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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,  

quốc phòng - an ninh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 

 

    Kính gửi: HĐND huyện. 

  

Năm 2022, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid-19 diễn biễn phức tạp, Huyện ủy, HĐND, UBND huyện đã tập trung, 

huy động sự vào cuộc của toàn hệ thống chính trị, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát 

triển kinh tế - xã hội vừa kiểm soát tốt dịch bệnh. Do vậy, tình hình kinh tế - xã hội 

của huyện đạt được kết quả khá toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực, đời sống nhân 

dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

I. VỀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Lĩnh vực Nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới 

- Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng đạt 12.362,25 (tăng 211,69 ha so với 

năm 2021); Năng suất lúa cả năm ước đạt 125,17 tạ/ha (tăng 1% so với năm 2021, 

bằng 101,4% kế hoạch); Tổng sản lượng lương thực cây có hạt ước đạt 69,227 nghìn 

tấn (tăng 412 tấn so với năm 2021, bằng 103,3% KH); Xây dựng được 81 cánh đồng 

lớn với diện tích 3.210 ha (tăng 13 CĐL so với năm 2021), 18 mô hình liên kết trong 

trồng lúa với tổng diện tích 379 ha tại 7 xã, thị trấn. Có 06 doanh nghiệp tập trung 

300 ha để sản xuất hạt giống lúa lai F1, lúa chất lượng cao, rau củ quả hàng hóa và 

87 cá nhân tích tụ để sản xuất lúa chất lượng cao với diện tích 488,03 ha. 

- Công tác chăn nuôi - thú y và NTTS: Đã chỉ đạo, triển khai thực hiện tốt 

công tác phòng chống dịch bệnh, công tác tái đàn phát triển sản xuất, chăm sóc đàn 

vật nuôi, thủy sản, duy trì số lượng đàn gia súc, tập trung phát triển lợn, gia cầm và 

thủy sản: Toàn huyện có 48 cơ sở chăn nuôi trang trại (giảm 21 cơ sở so với năm 

2021). Trong đó có 2 cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, 10 cơ sở chăn nuôi 

trang trại quy mô vừa và 36 cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ. Tổng đàn lợn có 

61.500 con, gia cầm 728 nghìn con, trâu 786 con, bò 964 con. Sản lượng thịt hơi 

xuất chuồng năm 2022 ước đạt 17.775 tấn, trong đó sản lượng thịt lợn hơi là 14.988 

tấn (giảm 3,1% so với năm 2021, bằng 87,34% KH). Sản lượng thuỷ sản trên địa 

bàn huyện ước đạt 3.950 tấn (tăng 5,05% so với năm 2021, bằng 100% KH). 

- Công tác xây dựng Nông thôn mới: Đã chi đạo các xã triển khai thực hiện 

xây dựng NTM theo Bộ tiêu chí Quốc gia xây dựng NTM giai đoạn 2022-2025. 

Đến nay đã có 15/20 xã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn NTM nâng cao. Hiện 

đang quyết liệt chỉ đạo 05 địa phương (Xuân Thành, Xuân Đài, TT Xuân Trường, 

Xuân Ninh, Xuân Trung) đăng ký xây dựng NTM nâng cao và 03 địa phương 

(Xuân Thượng, Xuân Hòa, Xuân Kiên) xây dựng NTM kiểu mẫu năm 2022; quyết 

định công nhận 101 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu tại 16/20 xã, thị trấn. 
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- Tổ chức đánh giá, chấm điểm sản phẩm OCOP cấp huyện đối với 20 sản 

phẩm của 12 chủ thể sản xuất tham gia chương trình; lập hồ sơ trình Hội đồng của 

tỉnh đánh giá, chấm điểm, xếp hạng đối với 19 sản phẩm đảm bảo yêu cầu. 

