
 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN PHÙ CỪ 

 

Số:  564 /BC-UBND 

CỘNG  HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Phù Cừ, ngày  09 tháng 12 năm 2021 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021;  

Mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2022 

 

Kính gửi: Ban Chấp hành Đảng bộ huyện. 

 

Căn cứ Nghị quyết HĐND huyện khóa XIX kỳ họp thứ Mười hai, nhiệm kỳ 

2016-2021 và Nghị quyết HĐND huyện khóa XX kỳ họp thứ Nhất, nhiệm kỳ 2021-

2026, Kế hoạch Nhà nước được UBND tỉnh giao năm 2021; Uỷ ban nhân dân huyện 

báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội năm 2021; mục tiêu, 

nhiệm vụ và giải pháp năm 2022, như sau: 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ ƯỚC THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN  

KINH TẾ, XÃ HỘI NĂM 2021 
  

Năm 2021, trong bối cảnh dịch Covid-19 lây lan nhanh chóng, nguy hiểm và 

diễn biến phức tạp tại nhiều địa phương trên cả nước, trong đó trên địa bàn huyện có 

21 trường hợp dương tính với SARD-CoV-2… đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời 

sống của người dân và hầu hết các ngành, lĩnh vực kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện; 

bên cạnh đó, thời tiết và sâu bệnh hại, dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cũng có 

những diễn biến phức tạp, khó lường. Trước tình hình đó, với sự quyết tâm cao nhất 

của cả hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, các cơ 

sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn huyện trong thực hiện “nhiệm vụ kép” vừa phòng, 

chống dịch, vừa phát triển kinh tế xã hội, đến nay tình hình dịch bệnh trên địa bàn 

huyện vẫn luôn được kiểm soát, đảm bảo an toàn hoạt động sản xuất kinh doanh và 

sinh hoạt của người dân; tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được kết quả khá 

tích cực, cụ thể như sau:  

I.  CÁC CHỈ TIÊU CƠ BẢN  

- Tổng giá trị sản phẩm trên địa bàn ước tăng 9,6%, trong đó: nông nghiệp- 

thuỷ sản tăng 3,6%; công nghiệp- TTCN-XD tăng 14,43%; thương mại- dịch vụ 

tăng 8,5%.  

- Cơ cấu kinh tế NN, TS - CN, XD - TM, DV: 21,2% - 38,7% - 40,1%. 

- Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 62,3 triệu đồng/người/năm. 

- Giá trị thu hoạch 1 ha đất canh tác (trồng trọt và nuôi trồng thuỷ sản) ước 

đạt 203 triệu đồng.  

- Tỷ lệ lắp đặt mạng đường ống cấp nước (gồm đường ống truyền tải và 

đường ống phân phối) đạt 100%; tỷ lệ hộ đấu nối sử dụng nước sạch đạt 64%. 
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- Tỷ lệ hộ gia đình tham gia thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ đạt 

75,3%. 

- Tổng thu ngân sách ước đạt 1.394,8 tỷ đồng (đạt 100,73% dự toán); tổng 

chi ngân sách ước thực hiện 1.223,6 tỷ đồng (bằng 97,58% dự toán).  

- Có thêm 05 xã đạt nông thôn mới nâng cao (Tống Phan, Phan Sào Nam, 

Minh Tân, Minh Tiến, Minh Hoàng); xã Tam Đa đang đề nghị tỉnh thẩm định theo 

các tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu. 

- Có thêm 02 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 (Mầm non Tiên Tiến, 

Tiểu học Đình Cao); công nhận lại 05 trường đạt chuẩn quốc gia (Mầm non Nhật 

Quang, Tiểu học Minh Tiến, THCS Trần Cao; Tiểu học Nhật Quang, THCS Minh 

Tiến). 

- Tỷ lệ làng văn hóa được công nhận đạt 94%; cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp 

văn hóa đạt 85,7%; gia đình văn hóa đạt 95%. 

- Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 91% dân số, tham gia BHXH đạt 13,9% số lao 

động trong độ tuổi. 

- Tỷ lệ hộ nghèo 3,17%, hộ cận nghèo 4,49% (theo chuẩn nghèo đa chiều 

giai đoạn 2021-2025); đào tạo nghề ngắn hạn cho 460 lao động, tạo việc làm mới cho 

khoảng 1.000 lao động. 

(Chi tiết kèm theo phụ lục) 

II. PHÁT TRIỂN KINH TẾ 

1. Sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản và xây dựng nông thôn mới 

a. Sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản 

Sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản tiếp tục phát triển theo hướng sản xuất hàng 

hoá gắn với thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá 

trị gia tăng và phát triển bền vững.  

Tổng diện tích gieo trồng trên 8.611,07ha, đạt 98% kế hoạch (KH), trong đó: 

Trồng cây vụ đông 586,46 ha1 (đạt 83,8% KH); trồng cây rau màu, cây công 

nghiệp ngắn ngày 1.032,69 ha2; gieo, cấy lúa cả năm 7.173,67 ha (Lúa chất lượng 

cao chiếm 72,8% diện tích; năng suất lúa cả năm đạt 129,5 tạ/ha). 

Trồng cây nhân dân được trên 75.600 cây các loại (đạt 75% KH; trong đó: vải 

trên 41.900 cây). Sản lượng vải quả thu hoạch đạt trên 8.500 tấn, nhãn quả trên 3.500 

tấn, cây có múi ước đạt trên 1.200 tấn. Diện tích chuyển đổi năm 2021 là 70,7 ha (đạt 

25% KH), trong đó diện tích trồng vải là 58,8 ha (vải trứng Hưng Yên là 30,3 ha; vải 

lai chín sớm là 28,5 ha); diện tích ghép cải tạo nhãn, vải là 16,2 ha (trong đó vải là 4,6 

ha; nhãn là 11,6 ha). Thường xuyên kiểm tra đồng ruộng, chủ động điều tra, phát hiện, 

dự tính dự báo sớm, kịp thời thông báo, hướng dẫn cơ sở và nhân dân phòng trừ sâu 

bệnh hại trên lúa và hoa màu. 

 
1 Chủ yếu là các giống: Bí các loại 190,76ha; ngô 190,5ha; khoai các loại 17,2ha; đỗ các loại 8,9ha; dưa xuất khẩu, 

dưa chuột 19,7ha, dưa lê, dưa bở 03ha; ớt 1,2ha; cà chua 3,1ha; hành tỏi 8,5ha; rau các loại khác 143,6ha. 
2 Vụ Xuân 2021, tổng diện tích gieo trồng là 608,1 ha, gồm: Ngô 139 ha; Bí các loại 163,7ha; dưa các loại 53,7 ha; 

đỗ các loại 50,8 ha; rau các loại 186,3 ha… 

Vụ Hè Thu 2021, tổng diện tích gieo trồng là 424,59 ha, gồm: Bí các loại 112,9 ha; ngô 49,3 ha; dưa xuất  khẩu, dưa 

chuột 10,87 ha; rau các loại 159,4 ha; vừng, lạc 35 ha. 
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Chăn nuôi gia súc, gia cầm và thuỷ cầm phát triển ổn định. Tổng đàn lợn ước cả 

năm đạt khoảng trên 53.000 con (giảm khoảng 5.000 con so với năm 2020); đàn trâu, 

bò duy trì ổn định so với năm 2020; đàn gia cầm, thủy cầm khoảng trên 1.000.000 con 

(tăng 100.000 con so với năm 2020). Tổng diện tích nuôi trồng thủy sản của huyện ổn 

định khoảng 720 ha, diện tích nuôi thâm canh trên 500 ha, ước tính diện tích ươm 

nuôi cá giống trên 35 ha, số lượng cá hương trên 25 triệu con; sản lượng cá thịt  ước 

thực hiện cả năm đạt trên 6.200 tấn. Công tác nắm bắt, dự báo, hướng dẫn và triển 

khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được thực 

hiện đồng bộ, đạt hiệu quả3. 

Kinh tế hợp tác tiếp tục phát triển; thành lập mới được 02 Hợp tác xã nông 

nghiệp kiểu mới4; duy trì có hiệu quả các hoạt động liên kết sản xuất, tiêu thụ sản 

phẩm. Hướng dẫn, hỗ trợ cho 04 chủ thể lập 04 hồ sơ tham gia đánh giá, xếp loại 

OCOP; có thêm 04 sản phẩm được xếp hạng sản phẩm OCOP 3 sao 5. 

