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PHẦN I 

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện 

và kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội năm 2020 

I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN 

Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện, nhiệm kỳ 2016- 2021. 

UBND huyện báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2020, với các 

nội dung sau:  

1. Thực hiện Chương trình công tác của UBND huyện 

 Năm 2020 là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ XXIV và Kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội, giai đoạn 2016- 2020; ngay từ 

đầu năm UBND huyện đã chủ động xây dựng chương trình công tác năm trên cơ 

sở Nghị quyết số 16-HU/NQ ngày 11/12/2019 của BCH Đảng bộ huyện, Nghị 

quyết số 09/NQ-HĐND ngày 14/12/2019 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát 

triển kinh tế- xã hội năm 2020 và Kế hoạch số 08/KH-UBND ngày 17/01/2020 

của UBND tỉnh về nhiệm vụ giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện kế 

hoạch phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020. 

Ngày 16/12/2019, UBND huyện đã tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ 

phát triển kinh tế- xã hội và giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 cho các cơ 

quan, đơn vị với tinh thần chủ động, quyết liệt. Cùng với chương trình công tác 

năm, UBND huyện đã ban hành chương trình công tác từng tháng và phân công 

lãnh đạo UBND huyện trực tiếp chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực phụ trách. Chỉ đạo 

các cơ quan, các xã, thị trấn tập trung thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế- 

xã hội và dự toán NSNN năm 2020 theo chương trình công tác, phù hợp với tình 

hình thực tế địa phương, cơ quan, đơn vị. Hằng tuần, hằng tháng đều thông báo 

chương trình công tác đến các cơ quan, đơn vị và đăng tải trên Cổng thông tin 

điện tử huyện để các cơ quan, đơn vị chủ động tổ chức thực hiện. 

UBND huyện tập trung chỉ đạo, điều hành, phân công và đôn đốc các cơ 

quan, đơn vị chuẩn bị các báo cáo, kế hoạch, đề án trình Ban Thường vụ Huyện 

ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện và HĐND huyện.  

 2. Thực hiện Quy chế làm việc của UBND huyện 

Tập thể UBND huyện thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế làm 

việc, chương trình công tác năm và các nhiệm vụ công tác trọng tâm; chỉ đạo 

quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, hiệu quả các giải pháp thực hiện nhiệm vụ kép là 

ổn định, duy trì các hoạt động kinh tế- xã hội, đời sống nhân dân và đảm bảo 
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phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên 

UBND huyện thực hiện nghiêm nguyên tắc tập trung dân chủ, chủ động trong 

điều hành xử lý công việc theo phân công; phát huy vai trò tập thể gắn với đề 

cao trách nhiệm cá nhân; mọi quyết định, hoạt động điều hành được dân chủ 

bàn bạc và thống nhất cao giữa Chủ tịch, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên 

UBND huyện.  

Chủ tịch, các Phó Chủ tich UBND huyện đã chủ trì nhiều cuộc họp chuyên 

đề để xử lý, giải quyết những khó khăn, vướng mắc, như: Giải phóng mặt bằng; 

vi phạm đất đai, đê điều, công trình thủy lợi; tiến độ thực hiện các dự án và xây 

dựng nông thôn mới nâng cao. Tham gia đầy đủ các buổi giao ban tuần giữa 

Thường trực Huyện ủy, lãnh đạo HĐND và lãnh đạo UBND huyện để trao đổi, 

thảo luận về tiến độ, kết quả thực hiện nhiệm vụ và xử lý các kiến nghị của các 

cơ quan, đơn vị, đồng thời thảo luận thống nhất chủ trương trong lãnh đạo, chỉ 

đạo, điều hành theo chương trình công tác đảm bảo kịp thời, hiệu quả.  

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, các phiên họp thường kỳ của UBND 

huyện không được tổ chức theo quy định, song việc đánh giá tình hình và kết quả 

thực hiện nhiệm vụ kinh tế- xã hội trong tháng, quý; xác định các nhiệm vụ trọng 

tâm và giải pháp thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội tháng, quý tiếp theo, 

đặc biệt là công tác phòng chống dịch Covid-19 được UBND huyện tổng hợp đăng 

tải kịp thời, hạn chế hội họp đông người, triển khai và tăng cường họp trực tuyến 

để các cơ quan, địa phương tổ chức thực hiện; năm 2020 UBND huyện đã tổ chức 

35 hội nghị và 04 hội nghị trực tuyến để thông qua các báo cáo, kế hoạch và triển 

khai thực hiện các nhiệm vụ. 

Thực hiện chương trình công tác, trong bối cảnh dịch Covid-19 diễn biến 

phức tạp, đặc biệt trong thời gian giãn cách xã hội; Chủ tịch, các Phó Chủ tịch 

UBND huyện đã tăng cường thời gian đi kiểm tra, đôn đốc cơ sở, nhất là công tác 

phòng, chống dịch Covid-19, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, tháo khó khăn vướng 

mắc trong sản xuất kinh doanh, công tác GPMB thực hiện các dự án và xây dựng 

nông thôn mới, …; do vậy những khó khăn vướng mắc và các vấn đề phát sinh 

được giải quyết kịp thời, cơ bản ngay tại cơ sở. Thực hiện nghiêm công tác tiếp 

công dân; chỉ đạo, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố cáo và các kiến nghị, 

phản ánh của công dân, đảm bảo quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân. 

Trong năm 2020, UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện đã ban hành 6.201 

văn bản chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo quốc phòng, an 

ninh; trong đó: 4.753 quyết định, 04 chỉ thị, 170 thông báo, 186 báo cáo, 60 kế 

hoạch, 644 công văn và 384 văn bản khác. Các văn bản của UBND huyện ban 

hành đảm bảo thẩm quyền, thể thức, kịp thời và phù hợp với tình hình thực tế của 

địa phương, chỉ đạo, điều hành đồng bộ trên các lĩnh vực công tác. Tiếp nhận và 

xử lý 9.501 văn bản đảm bảo kịp thời, đúng quy định1. Đồng thời, với việc ban 

hành các văn bản, UBND huyện kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện của các 

cơ quan, các xã, thị trấn; tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nội dung có 

                                                 
1 9.501 văn bản, gồm: 3.300 văn bản đến, 6.201 văn bản đi. 
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tính chất chuyên đề, quan trọng; đồng thời rút kinh nghiệm trong công tác chỉ 

đạo, điều hành, chấn chỉnh, khắc phục kịp thời những tồn tại. 

3. Hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước 

Thường xuyên quan tâm công tác lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao kỷ luật, kỷ 

cương, đạo đức, trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức; việc 

triển khai thực hiện các nhiệm vụ, kết luận, ý kiến chỉ đạo của UBND huyện, 

lãnh đạo UBND huyện. Đối với các nhiệm vụ UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 

giao, UBND huyện đã triển khai kịp thời, hiệu quả, thực hiện đúng chế độ thông 

tin báo cáo; trong năm có 04 việc quá hạn là do các cơ quan chuyên môn chưa 

chủ động tham mưu và nhân viên văn thư chưa xử lý trên phần mềm đôn đốc 

nhắc việc của UBND tỉnh khi đã hoàn thành nhiệm vụ giao. 

Các cơ quan, đơn vị và các xã, thị trấn đã thực hiện tốt Quy chế làm việc 

của UBND huyện, cũng như sự chỉ đạo, điều hành của UBND huyện; ý thức chấp 

hành sự chỉ đạo, điều hành chuyển biến tích cực; kỷ cương, kỷ luật, tinh thần 

trách nhiệm trong thực thi công vụ luôn được nêu cao, hiệu quả và chất lượng 

công việc được nâng lên (chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của huyện xếp 

thứ 3/10 huyện, thành phố). 

4. Mối quan hệ phối hợp giữa UBND huyện với Huyện ủy, HĐND 

huyện, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể 

UBND huyện cụ thể hóa các Nghị quyết, Chỉ thị của Huyện ủy thành các 

văn bản hành chính để tổ chức triển khai thực hiện; định kỳ báo cáo Ban Thường 

vụ Huyện ủy các lĩnh vực công tác và xin ý kiến về những vấn đề quan trọng, 

theo Quy chế hoạt động của Huyện ủy; giữ mối quan hệ chặt chẽ với Thường trực 

HĐND huyện trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết, kết luận của Ban 

Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp hành Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND 

huyện; chuẩn bị đầy đủ các nội dung trình Ban Thường vụ Huyện ủy, Ban chấp 

hành Đảng bộ huyện và kỳ họp HĐND huyện; phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi 

để các Ban của HĐND huyện, đại biểu HĐND huyện giám sát hoạt động của các 

cơ quan, đơn vị; kịp thời thông tin tình hình kinh tế- xã hội, công tác chỉ đạo điều 

hành và kết quả giải quyết các đề xuất, kiến nghị của cử tri phục vụ công tác 

giám sát, phản biện xã hội theo yêu cầu của Thường trực HĐND huyện và 

Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. 

