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S& 193/BC-UBND Try'c Ninh, ngày 08 tháng 9 nám 2021 

BAO CÁO 
Xây thyng k hoich phát trin kinh t - xã hi, k hoch du tir công, dr 

toán ngân sách nhà nu*c nãm 2022 và k hoch tài chInh-ngân sách 
Nhà ntróc 03 nãm 2022-2024 

KInh giri: 
- UBND tinh Nam Dinh; 
- Sâ K hoach và D,u t1L 

Cäncü Chi thj s 20/CT-TTg ngày 23/7/202 1 cUa Thu tuàng ChInh phü; 
Van ban so 981UBND-VP2 ngày 29/7/2021 cüa UBND tinh ye vic xây drng kê 
hoach phát triên kinh tê - xã hi và dir toán Nhà nuc näm 2022; 

Can eli Cong van s 1 172/SKHDT-TH&QLQH ngày 29/7/202 1 cüa Si 
Ké hoch và Dâu tix ye vic xây dirng kê hoach  phát triên kinh tê - xã hi và kê 
ho.ch dâu tu cong nàm 2022; 

Can cli Hi.ràng dn s 1124/HD-STC ngày 10/8/2021 cüa Sâ Tài chInh v 
vic xây dirng dir toán Nhà nithc näm 2022 và kê hoach  tài chInh - ngân sách 
Nhà nuâc 03 näm 2022-2024; 

Phan I 
TINH HINH THIYC HIN KE bACH 

PHAT TRIEN KINH TE - xA HOI NAM 2021 

I. TINH H!NH THU'C HIEN KE HOACH PHAT TRIEN KINH TE - 
xA HOI 06 THANG DAU NAM 

1. Linh viyc Nông nghip và Phát trin nông thôn 
Hoàn thành thu hoich cay vii dông vâi din tIch 643 ha, bang 94,56% so 

vi cüng ki; cay màu xuân vói din tIch 864,44 ha, bang 97,9% so vâi cüng ks'; 
nhIn chung näng suât, hiu qua cao hon so cüng kS'.  Trông 46.926 cay müa xuân 
phân tan các 1oi, dat  31,3% kê hoach. 

Gieo, cy 7.329 ha ilia xuân, bang 99,17% so vâi cüng kr, trong do gieo st 
3.761,4 ha, bang 53,3% din tIch gieo cay, giãm 3% so vâi cüng kST; Co cau 
giông: Lüa lai 459 ha, chiêm 6,3% din tIch, bang 84,22% so cüng ks'; Lüa thuân 
6.870 ha, chiêm 93,7% din tIch, bang 100,37% 50 cüng ks'; trong do giông chIt 
luc Bäc thorn so 7 trOng duçic 5.869 ha, chiêm 80,1% din tIchgieo cay, bang 
102,2% so cling ks'; näng suât dat  71,25 t/ha (tang 0,02 ta/ha),  bang 100,03% so 
vii cling kS.  Xây dirng duçic 18 cánh dông lan (tang 03 cánh dong) vói din tIch 
669,28 ha; 14 xä, thj trân có thirc hin lien kêt san xuât - tiêu thii san phâm vâi 
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các doanh nghip, din tIch 485,02 ha, chim 6,6% din tIch gieo cty, tang 
12 1,32 ha so vOi cüng kS'; 

Trin khai thc hin K hoach  phát trin chãn nuôi, thüy san và phông, 
chông djch bnh dng 4t nAm 2021, chän nuôi tiêp t%ic on djnh và phát triên; 
tong dan 1cm 80.962 con, bang 105,93% so cüng ks'; dan trâu 563 con, bang 
97,91% so cüng ks'; dan bô 1.02 1 con, bang 98,65% so cüng ks'; dan gia cam 
1.052.000 con, bang 107,7% so cüng kS';  tong san hrqng thjt hoi xuât chuông: 
13.429,4 tan, bang 107,62% so cüng kS'. 

Tiêm vc xin phông djch tã 1cm cho 2 1.321 con, dat  79,0% k hoach; tiêm 
väc xin phàng bnh La mom long móng cho2.157 con trâu, bó, dê1 , dat  107,9% 
ké hoach,  cho 3.070 con 1cm nái, 1cm diic giông2, dat76,7%  ké hoach; tiêm väc 
xin phông bnh dai  cho 4.605 con chó, dat  41,9 % kê hoach. Bnh Viêm da nôi 
ciic a trâu, bô dã xuât hin tai  03 xã3  vOi 19,  con bô nhiêm bnh, tiêu hüy 03 con 
tai xâ Trrc ChInh, tr9ng lucing 185 kg (den ngày 07/7: 03 xii Tryv ChInh, xii 
Try'c Hung và Tr,rc Thai dii qua 21 ngày khóng phát sinh trâu, bô mac bnh); 
ngày 29/5, bnh Djch tã 1cm Châu Phi dâ xuât hin t?i  01 h thuc thj trân Ninh 
Ctr?mg, tiêu hUy 05 con 1cm, trçng li.rqng 212 kg (den nay dii qua 21 ngày khóng 
phát sinh lvii mac bnh djch tá fin Châu Phi). Các dja phuong, các h chàn 
nuOi thrc hin tot các bin pháp khoanh vüng, dp djch và tháng tiêu dec, kh 
trüng; huàng dan, don dôc xä Trung Dông, xa Trirc Tuân lap, hoàn thin ho so 
dê nghj ho trçm kinh phi phông, chông bnh Djch tâ 1cm Châu Phi näm 2020. 

San krqng thüy san khai thác, nuOi trng: 4.297 t.n, b&ng 106,12% so vâi 
cüng kr;  trong do san hxqngkhai thác 1.239 tan, bang 106,77% so vâi cUng k5i; 
san luqng nuôi trông 3.05 8 tan, bang 105,85% so vOi cüng k5'. 

Nao vet, dào dp ducmc 248.877 m3, dat  100,7% k hoch thüy igi Dông 
Xuân 2020-2021; sira ch&a 660/867 cong trInh thüy lci Tong két cong tác 
phông, chông thiên tai và tim kiêm cIru nan  näm 2020; triên khai nhim vi,i 
phông, chông thiên tai va tim kiêm ciru nan  näm 202 1; kiêm tra, dánh giá hin 
trang cong trInh dê diêu trisâc müa mua, bâo; to chac diên tQp phông, chông 
thiên tai và tim kiêm ciru nan tai xä Trrc Cuang; 23/23 co quan, don vj, 21/21 
xã, thj tran xây dmg và to chirc th?c hin Ké hoach,  Phuong an phông, chOng 
thiên tai và tim kiêm cru nan  näm 2021. 

2 5/26 HTX Djch vii nông nghip dâ tin hành dai  hi thuang niên theo 
quy djnh cUa Lust  HTX; riêng HTX Vit Hung, xä Trirc Hung chua dai  hi 
nhim k5' 2014 - 2019 va dai  hi thumg niên näm 2020. 

Tin d thirc hin dir an xây drng nha may cung cp nuOc sach tai thj trn 
Ninh Cumg không dam bâo, khâ nang khOng hoan thành tiên d xay dirng Ca 

ban và dua vào hoat  dng theo quyêt djnh phê duyt diêu chinh chU truong dau 
ti.r s 275/QD-UBND ngày 02/02/202 1 cüa UBND tinh (Qu 111/202 1). 

'X Trirc Thâng, xà Trirc Ctrông chisa tiém. 
2 Xâ Tic Thai, x Trirc Thäng chua tiêm. 

X Trrc Chinh, x Trrc Thai, x Trirc Hung. 
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Kim tra, don d& cOng tác chun bj h so và thicc dja phc v%i cOng tác 
thâm djnh nông thôn mOi nâng cao; 10 xã, thj trân4  dâ duçic doàn thâm djnh cUa 
tinh, thâm djnh cong nhn dat  các tiêu chj nông thôn mâi nâng cao näm 2020. 
Tiêp tVc  huâng dan, don doe 11 xâ, thj trân5  can lai  xây dimg nOng thôn mói 
nãng cao näm 2021; các xâ, thj trân dä dirge thâm djnh dat  các tiêu chI nông 
thôn mài nâng cao narn 2020 tiên hành xây dirng nông thôn mâi kiêu mu và mO 
hInh nông thôn mâi kiêu mâu näm 2021. Hithng dan 14 Ca s& san xuât tai  11 xã, 
thjtrân6  hoàn thin ho so 20 san phâm trInh dánh giá, thâm djnh cong than  san 
phâm OCOP näm 2021. 

Xây dimg, trin khai K hoach thirc hin Chuong trInh cong tác tr9ng tam 
sO 05-CTr/HU ngày 17/12/2020 cüa Ban chap hành Dãng b huyn khóa XXV, 
nhim k' 2020-2025 ye khuyên khIch tIch tV,  t.p trung rung dat, lien ket san 
xuât, phát triên san phâm OCOP huyn Trirc Ninh, giai doan  2020-2025. 

2. Linh vtyc Tài nguyen và Môi trirôrng 
Hoàn thành cong tác thng kê d.t dai näm 2020; rà soát dánh giá k& qua 

thirc hin quy hoach, kê hoach s1r diing dat giai doan  2016-2020; dé xuât nhu 
câu sü dicing dat 5 näm (2021-2015). L.p Quy hoach si:r diing dat den näm 2030 
trInh Ban thuing vi Huyn üy và HDND huyn thông qua, hoàn thin ho so 
trInh tinh thâm djnh, phê duyt. Huâng dan các xã, thj trân 1p ho so dâu giá 
quyên sü diing dat và thrc hin kê hoach si'r ding dat näm 2021. 

Giao dt thirc dja, cp giy chirng nhn quyn sü dung d.t cho 89 h gia 
dInh, cá nhân tai  khu dO thj Co L. Trinh UBND tinh phé duyt kêt qua dâu giá 
quyên 5ir diing dat dOi vâi 153 tnrng hqp dâu trüng giá tai  12 xä, thj trân, so tiên 
85.580 triu dông7; giao dat thire dja cho các h dâu trt1ng giá tai  10/12 xã, thj trân8  
dA hoãn thành nghTa viii tài chInh; trInh hUy bO 01 tru&ng hqp ti xA Trirc Tuân, so 

tiên 260 triu dOng. TrInh UBND tinh phê duyt giá khO'i diem dê to chi'rc ban 
dâu giá quyên sir dung dat cho nhân dan lam nhà a 31 lô dat tai  thj trân Ninh 
Cu&ng và 72 lô dat thuc khu dan cu tp trung xä Trirc Dai. 

Tiêp tiic huàng din, don dc hoàn thin phuong an xir 1 11 trumg hqp 
5ir diing dat khOng hqp pháp tai  03 xà9. Cap dOi GCN QSD dat nông nghip sau 
DDDT cho 314 h tai  02 xâ'°; thâm djnh 1.056 ho so cap dôi GCN QSDD nOng 

' Trung Dông, Trrc ChInh, Trirc Tun, Cat Thành, Trirc Nti, Trirc M5, Tr?c Thai, Trrc Dai,  Trrc 
Hung, Ninh Cuing 

Co U, Phrning Djnh, Liêm Hãi, Vit Hung, Trijc Do, Trc Thanh, Trrc Khang, Tr%rc Hi.rng, Trirc 
Thun,Tiirc Cuóng, Trc Thang 
6  Co LO: 2 ca sâ, vâi 2 SP; Vit HUng: I cc s&, vâi 3 SP; Trijc Tuân: 1 ca sO, vói 1 SP; Trije Thanh: I 
Ca s&, vài 1 SP; Trrc M5: 1 co s&, vâi 2 SP; Trirc Khang: 1 ca sâ, vài 1 SP; Trixc Di: 1 ca sâ, vâi 1 
SP; Trirc Thang: 1 ca s&, vài 1 SP; Trirc Ciremg: 1 cci sâ, vâi 1 SP; Trrc HUng: 1 ca sO, vói 4 SP; 
Ninh Cu&ng: 3 ca s&, vâi 3 SP. 

