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I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

 Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, là năm bản lề, tạo nền tảng 

thực hiện các mục tiêu của Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021–

2025. Dự báo tình hình chung của cả nước, trong tỉnh và trong huyện có những 

thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen; nhưng khó khăn, thách thức 

ngày càng nhiều hơn; tình hình quốc tế biến động phức tạp, diễn biến không 

thuận lợi, dịch bệnh Covid -19 trong nước dần được kiểm soát nhưng vẫn tiềm 

ẩn nguy cơ phát sinh biến chủng mới, diễn biến phức tạp; thiên tai, biến đổi khí 

hậu ảnh hưởng tới khả năng phục hồi, phát triển kinh tế. Song, với quyết tâm 

cao của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều 

hành, sự nỗ lực cố gắng của cộng đồng doanh nghiệp và các tầng lớp nhân dân, 

9 tháng đầu năm tình hình kinh tế - xã hội của huyện tiếp tục có bước phát triển, 

quốc phòng – an ninh được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Có 

10 chỉ tiêu đạt và vượt so với cùng kỳ, 04/27 chỉ tiêu đã đạt kế hoạch năm. Kết 

quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau: 

1. Về phát triển các ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu  

Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất ước đạt 14,69%, thấp hơn 0,31% KH 

và tăng 4,79% CK. Tổng giá trị sản xuất ước đạt 8.598 tỷ đồng, bằng 70% KH, 

tăng 14,7% CK, trong đó: Nông - Lâm – Thủy sản ước đạt 2.136 tỷ đồng, bằng 

64,2% KH, giảm 8,6% CK; công nghiệp - xây dựng 4.093 tỷ đồng, bằng 67,2% 

KH, tăng 24,2% CK; dịch vụ 2.369 tỷ đồng, bằng 82,1% KH, tăng 27% CK. 

1.1. Lĩnh vực Nông - Lâm - Thủy sản, Nông thôn mới 

Ngành trồng trọt, tổng diện tích gieo trồng đạt 13.994 ha, bằng 96,3 

CK
1
. Năng suất Lúa bình quân ước đạt 63,44 tạ/ha, tăng 1,2% CK

2
; sản lượng 

lương thực ước đạt 62.571 tấn, vượt 0,9% KH, bằng 98,3% CK, trong đó sản 

                   
1
 Trong đó, vụ Đông 2021-2022 là 2.003 ha, đạt 80,1% KH, bằng 86,9% CK, Vụ Xuân đạt 6.342,8 ha, đạt 

100,7% KH, bằng 97,4% CK, vụ mùa tổng diện tích gieo trồng 5.648,5 ha, đạt 92,6% KH, bằng 98,8% CK. 
2
 Vụ Chiêm Xuân 68,7 tạ/ha, đạt 97,9% KH, tăng 3,3% CK, vụ mùa ước đạt 58,3 tạ/ha, vượt 2,3% KH, bằng 

98,8% CK. 
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lượng Lúa cả năm ước đạt 57.169 tấn, vượt 2,1% KH, bằng 98,7% CK
3
. Diện 

tích cây hàng hóa bao tiêu sản phẩm đạt 1.605 ha (gồm cây ớt, đậu tương rau, 

rau cải bó xôi, RAT tập trung...), trong đó diện tích tụ, tập trung đất đai để phát 

triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao được 145 ha, đạt 71,4% KH
4
; giá 

trị đạt khá cao, bình quân trên 200 triệu/ha/vụ. 

Ngành chăn nuôi được quan tâm chỉ đạo, tổng đàn lợn 31.314 con, bằng 

98,6% CK; đàn trâu, bò 5.722 con, bằng 93,6% CK; đàn gia cầm 1.357.000 con, 

bằng 109,3% CK. Phòng chống dịch bệnh được thực hiện tốt, tiêm phòng vắc-

xin đợt 1, đợt 2 năm 2022 cho đàn vật nuôi, nhất là phòng dịch bệnh viêm da nổi 

cục trên đàn trâu bò, dịch tả lợn Châu Phi, dịch cúm gia được chỉ đạo quyết liệt
5
.  

Lâm nghiệp phát triển theo hướng bền vững, công tác bảo vệ, phòng cháy, 

chữa cháy rừng được tập trung thực hiện; đã trồng được 71.800 cây/70.000 cây, 

đạt 102,5% KH
6
, trồng mới được 42,34 ha rừng phòng hộ ven biển

7
; tổng sản 

lượng muối toàn huyện đạt 8.626 tấn.   

Ngành thủy sản gặp khó khăn do giá xăng dầu tăng cao, lượng tàu cá nằm 

bờ không thường xuyên đi khác thác nhiều (107 tàu). Giá trị sản xuất ước đạt 

1.219 tỷ đồng, giảm 9,4% CK; sản lượng khai thác và nuôi trồng đạt 34.024 tấn, 

đạt 71,6% KH, bằng 91,3% CK
8
. Kiện toàn 133 tổ đoàn kết tàu cá trên biển

9
; 

triển khai kế hoạch tháng hành động bảo vệ nguồn lợi thủy sản ven biển tỉnh 

Thanh Hóa năm 2022, gắn với chống khai thác hải sản bất hợp pháp, vi phạm 

quy định (IUU). Kiện toàn BCĐ, xây dựng phương án ứng phó, phòng chống 

thiên tai, cứu hộ cứu nạn và phòng thủ dân sự huyện. 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới được quan 

tâm chỉ đạo, thực hiện quyết liệt. Chỉ đạo các xã rà soát các tiêu chí NTM theo 

Bộ tiêu chí Quốc gia xã, huyện nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025, đẩy nhanh 

tiến độ hoàn thành tiêu chí NTM
10

; qua rà soát, toàn huyện đạt 319 tiêu chí, bình 

quân đạt 15,2 tiêu chí/xã, giảm 3,4 tiêu chí/xã so với bộ tiêu chí cũ; huyện nông 

                   
3
 Vụ chiêm xuân 30.539 tấn, đạt 98,9% KH, tăng 1,2% CK, vụ mùa 26.630 tấn vượt 6,2% KH, bằng 96,9% 

CK. 
4
 Trong đó: Lĩnh vực trồng trọt 65 ha; diện tích thuê đất 5 năm để sản xuất lúa tập trung theo hướng công nghệ 

cao 60 ha; lĩnh vực thủy sản 01 ha. 
5 Kết quả: Đợt 1: Đàn chó tiêm đạt 97%; đàn trâu, bò tiêm đạt 76,7%; đàn lợn tiêm đạt 89%; đàn gia cầm tiêm 

đạt 72%; Đợt 2: Đàn chó tiêm đạt 89%; đàn trâu, bò tiêm đạt 68,5%; đàn lợn tiêm đạt 0,8%; đàn gia cầm tiêm 

đạt 0,2%. 
6
 Gồm: Giáng Hương, Sao Đen, Xà Cừ, Ban Tây Bắc, Bàng Đài Loan, Phượng vĩ, Bằng lăng, Sấu, Đa, Đào, Bơ, 

Mít, Nhãn, Vải, Quất, Bưởi, Na, ... 
7
 Tại xã Đa Lộc, Minh Lộc và Hưng Lộc. 

8
 Trong đó, sản lượng khai thác 25.299 tấn, đạt 72,3 % KH, bằng 88 % CK; sản lượng nuôi trồng 8.725 tấn, đạt 

69,8% KH, bằng 102,5 % CK. 
9
 Kết quả trên địa bàn huyện có 133 tổ đoàn kết, số tàu cá tham gia Tổ đoàn kết là 469 tàu cá, với 2221 lao động. 