UBND huyện thực hiện tốt quy chế phối hợp hoạt động, thông tin kịp thời 

tình hình kinh tế- xã hội, công tác chỉ đạo điều hành và giải quyết các đề xuất, 

kiến nghị của cử tri tới Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức đoàn thể 

của huyện để phục vụ công tác giám sát, phản biện xã hội; tạo điều kiện thuận lợi 

để Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các đoàn thể nhân dân tham gia xây dựng 

chính quyền, phối hợp vận động nhân dân tích cực tham gia các phong trào thi 

đua; đồng thời lắng nghe, tiếp thu những phản ánh về tâm tư, nguyện vọng chính 

đáng của nhân dân để có biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phù hợp, góp 

phần xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh, xây dựng nông thôn mới bền 

vững. Phối hợp làm tốt công tác tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội, 

HĐND tỉnh và HĐND huyện.   
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II. TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2020 

Năm 2020, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trong điều kiện gặp 

nhiều khó khăn, nhất là đại dịch Covid-19. Với sự quyết tâm của cả hệ thống 

chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, tình hình kinh tế- xã hội trên địa 

bàn huyện vẫn duy trì ổn định và có bước phát triển, hoàn thành và vượt 11/14 

chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu (có biểu chi tiết kèm theo). Kết quả thực hiện cụ 

thể trên các lĩnh vực, như sau:    

1. Nông nghiệp và PTNT 

Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản (giá so sánh 2010) 2.087 tỷ đồng, đạt 

106,37% kế hoạch, bằng 102,39% so với cùng kỳ. 

1.1. Trồng trọt 

Tổng diện tích trồng lúa cả năm 14.229 ha, bằng 100,45% so với cùng kỳ 

(tăng 64 ha), năng suất cả năm 120,08 tạ/ha, bằng 100,61% so với cùng kỳ; sản 

lượng lúa 86.047 tấn, bằng 100,23% so với cùng kỳ; giá trị sản phẩm 115,85 triệu 

đồng/ha canh tác (giá hiện hành), bằng 103,36% so với cùng kỳ. 

- Vụ xuân trồng được 7.390 ha, bằng 99,08% so với cùng kỳ, trong đó 

diện tích gieo sạ 4.353 ha, bằng 95,3% so với cùng kỳ, bằng 58,9% diện tích gieo 

cấy; năng suất 71,23 tạ/ha, bằng 99,2% so với cùng kỳ; sản lượng 52.639 tấn, 

bằng 98,3% so với cùng kỳ (lúa chất lượng cao 47.820 tấn, chiếm 90,8% tổng sản 

lượng lúa, tăng 4% so với cùng kỳ). 

- Vụ mùa trồng được 6.839 ha, bằng 101,9% so với cùng kỳ; năng suất 

48,85 tạ/ha, bằng 102,69% so với cùng kỳ; sản lượng 33.409 tấn, bằng 104,71% 

so với vùng kỳ. 

Trồng được 2.296 ha cây màu các loại, bằng 86,9% so với cùng kỳ; trong 

đó: Cây màu vụ Đông Xuân 1.574 ha; cây màu Hè Thu 722 ha. Trồng được 

30.135 cây mùa xuân phân tán các loại, đạt 40% kế hoạch. 

1.2. Chăn nuôi, thủy sản 

Đến ngày 13/02/2020, UBND huyện công bố hết bệnh Dịch tả lợn Châu 

Phi  trên địa bàn huyện; hoàn thành hỗ trợ 95 tỷ đồng cho hộ chăn nuôi và công 

tác tiêu hủy lợn chết do dịch tả Châu Phi tại 21 xã, thị trấn đảm bảo kịp thời, 

đúng quy định. Sản lượng thịt hơi xuất chuồng ước đạt 25.201 tấn, bằng 

103,41% so với cùng kỳ; trong đó thịt lợn hơi xuất chuồng 21.120 tấn, bằng 

112,28% kế hoạch, bằng 103,29 so với cùng kỳ. 

Thời điểm 01/10: Tổng đàn lợn 83.112 con, bằng 110,24% so với cùng kỳ; 

đàn trâu 579 con, bằng 99,31% so với cùng kỳ; đàn bò 1.105 con, bằng 99,01% 

so với cùng kỳ; đàn gia cầm 985.500 con, bằng 98,55% so với cùng kỳ. 

Kết quả tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm: 

- Vụ xuân: Tiêm vắc xin dịch tả cho 19.224 con lợn, tại 20/21 xã, thị 

trấn2, đạt 64,1% kế hoạch; tiêm vắc xin LMLM cho 2.029 con trâu, bò, dê, tại 

                                                 
2 Xã Trực Thắng chưa tiêm. 
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18/21 xã, thị trấn3, đạt 101,5% kế hoạch và 2.733 con lợn tại 14/21 xã, thị 

trấn4, đạt 68,3% kế hoạch; tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho 5.066 con chó, tại 

20/21 xã, thị trấn5, đạt 46,1% kế hoạch. 

- Vụ thu: Tiêm phòng vắc xin dịch tả cho 20.741 con lợn, tại 21/21 xã, thị 

trấn, đạt 59,3% kế hoạch; tiêm phòng vắc xin LMLM cho 2.184 con trâu, bò, dê, 

tại 19/21 xã, thị trấn6 và 2.643 con lợn, tại 20/21 xã, thị trấn7, đạt 52,9% kế 

hoạch; tiêm phòng vắc xin dại cho 2.480 con chó, tại 21/21 xã, thị trấn, đạt 29,2% 

kế hoạch. 

Sản lượng thủy sản khai thác, nuôi trồng ước đạt 8.563 tấn8, đạt 106,79% 

kế hoạch, bằng 109,56% so với cùng kỳ. Tuyên truyền, hướng dẫn 05/06 chủ tàu 

cá có chiều dài tàu từ 15m trở lên lắp đặt thiết bị giám sát hành trình và hoàn 

thiện hồ sơ hỗ trợ kinh phí. 

1.3. Thủy lợi- phòng chống thiên tai 

Nạo vét, đào đắp 209.802 m3 thủy lợi đông xuân 2019- 20209, đạt 121,9% 

kế hoạch; sửa chữa 660/867 công trình thủy lợi10.  

Chỉ đạo các xã, thị trấn có đê xây dựng và thực hiện kế hoạch giải tỏa vi 

phạm pháp luật về đê điều; kiểm tra, đánh giá hiện trạng công trình đê điều trước 

mùa mưa, bão. Diễn tập phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tại đê hữu 

Hồng thị trấn Cổ Lễ, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Phối hợp hoàn thành dự án xử lý 

cấp bách các công trình đê điều bị sự cố do ảnh hưởng của bão, lũ năm 2017, với 

tổng chiều dài 8,9 km đê hữu Ninh, tả Ninh tại địa bàn 08 xã, thị trấn11 và 0,9 km 

kè tại xã Trực Đại. 

1.4. Xây dựng nông thôn mới 

 Tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới; 10/11 

xã, thị trấn12 hoàn thiện thực địa và hồ sơ đề nghị thẩm định công nhận đạt 

chuẩn NTM nâng cao năm 2020. 

Đôn đốc tiến độ xây dựng nhà máy cung cấp nước sạch tại thị trấn Ninh 

Cường, xã Trung Đông; chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, UBND xã Trực Mỹ và 

chủ đầu tư nhà máy nước Trực Mỹ thực hiện nghiêm kết luận của Thanh tra Sở 

Xây dựng. Tỷ lệ hộ dân sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; trong đó tỷ lệ hộ 

dân sử dụng nước sạch 63%.  

 1.5. Hợp tác xã 

                                                 
3 03 xã chưa tiêm: Trực Khang, Trực Thắng, Trực Cường. 
4 07 xã chưa tiêm: Trung Đông, Phương Định, Trực Nội, Trực Khang, Trực Thắng, Trực Cường, Trực Hùng. 
5 Xã Trực Thắng chưa tiêm. 
6 Xã Trực Thái, xã Trực Thắng không tiêm. 
7 Xã Trực Thắng không tiêm. 
8 Sản lượng khai thác 2.515 tấn, bằng 106,65% so với cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng: 6.047 tấn, bằng 

110,79% so với cùng kỳ. 
9 26.530m3 kênh cấp 1; 49.762m3 kênh cấp 2; 127.630m3 kênh cấp 3 và bờ vùng cấp 3. 
10 57/61 công trình cấp 1; 413/806 công trình cấp 3. 
11 08 xã, thị trấn: Liêm Hải, Việt Hùng, Cát Thành, Trực Đạo, Trực Thanh, Trực Mỹ, Trực Thuận và 

Trực Đại. 
12 11 xã, thị trấn xây dựng NTM nâng cao năm 2020: Trực Chính, Trung Đông, Cát Thành, Trực Tuấn, 

Trực Nội, Trực Mỹ, Trực Đại, Trực Thái, Ninh Cường và Trực Hùng. 
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 Chỉ đạo, đôn đốc 25/26 HTX dịch vụ nông nghiệp13 đại hội nhiệm kỳ 

2020- 2025, theo quy định của Luật HTX. Sau đại hội hoạt động của các HTX có 

nhiều thay đổi tích cực: Có 9/26 HTX làm 07 dịch vụ (bằng 35%), 7/26 HTX làm 

06 dịch vụ (bằng 27%), 8/26 HTX làm 05 dịch vụ (bằng 30%), 02/26 HTX làm 

04 dịch vụ (bằng 8%). 

 1.6. Thực hiện các chính sách hỗ trợ, phát triển nông nghiệp 

Tuyên truyền, hướng dẫn hoàn thiện hồ sơ đăng ký đánh giá, xếp hạng 

sản phẩm OCOP năm 2020 cho 9 sản phẩm đạt tiêu chuẩn 3 sao của 06 cơ sở 

sản xuất kinh doanh, tại 04 xã, thị trấn14. Phối hợp tổ chức 03 lớp đào tạo nghề 

cho 90 lao động nông nghiệp nông thôn15. 

Hướng dẫn 10 hộ gia đình hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND tỉnh hỗ trợ 

máy cấy, số tiền 840 triệu đồng, tại 7 xã, thị trấn16. Tiếp nhận, phân bổ 1.010 kg 

hạt giống rau cho xã, thị trấn để khắc phục thiệt hại do bão số 7 gây ra. 