Co L& Trung Dông, Trirc ChInh, Liêm Hãi, Vit HUng, Trirc Thanh, Trirc Tuân, Tri,rc Hung, Trrc 
Thun, Trrc Dai,  Trc Thäng, Tr%rc Thai. 
8  Co L, Trung Dông, Trirc ChInh, Liôm Hãi, Tric Thanh, Trtjc Tuân, Trrc Hung, Trrc Thun, Trrc 
Dai, Trc Thang 
9 LiOm Hâi 04 truing hçp, Trrc ChInh 06 trueing hcp, Vit HUng 01 trung hcp 
10  Trirc Di: 15 hO,  Tic Cithng: 299 hO. 
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nghip sau DDT ti 06 xâ, thj trn"; chuyn miic dIch sü diing dt cho 30 h, 
gia dInh cá nhân ti 09 xã, thj trân'2. 

Hoan thành bi thiz?ng h trçi GPMB thrc hin Dir an xây drng tng kho 
xàng dâu (giai doan 1) cüa Cong ty Co phân Tp doàn dâu tu phát triên Trithng 
An tai  thj trân Cat Thành; hoàn thin phuong an BT HT GPMB thirc hin Dr an 
Xuât tuyên 110kV Trirc Ninh tai  xã Vit Hung (18/18 h gia dInh, cá nhan). 
Triên khai, thirc hin ké hoch GPMB trii sâ BHXH huyn; dir an xây dirng khu 
dan cu tp trung xã Trirc Thai, Trirc Ni, Trirc Dao,  Trirc HUng. 

Chi do, don d6c các c quan, do'n vj lam v sinh môi tru&ng trithc, trong 
và sau Têt Nguyen dan Tan Süu 2021; tuyên truyên, to chüc các hot dng htr&ng 
üng ngày quOc tê,hành dng vi cac dông sOng (14/3), ngày nuóc the giâi (22/3), 
ngày khI tuçYng the gi&i (23/3), chiên djch gRi frái dat nàm 2021(27/3); phát dng 
triên khai thirc hin "Tháng hành dng vi môi truông" hixâng ung Ngày mOi 
truäng the giOi và Ngày Quôc tê da dng sinh bce näm 2021. Ho trçi 3.400 cay 
các loai cho 09 ca quan, dcin vi trong phong trâo trông cay mUa xuân. 

Xây dung, trin khai K hoch thirc hin Chuimg trInh Cong tác trQng tam 
cUa Ban chap hành dãng b huyn khóa XXV, nhim kS'  2020-2025 ye nâng cao 
chat krçrng cOng tác v sinh mOi tnthng trong xây drng nông thôn mâi nâng cao, 
kiêu mâu, giai dotn 2020-2025. 

3. Linh vyc Kinh t và Ha tang 
Giá trj san xuât cOng nghip - tiu thU cong nghip uàc dt 4.040 t' dng 

(giá so sánh 2010), bang 108,51% so vâi cUng k5 và dt 48,38% kê hoch; giá 
trj hang xuât khâu râc dat  115 triu USD, bang 92,72% so vâi cUng kS', dat 
35,38% kê hoach. Triên khai phô biên, tuyên truyên ni dung Chumg trInh 
phát triên cOng nghip h trçl näm 2022. 

Tang cu?mg kim tra, kim soát thj tru&ng nhm phát hin, ngàn chn và 
xir l kjp thii các hành vi kinh doanh trái phép, kinh doanh hang giã và gian ln 
thuorng mai;  dam bâo nguOn cung và bInh on giá các mt hang thiêt yêu phc vi 
nhu câu cUa nhân dan üng phó vi djch Covid-19; kiêrn tra, xfr l 20 trithng hqp 
vi phm nhAn hang boa, niêm yet giá và không dU diêu kin kinh doanh, xU1 
hành chInh 49,75 triu dông. Khôi krqnghàng hóa 4n chuyên 4.513.320 tan, 
bang 92,25% so vâi cUng ks'; 4n chuyên 1.036.220 luqt hành khach, bang 
95,89% so vâi cUng kS'.  Triên khai Ban dO chung song an toàn vi Covid-19 dé 
thrc hin các thu t1ic dánh giá mi.rc d an toân tai  23/23 chçi; 14/84 doanh nghip 
trong din phái dánh giá. Huâng dan, dOn dOc các doanh nghip, co sâ san xuât 
kinh doanh xây dirng kê hoch, phi.rcng an phOng chông djch Covid-19; kiêm tra 
và yêu câu k cam kêt thrc hin phOng, chOng djch Covid- 19 tai  22/22 ci~a hang 

" Phircmg Djnh 63 hè so, Vit Hung 40 h so, Trirc Tun 74 h so, Trirc Khang 104 h so, Trtjc 
Thâng 100 ho so, Trung Dông 04 h so, Cat Thành 671 
12  Trirc Ctring 04 trir&ng hçTp, Trrc Thing 04 tru&ng hçxp, Tnjc Dai 03 tnr&ng hçp, Trirc Khang 02 
tnthng hqp, Trirc Thun 01 tnring hçp, Trijc Hung 05 trir?mg hqp, Trirc Dao  03 truàng hçip, Trirc M5 
02 trumg hçip, Cat Thành 06 truYng hcip 
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xäng du; dáp rng yêu cu vüa phông chng djch Covid-19 vira dam bào phát 
triên kinh té. 

Hi.ràng dan, don dc các xã, thj trtn trin khai xây dirng khu dan cu tp 
trung. Don dôc tiên dt và giám sat chat hrqng thi công: Khu do thj thj trân Co 
L, dithng Khang-Thu.n, duing Trirc Di-Trrc Thai,... và duy tu dung huyn, 
duô'ng tinh üy thác 6 tháng dâu 11am. Tong von dâu tu trên dja bàn uOc dtt 1.488 

dông, bang 105,7% so vói cüng kS'. 

Tai nan  và va quyt giao thông xày ra 03 vii, 1am 03 ngui ch&, 02 
nguii bj thucing (giâm 02 v1i và 02 ngithi chêt so vOi cüng k5' 2020); xà 1 880 
truô'ng hçip vi phrn ye trt tr ATGT, thu np ngân sách nhà nu&c 873,6 triu 
dông. Kiêm tra, kiêm soát vic chap hành pháp 1ut giao thông, hoat  dng cüa 
các ben do, phà ch& khách ngang sOng; dam báo ATGT dtr?mg thUy, dung b. 

Các dan vj din 1irc, vin thông, cung cp nuâc sach  tp trung trén dja bàn 
dam bâo cung cap djch vii cho các to chüc, Ca nhân on djnh, an toàn, xuyen suOt, 
chat luqng tot, dc bit là trong các khu cách ly tp trung, vüng cách ly dê 
phOng, chOng djch bnh Covid- 19 trên dja bàn huyn. 

Tuyên truyn, hix&ng dn các hoat  dng khoa hçc cong ngh theo chuyên 
dê: Sâ hthi trI tue,  tiêu chuân-do lu&ng-chât luçing, thuang hiu san phâm gän 
lien vâi doanh nghip, . . .Tô chüc tuyên truyên và irng diing tiên b khoa hçc và 
cong ngh trong san xuât và d?i sOng, phü hqp vâi khã nàng cüa các doanh 
nghip cüng nhu cong dông dan cu,... 

4. Linh vlyc Tài chInh, Ngân hang, Thng kê 
- Tài chInh: Thu ngân sách nhà nuâc trén dja bàn 6 tháng uàc dat  144,08 

t dOng, dat  41,23% dir toán, bang 316% so vói cüng ks'; trong do: thu tiên sir 
dung dat 87,17 t' dông, dat  3 1,7% dir toán, bang 824,35% sO vâi cüng ks'; thu 
can dOi tri~ tiên sü ding dat isâc dat  43,41 t' dông, dat  58,31% dir toán, bang 
125,25% so cüng ks'; thu tir doanh nghip dâu tu nithc ngoài khOnggiao dir toán 
dat 13,49 t) dOng. Hu&ng dan 1p kê hoach và thu qu phông, chOng thiên tai; 
den ngày 30/6 thu ducc 910 triu dOng tai  13/21 xä, thj trân'3, 23/23 ccx quan, 
64/64 tnthng h9c. 

Diu hành chi ngân sách nhà nithc dja phuong theo dr toán, sir diing 
ngân sach hiu qua, tiêt kim, phiic v11 kjp thai các nhim v11 chInh trj cüa dja 
phucmg. Huâng din, don dôc các ccx quan, dan vj dir toán quyêt toán ngân sách 
näm 2020; 1p báo cáo quyet toan ngân sách Nba nuàc huyn näm 2020. Tuyên 
truyen, h trçi và trien khai thanh toán trrc tuyên nghTa vii tài chmnh ye dat dai 
trên Cong djch vi Cong Quôc gia. Chi dao  rà soát, dOn doe quyêt toán các dir an 
dA hoàn thành, bàn giao dua vào sr dçing. Tang cuäng kiêm tra, kiem soátthj 
tru&ng, giá câ hang hóa, khOng d tang giá tüy tin lam ãnh hu&ng tâi di sOng 
dan sinh, nhât là trong thai gian giân each xâhi theo Chi thj 1 5/CT-TTg cüa 
Thu tuâng ChInh phü tren dja bàn thj trân CO iê. 

08 x, thj trn chira np: C L, Liêm Hãi, Trrc Do, Trirc Nii, Trrc M, Trrc Thun, Trrc Di, Trtjc Hing 
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* - Ngân hang: Tng du nçi Ngân hang Nông nghip & PTNT 1.356 t 
dông, bang 110,1% so vâi cüng kr; Ngân hang ChInh sách xâ hi 3 13,86 t' 
dông, bang 103,9% so vâi cüng kS',  các ngân hang và to chirc tin diing dã tto 
diêu kin cho các to chic, cá nhân vay von, dâu ti..r phát triên san xuât kinh 
doanh, giâi quyêt vic lam, nâng cao di song nhân dan, xây dmg nông thôn 
mâi và htn chê tin diing den phát triên. 

- Thing ké: Trin khai, tuyên truyn, thirc hin cuc Tng diu tra kinh t 
và Diêu tra Co sâ hành chInh nãm 2021; den nay dä hoàn thành diêu tra giai 
don I, gOm Co sâ hành chinh, doanh nghip và hip hi, dang triên khai giai 
don II, gôm h Ca the và co sâ ton giáo, tin nguO'ng. 

5. Linh virc Van hoá - Xä hôi 
- Van hóa - Thông tin -, Th thao: Lam t& cong tác tuyên truyn thành 

cong Dai  hi di biêu toàn quôc lan thir XIII cUa Dãng; tuyên truyên cuc Bâu 
cr Dai biêu Quoc hi khóa XV và Dai biêu Hf1ND các cap nhiêm kS'  202 1-2026 
và tuyên truyên chào mmg các ngày lê cüa dat nithc, 51r kin chInh trj cüa dja 
phuong; thông tin kjp thôi tInh hInh và các bin pháp ye phông, chông djch 
Covid-19 dê nhân dan hiêu, không hoang mang, lo sq, tuyt dôi tin tuâng, thirc 
hin nghiêm các bin pháp phông, chông djch theo quy djnh; huóng dn cài dt 
và si1 ding irng diing khai báo y tê din tü gôm: Vietnam health declaration, 
Bluezone, Ncovi, 

Tang k& cong tác xây d1rng di sng van hóa, cp bang vAn hóa cho 23 
co quan, doanh nghip và 372 thôn, xóm, tO dan phO dt chuân van hóa nAm 
2020; 4n dng nhân dan th%rc hin lôi sOng lành mnh, tAng cithng rèn luyn 
than the, tp the diic the thao, dinh duOng hqp l. Huàngdn, don dôc thành lip, 
kiin toàn Ban quãn 1 di tich ljch si'r và xây drng quy chê quAn 1 di tich ljch sCr; 
tAng cumg cOng tác quàn l, tu bô, ton to di tIch trên dja bàn huyn. Duy trI, 
thirc hin Co hiu qua phong trào "toàn dan doàn kêt xây dçrng d&i song vAn 
hóa" và quy 'sac van hóa ti thOn, xóm, tO dan phO. DOn dôc các xA, thj trân 
hoàn thin thu tic sira dOi, bô sung quy 'sac, huong 'sac; huàng dan các don vj 
1p danh sách dé nghj dt tiêu chuân van hóa nam 2021. 

