nước về đất đai và cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất có lúc, có nơi còn buông lỏng để xẩy ra thiếu sót. Tình trạng khai thác 

cát sạn, đất san lấp trái phép vẫn diễn ra ở một số nơi, tại một số thời điểm; quản 

lý trật tự xây dựng một số địa phương thực hiện chưa nghiêm.  

3. Tình hình trộm cắp, tội phạm buôn bán, sử dụng, tàng trữ về ma túy, 

vẫn còn diễn biến phức tạp, số người nghiện ma túy còn ở mức cao. Việc nắm 

tình hình, tuyên truyền, giải quyết những vấn đề phát sinh tại một số cơ sở chưa 

tốt. 

III. NGUYÊN NHÂN TỒN TẠI 
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1. Về chủ quan 

- Trách nhiệm người đứng đầu một số xã chưa cao, chỉ đạo, điều hành 

thiếu quyết liệt, quản lý cán bộ công chức chưa chặt chẽ; một số công chức chưa 

thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao. Trong quá trình triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ thiếu đôn đốc, kiểm tra, nên hiệu quả đạt được còn thấp. 

- Công tác phối hợp giữa các phòng, ngành và địa phương có lúc, có nơi 

vẫn chưa thật sự chặt chẽ, hiệu quả; một số vụ việc chưa nghiên cứu kỹ các quy 

định pháp luật nên xử lý lúng túng, thiếu linh hoạt dẫn đến thời gian giải quyết 

kéo dài và không dứt điểm. 

2. Về khách quan 

- Đại dịch Covid-19 đã làm ngưng trệ hầu hết các hoạt động phát triển 

kinh tế - xã hội và dự báo tác động tiêu cực sẽ còn kéo dài trong thời gian tới. 

Các nhà đầu tư, doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc xúc tiến, triển khai các kế 

hoạch đầu tư cũng như các hoạt động sản xuất kinh doanh, gián đoạn chuỗi cung 

ứng.  

- Nguồn lực để đầu tư phát triển hạ tầng của địa phương còn khó khăn; kết 

cấu hạ tầng còn bất cập so với yêu cầu phát triển. 

- Tình hình thời tiết, khí hậu diễn biến phức tạp, giá cả một số mặt hàng 

có lợi thế của huyện giảm mạnh, dịch tả lợn châu Phi, bệnh viên da nổi cục trên 

đàn trâu bò xảy ra trên diện rộng gây thiệt hại lớn
48

 cho ngành nông nghiệp cũng 

như tâm lý đầu tư của người dân. 

Đánh giá tổng quát 

Thực hiện kế hoạch Nhà nước năm 2021, trong điều kiện tác động tiêu 

cực của đại dịch Covid-19, thời tiết diễn biến phức tạp, khó lường khiến hoạt 

động điều hành, sản xuất, kinh doanh gặp nhiều khó khăn, song được sự lãnh 

đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện giúp đỡ của cấp Tỉnh; sự lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành chủ động, hiệu quả, linh hoạt và quyết liệt của Huyện ủy, HĐND-UBND 

huyện, cùng với sự vào cuộc của MTTQ và các đoàn thể, nỗ lực phấn đấu của 

các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và nhân dân từ huyện đến cơ sở, kinh tế 

tiếp tục tăng trưởng khá; thu ngân sách, thu hút đầu tư có khởi sắc; cơ sở hạ 

tầng được đầu tư, nâng cấp; văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; an sinh xã hội 

tiếp tục được đảm bảo; cải cách hành chính được quan tâm, chỉ đạo quyết liệt; quốc 

phòng an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Tuy vậy, một số chỉ tiêu 

không đạt kế hoạch đề ra; một số mặt hàng nông sản tiêu thụ khó khăn, giá bán 

giảm mạnh; vai trò quản lý nhà nước của một số phòng ban, cơ sở chưa được 

phát huy rõ nét; tình trạng vi phạm hành chính trong lĩnh quản lý đất đai, 

khoáng sản, trật tự xây dựng còn diễn ra.  