Tuyên truyền, vận động 30 hộ tập trung được 160 ha và kêu gọi, tạo điều 

kiện cho 05 doanh nghiệp tham gia liên kết sản xuất bao tiêu sản phẩm, diện tích 

365,09 ha17. 

 2. Tài nguyên và môi trường 

 2.1. Quản lý đất đai, tài nguyên 

Hoàn thành kế hoạch kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất 

năm 2020. Xây dựng kế hoạch sử dụng đất năm 2021; rà soát xây dựng quy 

hoạch sử dụng đất, giai đoạn 2021- 2030. 

 Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả kế hoạch sử dụng đất năm 2020; đấu giá 86 

lô đất khu đô thị Cổ Lễ, số tiền trúng giá 196,3/145,44 tỷ đồng giá khởi điểm; 

hướng dẫn 14 xã, thị trấn18 hoàn thiện hồ sơ đấu giá quyền sử dụng 196 lô đất, 

giá khởi điểm 73,7 tỷ đồng. 

Phê duyệt, thực hiện 33 phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất 

không hợp pháp tại 05 xã19, số tiền thu nộp ngân sách 1,51 tỷ đồng. Giao đất thực 

địa, cấp GCN quyền sử dụng đất cho 191 hộ đấu trúng giá QSDĐ năm 2019, tại 

                                                 
13 HTX NN Việt Hùng chưa đại hội. 
14 Dầu lạc-Cơ sở sản xuất Lân Hiền, thị trấn Cát Thành; Nước mắm-Cơ sở Phúc Hải, thị trấn Ninh Cường; 

Mắm tôm-Cơ sở sản xuất Văn Định, Gạo Nhật và gạo hương cốm-Công ty TNHH Cường Tân, Trứng gà-

Cơ sở sản xuất trứng gà, xã Trực Hùng; Nấm-HTX Nấm Nhật Bằng và thịt lợn sạch, xúc xích, ruốc thịt 

lợn-Trang trại Hiền Thục, xã Trực Thái. 
15 02 lớp đào tạo nghề Trồng cây lương thực, thực phẩm tại xã Liêm Hải (30 HV), Trực Mỹ (30 HV); 

01 lớp dạy nghề trồng cây lương thực, thực phẩm tại xã Trực Nội (30 HV). 
16 07 xã, thị trấn: Trực Chính, Trung Đông, Liêm Hải, Cát Thành, Trực Cường, Ninh Cường, Trực Hùng. 
17 Công ty TNHH Cường Tân 333,09 ha; Công ty CP rau quả sạch Ngọc Anh 10 ha; Công ty CP vật tư 

kỹ thuật nông nghiệp 10 ha; HTX thảo dược Hoàng Thành Nam Định 7 ha; HTXNN Hùng Cường 5 ha. 
18 07 đơn vị không tổ chức đấu giá đất năm 2020: Trực Nội, Trực Khang, Trực Cường, Trực Hùng, 

Trực Đại, Cát Thành, Phương Định. 
19 Xã Phương Định 15, xã Trực Thái 01, xã Trực Chính 01, xã Việt Hùng 11, thị trấn Ninh Cường 05 

phương án. 
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11 xã, thị trấn. Cấp, đổi 4.329 giấy chứng nhận QSDĐ NN sau DĐĐT tại 11 xã20, 

đạt 46,54% kế hoạch.  

Chỉ đạo UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử 

lý kịp thời 34 trường hợp vi phạm về đất đai, khai thác cát trái phép trên các 

tuyến sông. 

2.2. Giải phóng mặt bằng 

Hoàn thành GPMB thực hiện dự án đấu nối 110Kv sau trạm biến áp 220Kv 

Trực Ninh, đoạn qua xã Trực Cường, Trực Thái; khu dân cư tập trung xã Trực 

Đại; đường Khang- Thuận. Tiếp tục thực hiện công tác GPMB tuyến cũ TL488B 

và các dự án trên địa bàn huyện theo kế hoạch, đảm bảo tiến độ thi công.  

2.3. Môi trường 

 Triển khai thu phí bảo vệ môi trường đối với nước thải theo Nghị định số 

53/NĐ-CP ngày 05/5/2020 của Chính phủ và ủy quyền phân cấp quản lý của 

UBND tỉnh. Tuyên truyền, thực hiện kế hoạch “tháng hành động vì môi trường” 

hưởng ứng ngày quốc tế hành động vì các dòng sông (14/3), Ngày Nước thế giới 

(22/3), ngày Môi trường thế giới, Tuần lễ biển đảo và hải đảo Việt Nam và ngày 

Đại dương thế giới năm 2020.  

Hỗ trợ kinh phí, hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện mô hình phân loại 

chất thải rắn sinh hoạt tại nguồn và xử lý chất thải rắn hữu cơ. Tỷ lệ chất thải rắn 

được thu gom và xử lý đạt 93%. 

 3. Công thương 

3.1. Công nghiệp- TTCN, dịch vụ- thương mại 

Giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp 7.660 tỷ đồng (giá 

2010), đạt 96,07% kế hoạch, bằng 108,34% so với cùng kỳ; giá trị hàng xuất 

khẩu 289 triệu USD, đạt 109,05% kế hoạch, bằng 125,87% so với cùng kỳ. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ 3.215 tỷ đồng, bằng 107,53% 

so với cùng kỳ; khối lượng hàng hóa luân chuyển bằng 100,89% so với cùng kỳ; 

hành khách luân chuyển bằng 92,89% so với cùng kỳ.  

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đặc biệt là các mặt hàng phòng, 

chống dịch Covid-19 và hàng giả, gian lận thương mại. Kiểm tra 175 cơ sở kinh 

doanh, xử phạt vi phạm hành chính 166,9 triệu đồng và tịch thu hàng hóa trị giá 

3,17 triệu đồng/62 vụ vi phạm. Kiểm tra về ATTP tại 60 cơ sở kinh doanh dịch vụ 

ăn uống, chế biến thực phẩm và kinh doanh nhà hàng: Nhắc nhở, ký cam kết khắc 

phục 25 cơ sở; xử phạt vi phạm hành chính 15 cơ sở, thu nộp ngân sách 16,9 triệu 

đồng. Hướng dẫn 09 chủ cơ sở hoàn thiện hồ sơ, cấp phép kinh doanh bán lẻ khí 

dầu mỏ hóa lỏng đóng chai (LPG chai). 

Các dịch vụ điện lực, bưu chính, viễn thông, nước sạch đáp ứng yêu cầu 

sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp và nhu cầu của nhân dân. 

 3.2. Xây dựng- giao thông 

                                                 
20 Xã Phương Định 149, xã Liêm Hải 298, xã Việt Hùng 94, xã Trực Tuấn 162, thị trấn Cát Thành 

1.297, xã Trực Đạo 314, xã Trực Nội 76, xã Trực Mỹ 114, xã Trực Đại 1.207, xã Trực Thắng 394, thị 

trấn Ninh Cường 224 hồ sơ. 



8 

 

 

 

Tổng vốn đầu tư ngân sách thực hiện trên địa bàn 281 tỷ đồng, bằng 84,56% 

so với cùng kỳ. Chỉ đạo rà soát, điều chỉnh quy hoạch xây dựng 04 xã21; lập 

phương án cải tạo, nâng cấp trụ sở Đảng ủy-HĐND-UBND xã Trực Đại, cầu 

Hưng Thái. Đôn đốc tiến độ và giám sát chất lượng thi công: Khu đô thị thị trấn 

Cổ Lễ, khu dân cư tập trung xã Trực Đại, đường Khang- Thuận, … Duy tu, sửa 

chữa kịp thời hư hỏng các tuyến đường, đảm bảo giao thông thông suốt, phục vụ 

nhiệm vụ phòng chống thiên tai và phát triển kinh tế- xã hội.  

Phát hiện và xử lý 2.450 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, thu 

phạt 1,4 tỷ đồng. Tai nạn và va quyệt giao thông xảy ra 11 vụ (giảm 08 vụ so với 

cùng kỳ), làm 11 người chết (giảm 04 người so cùng kỳ) và 03 người bị thương 

(giảm 04 người so cùng kỳ). Hướng dẫn 09 bến khách ngang sông hoàn thiện hồ 

sơ, thủ tục cấp lại giấy phép mở bến. 

3.3. Khoa học- công nghệ 

Chỉ đạo rà soát, đánh giá nội bộ và bổ sung, nâng cấp chuyển đổi quy 

trình hành chính theo TCVN ISO 9001:2015 tại 12 cơ quan chuyên môn và 02 

thị trấn22; hướng dẫn các đơn vị, cá nhân đăng ký trên 300 đề tài, sáng kiến và 

ứng dụng khoa học công nghệ. 

4. Tài chính, ngân hàng, thống kê 

4.1. Tài chính- thuế 

Tổng thu ngân sách nhà nước năm 2020, ước đạt 1.037 tỷ đồng, trong đó thu 

ngân sách nhà nước trên địa bàn 297,74 tỷ đồng, đạt 111,97% dự toán giao và bằng 

133,76% so với cùng kỳ; trong đó các khoản thu cân đối ngân sách 86,55 tỷ đồng, 

đạt 100,73% dự toán giao, bằng 84,38% so với cùng kỳ. Thu quỹ phòng, chống 

thiên tai 1,2 tỷ đồng, tại 21/21 xã, thị trấn, 22/22 cơ quan, 64/64 trường học. 

