
ỦY BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

HUYỆN XUÂN TRƯỜNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:         /UBND-VP 
V/v xây dựng dự thảo báo cáo tổng kết 

năm 2022, nhiệm vụ năm 2023 

Xuân Trường, ngày       tháng 10 năm 2022 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan của tỉnh đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh về việc thực hiện chế độ thông tin,  

báo cáo, UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn xây dựng dự thảo báo cáo ước thực hiện kết quả các nhiệm vụ năm 

2022, cụ thể: 

- Báo cáo phải nêu rõ kết quả thực hiện so với kế hoạch đề ra (ước thực 

hiện) và so sánh tăng, giảm so với năm 2021. 

- Nguyên nhân kết quả đạt được; những khó khăn, vướng mắc và những đề 

xuất, kiến nghị. 

- Dự kiến phương hướng, nhiệm vụ  và các chỉ tiêu kế hoạch thực hiện năm 2023. 

- Các cơ quan chuyên môn ngoài việc tổng hợp báo cáo bằng văn bản, chủ 

động phối hợp với Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thống kê tổng hợp, đánh 

giá kết quả ước thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022 và xây dựng chỉ 

tiêu thực hiện năm 2023 (theo biểu mẫu gửi kèm). 

Báo cáo của các cơ quan, đơn vị gửi về UBND huyện bằng văn bản có ký  

số điện tử (đối với các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp; UBND các xã, thị 

trấn) kết hợp gửi bản mềm vào hòm thư điện tử theo địa chỉ: 

vpxuantruong.xtg@namdinh.gov.vn trước ngày 03/11/2022. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị liên quan; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn nghiêm túc thực hiện nội dung Công văn này. Giao Văn phòng 

HĐND&UBND huyện đôn đốc tiến độ nộp báo cáo của các cơ quan, đơn vị, tổng 

hợp báo cáo UBND huyện theo quy định./. 
 

Nơi nhận:  
- Thường trực UBND huyện; 
- Như trên; 
- Cổng TTĐT; 
- Lưu VT. 
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Tổng hợp kết quả thực hiện các chỉ tiêu năm 2022 

và dự kiến thực hiện năm 2023 

(Kèm theo Công văn số         /UBND-VP ngày      tháng 10 năm 2022) 

 

Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

TH năm 

2021 

Kế hoạch 

2022 

Ước thực hiện 

năm 2022 

Kế hoạch 

năm 2023 

I. Các chỉ tiêu kinh tế      

1. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất 

(theo giá so sánh 2010) 
% 12,7 12,95   

2. Cơ cấu kinh tế       

  - Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản % 10,33 10,13   

  - Công nghiệp, xây dựng % 66,38 65,14   

- Dịch vụ % 23,29 24,73   

3. Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất 

ngành Nông nghiệp - Thủy sản 
% 2,62 2,35   

- Năng suất lúa  tạ/ha 124,3 123,5    

- Sản lượng lương thực (cây có hạt)  
Nghìn 

tấn 
68.651  67.000    

- Giá trị thu được trên ha canh tác 

(theo giá hiện hành) 

triệu 

đồng 
103 105   

- Tổng đàn lợn  
Nghìn 

con 
67.000  70.500    

- Sản lượng thịt lợn hơi xuất 

chuồng  

Nghìn 

tấn 
16.600  17.161    

4. Cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất sau dồn điền đổi thửa 

Nghìn 

giấy 
3.522 2000   

- Tỷ lệ rác thải sinh hoạt được thu 

gom  
% 95 97   

5. Giá trị sản xuất CN-TTCN (theo 

giá so sánh 2010) 

1000 tỷ 

đồng 
6.726  10.024    



Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

TH năm 

2021 

Kế hoạch 

2022 

Ước thực hiện 

năm 2022 

Kế hoạch 

năm 2023 

- Giá trị hàng hoá xuất khẩu 
Triệu 

USD 
38,2  40,2    

6. Thu ngân sách trên địa bàn 
Tỷ 

đồng 
359,555 184,3   

II. Các chỉ tiêu xã hội      

1. Tạo việc làm mới cho lao động Người 3.150  3.175    

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn 

nghèo tiếp cận đa chiều)  
% 0,15 0,1   

2. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 96 95   

3. Giảm tỷ suất sinh  ‰ 0,15 0,15   

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy 

dinh dưỡng (theo cân nặng) 
% 11,67 11,4   

 4. Các chỉ tiêu về văn hóa      

- Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia 

đình văn hóa 
% 87 88   

- Tỷ lệ xóm (thôn), tổ dân phố đạt 

danh hiệu văn hóa 
% 94 98   

- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn 

văn hóa 
% 100 100   
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