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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội quý III  

và 9 tháng đầu năm; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021 
 

 
 

 
 

 

Thực hiện Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2021 của HĐND 

huyện khóa XVII, kỳ họp thứ Mười Một về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2021; Quyết định số 7128/QĐ-UBND ngày 18/12/2020 

của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2021; Quyết định 

số 1192/QĐ-UBND ngày 28/01/2021 của UBND huyện về việc ban hành Chương 

trình công tác của UBND huyện năm 2021. UBND huyện đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ trọng tâm quý III và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng 

đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021 như sau: 

Phần thứ nhất 

KIỂM ĐIỂM VIỆC THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ III/2021 
 

Thực hiện Thông báo số 208/TB-UBND ngày 06/7/2021 của UBND huyện 

về nhiệm vụ trọng tâm công tác quý 3/2021. Quá trình triển khai thực hiện, các 

cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn đã bám sát các nhiệm vụ, chủ động thực hiện; đến 

nay, đã có 17 việc đã hoàn thành; 40 việc đã triển khai và đang đôn đốc thực 

hiện, 04 việc chưa triển khai cụ thể: 

1. Đối với 17 việc đã hoàn thành: Tài chính (02/04 việc); Văn hóa-TT 

(02/05 việc); Giáo dục - Đào tạo (01/02 việc); Lao động - TB&XH (02/02 việc); 

Nội vụ (01/05 việc); Tư pháp (01/02 việc); Thanh tra (03/05 việc); Công an (01/01 

việc); Văn phòng HĐND-UBND (04/04 việc).  

2. Đối với 40 việc đang triển khai và đang đôn đốc thực hiện: Nông nghiệp - 

PTNT (06/06 việc); Trung tâm DVNN (01/01 việc); Kinh tế-HT (02/04 việc); Ban 

quản lý (01/01 việc); Trung tâm PT CCN (03/03 việc); Tài nguyên - Môi trường 

(07/07 việc); Trung tâm PT Quỹ đất (03/03 việc) Tài chính - Kế hoạch (02/04 

việc); Văn hóa - TT (03/05 việc); Đài truyền thanh (01/01 việc); Y tế (02/02 việc); 

Trung tâm GDNN (01/01 việc); Quân sự (02/02 việc); Nội vụ (03/05 việc); Tư 

pháp (01/02 việc); Thanh tra (02/05 việc). 

3. Đối với 04 việc chưa triển khai: Kinh tế-HT (02/04 việc); Giáo dục (01/02 

việc); Nội vụ (01/05 việc). 

 (phụ lục số 01 đính kèm) 

Nhìn chung, các nhiệm vụ trọng tâm quý III của huyện, cơ bản được triển 

khai thực hiện đảm bảo đúng tiến độ, yêu cầu; một số nhiệm vụ chưa được triển 

khai do UBND tỉnh chưa có chỉ đạo, hướng dẫn. Để hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp năm 2020, các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tập trung triển khai nhiệm 

vụ trong quý IV/2021 (Thông báo nhiệm vụ trọng tâm Quý IV đính kèm). 
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Phần thứ hai 
KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 
 

  

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI 
 

1. GRDP bình quân đầu người ước đạt 72,2 triệu đồng (KH 95 triệu đồng), 

bằng 76% kế hoạch, tăng 9,2% so với cùng kỳ 2020; theo điều tra mức sống ước 

đạt 47,8 triệu đồng (KH 63 triệu đồng), bằng 75,9% kế hoạch, tăng 12,4% so với 

cùng kỳ 2020. 

2. Giá trị sản xuất nông, lâm nghiệp, thuỷ sản (giá SS2010) tăng 2,5% so với 

cùng kỳ 2020. 

3. Giá trị sản xuất công nghiệp (giá SS 2010) ước đạt 12.593 tỷ đồng (KH 

17.600 tỷ đồng), bằng 71,6% kế hoạch, tăng 28,1% so với cùng kỳ 2020. 

4. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 57,0 triệu USD (KH 80 triệu USD),  

bằng 71,3% kế hoạch, tăng 18,8% so với cùng kỳ 2020. 

5. Tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ ước đạt 3.300, bằng 71% 

kế hoạch, tăng 14,2% so với cùng kỳ 2020. 

6. Thu cân đối ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện quản lý ước đạt 989,7 tỷ 

đồng, đạt 143% kế hoạch tỉnh giao, đạt 127% kế hoạch huyện phấn đấu. 

7. Giải quyết việc làm mới ước đạt 2.475 (KH 3.400 lao động), bằng 72,8% kế 

hoạch, tăng 0,3% so với cùng kỳ 2020. 

8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 68,0% (KH 69,6%). 

9. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp ước đạt 74,5%. 

10. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 1,40% (KH 1,34%). 

11. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng theo cân nặng ước đạt 8,6% (KH 

8,6%), giảm 0,1% so với cùng kỳ 2020. 

12. Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 87,2% (KH 91,5%). 

13. Tỷ lệ dân cư sử dụng nước sạch và nước hợp vệ sinh ước đạt 98,9% (KH 

99%), tăng 0,1% so với cùng kỳ 2020. 

14. Tỷ lệ rác thải được thu gom ước đạt 95,8% (KH 96%), tăng 0,3% so với 

cùng kỳ 2020. 

15. Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa giữ vững ước đạt 90,5% (KH 91%). 

16. Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 5.140 tỷ đồng (KH 6.850 tỷ 

đồng), bằng 75% kế hoạch, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2020. 

17. Số xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu: 02 xã 
 

II. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Sản xuất nông nghiệp - xây dựng nông thôn mới 

Xây dựng và triển khai các Kế hoạch thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ XXVI về xây dựng nông thôn mới; tích tụ, tập trung ruộng đất; công 
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nghiệp hóa nông nghiệp gắn với sản xuất nông sản sạch, ứng dụng công nghệ cao
1
. 

Giá trị sản xuất nông nghiệp 9 tháng đầu năm tăng 2,5%. 

Hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Xuân, vụ Mùa năm 2021 đúng thời vụ, cơ 

cấu, tăng năng suất giá trị
2
. Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch trồng cây vụ 

đông 2021 - 2022. Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại tiêu thụ nông sản cho 

nông dân, phối kết hợp với các tổ chức cung ứng giống, vật tư đầu vào đảm bảo 

chất lượng và bao tiêu sản phẩm. Tăng cường các biện pháp phòng cháy, chữa 

cháy, bảo vệ rừng, khoanh nuôi tái sinh rừng và trồng rừng sau khai thác. 

Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo quy mô tập trung, chú trọng công tác 

phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; liên kết 

với các doanh nghiệp cung ứng thức ăn, bao tiêu chế biến sản phẩm với người 

chăn nuôi; tiếp tục thực hiện mô hình nuôi cá ứng dụng công nghệ “sông trong 

ao”, Đề án phát triển đàn lợn nái
3
...Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, 

tìm kiếm cứu nạn.  

Chỉ đạo, hướng dẫn các xã nâng cao chất lượng tiêu chí nông thôn mới theo 

hướng đô thị hóa. Tập trung chỉ đạo 05 xã Nguyễn Úy, Thụy Lôi, Liên Sơn, Nhật 

Tựu, Hoàng Tây tích cực, chủ động, khẩn trương thực hiện xây dựng xã nông thôn 

mới kiểu mẫu, huy động mọi nguồn lực phấn đầu hoàn thành các tiêu chí xã nông 

thôn mới kiểu mẫu năm 2021
4
. Toàn huyện có 02 xã Thanh Sơn, Thi Sơn được 

UBND tỉnh công nhận hoàn thành tiêu chí nông thôn mới kiểu mẫu năm 2020. 

2. Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp 

Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp (giá SS 2010) ước đạt: 

12.593 tỷ đồng, đạt 71,6% KH, tăng 28,1% so với cùng kỳ năm 2020
5
.  

                                           
1
 Triển khai các kế hoạch thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI: Kế hoạch số 

61/KH-UBND ngày 22/4/2021 về xây dựng nông thôn mới; kế hoạch số 62/KH-UBND ngày 22/4/2021 

về tích tụ, tập trung ruộng đất đến năm 2025; kế hoạch số 63/KH-UBND ngày 22/4/2021 về đẩy mạnh 

công nghiệp hóa nông nghiệp gắn với sản xuất nông sản sạch, ứng dụng công nghệ cao giai đoạn 2020 - 

2025 và những năm tiếp theo. 
2
 Diện tích trồng cây hàng năm đạt 8.971,5 ha, trong đó cây lúa đạt 7.856,3 ha, cây mầu đạt 1.115,2 ha; 

năng suất lúa cả năm ước đạt 127,9 tạ/ha (vụ Xuân đạt 67,4 tạ/ha; vụ Mùa ước đạt 60,5 tạ/ha), chú trọng 

thực hiện các mô hình, đề án có hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp (cánh đồng mẫu, chương trình mỗi xã 

một sản phẩm, giống lúa và cây trồng mới,  mô hình nông sản sạch: diện tích tập trung, tích tụ để sản xuất 

nông sản sạch đạt 532, ha trong đó sản xuất lúa 471 ha, sản xuất rau củ quả là 61,4 ha...) 
3
Thực hiện tốt công tác khống chế, ngăn chặn lây lan dịch cúm A/H5N6 trên đàn vịt tại xã Tượng Lĩnh; 

kế hoạch tiêm vắc xin phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

  Tổng đàn lợn có 67.500 con bằng 98,1%KH; đàn bò thịt, bò sinh sản 5.685 con, bằng 98,8%KH; đàn 

dê 8.870 con, bằng 98% KH, đàn trâu 710 con, bằng 99,7% KH; đàn gia cầm 1.420 con, bằng 

89,2%KH. Sản lượng thủy sản 5.820 tấn bằng 82,5%KH. Triển khai Đề án phát triển đàn lợi nái tại cá 

xã Văn Xá, Đồng Hóa, Lê Hồ, Hoàng Tây. 
4
 Lũy kế tới ngày 31/8/2021 (theo Quyết định 1980 của Thủ tướng CP ngày 17/10/2016 và Quyết định 

691 của Thủ Tướng Chính phủ ngày 05/6/2018): các chỉ tiêu chưa đạt: xã Nguyễn Úy (BHYT 93%); xã 

Hoàng Tây (BHYT 91%, thu nhập 71 triệu, sân vận động xã); xã Nhật Tựu (BHYT 83%, sân vận động 

xã); Thụy Lôi (BHYT 82%); Liên Sơn (BHYT 77%; sân vận động xã). 
5
 Phần tỉnh quản lý: 8.802,0 tỷ đồng. Phần huyện quản lý: 3.791,0 tỷ đồng; trong đó: doanh nghiệp ngoài 

cụm 932,0tỷ đồng; doanh nghiệp trong cụm công nghiệp: 2.406,0 tỷ đồng, khu vực dân doanh: 180,6 tỷ 

đồng; khu vực làng nghề: 272,4 tỷ đồng. 
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 Nắm tình hình, kịp thời động viên, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các 

doanh nghiệp; hướng dẫn các doanh nghiệp tăng cường thực hiện các biện pháp 

cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của tỉnh, huyện. Tăng cường 

quản lý nhà nước tại các cụm công nghiệp, xử lý vi phạm của nhà đầu tư
6
. Đến 

ngày 31/8/2021, thu thuế trong các cụm công nghiệp đạt 79,122 tỷ đồng. Các làng 

nghề, làng có nghề được duy trì, phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm, quảng 

bá mở rộng thị trường.  

Thu hút đầu tư tiếp tục được duy trì, từ đầu năm đến ngày 31/8/2021, Khu 

Công nghiệp Đồng Văn 4 đã thu hút 5 doanh nghiệp, số vốn đăng ký 737 tỷ đồng, 

lũy kế đến nay có 47 doanh nghiệp, số vốn đăng ký 19.192,6 tỷ đồng. 

  3. Tài chính - Thương mại, dịch vụ  

 Tổng thu ngân sách 9 tháng đầu năm ước đạt 989,7 tỷ đồng, đạt 143% kế 

hoạch tỉnh giao, đạt 127% kế hoạch huyện phấn đấu. Tổng chi ngân sách đạt 

681,805 tỷ đồng, đạt 84,02% kế hoạch huyện. Đảm bảo các khoản chi theo dự toán 

đầu năm, đặc biệt ưu tiên nguồn chi lương và các chế độ chính sách. Chỉ đạo các 

xã, thị trấn thanh lý, ký kết hợp đồng thuê đất công ích và hoa lợi công sản theo 

nhiệm kỳ HĐND 2021-2026. 

Tích cực thực hiện công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án trọng 

điểm, dự án phát triển thương mại, dịch vụ, dự án khu đấu giá (sân golf 36 hố và khu 

phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh, khu du lịch Tam Chúc, tuyến đường kết nối Ba Sao - Bái 

Đính...). Hoạt động du lịch 9 tháng đầu năm 2021 bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-

19, thu hút khoảng 800 nghìn lượt khách tới thăm quan khu du lịch Tam Chúc Ba 

Sao, các điểm di tích, danh thắng trên địa bàn huyện. 