Tuyên truyền, thực hiện Nghị định số 41/2020/NĐ-CP ngày 08/4/2020 của 

Chính phủ về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất; Quyết định số 

22/2020/QĐ-TTg ngày 10/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ về việc giảm tiền thuê 

đất năm 2020 đối với các đối tượng bị ảnh hưởng dịch Covid-19, theo Nghị quyết số 

84/NQ-CP của Chính phủ. 

Thực hiện cắt giảm, tiết kiệm 10% chi thường xuyên 6 tháng cuối năm 

2020. Điều hành chi ngân sách nhà nước địa phương theo dự toán, tiết kiệm phục 

vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Tổng chi ngân sách 828,57 tỷ 

đồng, trong đó: Chi ngân sách huyện 573,09 tỷ đồng, đạt 144,57% dự toán; chi 

ngân sách xã, thị trấn 255,47 tỷ đồng, đạt 209,71% dự toán. 

Hoàn thành quyết toán ngân sách Nhà nước huyện năm 2019. Thẩm tra, 

phê duyệt 09 hồ sơ quyết toán vốn các công trình xây dựng đã hoàn thành. 

Hướng dẫn các xã, thị trấn triển khai xây dựng các điểm dân cư tập trung. Phối hợp 

kiểm tra hiện trạng nhà, đất theo Nghị định số 167/2017/NĐ-CP của Chính phủ 

tại các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- 

xã hội, dự toán ngân sách nhà nước huyện và kế hoạch đầu tư công năm 2021.  

                                                 
21 04 xã: Trung Đông, Trực Thuận, Trực Khang, xã Trực Cường. 
22 Thị trấn Cát Thành, thị trấn Cổ Lễ. 
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4.2. Ngân hàng 

Tổng dư nợ Ngân hàng Nông nghiệp& PTNT 1.319 tỷ đồng, đạt 101% kế 

hoạch, bằng 105,7% so với cùng kỳ; Ngân hàng Chính sách xã hội 302,5 tỷ đồng, 

đạt 99,9% kế hoạch, bằng 103% so với cùng kỳ; các ngân hàng và các tổ chức tín 

dụng trên địa bàn huyện tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân vay vốn, 

đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống 

nhân dân, xây dựng nông thôn mới và hạn chế tín dụng đen phát triển.  

4.3. Thống kê 

Hoàn thành điều tra biến động dân số 1/4; điều tra khảo sát nông thôn, 

nông nghiệp giữa kỳ và điều tra doanh nghiệp (kỳ 01/3 và điều tra dịp Covid-19). 

5 Văn hoá- xã hội 

5.1. Văn hóa 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền chào mừng các ngày lễ của đất nước, 

Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025; tuyên truyền, hướng dẫn cài đặt ứng 

dụng Bluezone và thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Tổng kết 

công tác xây dựng đời sống văn hóa và cấp bằng công nhận 383 cơ quan, đơn vị, 

trường học, doanh nghiệp, thôn, xóm, tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa năm 2019. 

Hướng dẫn các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao và tổ chức các lễ hội theo 

quy định; thực hiện có hiệu quả quy ước văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố và phong 

trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”; đến nay toàn huyện có 

99,7% làng, thôn, xóm, tổ dân phố, 100% cơ quan, 100% trạm y tế và 97,7% 

trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa; 60% đơn vị được công nhận đơn vị giữ vững 

danh hiệu văn hóa, nhiều năm liên tục; 95% gia đình văn hóa.  

5.2. Giáo dục- Đào tạo 

Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục ổn định và chuyển biến tích cực; năm 

học 2019- 2020, có 2/4 trường THPT công lập xếp trong tốp 10 trường THPT có 

điểm thi bình quân trong kỳ thi THPT quốc gia cao nhất tỉnh; là năm thứ 2, Phòng 

Giáo dục và Đào tạo xếp thứ 1/10 huyện, thành phố, với 13/13 lĩnh vực công tác 

hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. 

Công tác xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, trường xanh- sạch- đẹp- 

an toàn được quan tâm thường xuyên; trong năm học 2019- 2020 có 10 trường23 

được công nhận và công nhận lại đạt chuẩn quốc gia, 15 trường24 được công nhận 

và công nhận lại chuẩn xanh- sạch- đẹp- an toàn, 09 trường25 được công nhận thư 

                                                 
23 Trường mầm non Trung Đông đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; mầm non Trực Mỹ, tiểu học Liêm Hải, tiểu 

học Trực Khang, tiểu học thị trấn Cổ Lễ, THCS Trực Đại, THCS Liêm Hải đạt chuẩn quốc gia mức độ 2; dự 

kiến trong tháng 12/2020, mầm non Trực Chính công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 1; THCS Trực 

Thắng, THCS Trực Mỹ công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. 
24 Mầm on Trực Mỹ, mầm non Trung Đông, mầm non Trực Nội, mầm non Trực Hùng, tiểu học thị trấn Cổ 

Lễ, tiểu học Phương Định, tiểu học Liêm Hải, tiểu học Việt Hùng, tiểu học Trực Khang, tiểu học Trực 

Cường, THCS Liêm Hải, THCS Trực Đại; dự kiến trong tháng 12/2020, mầm non Trực Chính, THCS Trực 

Mỹ, THCS Trực Thắng công nhận đạt chuẩn xanh-sạch-đẹp-an toàn. 
25 Tiểu học thị trấn Cổ Lễ, tiểu học Trực Chính, tiểu học Liêm Hải, tiểu học Trực Khang, tiểu học Trực 

Thắng, THCS Trực Đại, THCS Liêm Hải. Dự kiến trong tháng 12/2020, THCS Trực Thắng, THCS Trực 

Mỹ công nhận Thư viện trường học tiên tiến. 
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viện trường học tiên tiến. Đến nay toàn huyện có 60/64 trường THCS, tiểu học, 

mầm non đạt chuẩn quốc gia26, đạt 93,57%, tăng 0,93%; 52/64 trường đạt chuẩn 

xanh- sạch- đẹp- an toàn27, đạt 81,25%, tăng 10,94%; 20/21 trường tiểu học có thư 

viện trường học tiên tiến, đạt 95,2% và 08/22 trường THCS có thư viện trường học 

tiên tiến, đạt 38,1%. Chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ năm học 2020- 2021; tăng cường 

quản lý thu, chi học phí, chấn chỉnh lạm thu trong các trường học. 

5.3. Y tế, dân số- kế hoạch hóa gia đình 

Chỉ đạo thường xuyên theo dõi, giám sát chặt chẽ và thực hiện nghiêm các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19, theo chỉ đạo của tỉnh và hướng dẫn 

của ngành y tế; tổ chức đón công dân từ vùng dịch về kịp thời, an toàn, đúng quy 

định; cách ly, theo dõi y tế 825 người28.  

Làm tốt công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân, không để dịch bệnh xảy 

ra; tiêm chủng mở rộng cho trẻ em đạt 98,5%; tỷ suất sinh giảm 0,1‰ đạt kế 

hoạch; tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thể chiều cao/tuổi còn 13,64%. 

Khám bệnh 73.000 lượt người, đạt 117% kế hoạch, trong đó điều trị nội trú 7.161 

lượt người, bằng 92% kế hoạch. Kiểm tra 40 cơ sở hành nghề y, dược và mỹ phẩm, 

xử lý vi phạm hành chính 02 cơ sở, thu phạt 14,5 triệu đồng. Kiểm tra 60 cơ sở về 

vệ sinh an toàn thực phẩm, xử lý vi phạm hành chính 02 cơ sở, thu phạt 1,6 triệu 

đồng. Triển khai thực hiện kế hoạch hành động dân số, giai đoạn 2020- 2025 và 

chiến lược dân số Việt Nam đến năm 2030; thực hiện kế hoạch tuyên truyền, vận 

động hiếu máu tình nguyện và tiếp nhận máu năm 202029. 

Tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế toàn dân, tỷ lệ bao 

phủ bảo hiểm y tế 91%, đạt 100,5% kế hoạch, tăng 2,4% so với cùng kỳ. Tổng thu 

bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế 433 tỷ đồng, tăng 4,9% so với cùng kỳ; chi trả 

kịp thời, đúng quy định 400 tỷ đồng BHXH, BHYT, tăng 6,2% so với cùng kỳ. 

 5.4. Lao động- Thương binh và Xã hội 

 Hoàn thiện thủ tục và chi trả hỗ trợ 27,1 tỷ đồng cho 25.698 người30 gặp 

khó khăn do bị ảnh hưởng đại dịch Covid-19. Thăm, tặng 21.876 suất quà, trị giá 

4,9 tỷ đồng31 cho các đối tượng chính sách nhân dịp Tết Nguyên đán. Chi trả 

thường xuyên 117,7 tỷ đồng32 tiền trợ cấp cho các đối tượng chính sách; chi trả 

1,07 tỷ đồng trợ cấp thờ cúng liệt sỹ cho 2.112 người; cấp 58,4 triệu đồng trang 

cấp dụng cụ chỉnh hình cho 83 người có công; hỗ trợ 227,6 triệu đồng tiền miễn 

giảm học phí cho học sinh, sinh viên. Huy động 189 triệu đồng Quỹ bảo trợ trẻ 

em, bằng 84% so với cùng kỳ. Thăm tặng quà trị giá 93,5 triệu đồng cho các cháu 

thiếu niên, nhi đồng dịp Tết Trung thu năm 2020.  