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 

                                                 
48

 Xẩy ra 36 ổ dịch tả lợn châu Phi tại 36 xã, thị trấn, làm 6.748 con lợn ốm, chết phải tiêu huỷ, tổng trọng lượng 

456.271 kg. Bệnh viêm da nổi cục xảy ra tại 38 xã, thị trấn làm 1.646 con trâu, bò bị bệnh; chết phải tiêu hủy 

459 con. 
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I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH 

1. Thuận lợi 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa rất quan trọng đối với việc đẩy mạnh thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, dự báo tình hình 

chính trị - xã hội ổn định; niềm tin của người dân, doanh nghiệp được củng cố; 

kinh tế tiếp tục phục hồi với tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2021; cơ cấu kinh 

tế tiếp tục chuyển dịch theo hướng tích cực, việc phát triển các ngành công 

nghiệp, dịch vụ tiếp tục được chú trọng, các chính sách hỗ trợ nông nghiệp, xây 

dựng nông thôn mới tiếp tục được thực hiện; các chương trình thu hút đầu tư 

tiếp tục được quan tâm; Chính phủ tiếp tục thực hiện các chính sách tháo gỡ khó 

khăn cho sản xuất kinh doanh. 

2. Khó khăn 

Dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp do biến chúng mới, tình hình thời 

tiết diễn bất thường, thiên tai, nguy cơ dịch bệnh bùng phát, gây khó khăn cho 

hoạt động sản xuất nông nghiệp có thể xảy ra, cùng với những hạn chế, yếu kém 

của nền kinh tế vẫn chưa thể khắc phục sẽ là những yếu tố tác động tới tăng 

trưởng kinh tế trong năm 2022. 

II. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU  

1. Mục tiêu tổng quát 

Từng bước thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid - 

19, coi công tác phòng chống dịch là nhiệm vụ thường xuyên, lâu dài. Bám sát 

và triển khai chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết, Đề án, Kế hoạch trọng tâm của 

nhiệm kỳ mà cấp ủy chính quyền đã xác định. Phát huy sức mạnh của cả hệ 

thống chính trị, thực hiện tốt các chính sách xã hội, nâng cao chất lượng giáo 

dục, đào tạo, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Bảo tồn và phát huy các truyền 

thống văn hóa. Làm tốt công tác vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh ứng dụng công 

nghệ thông tin trong các cơ quan Nhà nước phục vụ cải cách hành chính và xây 

dựng Chính quyền điện tử, Chính quyền số; nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ 

máy tổ chức và điều hành của chính quyền từ huyện đến cơ sở. Tập trung lãnh 

đạo, điều hành tổ chức thực hiện đồng bộ trên tất cả các lĩnh vực KT-XH, 

ANQP, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề 

ra trong năm 2022.  

2. Hệ thống chỉ tiêu     

a) Các chỉ tiêu kinh tế 

1. Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất (theo giá SS2010): 8,0-8,5%. 

2. Thu nhập bình quân đầu người: 47,5-48,0 triệu đồng/người/năm. 

3. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn: 3.800-3.900 tỷ đồng. 

4. Thu ngân sách trên địa bàn: 149.700 triệu đồng. 

5. Tổng sản lượng lương thực có hạt: 110.000-115.000 tấn. 

6. Diện tích chè trồng mới: 100 ha. 

7. Tổng đàn trâu bò: 77.000-77.500 con. 

8. Tổng đàn lợn: 110.000 con. 
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9. Tổng đàn gia cầm: 2.500 nghìn con. 

10. Sản lượng gạch nung, gạch không nung: 160 triệu viên. 

11. Xây dựng NTM: Xây dựng đạt chuẩn 03 xã NTM, 02 xã NTM nâng 

cao, 01 xã NTM kiểu mẫu và 02 thôn đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn, xóm nông thôn 

mới 

b) Các chỉ tiêu xã hội 

12. Tỷ lệ phát triển dân số: 8-9%o 

13. Giải quyết việc làm mới: 3.300 người (trong đó XKLĐ: 1.050 người). 

14. Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 0,7-1%. 