- Giáo diic: Nam hçc 2020-2021, chit luçing giáo dic duçic duy tn, kt 
qua thi hçc sinh giOi các mOn vAn hóa cap tinh khOi THCS, doàn Tr,rc Ninh d.t 
giâi Nht, xp thu 2/10 huyn, thành phO'4. To chüc hi thAo, tOng hqp các 
kiên dánh giá, gop , dê xuât 1ra chçn sách giáo khoa lap 1, iap 2 và lap 6 cho 
nam hçc 2021-2022. PhOi hçip kiêm tra, dánh giá so b cong nh.n tru&ng hçc 
dt chuân QuOc gia, tru&ng hçc Xanh- Sch- Dep- An toàn, kiêrn djnh chat 
luçmg giáo dc ti 3 truäng THCS'5; chuân chat luqng giáo dçic cap d 2, dat 
chuan Quôc gia mirc d 1, chuân Xanh- Sach-  Dçp- An toàn tai  Truang mâm 
non Trrc ChInh. Thuang xuyên kiêm tra, giám sat vic thirc hin phOng, chông 
djch beth Covid-19 trong nhà trumg. Chi dao  các truông hçc lam tot cong tác 
v sinh mOi truOrng, phông, chOng djch Covid- 19; hoàn thành chuong trInh giáo 

14 94/127 em dr thi dat  giài, gm: 7 giâi Nht, 37 giãi NhI, 25 giãi Ba, 25 giãi khuyn khIch 
'5 Trrc M, Trung Dông, Trrc Thang 
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dic, kim tra, dánh giá nàm h9c 2020-2021; cho hçc sinh nghi he ngay sau khi 
xuât hin o djch Covid- 19 tai  thj trân Co L. Triên khai cong tác on tp cho h9c 
sinh khôi 9 bang hInh thüc trirc tuyên, kêt hgp vâi các bin pháp giáo dçic khác, 
dam bâo hiu qua và các yêu câu phông, chông djch Covid- 19. Chi do th chüc 
kS' thi tuyên sinh vào lap 10 không chuyên, dam bão dUng quy djnh và dap 
1mg yeu câu phông, chông djch bnh. Xây d1rng Kê hotch tuyên sinh vào các lap 

dâu cap näm hçc 202 1-2022. Vn dng 1mg h Qu khuyên h9c näm 2021. 

Xây dirng, trin khai K hoach  thirc hin Nghj quyt chuyên d cUa Ban 
chap hành Dãng b huyn khóa XXV ye tiêp t%ic nâng cao chat luçing, hiu qua 
giáo diic và dào tao, giai dotn 2020-2025. 

- Y t& Cong tác chäm soc si'rc khoê, khám chüa bnh cho nhân dan duqc 
dam bão và thçrc hin tot & các tuyên. Thirc hin tot kê hoch bào dam an toàn 
thirc phâm Têt Nguyen dan; Tháng hành dng vi an toàn thirc phâm vâi chU dê 
"Dam bâo an toàn th%rc phâm, phông ngira ng dc thrc phâm trong tInh hInh 
bInh thu?mg mài"; ké hoach  truyên thông lông ghép dan so vOi chäm soc slrc 
khoê sinh san - KHHGD 6 tháng dâu näm. 

* TInh hInh phông, chng djch Covid-19: 

Ngày 07/5/2021, trên dja bàn huyn xut hin 01 ca nhim Covid-19 d.0 
tiên; den ngày 08/5 và ngày 10/5 them 02 ca nhiêm Covid-19 trong khu each ly; 
ngay sau khi xuât hin ca nhiêm dâu tiên, UBND huyn, Ban Chi dto phông 
chông djch Covid- 19 huyn không kê ngày dêm chi d?o  thrc hin các bin pháp 
dê khoanh vUng, dp djch; tiên hành khoanh vUng each ly xóm Trai,  tO dan phô 
Tây Kênh, thj trân Co L tlr 0 gia ngày 08/5/2021 den o gia ngày 28/5/202 1 Va 

thirc hin giân each xã hi toàn thj trân Co Le theo tinh than Chi thj so 

15/CTTTg ngày 27/3/2020 cUa ThU tuang ChInh phU tü 0 gia ngày 08/5/202 1 
den 0 gia ngày 22/5/2021; vic khoanh vUng, cách ly và giàn cách xâ hi di.rçic 
triên khai thirc hin nghiêm tUc, an toàn và nhn duçc sir dOng thun cao cUa 
Nhân dan trên dja bàn. Den nay, tInh hInh djch Covid- 19 duc kiêm soát tot; dà 
diêu trj khOi bnh và xuât vin 03/03 bnh nhân nhiêm Covid- 19 trén dja bàn 
huyn; 0 1/05 bnh nhân nhiêm bnh và diêu trj khôi bnh Covid-19 tti các bnh 
vin a ngoài tinh trâ ye dja phuong tái duang tInh nhiêu lan, dang diéu trj ti 
Trung tam Y te huyn, tInh trtng sUe khOe On djnh'6. 

Tang ci.rang kim tra, kim soát, don dc, chn chinh vic thirc hin cong 
tác phàng, chông djch, dam bão yêu câu phông djch tlr xa, tlr sam, tlr khi chua 
có djch; kjp thai xlr 1 nghiêm các tri.r&ng hçip yj phm theo quy djnh. Chi do 
UBND các xâ, thj trân, các ngành và Nhân dan trong huyn tiep tiic thrc hin 
nghiem chi do cUa Trung uang, cUa tinh ye phàng chông djch Covid-19; dc 
bit thu&ng xuyên rà soát, theo dOi, thirc hin khai báo y te dôi vâi các tru?mg 

16 có 239 tnrYng hgp Fl (234 trirà'ng hçp dã hoân thành cách ly, 02 tmông hçp dang cách ly tp trung 
tai tinh, 03 trir&ng hçp tai  TT Y té huyn); 3.8 14 tnrô'ng hcip F2 (3.669 tnrmg hçxp cia hoàn thành each 
ly, 145 tnrmg hçp dang each ly); 4.788 truà'ng hp F3 (4.695 truYng hçp cia hoàn thành each ly, 93 
ngithi dang t%r theo dOi ti nhà); tong sO mâu xét nghim 3.600 mâu. 
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hqp ti'r non khác trà v dja phi.rang, nht là nhftng vüng djch bnh dang din bin 
phüc tp và các khu cong nghip có ca bnh Covid- 19. 

Chi dao tam di'rng mt s hoat dng, djch v11 không thi& yu d phông, 
chông djch Covid-19 (tü ngày 01/5). Thirc hin ké hoach  kim tra vic chp 
hành các quy djnh cüa pháp 1ut ye phOng, chng djch Covid- 19; K hoach 
kiêm tra, giám sat cong tác phông, chông Covid-19 tai  13/13 doanh nghip 
trên dja bàn huyn; thông qua kêt qua kiêm tra, cho th.y: Các doanh nghip 
con bàn chü dng, thrc hin tot cong tác phông, chông djch Covid-19. 

Hu&ng irng dçit cao dim quyên gop üng h phông, chng Covid-19 do 
Uy ban MTTQ Vit Nam tinhNam Djnh phát dng; den ngày 01/7/2021 dã vn 
dng, Ung h discic 400 triu dông. 

- Lao dng - Xã hi: Các cp, các ngành thäm, tang qua và trq cp 5,83 t' 
dông các dôi tuqng chInh sách xä hi nhân djp Têt Nguyen dan Tan Si:ru 2021'; 
chi trâ 61,44 t' dông tiên trq cap thu&ng xuyên qu I và qu jjI8;  chi trá 260,89 
triu dOng trq cap din qu I, qu II cho 1.762 h nghèo và h chInh sách. Xây 
drng, triên khai Kê hoach thc hin cong tác phông, chông mai  dam; phông 
chông ti phm mua ban ngi.r?ii và diêu trj, cai nghin ma tüy trên dja bàn huyn 
näm 2021; Kê hoach  tIc hin chiên luqc quôc gia ye bInh däng giâi trên dja bàn 
huyn giai doan  202 1-2025; Kê hoach thirc hin Chuonng trInh phông ngi'ra và irng 
phó vâi bao  hrc trên con sâ giâi giai doan  2021-2025. Hoàn thành ké hoach Tháng 
hành dng an toàn, v sinh lao dng. Thirc hin kê hoach  tháng hành dng vi tré 
em nàm 2021. Hi.ràng dan các xâ, thj trân to chirc thirc hin các hoat dng kS' 
nim 74 näm ngày Thixcing binh 1it s5. Tuyên truyên, üng h qu5 bào trçl tré em 
cüa huyn (01/5~30/6), dã 4n dng Qu Bào trçv tré em ducc 167 triu dông, 
phôi hçip trao 04 suât h9c bong (1 triu dông/suât) và 4 xe dp cho h9c sinh có 
hoàn cânh khó khän. Tuyên truyên, 4n dng üng h "Qu5 nhân dao  Chi thp 
dO" disçic 112,37 triu dông; chi dao  18/2 1 Hi chti th.p dO to chüc Dai  hi 
nhim k' 2021 - 2026'. 

Tuyên truyn, vgtn dng nhân dan tham gia BHYT; dn ngày 30/6: T' 1 
bao phü BHYT i.râc dat  92,22%, tang 1,5% so vOi cüng k';thu BHXH, BHYT 
dat 190,34 t' dOng; chi trà các che d BHXH dat  18 1,47 t' dông. 

6. Linh viyc Quc phông, An ninh 

- Quc phOng: T chüc giao, nhn quân näm 2021, dü quân s& ch.t krçing, 
an toàn, dung 1ut. Hoàn thành huân 1uyn 1irc luçing dan quân tr v giai doan I; 
däng k3 quán 1 phüc tra nguOn dng viên, dan quân tr v, phucing tin k thut 
cüa nên kinh te quôc dan näm 2021 và nguOn san sang nhp ngü näm 2022. Hoàn 
thin Ke hoach phOng thu dan s1 huyn; chi dao to chüc Hi thi Pháp lu.t ye Dan 
quân t%r v nm 2021. Chi dao,vn  hãnh khu cách ly tp trung (tai Trung tam 
GDNN-GDTX huyn) và các chôt, tram kiêm soát ralvào vüng cách ly (xóm Trai, 
t dan ph Thy Kênh, thj tr.n C L) dam bão tuyt dôi an toàn, dung huàng dan 

'7 xä hOi hóa ducic 2.5 04 sut qua, trj giá 777 triu dng. 
'8 ngui Co cong 43,87 t' dông, bão trg xä hi 17,57 t dông. 
193 dmi vj ch.ra Dai hOi là CO Lê, Trirc Thang, Trrc Dai 
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cüa Bô Y t v cong tác phông, cMng djch Covid-19. Tip tiic duy trI nghiêm ch 
d thumg trrc, dam bâo san sang chiên dau. 

- An ninh trt tir: Xây dung và thirc hin k hoch kim tra, phiic tra 
thông tin dan eli và tuyên truyên, thirc hin Dir an Co sâ dü 1iu quôc gia ye 
dan cu; Hoàn thành chi tiêu cap, dôi CCCD có gän chip din ti'r dam bão an toàn 
trong diêu kin phông,chông djch Covid- 19, vài 123.109 ho so CCCD gän chip 
din tü (thii diem 3 0/6). 