- Thường xuyên chỉ đạo công tác quản lý nhà nước về đê điều, kiểm tra và 

bảo vệ công trình thủy lợi, xử lý khẩn cấp công trình PCTT trên địa bàn; Chỉ đạo 

phát quang, sửa chữa hư hỏng đê điều, một số công trình thủy lợi đảm bảo công tác 

PCTT và phục vụ sản xuất, đời sống của nhân dân với tổng kinh phí 243,461 triệu 

đồng trích từ quỹ PCTT huyện. 

2. Lĩnh vực tài nguyên - môi trường. 

- Công tác quản lý đất đai tiếp tục được tăng cường: đã thực hiện rà soát, điều 

chỉnh quy hoạch SDĐ huyện đến năm 2030, kế hoạch SDĐ năm 2022; lập hồ sơ trình 

Chính phủ thông qua danh mục dự án, công trình chuyển mục đích sử dụng đất trồng 

lúa theo quy định đối với dự án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần 

- Đường bộ ven biển và dự án xây dựng tuyến đường trục trung tâm huyện Hải Hậu 

đoạn qua địa bàn huyện Xuân Trường, đồng thời, triển khai công tác GPMB phục vụ 

thi công các dự án. Lập hồ sơ thay đổi về quy mô, địa điểm, vị trí và số lượng công 

trình, dự án trong quy hoạch SDĐ đến năm 2030 trình UBND tỉnh thông qua. Chỉ đạo 

rà soát, điều chỉnh quy hoạch SDĐ đến năm 2030 liên quan đến chỉ tiêu đất trồng lúa, 

báo cáo UBND tỉnh. Tổng hợp nhu cầu sử dụng đất của huyện năm 2023 trình Hội 

đồng thẩm định của tỉnh xem xét, quyết định và đã  tổ chức công khai kế hoạch sử 

dụng đất năm 2022 sau khi được UBND tỉnh phê duyệt.  

- Thực hiện cấp GCNQSD đất cho 157 hộ dân đấu thắng giá QSD đất tại 12 

xã, thị trấn, 07 trường hợp cấp GCNQSD đất lần đầu trong khu dân cư. Lập hồ sơ 

trình UBND tỉnh phê duyệt hồ sơ đấu giá QSD đất năm 2022 của 11 xã trên địa bàn, 

hiện đã được UBND tỉnh phê duyệt giá sàn của 10 xã; cấp đổi 3.094 GCNQSD đất 

nông nghiệp sau DĐĐT nâng tổng số GCN đã cấp sau dồn điện đổi thửa là 42.793 

giấy, đạt tỷ lệ 87,3%; công nhận quyền sử dụng đất cho 47 trường hợp sử dụng đất 

không hợp pháp theo Hướng dẫn số 42 và 1456 của Sở TN-MT; chuyển mục đích sử 

dụng đất vườn, ao trong khu dân cư cho 416 hộ gia đình, cá nhân.  

- Tích cực chỉ đạo triển khai công tác GPMB thực hiện các Dự án như: Dự 

án xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển; Dự 

án đầu tư xây dựng đường trục trung tâm huyện Hải Hậu đoạn qua huyện Xuân 

Trường; Dự án xây dựng điểm đón trả khách kinh doanh dịch vụ và bến xe tĩnh 

Thành Nam tại xã Xuân Ninh. 

- Các nhiệm vụ về bảo vệ môi trường được quan tâm chỉ đạo thường xuyên; 

phối hợp với Sở TN&MT kiểm tra việc chấp hành pháp luật về khoáng sản và bảo 

vệ môi trường trong khai thác khoáng sản đối với 02 doanh nghiệp; thẩm định 5 

báo cáo đánh giá tác động môi trường; 01 cấp phép môi trường cấp tỉnh. 

3. Sản xuất CN-TTCN, dịch vụ thương mại, giao thông - xây dựng. 

- Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (theo giá so sánh 2010) 

ước đạt 7.820 tỷ đồng bằng 100%KH, tăng 16,2% so với năm 2021, giá trị hàng hóa 

xuất khẩu quy đổi ước đạt 40,2 triệu USD bằng 100%KH, tăng 4% so với năm 2021. 