                                                 
26 Mầm non 18/21 trường, tỷ lệ 85,71%, trong đó có 04 trường chuẩn quốc gia mức độ 2; tiểu học 21/21 

trường, trong đó có 18 trường chuẩn quốc gia mức độ 2, tỷ lệ 84,71%; THCS 21/22 trường, tỷ lệ 95,45% 
27 Mầm non 11 trường; tiểu học 21 trường, THCS 18 trường. 
28 Cách ly tập trung tại trường Quân sự tỉnh 22 người, cách ly y tế 28 người (Trung tâm Y tế huyện 17 

người, tại nhà 11 người già yếu), theo dõi sức khỏe tại nơi cư trú 775 người. 
29 Toàn huyện có 685 người hiến, được 229.300 đơn vị máu. 
30 3.410 người có công, 7.194 đối tượng bảo trợ xã hội, 1.088 người nghèo, 14.006 người cận nghèo. 
31 Người có công: 10.119 suất, bảo trợ xã hội: 11.757 suất. 
324.000 người có công 84,2 tỷ đồng; 8.500 đối tượng bảo trợ xã hội 33,5 tỷ đồng. 
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 Phối hợp đào tạo nghề cho 310 lao động nông thôn33, đạt 100% kế hoạch. 

Hoàn thành kế hoạch Tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động; kế hoạch tháng 

hành động vì trẻ em năm 202034; kế hoạch điều tra, rà soát nhu cầu đào tạo nghề 

cho lao động nông thôn năm 202035. Tỷ lệ lao động qua đào tạo 65%, đạt kế 

hoạch; tạo việc làm mới cho trên 3.500 lao động, đạt 106,1% kế hoạch. 

 Chỉ đạo, hướng dẫn khánh thành nghĩa trang liệt sỹ 04 xã, thị trấn miền 4. 

Phối hợp kiểm tra tình hình thực hiện Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ 

tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 

2020”; thanh tra việc thực hiện chính sách hỗ trợ giảm nghèo và công tác rà soát 

hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn thị trấn Cổ Lễ, xã Trực Đạo. Thực hiện kế 

hoạch triển khai “Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực 

trên cơ sở giới” năm 2020; triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống bạo lực, 

xâm hại trẻ em, giai đoạn 2020- 2025. 

Chỉ đạo tự kiểm tra công tác thực hiện chính sách ưu đãi người có công và 

một số chính sách xã hội định kỳ hằng năm; thu thập thông tin và cập nhật phần 

mềm quản lý trẻ em năm 2020. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều năm 

2020 dự kiến còn 0,81%, giảm 0,92% so với cùng kỳ; trong đó tỷ lệ nghèo không 

thuộc đối tượng bảo trợ xã hội 0,03%, giảm 0,46% so với cùng kỳ. 

6. Quốc phòng, an ninh 

6.1. Quốc phòng 

Hoàn thành công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020, đảm 

bảo đủ chỉ tiêu, an toàn, đúng pháp luật. Hoàn thành huấn luyện lực lượng dân 

quân tự vệ; đăng ký quản lý phúc tra nguồn động viên, dân quân tự vệ, phương 

tiện kỹ thuật của nền kinh tế quốc dân và nguồn sẵn sàng nhập ngũ năm 2021; chi 

trả 784,9 triệu đồng trợ cấp 1 lần cho 330 đối tượng36 chính sách. Tiếp tục thực 

hiện chính sách đối với dân công hỏa tuyến, theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg 

ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. Mở 03 lớp bồi dưỡng kiến thức quốc 

phòng và an ninh cho 355 đối tượng 4 là Bí thư chi bộ, Phó Bí thư Chi bộ, 

Trưởng thôn, xóm và chức sắc tôn giáo trên địa bàn. Triển khai thực hiện kế 

hoạch tuyển chọn, gọi công nhân nhập ngũ năm 2021. 

6.2. An ninh 

Điều động, tăng cường 40 công an chính quy về 21 xã, thị trấn; đến nay 

mỗi xã, thị trấn đều có 05 công an chính quy đảm bảo ANTT. Chỉ đạo rà soát, đối 

chiếu hoàn thiện cơ sở dữ liệu dân cư theo kế hoạch. Triển khai thực hiện kế 

hoạch đảm bảo ANTT Đại hội Đảng các cấp, nhiệm kỳ 2020- 2025; kế hoạch 

“chuyển hóa địa bàn trọng điểm, phức tạp về trật tự an toàn xã hội” tại xã Trực 

Đại và các kế hoạch chuyên đề. Kiểm tra, ký cam kết 261 lượt cơ sở kinh doanh 

                                                 
33 Nghề nông nghiệp 100 lao động, nghề phi nông nghiệp 210 lao động. 
34 Tỉnh tặng 3 suất học bổng (1.000.000 đ/suất), huyện tặng 18 suất học bổng (500.000 đ/suất) cho 18 

học sinh hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học tập; tuyên truyền, thăm tặng quà 10 trường mầm non 

miền III, IV; tổng trị giá 87.000.000 đồng, bằng 77% so với năm 2019. 
35 15.066 người có nhu cầu đào tạo; thu thập thông tin 5.803 phiếu cung lao động và 152 phiếu cầu lao động. 
36 34 đối tượng theo Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09/11/2011 của Thủ tướng Chính phủ; 296 

đối tượng theo Quyết định số 49/2015/QĐ-TTg ngày 14/10/2015 của Thủ tướng Chính phủ. 
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có điều kiện về ANTT, xử lý hành chính 19 cơ sở vi phạm về PCCC; điều tra làm 

rõ 31/31 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỷ lệ 100%; đấu tranh, triệt phá 01 chuyên án 

ma túy; bắt, đề nghị truy tố 17 vụ, 20 đối tượng và xử lý hành chính 96 vụ, 98 đối 

tượng tàng trữ, sử dụng trái phép ma túy; lập 49 hồ sơ đưa đối tượng vào diện cai 

nghiện tại gia đình, cộng đồng và 10 hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở cai nghiện bắt 

buộc; đấu tranh với tội phạm, vi phạm pháp luật về vũ khí, vật liệu nổ, công cụ 

hỗ trợ và các loại pháo37. An ninh trên địa bàn được giữ vững, trật tự xã hội 

chuyển biến tích cực. 

7. Nội chính 

Tiếp 101 lượt công dân, giảm 31 lượt so với cùng kỳ38; không có vụ việc, 

điểm nóng về khiếu nại, tố cáo, không có khiếu kiện tập trung đông người. Tiếp 

nhận và giải quyết xong 30/34 đơn thư phản ánh, kiến nghị của công dân thuộc 

thẩm quyền, nội dung chủ yếu về đất đai.  

Chỉ đạo thực hiện nghiêm việc kê khai minh bạch tài sản, thu nhập của cán 

bộ, công chức và thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của cơ quan 

hành chính năm 2019. Hoàn thành 11 cuộc thanh tra39, đạt 100% kế hoạch; thông 

qua công tác thanh tra đã phát hiện, chấn chỉnh và xử lý kịp thời các sai phạm, 

góp phần nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong thực thi công vụ; tăng cường 

phát hiện và xử lý sai phạm qua công tác tự kiểm tra, rà soát nội bộ, qua công tác 

thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo theo quy định của pháp luật. 

Tuyên truyền, phổ biến Luật Hòa giải ở cơ sở, Luật Đất đai năm 2013 và các 

văn bản hướng dẫn thực hiện. Tiếp nhận và kiểm tra 80 Nghị quyết của HĐND 

xã, thị trấn40. Hoàn thiện thủ tục công nhận 20/21 xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật năm 201941. Thường xuyên rà soát, cập nhật, niêm yết công khai và 

thực hiện các TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND huyện và các xã, thị 

trấn. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan, đơn vị kiểm tra, tự kiểm tra công tác ban 

hành và quản lý văn bản. Phối hợp thanh tra việc chấp hành quy định pháp luật 

trong lĩnh vực hộ tịch, nuôi con nuôi, chứng thực tại 02 thị trấn42. Chỉ đạo tổ chức 

các hoạt động hưởng ứng “Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2020”. Thực hiện 

nghiêm công tác quản lý nhà nước về đăng ký và quản lý hộ tịch; cải chính hộ 

tịch cho 70 trường hợp, đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài 03 trường hợp, 

đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 02 trường hợp, ghi chú kết hôn có yếu tố 

nước ngoài 02 trường hợp. 

                                                 
37 Xử lý hình sự 05 vụ, 05 đối tượng; xử lý hành chính 41 vụ, 41 đối tượng về sử dụng trái phép pháo 

nổ; thu giữ 15,2 kg pháo nổ và 2,2 kg thuốc pháo; thu nộp ngân sách 55 triệu đồng. 
38 Phản ánh 42 vụ việc (25 vụ việc cũ, 17 vụ việc mới) chủ yếu là kiến nghị, phản ánh về tranh chấp đất 

đai và cấp GCN QSDĐ theo trình tự, thủ tục hành chính. 
39 05 cuộc thành tra về KTXH, 03 cuộc thanh tra về phòng chống tham nhũng; 03 cuộc thanh tra về thực 

hiện quy địnhvề tiếp công dân, giải quyết  đơn thư khiếu nại, tố cáo. 
40 42 NQ kỳ họp cuối năm 2019 tại các xã, thị trấn: Việt Hùng, Trực Đại, Trực Thái, Trực Đạo, Trực 

Mỹ, Trực Thanh, Phương Định, Ninh Cường; 38 NQ kỳ họp giữa năm 2020 tạ các xã, thị trấn: Cổ Lễ, 

Cát Thành, Ninh Cường, Phương Định, Trực Đạo, Trực Thắng. 
41 Trực Thắng không đạt: Do có công chức bị xử lý kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo. 
42 02 thị trấn: Cát Thành, Cổ Lễ. 
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Các cơ quan tư pháp thường xuyên phối hợp trong công tác khởi tố điều 

tra, truy tố, xét xử và thi hành án: Khởi tố 77/86 vụ, 117 bị can; tổ chức thi hành 

án 519/599 vụ đủ điều kiện thi hành, đạt tỷ lệ 87%; góp phần đảm bảo an ninh 

nông thôn. 