15. Số trường đạt chuẩn quốc gia tăng thêm: 5 trường. 

16. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 11,5%. 

17. Số bác sỹ/vạn dân: 5 Bác sỹ/vạn dân. 

18. Số giường bệnh/vạn dân: 29 giường/vạn dân. 

19. Tỷ lệ xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế: 94,7%. 

20. Tỷ lệ khu dân cư văn hoá: 72% 

21. Số xã đạt chuẩn thiết chế VHTTTT tăng thêm (theo tiêu chí của Bộ 

Văn hóa, Thể thao và Du lịch): 03 xã. 

22. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế: 90%. 

c) Các chỉ tiêu môi trường 

23. Tỷ lệ che phủ của rừng: 53,3%. 

24. Tỷ lệ dân nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh: 97%. 

25. Tỷ lệ dân cư đô thị được sử dụng nước sạch: 90%. 

26. Tỷ lệ rác thải ở đô thị được thu gom: 98%. 

III. NHIỆM VỤ CHỦ YẾU VÀ GIẢI PHÁP 

- Tập trung thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch 

Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội, coi đây là nhiệm vụ quan 

trọng, cấp bách từ huyện đến cơ sở ngay từ đầu năm 2022. Vận dụng linh hoạt, 

sáng tạo, phù hợp với điều kiện của huyện nhưng không trái với định hướng của 

cấp trên.  

- Tiếp tục phối hợp triển khai thực hiện lập quy hoạch huyện thời kỳ 

2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, trong đó chú trọng lập quy hoạch vùng 

huyện; quy hoạch phát triển thị trấn; quy hoạch phát triển đô thị; tích hợp vào 

quy hoạch chung của tỉnh theo Kế hoạch số 55/KH-UBND ngày 26/01/2021 của 

UBND tỉnh. Việc quy hoạch phải dựa vào kết nối giao thông để hình thành các 

khu đô thị, cụm công nghiệp. 

- Tích cực, chủ động làm việc với các Sở, ngành cấp tỉnh để sớm triển 

khai các đề xuất của huyện đã được Chủ tịch UBND tỉnh kết luận tại buổi làm 

việc với huyện ngày 13/4/2021.  
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- Triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả các nghị quyết của Huyện ủy, đề 

án của UBND huyện đảm bảo sát đúng với tình hình thực tế và phù hợp với xu 

thế phát triển chung.  

- Đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số trong chỉ đạo, điều hành, 

hướng đến sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp.  

- Tập trung tuyên truyền, chỉ đạo xử lý kịp thời các vướng mắc trong công tác 

giải phóng mặt bằng và thi công các dự án, nhất là dự án thu hút đầu tư của huyện. 

 1. Về kinh tế 

1.1. Sản xuất nông, lâm, ngƣ nghiệp 

* Về sản xuất nông nghiệp 

- Về trồng trọt: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt đề án sản xuất vụ Đông; 

xây dựng và triển khai có hiệu quả đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè Thu năm 

2022. Tiếp tục chỉ đạo chăm sóc diện tích cây ăn quả hiện có theo hướng thân 

thiện với môi trường. Chăm sóc tốt diện tích sắn để đáp ứng nguồn nguyên liệu 

cho nhà máy; tiếp tục mở rộng diện tích cây công nghiệp ngắn ngày, đẩy mạnh 

phát triển mô hình kinh tế trang trại. 

- Về chăn nuôi: Các ngành dịch vụ chăn nuôi tập trung chỉ đạo để đảm 

bảo cung ứng đủ giống cả số lượng và chất lượng phục vụ cho phát triển chăn 

nuôi. Chỉ đạo việc xây dựng các trang trại chăn nuôi vừa nhằm phát triển tổng 

đàn vừa nâng cao giá trị sản phẩm hàng hoá vừa bảo đảm môi trường vệ sinh 

nông thôn. Tăng cường chỉ đạo công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm để 

phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi, đặc biệt Dịch tả lợn châu Phi trên đàn 

lợn, bệnh viêm da nổi cục ở trâu bò.  