Chi dao thirc hiên k hotch dam bão an ninh trt tir, an toàn trrnc, trong 
và sau ngày bâu cü di biêu Quôc hi khóa XV và di biêu HDND các cap, 
nhim kS'  2021-2026 và Kê hoch chuyên dê, dam bâo ANTT, ATGT trong dip 
nghi Lé, Tat. Triên khai Nghj djnh so 137/2020/ND-CP ngày 27/11/2020 cüa 
ChInh phü ye quãn l, su diing pháo20. Kiêm tra 72 luqt co sâ ye kinh doanh có 
diêu kin ye ANTT21. Ma các dçit cao diem tan cong trân áp ti phm, t ntn xä 
hi dam bâo ANTT, ATGT22; to chirc kiêm tra, x1r 1 kjp thai các trumg hcip 
khai thác tài nguyen trái phép, vi phm trong phông chông djch Covid-19, nhât 
là trong thai gian giân cách xã hi ti thj trân Co Lê. An ninh trén dja bàn duçic 
git vüng, trât tir xâ hi chuyên biên tich curc. 

7. Linh virc ni chInh 
- Thanh tra: Giâi quyt kjp thai don thu tn ti, phát sinh. Hoàn thành 3/3 

cuc thanh tra theo kê hoach 6 tháng dâu näm 202123;  tOng hqp, dánh giá cong 
tác phông, chng tham nhUng näm 2020. Chuân bj báo cáo theo yêu cau cüa 

oàn Thanh tra Chinh phü ye vic thirc hin pháp 1ut ye thanh tra, tiêp cong 
dan, giài quyêt khiêu ni, to cáo, phông chông tham nhüng giai don 2015-2020 
và cong tác quàn l, sir diing dt dai và quân 1 dâu tu.r xây dirng co bàn giai 
doan 20 10-2020. Triên khai, thirc hin kê khai, cong khai bàn kê khai tài san, 
thu nh.p ln du theo quy djnh cUa Lut Phông chông tham nhUng näm 2018 và 
Nghj djnh so 30/2020/ND-CP ngày 30/10/2020 cüa Chinh phU. 

Thirc hin nghiêm ljch tip cOng dan thithng k5' và k hoch phi hqp t 
chüc tiep cong dan phc v11 các k' hop cüa Trung uang Dãng, Quôc hOi,  HDND 
tinh, HDND huyn nàm 2021; dâ tiep 48 luqt cOng dan (giám 14 lwcrt cong dan,), 
nhn và xü 1 25 kiên nghj, phàn ánh ('giám 07 vy vic so v6i cling /c, trong do: 
16 vi vic cii, 9 vii vic mai, ni dung chü yêu là kiên nghj, phãn ánh ye tranh 
chip dt dai theo trInh tir thu tic hành chInh. 

- Tu pháp: Trin khai hithng urng Cuc thi trrc tuyn "tim hiu pháp 1ut 
v bu cü dii biu Qu& hi Khóa XV và di biu HDND các cap, nhim k' 

20  Bat, d nghj truy t 02 vij, 02 dM ttrçrng tang trU trái phép hcm 17,1 Kg pháo n các 1oi; xcr 1' 
hành chInh 21 vi, 21 dôi tuqng vi phm quy djnh ye pháo, thu nOp  ngân sách 21 triu dông 
21  xr 1' hành chInh 13 cc si dc doanh, 08 c sâ vi pham ye pccc, thu np ngân sách 26 triu dông 
22  1p 05 h si dira dM tirçrng di cor sr cai nghin bat buQc, ? ho sci dua doi tuqng vào cai nghin ti 
gia dinh, cOng  dông; bAt gii 75 viii, XLHC 58 viii (62 dôi ti.rcrng), dê nghj truy to 15 v1i (17 dôi 
tircmg) mua ban, tang trU, sfr diing trái phép chat ma tüy. 
23  Thanh tra vice  chap hành các quy djnh cüa pháp Iut v phOng, chong tham nhung; ye tiêp cOng dan 
vào giãi quyét dcm thu khiu nai,  to cáo nAm 2020 t?i  xA Trrc M; ye cong tác phOng, chong thién tai 
và TKCN t?i  phOng NNPTNT, TT Cat Thành, xa Trirc Khang 
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2021-2026". Tuyên truyn các van bàn QPPL lien quan dn quyn và lçii Ich 
hçip pháp cUa cong dan, dc bit là cOng tác bâu ci'r dai  biêu Quc hi khóa XV 
và dai  biêu HDND các cap nhim k' 2021-2026, nhu Hiên pháp näm 2013, Lust 
To chirc chInh quyén dja phuang näm 2015 (si'ra dôi, b sung nãm 2019), Lust 
Bâu cü di biêu Quôc hi và di biêu HDND, B lut Dan s1r,... 

Tip nhn, kim tra 14 Nghj quy& kS'  h9p cui nãm 2020 cüa HOi  dng 
nhân dan 05 xâ, thj trân24  nhim k' 2016-2021; qua kiêm tra, các Nghj quyêt 
dam báo quy djnh. Hoàn thin thu tic cong nhn 21/21 xã, thj trn dt chun 
tiêp c.n pháp 1ut näm 2021. Cp nht, niêm yet cong khai các thu tiic hành 
chInh thuc thâm quyên giài quyêt cUa UBND huyn và các xä, thj trk. 

8. Linh virc Nôi vu 

Tng k& hott dng TJBND huyn nàm 2020 và nhim kS'  2016-2021; 
tong két cOng tác thi dua, khen thi.r&ng näm 2020 và phát dng phong trào thi 
dua yêu nrn9c näm 2021. Chi dao,  don dôc cci quan, dan vj thirc hin nghiêm chi 
dao cUa trung hang, cüa tinh ye chân chinhk' 1ut, k' clxang, dao  dirc cong vit 
trong Ca quan hành chInh nhà nuâc các cap; khân truang tp trung ngay vào 
cong vic sau k' nghi Têt Nguyen dan Tan Siru, không dê chtm tr, ãnh huàng 
den nhim vli di.rçic giao và hoat  dng san xuât, kinh,doanh cüa các tôchüc, cá 
nhân; phát dng phong trào thi dua lao dng, san xuât ngay tü ngày dau, tháng 
dâu cüa näm, phân dâu hoàn thành cao nhât các miic tiêu, chi tiêu, nhim vu 
näm 2021. 

Tip tc thirc hin k hoach cài cách hânh chInh; k hotch dty mnh 1rng 
dçing cong ngh thông tin trong hoat dng cüa các ca quan nhà nuOc; hoàn thành 
tr dánh giá, cham diem xác djnh chi so cãi cách hành chInh nam 2020 cap huyn; 
triên khai thirc hin kê hotch cãi each hành chInh nam 2021. Xây dirng, triên 
khai Kê hoach thirc hin Chuang trInh cong tác trçng tam cüa Ban chap hành 
Dãng b huyn khóa XXV, nhim k5' 2020-2025 ye day manh  Cãi cách hành 
chInh, giai doan 2020-2025. 

B nhim Chánh Van phông HDND-UBND; diu dng, b nhim Phó 
Chánh Van phông HDND-UBND, Phó tnrng phông Lao dng- Thuong binh và 
Xâ hi; bO nhim 'ai  Phó tru&ng phông Ni vv, Phó truàng phông Giáo diic và 
Dào tao, ...; thiic hin kê hoach  chuyên dôi vj trI cOng tác dôi vâi cong chüc cac 
xã, thj trân theo ké hoach. Phan cOng nhim vv 21 giáo viên tiêu hçc trüng tuyen 
nàm 2020; kiêm tra, sat hach  dçit 2 dôi vâi 298 giáo viên mâm non hqp dOng 
trucc ngày 31/12/2015 du tiêu chuân, diêu kin chuyên thành vién chuc; to chüc 
tuyn ding cOng chüc xâ nam 2021. 

Chi dao,  huàng dk, t chirc thành cong cuc bu cir fti biu Quc hi 
khóa XV và Dai  biêu HDND các cap, nhim kS'  2021-2026 trong diêu kin phông, 
chng djch Covid-19. Kêt thüc bâu cu, toàn huyn Trirc Ninh có 142.025 cü tn 
di bu ci'r, dat  t' l 99,58%; k& qua a bâu dU 6/6 dai  biêu HDND tinh, 35/35 

24  Cat Thành, Trirc Khang, Trrc Thâng, Trrc Thai, Ninh Ctthng 
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dai biu HDND huyn, 536/545 di biu HDND xâ, thj trn25; cüng vâi các 
huyn Giao Thüy, Xuân Trung bâu dü 2/2 dai  biêu Quc hi. Tng kt cong 
tác bâu Cu Di biêu Quôc hi khóa XV và Dai  biêu HDND các cap, nhiém k' 
2021-2026. 

Phi hqp t chüc k' hçp chuyên d cUa HDND huyn khóa XVII, nhim 
kS' 20 16-2021, kin toàn chüc danh Phó ChU tjch HDND, Phó Chü tjch UBND 
huyn nhim k' 2016-202 1; k' hçp tong kêt hoat dng cüa HDND huyn khóa 
XVII, thim kS'  2016-2021 và k' h9p thr nhât HDND huyn khóa XVIII, nhim 
k' 202 1-2026. 

Chi dto các ngành chi'rc näng và UBND xã Trrc Hung huàng dan, quãn 
1 hot dng ton giáo dôi vói L cm gçi to chüc ti Giáo xir Tan L, dam bão 
theo quy djnh; thäm, chüc mrng các vi chirc sac Pht giáo nhân dip Dai L Pht 
Dan näm 2021. Các hoat  dng tin ngithng, ton giáo tuân thU theo quy djnh cUa 
pháp lut và thirc hin các bin pháp phông, chông djch Covid-19. 

* Oánh giá chung: 
Trin khai, thrc hin nhim vi 6 tháng du näm 2021, trong diu kin dai 

djch Covid-19 trong nixâc bUng phát trâ lai,  trên dja bàn huyn da ghi nhn ca 
nhim Covid-19 trong cong dông dâu tiên cUa tinh; song duçic sir quan tam lânh 
dao, chi  dao  cUa Tinh Uy, HDND, UBND tinh, sr phOi hçip giUp dc cUa các sâ, 
ban, ngãnh; s1r lânh dto sat sao cUa các cap Uy Dàng, s1r chi dao  linh hoat, quyêt 
lit, hiu qua cUa các cap chinh quyên; s1r giám sat cUa HDND; s1r phôi hqp cUa 
MTTQ và các doàn the; hoat  dng tIch circ cUa các co quan, dan vj, cUng vOi tinh 
than n lirc cUa nhân dan và cong  dông doanh nghip; kinh tê- xâ hi cUa huyn 6 
tháng dâu näm tiêp tic on djnh, nhiêu lTnh virc phát triên han so vol cUng kS'. 

- Xây dirng và trin khai k hoach thrc hin 3 chuang trInh cOng tác trQng 
tam và 01 nghj quyêt chuyên dê cUa Ban chap hành Dãng b huyn khóa XXV, 
nhiêm kS'  2020 - 2025. 

- COng tác xây dimg nOng thOn mOi nâng cao duçic trin khai quyt lit, 
hiu qua; 10 xã, thj trail dA duçic doàn thâm djnh cUa tinh cOng nhn dat  các tiêu 
chi nOng thôn mOi nâng cao näm 2020. 

- Các cap, các ngành theo chuc nang nhirn v11 dä tp trung lânh dao,  chi 
dao sâu sat, quyêt 1it, chuân bj tOt các diêu kin to chüc thành cOng cuc bâu cU 
dai biêu Quoc hi và dai  biêu HDND các cap nhim kS'  202 1-2026 bào dam 
dUng 1ut, khách quan, cong khai, dan chU, an toàn và tiêt kim; thirc sr là ngày 
hi, là dçit sinh hoat chInh trj sâu rng trong toàn Dãng, toàn dan. 