- Đã phê duyệt quy hoạch xây dựng chung 11/19 xã; đang hoàn thiện quy 

hoạch vùng huyện; điều chỉnh, bổ sung quy hoạch CCN Nam Điền, CCN Xuân Tiến 
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2, Khu công nghiệp Thượng - Thành,... tích hợp trong quy hoạch tỉnh để trình UBND 

tỉnh phê duyệt; hướng dẫn các nhà đầu tư triển khai thực hiện dự án đầu tư sản xuất 

của Công ty Cổ phần May Sông Hồng tại xã Xuân Hòa; thành lập CCN Xuân Tiến 2. 

- Đã triển khai, thi công xây dựng 13 dự án do Ban QLDA huyện đại diện 

làm chủ đầu tư, 03 công trình do Ban QLDA huyện làm chủ đầu tư và 60 dự án cấp 

xã do UBND xã làm chủ đầu tư, một số công trình, dự án đã hoàn thành và và đưa 

vào sử dụng như: Dự án xây mới 16 phòng học Trường tiểu học Xuân Phương, Dự 

án cải, nâng cấp đường Xuân Thủy - Nam Điền đoạn từ Tỉnh lộ 489C mới đến 

UBND xã Xuân Trung, Dự án cải tạo, nâng cấp đường Phú - Đài; công trình lắp 

đặt, nâng cấp hệ thống đèn điện chiếu sáng đô thị từ nút giao đầu cầu Lạc quần đến 

Trung tâm huyện và lắp đặt camera an ninh trên địa bàn huyện; công trình cải tạo, 

nâng cấp một số hạng mục Đền liệt sỹ huyện. 

- Chỉ đạo các lực lượng chức năng thường xuyên tổ chức kiểm tra, kiểm 

soát, xử lí các hành vi vi phạm pháp luật về ATGT. Đã xảy ra 05 vụ TNGT, làm 

chết 04 người, bị thương 02 người (không tăng, không giảm về số vụ, số người 

chết và số người bị thương so với năm 2021). 

- Hạ tầng lưới điện, viễn thông ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu phục vụ 

sản xuất kinh doanh và đời sống dân sinh. Công tác quản lý thị trường, phòng chống 

buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng 

được tăng cường. Các Đoàn kiểm tra liên ngành của huyện và Đội QLTT số 4 đã 

kiểm tra 202 vụ, phát hiện và xử lý 133 vụ vi phạm với số tiền 405,492 triệu đồng. 

4. Công tác tài chính - ngân hàng. 

- Tổng thu ngân sách ước đạt 195,350 tỷ đồng, bằng 106% dự toán trong đó: 

Thu thường xuyên 95,350 tỷ đồng =113% dự toán, thu tiền cấp QSD đất 100 tỷ đồng 

=100% dự toán. Chi ngân sách ước thực hiện 443,990 tỷ đồng =88% dự toán. 

- Tổng số vốn cho vay của NHCSXH huyện đạt 113 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 

310 tỷ đồng với 9.853 khách hàng vay; huy động vốn của NH NN&PTNT huyện ước 

đạt 3.370 tỷ đồng, dư nợ cho vay đạt 2.099 tỷ đồng với 6.140 khách hàng vay. 

5. Lĩnh vực văn hoá - xã hội. 

- Đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia thực hiện 

chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước; tuyên truyền chào mừng 

các ngày lễ lớn của đất nước, tỉnh, huyện. Tổ chức thành công Đại hội TDTT cấp 

cơ sở, Đại hội TDTT cấp huyện lần thứ IX năm 2022, lựa chọn các vận động viên 

tiêu biểu đạt thành tích xuất sắc tham dự Đại hội TDTT cấp tỉnh. 

+ Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa tiếp tục được đẩy 

mạnh. Toàn huyện có 1149/1166 đám cưới thực hiện theo NSVM (đạt 98,54%), 

1033/1041 đám hiếu thực hiện theo NSVM (đạt 99,23%), số đám tang thực hiện 

hỏa táng đạt 385/1041 đám (đạt 37%). Tỷ lệ hộ gia đình văn hoá đạt 88%; thôn, 

xóm, TDP văn hoá đạt 98,9%; 100% các cơ quan, đơn vị, trường học đạt văn hoá. 

+ Công tác bảo tồn, tu bổ tôn tạo di tích được quan tâm. Công tác Thông tin 

và Truyền thông tiếp tục được triển khai thực hiện có hiệu quả, chỉ đạo triển khai 

chuyển đổi số, số hóa hồ sơ, thực hiện thủ tục hành chính; xây dựng và triển khai 

Kế hoạch về Chuyển đổi số trong các cơ quan nhà nước huyện năm 2022. 
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- Ngành GDĐT tiếp tục triển khai thực hiện tốt “nhiệm vụ kép”: Vừa tập trung 

các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 vừa duy trì, triển khai các hoạt động giáo 

dục nhằm hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm năm học 2021-2022; Chỉ đạo 

triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập” trên địa bàn huyện giai đoạn 

2021-2030. Toàn huyện đã đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; chuẩn 

phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn phổ cập giáo dục THCS mức độ 3, chuẩn 

xoá mù chữ mức độ 2. Năm học 2021-2022, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 

99,6%. Kết quả thi vào lớp 10 THPT năm học 2022-2023 của huyện nhà liên tục nằm 

trong tốp dẫn đầu của tỉnh. Cơ sở vật chất các trường học được tăng cường, đảm bảo 

theo các tiêu chí theo chuẩn. Đã có thêm 6 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia 

trong đó có 3 trường mức 2; có 14 trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn. 

Đến nay, toàn huyện có 58/61 trường đạt chuẩn Quốc gia (22 trường mức 2), đạt 

95,08%; 51/61 trường đạt chuẩn Xanh - Sạch - Đẹp - An toàn đạt 83,6%. 

- Công tác y tế, dân số, chăm sóc sức khoẻ Nhân dân:  

+ Thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh; tăng cường giám sát tiêm phòng 

Covid-19 cho các đối tượng đảm bảo an toàn. Đến nay, đã tiêm vắc xin phòng Covid-19 

mũi 3 cho người trên 18 tuổi đạt tỷ lệ 99,7%, mũi 4 đạt 90,5%, tiêm vắc xin mũi 3 cho trẻ 

từ 12-17 tuổi đạt 65%, mũi 1 cho trẻ từ 5 đến dưới 12 tuổi đạt 90,8%, mũi 2 đạt 59%. 

+ Chất lượng chăm sóc sức khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân được nâng 

cao. Trung tâm Y tế huyện đã khám cho 78.775 lượt người = 90,6%KH, điều trị nội 

trú cho 9.633 lượt người đạt 83,3% KH; tỷ lệ trẻ em bị suy dinh dưỡng chiều cao 

12,79%, suy dinh dưỡng cân nặng 11,67%; chương trình tiêm chủng mở rộng cho 

trẻ em đạt 80%, tỷ suất sinh 15,41%o (giảm 0,16%o so với năm 2021), tổng số sinh 

toàn huyện 2.237 cháu, trong đó có 406 trường hợp sinh con thứ 3 (giảm 8,1% so 

với năm 2021), tỷ số giới tính khi sinh là 112 cháu trai/100 cháu gái. Đến nay, 100% 

số xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về y tế, 17/20 xã, thị trấn có bác 

sĩ làm việc tại Trạm y tế các xã, thị trấn; 166/179 thôn, xóm, TDP có y tế thôn. 

+ Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về hành nghề y, dược tư nhân và 

VSATTP: trong năm các đoàn kiểm tra liên ngành của huyện và các xã, thị trấn đã 

kiểm tra 322 cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, 24 cơ sở hành nghề y, dược tư 

nhân; lập biên bản xử lý 6 cơ sở vi phạm với tổng số tiền 11 triệu đồng. 