Các hoạt động vận tải, bưu chính viễn thông, ngân hàng, cấp nước sạch, điện 

lực tiếp tục phát triển, cơ bản đáp ứng nhu được yêu cầu sản xuất và sinh hoạt của 

nhân dân. Kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 57,0 triệu USD, bằng 71,3% kế 

hoạch, tăng 18,8% so với cùng kỳ 2020. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu 

dịch vụ tiêu dùng xã hội ước đạt 3.300 tỷ đồng, bằng 71,0% kế hoạch, tăng 14,2% 

so với cùng kỳ 2020. Công tác quản lý thị trường được quan tâm, tăng cường kiểm 

tra các mặt hàng thiết yếu, bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
7
.  

4. Công tác quản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ môi trường 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, 

môi trường. Triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 02 ngày 28/12/2020 của Ban 

Thường vụ Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản 

lý đất đai, trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện
8
. Rà 

                                           
6
Hoàn thiện hồ sơ xử lý vi phạm đất đai của Công ty Hà Trung Sơn tại cụm công nghiệp Thi Sơn. Kiểm tra việc sử 

dụng đất, môi trường, xây dựng của 09 doanh nghiệp tại cụm công nghiệp Thi Sơn; kiểm tra công tác phòng chống 

chữa cháy; giải tỏa vi phạm hành lang đường nội bộ; lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các cụm công nghiệp.  
7
 Kiểm tra 128 cơ sở, xử phạt 91 cơ sở với số tiền nộp ngân sách 200,625 triệu đồng, chủ yếu vi phạm về hành vi 

niêm yết giá, về nhãn hàng hóa.  
8
 Phát hiện và xử lý được 16 trường hợp vi phạm đất đai: Đã xử lý xong  được 6/16 vi phạm, gồm tại xã Tân Sơn (01), Đại 

Cương (01), Ngọc Sơn (01), TT Ba Sao (01), Nhật Tựu (01), Lê Hồ (01). Tiếp tục xử lý 10/16 vi phạm: xã  Đại Cương 

(01 tái vi phạm); Thụy Lôi (07); xã Thanh Sơn (01), Nhật Tân (01, mới giải tỏa được một phần).  Vi phạm khai thác 

khoáng sản tại xã Liên Sơn (01).  
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soát nhu cầu sử dụng đất, lập quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030; 

hoàn thiện kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trình UBND tỉnh phê duyệt.  

Tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn 

mới
9
; xây dựng phương án giá 97 lô đất tồn để đấu giá quyền sử dụng đất trình 

UBND tỉnh phê duyệt. Thực hiện cấp 183 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho các cá nhân, tổ chức đảm bảo theo quy định. 

 Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động khoáng sản 

gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. Tổ chức kiểm tra việc chấp hành 

các quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản đối với 6 doanh nghiệp trên địa 

bàn xã Thanh Sơn; thanh tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về khai 

thác khoáng sản, môi trường và các quy định liên quan đối với UBND xã Liên Sơn 

và Công ty TNHH Vận tải và Xây dựng Tiến Đạt; Phối hợp với các sở ngành của 

tỉnh tiếp nhận mốc giới khai thác khoáng sản của các doanh nghiệp trên địa bàn xã 

Tượng Lĩnh, Liên Sơn, Tân Sơn, Thanh Sơn; quán triệt thống nhất nội dung quản 

lý khai thác khoáng sản theo Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh (kết luận số 

1791/KL-VPUB ngày 6/8/2021) đối với đơn vị khai thác khoáng sản trên địa bàn 

xã Tượng Lĩnh, Liên Sơn, Tân Sơn.  

  Quyết liệt triển khai các giải pháp để xử lý, giảm thiểu ô nhiễm môi trường, 

nhất là rác thải sinh hoạt nông thôn, chất thải chăn nuôi, cụm công nghiệp. Triển khai 

và đôn đốc các địa phương thực hiện Đề án phân loại rác thải sinh hoạt tại nguồn, thu 

gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt
10

. Triển khai các bước thực hiện đấu thầu 

gói bốc xúc vận chuyển rác thải trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2023. 

5. Đầu tư - Giao thông - Xây dựng 

Tổng số vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 5.140 tỷ đồng. Đẩy mạnh 

xã hội hóa, huy động các nguồn lực ngoài ngân sách nhà nước, chủ động tạo nguồn 

vốn, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, thanh toán vốn đầu tư xây dựng cơ bản gắn với 

tăng cường kiểm tra, giám sát, đảm bảo chất lượng công trình, ưu tiên các dự án đầu 

tư xây dựng hạ tầng giao thông, đô thị, trường học, hạ tầng các khu đấu giá đất
11

....  

 Tập trung hoàn thiện quy hoạch chung đô thị Kim Bảng đến năm 2030 tầm 

nhìn đến năm 2050 trình UBND tỉnh phê duyệt để làm cơ sở quản lý đầu tư và 

phát triển đô thị đồng bộ theo quy hoạch; tiếp tục thực hiện kế hoạch thực hiện 

Nghị quyết số 07-NQ/HU của Huyện ủy về xây dựng huyện Kim Bảng trở thành thị 

xã trước năm 2025. Hỗ trợ, tạo điều kiện cho các nhà đầu tư thực hiện việc nghiên 

cứu quy hoạch, đồ án phát triển đô thị trên địa bàn. Tăng cường quản lý hành 

                                           
9
 Được 128 lô tại xã Khả Phong, Đại Cương 

10
 Lũy kế tới ngày 15/9: đã 08/18 xã, thị trấn đã phát thùng rác cho các hộ để thực hiện phân loại: Nguyễn 

Úy, Thụy Lôi, Nhật Tựu, Liên Sơn, Lê Hồ, Đồng Hóa, Hoàng Tây, Ba Sao. 

11* Các công trình UBND huyện làm chủ đầu tư: Công trình chuyển tiếp từ năm 2020 sang 2021: 05 công 

trình đã hoàn thành 05; 01 công trình đang thi công. Dự án khởi công mới năm 2021: 01 công trình đã hoàn 

thành 01; 04 công trình đang thi công.  

   * Cấp xã đã, đang thực hiện: 78 dự án: Dự án chuyển tiếp năm 2020 sang năm 2021: 14 công trình đã hoàn 

thành; 31 công trình đang thi công. Dự án khởi công năm 2021: Đang thi công: 33 dự án 
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lang an toàn giao thông trên các tuyến đường và trật tự xây dựng trên địa bàn 

huyện
12

. Chỉ đạo, kiểm tra việc dừng hoạt động 04 cầu cảng, bến rót trên địa bàn 

huyện theo kết luận của UBND tỉnh. 