- Trin khai thirc hin nghiêm tUc, chU dng, sang tao,  hiu qua các bin 
pháp phàng, chOng djch Covid- 19 trên dja bàn, nhât là ti'r khi Co trung hp 
nhim bnh dâu tiên trong cong dOng, theo phuang châm "phát hin nhanh, 
khoanh vUng gun, cách ly kjp thOi, than tOc truy vet, xét nghim sang icc, diêu 
trj tich circ, ngàn ngüa djch bnh lay lan trên din rng"; tO chUc khoanh vUng 

25 Các x bAu thiu dai  biu HDND, gm: Phuang Djnh: 01; Liêm Hãi: 01; Trrc Tun: 01; Trrc Thanh: 02; Trrc 
Hung: 02; Tic Khang: 01; Tic Thun: 01. 
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each ly y t& 4n hanh khu each ly tp trung, thirc hin giän each xA hi mt each 
hcip l dê vi'ra kiêm soát chat chê djch bnh, vüa tránh tác dng tiêu eirc den hoat 
dng san xuât kinh doanh và dôi song nhân dan; dông than quan tam, chäm lo 
diêu kin sinh boat  mt each tot nhât dôi vâi Nhân dan trong vUng phong tOa và 
cong dan trong khu cách ly tp trung, tao  sir dông thun và üng h cüa Nhân 
dan, do 4y djch bnh dã duçic không ché và kiêm soát. 

- Kinh t tip tçlc n djnh, mt s linh vre tang truâng và phát trin hn so 
vói cüng ks': Giá trj san xuât cong nghip - TTCN tang 8,51%; thu ngân sách 
nha nuâc trén dja bàn tang 2 16%, trong do eáe khoãn thu can dôi tang 25,25%. 
Tiên dO thi công, tién dO thirc hin eác dir an, nhât là các dir an giao thOng, khu 
dan cu duçic day nhanh tiên dO. 

- LTnh vrc van boa - xâ hOi  tip t%lc có birâc phát trin; ehInh sách an sinh 
xâ hOi  duçc dam bào, giâi quyêt kjp thani, day dü chInh sách cho các dôi ti.rçing; 
ngành giáo diic - dào tao  tiêp tie duy trI thành tIch cao, kêt qua thi bce sinh giOi 
các mon van hóa cap tinh khOi THCS, doàn Trirc Ninh dat  giãi Nhât, xêp th 
2/10 huyn, thành phO. Các cap, eác ngànhthirc hin nghiêm chi dao  cüa trung 
rnmg và cüa tinh ye vic ehuân bj tot các diêu kin dê nhân dan don Têt Nguyen 
dan Tan Süu vui tuoi, lành manh,  an toàn, tiêt kim. 

- K cuang, k' luat  hành ehInh dixqc tang cuanng; Cong táe tip cOng dan, 
giài quyêt dcrn thu tiêp tiic dugc quan tam, khOng dé phát sinh viii vic phirc tap 
và kbiêu kin dông ngu&i; hoàn thành 100% ehi tiêu giao quân dam bao an toàn, 
cong khai, cong bang, dung lut; dir an dt lieu quôc gia ye dan cu và dir an cap 
di CCCD CO gan chip duqc triên khai nhanh, an toàn; tInh trang khai thác tài 
nguyen trái phép tüng buanc duçic xir l và ngän chn; an ninh chInh trj, trt tir 
ATXH trén dja bàn tiêp t1ic dugc dam bào và ehuyên biên tIch eirc. 

* A
A • Mçt so kho khan, ton ti, hn che: 

- TInh hInh djch bnh Covid- 19 din bin phuc tap,  khó luOng, ành huàng 
trirc tiêp, sau rng den các boat  dng kinh tê - xâ hOi  và dani sOng eUa nhân dan; 
MOt s dja phuang con có tam i thU quan, lo là trong cong tác phOng chOng 
dich bênh Covid-19. 

- Djch bnb trên dan vt nuOi vn tim n yu th phUc tap:  Djch bnh 
viêm da nOi ciic trên dan trâu, bô xuat hin tai  Trirc ChInh, Trçrc HUng và Trirc 
Thai; bnh djch tá lqn Châu Phi tái xuât hin tai  thj trân Ninh Cuanng. 

- Tin dO xây dirng Nhà may cp nuâc sach tai thj trn Ninh Cung qua 
chm, gay birc xUc trong Nhan dan, kbó kbän trong vic thirc hin tiêu ehI nOng 
thôn mâi nang cao. 

- Cong tac v sinh môi trtthng con nhiu bt cap, tInh trng rae thai yen 
cac tuyên du&ng, duói lông kénh cOn nhiêu; cOng tác phan loai rae thai tai 
ngun có biu hin chftng lai. 

- Tin dO giâi phóng mt bang, 1p h so du giá quyn sU dicing dt cOn 
chm, chua dat  yêu câu. 
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- Mt s Ca quan chua chü dng trong cong tác tham muu, cht luçmg 
tham muu chixa tot. 

- Vic giãi quyt các kin nghj cüa Cong dan, nht là các kin nghj v dt 
dai con chm, chiia dtt yêu câu. 

II. IJC THU'C HIN KE HOACH PHAT TRIEN KINH TE - xA HOI 
NAM 2021 

1. U'O'c thtyc hin chi tiêu kinh t - xã hi chü yu nãm 2021 
Can cü tInh hInh thc hin 06 tháng du näm và xu th phát trin, trong 

diêu kin không cO dt biên, d kiên khâ näng thrc hin các chi tiêu phát triên 
kinh té - xâ hi cüa huyn nàm 2021, nhu sau: 

•' •A • 1.1. Chi tieu kinh te 
(1). T& d tang tng san phtm GRDP: 8,09%. 

(2). Giá trj san xut nông nghip- thüy san (theo giá so sánh 2010): 2.148 t' 
dng. 

- Tong san lacing krcmg thçrc có hat:  86.851 tn. 

- Giá trj trên ha canh tác: 125,65 triu dng. 

- San luqng thjt 1cm hcii xut chung: 2 1.200 tan. 

- San luqng khai thác và nuOi trng thüy san: 8.804 thn. 

(3). Giá trj san xu.t cong nghip- tiu thu cOng nghip (gia 2010): 8.803 t5' 
dông 

(4). Giá trj hang hóa xuAt khu: 310 triu USD. 

(5). Tng thu ngân sách trên dja bàn: 349,950 t dng. 

- Thu tin sCr ding Mt: 275,0 t dông. 

- Các khoàn thu can di ngân sách: 74,950 t dng. 

(6). Cp di GCN QSDDNN sau DDDT: 5.000 h 

1.2. Chi tiêu xã hi 

(1). Müc giàm t' sut sinh dan s& 0,1 5%o 

(2). T 1 h nghèo theo chun tip cn cIa chiu: 0,77% 

(3). Tto vic lam mói: 3.800 ngu&i 

(4). T 1 lao dng qua dào tao:  68% 

(5). Giám t5' 1 tré em duOi 5 tui suy dinh di.rô'ng th thp cOi: 13,3% 

(6). T 1 bao phü bào him y t& 93% 

1.3. Chi tiêu môi trtrôrng 
(1). T' i dan s dUng nuâc hqp v sinh: 100% 
T' 1 h dan dUng nuâc sach:  91% 

(2). T' 1 chat thai rn duçic thu gom dtt trên: 95% 

2. Nhfrng nhim viii Va giãi pháp chü yu thyc hin trong 06 tháng cui 
nãm 2021 
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2.1. Nông nghip và Phát trin nông thôn 
Chi dao,  hrn5ng dn hoàn thin h so và thirc dja d nghj thm djnh, Cong 

nhn dat  tiéu chI nông thôn mói nâng cao nám 2021 tai  11 xä, thj trân26; các xã, 
thj trân dã dirqc thâm djnh dat  NTM nâng cao nám 2020 tiên hành xây drng 
NTM kiêu mâu và mô hInh NTM kiêu mu. 

Chi dao  t chüc san xut vii Müa gn vâi vii Dông theo huàng khc phic 
kho khän, rng phó vâi thiên tai, djch bnh nhât là mua 10 và bnh iOn sQc den. 

Thrc hin dng b các giài pháp phông, chng djch beth di vOi gia sOc, 
gia cam (dc bit là bnh dai  a dng vat; bnh viêm da ni c1ic trén trâu, bô; 
bnh Ri mom long móng và bnh djch tá 1cm Châu Phi trên dan lqn,...); hrncng 
dan, to chüc tái dan 1cm khi dam bâo các diêu kin theo hizâng chän nuôi theo 
quy mô trang trai  dam bão an toàn djch bnh. 

ChU dng, san sang các phucmg an phông chng thiên tai, tim kim ci'ru nan 
theo phuong châm "4 ti chô". Duy trI nghiêm chê d thuang trrc, kiêm tra phát 
hin xO 19 kjp thii các sr cô ye dê diêu trong mOa 10 bao; hoàn thành xir 19 cap 
bach cong Van lai trtxâc khi có bâo 10. Thuang xuyên kiêm tra, có bin pháp xi'r 19 
hen quyêt các vi pham dê diêu, cong trInh thOy lqi. 

DOn dc tin d xây d%rng nhà may nuâc sach  thj trn Ninh Cixang; tiêp 
t%ic tuyên truyên, 4n dng Nhân dan si'r dçing nuóc sach  do các Nhà may nuac 
sach cung cap. Hithng dan CáC co sâ có san phâm däng k9 tham gia thirc hin 
chucing trinh OCOP näm 2021 hoàn thin ho so, dé nghj dánh giá, cOng nhn 
san phâm OCOP. 

2.2. Tài nguyen và môi trtrrng 
Tang ci.rng cOng tác quân 19 dt dai; quân i9,s diing qu dt cOng hiu 

qua, dOng pháp 1u.t. Tiêp tijc thrc hin nghiêm kêt 1un so 43-KL/TU ngày 
22/8/2018 cOa Ban chap hành Dâng b tinh tiêp tVc  day  manh  vic thirc hin 
Nghj quyêt sO 1 7-NQ/TU cUa BCH Dãng b tinh ngày 17/7/2012 Ye tang ci.r&ng 
lành dao  cOng tác quàn 19 nhà nuâc ye dat dai trên dja bàn tinh và Kê hoach so 

95/KH-UBND ngày 16/10/2018 cOa UBND tinh. 

T chüc thirc hin có hiu qua k hoch sir dung Mt nàm 2021, khn 
truong hoàn thin ho so, to chüc dâu giá quyên sü diing dat cho Nhân dan lam 
nhà & ti các xâ, thj trân, khu dan cu tp trung xâ Trrc Dai,  khu do thj CO Lê. 

Huâng Mn, dOn d& 1p  phuong an xir 19 các truang hqp sir ding Mt 
không hqp pháp. Day nhanh tiên d chinh 19 bàn dO, 1p ho so dja chInh, cap dôi 
giây chüng nhn QSDD nOng nghip sau DDDT. TIch circ don doe GPMB phic 
viii thi cong các cOng trInh trên dja bàn: TL488B, khu dan cu t.p trung xâ Trrc 
Thai, xã Trrc HOng, xâ Trirc Ni, xâ Trrc Dao,  trii sâ BHXH huyn và các cong 
trInh, di,r an trên dja bàn. 

Kim tra, phát hin, xO 19 kjp thai các truang hp khai thác tài nguyen 
trái phép, dc bit là khai thác cat, Mt trên các tuyên sOng. Thirc hin tot cOng 

26  C6 L, Phuxyng Djnh, Liêm Hãi, Vit Hung, Trrc Dao,  Tr%rc Thanh, Trc Hung, Trrc Khang, Trirc 
Thun, Trrc Ciring, Trurc Thang 
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tác v sinh môi tru?mg, trong do t.p trung chi dto, hung dn các xä, thj trtn 
duy trI thrc hin phân loai rác thai t,i nguôn. 