10
 Các xã (Minh Lộc, Liên Lộc, Quang Lộc) hoàn thành tiêu chí NTM nâng cao và 2 xã (Phú Lộc, Hoa Lộc) 

hoàn thành tiêu chí NTM kiểu mẫu. 
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thôn mới đạt 17/36 chỉ tiêu
11

; có 107/132 thôn đạt chuẩn thôn nông thôn mới, 

chiếm 81,06% và 9/132 thôn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, chiếm 6,8%. Chỉ đạo các 

địa phương rà soát sản phẩm chủ lực, đặc trưng, tiềm năng, có sức mạnh cộng 

đồng để đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP, đến nay, có thêm 01 sản phẩm đạt 

3 sao
12

, lũy kế có 5 sản phẩm OCOP; tổ chức hội nghị chấm điểm OCOP huyện 

đợt 2 cho 10 sản phẩm
13

. 

1.2. Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ  

Sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp từng bước phục hồi và phát 

triển; tổng giá trị sản xuất ước đạt 1.727 tỷ đồng, tăng 23,45% CK, các sản phẩm 

tăng khá so với cùng kỳ như: Mắm chượp các loại tăng 10%, nông cụ cầm tay 

tăng 17,6%, quần áo may sẵn tăng 17,9%. Hoạt động thương mại, dịch vụ tiếp 

tục có bước tăng trưởng khá, tổng mức bán lẻ hàng hoá và dịch vụ đạt 2.369 tỷ 

đồng, tăng 27% CK. Các ngành Điện lực, Bưu chính - Viễn thông, dịch vụ vận 

tải đáp ứng tốt nhu cầu sản xuất, dịch vụ, sinh hoạt, đi lại và vận chuyển hàng 

hoá của nhân dân. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã xây dựng cửa hàng, chợ an toàn 

thực phẩm theo các tiêu chí quy định14; ban hành Kế hoạch chuyển đổi mô hình 

quản lý, kinh doanh, khai thác chợ giai đoạn 2022-2025 cho 05 chợ15; kiểm tra, 

xử lý việc sản xuất, kinh doanh, hàng giả, hàng kém chất lượng, đã xử lý 25 vụ 

việc, phạt nộp vào ngân sách nhà nước 9 triệu đồng.  

 1.3. Lĩnh vực giao thông, quy hoạch, đầu tư xây dựng cơ bản, đã tập trung 

chỉ đạo kiểm tra công tác đảm bảo trật tự xây dựng, lấn chiếm lề đường, vỉa hè; 

duy tu, bảo dưỡng các tuyến đường huyện. Xây dựng chương trình phát triển đô 

thị gắn với thương mại, dịch vụ huyện Hậu Lộc đến năm 2025. Trình UBND 

tỉnh phê duyệt 05 nhiệm vụ quy hoạch. Đối với quy hoạch chung xây dựng xã đã 

có 10/14 đơn vị được phê duyệt đồ án
16

; 4/14 đơn vị được phê duyệt nhiệm vụ; 

phê duyệt 04 quy hoạch chi tiết xây dựng; chấp thuận chủ trương 18 vị trí lập 

quy hoạch chi tiết. Cấp 51 giấy phép xây dựng
17

; Xử lý vi phạm về trật tự xây 

dựng với số tiền 245 triệu đồng (đã nộp vào Kho bạc Nhà nước 175 triệu đồng). 

Hoạt động quản lý các công trình trên địa bàn cơ bản ổn định, đảm bảo 

                   
11

 Gồm: Quy hoạch, Giao thông, Thủy lợi và PCTT, Văn hóa-Giáo dục, Môi trường, Chất lượng môi trường 

sống. 
12

 Sản phẩm Đông trùng hạ thảo của Công ty cổ phần dược liệu Shukha Việt Nam (xã Liên Lộc) 
13

Kết quả, có 4 sản phẩm được đánh giá đạt 4 sao gồm: Mật ong Đa Lộc, xã Đa Lộc; rượu Chi nê, rượu Chi nê 10, 

rượu Chi nê 12, xã Đại Lộc; các sản phẩm đạt 3 sao gồm: Nước mắm ông Náo, mắm tôm ông Náo, xã Minh Lộc; rau 

cải bó cải bó xôi , xã Phú Lộc; dưa kim Hoàng Hậu, xã Hoa Lộc; tôm nõn Diêm phố, cá Thu nướng Quân Thủy,  xã 

Ngư Lộc 
14

 Kết quả: 01 chợ Vích, xã Hải Lộc đã được công nhận là chợ kinh doanh thực phẩm; 01chợ Hồ xã Phong Lộc 

đã được đoàn liên ngành của tỉnh đánh giá công nhận chợ kinh doanh thực phẩm vào ngày 25/5/2022. 
15

 Gồm: Chợ Mành, xã Hưng Lộc, chợ Đa Lộc, chợ Thành Lộc, chợ Cầu Lộc, chợ Quang Lộc. 
16

 Gồm các xã: Thuần Lộc, Đồng Lộc, Cầu Lộc, Phong Lộc, Liên Lộc, Hoa Lộc, Tiến Lộc, Mỹ Lộc, Lộc Sơn, 

Quang Lộc. 
17

 Trong đó: 46 giấy phép xây dựng nhà ở, 05 giấy phép xây dựng thuộc các dự án. 
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theo quy định của pháp luật; triển khai, thực hiện là 112 dự án
18

; đã tổ chức lựa 

chọn được tư vấn thiết kế, nhà thầu thi công cho 35 dự án
19

; tiếp tục tiến hành 

khởi công các dự án như: Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư mới xã Liên Lộc; hạ 

tầng kỹ thuật khu dân cư Cồn Ve, Cồn Ngang, Thị trấn Hậu Lộc; Nhà hiệu bộ 

kết hợp với các phòng chức năng trường Tiểu học Châu Lộc xã Triệu Lộc; Nhà 

thi đấu đa năng huyện Hậu Lộc; đường GT từ trung tâm xã Đồng Lộc đến 

ĐT.526 (xã Thành Lộc); cải tạo, nâng cấp đường Mỹ - Đồng (từ Km7+550 đến 

Km7+950) xã Đồng Lộc; kiên cố hóa tuyến kênh đường Xẻ từ thôn 4 đến đường 

Sắn thôn 2 xã Liên Lộc; kiên cố hóa kênh tưới tiêu từ Đồng Nhì thôn Yên 

Thường đến cống Xẻ thôn Điện Quang xã Thuần Lộc.v.v.; thẩm định, phê duyệt 

quyết toán các dự án đã hoàn thành
20

. Thực hiện nhiệm vụ ủy thác quản lý 13 

công trình, dự án do Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện ký kết với các xã, 

thị trấn làm chủ đầu tư
21

. Trong 9 tháng đầu năm, tổng vốn huy động cho đầu tư 

phát triển ước đạt 2.715 tỷ đồng, bằng 79,9% KH, tăng 24% CK, trong đó vốn 

đầu tư xây dựng cơ bản ước đạt 2.365,3 tỷ đồng, tăng 27,4% CK
22

.  