Công tác thuỷ lợi được triển khai đồng bộ, đảm bảo đủ nước phục vụ kịp thời 

cho sản xuất; nạo vét Đông xuân được 69.681 m3, trong đó từ nguồn tỉnh, huyện hỗ 

trợ là 39.919 m3, từ nguồn Xí nghiệp Khai thác công trình thuỷ lợi nạo vét 7.782 

m3, nhân dân nạo vét 21.980 m3. Chủ động kiểm tra đánh giá hiện trạng đê điều, hệ 

thống công trình thuỷ lợi; tu sửa 02 cống dưới đê Bắc Hưng Hải Cống Ông Cái (xã 

Quang Hưng), Cống Ông Chuyển (xã Minh Tân); triển khai kế hoạch, các phương 

án phòng, chống thiên tai, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện theo phương châm “4 tại 

chỗ”. 

b. Công tác xây dựng nông thôn mới 

Hoàn thiện Đề án xây dựng huyện Phù Cừ đạt nông thôn mới kiểu mẫu về sản 

xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa ứng dụng công nghệ cao và bảo vệ 

môi trường để trình UBND tỉnh. Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc các các xã rà soát bộ tiêu 

chí xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu, các thôn rà soát 

tiêu chí khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, đề ra giải pháp thực hiện đối với các 

tiêu chí chưa đạt; đồng thời tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt. 

Thị trấn Trần Cao tiếp tục được quan tâm đầu tư nâng cao chất lượng đô thị loại V. 

2. Công nghiệp-Tiểu thủ CN – xây dựng 

Hỗ trợ các nhà đầu tư rà soát, giải phóng mặt bằng để triển khai xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Trần Cao - Quang Hưng và cụm công nghiệp Quán 

Đỏ. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, xây dựng chịu ảnh hưởng từ dịch 

bệnh Covid-19 do khó khăn trong việc tiếp cận nguồn cung nguyên vật liệu đầu 

 
3 Cấp, hỗ trợ phun 3.000 lít thuốc sát trùng Sakan-Povidine 10% cho trên 3 triệu m2 chuồng trại, chợ, đường làng, 

ngõ xóm, những nơi có nguy cơ cao và các tụ điểm buôn bán gia súc, gia cầm trên địa bàn huyện; Tiêm phòng trên 

315.000 liều vắc xin các loại cho đàn gia súc, gia cầm (vắcxin Tụ huyết trùng, Lở mồm long móng trên đàn trâu, bò, 

lợn; vắc xin dịch tả, tai xanh cho đàn lợn; vắc xin dại cho đàn chó mèo; vắc xin cúm gia cầm;…), đạt 100% Kế 

hoạch; kiểm dịch động vật được 3.138 con lợn đủ điều kiện an toàn dịch bệnh vận chuyển tiêu thụ ngoài tỉnh. Cấp 

1.000 lít thuốc siêu tiệt trùng TC-10 để khử trùng môi trường nuôi thủy sản cho trên 2.000.000 m3 ao, hồ. 
4 HTX nông nghiệp kiểu mới Đức Hạnh xã Đình Cao, HTX nông nghiệp Đăng Dương-xã Tiên Tiến 
5 Các sản phẩm được công nhận sản phẩm OCOP 3 sao: Dưa chuột Maya của HTX An Thịnh Phát xã Tống Trân; 

sen tươi của HTX nông nghiệp kiểu mới Đức Hạnh; Cam lòng vàng của HTX Cam lòng vàng Nguyên Hòa; long 

nhãn sấy của HTX nông nghiệp và thủy sản Hưng Thịnh, xã Quang Hưng. 
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vào, thị trường tiêu thụ hàng hoá, công tác vận tải và một số lao động của công ty 

là công dân ở ngoài tỉnh trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội. 

Thường xuyên duy tu, bảo dưỡng đường bộ; sửa chữa, lắp đặt các biển báo 

hiệu đảm bảo an toàn giao thông. Hỗ trợ xây dựng 2.151m đường thôn, xóm kèm 

rãnh thoát nước có nắp đậy và 2.499m rãnh thoát nước khu dân cư có nắp đậy, 

764m đường trục chính ra khu chuyển đổi tập trung với tổng kinh phí hỗ trợ dự 

kiến 6.530 triệu đồng theo cơ chế hỗ trợ tại Thông báo số 55-TB/HU ngày 

04/3/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ. 

Hoàn thành thi công đảm bảo chất lượng và đưa vào sử dụng 11 công trình 

(09 công trình chuyển tiếp từ năm 2020 và 02 công trình năm 2021); đang triển khai 

thực hiện 07 công trình (trong đó có 03 công trình chuyển tiếp từ năm 2020, 04 công 

trình năm 2021); đang hoàn thiện hồ sơ, thủ tục để chuẩn bị thi công 09 công trình 

(trong đó có 04 công trình chuyển tiếp từ năm 2020, 05 công trình năm 2021).  

3. Thương mại và dịch vụ 

Thương mại- dịch vụ chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch covid-19; các cơ sở 

kinh doanh dịch vụ không thiết yếu và dịch vụ ăn, uống phải tạm dừng hoạt động; 

dịch vụ vận tải bị hạn chế; các hoạt động tập trung đông người phải tạm dừng.  

Các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung cầu tiêu thụ nông sản chủ 

lực của huyện được tăng cường triển khai, hiệu quả, phù hợp với điều kiện dịch 

covid-19. Tổ chức kiểm tra và thực hiện ký cam kết cho 29 cơ sở sản xuất, kinh 

doanh không sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng cấm, hàng kém chất lượng; xử lý 

12 vụ vi phạm, xử phạt trên 14 triệu đồng.  

4. Thu, chi ngân sách Nhà nước 

Hoàn thành công tác thẩm định quyết toán ngân sách nhà nước của các đơn 

vị dự toán và tổng quyết toán ngân sách huyện năm 2020. Thu ngân sách nhà nước 

gặp nhiều khó khăn do tác động từ dịch Covid-19 và một số chính sách mới của 

Chính phủ như: Nghị định 52/2021/NĐ-CP ngày 19/4/2021 về gia hạn nộp Thuế 

GTGT, TNDN và tiền thuê đất năm 2021; Quyết định số 27/2021/QĐ-TTg ngày 

25/9/2021 của Chính phủ về việc giảm 30% tiền thuê đất của năm 2021... Tổng thu 

ngân sách nhà nước ước đạt 1.394,8 tỷ đồng, đạt 100,73% kế hoạch HĐND huyện 

giao, bằng 99,8% so với năm 2020; một số khoản thu, sắc thuế vượt dự toán (Thu 

từ khu vực kinh tế ngoài quốc doanh vượt, Thu phí, lệ phí, thu tiền sử dụng đất phi 

nông nghiệp vượt, thuế thu nhập cá nhân vượt, thu khác ngân sách vượt). Chi ngân 

sách được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo tiết kiệm, đúng định mức, tiêu chuẩn và 

hiệu quả; chi ngân sách địa phương ước thực hiện 1.223,6 tỷ đồng, đạt 97,58 % kế 

hoạch HĐND huyện giao, bằng 96,3 % so với năm 2020, trong đó chi đầu tư phát 

triển ước thực hiện 787,6 tỷ đồng, đạt 86,7 % kế hoạch HĐND huyện giao; chi trên 

3,8 tỷ đồng phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19. Kho bạc nhà nước 

huyện thực hiện tốt công tác kiểm soát thu, chi ngân sách, đảm bảo an toàn kho 

quỹ. 
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III. LĨNH VỰC TÀI NGUYÊN MÔI TRƯỜNG, KHOA HỌC VÀ 

CÔNG NGHỆ 

1. Tài nguyên- Môi trường 

Công khai kế hoạch sử dụng đất năm 2021; lập Kế hoạch sử dụng đất năm 

2022, quy hoạch sử dụng đất của huyện thời kỳ 2021-2030 theo đúng quy định. Thu 

hồi đất, giải phóng mặt bằng để thực hiện 59 công trình, dự án có thực hiện thu hồi 

đất, trong đó 27 công trình, dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng và 32 công 

trình, dự án đang thực hiện các bước thu hồi đất theo quy định. 

Đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất gắn với xử lý đất dôi dư; cấp mới lần 

đầu 799 Giấy CNQSD đất ở khu dân cư, nâng tổng số giấy đã cấp lên 29.527 

GCN/39.443 hồ sơ, đạt 74,86%; cấp đổi 157 thửa đất nông nghiệp sau DTĐR, nâng 

tổng số thửa đất đã cấp lên 14.539/35.690 thửa cần cấp đổi, đạt 40,74%; xử lý đất 

dôi dư diện tích 64,1m2, tổng số tiền thu nộp ngân sách 59,5 triệu đồng.  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật bảo vệ môi trường năm 2020; 

tập huấn thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ; có thêm 2.024 hộ thực hiện mới 

(xây hố xử lý), nâng tổng số toàn huyện đến nay có 17.523/23.269 hộ thực hiện; hỗ 

trợ chế phẩm cho 17.241 hộ thực hiện phân loại rác hữu cơ (02 gói/hộ) và hỗ trợ 

các hộ xây hố xử lý mới năm 2021 (150.000 đồng/hộ); hỗ trợ chế phẩm để thực 

hiện san gạt, đảo trộn và phun chế phẩm xử lý rác tại 42 điểm, bãi tập kết rác . Duy 

trì hoạt động của các tổ, đội thu gom rác tại các thôn; tổ chức vận chuyển 1.082,79 

tấn rác về nơi xử lý theo quy định. 

2. Kết quả thực hiện Kế hoạch số 93ª/KH-UBND ngày 31/3/2017 của 

UBND tỉnh 

- Về vi phạm trên đất nông nghiệp: Toàn huyện có 912 trường hợp xây dựng 

nhà ở, nhà tạm trên đất nông nghiệp với tổng diện tích công trình xây dựng khoảng 

3,32ha. Kết quả: 801/912 trường hợp đã và đang tự giác tháo dỡ công trình vi phạm, 

đạt 87,83%, trong đó 564/912 trường hợp tháo dỡ xong hoàn toàn, đạt 61,8%; một 

số xã đã hoàn thành việc giải toả như: Tống Phan, Nhật Quang, Tiên Tiến... 

Có 73 trường hợp vi phạm mới và tái vi phạm xây dựng công trình nhà tạm, 

kho, lều, lán chuồng trại trên đất nông nghiệp (47 trường hợp vi phạm mới, 26 

trường hợp tái vi phạm); kết quả đã xử lý giải tỏa 54/73 trường hợp, đạt 74% (35 

trường hợp vi phạm mới, 19 trường hợp tái vi phạm). 

- Về giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông:  

Đã giải toả 152 m2 lều, lán, mái che, mái vẩy; 81 m2 tường rào, 485 biển 

quảng cáo; 1.364 cây cối, 10 m3 vật liệu xây dựng. Còn 09 biển quảng cáo, 168 cây 

cối, 139 m3 vật liệu xây dựng chưa giải toả xong. 

- Về giải tỏa các vi phạm hành lang bảo vệ công trình thủy lợi: Toàn 

huyện có 108 trường hợp xây dựng công trình trái phép trên đất thủy lợi với tổng 

diện tích 5.948,6 m2; kết quả, đã xử lý giải tỏa được 51/108 trường hợp, đạt 

47,22% với tổng diện tích 1.223,7 m2, trong đó một số xã đã hoàn thành việc giải 

toả như: Phan Sào Nam, Tiên Tiến, Tống Trân, Nguyên Hoà. 
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Có 14 trường hợp vi phạm mới và tái vi phạm xây dựng trên đất thủy lợi (12 

trường hợp vi phạm mới, 02 trường hợp tái vi phạm); kết quả đã giải tỏa 14/14 

trường hợp, trong đó giải toả triệt để 12/14 trường hợp (11 trường hợp vi phạm 

mới, 01 trường hợp tái vi phạm), đạt 85,7%.  

3. Chuyển giao ứng dụng tiến bộ Khoa học và công nghệ 

Phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh,  thực hiện 2 mô hình: Trồng 

cây dâu làm dược liệu (do Hội Nông dân huyện triển khai) và ghép giống vải lai 

trứng Hưng Yên trên gốc vải lai tại vườn kém hiệu quả (do Trung tâm Giống 

nông nghiệp Hưng Yên thực hiện tại xã Minh Tiến). Phối hợp với Sở Nông 

nghiệp & PTNT thực hiện Đề tài ”Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật để đẩy sớm thời 

vụ và dải vụ thu hoạch trên vải lai tại huyện Phù Cừ”. Phối hợp với Viện Bảo vệ 

thực vật thực hiện Đề tài” Các biện pháp xử lý bệnh vàng lá thối rễ trên cây có 

múi” tại xã Tam Đa. 

IV. VĂN HÓA, XÃ HỘI 

1. Giáo dục và đào tạo 

Hoàn thành tốt các nhiệm vụ năm học 2020-20216 và triển khai thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2021-2022 trong điều kiện dịch bệnh covid-19 diễn biến phức 

tạp, nguy hiểm; đồng thời chuẩn bị tốt các điều kiện thực hiện chương trình giáo 

dục phổ thông 2018 đối với lớp 1, 2 và lớp 6. Tuyển dụng bổ sung, luân chuyển, 

điều động cán bộ quản lý, giáo viên các nhà trường trong huyện đảm bảo cân đối, 

cơ bản đáp ứng yêu dạy và học; tạo điều kiện cho giáo viên học tập, bồi dưỡng 

nâng cao trình độ chuyên môn; tỷ lệ giáo viên đạt chuẩn theo chuẩn mới: Mầm non 

95% (60% trên chuẩn); Tiểu học 82%; THCS 84,5%. 

Cơ sở vật chất trang thiết bị dạy học các nhà trường tiếp tục được quan tâm 

đầu tư cơ bản đáp ứng yêu cầu; hoàn thiện, đưa vào sử dụng 70 phòng học; cải tạo, 

sửa chữa các phòng học xuống cấp; xây dựng các công trình vệ sinh cho các 

trường trong huyện; tỷ lệ phòng học kiên cố: Bậc Mầm non đạt 92,9%; Tiểu học 

đạt 91,8%; THCS đạt 100%. Chỉ đạo các xã và nhà trường được giao chỉ tiêu xây 

dựng trường đạt chuẩn quốc gia tập trung hoàn thiện các tiêu chí theo quy định.  

2. Y tế, dân số và chăm sóc sức khỏe nhân dân 

Tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 

theo phương châm 4 tại chỗ. Công tác truy vết, lấy mẫu xét nghiệm, cách ly được 

thực hiện kịp thời, nghiêm túc, đúng quy định. Tính đến ngày 07/12/202, trên địa 

bàn huyện có 21 trường hợp dương tính với SARD-CoV-27, 261 trường hợp F1, 

1.433 trường hợp F2; tổ chức cách ly tại cơ sở cách ly tập trung 424 người; lấy 

 
6 Tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình tiểu học đạt 100%, tốt nghiệp THCS đạt 99,8%, tuyển sinh vào lớp 10- 

THPT đạt 72,1%; tốt nghiệp THPT hệ GDTX đạt 94,54%; kết quả thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018 

đối với lớp 1 bước đầu được đánh giá tốt. Hoàn thành công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi; phổ cập 

giáo dục Tiểu học và THCS mức độ 3; phổ cập giáo dục, xóa mù chữ mức độ 2. 
7 03 Tiên Tiến, 06 Tống Phan , 02 Nhật Quang, 04 Minh Hoàng; 02 Tam Đa, 01 Tống Trân, 03 Đình Cao. 
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mẫu xét nghiệm 12.425 người; tiêm vắc xin phòng Covid-19 cho 56.241 người8, 

đạt 97,72% dân số từ 18 tuổi trở lên, tiêm mũi 1 cho 6.474 người, đạt 98,73% trẻ 

em từ 12 tuổi đến 17 tuổi. Đến nay, dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát trên địa 

bàn huyện. 