- Công tác lao động, việc làm và thực hiện các chính sách xã hội: Đã thực 

hiện đúng, đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người hưởng lương, BHXH, 

đối tượng chính sách và các đối tượng xã hội. Đã giải quyết cho 3.175 lao động có 

việc làm ổn định, trong đó tại địa phương là 2.275 lao động, ngoài huyện và xuất 

khẩu lao động là 900 lao động. Tỷ lệ hộ nghèo chung giảm còn 0,01%. Tỷ lệ bao 

phủ BHYT toàn dân ước đạt 95% = 100% KH. 

6. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh, thanh tra, tư pháp, tiếp dân. 

- Duy trì nghiêm chế độ thường trực SSCĐ, PCCN, công tác huấn luyện theo 

quy định. Hoàn thành nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022; 

thực hiện các khâu công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 theo Kế 

hoạch. Hoàn thành 100% công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao năm 2022 

bảo đảm an toàn; Tổ chức thành công diễn tập KVPT huyện, diễn tập chiến đấu 
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phòng thủ các xã, thị trấn năm 2022; mở 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 

118 đồng chí thuộc đối tượng 4; 02 lớp bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho 120 chức 

sắc, chức việc tôn giáo; Thực hiện tốt công tác Chính sách hậu phương Quân đội, 

đền ơn đáp nghĩa theo đúng quy định. 

- Công tác phòng, chống tội phạm và VPPL bảo đảm an ninh trật tự được 

giữ vững; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, kinh tế, xã hội 

quan trọng. Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên các lĩnh vực cơ bản được 

kiềm chế, giảm so với năm 2021, an ninh, trật tự cơ bản ổn định: trong năm lực 

lượng công an đã điều tra, phá án 17/17 vụ phạm pháp hình sự (giảm 14 vụ so với 

năm 2021); xử lý hành chính 99 vụ = 117 đối tượng vi phạm về trật tự xã hội, 33 vụ 

= 90 đối tượng về hành vi đánh bạc; xử lý 144 vụ = 152 đối tượng vi phạm về mua 

bán, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó khởi tố 36 vụ = 44 bị can. 

Đã tổ chức thực hiện Đề án 06/CP về phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, 

định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 

2025, tầm nhìn đến năm 2030; Triển khai công tác cấp đăng  xe ô tô tại Bộ phận 

một cửa huyện, đăng ký xe mô tô, xe gắn máy tại Công an 09/20 xã, thị trấn. Triển 

khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của cấp trên về công tác PCCC và cứu nạn cứu 

hộ trên địa bàn.  

- Công tác Tư pháp: Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục 

pháp luật, công tác quản lý nhà nước về tư pháp. Hoạt động của các tổ hòa giải 

được duy trì thường xuyên, trong năm các tổ hòa giải ở cơ sở đã tiếp nhận 38 vụ 

việc, hòa giải thành 20 vụ việc, đang hòa giải 04 vụ việc. 

- Công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng: UBND huyện đã tiếp tổng 

123 lượt công dân, tiếp nhận và xử lý 54 đơn, trong đó có 42 đơn đủ điều kiện xử 

lý tương ứng với 42 vụ việc; UBND các xã, thị trấn tiếp 64 lượt công dân, tiếp 

nhận và xử lý 58 đơn. Tổ chức 02 cuộc thanh và 01 cuộc kiểm tra tại các xã, thị 

trấn, các đơn vị trường học trên địa bàn huyện. 

7. Công tác xây dựng chính quyền, thực hiện chính sách tôn giáo.  

- Phối hợp, tổ chức các lớp bồi dưỡng đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã 

nhiệm kỳ 2021-2026; kiện toàn trưởng thôn, xóm, Tổ trưởng TDP nhiệm kỳ 2021-

2026; quyết định phê duyệt danh sách và kinh phí chi trả cho người hoạt động không 

chuyên trách dôi dư sau khi thực hiện việc sáp nhập thôn, xóm TDP theo quy định. 