1.4. Lĩnh vực tài chính, tín dụng, đã tập trung chỉ đạo quản lý Thu, Chi 

ngân sách, đẩy mạnh các biện pháp thu hồi nợ đọng thuế, nhất là thu tiền sử 

dụng đất. Thực hiện giao dự toán Thu ngân sách nhà nước và Chi ngân sách địa 

phương năm 2022; thẩm định dự toán chi Ngân sách địa phương năm 2022; tổ 

chức thẩm định quyết toán các dự án đã đảm bảo hồ sơ theo quy định. Thu ngân 

sách nhà nước 9 tháng đầu năm đạt cao so với dự toán và tăng so với cùng kỳ; 

tổng thu ngân sách nhà nước ước đạt 1073,8 tỷ đồng, đạt 116,8% dự toán tỉnh 

giao và 109,6% dự toán HĐND huyện giao, tăng 124% CK; trong đó, thu NSNN 

                   
18

 Trong đó: 25 công trình đã hoàn thành (trong đó có 10 dự án đã bàn giao đưa vào sử dụng, 15 dự án đã hoàn 

thành toàn bộ khối lượng xây lắp theo hợp đồng, đang hoàn thiện các hồ sơ thủ tục để tổ chức kiểm tra, nghiệm 

thu bàn giao đưa công trình vào khai thác sử dụng); 24 dự án đang triển khai thi công và 51 dự án đang triển khai 

thực hiện bước chuẩn bị đầu tư, các dự án đang lập Quy hoạch là 11 dự án, các dự án kêu gọi nhà đầu tư là: 11 

dự án.  
19

Gồm các dự án, công trình tiêu biểu như: (1) Nhà lớp học 2 tầng 6 phòng và các hạng mục phụ trợ Trường 

mầm non Đồng Lộc; (2) Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Minh Thanh, xã Minh Lộc; (3) Hạ tầng kỹ thuật khu 

dân cư thôn Xuân Hội, xã Tiến Lộc; (4)Nâng cấp, mở rộng trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường 

xuyên huyện Hậu Lộc;(5) Trường trung học cơ sở xã Hải Lộc; (6) Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Trung tâm 

xã Cầu Lộc; (7) Nhà hiệu bộ kết hợp phòng chức năng trường mầm non xã Phú Lộc; (8) Hạ tầng kỹ thuật điểm 

dân cư Khu Mảng Vị , thôn trước, xã Phú Lộc (Giai đoạn 1); (9) Sửa chữa, khắc phục tuyến đê tả Cẩm lũ đoạn từ 

Km0+00 đến Km1+385, huyện Hậu Lộc..v.v. 
20

Tiêu biểu như: Kiên cố hóa kênh Ông kế xã Phong Lộc huyện Hậu Lộc; Nhà thi đấu đa năng trường THCS Lê 

Hữu Lập; Dự án: Trường Mầm non xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa; Hạng mục: Nhà lớp học 2 tầng 

06 phòng; Nhà hiệu bộ kết hợp phòng học chức năng trường THCS Đồng Lộc; … 
21

 Các công trình, dự án tiêu biểu như: Hội trường và các công trình phụ trợ xã Hoa Lộc; Đường giao thông nông 

thôn từ quốc lộ 10 đến trạm biến thế thôn bộ đầu xã Thuần Lộc; Kiên cố hóa kênh mương, đường giao thông nội 

đồng xã Quang Lộc; Trường mầm non Tuy Lộc –Nhà lớp học, nhà hiệu bộ, nhà bếp; Trạm y tế xã Phú Lộc; Khu 

dân cư Khu vực đồng Gò Mụ, thôn Thành Tây, xã Thành Lộc; Hạ tầng kỹ thuật KDC mới tại Khu thuế cũ Thị 

trấn Hậu Lộc; Đường GT vào cụm trang trại tập trung Kiến Long xã Hưng Lộc.v.v... 
22

 Gồm: vốn ngân sách tỉnh 83,4 tỷ đồng, vốn ngân sách huyện 142,8 tỷ đồng, ngân sách xã và nhân dân đóng 

góp 136,6 tỷ đồng, vốn xây dựng trong khu dân cư 1.415 tỷ đồng, vốn khác 68 tỷ đồng. 
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trên địa bàn 377 tỷ đồng, đạt 125,4% dự toán tỉnh giao, 104,5% dự toán HĐND 

huyện giao, tăng 161% CK
 23

. Tổng Chi ngân sách huyện, xã 842,6 tỷ đồng, đạt 

98,4% dự toán tỉnh giao, 92% dự toán HĐND huyện giao, tăng 113% Ck
 24

. Đến 

nay, đã thành lập mới  thêm 61 doanh nghiệp đạt 110,9% so với chỉ tiêu tỉnh 

giao và bằng 93,8% so với chỉ tiêu huyện giao. 

Hoạt động của Ngân hàng và các tổ chức tín dụng trên địa bàn đã tập 

trung triển khai quy định chỉ đạo về lãi suất, tăng cường huy động nguồn vốn 

nhàn rỗi trong nhân dân, áp dụng lãi suất cho vay hợp lý, hỗ trợ khách hàng 

phục hồi sản xuất - kinh doanh
25

; tổng huy động vốn ước đạt 3.125,3 tỷ đồng; dư 

nợ ước đạt 4132,3 tỷ đồng
26

. Kho bạc Nhà nước làm tốt công tác kiểm soát thu, 

chi ngân sách, bảo đảm nguồn chi thường xuyên, chi chế độ chính sách và chi 

đầu tư; kiểm soát, thanh toán vốn đầu tư và vốn sự nghiệp có tính chất đầu tư 

kịp thời, đảm bảo theo quy định
27

. 

1.5. Lĩnh vực quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường được quan tâm 

chỉ đạo thực hiện; trong 9 tháng đầu năm tổ chức 15 cuộc đấu giá quyền sử 

dụng đất kế hoạch năm 2021 cho 13 xã
28

; hoàn thiện hồ sơ để tổ chức đấu giá 

quyền sử dụng đất thuộc mặt bằng quy hoạch khu dân cư nông thôn cho 02 xã
29

; 

trình HĐND tỉnh thông qua danh mục các dự án phải thu hồi đất, danh mục 

chuyển mục đích đất lúa, đất rừng phòng hộ, rừng đặc dụng đợt 3/2022. Đề nghị 

tỉnh đưa ra khỏi Kế hoạch 29/KH-UBND 33/97 dự án để phù hợp chỉ tiêu tỉnh 

giao diện tích đất thu hồi trong năm 2022; cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho 632 trường hợp. Tập trung giải quyết tồn đọng, thiếu sót trong công tác 

bồi thường GPMB các dự án đang triển khai
30

; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ 

                   
23

 Trong đó, thu cấp quyền SDĐ 303,7 tỷ đồng, thu cân đối thường xuyên 71,3 tỷ đồng, các khoản đóng góp 

1,993 tỷ đồng.  
24

 Trong đó, chi đầu tư xây dựng cơ bản 267,7 tỷ đồng, chi thường xuyên 574,9 tỷ đồng. 
25

 Ngân hàng NN&PTNT đã tổ chức triển khai Nghị định số 31/2022/NĐ-CP ngày 20/5/2022 về hỗ trợ lãi suất 

từ ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh,  với mức hỗ trợ 

2% trên tổng dư nợ; 
26

 Trong đó: Ngân hàng NN&PTNT huy động vốn đạt 1.636 tỷ đồng (tăng 1 tỷ so với  đầu tháng, tăng 131 tỷ so 

với đầu năm, đạt 43% KH), dư nợ đạt 1.955 tỷ đồng (tăng 20 tỷ so với đầu tháng, 172 tỷ so với đầu năm, đạt 

76% KH); NH CSXH huy động vốn đạt 154 tỷ đồng (tăng 6 tỷ so với CK, đạt  52% KH), dư nợ đạt 471 tỷ đồng 