6. Công tác giải phóng mặt bằng 

Quyết liệt chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng và giải quyết những khó 

khăn, vướng mắc các dự án, đảm bảo công khai, minh bạch, đúng quy định của nhà 

nước, tập trung dự án sân golf 36 hố và khu phụ trợ xã Tượng Lĩnh, tuyến đường Ba 

Sao - Bái Đính, cá dự án đô thị, các khu đấu giá quyền sử dụng đất... Chín tháng đầu 

năm 2021, đã phê duyệt 14 phương án thuộc 13 dự án, tổng kinh phí bồi thường, 

hỗ trợ  là  56,796 tỷ đồng; số hộ ảnh hưởng là 561 hộ; diện tích ảnh hưởng là 

32,414 ha. Đẩy mạnh quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng các dự án (được 

131/224 phương án).  

 III. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI  

 1. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị của 

huyện và nhu cầu hưởng thụ của Nhân dân, hướng trọng tâm tuyên truyền mừng 

Đảng, mừng Xuân, chào mừng các ngày lễ lớn, Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, 

bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác phòng, 

chống dịch Covid-19 .... Tổ chức để cán bộ và nhân dân đón Tết Tân Sửu vui tươi, 

lành mạnh, an toàn và tiết kiệm. Triển khai Đề án, kế hoạch nâng cao chất lượng đời 

sống văn hóa cơ sở, kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ IX; đầu tư hệ 

thống họp trực tuyến từ huyện đến cơ sở; tỷ lệ dân số tham gia tập luyện thể dục thể 

thao ước đạt 33,5%, tỷ lệ hỏa táng ước đạt 48%
13

. Quan tâm công tác bảo tồn và phát 

huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể gắn với phát triển du lịch
14

. 

 2. Quyết liệt triển khai, giám sát chặt chẽ và thực hiện hiệu quả công tác 

phòng, chống dịch bệnh đặc biệt dịch bệnh Covid-19; kịp thời truy vết, lấy mẫu, tổ 

chức cách ly y tế đối với một số cụm dân cư, hộ gia đình (tại thị trấn Quế, xã Thi 

Sơn, xã Văn Xá, xã Thụy Lôi, xã Thi Sơn, xã Thanh Sơn và thị trấn Ba Sao); áp 

dụng biện pháp cách ly y tế tại nhà máy Xi măng Bút Sơn, Trường Trung cấp Kỹ 

thuật Mật mã; vận hành khu cách ly tập trung tại Khu du lịch Tam Chúc; tổ chức 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng là lực lượng tuyến đầu chống dịch, 

các tiểu thương, lái xe... Tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng thuốc, công tác 

vệ sinh an toàn thực phẩm; duy trì và nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại 

tuyến huyện, xã, cơ sở tư nhân. Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế ước đạt 

87,2%. 

                                           
12

 Phát hiện và xử lý được 26/26 vi phạm hành lang an toàn giao thông trên các tuyến đường (lều quán, 

vật liệu xây dựng, biển quảng cáo, mái che, mái vẩy....). Trật tự xây dựng: phát hiện và xử lý được 06/11 

trường hợp (05 vi phạm chưa xử lý là Tân Sơn 01,  Nhật Tựu 01, Tượng Lĩnh 01, Đại Cương 02).  

13 Triển khai Đề án xây mới, cải tạo, sửa chữa nhà văn hóa thôn, tổ dân phố sau sáp nhập trên địa bàn 

huyện nhằm đáp ứng nhu cầu sinh hoạt, vui chơi, tập luyện thể thao của cộng đồng; Kế hoạch thực 

hiện Nghị quyết 05 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện lần thứ XXVI về nâng cao chất lượng đời 

sống văn hóa cơ sở 
14

 Hoàn thiện hồ sở đề nghị xếp hạng 02 di tích cấp Quốc gia (quần thể di tích danh lam thắng cảnh Đền thờ Nữ 

tướng Lê Chân xã Thanh Sơn, Bát Cảnh Sơn xã Tượng Lĩnh); huy động kinh phí từ nguồn xã hội hóa vào trùng tu di 

tích trên 6 tỷ đồng. 
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 3. Hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021; tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp 

THPT quốc gia theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Triển khai kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết 06/NQ-HU của Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXVI về nâng cao chất 

lượng giáo dục, đào tạo nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, đô thị 

hóa đến năm 2025 và những năm tiếp theo.  

Tổ chức thực hiện kế hoạch năm học 2021 - 2022. Chỉ đạo, hướng dẫn các 

nhà trường thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trong trường 

học. Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo ở các cấp học, đổi mới phương pháp 

dạy và học, chú trọng chất lượng giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, pháp luật, rèn 

luyện kỹ năng sống cho học sinh. Ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin trong 

quản lý, dạy và học đặc biệt trong điều kiện phòng, chống dịch Covid-19. Thường 

xuyên kiểm tra, chấn chỉnh việc dạy thêm, học thêm không đúng quy định; không để 

xảy ra tình trạng lạm thu ở các trường.  

4. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội
15

. Triển khai hỗ trợ người lao động 

và người sử dụng lao động do ảnh hưởng dịch Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP 

ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của 

Thủ tướng Chính phủ. Tăng cường công tác quản lý an toàn vệ sinh lao động và các 

quy định của pháp luật về lao động, bảo hiểm xã hội tại các doanh nghiệp; các 

chuyên gia nước ngoài làm việc tại các doanh nghiệp trên địa bàn huyện.  

Quan tâm giải quyết việc làm, ổn định đời sống người lao động; tích cực 

thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững. Chín tháng đầu năm 2021,  đào tạo 

nghề cho 250 lao động, giải quyết việc làm mới ước đạt 2.475 lao động, bằng 

72,7% kế hoạch (trong đó xuất khẩu lao động 92 người), tỷ lệ hộ nghèo còn 

1,40%, tỷ lệ lao động qua đào tạo ước đạt 68%. 

IV. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH 

1. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương được triển khai tích cực, hoàn 

thành toàn diện các nhiệm vụ đề ra. Duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng 

chiến đấu, phòng chống thiên tai, tổ chức lực lượng tham gia công tác phòng, 

chống dịch Covid-19. Hoàn thành giao, nhận quân năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu, 

công khai, an toàn, đúng luật. Hoàn thành quy trình lập bản đồ về tìm kiếm quy tập 

hài cốt liệt sỹ theo Đề án 1237. Khởi công xây dựng đường hầm chỉ huy tại căn cứ 

chiến đấu ở Tân Sơn.  