- Về lâm nghiệp: Tập trung khoanh nuôi, bảo vệ rừng, thực hiện có hiệu 

quả các chương trình, dự án trồng rừng. Xây dựng phương án và các biện pháp 

ngăn chặn việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh lâm sản và chuyển đổi rừng tự 

nhiên trái phép; tăng cường thực hiện các biện pháp phòng chống cháy rừng. 

Tiếp tục triển khai thực hiện việc cấp chứng chỉ rừng FSC/FM, phấn đấu trong 

năm 2022 có thêm khoảng 7.000 ha được cấp chứng chỉ rừng. 

* Về xây dựng Nông thôn mới: Tập trung chỉ đạo 03 xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, 02 xã nông thôn mới nâng cao, 01 xã nông thôn mới kiểu mẫu và 02 

thôn đạt chuẩn Bộ tiêu chí thôn, xóm nông thôn mới; các xã chưa xây dựng đạt 

chuẩn nông thôn mới trong năm 2022 phấn đấu mỗi xã tăng thêm ít nhất 01 tiêu 

chí/xã; các xã đã đạt chuẩn Nông thôn mới tiếp tục duy trì, củng cố và nâng cao 

chất lượng các tiêu chí, từng bước xây dựng lộ trình xã đạt chuẩn nâng cao, kiểu 

mẫu. Tiếp tục triển khai Chương trình OCOP, phấn đấu hết năm 2022 có thêm 

3-5 sản phẩm được công nhận đạt từ 3-4 sao. 

1.2. Công nghiệp - Xây dựng 

- Về công nghiệp: Đồng hành, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư về 

khảo sát, triển khai thực hiện đầu tư trên địa bàn huyện, tập trung thu hút các dự 

án trọng điểm có tác động lớn phát triển kinh tế xã hội của huyện; quan tâm chỉ 

đạo công tác bồi thường GPMB để các dự án được triển khai thực hiện theo 
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đúng kế hoạch. Khai thác tốt các chính sách khuyến khích phát triển khu công 

nghiệp, cụm công nghiệp, làng nghề, tiểu thủ công nghiệp. 

- Về xây dựng: Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo, đôn 

đốc của UBND tỉnh về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đẩy nhanh tiến độ 

thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; xử lý trách nhiệm các tập thể, cá nhân 

và các chủ đầu tư để xảy ra chậm tiến độ thực hiện và giải ngân vốn của các 

công trình, dự án. Thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 

đạt hiệu quả nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy nhanh tiến độ đầu tư 

xây dựng các công trình, sớm hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng. Tăng cường 

thanh tra, kiểm tra các công trình, dự án. Thực hiện nghiêm công tác giám sát, 

đánh giá đầu tư, xử lý nghiêm các chủ đầu tư vi phạm. 

1.3. Dịch vụ, Thƣơng mại 

Phối hợp với các ngành làm tốt công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, 

chống buôn lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, thực hiện nghiêm các quy định 

về niêm yết giá và bán theo giá niêm yết, xử lý kịp thời các hành vi vi phạm. 

Tiếp tục thực hiện cuộc vận động người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam. 

Ưu tiên kêu gọi thu hút các dự án đầu tư phát triển các ngành dịch vụ, du lịch 

mà huyện có tiềm năng, lợi thế nhằm tăng nhanh giá trị gia tăng, giải quyết việc 

làm, tăng thu ngân sách. 

1.4. Thu, chi ngân sách 

- Triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy mạnh khai thác nguồn 

thu để tăng thu cho ngân sách, phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự 

toán thu ngân sách năm 2022. Tăng cường công tác kiểm tra việc thu - chi, quản 

lý ngân sách theo đúng quy định của Luật ngân sách nhà nước.  