(tăng 45 tỷ so với CK, đạt 85% KH); phòng giao dịch số 5 - Chi nhánh Ngân hàng Hợp Tác huy động vốn đạt 

170 tỷ đồng, giảm 10 %CK, dư nợ đạt 388 tỷ đồng, tăng 20% CK; NH Công thương huy động vốn đạt 459 tỷ 

đồng, tăng 14% CK, dư nợ đạt 589 tỷ đồng, tăng 22% CK; NH Liên Việt huy động vốn đạt 120 tỷ đồng, tăng 20 

tỷ so với đầu năm, dư nợ đạt 220 tỷ đồng, tăng 10 tỷ so với đầu năm; Quỹ tín dụng Ngư Lộc huy động vốn đạt 

358,2 tỷ đồng, dư nợ đạt 287,7 tỷ đồng; Quỹ tín dụng Hòa Lộc huy động vốn đạt 117,2 tỷ đồng, dư nợ đạt 110 tỷ 

đồng; Quỹ tín dụng Cầu Lộc huy động vốn đạt 55,6 tỷ đồng, dư nợ đạt 61,2 tỷ đồng; Quỹ tín dụng Lộc Sơn huy 

động vốn đạt 59,3 tỷ đồng, dư nợ đạt 50,4 tỷ đồng. 
27

 Trong 9 tháng, tổng thu 1.087,8 tỷ; tổng chi 1.272,6 tỷ; chi đầu tư 271,3 tỷ đồng, cho 136 công trình, dự án. 

28
 Gồm các xã: Hải Lộc, Quang Lộc, Hoa Lộc, Đại Lộc, Thuần Lộc, Minh Lộc, Hòa Lộc, Cầu Lộc, Mỹ Lộc, 

Đồng Lộc, Phong Lộc, Đa Lộc, Hưng Lộc, Phú Lộc. Tổng số lô trúng đấu giá là 258 lô với tổng diện tích 5,37ha, 

tổng số tiền trúng đấu giá hơn 207 tỷ đồng. 
29

 Gồm các xã: : Triệu Lộc, Thành Lộc. 
30

 Tính đến ngày 15/9 diện tích đã ký cam kết GPMB 108,59 ha; diện tích đo đạc, kiểm đếm 90,88 ha; diện tích 

đã lập PA bồi thường 76,01 ha; diện tích đã chi trả bồi thường GPMB 50,79 ha, đạt 46,77%. 
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GPMB, bồi thường GPMB, tái định cư; đã hàn thành GPMB và bàn giao mặt 

bằng 16 dự án
31

.  

Tổ chức kiểm tra công tác bảo vệ môi trường đối với 10 cơ sở sản xuất, 

kinh doanh, chăn nuôi; xác minh, làm rõ những phản ánh về việc gây ô nhiễm 

môi trường của các cơ sở sản xuất, kinh doanh đang hoạt động trên địa bàn 

huyện
32

; ban hành kế hoạch xây dựng cảnh quan môi trường huyện NTM sáng – 

xanh – sạch – đẹp; chỉ đạo và đôn đốc các xã tăng cường công tác thu gom, xử 

lý rác thải sinh hoạt, nhất là khu vực dọc tuyến đê các xã ven biển. Tập trung 

công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động khai thác đất san nền; Chỉ đạo 

Công an huyện, UBND các xã tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, quản lý 

tài nguyên và khoáng sản.  

2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội. 

2.1. Hoạt động văn hóa, thông tin đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ 

chính trị, sự kiện quan trọng, ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh và của huyện
33

; 

hướng dẫn các địa phương thực hiện các quy ước, hương ước đã được kiểm tra, 

công nhận
34

; chỉ đạo tu bổ, tôn tạo di tích lịch sử, tổ chức lễ hội
35

. Phối hợp với 

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thanh Hóa hoàn tất thủ tục công nhận Lễ hội 

Bà Triệu là Di sản văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia
36

. Hướng dẫn 04 trường học 

và 03 cơ quan đăng ký phát động xây dựng cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa. 

Công nhận lại cho 18 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn cơ quan, doanh 

nghiệp, đơn vị văn hóa cấp tỉnh giai đoạn 2017 – 2022. Gia đình văn hóa, đến 

nay đạt 91,56%, 153/153 khu dân cư đăng ký xây dựng khu dân cư văn hóa. 

Về thực hiện chuyển đổi số: có 08/23 xã, thị trấn hoàn thành lắp đặt và 

đưa vào hoạt động hệ thống đài truyền thanh không dây FM; Thực hiện có hiệu 

quả các ứng dụng CNTT trong nội bộ các cơ quan hành chính trên địa bàn 

huyện, đặc biệt là phần mềm quản lý văn bản và hồ sơ công việc Tdoffice. 

                   
31

Gồm các dự án: Nâng cấp cải tạo tuyến đường Hậu Lộc - Quán Dốc; nâng cấp cải tạo đường sắt đoạn qua xã 

Triệu Lộc; tuyến đường từ ngã thư thị trấn đi Hoà Lộc; tôn tạo, mở rộng Chùa Thiên Vương xã Quang Lộc; nâng 

cấp đường điện do Công ty điện lực Thanh Hoá làm chủ đầu tư (03 dự án); nâng cấp đê Đông, Tây Kênh de (03 

dự án); khu dân mới thôn Minh Thịnh…đặc biệt dự án trọng điểm tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng 

Hoá (đã bàn giao 100% đất nông nghiệp, đất trang trại đoạn qua huyện Hậu Lộc với chiều dài 10,5/11,27 Km).  
32

 Như: Cơ sở đập giặt bao bì Minh Hải Đức, Công ty cổ phần may BTM, Công ty cổ phần HT Lộc Phát… 
33

 Cấp huyện: Cấp huyện: Lên 55 cụm Pano cổ động, 01 thảm hoa, 280 vi nhét (2 mặt) tuyên đường trên dọc 

quốc lộ 1A và quốc lộ 10 (trên địa bàn Thị Trấn), treo 600 băng zôn, 220 câu phướn (cột), 3500 lá cờ các loại; 

phát 2600 tin, bài về các nội dung trên sóng phát thanh, cung cấp 45 tin hình cho đài phát thanh truyền hình tỉnh; 

xây dựng 02 phòng sự (Hậu Lộc 75 năm thắp sáng ngọn lửa tri ân” nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh liệt 

sỹ ( 27/7/1947- 27/7/2022); 20 năm Ngân hàng chính sách xã hội thực hiện Nghị định 78/NĐ-CP của Chính 

Phủ). 

Các xã, thị trấn: Hơn 90% nhân dân treo cờ Đảng, cờ tổ quốc trong các sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, 

của địa phương; Dựng 160 cụm cổ động; Treo gần 2000 băng zôn; 1.280 vi nhét. 
34

 Đến nay trên địa bàn có 124 hương ước của 20/23 xã, thị trấn đã được và đang công nhận. 
35

 Như: Nghinh môn thời Lý (xã Hoa Lộc), đền Thánh Cả (xã Đa Lộc); đình Miễu Nhị (xã Liên Lộc); Chùa Sùng 

Nghiêm Diên Thánh, xã Thuần Lộc. 
36

 Lễ hội Bà Triệu được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận là Di sản văn hóa Phi vật thể cấp Quốc gia 

theo Quyết định số 1843/QĐ-BVHTTDL ngày 4/8/2022. 
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UBND huyện giải quyết văn bản đến hạn đạt 100% và từ huyện đến xã đã đi vào 

hoạt động, 100% cán bộ, công chức khối chính quyền từ huyện đến xã, thị trấn 

trên địa bàn huyện được cấp chữ ký số cá nhân chuyên dùng…Đến nay, Số văn 

bản gửi đi/tổng số văn bản gửi đi của cấp huyện, của cấp xã đều đạt trên 99,7% 

được ký số (UBND huyện đạt 100% văn bản kí số). Sử dụng phần mềm theo dõi 

nhiệm vụ. Đối với việc tiếp nhận, giải quyết hồ sơ trực tuyến cấp huyện mức độ 

3, mức độ 4 cấp huyện, cấp xã đều đạt trên 99% (riêng mức độ 3 cấp huyện đạt 

tỷ lệ 100%, vượt chỉ tiêu tỉnh giao 13%). Thực hiện tốt việc tiếp nhận và giải 

quyết hồ sơ, thủ tục của các tổ chức, cá nhân tại Bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả 

kết quả theo đúng quy định
37

.  