 8. Nội vụ 

 Thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính năm 2020, cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định số 

61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ, kế hoạch triển khai nhiệm vụ 

xây dựng chính quyền điện tử; kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ trong cơ quan 

hành chính nhà nước các cấp theo Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/9/2016 của Thủ 

tướng Chính phủ và Chỉ thị số 11/CT-UBND ngày 09/9/2016 của Chủ tịch 

UBND tỉnh. Chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của huyện xếp thứ 3/10 huyện, 

thành phố. 

Thành lập và tổ chức hoạt động Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện. 

Tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo các cơ quan chuyên môn 

thuộc UBND huyện, lãnh đạo các trường học43; phê chuẩn kết quả miễn nhiệm và 

bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND 19/21 xã, thị trấn44.   

 Thực hiện kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức 

năm 2020; sắp xếp, bố trí cán bộ, công chức xã, thị trấn theo Nghị định số 

34/2019/NĐ-CP ngày 24/4/2019 của Chính phủ và phân bổ biên chế các cơ quan, 

đơn vị. Chỉ đạo, hướng dẫn quy hoạch cán bộ quản lý các trường học, giai đoạn 

2020-2025 và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại lãnh đạo quản lý các trường học. 

Thực hiện kế hoạch xét chuyển giáo viên mầm non hợp đồng ngoài biên chế 

trước ngày 31/12/2015 thành viên chức; kế hoạch tuyển dụng giáo viên tiểu học; 

kế hoạch tuyển dụng lại công chức cấp xã và viên chức theo Kết luận số 71-

KL/TW ngày 24/3/2020 của Ban Bí thư; kế hoạch kiểm tra Cải cách hành chính 

năm 2020.  

 Tổ chức hội nghị điển hình tiên tiến, giai đoạn 2015- 2020; lễ trao tặng 

danh hiệu vinh dự Nhà nước cho 02 “Bà mẹ Việt Nam anh hùng” và Huân 

chương Độc lập hạng Ba cho 17 thân nhân gia đình liệt sĩ.   

 Phối hợp tổ chức kỳ họp thứ Mười một HĐND huyện khoá XVII, nhiệm 

kỳ 2016- 2021 và phối hợp tổ chức để Đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND tỉnh, 

đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri trước kỳ họp theo quy định; phối hợp với 

các Ban của HĐND huyện tiến hành giám sát theo các chuyên đề của Thường 

trực HĐND huyện và các Ban của HĐND huyện. 

                                                 
43 Điều động, bổ nhiệm Trưởng phòng Tài nguyên- Môi trường; bổ nhiệm lại Phó trưởng phòng Công 

thương, Phó trưởng phòng Lao động- Thương binh và Xã hội; tiếp nhận, bổ nhiệm Trưởng phòng Giáo 

dục- Đào tạo; bổ nhiệm Trưởng phòng Văn hóa- Thông tin, Thanh tra huyện, Phó Chánh Văn phòng 

HĐND- UBND huyện, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX; bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng, Phó Hiệu 

trưởng trường Mầm non Trực Hưng, Tiểu học Trực Cường, THCS Trực Mỹ; Phó Hiệu trưởng trường 

Mầm non Trực Chính và Mầm non Trực Thái; điều động, bổ nhiệm 07 cán bộ quản lý trường học giữ chức 

vụ 2 nhiệm kỳ liên tiếp tại đơn vị và 17 kế toán trường học theo Nghị định 59/NĐ-CP; điều động, bổ nhiệm 

Hiệu trưởng Trường Mần non thị trấn Ninh Cường.  
44 02 đơn vị không thay đổi lãnh đạo UBND: Trực Cường, Trực Đại. 
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 Hướng dẫn các tổ chức tôn giáo hoạt động theo quy định và thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. 

9. Đánh giá chung 

9.1. Kết quả đạt được 

Triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội năm 2020 trong 

điều kiện hết sức khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 và tình hình thời 

tiết, thiên tai diễn biến bất thường. Song dưới sự lãnh đạo của BCH Đảng bộ 

huyện, giám sát của HĐND huyện và chỉ đạo, điều hành quyết liệt, chặt chẽ, hiệu 

quả của UBND huyện; sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính trị, doanh 

nghiệp và nhân dân, kinh tế- xã hội năm 2020 của huyện vẫn giữ được ổn định và 

phát triển so với cùng kỳ, hoàn thành và vượt 11/14 chỉ tiêu kinh tế- xã hội. 

Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được triển khai quyết liệt, chủ động 

và kịp thời, trên địa bàn huyện chưa ghi nhận trường hợp nào dương tính với 

Covid-19; thực hiện kịp thời các chính sách đảm bảo an sinh xã hội và hỗ trợ 

người dân, doanh nghiệp gặp khó khăn do đại dịch Covid-19.  

Sản xuất Công nghiệp- TTCN giữ được ổn định; các công trình trên địa 

bàn cơ bản đáp ứng tiến độ xây dựng; chất lượng các dịch vụ điện lực, viễn thông 

ổn định, đáp ứng tốt yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của nhân dân.  

Văn hóa- xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được thực hiện tốt, giải quyết 

kịp thời, đầy đủ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Ngành giáo dục tiếp 

tục duy trì được thành tích cao, xếp thứ 1/10 huyện, thành phố; 2/4 trường THPT 

công lập xếp trong tốp 10 trong tổng số 57 trường THPT có kết quả thi THPT quốc 

gia cao nhất tỉnh. Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, 

tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, 

theo cơ chế Một cử của huyện và xã, thị trấn có chuyển biến tích cực; kỷ cương, 

kỷ luật hành chính được tăng cường; chỉ số cải cách hành chính năm 2019 của 

huyện tiếp tục duy trì tốp đầu của tỉnh, xếp thứ 3/10 huyện, thành phố. Làm tốt 

công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư; không để phát sinh vụ việc phức tạp và 

khiếu kiện đông người; hoàn thành tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tiếp tục được đảm bảo.  

9.2. Một số khó khăn, tồn tại 

Còn 3/14 chỉ tiêu kinh tế- xã hội chưa hoàn thành kế hoạch đó là: Tốc độ 

tăng tổng sản phẩm GRDP; Giá trị sản xuất CN-TTCN và Cấp, đổi GCN quyền 

SDĐ nông nghiệp sau DĐĐT.  

Đại dịch Covid-19, ảnh hưởng tiêu cực tới mọi mặt đời sống kinh tế- xã 

hội, nhất là hoạt động sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp và thu ngân 

sách nhà nước trên địa bàn. Thu ngân sách tuy hoàn thành và vượt dự toán, song 

một số chỉ tiêu thu đạt thấp, dẫn đến ngân sách huyện hụt thu, trong khi phải đảm 

bảo nhiều nhiệm vụ chi phát sinh cho công tác phòng chống dịch bệnh và đảm 

bảo an sinh xã hội. 

Tình trạng nông dân bỏ ruộng hoang còn nhiều, song chưa có giải pháp 

khắc phục hiệu quả. Việc tuyên truyền, vận động nhằm tích tụ, tập trung ruộng 
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đất để thực hiện liên kết tổ chức sản xuất hàng hóa chưa được quan tâm đúng 

mức ở nhiều địa phương.  

Công tác quản lý đàn vật nuôi, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm và việc hướng dẫn, giám sát tái đàn lợn sau dịch tả lợn Châu phi ở một số 

địa phương chưa chặt chẽ. 

Vi phạm đất đai, hành lang đê điều, hành lang giao thông, trật tự xây dựng 

vẫn phát sinh, nhưng chưa được phát hiện và ngăn chặn kịp thời, gây khó khăn 

trong việc giải quyết.  

Công tác lập phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp, 

lập hồ sơ cấp, đổi GCN quyền SDĐNN sau DĐĐT chậm, không hoàn thành kế 

hoạch. Tình trạng rác thải ven các tuyến đường, dưới lòng kênh gây ô nhiễm môi 

trường và mất cảnh quan nông thôn vẫn còn. 

Tiến độ thực hiện thủ tục đầu tư, thi công một số dự án chậm như: Dự án 

đường Trực Đại- Trực Thái, các dự án xây dựng điểm dân cư tập trung; dự án 

khu đô thị thị trấn Cổ Lễ, dự án Nhà máy nước tại thị trấn Ninh Cường. Tình 

trạng sử dụng điện không đúng quy định vẫn còn nhưng chưa được phát hiện và 

ngăn chăn kịp thời, có trường hợp gây hậu quả nghiêm trọng. 

Một số cơ quan chưa chủ động tham mưu chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ 

thuộc lĩnh vực được phân công; chất lượng tham mưu chưa tốt; khai thác, sử 

dụng hệ thống quản lý văn bản chưa kịp thời; hoạt động trang thông tin điện tử, 

cổng dịch vụ công trực tuyến của các xã, thị trấn hiệu quả thấp. 

Lãnh đạo UBND một số địa phương chưa chủ động giải quyết các kiến 

nghị, phản ánh của công dân thuộc thẩm quyền. 

II. KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2021 

1. Mục tiêu 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp để vừa phòng chống dịch Covid-19 hiệu 

quả vừa phát triển toàn diện kinh tế- xã hội; tích cực thu hút đầu tư, hỗ trợ doanh 

nghiệp thúc đẩy sản xuất kinh doanh phát triển; chủ động triển khai các điểm dân 

cư tập trung và tranh thủ các nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng và nông 

thôn mới nâng cao, tạo động lực cho phát triển kinh tế. Chú trọng phát triển văn 

hóa- xã hội nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Đẩy mạnh cải cách 

hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác chỉ 

đạo, điều hành và thực thi pháp luật; phòng chống tham nhũng, lãng phí, giải quyết 

đơn thư; củng cố quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. 