Quan tâm, thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia; tỷ lệ tiêm 

chủng mở rộng cho trẻ em đạt 98%. Công tác khám, chữa bệnh cho người dân tiếp 

tục được duy trì 9. Tổ chức kiểm tra, giám sát 24 cơ sở sản xuất, chế biến kinh 

doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống trên địa bàn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát 

các hoạt động hành nghề y, dược tư nhân, phát hiện, ngăn chặn, chấn chỉnh kịp 

thời các trường hợp vi phạm, đặc biệt tăng cường kiểm tra và thực hiện ký cam kết 

với các cơ sở kinh doanh dược tư nhân không đầu cơ, găm hàng trục lợi, không 

tăng giá bất hợp lý các vật tư y tế, trang thiết bị phục vụ cho công tác phòng, chống 

dịch Covid-19; kiểm tra, hướng dẫn các cơ sở y tế tư nhân đánh giá cơ sở khám 

bệnh an toàn về phòng, chống dịch Covid-19. Tỷ lệ tham gia BHYT đạt 91% dân 

số. Tỷ lệ chênh lệch giới tính khi sinh là 118 nam/100 nữ; tỷ lệ phát triển dân số tự 

nhiên 0,7%. 

 3. Văn hóa, thể thao-du lịch và truyền thông 

Duy trì, nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống 

văn hóa", nâng cao chất lượng các tiêu chí làng văn hóa, cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp văn hóa; thẩm định, công nhận lại danh hiệu làng văn hóa 2021, cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa giai đoạn 05 năm và 02 năm. Rà soát hiện 

trạng các thiết chế văn hoá cơ sở10; hỗ trợ xây mới 08 nhà văn hóa thôn 11. Hỗ trợ 

tu bổ, tôn tạo 01 di tích cấp quốc gia, 02 di tích văn hoá cấp tỉnh12; khảo sát, lập hồ 

sơ xếp hạng cấp tỉnh đối với Cụm Di tích lịch sử - văn hóa Đình (đền) Đậu Từa, thị 

trấn Trần Cao; lễ hội truyền thống đền Tống Trân đã được Bộ Văn hoá- Thể thao 

và Du lịch đưa vào Danh mục di sản văn hóa phi vật thể quốc gia. 

Các hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, các dịch vụ văn hoá, vui chơi giải 

trí, lễ hội, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo, các sự kiện, hoạt động đông người… phải 

tạm dừng hoặc thu hẹp quy mô do ảnh hưởng của dịch Covid-19. Hướng dẫn các 

xã, thị trấn chuẩn bị tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở phù hợp với tình 

hình dịch bệnh Covid- 19, tiến tới Đại hội thể dục thể thao cấp huyện lần thứ VI. 

Phối hợp tổ chức tập huấn nghiệp vụ công tác văn hóa- văn nghệ và nghệ thuật 

truyền thống hát, múa, diễn chèo cơ sở cho cán bộ văn hóa, Chủ tịch, phó Chủ tịch 

Hội liên hiệp Phụ nữ các xã, thị trấn. 

 Chú trọng đổi mới nội dung, đa dạng hoá hình thức tuyên truyền như: trên 

hệ thống Đài truyền thanh, cổng thông tin điện tử, lồng ghép hội nghị, tuyên truyền 

lưu động, trực quan bằng tranh cổ động, pano, băng zôn, khẩu hiệu... nhằm nâng 
 

8 trong đó số người tiêm đủ 2 mũi: 53.741 người, đạt 93,3%i. Tiêm thử nghiệm giai đoạn 3 vắc xin phòng COVID-

19 Nanocovax là 1.143 người; vắc xin Arct-154 là 1002 người 
9 Tính đến 7/12, điều trị nội trú cho 5.214 lượt bệnh nhân; điều trị ngoại trú cho 59.986 lượt bệnh nhân. 
10 Toàn huyện có 21 nhà văn hóa thôn đang bị xuống cấp và chưa đạt chuẩn theo tiêu chí của Bộ Văn hóa, Thể thao 

và Du lịch cần được sửa chữa xây mới 
11 Nhà văn hoá thôn tại các xã: Đoàn Đào, Tống Phan, Tiên Tiến, Nguyên Hòa, Tống Trân, Tam Đa, Phan Sào Nam 
12 Đền Tống Trân, xã Tống Trân, Đình-Chùa-Miếu Tống Xá tại xã Tống Phan và Đậu Tam Đa tại xã Tam Đa 
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cao hiệu quả, chất lượng công tác tuyên truyền13; 14/14 xã, thị trấn đã thành lập 

trang thông tin điện tử; nội dung tập trung vào các sự kiện và các nhiệm vụ chính 

trị quan trọng của địa phương, đất nước như: Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, đại 

biểu HĐND các cấp; công tác phòng, chống dịch Covid-19; xây dựng NTM; sản 

xuất nông nghiệp; công tác đảm bảo an sinh xã hội; vệ sinh an toàn thực phẩm, an 

toàn giao thông...  

4. Lao động, Thương binh và Xã hội 

Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm 

nghèo bền vững, Chương trình nâng cao chất lượng hoạt động Bảo trợ xã hội giai 

đoạn 2021-2025. Đào tạo nghề ngắn hạn cho trên 460 lao động (đạt 92% KH); tạo 

việc làm mới cho trên 1.000 lao động (đạt 100% KH); tổ chức 37 lớp chuyển giao 

khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp cho trên 1.500 lượt người. Thực hiện 

kịp thời các chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động bị ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-1914. Tỷ lệ tham gia BHXH đạt 13,9% số lao động trong độ 

tuổi. 

Tiếp tục thực hiện kịp thời, đúng, đủ các chế độ chính sách cho trên 2.300 

đối tượng người có công, trên 5.500 đối tượng bảo trợ xã hội với số tiền khoảng 89 

tỷ đồng. Tổ chức thăm tặng quà các dịp lễ, tết cho trên 20.900 lượt các đối tượng 

với tổng số tiền gần 7,9 tỷ đồng. Kịp thời mua cấp mới BHYT cho trên 12.900 

người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm nông nghiệp có mức sống trung 

bình... với tổng số tiền trên 14,5 tỷ đồng. Hỗ trợ chi phí hoả táng cho 220 người 

với tổng số tiền trên 01 tỷ đồng. Hỗ trợ sửa chữa nhà ở cho 14 gia đình người có 

công khó khăn về nhà ở, tặng quà, sổ tiết kiệm cho gia đình người có công có hoàn 

cảnh khó khăn... với tổng số tiền 320 triệu đồng. Tổ chức đón 30 công dân của 

huyện từ vùng dịch (huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang) trở về địa phương. Triển 

khai tổ chức tà soát hộ nghèo theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2021-2025. 

Thực hiện có hiệu quả công tác quản lý nhà nước về công tác trẻ em, bình 

đẳng giới, phòng chống tệ nạn xã hội, an toàn lao động. Phối hợp với bệnh viện E 

Hà Nội khám sàng lọc tim bẩm sinh cho 39 trẻ em; thăm, tặng quà cho trên 23.400 

trẻ em nhân dịp lễ, tết, năm học mới số tiền trên 280 triệu đồng. Tổ chức phát 

động, quản lý, sử dụng đúng mục đích, hiệu quả Quỹ đền ơn đáp nghĩa, Quỹ bảo 

trợ trẻ em. 

5. Công tác tổ chức và xây dựng chính quyền, cải cách hành chính 

Tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện, đảm bảo dân chủ, 

đúng luật và an toàn về phòng, chống dịch Covid-1915. Các chức danh Chủ tịch, 

Phó Chủ tịch, Uỷ viên UBND huyện được bầu tại kỳ họp thứ Nhất HĐND huyện 

 
13 Phát sóng 320 chương trình phát thanh, trên 3.400 tin, bài các loại; sản xuất 04 chương trình tuyên truyền, đưa tin 

trong ngày bầu cử; sản xuất và phối hợp thực hiện 04 phóng sự truyền hình; duy trì phát sóng 10 chuyên đề, chuyên 

mục và mục tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh huyện; đăng tải gần trên 330 tin, bài và văn bản chỉ đạo, 