2.3. Cong nghip, giao thông, xãy diyng, khoa h9c cong ngh 
Tao diu kin thutn iqi cho các doanh nghip du tu phát trin san xuk 

Thirc hin các giãi pháp dam bào hru thông, tiêu thii hang boa, dáp rng yêu câu 
phát triên san xuât và d?yi song nhân dan; tang cu&ng quãn l thj trixmg, kiên 
quyêt ngän chn, xü 1 nghiêm các hành vi gian 1n thuong mai,  hang 1u, hang 
già, bào v quyên igi nguii tiêu dUng. Diêu chinh quy hoach  xay dmg nông thôn 
näm 2021 các xä và quy hoach chung xây dçmg thj trân Cat Thành, thj trân Ninh 
Cung và thj trân CO Lé. 

Don d&, giám sat thi cong các dir an trén dja bàn; duy tu, s1a ch&a kjp 
thii hu hông các tuyên du&ng. Triên khai thrc hin dir an xây dirng khu dan cu 
tp trung xä Trirc Dao,  Trirc Ni, Vit HUng, Tr%rc Thai, Trirc HUng Va CáC cong 
trInh theo kê hoach  nàm 2021; day nhanh tiên d thirc hin các thU tVc  dâu tu 
dôi vâi các cOng trInh, d? an trên dja bàn. 

Nâng cao hiu lirc quãn 19 giao thông, 4n tài; dáp img nhu câu luu thông, 
phát triên kinh tê- xã hi. Nâng cao chat luqng các djch v1i din 1rc, buu chInh, 
viên thông, nuóc sach  dáp üng hoat dng SXKD cUa doanh nghip và nhu câu 
cUa nhân dan. Kiêm tra, phát hin chân chinh và xir 19 nghiêm nhüng tru&ng hqp 
vi phm an toàn giao thông. 

Hoàn thành chuyên di và áp dirng các quy trInh hành chInh theo TCVN 
ISO 9001:2015 tai  Các Co quan và các xã, thj trail. 

2.4. Tài chInh- K ho,ch, ngân hang, tin dting 
Trin khai, thrc hin quyt 1it nhim viii thu ngân sách; phn du hoàn 

thành dr toán thu ngân sách trên dja bàn; tang eumg cong tác thanh tra, kiêm tra 
thuê, x1r 19 nçi dung thuê; phát hin, xU 19 nghiêm các trung hçip kê khai không 
dUng, khOng dU, gian ln thuê. Chi dao  các Co quan, don vj quãn 19, sU dçing ngân 
sách hiu qua, tiêt kim; san sang nguOn 1c dáp irng kjp thai cac khoãn chi phc 
vi các nhim v1i chInh trj cUa dja phuong, nhât là phOng chông thiên tai, djch 
bnh, giâi phóng m.t bang; quãn 19 chit chê, dUng quy djnh các khoàn thu, chi tü 
nguOn xâ hi boa. Day nhanh tiên d quyét toán von dâu tu XDCB, thirc hin 
nghiêm quy djnh ye quàn 19 dâu tu xây dirng. 

Tuyên truyn và thrc hin t& các chInh sách tin diving hin hành, gop phân 
giãi quyêt vic lam, nâng cao dai song nhân dan, han  ché tInh trng tin diing 
den, dam bào an ninh nOng thOn. Tp trung chi dao  th?c hin Ke hoach so 
03/KH-UBND ngày 07/01/2019 cUa UBND tinh ye vic triên khai thirc hin Dê 
an day manh  thanh toan qua ngân hang dôi vOi các djch vçi cong và nhât là trã 
luong, thanh toan tién din, nuOc, ...; 

Th%rc hin t& giai doan 2 cuc Tng diu tra kinh t và Diu tra co 
hành chinh näm 2021, phân dâu hoàn thành truOc ngày 25/7/2021. 

2.5. Van hóa - xã hi 
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Tip tic dy manh  thirc hin phong trào "Toàn dan doàn kt xây dirng dan 
song van hóa" và duy trI, thirc hin tot quy i..rOc nêp song van hóa a ca sâ; bâo 
v, ton tao  các di tIch ljch si~ van hoá; quãn 1, huâng dn các boat dng 1 hi, 
van hoá theo ditng quy djnh, dam bão cong tác phông chông Covid-19. 

Thc hin t& Nghj quyt s 29-NQITW v di mOi can bàn, toàn din 
giáo diic- dào tao.  Phôi hçip tO chüc kS'  thi tot nghip THPT näm hçc 2020-202 1 
dam bào an toàn, ding quy djnh. Chuân bj tot các diêu kin dé triên khai nhim 
viii nàm h9c 2021 - 2022 và chixng trInh giáo dçic phô thông mâi dOi vani lap 2 
và ló'p 6. Tiêp tiic day manh  cOng tác xây dijng truanng h9c dat  chuân quôc gia, 
trithng hçc xanh - sach - dçp - an toàn; tiên hành khão sat, thiêt kê, xay dirng các 
cong trInh v sinh tai  các truang hçc dat  chuân theo kê hoach; khuyên khIch 
phát triên các ca s& giáo dic mâm non tu thiic duvc cap phép hoat dng tai  các 
xà, thj trân. 

Chi dao  Trung tam Y t và các con sâ khám chüa bnh thirc hin t& cOng 
tác chäm soc süc khóe, khám chUa bnh cho nhân dan; tiêp tjc thirc hin nghiêm 
các bin pháp phông, chông djch bnh Covid- 19 theo chi dao  cüa trung .wng và 
cüa tinh; triên khai kê hoach tiêm vàc xin phông djch Covid- 19 trên din rng. To 
chüc thirc hin tot các hoat  dng thuc Chrnmg trInh mvc  tiêu Y tê - Dan so. 

Dy manh  cOng tác tuyên truyn, 4n dng, ma rng các dM tucing tham 
gia bão hiêm xã hi, bào hiêm y té; day nhanh tiên d cai d.t üng diving VssID - 
bão hiêm xã hi so tao  diêu kin cho nguani dan tham gia BHXH, BHYT tiêp cn 
thông tin, thirc hin các djch vi cOng mt cách tin 1i, dê dàng và nhanh chóng 
nhât. To chüc kiêm tra, thu hôi và xü 1 nghiêm các con quan, to chrc con nq 
d9ng, chây ' tiên bào hiém. Giâi quyêt diing chê d chInh sách Va CC quyên lçii 
chInh dáng cüa nguani tham gia bão hiêm mt each thun igi. 

T chi.'rc các hoat  dng k' nim 74 nàm ngày Thrnmg binh - Lit s và 
phong trào "Den onn dáp nghia"; Giài quyêt kjp thai chê d chInh sách cho các 
dOi tilçing là nguai có cOng và than nhân nguai có cOng và các chInh sách an 
sinh xâ hi; Triên khai thirc hin chInh sách trçl giiip xä hi dOi vani dôi tuçlng 
bão trçl xâ hi theo Nghj djnh so 20/2021 /ND-CP ngày 15/3/2021 cüa ChInh 
phü. To chüc diêu tra rà soát h nghèo, h cn nghèo, h có müc song trung 
bInh nàm 2021. 

2.6. Quc phông, an ninh, thanh tra, tir pháp 
Chi dao  thrc hin toàn din nhim vit quân sir quc phOng dja phucing; 

duy trI nghiêm chê d thuang tr%rc sn sang chiên dâu; tO chüc diên tp phOng 
thu huyn dam báo theo kê hoach,  an toàn, tiêt kim; th%rc hin tOt các buâc 
trong quy trInh tuyên chçn, gçi cong dan nhp ngü, hoàn thành chi tiêu giao quân 
näm 2022. Thirc hin tOt phi.rang an PCTT & TCCN; chü dng nam chàc tInh 
hInh, kjp th&i bO sung và triên khai các phuang an, kê hoach bão v an toàn càc 
miic tiêu kinh tê- xã hi trçng diem, các si1 kin chInh trj quan trQng cUa Dãng, 
Nba nixâc và dja phuorng. 

Thçrc hin có hiu qua cong tác dam bão an ninh trt tir 6 tháng cuM nam 
2021. Tang cuang cong tác dam bão trt tir ATGT, day manh  dâu tranh, trit phá 
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cac dim phi'rc tp ye buôn ban, sir diving trái phép chit ma tüy. Ma các dçit cao 
diem tan cong trân áp các loai  ti phm, nâng cao hiu qua cong tác di&u tra các 
vii an; day manh  cong tác tuyên truyên, phông ngüa ti phm không d xáy ra 
ti phm dc bit nghiêm tr9ng, ti phm sir ding vu khI nóng, lien quan dn xã 
hi den. Tiêp tic thirc hin t& dir an Dt 1iu dan cu vá dtp, dM CCCD Co g.n 
chip theo kê hoch. 

Thirc hin nghiêm, có hiu qua Chi thj s 35-CT/TW ngày 26/5/20 14 cüa 
B Chinh trj ye tang cuang sir lânh do cUa Dãng di vâi cong tác tip cong dan 
và giãi quyêt khiêu nai,  tO cáo; tiêp nhn, xir l don thu và huàng dan, kim tra 
qua trInh giái quyêt các vii vic dê nghj, kiên nghj cUa cong dan. Thirc hin 
nghiêm Chi thj sO 1 0/CT-TTg ngày 22/4/2019 ye vic tang cuang xir l, ngàn 
chtn có hiu qua tInh trng nhi:ing nhiu, gay phiên ha cho nguai dan, doanh 
nghip trong giái quyêt cOng vic; kiên quyêt xü l tInh trng "tham nhUng vat", 
nhüng nhieu, gay phiên ha cho nguai dan và doanh nghip. Tang cu&ng thanh tra 
trách nhim cUa thu truâng các co quan, don vi trong vic chi dao  thrc hin quy 
djnh ye phOng chông tham nhüng, khiêu ni, tO cáo, tiêp cong dan. Hoàn thành 
kê hoach thanh tra näm 2021. 

Tuyên truyn ph bin pháp 1ut, nâng cao nhn thüc cUa các dtp, các 
ngành và thi'rc chap hành pháp lut cüa nguai dan. Thâm djnh các dir thão van 
bàn quy pham pháp 1uit cüa HDND và UBND huyn dam bào tiên d, chat 
luçing. Kiêm tra cOng tác ban hành và quàn l van bàn cüa các xà, thj trân; thâm 
djnh Nghj quyêt kS'  hçp giva näm cUa HDND các xã, thj trân. Thrc hin tot 
cong tác trçi giUp pháp 1, cOng tác thi hành an dan sir. 

2.7. Ni viii 

Thrc hin có hiu qua k ho?ch câi each hành chInh nhà nuàc nàm 2021. 
Chi do thirc hin dông b các giãi pháp nâng cao hiu qua, chat Iuqng chi do 
diêu hành, chap hành cOng vçi cüa co quan, don vj và tang cuing cong tác kiêm tra 
câi cách hành chinh, cOng vv, cOng chCrc tti các co quan, don vj. Thirc hin nghiêm 
vic luân chuyên, diêu dng và djnh kS'  chuyen dôi vj trI cong tác dOi vài cOng 
chüc, viên chüc, can b lath do, quân l trong các co quan hành chinh, don vj sr 
nghip. lông kêt cOng tác thi dua khen thuâng näm 2021 và phát dng phong 
trào thi dua yêu nuâc näm 2022. 

Huâng dn các t chüc tOn giáo hot dng theo quy djnh cUa pháp lut. Phi 
hqp to chac tOt các buôi tiêp xüc Cu tn cüa di biêu Quôc Hi, di biêu HDND 
tinh, dai  biêu HDNID huyn và các tO chüc các kS'  hpp cüa HDND huyn. 

3. Tlnh hlnh thirc hin dr toán ngân sách nhà nu*c 
3.1 Thu ngan sách 

- Thu ngan sách nhà nuac tren dja bàn 6 tháng du nãm 144.086 triu 
dOng dat  41,23% dir toán; irâc thirc hin cã nam 349.950 triu dOng, dat 
100,14% drtoán. 