- Tăng cường quản lý chi ngân sách nhà nước, đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, 

hiệu quả; ưu tiên chi ngân sách cho đầu tư phát triển và thực hiện có hiệu quả các 

chương trình KT-XH của huyện. Điều hành ngân sách chủ động, tích cực, đảm 

bảo cân đối ngân sách địa phương. Chủ động sắp xếp các nhiệm vụ chi phù hợp 

với khả năng thu ngân sách nhà nước, đảm bảo khả năng thanh toán, chi trả của 

ngân sách. 

1.5. Tài nguyên và Môi trƣờng 

- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo các phòng, ngành, UBND các xã và thị trấn 

thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản nhất là 

việc xử lý các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai, nhiệm vụ bảo 

vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn quản lý. Đồng thời xem đây là nhiệm 

vụ trọng tâm, quan trọng, mang tính xuyên suốt. Tuyên truyền, nâng cao nhận 

thức của người dân trong thực hiện các quy định về đất đai, bảo vệ môi trường, 

khoáng sản. 

- Tổ chức thực hiện các thủ tục để thực hiện quy hoạch sử dụng đất thời 

kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất kỳ đầu quy hoạch. Tập trung giải phóng 

mặt bằng dự án trên địa bàn Xây dựng Thao trường bắn Sư đoàn 324 Quân khu 

4 xã Thanh phong; hoàn thành cơ bản công tác bàn giao xử lý ranh giới giữa 

Công ty Cao su bàn giao cho UBND xã Thanh Đức; tiến hành thực hiện việc xây 
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dựng phương án sử dụng đất và cấp GCN từ quỹ đất thu hồi của các nông, lâm 

trường, tổng đội tại 6 xã; làm tốt công tác cấp, cấp đổi giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho người dân, đặc biệt là các trường hợp cấp lần đầu cho hộ gia 

đình cá nhân, cấp đổi sau đo đạc bản đồ địa chính. 

- Tăng cường tuyên truyền các quy định của pháp luật về bảo vệ môi 

trường. Nâng cao trách nhiệm của chính quyền địa phương, cán bộ, công chức 

thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường trên địa bàn; xử lý nghiêm đối với các địa 

phương để xẩy ra ô nhiễm môi trường. 

- Thực hiện tốt công tác giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của người 

dân liên quan đến lĩnh vực tài nguyên và môi trường. Nâng cao trách nhiệm 

trong công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường cho cán bộ cấp cơ 

sở. Xử lý kịp thời các vi phạm, sai phạm trong việc thực hiện các nhiệm vụ, 

công vụ được giao.  

2. Văn hóa - Xã hội 

2.1. Giáo dục và Đào tạo 

- Triển khai tổ chức thực hiện hiệu quả Đề án 2119-ĐA/UBND ngày 

20/9/2021 của UBND huyện về Quy hoạch lại mạng lưới trường, lớp nhằm nâng 

cao chất lượng giáo dục và xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn 2021- 

2025.  

- Chuẩn bị tốt các điều kiện để chủ động thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông (2018) đối với lớp 3 và lớp 7 trong năm học 2022- 2023. Tập trung 

đổi mới, tạo chuyển biến căn bản, mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả giáo dục và 

đào tạo; đẩy mạnh hoạt động giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng 

học sinh. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý giáo dục và đào tạo, tập trung khắc 

phục những hạn chế, bất cập trong dạy học và thi cử. Xây dựng môi trường giáo 

dục lành mạnh, dân chủ, kỷ cương.  

- Tiếp tục rà soát, xử lý có hiệu quả vấn đề thừa, thiếu giáo viên cục bộ; 

có kế hoạch để bồi dưỡng nghiệp vụ cho giáo viên THCS biệt phái/dạy liên cấp 

cho cấp tiểu học; bảo đảm đủ giáo viên theo định mức. Quan tâm đầu tư xây 

mới, sửa chữa các trường học xuống cấp, không đảm bảo an toàn cho công tác 

dạy học. Đẩy mạnh huy động, thu hút các nguồn lực để thực hiện xã hội hóa 

giáo dục, đào tạo. Củng cố, nâng cao chất lượng các trường đã đạt chuẩn quốc 

gia, đẩy nhanh tiến độ công nhận mới, công nhận lại trường đạt chuẩn quốc gia 

các cấp học. 