  Tình hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội cơ bản ổn định, không để xảy 

ra vụ việc phức tạp. Đảm bảo tốt an ninh, trật tự trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu, 

Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026; nắm chắc tình hình hoạt động của người nước ngoài, công dân 

đi lao động, học tập về địa bàn cư trú phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19, 

                                           
15

 Thực hiện kịp thời, đúng đối tượng các chính sách đảm bảo an sinh xã hội, trong dịp Tết Tân Sửu 2021, 

74 năm ngày Thương Binh Liệt sỹ 27/7, 76 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc Khánh 2/9 với số tiền 

9.935.042 triệu đồng. 

   Hỗ trợ đối với trẻ em và người đã kết thúc điều trị Covid-19, cách ly y tế trước ngày 7/7/2021, với số tiền 

6,080 triệu đồng.  Hỗ trợ xây mới, sửa chữa 11 nhà ở cho người có công với số tiền 380 triệu đồng. Tổ chức 

cho 377 người có công đi điều dưỡng.  
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duy trì lực lượng đảm bảo an ninh trật tự tại 09 chốt kiểm soát tại xã Đại Cương, 

Tượng Lĩnh, Nguyễn Úy, Tân Sơn, Lê Hồ, thị trấn Ba Sao; tổ chức các đợt cao điểm 

tấn công trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật về trật tự xã hội được 

kiềm chế, mở đợt cao điểm cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử
16

. Kiểm soát chặt 

chẽ công tác đảm bảo an toàn cháy nổ. 

2. Tập trung làm tốt công tác thanh tra, tiếp dân và giải quyết đơn thư, khiếu 

nại, tố cáo. Chín tháng đầu năm 2021, các cấp, các ngành trong huyện đã tiếp 225 

công dân; tiếp nhận và xử lý 192 đơn, đủ điều kiện xử lý 143/192 đơn (trong đó 

thụ lý giải quyết 46 đơn, xử lý khác 97 đơn), giải quyết được 47/53 việc (46 việc 

tiếp nhận trong 9 tháng, 08 việc năm 2020 chuyển sang), đạt 88,7%. Thực hiện 03 

cuộc thanh tra theo kế hoạch và 01 cuộc thanh tra đột xuất, qua thanh tra đã kịp 

thời phát hiện, chỉ đạo khắc phục các thiếu sót, sai phạm, góp phần tích cực vào 

công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
17

.  

3. Đẩy mạnh công tác xây dựng, thẩm định, kiểm tra và rà soát hệ thống văn 

bản pháp luật
18

. Công tác xử lý vi phạm hành chính có chuyển biến, được quan 

tâm
19

. Việc tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được quan tâm, hướng về cơ 

sở; tập trung vào các văn bản quy phạm pháp luật có hiệu lực trong năm 2021; các 

tài liệu về bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, tuyên truyền, hướng dẫn, người dân, doanh 

nghiệp nộp hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3, 4 qua cổng dịch vụ công 

của tỉnh, dịch vụ bưu chính công ích. Duy trì hoạt động hiệu quả Bộ phận tiếp nhận 

và trả kết quả huyện, xã
20

. Tích cực ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác chỉ 

đạo, điều hành, dịch vụ công trực tuyến, sử dụng chữ ký số trong việc gửi, nhận văn 

bản trong môi trường mạng. Triển khai, hoàn thành lắp đặt và quản lý sử dụng hệ 

thống hội nghị trực tuyến từ huyện xuống các xã, thị trấn. 

Ban hành Chỉ thị số 02 của UBND huyện tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành 

chính nâng cao ý thức trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động. Triển khai kế hoạch công tác thi đua khen 

thưởng năm 2021. Đôn đốc, kiểm tra việc triển khai mô hình “chính quyền thân 

thiện vì nhân dân phục vụ” ở xã, thị trấn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

                                           
16

 Xảy ra 16 vụ trộm cắp tài sản; phát hiện và bắt giữ 06 vụ đánh bạc; Bắt 21 vụ mua bán, tổ chức, chứa 

chấp, tàng trữ, sử dụng trái phép chất ma túy; xử phạt hành chính 47 vụ vi phạm tội về kinh tế, buôn bán 

hàng giả, hàng cấm, gian lận thương mại; xử phạt 20 cơ sở kinh doanh vi phạm về an ninh trật tự; xử phạt 

140 trường hợp không đeo khẩu trang tại nơi công cộng; xử lý 351 trường hợp vi phạm Luật giao thông, 

nộp Kho bạc Nhà nước 666,7 triệu đồng; tai nạn giao thông xảy ra 12 vụ. 
17

 03 cuộc thanh tra theo kế hoạch: 01 cuộc thanh tra về việc quản lý và sử dụng đất nhỏ lẻ sau khi thu hồi 

thực hiện dự án đường T3 và dự án khu công nghiệp Đồng Văn IV; 02 cuộc thanh tra việc quản lý và sử 

dụng ngân sách nhà nước và các khoản thu góp tại trường tiểu học xã Đại Cương và trường THCS xã 

Đồng Hóa. Thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về tài nguyên khoáng sản, môi trường và 

các quy định có liên quan đối với UBND xã Liên Sơn và Công ty TNHH vận tải và xây dựng Tiến Đạt. 
18

 Kiểm tra 4.654 quyết định của UBND huyện ban hành; yêu cầu chỉnh sửa về căn cứ ban hành 17 văn 

bản, thể thức 27 văn bản; kiểm tra 40 Nghị quyết do HĐND huyện, xã, thị trấn ban hành. 
19

Có 491 vụ vi phạm hành chính (đã chấp hành 480 vụ), với số tiền nộp phạt là 689,120 triệu đồng 
20

Lũy kế tới ngày 15/9/2021, Bộ phận một cửa huyện đã tiếp nhận và giải quyết được18261/18325 hồ sơ, số 

hồ sơ đang giải quyết 64 hồ sơ  không có hồ sơ trễ hạn; bộ phận một cửa UBND xã đã giải quyết được 

15079/15079 hồ sơ.. 
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tôn giáo, phòng ngừa, ngăn chặn việc lợi dụng dịch bệnh để hoạt động mê tín dị 

đoan, trục lợi, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực tôn giáo.  

 Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2016 - 2021; tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất và kỳ họp thứ hai HĐND 

huyện, xã, thị trấn khóa XVIII nhiệm kỳ 2021 - 2026. Triển khai kế hoạch tổ chức 

bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 - 2023. Xây dựng Đề án 

thành lập Trung tâm Văn hóa, Thông tin và Thể thao trên cơ sở xác nhập Trung tâm 

Văn hóa Thể thao và Đài truyền thanh trình UBND tỉnh phê duyệt. 

V. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND HUYỆN 

Chín tháng đầu năm 2021, trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn 

biến phức tạp. Với phương châm thực hiện “mục tiêu kép” vừa chống dịch, vừa 

phát triển kinh tế, UBND huyện đã tập trung chỉ đạo, điều hành sâu sát quyết liệt, 

hiệu quả toàn diện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội
21

.  

Thực hiện Nghị quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020 của HĐND 

huyện, UBND huyện đã giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2021 cho các cơ 

quan, đơn vị của huyện, UBND các xã, thị trấn; ban hành Chương trình công tác 

năm 2021, trong đó cá thế hóa trách nhiệm, đề cao trách nhiệm cá nhân của người 

đứng đầu các cơ quan trong quá trình thực thi nhiệm vụ được giao. Cụ thể hóa 

nhiệm vụ thành các chương trình, kế hoạch trọng tâm phù hợp với chức năng, 

nhiệm vụ, tình hình thực tiễn, từng bước tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình thực hiện, duy trì ổn định và phát triển kinh tế - xã hội.  

Các văn bản chỉ đạo của UBND huyện bao quát, toàn diện trên các lĩnh vực, 

có trọng tâm, trọng điểm, đảm bảo khoa học, chất lượng, sát với tình hình thực tế, có 

tính khả thi cao
22

. Tập trung chỉ đạo xây dựng các Đề án, kế hoạch thực hiện các Kết 

luận, Chỉ thị, Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đại hội Đảng bộ huyện lần 

thứ XXVI. Nâng cao ý thức trách nhiệm trong thi hành nhiệm vụ, công vụ của cán 

bộ, công chức, viên chức trên địa bàn huyện, nhất là trách nhiệm của người đứng 

đầu; tăng cường công khai, minh bạch trong chỉ đạo, điều hành, tạo sự đồng thuận 

xã hội. Nghiêm túc triển khai thực hiện chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch 

Ủy ban nhân dân tỉnh, các Sở, Ban ngành của tỉnh và của Huyện ủy, đáp ứng yêu 

cầu quản lý trên các lĩnh vực. 

Duy trì tốt Quy chế phối hợp giữa HĐND, UBND, Ban Dân vận và Ủy ban 

MTTQ huyện; thường xuyên phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội nhằm tạo sự 

gắn kết, đồng thuận cao trong hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn 

kết toàn dân để thực hiện nhiệm vụ. Phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, ban ngành 

của tỉnh trong việc thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

Đánh giá chung: 

                                           
21

 Ban hành 95 văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch Covid-19; thành lập 890 tổ Covid cộng đồng tại 18/18 

xã, thị trấn nhằm mục đích tuyên truyền, vận động, giám sát, phát hiện và báo cáo với chính quyền, cơ quan chức năng 

trong phòng, chống dịch...; thần tốc truy vết các trường hợp tiếp xúc gần F0 (F1, F2), thiết lập vùng cách ly y tế; quyết 

định thành lập cơ sở cách ly y tế phục vụ nhiệm vụ phòng, chống dịch bệnh. 
22 Đến ngày 31/8/2021, Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện đã ban hành 7.146  văn bản chỉ đạo, 

điều hành trên các lĩnh vực về kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng địa phương. 
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Chín tháng đầu năm, mặc dù tình hình dịch bệnh cũng như việc thực hiện 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phần nào ảnh hưởng tiêu cực, trực tiếp 

và toàn diện trên các lĩnh vực. Tuy nhiên, dưới sự chỉ đạo sát sao của Huyện ủy, 

giám sát của HĐND huyện, chỉ đạo điều hành có hiệu quả của UBND huyện tình 

hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn định và phát triển. Sản xuất nông nghiệp 

từng bước phát triển theo hướng công nghiệp hóa, sản xuất sản phẩm sạch, giá trị 

sản xuất tăng 2,5%; thu cân đối ngân sách trên địa bàn huyện đạt khá (đạt 143% kế 

hoạch tỉnh giao). Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh, thực hiện hiệu 

quả công tác phòng, chống dịch bệnh, vệ sinh an toàn thực phẩm. Các chính sách 

đảm bảo an sinh xã hội được triển khai kịp thời, thiết thực. Cải cách hành chính có 

chuyển biến tích cực, kỷ luật, kỷ cương được tăng cường. An ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội được giữ vững, đời sống nhân dân được ổn định.  

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, tình hình kinh tế - xã hội của huyện 

còn những tồn tại, hạn chế và một số vấn đề đặt ra cần tập trung chỉ đạo, đó là: 

 - Hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện gặp nhiều khó khăn do 

ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

- Công tác chỉ đạo điều hành ở một số địa phương thực hiện một số việc chưa 

đảm bảo tiến độ: Thực hiện đề án xây mới, nâng cấp, sửa chữa nhà văn hóa thôn, tổ 

dân phố còn chậm do khó khăn trong bố trí nguồn kinh phí thực hiện (ngân sách, xã 

hội hóa); công tác triển khai thực hiện đề án phân loại rác thải rác thải sinh hoạt tại 

nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải sinh hoạt còn chậm. 

  - Công tác giải phóng mặt bằng của một số dự án còn gặp khó khăn do một 

số hộ dân chưa chấp hành, phải tổ chức thực hiện cưỡng chế nên mất nhiều thời 

gian để thực hiện theo quy trình. 

 - Công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia BHYT của một số địa 

phương chưa hiệu quả nên tỷ lệ dân số tham gia chưa đảm bảo kế hoạch.  

 - Việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính, ý thức trách nhiệm, chất 

lượng tham mưu của một số cán bộ, công chức chưa cao. Công tác giải quyết phản 

ánh, đề nghị, kiến nghị của công dân chưa được giải quyết kịp thời từ cở sở nên 

vẫn còn tình trạng đơn thư vượt cấp. 