Ứng dụng phục vụ kinh tế số: đã hỗ trợ đưa 03 sản phẩm OCOP lên sàn 

nông sản Thanh Hóa
38

. Triển khai, hướng dẫn, hỗ trợ người dân mở tài khoản 

ngân hàng, ví điện tử,..; cài đặt các ứng dụng vnEdu để hỗ trợ giáo viên, phụ 

huynh cập nhật thông tin, tương tác giữa nhà trường, gia đình; triển khai hệ 

thống giải pháp camera giám sát ANTT trên địa bàn 10/23 xã còn lại trên địa 

bàn huyện; Thiết lập, quản lý hồ sơ khám chữa bệnh điện tử cho hộ dân trên địa 

bàn huyện. Thực hiện hệ thống họp trực tuyến, phòng họp không giấy…. 

 2.2. Ngành giáo dục và đào tạo đã hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 

2021-2022 trong điều kiện khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19. 

Công tác bồi dưỡng, phụ đạo được chú trọng; chất lượng giáo dục đại trà từng 

bước được nâng lên
39

, chất lượng giáo dục mũi nhọn được duy trì
40

; thành lập 9 

đội tuyển dự kỳ thi chọn học sinh giỏi lớp 9 cấp tỉnh năm học 2022 - 2023. Chỉ 

đạo tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2022 - 2023
41

 và kỳ 

thi tốt nghiệp THPT năm 2022
42

 đảm bảo nghiêm túc, chất lượng, an toàn. Tổ 

                   
37 Tính đến ngày 14/9/2021, toàn huyện đã tiếp nhận 17.540 hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân (cơ 

quan UBND huyện 1.724 hồ sơ); trong đó: đã giải quyết 17.216 hồ sơ, gồm: 15.768 hồ sơ xử lý trước hạn, 

1.448 hồ sơ đúng hạn; 32 hồ sơ quá hạn; đang xử lý 126 hồ sơ; chờ bổ sung 10 hồ sơ, 137 hồ sơ trả lại, xin rút 

lại. 
38

 Đông trùng hạ thảo Sukha; Sản phẩm tổ yến trưng và tổ yến sào Xứ Thanh; mắm tôm Hòa Hải 

39
 Đối với MN: Nhà trẻ 1617/1622 cháu đạt yêu cầu, tỷ lệ 99,6% và 05/1622 cháu chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ 0,4%. 

Mẫu giáo 8375/8385 cháu đạt yêu cầu, tỷ lệ 99,9% và 10/8385 cháu chưa đạt yêu cầu, tỷ lệ 0,1% (22 trẻ khuyết 

tật không đánh giá). Đối với TH: Hoàn thành môn học 15.556/15.608 học sinh, đạt 99,63%, chưa hoàn thành 

52/15.608 học sinh, chiếm 0,34%; Hoàn thành chương trình TH 100%. Đối với THCS: Về rèn luyện, Đạt yêu 

cầu trở lên chiếm tỷ lệ 99,96%; về học tập, Đạt yêu cầu trở lên chiếm tỷ lệ 97,4% (lớp 6); Hạnh kiểm Trung bình 

trở lên chiếm tỉ lệ 99%, học lực Trung bình trở lên chiếm tỉ lệ 97,48% (lớp 7, 8, 9), Tốt nghiệp THCS 2166 học 

sinh, tỷ lệ 99,9%. Đối với THPT: Hạnh kiểm Trung bình trở lên chiểm tỉ lệ 99,5%
39

, học lực trung bình trở lên 

chiếm tỷ lệ 99,4%
39

, Tốt nghiệp THPT đạt 100%. Đối với TT GDNN-GDTX: 100% học sinh có hạnh kiểm và 

học lực Trung bình trở lên; tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,8%. 
40

. Hội thi khoa học kỹ thuật cấp tỉnh, có 02 sản phẩm KHKT của học sinh dự thi đạt giải Nhì và giải Ba; Giao 

lưu học sinh giỏi lớp 6,7,8 và các CLB lớp 4, lớp 5 cấp huyện đạt 47 giải Nhì (8.2%); 103 giải Ba (18.2%) và 

155 giải KK (27.4%). 
41

 Tỉ lệ tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2021 – 2022 đạt 1608/11963 (dự thi), đạt tỉ lệ 81,9%. Học sinh thi 

tuyển vào các trường chuyên: có 04 HS trường LHL đậu vào THPT chuyên Lam Sơn. 
42

 Học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,88%, cao hơn so với trung bình chung toàn tỉnh. Toàn huyện có 183 học sinh 

và 438 lượt học sinh đạt từ 27 điểm trở lên theo tổ hợp môn xét tuyển ĐH (THPT Hậu Lộc 1 có 86 HS và 261 

lượt; THPT Hậu Lộc 2 có 32 HS và 54 lượt; THPT Hậu Lộc 3 có 20 HS và 35 lượt; THPT Hậu Lộc 4 có 45 HS 
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chức Tổng kết năm học 2021 – 2022, triển khai nhiệm vụ năm học 2022 -2023 

và vinh danh học sinh, thầy cô giáo, tập thể các trường đạt thành tích cao.  

Công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia tiếp tục được quan tâm, trong 9 

tháng đầu năm đã có thêm 04 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia (gồm 

02 trường công nhận mới, 02 trường công nhận lại)
43

, nâng số trường đạt 

chuẩn quốc gia lên 77/83 trường. Việc rà soát, sắp xếp mạng lưới trường, lớp 

học được thực hiện đúng kế hoạch, đã sáp nhập trường TH Văn Lộc vào trường 

TH Thuần Lộc, trường THCS Văn Lộc vào trường THCS Thuần Lộc. Tập 

huấn thực hiện thay sách lớp 3, lớp 7 theo chương trình giáo dục quy định. Bổ 

nhiệm, bổ nhiệm lại cán bộ quản lý giáo dục; rà soát, điều động cán bộ quản lý, 

giáo viên. Chỉ đạo tuyển sinh các lớp đầu cấp; tu sửa, bổ sung cơ sở vật chất, 

trang thiết bị dạy học; tổ chức khai giảng năm học mới 2022 - 2023. 