2.2. Công tác Y tế, Dân số 

- Tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân. 

Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới trạm y tế xã, thị trấn và bệnh 

viện tuyến huyện, y tế dự phòng, chủ động phòng, chống dịch bệnh. Tăng cường 

công tác kiểm tra việc chấp hành pháp luật đối với hành nghề y dược tư nhân, vệ 

sinh an toàn thực phẩm.  

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động truyền thông, quản lý và nâng 

cao chất lượng dân số, cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch 

hóa gia đình.  
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2.3. Văn hoá, Thông tin 

Tổ chức tuyên truyền, các hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân và các ngày 

lễ, kỷ niệm lớn trong năm 2022. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, 

thông tin, thể dục thể thao. Tổ chức thành công Đại hội thể dục thể thao huyện 

Thanh Chương lần thứ IX. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các 

dịch vụ văn hóa. Chỉ đạo thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” đi vào chiều sâu. Duy trì, nhân rộng các mô hình điển hình, các 

điểm sáng về văn hóa. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao quần chúng; tiếp 

tục đầu tư quy hoạch, xây dựng, bảo vệ, trùng tu tôn tạo các di tích lịch sử văn 

hóa. Nâng cao chất lượng tin bài, hoạt động của hệ thống truyền thanh và Trang 

thông tin điện tử huyện. Tiến hành vận hành hệ thống phòng họp trực tuyến phát 

huy hiệu quả. 

2.4. Công tác xóa đói, giảm nghèo và chính sách xã hội 

Triển khai thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, tiếp tục 

đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Đề án “Nâng cao hiệu đào tạo nghề, giải 

quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động, giai đoạn 2021-2025” và 

các đề án đã ban hành. Phối hợp các công ty, doanh nghiệp có tiềm năng đẩy 

mạnh công tác xuất khẩu lao động đảm bảo đúng quy trình, quy định của pháp 

luật. Chỉ đạo thực hiện tốt phong trào đền ơn đáp nghĩa, thực hiện đầy đủ, kịp 

thời các chế độ, chính sách, ưu đãi người có công. Thường xuyên chăm lo công 

tác an sinh xã hội; giải quyết kịp thời các kiến nghị liên quan đến công tác trợ 

giúp xã hội ngay tại cơ sở. Tăng cường công tác phòng, chống các tệ nạn xã hội; 

an toàn lao động. 

3. Quốc phòng, An ninh và lĩnh vực Nội chính 

3.1. Quốc phòng: Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận 

an ninh nhân dân và khu vực phòng thủ. Hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

quốc phòng và công tác quân sự địa phương năm 2022. Duy trì nghiêm công tác 

huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang; tiếp tục kiện toàn, xây 

dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong 

tình hình mới. Nắm chắc tình hình, giải quyết tốt các tình huống về QP-AN trên 

địa bàn. Chuẩn bị tốt về lực lượng, phương tiện tham gia phòng chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn, phòng chống cháy rừng và phòng chống dịch Covid-19. Tổ 

chức Diễn tập Khu vực phòng thủ huyện năm 2022 theo kế hoạch. Tăng cường 

công tác giáo dục quốc phòng, an ninh và hoàn thành chỉ tiêu giao quân năm 

2022.  