Phần thứ ba 

NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ IV NĂM 2021 
 

 

 1. Tập trung cao độ thực hiện các biện pháp, giải pháp, đáp ứng nguồn lực 

cho công tác phòng, chống dịch Covid-19. Đảm bảo tối đa các điều kiện về cơ sở vật 

chất, trang thiết bị, vật tư và nhân lực phòng, chống dịch trong mọi tình huống. Chủ 

động, linh hoạt áp dụng các biện pháp thực hiện có hiệu quả phòng, chống dịch theo 

quy định của  pháp luật và các hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh. Huy động sức 

mạnh của cả hệ thống chính trị  từ huyện đến cơ, các tổ chức, cá nhân và nhân dân 

trong toàn huyện tham gia phòng, chống dịch bệnh covid-19 để huyện sớm kiểm 

soát được dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe và tính mạng của người dân, đảm bảo điều 

kiện cho phát triển kinh tế- xã hội. 
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Các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn rà soát lại toàn bộ các chỉ tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã được HĐND huyện quyết nghị tại Nghị 

quyết số 30/2020/NQ-HĐND ngày 18/12/2020; thực hiện quyết liệt các giải pháp 

tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, dịch vụ phát triển, phấn đấu hoàn 

thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu theo kế hoạch đề ra, tạo tiền đề thực 

hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2022. 

  2. Quyết liệt chỉ đạo sản xuất vụ Đông 2021 - 2022 đảm bảo diện tích 2.309 

ha, tập trung trồng cây vụ Đông trên đất lúa; trồng gọn vùng theo quy hoạch; mỗi 

vùng có diện tích tối thiểu từ 05 ha trở lên, lựa chọn một loại cây trồng phù hợp để 

đảo bảo công tác chăm sóc, bảo vệ và tiêu thụ sản phẩm cho nông dân. Tích cực 

thực hiện các đề án, mô hình hiệu quả trong sản xuất nông nghiệp; kiểm tra, đôn 

đốc, hướng dẫn xã Nguyễn Úy, Tượng Lĩnh, Lê Hồ, Tân Sơn, Thụy Lôi thực hiện 

kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa. 

 Đẩy mạnh phát triển chăn nuôi theo quy mô tập trung gắn với phòng, chống 

dịch bệnh, bảo vệ môi trường, an toàn vệ sinh thực phẩm; thực hiện có hiệu quả 

mô hình nuôi cá theo công nghệ “Sông trong ao”. Làm tốt công tác phòng chống 

thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2021. Triển khai kế hoạch làm thủy lợi Đông 

Xuân 2021-2022. Thực hiện kiên cố hóa kênh mương bằng nguồn vốn bảo vệ đất 

trồng lúa năm 2020 tại xã Hoàng Tây.  

Đôn đốc các địa phương tập trung thực hiện các tiêu chí nông thôn mới, 

nông thôn mới kiểu mẫu. Hướng dẫn xã Nguyễn Úy, Thụy Lôi, Liên Sơn, Nhật 

Tựu, Hoàng Tây hoàn thiện hồ sơ, thủ tục trình các cấp thẩm định xét, công nhận 

xã nông thôn mới kiểu mẫu năm 2021. 

3. Phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp hết năm 2021 

đạt 17.600 tỷ đồng, tăng 25,5% kế hoạch năm 2020. 

Nắm tình hình, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp 

trong bối cảnh đại dịch Covid-19, chú trọng công tác phòng, chống dịch của các 

doanh nghiệp.  Thường xuyên chấn chỉnh, xử lý vi phạm của các doanh nghiệp, hộ 

sản xuất kinh doanh trong các cụm công nghiệp và ngoài cụm công nghiệp; tập 

trung hoàn thiện hồ sơ, xử lý vi phạm của công ty Hà Trung Sơn tại cụm công 

nghiệp Thi Sơn. Rà soát, củng cố, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hạ tầng tại 

các cụm công nghiệp. Phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết cụm công nghiệp 

Nhật Tân, Biên Hòa; quyết định thành lập các cụm công nghiệp trên địa bàn huyện. 

Quan tâm phát triển các sản phẩm làng nghề, sản phẩm tiểu thủ công nghiệp 

gắn với phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch, chú trọng giải quyết vấn đề ô 

nhiễm môi trường ở các làng nghề; đẩy mạnh quảng bá, tìm kiếm đầu ra cho sản 

phẩm. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch bảo tồn và phát triển làng nghề Gốm 

Quyết Thành, phấn đấu sản phẩm gốm son đạt 1.100.000 sản phẩm, tăng 21,2% so 

với năm 2020. 

 4. Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp thu ngân sách, nhất là các khoản 

thu đạt thấp so với kế hoạch. Thực hiện nghiêm quy định trong chi tiêu ngân sách, 

sử dụng đúng mục đích, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Đẩy mạnh quyết toán 

các công trình xây dựng cơ bản hoàn thành. Xây dựng và hoàn thiện kế hoạch phát 
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triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm 2021- 2025. Hoàn 

thành, giao kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán ngân sách nhà nước năm 

2022 đảm bảo chất lượng và đúng thời gian quy định. 

Phát triển mạnh thương mại, dịch vụ. Đôn đốc, tạo điều kiện thuận lợi để 

triển khai, đẩy nhanh tiến độ các dự án trọng điểm về thương mại, dịch vụ: sân golf 

36 hố và khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh, tuyến đường Ba Sao - Bái Đính, khu du 

lịch quốc gia Tam Chúc. Quy hoạch lại các chợ, nâng cấp, chuyển đổi mô hình đối 

với các chợ cũ theo thực trạng và lộ trình phát triển đô thị Kim Bảng. Tăng cường 

kiểm tra, kiểm soát giá cả, nhất là các mặt hàng thiết yếu; kiểm tra chống hàng giả 

và gian lận thương mại bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng.  

Đẩy mạnh phát triển du lịch gắn với công tác phòng chống dịch Covid 19. 

Khuyến khích xã hội hóa đầu tư các điểm vui chơi, giải trí, dịch vụ thiết yếu phục 

vụ đời sống nhân dân và khách du lịch. Tăng cường các hoạt động xúc tiến thương 

mại. Tiếp tục nâng cao chất lượng hạ tầng lưới điện, mạng lưới viễn thông, lắp 

điện chiếu sáng trên các tuyến đường; chỉnh trang đường dây điện, dây viễn thông 

đảm bảo an toàn, mỹ quan đô thị và cảnh quan nông thôn mới. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy hoạch, kế 

hoạch sử dụng đất đai; xử lý nghiêm, triệt để vi phạm đất đai mới phát sinh, từng 

bước xử lý các vi phạm đất đai theo lộ trình kế hoạch thực hiện Chỉ thị 02 của 

Huyện ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong công tác quản lý đất đai, 

trật tự xây dựng, hành lang an toàn giao thông trên địa bàn huyện. Hoàn thiện 

quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030. Thực hiện giao đất, thu hồi đất, đấu 

giá quyền sử dụng đất theo quy định pháp luật. Tổ chức đấu giá 97 lô đất tồn ở các 

xã, thị trấn. Xây dựng, triển khai kế hoạch cấp giấy chứng nhận đất nông nghiệp 

sau dồn đổi ở các xã, thị trấn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với hoạt 

động khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường trên địa bàn huyện. 

Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các địa phương thực hiện nghiêm túc Đề án phân 

loại xử lý rác thải tại nguồn, thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải. Duy trì nề nếp 

tổng vệ sinh môi trường định kỳ ngày mồng 7, 17, 27 hàng tháng; duy trì tổ dịch 

vụ môi trường khu vực Tây Đáy địa bàn xã Liên Sơn, Thanh Sơn, Tân Sơn. 

6. Tăng cường quản lý đầu tư; nâng cao chất lượng thẩm định, thanh tra, 

kiểm tra, giám sát, đẩy nhanh tiến độ dựng các công trình theo kế hoạch nhằm bảo 

đảm chất lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí. Quản lý chặt chẽ trật tự xây 

dựng, hành lang an toàn giao thông, thường xuyên kiểm tra, ngăn chặn, xử lý kịp 

thời các vi phạm.  

Hoàn thành việc lập đồ án quy hoạch chung xây dựng đô thị Kim Bảng đến 

năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Lập quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đối với 

các đơn vị hành chính phường, xã; lập chương trình phát triển đô thị; lập quy chế 

quản lý quy hoạch hạ tầng đô thị. Tập trung thu hút đầu tư phát triển hạ tầng 

khung, có tính chất động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, phù hợp quy 

hoạch chung đô thị Kim Bảng; phối hợp với các nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các dự án phát triển đô thị trên địa bàn huyện.  
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7. Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công, giải ngân các dự án, 

trọng tâm là các dự án sân Golf 36 hố và khu phụ trợ tại xã Tượng Lĩnh, tuyến 

đường Ba Sao - Bái Đính, các khu nhà ở đô thị, khu đấu giá quyền sử dụng đất... 

Chỉ đạo các ngành chủ động phối hợp trong công tác kiểm kê, kiểm đếm, thẩm 

định phương án giải phóng mặt bằng bảo đảm tiến độ, thời gian quy định. Tập 

trung quyết toán kinh phí giải phóng mặt bằng các dự án đã hoàn thành. 

 8. Tổ chức tốt các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hóa, thể thao chào 

mừng các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các nhiệm vụ chính trị của địa phương, các 

thành tựu phát triển kinh tế - xã hội... Tiếp tục thực hiện Quyết định 49 của UBND 

tỉnh về quy hoạch, xây dựng, quản lý và sử dụng nghĩa trang, di chuyển mồ mả 

riêng lẻ về nghĩa trang tập trung; thực hiện có hiệu quả phong trào toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa cơ sở, toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác 

Hồ vĩ đại. Tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, chú trọng đào tạo, nâng 

cao chất lượng nguồn nhân lực phục vụ du lịch. Tổ chức Đại hội thể dục thể thao 

cấp cụm xã, cấp huyện lần thứ IX. 

 Nâng cao tinh thần trách nhiệm, huy động mọi nguồn lực thực hiện rà soát, 

truy vết, lấy mẫu xét nghiệm đảm bảo nhanh nhất, áp dụng các biện pháp cách ly y 

tế mức hẹp nhất nhưng vẫn đảm bảo an toàn cao nhất; xây dựng kế hoạch và tổ 

chức tiêm vắc xin phòng covid-19 đảm bảo an toàn, khẩn trương, đúng đối tượng; 

giám sát chặt chẽ các dịch bệnh trên địa bàn; đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại các cơ sở y tế tuyến huyện, xã. Duy trì, 

nâng cao chất lượng công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ mất cân 

bằng giới tính. 

Tập trung thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022. Nâng cao chất lượng 

dạy và học. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trong các 

trường học.  

Thực hiện kịp thời, đúng đối tượng các chính sách đảm bảo an sinh xã hội. 

Thực hiện hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động do ảnh hưởng dịch 

Covid-19 theo Nghị quyết 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ và Quyết định 

23/2021/QĐ-TTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ. Triển khai rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo, xác định hộ trung bình năm 2021 theo chuẩn nghèo đa chiều 

2022 - 2025. Quan tâm đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho người lao động. 

 9. Triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện các Đề án về công tác quốc phòng 

giai đoạn 2021 - 2025 của UBND tỉnh. Chỉ đạo xã Thanh Sơn, Thi Sơn, Ngọc Sơn, 

thị trấn Quế tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ. Triển khai quy trình tuyển chọn 

gọi công dân nhập ngũ năm 2022.  

  Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nắm chắc tình hình liên 

quan tới công tác giải phóng mặt bằng các dự án, các biện pháp thực hiện phòng, 

chống dịch Covid-19. Đẩy mạnh công tác đấu tranh với các nhóm tội phạm có tích 

chất phức tạp, hoạt động băng nhóm bảo kê, tín dụng đen, cờ bạc... Thường xuyên 

tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông, xử lý phương tiện chở quá 

tải trọng, vi phạm nồng độ cồn. 
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  Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, đối thoại, chỉ đạo giải quyết đơn thư tại cơ 

sở, ổn định tình hình, quan tâm giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri. 

Kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận sau thanh tra. 

Đẩy mạnh công tác phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật của cán bộ và Nhân dân. Quan tâm xử lý vi phạm hành chính tại cơ sở để 

kịp thời chấn chỉnh, đảm bảo thực hiện theo quy định của pháp luật. Tổ chức tốt các 

hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.  

  10. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về hoạt động tín ngưỡng, tôn 

giáo. Tập trung công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành 

chính; siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính. Tiếp tục ứng dụng công nghệ thông 

tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước và dịch vụ công trực tuyến. Duy trì hoạt 

động hiệu quả Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của huyện và các xã, thị trấn. 

 Tổ chức tốt bầu cử trưởng thôn, tổ trưởng, tổ dân phố nhiệm kỳ 2021 - 2023. 

Tổng kết phong trào thi đua năm 2021, phát động phong trào thi đua năm 2022. 

Chuẩn bị tốt nội dung kỳ họp cuối năm 2021 HĐND huyện, xã, thị trấn.   

 Trên đây là nội dung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội quý III và 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2021. UBND 

huyện trân trọng báo cáo./. 
 

 

Nơi nhận:                                                                                                                                                                                                   
- UBND tỉnh;                               (Để báo cáo) 

- TT HU, HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Các đ/c BCH Đảng bộ huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị; xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Hoàng Tùng 
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