- Chỉ đạo rà soát, triển khai kế hoạch tuyển dụng công chức xã, thị trấn; tổ 

chức kiện toàn, bổ sung các 11 chức danh Phó Chủ tịch UBND và 01 chức danh Phó 

Chủ tịch HĐND xã còn thiếu khuyết. 

- Chỉ đạo, triển khai đồng bộ thực hiện các nhiệm vụ CCHC theo kế hoạch;  

đẩy mạnh công tác chuyển đổi số. Nâng cao chất lượng giải quyết TTHC trên môi 

trường điện tử. Triển khai thực hiện Nghị định số 107/2021/NĐ-CP ngày 

06/12/2021 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một 

cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính; chủ động thực hiện tốt nhiệm 

vụ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết TTHC tại Bộ phận Một cửa cấp huyện, cấp xã. 
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- Các phong trào thi đua được phát động mạnh mẽ. Kịp thời phát hiện, tôn 

vinh, khen thưởng những tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, những mô hình mới, 

nhân tố mới, gương người tốt, việc tốt trong các phong trào thi đua. Việc xét khen 

thưởng được thực hiện kịp thời, chặt chẽ, đúng đối tượng, đúng thành tích; công 

khai, công bằng, dân chủ, đúng quy trình thủ tục.  

- Thực hiện công tác QLNN đối với các hoạt động tôn giáo theo quy định; 

động viên các tổ chức tôn giáo sống tốt đời đẹp đạo, chấp hành nghiêm các chủ 

trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương. 

* Những tồn tại, hạn chế: 

- Một số địa phương vẫn còn diện tích ruộng bỏ hoang nhiều nhưng chưa có 

phương án xử lý phù hợp. Hầu hết các địa phương không quan tâm chỉ đạo các mô 

hình sản xuất theo tiêu chí nông thôn mới cũng như việc sử dụng kinh phí hỗ trợ 

đất lúa. Công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm ở một số địa phương 

còn lơ là, đặc biệt là công tác tuyên truyền phòng, chống dịch. 

- Cấp ủy, chính quyền một số địa phương còn lúng túng trong lãnh đạo, chỉ 

đạo triển khai xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu và phát triển sản phẩm OCOP. 

- Công tác quản lý nhà nước về đê điều, kiểm tra bảo vệ công trình thuỷ lợi ở 

một số địa phương có biểu hiện buông lỏng (xã Xuân Ninh, thị trấn Xuân Trường). 

- Việc triển khai thực hiện phân loại rác thải tại nguồn, thu gom xử lý rác thải 

chưa đạt yêu cầu (Xuân Ninh, TT Xuân Trường, Xuân Châu). 

- Công tác QLNN về đất đai ở nhiều địa phương còn hạn chế; các vi phạm 

phát sinh sau Nghị quyết 17 của Tỉnh uỷ chưa được giải quyết còn tồn đọng nhiều; 

việc chấp hành chế độ báo cáo không nghiêm túc (vụ việc xảy ra không báo cáo, 

báo cáo không đầy đủ, không kịp thời); việc lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết các vi 

phạm của một số cấp ủy, chính quyền chưa kiên quyết, còn né tránh, ngại va chạm. 

- Lãnh đạo một số địa phương có thái độ thờ ơ trong việc thực hiện các 

nhiệm vụ do Huyện uỷ, HĐND, UBND huyện giao sau các buổi tiếp dân, giải 

quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo. 

- Việc thực hiện nhiệm vụ Cải cách hành chính, nâng cao chỉ số cải cách 

hành chính có nơi còn hạn chế.  

II. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ NĂM 2023 

1. Tiếp tục duy trì diện tích gieo sạ, cánh đồng lớn, khuyến khích tích tụ 

ruộng đất tập trung, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất trồng lúa... Khuyến khích các doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, 

kết nối thị trường, quảng bá sản phẩm nông nghiệp hàng hóa chủ lực gắn với thực 

hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ trong sản xuất nông nghiệp. Kiểm soát chặt chẽ 

chất lượng con giống; phát triển cơ sở sản xuất con giống đảm bảo chất lượng và 

an toàn dịch bệnh. Tiếp tục thực hiện hiệu quả chương trình xây dựng NTM nâng 

cao kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-

2025; phấn đấu năm 2023 có có từ 2 xã trở lên đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. 

Tiếp tục triển khai đồng bộ Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) gắn với 

https://xuantruong.namdinh.gov.vn/?pageid=27223&p_steering=76980
https://xuantruong.namdinh.gov.vn/?pageid=27223&p_steering=76980
https://xuantruong.namdinh.gov.vn/?pageid=27223&p_steering=76980
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xây dựng thương hiệu để khai thác tối đa tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trưng 

của các địa phương, tạo điều kiện thúc đẩy tiêu thụ sản phẩm. 

2. Tổ chức thực hiện tốt Kế hoạch sử dụng đất năm 2023; quản lý đất đai 

theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; kiên quyết ngăn chặn và xử lý nghiêm theo 

quy định của pháp luật đối với các vi phạm về đất đai. Tiếp tục tập trung thực hiện 

Nghị quyết 17, Kết luận số 43 của BCH Đảng bộ tỉnh, Nghị quyết 29 của BCH 

Đảng bộ huyện. Trong đó, tập trung giải quyết các vi phạm đã phát sinh; đồng thời, 

tiếp tục xử lí các vi phạm về đất đai theo Hướng dẫn số 42 và Hướng dẫn số 1456 

của Sở TN&MT. Hoàn thành việc cấp GCN quyền sử dụng đất sau dồn điền đổi 

thửa theo kế hoạch. Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án: Dự án 

xây dựng tuyến đường bộ mới Nam Định – Lạc Quần – Đường bộ ven biển; Dự án 

đầu tư xây dựng đường trục trung tâm huyện Hải Hậu đoạn qua huyện Xuân 

Trường; Dự án xây dựng điểm đón trả khách kinh doanh dịch vụ và bến xe tĩnh 

Thành Nam tại xã Xuân Ninh. 

Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án quản lý, xử lý rác thải sinh 

hoạt trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2020-2025. Thực hiện nghiêm đánh giá tác động 

môi trường; phối hợp kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện các yêu cầu về bảo 

vệ môi trường đối với các dự án đầu tư trên địa bàn huyện theo quy định và xử lý 

nghiêm các vi phạm. 

3. Triển khai hiệu quả, kịp thời các chính sách, quy định của Nhà nước nhằm 

tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh 

doanh, xuất khẩu và xúc tiến thương mại. Hỗ trợ, tạo điều kiện để các doanh 

nghiệp tiếp cận nguồn vốn tín dụng, tiếp cận và nhanh chóng hoàn thành các thủ 

tục về đất đai và thủ tục đầu tư. Tập trung thu hút, phát triển các ngành công 

nghiệp có công nghệ hiện đại; giá trị gia tăng cao và có khả năng đóng góp lớn cho 

nguồn thu ngân sách và một số ngành công nghiệp có thế mạnh của huyện.... Phấn 

đấu năm 2023, giá trị sản xuất CN-TTCN (theo giá so sánh 2010) đạt 9.071 tỷ 

đồng, giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 41,9 triệu USD. Tập trung huy động nguồn 

lực, kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng hạ tầng khu công nghiệp Thượng - Thành có 

quy mô 240ha; hướng dẫn, tạo điều kiện về hồ sơ, thủ tục thuộc thẩm quyền của cấp 

huyện cho các nhà đầu tư thứ cấp tham gia đầu tư SXKD tại cụm công nghiệp Xuân 

Tiến - giai đoạn 2. 

4. Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, phấn đấu hoàn 

thành vượt mức dự toán thu ngân sách tỉnh giao. Quản lý chặt chẽ, khai thác tốt các 

nguồn thu, phấn đấu tăng thu, giảm bội chi, triệt để tiết kiệm chi ngân sách nhà 

nước; tăng cường công tác kiểm tra thuế, xử lý nợ đọng thuế, phát hiện, xử lý 

nghiêm các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, gian lận thuế. Quản lý chặt 

chẽ công tác chi ngân sách, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.  

5. Lĩnh vực văn hóa - xã hội: 

- Tổ chức tốt các hoạt động văn hoá, thể thao phục vụ nhiệm vụ chính trị và 

nhu cầu thông tin giải trí của nhân dân. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” trong giai đoạn mới, Đề án đẩy 

mạnh vận động thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, mừng thọ 

và lễ hội.  
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- Triển khai thực hiện danh mục sách giáo khoa lớp 4, lớp 8 và lớp 11 theo 

Chương trình Giáo dục phổ thông mới; Kế hoạch thực hiện Đề án “Tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong giáo dục và đào tạo giai đoạn 

2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Nâng cao chất lượng dạy học ngoại ngữ, 

đặc biệt là tiếng Anh ở các cấp học. Tăng cường giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, 

bảo đảm an toàn trường học; quan tâm đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nâng cao tỷ 

lệ trường đạt chuẩn quốc gia, trường xanh - sạch - đẹp – an toàn.  

- Nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho 

nhân dân; chủ động triển khai các giải pháp phòng chống dịch bệnh; tiếp tục duy 

trì sẵn sàng, đầy đủ nhân lực, cơ sở vật chất, thuốc men, trang thiết bị y tế,.... phục 

vụ công tác phòng, chống dịch và tiêm vacxin phòng Covid-19. Giải quyết kịp thời 

chế độ, chính sách cho các đối tượng; triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo, 

hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản xuất, tăng thu nhập để thoát 

nghèo bền vững; đổi mới phương pháp, nâng cao chất lượng đào tạo nghề đáp ứng 

với yêu cầu của thị trường trong tình hình mới. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

vận động, mở rộng các đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế để tiến 

tới bảo hiểm y tế toàn dân, bảo hiểm xã hội cho mọi người lao động 

6. Lĩnh vực Quốc phòng - An ninh, nội chính: Duy trì nghiêm chế độ thường 

trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp với các lực lượng giữ vững an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ; giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và huấn luyện cho 

các đối tượng theo kế hoạch. Làm tốt công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt nhiệm vụ công tác tư pháp, kế hoạch thanh 

tra năm 2023; duy trì thường xuyên công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư, giải 

quyết dứt điểm khiếu nại tố cáo ngay từ cơ sở, không để xảy ra tình trạng khiếu 

kiện kéo dài, vượt cấp, nhất là các vụ việc đông người phức tạp, kéo dài 

7. Triển khai các nhiệm vụ xây dựng chính quyền điện tử, Đề án xây dựng đô 

thị thông minh. Tập trung đẩy nhanh tiến độ triển khai các nội dung công việc cụ 

thể thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực 

điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 

2030”. Tiếp tục làm tốt công tác TĐKT, nhất là trong chỉ đạo xây dựng và ban 

hành các tiêu chí thi đua năm 2023, tổ chức thực hiện nghiêm túc việc bình xét, 

xếp loại TĐKT. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ liên quan sáp nhập thôn, xóm, 

TDP theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về 

tôn giáo; chỉ đạo hướng dẫn các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động tôn giáo theo 

quy định của pháp luật; chủ động nắm bắt và giải quyết kịp thời các vấn đề tôn 

giáo phát sinh trên địa bàn. 

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2022; phương hướng, nhiệm vụ năm 2023 của UBND 

huyện Xuân Trường./. 

 

-   ỦY BAN NHÂN DÂN 
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