3.2. An ninh: Tăng cường đấu tranh, phòng chống các loại tội phạm; thực 

hiện quyết liệt, kiên quyết trấn áp, triệt phá tội phạm ma túy, tội phạm hình sự 

nghiêm trọng, “tín dụng đen”, các loại tội phạm gây bức xúc xã hội... Làm tốt 

công tác phòng chống cháy nổ và cứu nạn, cứu hộ. Chỉ đạo triển khai các giải 

pháp đồng bộ nhằm tiếp tục lập lại trật tự an toàn giao thông, đẩy lùi tai nạn giao 

thông trên địa bàn toàn huyện. Kịp thời tham mưu cấp uỷ, chính quyền chỉ đạo 

giải quyết dứt điểm các vấn đề nổi lên ngay tại cơ sở, không để bị động, bất ngờ, 

hình thành điểm nóng phức tạp.  
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3.3. Công tác đối ngoại: Làm tốt công tác đối ngoại nhân dân, đối ngoại 

biên phòng, đảm bảo an ninh, an toàn biên giới. Quản lý đoàn ra, đoàn vào theo 

đúng quy định.  

3.4. Thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo, phòng 

chống tham nhũng, lãng phí: Tăng cường quản lý Nhà nước về công tác tiếp 

dân, khiếu nại, tố cáo; chỉ đạo thực hiện quyết định, kết luận thanh tra, kiểm tra 

đã có hiệu lực pháp luật; kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, 

kéo dài trên địa bàn để có biện pháp chấm dứt khiếu kiện, đồng thời nâng cao 

trách nhiệm cho chính quyền, cán bộ cấp cơ sở. Tổ chức triển khai thực hiện có 

hiệu quả các cuộc thanh tra theo kế hoạch, các cuộc thanh tra, kiểm tra đột xuất, 

nhằm phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật. Duy trì công tác 

tiếp công dân thường xuyên và định kỳ theo quy định, nâng cao hiệu quả giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, góp phần đảm bảo ồn định tình hình an ninh và trật tự an 

toàn xã hội. 

3.5. Tư pháp: Tập trung công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp 

luật cho cán bộ và nhân dân; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; chăm lo, bảo 

đảm lợi ích, phát huy quyền làm chủ gắn với trách nhiệm của người dân. Tăng 

cường thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành; 

tiếp tục củng cố và nâng cao năng lực hoạt động của các tổ hòa giải cơ sở; làm 

tốt công tác hộ tịch, chứng thực.  

 4. Cải cách hành chính và xây dựng đội ngũ 

Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống 

chính quyền từ huyện đến cơ sở, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, 

đơn vị. Đẩy mạnh cải cách hành chính với nhiều biện pháp quyết liệt, trong đó 

tập trung kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính; đẩy mạnh ứng 

dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo điều hành hoạt động của chính quyền; 

nâng cao chất lượng phụ vụ của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả theo cơ chế 

một của tại UBND các cấp; thực hiện xin lỗi người dân và doanh nghiệp khi giải 

quyết công vụ chậm; thực hiện dịch vụ công mức độ 3 và mức độ 4 có hiệu quả. 

 Trên đây là Báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 và kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của UBND huyện Thanh Chương./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy; TT HĐND; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban chấp hành Huyện ủy; 

- Các Đại biểu HĐND huyện; 

- Trưởng các phòng, ngành cấp huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu VT, TCKH. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

Trình Văn Nhã 

 

 



 
 

 

TỔNG HỢP KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KT-XH NĂM 2021 

(Phụ lục kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND ngày      tháng  12  năm 2021) 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Nghị quyết 

HĐND giao  

KH 

UBND 

tỉnh 

giao 

Ƣớc 

TH 

năm 

2021 

SS KH 

Nghị 

quyết 

HĐND 

huyện 

giao (%) 

SS KH 

UBND 

tỉnh giao 

(%) 