điều hành của huyện trên Cổng thông tin điện tử huyện; căng treo 86 lượt băng zôn khẩu hiệu, 20 pa nô, 30 biển vẫy 

tuyên truyền, hơn 1000 lượt cờ Tổ quốc, cờ hồng kỳ, cờ đuôi cá… 
14 đề nghị và hỗ trợ 37 người lao động gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số tiền 64 triệu đồng; hỗ trợ người 

lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 từ kết dư quỹ bảo hiểm thất nghiệp cho 2.978 lao động với tổng số tiền 

trên 6.782 triệu đồng 
15 Tổng số cử tri đi bầu trên địa bàn huyện là 60.670/61.176 cử tri, đạt 99,17%. Bầu đủ 02 đại biểu Quốc hội, 03 đại 

biểu HĐND tỉnh, 30 đại biểu HĐND huyện; cấp xã bầu được 346 đại biểu HĐND (thiếu 06 đại biểu) 
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khoá XX; phê chuẩn các chức danh lãnh đạo UBND các xã, thị trấn. Kịp thời củng 

cố, kiện toàn công tác cán bộ từ huyện đến cơ sở; thực hiện xong quy trình tuyển 

dụng công chức, viên chức khắc phục sai phạm theo Kết luận số 71-KL/TW ngày 

24/3/2021 của Ban Bí thư; tổ chức tuyển dụng 01 chỉ huy trưởng Quân sự xã, xét 

tuyển 50 viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp giáo dục và đào tạo thuộc 

UBND huyện quản lý. Cử 305 cán bộ, công chức, viên chức, cán sự tham gia các 

lớp đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ. Thực hiện tinh giản biên chế đối 

với 10 biên chế.  Xây dựng đề án vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính và 

đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND huyện. Hoàn thành việc sáp nhập Đài 

Truyền thanh và Trung tâm Văn hoá- Thể thao và Du lịch huyện thành Trung tâm 

Văn hoá và Truyền thanh huyện; giải thể phòng Y tế và chuyển chức năng tham 

mưu giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về y tế cho Văn phòng HĐND- UBND 

huyện. Đang thực hiện quy trình sáp nhập trường Tiểu học và THCS Minh Hoàng. 

Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính; thường xuyên rà soát, cập nhật kịp 

thời các thủ tục hành chính mới và quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính 

trên hệ thống phần mềm một cửa điện tử cấp huyện, cấp xã. Kiện toàn, duy trì hiệu 

quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế 1 cửa, 1 cửa liên 

thông của UBND huyện và đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 416. Công tác ứng dụng CNTT phục vụ chỉ đạo điều hành được triển khai 

thống nhất; 100% các cơ quan hành chính nhà nước từ cấp huyện đến cấp xã đều 

sử dụng gửi, nhận hoàn toàn văn bản điện tử thông qua phần mềm quản lý văn bản 

và điều hành dùng chung; tiếp tục phát huy có hiệu quả hình thức họp trực tuyến, 

nhất là trong giai đoạn ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19. Năm 2020, huyện được 

đánh giá xếp hạng thứ 7/10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về kết quả đánh giá 

tiêu chí thực hiện  chính quyền điện tử (tăng 2 bậc so với năm 2019); xếp hạng thứ 

5/10 huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh về chỉ số nâng cao hiệu quả quản trị và 

hành chính công (PAPI). Năm 2021, chỉ số hài lòng của người dân, tổ chức đối với 

sự phục vụ của UBND huyện (SIPAS) đứng thứ 7/10 huyện, thị xã, thành phố 

trong tỉnh (tăng 3 bậc so với năm 2020). 

V. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG, AN NINH, TƯ PHÁP, THANH TRA,  

THI HÀNH ÁN 

Lực lượng vũ trang huyện duy trì thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng 

chiến đấu, sẵn sàng tham gia phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai và phòng 

chống dịch Covid-19. Xây dựng, kiện toàn lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động 

viên; hoàn thành kế hoạch giáo dục quốc phòng an ninh cho đối tượng 2: 02 đồng 

chí, 16 đồng chí đối tượng 3, 421 đồng chí đối tượng 4 và huấn luyện cho 1.649 

đối tượng thường trực, dân quân tự vệ và dự bị động viên. Tổ chức thành công diễn 

tập chiến đấu phòng thủ cụm xã: Đình Cao, Minh Tiến, Tống Trân và diễn tập 

quốc phòng& an ninh cho phòng Giáo dục & Đào tạo huyện. Giao 153 tân binh 

cho các đơn vị nhận quân năm 2021, đạt 100%, đảm bảo chất lượng, sau giao quân 

không phải bù đổi; tổ chức tuyển quân năm 2022. Xây dựng văn kiện tác chiến, 

 
16 Tiếp nhận 1.903 hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính, trong đó 30 hồ sơ mức độ 3, mức độ 4; kết quả đã giải quyết 

1.903 thủ tục, không có thủ tục quá hạn. 
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phòng thủ của các phòng, ban, ngành đoàn thể (văn kiện khối B). Thực hiện tốt 

chính sách hậu phương quân đội. 

Duy trì thực hiện tốt phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng 

cường công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ và phòng cháy, chữa cháy17; quản lý chặt 

chẽ hoạt động tôn giáo và người nước ngoài tại địa phương18. Chủ động nắm tình 

hình an ninh nông thôn, kịp thời xử lý, không để hình thành điểm nóng, đảm bảo 

an ninh trật tự trên địa bàn, đặc biệt trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu 

Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp. Thực hiện Đề án thu thập dữ liệu 

dân cư, hồ sơ hộ khẩu19 và Đề án cấp căn cước công dân gắn chíp điện tử20. Tiếp 

nhận, phát hiện, giải quyết 116 vụ, việc phòng chống tội phạm và vi phạm pháp 

luật21, bao gồm: 52 vụ, việc về trật tự xã hội; 10 vụ, việc về tham nhũng, kinh tế; 22 

vụ, việc về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm; 15 vụ, việc về tệ nạn xã hội; 10 

vụ tai nạn giao thông đường bộ (làm chết 10 người, bị thương 05 người). Tăng 

cường tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm các quy định về phòng chống dịch22; 

vi phạm về trật tự an toàn giao thông23. Duy trì hiệu quả hoạt động của 10 cụm liên 

kết, 70 tổ tự quản về ANTT và 57 mô hình tự quản về phòng cháy chữa cháy. 

 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật bằng nhiều 

hình thức; tổ chức 13 hội nghị tuyên truyền cho gần 1.500 lượt người. Thẩm định, 

kiểm tra 19 văn bản quy phạm pháp luật (05 VBQPPL cấp huyện, 14 VBQPPL do 

HĐND các xã, thị trấn ban hành). Thực hiện nghiêm công tác hộ tịch, chứng thực 

theo quy định24. Ban hành 19 quyết định xử phạt vi phạm hành chính trên các lĩnh 

vực với tổng số tiền 228,5 triệu đồng. 

Duy trì và chú trọng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân; tiếp 153 

lượt công dân = 176 người tại Ban tiếp công dân huyện, trong đó có 3 đoàn đông 

người= 10 công dân. Tiếp nhận, phân loại, giải quyết theo pháp luật 151 đơn khiếu 

nại, tố cáo, kiến nghị của công dân (104 đơn đề nghị, 32 đơn tố cáo, 15 đơn khiếu 

nại); trong đó giải quyết khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền 03 đơn (01 khiếu nại, 

02 tố cáo tiếp). Triển khai 05 cuộc thanh tra theo kế hoạch; qua thanh tra kiến nghị 

thu hồi về ngân sách trên 4 triệu đồng và loại khỏi giá trị quyết toán trên 55 triệu 

đồng. Đôn đốc thực hiện kết luận sau thanh tra, thu hồi về ngân sách nhà nước trên 

153 triệu đồng. 