+ Các khoàn thu can d& ngan sách: Thrc hin 6 tháng dAu närn 56.914 
triu dng, dat  76,44% dr toan, uóc thc hin cà nàm 74.950 triu dOng, dat 
100,66% diitoán. 
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+ Các khoãn thu d du ti.r phát trin: Th%rc hin 6 tháng dAu näm 87.172 
triu dông, dat  217,93% dr toán, uâc thrc hin Ca näm 275.000 triu dông, dat 
100% dir toán. 

- Thu h trçi khi nhà nisâc thu hi dt 176 triu dng. 

- Thu b sung ngân sách huyn t& ngân sách tinh thirc hin 6 tháng d.0 
näm là 233.923 triu dông; uâc thirc hin cà näm 464.5944 triu dông. 

- Thu chuyn ngun 63.189 triu dng 

- Các khoãn thu dtrqc quãn l qua ngân sách xâ 587 triu dông. 

- Thu b sung ngân sách xâ, thj trtn tr ngân sách huyn thirc hin 6 tháng 
dâu näm là 79.070 triu dông; u&c thirc hin cã nàm 135.579 triu dông. 

3.2 Chi ngân dách 

Tng chi ngân sách dja phuang 6 tháng du nãm 3 70.099 triu dng, 
trong do: Ngân sách huyn 277.645 triu dông, ngân sách xä, thj trân 92.454 
triu dông. Tfóc thirc hin cá näm 793.487 triu dông, trong do: Ngân sách 
huyn 565.849 triu dông, ngân sách xâ, thj trân 227.638 triu dông. 

3.3 Mt s khó khàn, han  ch trong cong tác thu ngân sách 

- Di djch Covid- 19 tip tVc  có din bin phIrc tap,  ãnh hisâng tiêu circ tâi 
hoat dng san xuât kinh doanh cUa các doanh nghip. 

- Tin d xây dirng khu dan cu tp trung, l.p  phucing an du giá quyn sü 
diing dat cho nhân dan lam nhà a theo kê hoach  sü diing dat näm 2021 cOn chtm. 

- Viêc khoán th,u, thu hoa lçii cong san tr qu dt cOng Ich tip tiic gp 
khó khän do din tIch dat cong Ich thithng nhO, lé; san xuât nông nghip bâp 
bênh, thu nhp thâp; 06 tháng dâu nàm thu tr qu5 dat cOng Ich, thu hoa lçii cOng 
san mai dat 27,23% dçr toán. 

A Phan II 
D!NH HU'àNG PHAT TRIEN KINH TE - XA 1101 NAM 2022 

I. PH1J1NG HIYUNG 
Th%rc hin dng b các giãi pháp thüc dy phát trin xu.t, cOng nghip - 

tiêuthU cong nghip và djch vii; tIch circ huy dng và sü diing có hiu qua các 
nguOn lirc cho dau tu phát triên nông nghip- nông thôn, dam bâo an sinh xà hi, 
nâng cao dai song nhân dan, cüng cô quOc phOng, giü vrng an ninh chinh trj và 
trt tir an toàn xâ hi; nâng cao hiu lirc, hiu qua cOng tác chi dao,  diêu hành; 
phOng chông tham nhüng, lang phi. Phân dâu hoàn thành và hoàn thành vuçlt 
mi'rc mlic tiêu, nhim vli phát triên kinh tê - xã hi näm 2022 và Nghj quyêt 
dáng b huyn lan thir XXV dê ra. 

II. CH!TIEUKINH TE - XAHQI CHU YEU NAM 2022 

1. Dr kien btro'c dau cac chi tieu kinh te - xa h9l chu yeu nam 2022 
A 1.1. Chi tieu kinh te 

(1). Tc d tang tng san phm GRDP: >8,0%. 
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(2). Giá trj san xut NN- TS (theo giá so sánh 2010): 2.192t dng. 

- Tng san 1uçing lucrng thirc có hat: 87.200 tAn. 

- Giá trj trên ha canh tác: 126,7 triu dbng. 

- San luqng thjt 1cm hcii xut chung: 2 1.500 tAn. 

- San hrqng khai thác và nuôi trng thUy san: 9.420 tAn. 

(3). Giá trj san xut CN- TTCN (giá 2010): 9.605 t dng. 
(4). Giá trj hang hóa xut khu: 350 triu USD. 
(5). Tng thu ngân sách trên dja bàn: 333 t dng. 

- Thu tin sü diing dAt: 270,0 t' dng. 

- Các khoàn thu can di ngân sách: 63 t dng. 
(6). Cp di GCN QSDDNN sau DDDT: 1000 h. 

1.2. Chi tiêu xã hi 

(1). MIrc giâm t' sut sinh dan s& 0,1 %o 

(2). T 1 h nghèo theo chun tip cn da chiu: 7,03% 

(3). Tto vic lam mâi: 3.800 nguYi 

(4). T 1 lao dng qua dào tto: 69 % 

(5). Giãm t5' 1 tré em thrâi 5 tuii suy dinh diiO'ng th thp côi: 13,0% 

(6). TS'  l bao phU bão him y t& 94% 

1.3. Chi tiêu môi trtrà'ng 
(1). T 1 dan s dUng niióc hçip v sinh: 100% 

T 1 h dan dUng nuâc such: 93% 

(2). T 1 ch.t thai r&n duçic thu gom dt trên: 95% 

2. Xây dirng dir toán thu, clii ngân sách 11am 2022 

2.1 Thu ngân sách 
Can cü tInh hInh thirc hin thu, chi ngân sách nàm 2021 k hoch nhim 

vi phát triên kinh tê - xâ hi nàm 2022, dôi vOi tlrng ngành, ti'rng lTnh virc,nãng 
lirc va hiu qua san xuât kinh doanh cUa dôi tucmg np thuê trén dja bàn dé tInh 
clUng, tInh dU nguôn thu dôi vOi tüng linh virc, tt'rng sac thuê theo chê d. 

- Thu ngân sách nba nithc trén dja bàn 333.200 triu dông, b.ng 113,68% 
so vói quyêt toán näm 2020, bang 95,21% so vâi trâc thirc hin. Bao gôm: 

+ Các khoán thu can di ngân sách 63.200 triu dng, bang 69,06 so vâi 
quyét toán näm 2020, bang 84,32% so v6i uâc thçrc hin. 

+ Các khoân thu d dAu tu phát trin: 270.000 triu dông, trong do thu 
tiên sU dung dat theo kê hoch 30.000 triu dông, bang 252,99% so vói quyêt 
toán näm 2020, bang 75% so vOi uâc thrc hin. 

- Thu b sung ngân sách huyn tU ngân sách tinh 496.932 triu dng. 

2.2 Chi ngân sách 
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Tng chi ngân sách dja phung 576.432 triu dng, dà bao gm tin 
luang ca bàn 1,490 triu dông và kinh phi tang them nhim vii so vói dir toán 
näm 2021. Trong do: Chi dâu tu phát triên tir nguôn thu tiên s1r diing dat 21.000 
triu dông; chi thixing xuyên 54 1.522 triu dông; di,r phông ngân sách 13.910 
triu dông. 

iii. CAC NHIEM VU VA GIAI PHAP CHU YEU PHAT TRIEN 
KINH TE - xA HQI NAM 2022 

1. Tp trung chi do, diu hành hoàn thành các chi tiêu kinh t - xâ hi 
näm 2022 theo Nghj quyt cUa BCH Dâng b huyn, Nghj quyt cüa HDND 
huyn và chucmg trInh cong tác cUa UBND huyn; k hoch phát trin kinh té - 
xa hi 5 näm 202 1-2025 và ká hoch du tu cong trung hn 5 nàm 202 1-2025. 

2. Linh virc Phát trin nông nghip - nông thôn 

Tip tic thirc hin D an Tái cci cu ngành nOng nghip theo huàng nâng 
cao giá trj gia tang và phát trin bn virng. Xây drng các vUng chuyên canh phü 
hqp vâi tim näng, lçii th, truyn thng san xutt tfrng vüng, tüng dja phucmg. 
Nhân rng các mO hInh cánh dng lan, mô hInh lien kt doanh nghip - nông 
dan tü san xut dn ch bin, tiêu thij san phm, khuyn khich t chüc san xut 
nông nghip hftu cci, nOng nghip sach  và irng dung khoa hçc cOng ngh vào san 
xut, ch bin san phm; hn ch vic 1.m diing sü diing hóa ch,t trong san xut 
nông nghip. D.y mnh thirc hin Chucmg trinh mi xã mt san phm (OCOP) 
gn v&i xay drng thucing hiu, nhm tang sue cnh tranh, nâng cao giá trj hang 
boa, djch vii. 

Thrc hin t& các chinh sách h trçl phát trin kinh t hqp tác và hçp tác 
xâ. Nâng cao chat luqng hot dng djch v1i nông nghip. Tto diu kin thu hut 
d.0 tu phát trin san xut nOng nghip, nông thôn. 

Trin khai thirc hin t& các quy djnh cUa pháp 1ut trong linh v1rc trng 
tr9t, chän nuOi, thüy san, de diu, thüy lçvi và phOng chng thiên tai, thU dng 
sn sang các phuong an phOng chng thiên tai, tim kim ciru nn theo phuong 
châm " 4 ti ch". Kim soát t& bnh djch trên dan vt nuOi và cay trng, nh.t 
là djch ta 1cm Châu phi và bnh lUn sQc den; khuyn khich doanh nghip, h gia 
dInh d,u tu phát trin chän nuOi tp trung theo quy mO trang tri, xa khu dan cu, 
chàn nuôi an toàn sinh h9c, ti'rng buâc giâm dn chàn nuôi nhO lé trong khu dan 
cu, an toàn djch, dam bão v sinh mOi truang. Xây drng các ca sâ gi& m, ch 
bin thirc phm gia sUc, gia cm t.p trung dam bão v sinh mOi tru&ng và an 
toàn thirc phm. 

DOn dc tin d hoàn thành xây dimg nhà may nuac sch xâ Trirc M, 
Trung Dông và thj trn Ninh Cuông di vào hot dng, ma rng mng luài cung 
ctp nu&c stch. 
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Tp trung thirc hin k hoach  xây dimg Nông thôn mâi, giai doan 20 19- 
2025, phn Mu dn näm 2022 có 21 xä, thj trn dat  chun NTM nâng cao và 02 
xã Trrc Ni và xà Trirc Hung hInh thành mô hInh nông thôn mOi kiu mu. 

3. LTnh virc Tài nguyen và Môi trithng 

Tip tVc  thirc hin nghiêm kt 1un s6 43-KL/TU ngày 22/812018cUa Ban 
chap hành Dàng bO tinh tiêp tic day manh  vic thirc hin Nghj quyêt so 17-
NQ/TU cUa BCH Dãng b tinh ngày 17/7/2012 ye tang cithng lãnh dao  cong tác 
quàn 1 nba nuâc ye dat dai trén dja bàn tinh và Ke hoach sO 95/KH-UBND 
ngày 16/10/2018 cüa UBNID tinh. 

Tang cumg cong tác quàn 1 Mt dai, thrc hin quàn 1, sü diing Mt theo 
quy hoach,  k  hoach;  quãn 1 si'r dung qu5 Mt cOng theo di'ing quy djnh; hoàn 
thànb cong tác do dac,  chinh 1 bàn d dja chInh, cp di giy chirng nhn quyn 
sir diing Mt sau dn din di thüa trong san xUtt nông nghip. Huâng Mn, don 
dc 1p phucmg an xi:r 1 các tru&ng hçip sir diing Mt không hcip pháp, My nhanh 
tin d 1p phuong an, xir 1 các trung hçip sü diing Mt không hqp pháp; lam 
t& cong tác giãi phóng mt bang phc vii trin khai các dr an xây drng Co s h 
tng trén dja bàn. 