Ghi chú 

I CHỈ TIÊU KINH TẾ        
        

1 
Tốc độ tăng trưởng giá trị 

sản xuất (Theo giá SS2010) 
% 7,5-8   5,75 76,7   Không đạt 

  Nông lâm ngư nghiệp % 3,91   4,72       

  Công nghiệp xây dựng % 10,20   11,09       

  Dịch vụ % 9,50   -0,06       

2 
Thu nhập bình quần đầu 

người 
Tr.đồng 45,8-46   43,7 95,4    Không đạt  

3 
Tổng vốn đầu tư toàn xã 

hội 
Tỷ đồng 3.300-3.400   3352 101,6    Đạt  

4 
Tổng sản lượng lương thực 

có hạt 

Nghìn 

tấn 
110-115 110,4 114,3 103,9 103,6  Vượt  

5 
Thu Ngân sách trên địa bàn 

(phân cấp huyện thu) 
Tr.đồng 145.170 145.170 180.265 124,2 124,2  Vượt  

6 
Diện tích chè trồng mới 

trong năm 
Ha 100   100,0 100,0    Đạt  

7 Tổng đàn trâu bò Con 78.400 78.400 76.625 97,7 97,7 Không đạt 

8 Tổng đàn lợn Con 113.000 113.000 105.506 93,4 93,4 Không đạt 

9 Tổng đàn gia cầm 1000con 2.700 2.700 2.428 89,9 89,9 Không đạt 

10 Trồng rừng tập trung Ha 2.100 2.100 2.200 104,8 104,8 Vượt 

11 Diện tích sắn cả năm Ha 2.000   2.290 114,5   Vượt 

12 
Xã đạt tiêu chí Quốc gia 

NTM tăng thêm trong năm 
xã 3   3 100   Đạt 

II 
CHỈ TIÊU VĂN HÓA-

XÃ HỘI 
              

1 
Số trường đạt chuẩn tăng 

thêm 
Trường 8 8 4 50,0 50,0 Không đạt 

2 
Tỷ lệ huy động trẻ 5 tuổi 

vào học mẫu giáo 
% 100   100 100,0   Đạt 

3 Mức giảm tỷ lệ sinh %o 0,3-0,4 0,2 0,37 123,3 185,0 Đạt 



 
 

 

4 
Mức giảm tỷ lệ sinh con 

thứ 3 so với năm 2020 
% 0,4-0,5 0,4 0 0,0 0,0 Không đạt 

5 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị 

suy dinh dưỡng 
% 12,0   12,0 100,0   Đạt 

6 
Tỷ lệ trạm y tế có bác sỹ 

công tác 
% 100   100 100,0   Đạt 

7 Số bác sỹ/vạn dân 
BS/Vạn 

dân 
5,0   5,0 100,0   Đạt 

8 
Tỷ lệ người dân tham gia 

BHYT 
% 94,5 90,04 83,8 88,7 93,1 Không đạt 

9 Số giường bệnh/vạn dân 
GB/vạn 

dân 
29,0   29,0 100,0   Đạt 

10 
Số xã đạt bộ tiêu chí Quốc 

gia về y tế  
xã 36   36 100,0   Đạt 

11 Tỷ lệ gia đình văn hóa % 86,9 85,0 86,9 100,0 102,2 Đạt 

12 Tỷ lệ khu dân cư văn hóa % 70 62 70 100,00 112,9 Đạt 

13 
Số xã có thiết chế VHTTTT 

đạt chuẩn tăng thêm 
Xã 2   5  250,0   Vượt 

14 
Số lao động được đào tạo 

nghề 
LĐ 4.740  4.740 4.442  93,7 93,7 Không đạt 

15 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 66,5 0% 65,0  97,7 0,0 Không đạt 

16 
Số người được tạo việc làm 

mới 
LĐ 3.200 2.800  2.630  82,2 93,9 Không đạt 

17 Tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn % 2,5 2.4-2.6 2,60     Đạt 

18 
Tỷ lệ hộ dân nông thôn 

dùng nước hợp vệ sinh 
% 97   97 100,0   Đạt 

19 
Tỷ lệ chất thải rắn tại Thị 

trấn, thị tứ được thu gom 
% 98   98,0 100,0   Đạt 

20 Tỷ lệ che phủ rừng % 53,7 52,83 53,25 99,2 100,8 Xấp xỉ đạt 
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