Làm tốt công tác rà soát, phân loại án, đảm bảo chính xác, đúng quy định; áp 

dụng đồng bộ các biện pháp và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan, 

 
17 Kiểm tra, phát hiện 12 trường hợp vi phạm, xử phạt 4,8 triệu đồng. Xảy ra 01 vụ việc về cháy ô tô qua điều tra đã xử 

phạt hành chính 01 cá nhân và 01 tổ chức với số tiền 4,3 triệu đồng.  
18 Có 98 lượt người nước ngoài đến địa bàn huyện, tăng 48 trường hợp so với năm 2020 (trong đó 06 trường hợp 

thăm thân, 22 trường hợp làm việc và 70 trường hợp là chuyên gia nước ngoài cách ly tập trung). 
19 quản lý 29.814 hộ với  99.067 nhân khẩu 
20 đã cấp được 55.561 hồ sơ CCCD gắn chíp điện tử 
21 trong đó: khởi tố 35 vụ= 53 bị can (Có 02 vụ tồn); không khởi tố: 23 vụ (Có 01 vụ tồn); xử phạt hành chính 51 

vụ= 83 đối tượng với số tiền trên 114 tỷ đồng; chuyển đơn vị khác 01 vụ; đang xác minh: 08 vụ. 
22 Phát hiện 179 TH; xử phạt vi phạm hành chính 167 trường hợp với tổng số tiền 423 triệu đồng 
23 phát hiện, xử phạt 591 TH; xử phạt trên 706 triệu đồng; tạm giữ 85 phương tiện; tịch thu 12 xe công nông và xe tự 

chế 
24 Đăng ký khai sinh, kết hôn có yếu tố nước ngoài 10 trường hợp; cải chính thông tin hộ tịch 174 trường hợp 
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UBND các xã, thị trấn trong tổ chức thi hành án. Tổ chức thi hành án xong 

224/264 việc, thu hồi 4.900/14.461 triệu đồng, đạt tỷ lệ 84,8% về việc và 34,2% về 

tiền trên tổng số án có điều kiện thi hành. 

VI. TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế: 

- Một số chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội không đạt kế hoạch đề ra như: tốc 

độ tăng trưởng, thu nhập bình quân đầu người, số xã nông thôn mới kiểu mẫu, tỷ lệ 

hộ dân đấu nối và sử dụng nước sạch, số trường đạt chuẩn quốc gia, tỷ lệ đào tạo 

nghề ngắn hạn. 

- Diện tích trồng cây vụ Đông, trồng vải và chuyển đổi cây trồng không đạt 

kế hoạch đề ra. Việc tái đàn lợn chậm và gặp nhiều khó khăn do giá lợn biến động  

thất thường. Việc mở rộng diện tích thâm canh, chuyển đổi sang mô hình nuôi cá 

sông trong ao, ao bán nổi hoặc lúa kết hợp thuỷ sản, thuỷ cầm còn hạn chế. 

- Tiến độ thi công xây dựng một số công trình còn chậm. 

- Tiến độ xét duyệt đề nghị cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn 

chậm tại một số xã như: Quang Hưng, Nguyên Hòa, Đình Cao,... Vẫn còn tình trạng 

đổ rác, đốt rác không đúng quy định tại một số địa phương.  

- Kết quả thực hiện giải tỏa công trình vi phạm theo Kế hoạch 93a/KH-UBND 

ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh ở một số xã còn hạn chế; còn 111 trường hợp vi 

phạm trên đất nông nghiệp chưa được giải toả (Quang Hưng 52 trường hợp, Minh 

Tân 26 trường hợp, Minh Hoàng 08 trường hợp, Đoàn Đào 07 trường hợp ...); 19 

trường hợp tái vi phạm và vi phạm mới trên đất nông nghiệp chưa dứt điểm (Quang 

Hưng 10 trường hợp; Minh Tân 05 trường hợp, Tống Trân 03 trường hợp, Đoàn Đào 

01 trường hợp). 57 trường hợp vi phạm trên đất thuỷ lợi (Nhật Quang 44 trường hợp, 

Tam Đa 5 trường hợp...). 

- Cấp Tiểu học chưa thực hiện được việc học 10 buổi/tuần. Cơ sở vật chất một 

số trường còn thiếu; một số trang thiết bị đồ dùng dạy học đã xuống cấp, hư hỏng, 

hiệu quả sử dụng thấp, nhất là hệ thống máy vi tính phòng tin học. Điểm chuẩn tuyển 

sinh vào lớp 10 các trường THPT trên địa bàn huyện thấp hơn so với mặt bằng chung 

của tỉnh.  

- Việc thu hồi trợ cấp xã hội của một số đối tượng hưởng trùng chế độ trợ cấp 

tại một số địa phương còn chậm. 

- Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư ở một số xã, thị trấn chưa được quan 

tâm đúng mức, hiệu quả còn hạn chế; bên cạnh đó một số công dân không tuân thủ 

quy định của pháp luật dẫn đến còn đơn thư vượt cấp, kéo dài; có 09 lượt= 35 công 

dân công dân đi các cấp để khiếu kiện.  

2. Nguyên nhân của tồn tại, hạn chế 

- Dịch bệnh Covid-19 vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, lây lan mạnh trên thế 

giới và bùng phát, lây lan nhanh tại Việt Nam và liên tục phát sinh ca nên đã tác động 

rất lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, hoạt động sản xuất, kinh doanh, buôn bán của các doanh nghiệp, cơ sở và 

người dân, hoạt động dạy và học của các nhà trường. Thời tiết có những diễn biến bất 

thường: đầu vụ Xuân, có mưa dài ngày, độ ẩm không khí cao dẫn đến tỷ lệ đậu quả 
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trên một số diện tích nhãn, vải, cây có múi thấp và tạo điều kiện cho sinh vật hại trên 

cây trồng, các loại bệnh trên đàn vật nuôi phát triển gây hại. 

- Giá nguyên vật liệu xây dựng, đặc biệt là sắt, thép, xi măng,... tăng cao đã 

ảnh hưởng đến việc triển khai một số dự án, làm chậm tiến độ thi công xây dựng 

công trình. 

- Nhận thức về pháp luật của người dân còn hạn chế; đồng thời ý thức chấp 

hành một số quy định của một bộ phận người dân còn chưa cao. 

- Chính quyền một số địa phương chưa quan tâm đúng mức, chưa tập trung chỉ 

đạo sâu sát, quyết liệt, thiếu kiểm tra, đôn đốc; các ngành, đoàn thể địa phương chưa 

tích cực vào cuộc, chất lượng công tác tuyên truyền, vận động còn hạn chế trong thực 

hiện một số nhiệm vụ. 

- Chất lượng công tác tham mưu, kiểm tra, đôn đốc, tổ chức thực hiện một 

số nhiệm vụ của một số cán bộ còn hạn chế, chưa sâu sát, thiếu chủ động.  
 

Phần thứ hai 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI NĂM 2022 
 

I. MỤC TIÊU 

- Tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) tăng trưởng 11%, trong đó: Nông 

nghiệp, thuỷ sản tăng 4%; Công nghiệp, TTCN, XD tăng 16%; TM, DV tăng 10%. 

- Cơ cấu kinh tế NN, TS - CN, XD - TM, DV: 19,8% - 40,5% - 39,7% 

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 69,2 triệu đồng/người/năm. 

- Giá trị thu trên 1 ha đất canh tác trên 210 triệu đồng. 

- Thêm 05 xã: Đình Cao, Tống Phan, Phan Sào Nam (chỉ tiêu giao năm 2021) 

và Tiên Tiến, Nhật Quang đạt nông thôn mới kiểu mẫu; 02 xã: Nguyên Hòa, Đoàn 

Đào đạt nông thôn mới nâng cao; 11 khu dân cư kiểu mẫu. 

- Tỷ lệ hộ gia đình đấu  nối và sử dụng nước sạch từ các nhà máy nước trên địa 

bàn huyện đạt trên 80%. 

- Tỷ lệ hộ gia đình tham gia thực hiện phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ 

gia đình đạt 78%. 

- Thêm 03 trường đạt chuẩn quốc gia (Mầm non Minh Tiến, Tiểu học 

Nguyên Hòa, TH&THCS Tiên Tiến). 

- Tỷ lệ làng văn hóa được công nhận đạt 92%; cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp văn hóa đạt 90%; gia đình văn hóa đạt 95%. 

- Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 92%; Bảo hiểm xã hội 15%; 

- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1%. 

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 0,5-1%. 

- Đào tạo nghề và tạo việc làm mới cho khoảng 500- 1.000 lao động. 

II. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Sản xuất nông nghiệp 

Đẩy mạnh thực hiện chuyển đổi cơ cấu nông nghiệp phát triển theo hướng sản 
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xuất hàng hoá, chất lượng cao và bền vững. Chỉ đạo gieo cấy lúa theo đúng cơ cấu 

giống và lịch thời vụ. Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt trên 8.500 ha; 

lúa 6.600 ha với trên 70% diện tích chất lượng cao, 20-25% diện tích trà mùa sớm 

để trồng cây vụ đông; năng suất lúa cả năm đạt trên 125 tạ/ha; diện tích cây vụ 

đông đạt trên 600 ha; rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch chi tiết sản xuất 

ngành nông nghiệp, đảm bảo phù hợp với nhu cầu thực tế, định hướng phát triển 

ngành nông nghiệp theo hướng tập trung, hàng hoá, quy mô lớn; tiếp tục thực hiện 

chuyển đổi khoảng 461 ha cây trồng trên đất lúa sang cây trồng hàng năm, cây lâu 

năm và lúa- thuỷ sản, thuỷ cầm (bao gồm cả chỉ tiêu năm 2021 chưa hoàn thành). 

Thực hiện hiệu quả Đề án giống vật nuôi chất lượng cao gắn với thực hiện 

chăn nuôi tập trung xa khu dân cư có quy mô lớn, chăn nuôi khép kín, tự động, đảm 

bảo an toàn sinh học theo hướng Vietgahp và bảo vệ môi trường; coi trọng công tác 

quản lý, tái đàn lợn; khai thác hiệu quả diện tích nuôi thủy sản, mở rộng diện tích 

thâm canh; tiếp tục duy trì phát triển vùng sản xuất giống thủy sản, cung ứng con 

giống cho các hộ nuôi tại địa phương và các vùng lân cận...  

Đẩy mạnh chuyển giao, ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật và áp dụng cơ 

giới hoá trong sản xuất nông nghiệp; đưa các giống cây, con có năng suất, chất 

lượng, hiệu quả kinh tế vào sản xuất; mở rộng vùng sản xuất VietGap. Hỗ trợ, tạo 

điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng của các Hợp tác xã kiểu mới; tiếp tục 

khuyến khích thành lập các tổ hợp tác, hợp tác nông nghiệp gắn với bảo vệ môi 

trường; tăng cường liên kết chuỗi sản xuất - tiêu thụ sản phẩm. Chủ động làm tốt 

công tác điều tra, dự tính dự báo tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng và công tác 

phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi; kiểm soát chặt chẽ việc vận chuyển động vật 

và sản phẩm động vật.  

Tập trung làm tốt công tác nạo vét đông xuân, khơi thông dòng chảy các công 

trình thủy lợi nội đồng; đầu tư xây dựng, nâng cấp các công trình thuỷ lợi bị xuống 

cấp; làm tốt công tác điều tiết nước kịp thời phục vụ sản xuất nông nghiệp. Chú 

trọng công tác phòng chống thiên tai, thực hiện tốt phương châm “4 tại chỗ”.  

2. Xây dựng nông thôn mới 

Triển khai thực hiện hiệu quả Đề án xây dựng huyện Phù Cừ đạt nông thôn 

mới kiểu mẫu về sản xuất nông nghiệp tập trung theo hướng hàng hóa ứng dụng 

công nghệ cao và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động 

nhân dân tiếp tục tích cực hưởng ứng tham gia chung sức xây dựng nông thôn mới; 

tiếp tục tranh thủ và sử dụng tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ; đồng thời huy 

động các nguồn lực của địa phương (từ nguồn thu xử lý đất dôi dư, đấu giá quyền sử 

dụng đất...) và nguồn lực từ nhân dân tập trung đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông, 

thủy lợi, văn hóa, giáo dục, y tế... gắn với đẩy mạnh phát triển kinh tế nhằm nâng 

cao chất lượng các tiêu chí NTM, xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu.  

3. Công nghiệp-Tiểu thủ CN, Thương mại dịch vụ 

Tích cực thu hút các doanh nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp trên địa 

bàn huyện, ưu tiên những dự án chế biến nông sản thực phẩm và giải quyết việc làm 

cho lao động tại địa phương. Quan tâm, tạo điều kiện cho các cơ sở, doanh nghiệp 

phục hồi sản xuất, mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới trang thiết bị theo hướng ứng 
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dụng công nghệ cao, công nghệ hiện đại, thân thiện với môi trường, nâng cao chất 

lượng và sức cạnh tranh.  

Tiếp tục đầu tư xây dựng hạ tầng giao thông theo quy hoạch của tỉnh, của 

huyện để tạo điều kiện thuận lợi cho việc giao thương hàng hóa; chuẩn bị triển khai 

thực hiện các dự án trọng điểm như: Đường nối từ QL.38B với đường đến khu di 

tích Voi đá Ngựa đá và khu dân cư số 5 huyện Phù Cừ; xây dựng mới tuyến đường 

và cầu nối từ QL.38B qua đường Bướng Đoàn Đào đến ĐH.83; xây dựng đường 

mới từ Quán Bầu đến ĐH.80;…  

Chủ động phối hợp với các sở, ngành tỉnh tham mưu UBND tỉnh kiến nghị 

các bộ, ngành trung ương quan tâm đầu tư, mở rộng QL.38B; đẩy nhanh tiến độ đầu 

tư xây dựng dự án đường vành đai V vùng Thủ đô Hà Nội trên địa phận tỉnh Thái 

Bình với QL.38B và cao tốc Hà Nội - Hải Phòng trên địa phận tỉnh Hưng Yên; 

đường ĐT 377 kéo dài giao cắt đường ĐT 386 tới khu CCN Trần Cao-Quang Hưng; 

Dự án đường Tân Phúc – Võng Phan qua địa bàn huyện Phù Cừ;... 

Đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, giới thiệu, quảng bá nhằm mở 

rộng thị trường tiêu thụ các sản phẩm tiêu biểu, chủ lực của địa phương. Tiếp tục 

hoàn thiện đầu tư, củng cố hệ thống chợ nông thôn; tạo điều kiện thuận lợi, môi 

trường kinh doanh thông thoáng để thu hút phát triển các loại hình kinh tế. 

 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường, ngăn chặn tình trạng buôn 

bán hàng giả, hàng nhái, hàng kém chất lượng, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm. 

4. Thu, chi ngân sách Nhà nước 

Tăng cường quản lý, thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách Nhà nước, chống 

thất thu và xử lý nợ đọng thuế. Kiểm tra, hướng dẫn việc chi tiêu ngân sách, bảo 

đảm chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả, chi đúng định mức, chế độ; tiếp tục thực hiện chủ 

trương tiết kiệm chi thường xuyên, đảm bảo cân đối ngân sách các cấp, đáp ứng các 

nhiệm vụ thường xuyên và chủ động giải quyết được các khoản chi đột xuất.  

5. Thực hiện Kế hoạch số 93ª/KH-UBND ngày 31/3/2017 của UBND tỉnh: 

Tiếp tục giải toả các công trình vi phạm theo Kế hoạch 146/KH-UBND ngày 

01/10/2021 của UBND huyện; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động các hộ tự 

giác giải toả các công trình vi phạm; đồng thời hoàn thiện hồ sơ vi phạm, tổ chức 

cưỡng chế giải toả theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ và tổ chức ký cam kết không 

tái phạm đối với các hộ đã giải toả xong. Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát 

hiện, kiên quyết xử lý dứt điểm ngay các trường hợp tái vi phạm và phát sinh vi 

phạm mới xây dựng công trình trái phép trên đất nông nghiệp, vi phạm hành lang 

bảo vệ công trình giao thông, thủy lợi và hoạt động bến bãi, khai thác cát trái phép. 

6. Tài nguyên – Môi trường: 

Thực hiện công bố, công khai quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 

cấp huyện, kế hoạch sử dụng đất năm 2022 của huyện. Triển khai thực hiện thu hồi 

đất các công trình, dự án có trong kế hoạch sử dụng đất năm 2022 được cấp có thẩm 

quyền phê duyệt. Đẩy nhanh tiến độ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần 

đầu) gắn với xử lý đất dôi dư; cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông 

nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng thuộc thẩm quyền của UBND huyện. Tăng cường 

công tác kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về trình tự thủ tục cấp 

GCN. Tuyên truyền, tập huấn về bảo vệ môi trường gắn với xây dựng nông thôn 
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mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu trên địa bàn huyện. Xây dựng kế hoạch 

giao các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia thực hiện phân loại 

và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình; đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp 

xử lý nước thải sinh hoạt quy mô cụm hộ gia đình, xóm, thôn. 