TIch circ don dc GPMB phic vii thi cOng các cOng trInh trên dja bàn: 
TL488B, khu dan cu tip trung xä Trirc Thai, xâ Trirc HUng, xA Trrc Ni, xä 
Trrc Dao,  tr1i s BHXH huyn và các cOng trInh, d an trên dja bàn. 

T chüc thc hin có hiu qua k hoach sU dung Mt hang näm, khn 
tnrong hoàn thin h so, t chIrc Mu giá quyn sU diing Mt cho Nhân dan lam 
nba a ti các xä, thj trn, kbu dan cu tp trung trên dja bàn 

Tang cu&ng cOng tác bào v môi tru&ng, nbt là môi truang các cvm  cong 
nghip, lang ngh. D.y manh các boat dng tuyên truyn d nâng cao nhn thüc, 
thay di hành vi, trách nhim cUa các th chrc, cá nhân trong cOng tác bào v môi 
truang; buy dng các ngun hrc xâ hi ma rng pham vi cung cp nuthc sach, 
xay dimg h thng xir l' nuthc thai, rác thai. Phn Mu t' l dan s sU diung nuâc 
sach dat 98% trâ len; thu gom, xU l rác thai rn dat  tr 90% tr& len a 21/21 xâ, 

thj trn. 

4. LTnb vvc  Kinh t và Ha t.ng 

Nang cao cht luçing quy hoach và quàn 1, thrc hin quy hoach. Hoàn 
thành diu chinh quy hoach  xây dimg chung các xä, thj trn dn nàm 2030, tm 
nhIn dn nam 2050. 

Tp trung Mu tu cãi tao,  nâng cap, phát trin h thng kt cu ha thng 
kinh t-xã hi dáp üng yêu ctu cong nghip hóa, hin dai  boa nông nghip, nOng 
thOn, xây dmg nOng thôn mai bn vüng, kiu mu. Xây dimg khu dan cu, dim 
dan cu tp trung tai  mt s xã, thj trn; nâng cp các cOng trInh cOng cong, trii 
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s& lam vic. Cüng c các tuyn dung triic xã, giao thông thôn xóm, giao thông 
ni dng theo tiêu chI nông thôn mói nâng cao, ki&i mu. Duy tu, sira chüa kjp 
thtii hu hông các tuyn dithng. 

Hoàn thành chuyn di và áp dung các quy trInh hânh chInh theo TCVN 
ISO 9001:2015 tui các Co quan vâ các xâ, thj trân. 

Khai thác ti da Co sâ h tang hin có a 03 c1im cong nghip trên dja bàn, 
t?o diu kin v& mt bang. Tip tVc  thu hut du tu, uu tiên các dir an dâu ti.r vao 
linh virc nông nghip, ch bin nông san, sü diing cong ngh cao, co giá trj san 
xut lan và tang thu ngân sách. Nghiên ciru dánh giá và kêu gçi du tu xây dmg 
02 cvm  cong nghip mâi tai  xâ Trrc Ni, Trirc Dti. 

5. LTnh virc Tài chInh, Ngân hang, Thng kê 

Trin khai, thrc hin quyt 1it nhim vi thu ngân sách; phn du hoàn 
thành dir toán thu ngân sách trên dja bàn; tang cuang Cong tác thanh tra, kim 
tra thu, xr 1 nçi dçng thu. Chi dto các Co quan, &m vj quàn l, sr dicing ngân 
sách hiu qua, tit kim; sn sang ngun 1irc dáp l'rng kjp thai các khoán chi 
phc vi các nhim vii chInh trj cUa da phi.rong, nht là phông chng thiên tai, 
djch bnh, giài phóng mt bang; quân l chat chë, dung quy djnh các khoàn thu, 
chi tr nguôn xã hi hóa. Dty nhanh tin d quyt toán vn du tu XDCB, thirc 
hin nghiêm quy djnh v quán 1 d&u tu xay drng. 

Tuyên truyn và thirc hin t& các chInh sách tin dicing hin hành, gop 
ph&n giâi quyt vic lam, nâng cao d?yi sang nhân dan, hn ch tInh trng tin 
diing den, dam bâo an ninh nông thôn. Tp trung chi dto thirc hin K hotch s 
03/K]HI-UBND ngày 07/01/2019 cüa UBND tinh v vic trin khai thc hin D 
an dy mnh thanh toán qua ngân hang di vOi các djch viii cong và nh.t là trà 
luong, thanh toán tin din, nuóc, ...; 

Thrc hin t& giai dotn 2 cuc Tng diêu tra kinh t và Diu tra co sâ 
hành chInh 11am 2021 và các cuc diu tra djnh k5' theo quy djnh. 

6. Linh virc Van hóa - Xâ hi 

Tip tic thirc hin Nghj quyt s 33-NQ/TW cüa Ban Chap hành Trung 
uong Dãng (khoa XI) v "Xây drng và phát trin van hóa, con ngi.thi Vit Nam 
dáp irng yeu cAu phát trin bn vftng dt nithc". Chü tr9ng xây dmg môi tnrang 
van hóa lành mnh; xây dmg van hóa trong chInh trj và kinh t. Dy mnh 
phong trào "Toàn dan doàn kt xây drng däi sang van hoá" gn vói thirc hin 
t& các quy uâc, huong ithc v np sng van hoá, nht là trong vic cuâi, vic 
tang, l hi. 

Duy trI và nâng cao chit krqng các tiêu chI truang bce dt chun quc gia 
gn vâi chuang trInh xay drng nOng thOn mOi. Khuyn khIch, tao  diu kin 
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thi4n lcd thu hut du ti' phát trin các cci sâ giáo diic chit luçmg cao ngoài cong 
1p. Tip t%lc dy manh  xä hi hóa giáo dc, xây drng môi truô'ng giáo diic lành 
manh, gn kt ch.t chê giüa giáo dc gia dInh, nba trueing và xã hi. Dy manh 
phân 1ung dào tto sau trung hçc Ca sâ, djnh hi.ràng ngh nghip a trung hçc 
ph thông. Tip tiic dy manh  cong tác khuyn h9c, khuyn tài, xây dirng x hi 

h9c tap, tao ca hi h9c tp cho mi nguai dan a cong dông. 

Chi dao  Trung tam Y t và các ca sâ khám chüa bnh th?c hin tOt cOng 
tác chäm soc süc khôe, khám chUa bnh cho nhân dan; tip tVc  thirc hin nghiêm 
các bin pháp phông, chng djch bnh Covid- 19 theo chi dao  cüa trung uang và 
cüa tinh; trin khai k hoach  tiêm vc xin phông djch Covid- 19 trén din rng. 
To chüc thirc hin t& các hoat  dng thuc Chucing trInh mijc tiêu Y t - Dan s& 

Dy manh  cOng tác tuyên truyn, 4n dng, m& rng các di ti.rçmg tham 
gia bão him xâ hi, bão him y t; dy nhanh tin d cài dt irng dung VssID - 
bâo him xâ hi so tao  diu kin cho ngiiôi dan tham gia BHXH, BHYT tip cn 
thông tin, thirc hin các djch vi cOng mt cách tin lcd, d dàng và nhanh chóng 
nht. Trin khai thirc hin chInh sách trç giüp xã hi di vOi di tuqng bão trq 
xA hi theo Nghj djnh s 20/202 1/ND-CP ngày 15/3/2021 cüa ChInh phü. 

7. LTnh v1rc qu& phông - an ninh 

Duy trI nghiêm ch d thu&ng tr1rc sn sang chin du; th chuc din tp 
phông thu huyn dam báo theo k hoach,  an toàn, tit kim; thirc hin t& các 
buâc trong quy trInh tuyn ch9n, gçi cOng dan nh.p ngU, hoàn thành chi tiêu 
giao quân näm 2022. Thrc hin t6t phuang an PCTT & TCCN; chU dng nm 
chic tInh hInh, kjp thai b sung và trin khai các phuang an, k hoach  bão v an 
toàn các m1ic tiêu kinh t- xâ hi tr9ng dim, các sir kin chInh trj quan trçng 
cüa Dâng, Nba nuâc và dja phuang. 

Thirc hin có hiu qua cong tác dam bâo an ninh trt tir, trit phá các diem 
phuc tap  v buôn ban, sir d%lng trái phép cht ma tüy. M& các dqt cao dim tan 
cong trn áp các loai ti pham, nâng cao hiu qua cOng tác diu tra các vii an; 
dy manh  cOng tác tuyên truyn, phông ngüa ti pham không d xãy ra ti pham 
d.c bit nghiêm tr9ng, ti pham si'r ding vu khI nóng, lien quan dn xâ hi den. 
Tip tic thc hin t& dir an D lieu dan cix và cap, di CCCD có gn chip theo 
k hoach. 

8. LTnh virc thanh tra, tu pháp, ni vli 

Lam t6t cong tác tuyên truyn, ph bin giáo diic pháp 1ut. D6i mâi each 
thuc, mO hInb tuyên truyn ph bin, tp trung huàng manh  v co sâ d nâng 
cao thüc chap hành pháp lut cüa can b, dãng viên và các thng lap nhân dan. 
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Tang cuing thanh tra, tp trung vào vic chtp hành pháp 1u.t v dt dai, 
du tu, môi truxng, quán 1?  tài chInh và thirc hin chInh sách xA hi, kiên quyt 
xà 1 nghiêm các truô'ng hçip vi phm, duy trI nn np cong tác tip dan, tang 
cu?ng trách nhim ngu1i dung du cUa cp Uy, chInh quyn các cp, di thoi 
vOi nhân dan và xir 1 khiu ni, t cáo; xi:r l giài quy& kjp thñ các ni dung 
ngay tr Ca sO không d trâ thànb dim nóng gay mt n djnh an ninh chInh trj, 
an toàn xâ hi. 

Thirc hin có hiu qua k hoch cài cách hành chInh. Chi do th1rc hin 
dng b các giài pháp nâng cao hiu qua, chat luçing chi do diu hành, chip 
hành cong vi cUa ca quan, dan vi và tang cu?ng cOng tác kim tra cãi cách hành 
chInh, cong vti, cOng chirc tai  các ca quan, dan vj. Thirc hin nghiêm vic luân 
chuyn, diu dng và djnh k' chuyn di vj trI cOng tác di viii cOng chi'rc, viên 
chüc, can b länh do, quail l trong các ca quan hành chInh, dan vj s1r nghip. 
Tng kt cong tác thi dua khen thu&ng näm 2021 và phát dng phong trào thi 
dua yêu nithc näm 2022. 

9. Tang cisô'ng cOng tác pMi hqp trin khai thirc hin nhim vii giüa các 
ca quan trong h thng hành chInh, dng thñ phi hçip cht ch vói các ca quan 
Trung i.rang dóng trên dja bàn, cci quan Dãng, M.t trn T qu& và các doàn th 
nhân dan. Kjp thii tháo gi khó khän, vithng mc trong qua trInh t chi'rc thrc 
hin các thim vl,i. Phát buy tinh thn sang tao, sat thirc cUa chInh quyn dja 
phirang và ca sâ; tang ci.rng kim tra, giám sat xü l' kjp thai, nghiêm minh 
nhrng truing hçip vi phm./. 

Trên day là báo cáo xây dçrng k hoch phát trin kinh t- xâ hi, k hoch 
du ttr cong và dir toán ngân sách nhà ni.róc näm 2022 và k hotch tài chInh- ngân 
sách nhà nuâc 03 nàm 2022-2024. UBND huyn trân tr9ng báo cáo.L 

Noinhln: 
- UBND tinh Nam Djnh; 
- Sâ Kê hoch và Dâu tu; 
- S& Tài chInh; 
- Thi.r?mg trirc Huyn üy; 
- Lânh dao  HDND, UBND huyn; 
- Các ca quan, dcin vj; 
- Cong Thông tin din tü huyn; 
-Ltru:VT 
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