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế- xã hội năm 2021.  

2. Chỉ tiêu kinh tế- xã hội chủ yếu năm 2021 

2.1. Chỉ tiêu kinh tế 

(1). Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP trên địa bàn: 8%. 

(2). Giá trị sản xuất nông, lâm- thủy sản (theo giá ss 2010): 2.150 tỷ đồng. 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt: 86.380 tấn trở lên. 

- Giá trị trên ha canh tác: 118 triệu đồng trở lên. 
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- Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng: 21.000 tấn trở lên. 

- Sản lượng khai thác, nuôi trồng thuỷ sản: 9.000 tấn trở lên. 

(3). Giá trị sản xuất CN- TTCN: 8.350 tỷ đồng trở lên. 

(4). Giá trị xuất khẩu: 325 triệu USD trở lên.  

(5). Hoàn thành dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh giao. 

(6). Cấp, đổi GCN quyền SDĐ nông nghiệp sau DĐĐT cho 7.000 hộ. 

2.2. Chỉ tiêu xã hội 

(1). Mức giảm tỷ suất sinh dân số: 0,1‰. 

(2). Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa chiều giai đoạn 2016- 2020, 

giảm còn dưới 0,7%.  

 (3). Tạo việc làm mới cho: Trên 3.800 người.  

(4). Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 68% trở lên.  

(5). Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: Còn dưới 13,33%. 

(6). Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế: 92% trở lên. 

2.3. Chỉ tiêu môi trường 

(1). Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh: 100%. 

       Trong đó: Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch: 90% trở lên. 

(2). Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom: 93% trở lên. 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ 

HỘI NĂM 2021 

1. Tập trung chỉ đạo, điều hành hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế- xã hội năm 

2021 theo Nghị quyết của BCH Đảng bộ huyện, Nghị quyết của HĐND huyện và 

chương trình công tác của UBND huyện; xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế- xã 

hội, giai đoạn 2021- 2026 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.  

 2. Lĩnh vực nông nghiệp- phát triển nông thôn: 

 Chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình công tác 

trọng tâm của BCH Đảng bộ huyện khóa XXV về khuyến khích tích tụ ruộng đất 

liên kết sản xuất, phát triển sản phẩm OCOP, giai đoạn 2020- 2025. 

 Triển khai thực hiện tốt các quy định của pháp luật trong lĩnh vực trồng 

trọt, chăn nuôi, thủy sản, đê điều, thủy lợi và phòng chống thiên tai. Khuyến 

khích, mở rộng diện tích liên kết với doanh nghiệp để sản xuất lúa sạch, chất 

lượng cao, nông nghiệp sạch và sản xuất, tiêu thụ sản phẩm theo chuỗi; thực hiện 

tốt phương án tổ chức sản xuất nông nghiệp trong điều kiện biến đổi khí hậu, theo 

hướng khắc phục khó khăn, ứng phó với thiên tai, dịch bệnh; quản lý chặt chẽ và 

phát huy hiệu quả các vùng chuyển đổi theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt, 

phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế của địa phương. 

 Kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn vật nuôi và cây trồng, nhất là DTLCP và 

bệnh lùn sọc đen; khuyến khích, hướng dẫn các hộ chăn nuôi phát triển chăn nuôi 

theo quy mô trang trại, an toàn sinh học, từng bước giảm dần chăn nuôi nhỏ lẻ 

trong khu dân cư, gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật, nâng cao nhận thức cho người dân về khai thác, bảo vệ và phát triển 
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nguồn lợi thủy sản, nghiêm cấm sử dụng xung điện, chất độc, chất nổ và nghề, 

ngư cụ cấm để khai thác thủy sản; hướng dẫn các chủ tàu cá khai thác hợp lý 

nguồn lợi hải sản và thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật liên quan đến 

khai thác IUU.   

 Thực hiện có hiệu quả kế hoạch làm thủy lợi, gắn với việc chỉnh trang đồng 

ruộng; đề nghị UBND tỉnh đầu tư, cải tạo, kiên cố hóa mặt đê các đoạn còn lại, các 

đoạn kè xung yếu phục vụ công tác phòng chống thiên tai, phát triển sản xuất. 

Thường xuyên kiểm tra, phát hiện và xử lý kịp thời các vi phạm đê điều, công trình 

thủy lợi, hành lang thoát lũ. 

Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy nước sạch tại thị trấn Ninh 

Cường; tiếp tục mở rộng mạng lưới cung cấp nước sạch đáp ứng nhu cầu sử dụng 

nước sạch của nhân dân. 

Thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM 

theo kế hoạch xây dựng NTM, giai đoạn 2019- 2025. Hướng dẫn, đôn đốc các xã, 

thị trấn đăng ký xây dựng NTM nâng cao, mô hình nông thôn mới kiểu mẫu năm 

2021; tiếp tục thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) 

để phát huy tiềm năng, lợi thế các sản phẩm đặc trưng của địa phương. 

3. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường: 

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng 

tâm của Ban chấp hành đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng công tác vệ sinh 

môi trường trong xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, giai đoạn 2020- 

2025. 

Tổ chức thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; quản lý, 

sử dụng quỹ đất công theo đúng quy định của pháp luật; hướng dẫn, đôn đốc lập 

phương án xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp; đẩy nhanh tiến độ 

chỉnh lý bản đồ, lập hồ sơ địa chính, cấp đổi giấy chứng nhận QSDĐ nông nghiệp 

sau DĐĐT. Thực hiện tốt công tác GPMB đáp ứng tiến độ thi công các công 

trình trên địa bàn.  

Thực hiện nghiêm Kết luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của BCH Đảng 

bộ tỉnh và Kế hoạch số 95/KH-UBND ngày 10/6/2018 của UBND tỉnh về tiếp tục 

đẩy mạnh việc thực hiện Nghị quyết 17-NQ/TU ngày 17/7/2012; tập trung giải 

quyết các vụ việc về đất đai thuộc thẩm quyền; rà soát, phát hiện, xử lý kịp thời 

các vi phạm về đất đai theo quy định của pháp luật;  

Kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc chấp hành quy định về bảo vệ môi 

trường của các cơ sở sản xuất kinh doanh.  

4. Lĩnh vực công thương: 

Điều chỉnh quy hoạch đối với các xã, thị trấn theo quy định, rà soát đề nghị 

điều chỉnh quy hoạch các cụm công nghiệp, các khu vực có lợi thế phát triển để 

thu hút đầu tư (quy hoạch 2 bên TL488B mới). Tạo điều kiện thuận lợi cho các 

doanh nghiệp đầu tư phát triển sản xuất; phối hợp tổ chức đào tạo nghề, giải quyết 

việc làm cho người lao động. Thực hiện các giải pháp đảm bảo lưu thông, tiêu thụ 

hàng hóa, đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và đời sống nhân dân; đi đôi với 
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tăng cường quản lý thị trường, kiên quyết ngăn chặn, xử lý nghiêm các hành vi 

gian lận thương mại, hàng lậu, hàng giả, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

Nâng cao hiệu lực quản lý giao thông, vận tải, phục vụ tốt nhu cầu đi lại của 

nhân dân và nhu cầu vận chuyển hàng hóa. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ 

biến giáo dục pháp luật về trật tự an toàn giao thông; duy tu, sửa chữa kịp thời hư 

hỏng các tuyến đường; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao 

thông. Nâng cao chất lượng cung cấp điện đáp ứng yêu cầu phát triển sản xuất và 

đời sống nhân dân.  

Đẩy nhanh tiến độ thi công khu đô thị Cổ Lễ, khu dân cư tập trung xã Trực 

Đại, đường Khang- Thuận. Triển khai thi công đường Trực Đại- Trực Thái, khu 

dân cư xã Trực Thái, các công trình đầu tư theo chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng NTM tại các xã, thị trấn và các công trình theo kế hoạch năm 2021 trên 

địa bàn huyện.  

Áp dụng các quy trình hành chính theo TCVN ISO 9001:2015 tại các cơ 

quan và các xã, thị trấn; triển khai xây dựng và áp dụng quy trình hành chính theo 

TCVN ISO 9001:2015 tại các xã, thị trấn đăng ký năm 2021.  

5. Lĩnh vực tài chính, ngân hàng: 

Triển khai, thực hiện quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm, 

phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn đạt dự toán giao; tăng cường công tác kiểm 

tra, xử lý nợ đọng thuế, xử lý nghiêm các trường hợp trốn thuế, gian lận thuế và 

dây dưa nợ đọng thuế. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị bám sát dự toán được giao để 

quản lý, sử dụng ngân sách hiệu quả, tiết kiệm; đảm bảo đầy đủ, kịp thời các khoản 

chi cho con người, chi an sinh xã hội, phòng chống thiên tai và phòng chống dịch 

bệnh. Đẩy nhanh tiến độ quyết toán vốn đầu tư XDCB, thực hiện nghiêm quy định 

về quản lý đầu tư xây dựng và quản lý tài sản công. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

dự án đầu tư xây dựng khu, điểm dân cư tập trung tại các xã, thị trấn. 

Tuyên truyền và thực hiện tốt các chính sách tín dụng hiện hành; tạo điều 

kiện để các doanh nghiệp, hộ gia đình tiếp cận các nguồn vốn vay, nhất là nguồn 

vốn vay ưu đãi góp phần giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân, hạn 

chế tình trạng tín dụng đen. Tiếp tục mở rộng thanh toán qua ngân hàng đối với 

các dịch vụ công theo Kế hoạch số 03/KH-UBND ngày 07/01/2019 của UBND 

tỉnh, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục. 