2.3. Ngành Y tế tiếp tục chủ động tham mưu, chỉ đạo công tác phòng, 

chống dịch Covid-19, số ca F0 phát sinh mới được kiểm soát
44

. Công tác tiêm 

chủng vắc xin tiếp tục được tập trung thực hiện theo kế hoạch, đến ngày 20/9 

toàn huyện đã triển khai tiêm chủng 339.670 liều vắc xin Covid -19, trong đó, 

tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên: Mũi 1 đạt tỷ lệ 99,88%; mũi 2: đạt tỷ lệ 

99,57%; mũi nhắc lại lần 1 đạt tỷ lệ 95,1%; mũi nhắc lại lần 2: đạt tỷ lệ: 99,2%; 

mũi 3 vacxin Abdala 5.038 người; tiêm chủng cho trẻ 12-17 tuổi: mũi 1 đạt 

99,1%; mũi 2 đạt 98,8%; mũi 3 đạt 90,1%; Tiêm chủng cho trẻ 5-12 tuổi: mũi 1 

tiêm đạt 95,8%, mũi 2 tiêm đạt 79,9%. 

  Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe nhân 

dân. Đã khám 74.184 lượt người, điều trị nội trú 21.810 lượt bệnh nhân; chỉ đạo 

công tác phòng, chống dịch các bệnh truyền nhiễm như: Sốt xuất huyết, Tay 

chân miệng, thủy đậu. Triển khai các hoạt động truyền thông phòng, chống dịch 

bệnh; chăm sóc sức khỏe sinh sản và cải thiện tình trạng suy dinh dưỡng BM-

TE. Triển khai Đề án Kiểm soát dân số vùng biển, đảo năm 2022; Đề án chăm 

sóc sức khỏe người cao tuổi; triển khai thực hiện cập nhật hồ sơ sức khỏe điện tử 

cho 23 xã, thị trấn, đến nay bình quân đã thiết lập được 40% người dân có hồ sơ 

sức khỏe điện tử. Chỉ đạo các địa phương làm tốt công tác vệ sinh môi trường, 

vệ sinh an toàn thực phẩm
45

.  

2.4. Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội đã tập trung chỉ đạo thực 

hiện nghiêm túc các chính sách an sinh xã hội
46

; Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho 

                                                       
và 88 lượt);  có 42 điểm 10 (THPT Hậu Lộc 1: 19; THPT Hậu Lộc 2: 04; THPT Hậu Lộc 3: 09 và THPT Hậu 

Lộc 4: 10, trường THPT Hậu Lộc 1 có số điểm 10 cao nhất toàn tỉnh). 
43

 Gồm các trường mầm non Văn Lộc, Lộc Sơn, Tuy Lộc, Ngư Lộc. 
44

 Lũy kế toàn huyện nghi nhận 25.234 ca F0, hiện đang điều trị tại nhà 03 người, đã điều trị khỏi 25.231 người; 

chết 02 người. 
45

 Cấp 11 giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện ATTP cho các chủ hộ kinh doanh hàng ăn, uống và 01 bếp ăn tập 

thể của Trường Mầm non xã Phong Lộc. 
46

 Hơn 4 nghìn đối tượng NCC với cách mạng với tổng kinh phí hơn 72 tỷ đồng.  Khoảng 13.000 đối tượng 

BTXH với tổng kinh phí hơn 61 tỷ đồng. 
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các đối tượng chính sách, hộ nghèo, gia đình khó khăn, cán bộ, chiến sĩ, các đơn 

vị lực lượng vũ trang trong dịp Tết nguyên đán Nhâm Dần với 20.862 xuất quà, 

trị giá trên 6,7 tỷ đồng; thăm hỏi, động viên thương binh, bệnh binh với tổng 

kinh phí trên 700 triệu đồng. Thăm hỏi, tặng quà gia đình người có công đặc biệt 

khó khăn với tổng số 10.350 suất quà, số tiền trên 3,1 tỷ đồng
47

; triển khai thực 

kiểm tra công tác thực hiện chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn huyện, đến 

20/9/2022 giảm 2064 đối tượng; Hoàn thành chi trả kinh phí Covid-19 cho các 

đối tượng thuộc diện được hỗ trợ trên 10,9 tỷ đồng. Phối hợp với Quỹ Bảo trợ trẻ 

em tỉnh Thanh Hóa và Công ty Bảo hiểm Nhân thọ AIA Việt Nam trao sổ tiết 

kiệm, tiền hỗ trợ cho trẻ em bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 với tổng số tiền 

31 triệu đồng
48

. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về các lĩnh vực lao 

động, việc làm, dạy nghề, bảo vệ chăm sóc trẻ em, bình đẳng giới, phòng chống 

tệ nạn xã hội
49

; tỷ lệ bao phủ BHYT đạt 91,26% bằng 96,1% KH huyện giao và 

bằng 100,3% KH tỉnh giao; chỉ đạo giải quyết vấn đề ngừng việc tập thể của 

công nhân nhà máy IVORY. 

3. Công tác nội vụ, thanh tra, tư pháp và xây dựng chính quyền. 

3.1. Thực hiện quản lý biên chế hành chính, biên chế sự nghiệp, quản lý 

đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo theo quy định của pháp luật. 

Trình Ban thường vụ Huyện ủy phê duyệt kết quả rà soát, bổ sung, giới thiệu 

nhân sự quy hoạch cán bộ các phòng, ban, các đơn vị sự nghiệp giáo dục nhiệm 

kỳ 2020-2025 và xây dựng quy hoạch nhiệm kỳ 2025-2030; Ban hành các Quyết 

định như: Điều động, bổ nhiệm 18 viên chức quản lý giáo dục; 41 giáo viên, 

nhân viên đơn vị sự nghiệp; thuyên chuyển 04 công chức Văn hóa –Xã hội
50

; bổ 

nhiệm lại 23 viên chức quản lý các đơn vị sự nghiệp; miễn nhiệm
51

; thôi kiêm 

nhiệm 6 giáo viên; tạm đình chỉ công tác cán bộ, công chức
52

; kỷ luật cán bộ, 

công chức xã Cầu Lộc
53

; tiếp nhận 05 viên chức về huyện
54

; biệt phái 08 viên 

                   
47

Trong đó: Quà Trung ương 5.141 suất, số tiền trên 1,5 tỷ đồng; quà tỉnh 5.155 suất, số tiền trên 1,5 tỷ đồng 

(300.000 đồng/suất), quà huyện 54 suất, số tiền 54 triệu đồng. 
48

 Trong đó: 01 trẻ em mồ côi cả cha và mẹ tại xã Phú Lộc nhận 01 sổ tiết kiệm trị giá 20 triệu đồng/sổ; 02 trẻ 

em mồ côi cha hoặc mẹ do Covid-19 tại xã Hưng Lộc nhận hỗ trợ 05 triệu đồng/trẻ; 01 trẻ em là con sản phụ 

nhiễm Covid-19 tại xã Đa Lộc nhận hỗ trợ 01 triệu/trẻ); trao tặng 10/10 suất bảo hiểm “An sinh giáo dục” trị giá 

200 triệu đồng (20 triệu/01 suất/01 trẻ) và 55 xe đạp cho 55 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn vươn lên trong học 

tập (01 xe đạp/trẻ). 
49

 Kết quả thực hiện chỉ tiêu việc làm, người lao động việc làm trong nước 2.050/2.300 đạt 89,1%, xuất khẩu lao 

động 420/300 đạt 140% (vượt KH); kết quả giảm nghèo giảm 8 hộ, phát sinh mới 9 hộ, hiện có 1589 hộ nghèo 

bằng 3,39%. 
50

 Đối với bà Trịnh Thị Thùy, công chức Văn hóa - Xã hội, xã Triệu Lộc đến nhận công tác tại UBND xã Phong 

Lộc; ông Vũ Văn Chinh, công chức Văn hóa - Xã hội, xã Triệu Lộc đến nhận công tác tại UBND xã Tiến Lộc; 

ông Hoàng Ngọc Diện, công chức Văn hóa - Xã hội, Thị trấn Hậu Lộc đến nhận công tác tại UBND xã Quang 

Lộc; bà Trương Thị Hoa, công chức Văn hóa - Xã hội, xã Phong Lộc đến nhận công tác tại UBND xã Quang 

Lộc. 
51

 Đối với ông Đào Văn Sỹ, chức vụ Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Hưng Lộc. 
52

 Gồm: ông Lê Trọng Sửu - hiệu trưởng trường THCS Triệu Lộc; ông Ngô Nam Tùng, công chức Tư pháp-Hộ 

tịch thị trấn Hậu Lộc. 
53

 Gồm: ông Nguyễn Văn Thào- Cảnh cáo; ông Đỗ Văn Ngọ- Khiển trách; ông Bùi Cao Tuyến-cảnh cáo do để 

xảy ra sai phạm trong công tác quản lý đất đai tại địa phương. 