7. Giáo dục và Đào tạo 

Thực hiện nghiêm túc nhiệm vụ giáo dục các năm học 2021-2022, 2022-

2023; giữ vững kỷ cương nề nếp nhà trường; duy trì và nâng cao chất lượng giáo 

dục; đổi mới phương pháp dạy và học; lồng ghép triển khai các hình thức dạy và 

học phù hợp với diễn biến của dịch Covid-19; chú trọng giáo dục đạo đức, lối 

sống, kỹ năng sống, phòng, chống dịch, phòng tránh các tai nạn thương tích, phòng 

chống tệ nạn xã hội trong học đường. Chú trọng công tác bồi dưỡng cán bộ, giáo 

viên. Thực hiện nghiêm quy trình xét tốt nghiệp THCS; phối hợp tổ chức tốt các 

kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi tuyển vào lớp 10.  

Tiếp tục quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị giáo dục theo hướng 

chuẩn hóa, hiện đại hóa, đảm bảo điều kiện để thực hiện Chương trình giáo dục 

phổ thông 2018 và xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Chỉ đạo các xã và nhà 

trường đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, tập trung huy động các nguồn lực 

để đầu tư đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn quốc gia.  

8. Y tế, dân số 

Tăng cường công tác giám sát, phát hiện và phòng chống bệnh truyền nhiễm, 

đặc biệt là tập trung kiểm soát dịch Covid-19; tiếp tục tuyên truyền nâng cao ý 

thức phòng, chống dịch, tuyệt đối không chủ quan, lơ là ...Tiếp tục nâng cao chất 

lượng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khoẻ nhân dân. Triển khai có 

hiệu quả các biện pháp bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc 

thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm. Quản lý tốt các cơ sở hành nghề y, 

dược tư nhân. Quan tâm giáo dục nâng cao y đức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ 

y tế từ huyện đến cơ sở. Đẩy mạnh xã hội hoá công tác khám chữa bệnh, đầu tư 

trang thiết bị y tế nhằm mục tiêu người dân được hưởng các dịch vụ y tế tốt nhất.  

 Tiếp tục chỉ đạo thực hiện đạt hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về 

Dân số- kế hoạch hóa gia đình; vận động người dân hưởng ứng và tích cực tham 

gia các Đề án nâng cao chất lượng dân số, hạn chế tình trạng sinh con thứ 3 trở lên 

và giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính khi sinh. Giữ vững tỷ lệ phát triển dân số tự 

nhiên dưới 1%. 

9. Văn hóa, thể thao-du lịch và truyền thông 

Tăng cường quản lý nhà nước về văn hoá; kiểm tra, chấn chỉnh, xử lý sai 

phạm tại các cơ sở kinh doanh dịch vụ internet, dịch vụ văn hóa trên địa bàn. Quan 

tâm, huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp, tu bổ cơ sở vật chất, trang 

thiết bị và nâng cao hiệu quả sử dụng các thiết chế văn hoá, thể thao cấp thôn. 

Nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá", 

phong trào xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hóa, các cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp văn hoá và các phong trào văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao quần chúng, 

xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh.  
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Phối hợp tu bổ tôn tạo, nâng cấp di tích cây Đa và Đền La Tiến. Đăng ký 

bản quyền sở hữu trí tuệ về logo bức tranh biểu tượng truyền thống hiếu học: 

Lưỡng quốc trạng nguyên Tống Trân- Cúc Hoa. Đề nghị tỉnh xếp hạng di tích cấp 

tỉnh đối với Cụm di tích lịch sử-văn hóa Đình (Đền) Đậu Từa, thị trấn Trần Cao. 

Đổi mới nội dung, đa dạng hình thức, nâng cao chất chất lượng công tác thông 

tin, tuyên truyền, nhằm chuyển tải kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng và 

Nhà nước gắn với tuyên truyền, vận động thực hiện có hiệu quả các phong trào thi 

đua đến các tầng lớp nhân dân trong huyện. 

10. Lao động, thương binh và xã hội 

Quan tâm công tác đào tạo nghề và giải quyết việc làm cho người lao động. 

Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ, chính sách đối với người có công, các đối tượng 

chính sách xã hội; nâng cao chất lượng hoạt động Bảo trợ xã hội; đẩy mạnh phong 

trào đền ơn đáp nghĩa, chăm sóc và bảo vệ trẻ em; thực hiện tốt công tác phòng 

chống bạo lực trên cơ sở giới và phòng, chống tệ nạn xã hội. Tăng cường kiểm tra, 

giám sát việc thực hiện chính sách người có công, bảo trợ xã hội, lao động, an toàn 

lao động và đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp cho người lao động, các chế 

độ chính sách an sinh xã hội. Phát động và sử dụng hiệu quả, đúng quy định quỹ đền 

ơn đáp nghĩa, quỹ bảo trợ trẻ em. 

11. Công tác tổ chức và xây dựng chính quyền, cải cách hành chính 

Kịp thời củng cố, kiện toàn công tác tổ chức, cán bộ cấp huyện và cơ sở đảm 

bảo tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả. Thực hiện luân chuyển, điều động đội ngũ cán bộ, 

công chức cấp xã trong toàn huyện để đảm bảo phù hợp với yêu cầu, nhiệm vụ công 

tác. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nề nếp trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà 

nước. Thực hiện nghiêm pháp lệnh “Dân chủ” ở cơ sở, quy chế “Dân chủ” ở cơ 

quan và các quy định của Chính phủ về phân cấp chức năng, quyền hạn, trách nhiệm 

của từng cấp, từng ngành và trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan.  

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là tăng cường 

thực thi và kiểm soát thủ tục hành chính; duy trì và nâng cao hiệu quả hoạt động của 

bộ phận “một cửa” ở UBND huyện và các xã, thị trấn. Đẩy mạnh xây dựng chính 

quyền điện tử; chuẩn bị tốt nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ thực thi công 

vụ trong môi trường chính quyền điện tử.  

12. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương; an ninh trật tự; thanh 

tra, tư pháp, thi hành án 

Thực hiện toàn diện các nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương; thực hiện 

nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; 

chủ động xây dựng, thực hiện tốt kế hoạch, huấn luyện, bồi dưỡng cho các lực 

lượng, kế hoạch diễn tập chiến đấu phòng thủ cụm xã, thị trấn: Minh Tân, Phan Sào 

Nam, Trần Cao và diễn tập quốc phòng an ninh cho Phòng Nông nghiệp & PTNT 

huyện.Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2022, giao quân đảm bảo 100% chỉ 

tiêu được giao; xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật nghĩa vụ quân sự, Luật 

công an nhân dân. Chuẩn bị tốt nguồn tuyển quân năm 2023. Thu hồi đất (1,5ha) tại 

Đình Cao để xây dựng một số công trình theo đề án khu vực phòng thủ huyện giai 

đoạn 2021-2025. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. 
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Đẩy mạnh thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”; tích 

cực vận động nhân dân tham gia phòng ngừa, phát hiện, tố giác tội phạm. Tăng 

cường lực lượng, nắm chắc tình hình an ninh nông thôn, quản lý chặt chẽ hoạt 

động của các tổ chức, cá nhân liên quan đến người nước ngoài; bảo vệ an toàn các 

sự kiện chính trị tổ chức tại địa phương. Duy trì có hiệu quả hoạt động của các 

cụm, tổ liên kết an toàn an ninh trật tự. Làm tốt công tác quản lý nhân khẩu, hộ 

khẩu, vũ khí, vật liệu nổ. Tăng cường lực lượng tuần tra, kiểm soát việc chấp hành 

các quy định về an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

Tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo hợp pháp của 

công dân. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, tập trung vào lĩnh vực quản lý 

đất đai, tài sản công, đầu tư xây dựng cơ bản, khiếu nại tố cáo... Chỉ đạo thực hiện 

nghiêm các kết luận thanh tra và việc xử lý sau thanh tra. Tăng cường đối thoại, 

tiếp công dân; nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo gắn 

với trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; xử lý vụ việc ngay từ cơ sở, 

không để phát sinh thành điểm nóng.  

Rà soát, phân loại án chính xác; phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan 

và các đoàn thể nhân dân thi hành đồng bộ các biện pháp thi hành án, giải quyết dứt 

điểm những vụ, việc có điều kiện thi hành.  

Trên đây là Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội  

năm 2021, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2022 của huyện Phù Cừ./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND-UBND huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN  

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
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