Chuẩn bị các điều kiện để triển khai, thực hiện cuộc Tổng điều tra kinh tế 

và điều tra cơ sở hành chính năm 2021 cũng như các cuộc điều tra định kỳ theo 

quy định của Luật Thống kê. 

6. Lĩnh vực văn hóa, xã hội:  

Nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, thực hiện phong trào "Toàn 

dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa". Công nhận và công nhận lại các đơn vị 

đạt danh hiệu văn hóa và đơn vị giữ vững danh hiệu văn hóa nhiều năm liên tục. 

Thông tin, tuyên truyền kịp thời nhiệm vụ chính trị của địa phương. Duy trì, thực 

hiện tốt quy ước văn hóa thôn, xóm, tổ dân phố; xây dựng kế hoạch, tổ chức thực 

hiện Đại hội Thể dục thể thao huyện lần thứ  IX năm 2021; bảo vệ, tôn tạo các di 
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tích lịch sử văn hoá; quản lý, hướng dẫn các hoạt động lễ hội, văn hoá đảm bảo 

lành mạnh. 

Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Nghị quyết chuyên đề của Ban 

chấp hành Đảng bộ huyện về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục và 

đào tạo, giai đoạn 2020- 2025. Hoàn thành tốt nhiệm vụ trọng tâm năm học 2020- 

2021; chuẩn bị tốt các điều kiện để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới 

đối với lớp 2 và lớp 6, phấn đấu 100% học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 bằng 

các loại hình đào tạo. Thực hiện lộ trình nâng trình độ chuẩn đào tạo của giáo viên 

mầm non, tiểu học, THCS theo Luật giáo dục năm 2019. Khuyến khích xã hội hóa, 

tăng cường nguồn lực đầu tư cho giáo dục; phấn đấu có 07 trường học được công 

nhận, công nhận lại đạt chuẩn quốc gia gắn với trường học xanh- sạch- đẹp- an 

toàn; khuyến khích phát triển các cơ sở giáo dục mầm non tư thục được cấp phép 

hoạt động tại các xã, thị trấn.  

Tăng cường công tác y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, 

không để dịch bệnh xảy ra. Làm tốt công tác dân số kế hoạch hóa gia đình, bảo 

hiểm y tế toàn dân, từ thiện nhân đạo.  

Giải quyết kịp thời chế độ cho các đối tượng là người có công và thân nhân 

người có công theo quy định, các chính sách trợ giúp xã hội cho các đối tượng 

bảo trợ xã hội. Triển khai hiệu quả chính sách giảm nghèo, hỗ trợ các hộ nghèo, 

hộ cận nghèo phát triển sản xuất để thoát nghèo bền vững; đào tạo nghề và bố trí 

việc làm cho lao động nông thôn. Tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình thực 

hiện Luật lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; chính sách lao động, tiền 

lương tại các doanh nghiệp. 

7. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh: 

Duy trì nghiêm chế độ thường trực sẵn sàng chiến đấu. Hoàn thành chỉ tiêu 

giao quân năm 2021. Chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự quốc phòng địa 

phương, diễn tập khu vực phòng thủ cấp huyện, diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp 

xã tại các xã, thị trấn miền 1. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời bổ sung và 

triển khai các phương án, kế hoạch bảo vệ an toàn các mục tiêu kinh tế- xã hội 

trọng điểm, các sự kiện chính trị quan trọng của Đảng, Nhà nước và địa phương. 

Triển khai thực hiện có hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, đặc biệt 

trong dịp Tết Nguyên đán Tân sửu. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự ATGT, 

đẩy mạnh đấu tranh, triệt phá các điểm phức tạp về buôn bán, sử dụng trái phép 

chất ma túy. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn áp các loại tội phạm, nâng cao 

hiệu quả công tác điều tra khám phá các vụ án; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, 

phòng ngừa tội phạm không để xảy ra tội phạm đặc biệt, tội phạm sử dụng vũ khí 

nóng, liên quan xã hội đen. 

8. Lĩnh vực thanh tra, tư pháp: 

Thực hiện nghiêm công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; 

tiếp nhận, xử lý đơn thư và hướng dẫn, kiểm tra quá trình giải quyết các vụ việc 

đề nghị, kiến nghị của công dân. Thực hiện tốt các biện pháp phòng chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Tăng cường thanh tra trách nhiệm của 

thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong việc chỉ đạo thực hiện quy định của pháp 
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luật thanh tra, phòng chống tham nhũng, khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân. Thực 

hiện tốt kế hoạch thanh tra năm 2021. 

Tuyên truyền phổ biến pháp luật nâng cao nhận thức của các cấp, các 

ngành và ý thức chấp hành pháp luật của người dân. Thực hiện tốt công tác trợ 

giúp pháp lý, công tác thi hành án dân sự, công tác điều tra, truy tố xét xử, đảm 

bảo an ninh nông thôn. 

 8. Lĩnh vực nội vụ: 

 Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện Chương trình công tác trọng 

tâm của Ban chấp hành Đảng bộ huyện về đẩy mạnh Cải cách hành chính, giai 

đoạn 2020- 2025. Thực hiện có hiệu quả kế hoạch cải cách hành chính nhà nước 

năm 2021. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao hiệu quả, chất lượng 

chỉ đạo điều hành, chấp hành công vụ của cơ quan, đơn vị và tăng cường công tác 

kiểm tra cải cách hành chính, công vụ, công chức tại các cơ quan, đơn vị. 

Làm tốt công tác thi đua khen thưởng, gắn công tác thi đua khen thưởng 

với việc thực hiện các nhiệm vụ chính trị và các mục tiêu phát triển kinh tế- xã 

hội. Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2020 và phát động phong trào thi 

đua yêu nước năm 2021. 

Phối hợp tổng kết hoạt động của HĐND huyện khóa XVII, nhiệm kỳ 2016-

2021; chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc 

hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021- 2026.  

Chủ động nắm chắc tình hình hoạt động của các tôn giáo; đẩy mạnh tuyên 

truyền chủ trương, chính sách pháp luật của Đảng và Nhà nước về tôn giáo, đảm 

bảo các hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo hoạt động theo quy định của pháp luật. 

9. Tăng cường công tác phối hợp triển khai thực hiện nhiệm vụ giữa các cơ 

quan trong hệ thống hành chính, đồng thời phối hợp chặt chẽ với các cơ quan 

Trung ương đóng trên địa bàn, cơ quan của Đảng, Mặt trận Tổ quốc và đoàn thể 

nhân dân. Kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình tổ chức thực 

hiện các nhiệm vụ. Phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, sát thực tế của chính 

quyền địa phương và cơ sở; tăng cường kiểm tra, giám sát xử lý kịp thời, nghiêm 

minh những trường hợp vi phạm./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                     

- UBND tỉnh; 

- Các ngành liên quan của tỉnh; 

- Thường trực Huyện uỷ; 

- Ủy viên BCH Đảng bộ huyện; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Thành viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể; 

- Các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT.      

       TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC 

 

 

 

 

 

  Phạm Trọng Duy 
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KẾT QUẢ THỰC HIỆN CHỈ  TIÊU KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2020, 

CHỈ TIÊU KINH TẾ- XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2021 
 

Chỉ tiêu 
ĐV 

Tính 

Kế 

hoạch 

năm 

2020 

Ước   

thực 

hiện    

năm 

2020 

So           

với              

kế      

hoạch 

Kế 

hoạch 

năm 

2021 

A. Chỉ tiêu kinh tế      

1. Tốc độ tăng tổng sản phẩm GRDP % 7,50 4,67 Không đạt 8,00 

2. Giá trị sản xuất NL-TS (theo giá so sánh 

2010) 
Tỷ đồng 1.962 2.087 Vượt 2.150 

- Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 86.300 87.309 Vượt 86.380 

- Giá trị trên ha canh tác Triệu đồng 113,50 115,85 Vượt 118 

- Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng Tấn 18.810 21.120 Vượt 21.000 

- Sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản Tấn 8.018 8.563 Vượt 9.000 

3. Giá trị sản xuất CN-TTCN (giá 2010) Tỷ đồng 7.973 7.660 Không đạt 8.350 

4. Giá trị hàng hoá xuất khẩu  Triệu USD 265 289 Vượt 325 

5. Tổng thu ngân sách trên địa bàn Tỷ đồng 265,92 297,74 Vượt 349,46 

Trong đó: - Thu tiền sử dụng đất  Tỷ đồng 180 211,19 Vượt 275,00 

               - Các khoản thu cân đối ngân sách  Tỷ đồng 85,92 86,55 Vượt 74,46 

6. Cấp đổi GCN QSDĐNN sau DĐĐT Hộ 9.300 4.329 Không đạt 7.000 

B. Chỉ tiêu xã hội      

1. Mức giảm tỷ suất sinh dân số ‰ 0,1 0,1 Đạt 0,1 

2. Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn tiếp cận đa 

chiều giai đoạn 2016- 2020, còn dưới 
% 0,5 0,92 Vượt 0,7 

3. Tạo việc làm mới Người 3.300 3.500 Vượt 3.800 

4. Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 65 65 Đạt 68 

5. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi SDD thể thấp còi  % 13,9 13,64 Vượt 13,33 

6. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế  % 90,5 91,0 Vượt 92,0 

C. Chỉ tiêu môi trường      

1. Tỷ lệ dân số dùng nước hợp vệ sinh % 100 100 Đạt 100 

Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch %  63  90 

2. Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom % 90 93 Vượt >93 
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