10 

 

chức giáo dục thực hiện nhiệm vụ tại UBND huyện và một số đơn vị cần thiết 

theo nhu cầu; thực hiện chuyển đổi vị trí công tác đối với 20 công chức xã
55

 và 

14 viên chức kế toán các đơn vị sự nghiệp. Ban hành quyết định nâng lương 

trước hạn, thực hiện chế độ vụ cấp thâm niên vượt khung và ban hành quyết 

định nghỉ hưu đối với công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý. Thẩm 

định giải quyết chế độ đối với 1.025 trường hợp thanh niên xung phong hoàn 

thành nghĩa vụ trong kháng chiến
56

; hướng dẫn hồ sơ tinh giản biên chế theo 

Nghị định 108
57

. Đẩy mạnh cải cách hành chính; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương, 

đạo đức vông vụ.  

3.2. Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục hòa giải ở cơ sở và chuẩn 

tiếp cận pháp luật năm 2022 được tập trung chỉ đạo tích cực; phối hợp với Sở Tư 

pháp tổ chức 05 Hội nghị tuyên truyền pháp luật trực tiếp và hình thức trực 

tuyến
58

. Ban hành Chương trình công tác, các Kế hoạch nhiệm vụ thực hiện 

công tác Tư pháp năm 2022; thẩm định 48 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân huyện; trình HĐND huyện bãi bỏ 04 Nghị quyết do HĐND xã ban 

hành trái thẩm quyền
59

. Kiểm tra, rà soát 310 Nghị quyết và 15.521 quyết định 

do HĐND, UBND 23 xã, thị trấn ban hành từ ngày 01/07/2021 đến ngày 

30/6/2022. Thay đổi, cải chính hộ tịch cho 35 trường hợp; đăng ký kết hôn có 

yếu tố nước ngoài cho 13 cặp; theo dõi, thực hiện việc kết hôn, li hôn của công 

dân Việt Nam ở nước ngoài và chứng thực theo luật định
60

. 

3.3. Công tác tiếp dân được duy trì thường xuyên, nghiêm túc; kịp thời 

giải quyết các ý kiến kiến nghị, phản ánh, đơn thư của công dân; một số vụ 

việc nổi cộm đang được từng bước giải quyết dứt điểm. Toàn huyện đã tiếp 

104 lượt công dân với 142 người, không có số đoàn đông người; tiếp nhận và 

xử lý 34 đơn thư, vụ việc, tăng 1 đơn CK
61

; trong đó có 18 đơn thư, vụ việc 

thuộc thẩm quyền đã được Chủ tịch UBND huyện giao, chỉ đạo các phòng 

chuyên môn, UBND các xã, thị trấn xem xét giải quyết, trả lời công dân theo 

đúng quy định của pháp luật
62

. Tổ chức tốt các cuộc thanh tra theo kế hoạch; 

                                                       
54

 Gồm: Tiếp nhận 01 viên chức về Trung tâm DV NN huyện; tiếp nhận 02 viên chức ngoài tỉnh về 02 trường 

tiểu học (Xuân Lộc, Liên Lộc). 
55

 Gồm: 10 công chức địa chính; 10 công chức Kế toán xã. 
56

 Gồm: 903 đối tượng đề nghị hưởng 1 lần; 97 đối tượng đề nghị hưởng chế độ đối với thân nhân TNXP, 25 đối 

tượng đề nghị hưởng trợ cấp hàng tháng. 
57

 Đối với 7 trường hợp trong 6 tháng đầu năm 2023 (1 công chức, 6 viên chức giáo dục). 
58

 Với hơn 2.080 người tham dự; in, cấp phát 3.200 tài liệu pháp luật miễn phí. 
59

 Gồm các xã: Tuy Lộc, Liên Lộc và Minh Lộc. 
60

 Ghi vào sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được đăng ký tại cơ quan có thẩm quyền của 

nước ngoài cho 01 trường hợp; ghi vào sổ hộ tịch việc ly hôn của công dân Việt Nam đã được đăng ký tại cơ 

quan có thẩm quyền của nước ngoài cho 03 trường hợp; đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho 07 trường 

hợp. 
61

 Trong đó: Khiếu nại: 02 đơn, vụ việc; Tố cáo: 09 đơn, vụ việc; Kiến nghị, phản ánh: 23 đơn, vụ việc; Số đơn 

không thuộc thẩm quyền 16 đơn, vụ việc; đã giải quyết 18 đơn, vụ việc. 
62

Gồm: Đơn của bà Nguyễn Thị Xuyến, giáo viên trường THCS Ngư Lộc; Đơn của ông Lê Minh Dinh, Thôn 

Ngọ, xã Tiến Lộc; Đơn của ông Ngọ Doãn Công, thôn Xuân Hội, xã Tiến Lộc; Đơn của ông Hoàng Viết Hải, bà 
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đôn đốc việc thực hiện các kết luận thanh tra
63

, kịp thời khắc phục, sửa chữa 

thiếu sót, khuyết điểm sau thanh tra. Triển khai thực hiện tốt công tác phòng, 

chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

4. Về Quốc phòng - An ninh  

4.1. Duy trì chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ. Tổ chức luyện tập 

16 lần các phương án sẵn sàng chiến đấu bảo vệ cơ quan, phương án phòng 

chống cháy nổ, cứu sập bảo đảm xử lý có hiệu quả các tình huống; tổ chức xây 

dựng lực lượng DQTV với 1620 Đ/c đạt 0,8% dân số bảo đảm về số lượng và 

đạt chất lượng, tỉ lệ đảng viên đạt 38,1%; trực SSCĐ 138 lượt người với trên 19 

nghìn ngày công; đón nhận 154 thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về 

địa phương; bàn giao 167 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự, công an năm 

2022 cho các đơn vị bảo đảm chỉ tiêu, đạt chất lượng; hoàn chỉnh 66 hồ sơ cho 

các cháu học sinh đăng ký tuyển sinh vào các học viện, nhà trường trong Quân 

đội; tổ chức 4 lớp tập huấn cho cán bộ của cơ quan và cán bộ DQTV, quân số 449 

Đ/c, kết quả đạt khá; huấn luyện 1543/1620 DQTV, đạt 95,3%; luyện tập và tổ 

chức hội thao 24/24 trung đội Dân quân cơ động với 672 Đ/c bảo đảm theo đúng 

kế hoạch; chỉ đạo diễn tập chiến đấu xã trong khu vực phòng thủ năm 2022 và 

diễn tập CH-TM 1 bên 1 cấp trên bản đồ đạt kết quả tốt; tổ chức đưa 4 cán bộ 

thuộc đối tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức QP-AN tại tỉnh và 2 cán bộ 

thuộc đối tượng 2 tham gia bồi dưỡng tại trường Quân sự Quân khu 4 bảo đảm 

chỉ tiêu. Phối hợp giải quyết chế độ chính sách theo quyết định 62 cho 19 trường 

hợp
64

, Quyết định 49 cho 206 trường hợp
65

, Thông tư 28 cho 09 trường hợp
66

; thăm 

hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách và triển khai xây dựng nhà tình nghĩa với 

tổng số tiền 80 triệu đồng.  

4.2. Công an huyện triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp đảm bảo 

an ninh chính trị trong dịp Lễ, Tết. Làm tốt công tác đảm bảo an ninh chính trị 

trên địa bàn huyện, tập trung phòng ngừa ngăn chặn tình trạng công dân xuất 

cảnh trái phép đi trung quốc và camphuchia, công tác đấu tranh phản bác các 

luận điểm sai trái; kịp thời phát hiện ngăn chặn các trường hợp chia sẻ các bài 

                                                       
Đỗ Thị Liên thôn Thiều Xá 1, xã Cầu Lộc; Đơn của ông La Văn Chuyện, ở thôn Xuân Hội, xã Tiến Lộc; Đơn 

của ông Phạm Hùng Xuyên, Tiến Lộc v.v... 
63

 9 tháng đầu năm đã tổ chức 07 cuộc thanh tra (01 cuộc từ kỳ trước chuyển sang), kết luận 05 cuộc: (1) Thanh 

tra nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các khoản thu đóng góp của phụ huynh học sinh tại trường Tiều 

học Triệu Lộc. Chánh thanh tra huyện ban hành Kết luận số 01/KL-TTHL ngày 25/01/2022; (2) Thanh tra về 

việc quản lý sử dụng ngân sách, quản lý sử dụng đất đai tại UBND xã Phú Lộc. Chánh thanh tra huyện ban hành 

Kết luận số 02/KL-TTHL ngày 12/4/2022; (3) Thanh tra nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các khoản 

thu đóng góp của phụ huynh học sinh tại trường TH Minh Lộc 1, Chánh thanh tra huyện ban hành Kết luận số 

03/KL-TTHL ngày 18/4/2022; (4) Thanh tra nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các khoản thu đóng góp 

của phụ huynh học sinh tại trường Mầm non Hòa Lộc, xã Hòa Lộc, huyện Hậu Lộc. Chánh thanh tra huyện ban 

hành Kết luận số 04/KL-TTHL ngày 08/8/2022; (5) Thanh tra nguồn kinh phí ngân sách nhà nước cấp và các 

khoản thu đóng góp của phụ huynh học sinh tại trường Mầm non Đa Lộc, xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, Chánh 

thanh tra huyện ban hành Kết luận số 05/KL-TTHL ngày 31/8/2022. 
64

 Với tổng số tiền  trên 71 triệu đồng. 
65

 Với tổng số tiền trên 429 triệu đồng. 
66

 Với tổng số tiền rên 1,1 tỷ đồng. 
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viết trái chiều trên không gian mạng; nắm chắc tình hình đảm bảo an ninh tôn 

giáo, an ninh văn hóa tư tưởng, an ninh nội bộ. Tập trung điều tra, truy xét 

nhanh các vụ án trên địa bàn, trong 9 tháng đầu năm đã giải quyết 74/84 tin báo 

tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố (đạt 88,1%); xảy ra 52 vụ phạm pháp hình 

sự
67

(giảm 08 vụ so với cùng kỳ); điều tra làm rõ 48/52 vụ, bắt 125 đối tượng 

phạm tội (đạt 92,3%). Xử phạt hành chính 15 đối tượng vi phạm pháp luật trên 

lĩnh vực kinh tế, phạt tiền 12 triệu đồng và 13 đối tượng trên lĩnh vực môi 

trường, phạt tiền 14,5 triệu đồng; vận động, bắt 01 đối tượng truy nã. Xây dựng 

và triển khai hiệu quả các cao điểm tấn công trấn áp tội phạm về ma tuý, trộm 

cắp tài sản, cố ý gây thương tích, giết người, đặc biệt trong cao điểm đã bắt 08 

đối tượng mua bán, táng trữ trái phép chất ma tuý; đưa 61 trường hợp đi trung 

tâm cai nghiện bắt buộc. Thành lập Tổ công tác triển khai Đề án số 06 của 

Chính phủ; cấp 11.364 CCCD và định danh điện tử cho Nhân dân; triển khai kế 

hoạch tổng kiểm tra cư trú trên địa bàn huyện; tổ chức “Ngày hội toàn dân bảo 

vệ An ninh Tổ quốc” năm 2022. Chỉ đạo tăng cường công tác PCCC và CNCH 

tại khu dân cư
68

. Tăng cường xử lý vi phạm về TTATGT, phát hiện, lập biên bản 

1.028 trường hợp, tạm giữ 76 phương tiện, tước 25 giấy phép lái xe,  phạt tiền 

615 triệu đồng; cấp mới 2,988 đăng ký xe ô tô, mô tô và xe máy điện. 

Tóm lại, trong 9 tháng đầu năm 2022 tình hình KT-XH trên địa bàn huyện 

tiếp tục có bước phát triển ổn định và đạt được những kết quả tích cực trên các 

lĩnh vực, trong đó nổi bật là: (1) Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực 

hiện “mục tiêu kép” trong phòng, chống dịch bệnh, các chiến dịch tiêm chủng 

đồng bộ, đảm bảo tập trung, nhanh gọn đã góp phần rất lớn trong việc bảo vệ 

sức khỏe nhân dân trước đại dịch, tạo thuận lợi cho kinh tế-xã hội phát triển; 

(2) Tập trung chỉ đạo, đôn đốc các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, thu hút 

kêu gọi các nhà đầu tư vào đầu tư tại huyện; (3) Nhiều lĩnh vực đều đạt kết quả 

khá, nhiều chỉ tiêu tăng mạnh so với cùng kỳ như: Lĩnh vực kinh tế tiếp tục có 

bước phát triển, nông nghiệp phát triển ổn định, không xảy ra dịch bệnh nguy 

hiểm trên cây trồng, vật nuôi; trong Công nghiệp, giá trị sản xuất ngành công 

nghiệp tăng 23,5%; thương mại, dịch vụ tăng 27,0%; thành lập doanh nghiệp 

đạt 110,9% so với chỉ tiêu tỉnh giao; tổng huy động vốn cho đầu tư phát triển 

vượt KH; tăng thu ngân sách so với tỉnh giao 16,8%; Các chỉ tiêu kinh tế chủ 

yếu dự báo vượt 05 chỉ tiêu (tăng 01 chỉ tiêu CK), (4) chất lượng, tiến độ thi 

công một số dự án, công trình đạt, vượt so với hợp đồng ký kết; (5) Chất lượng 

                   
67

 Trong đó: Tội phạm về TTXH: Phát hiện 39 vụ, trong đó: Cố ý gây thương tích 17 vụ; giao cấu với người từ 

13 tuổi đến dưới 16 tuổi 01 vụ; trộm cắp tài sản 11 vụ; hủy hoại tài sản 02 vụ; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản 03 vụ; 

đánh bạc 03 vụ; gây rối TTCC 01 vụ; sử dụng trái phép súng săn 01 vụ (giảm 04 vụ so với năm 2021); khởi tố 

24 vụ, 48 bị can. Tội phạm ma túy: Phát hiện, bắt 13 vụ, 23 đối tượng mua bán, tàng trữ, tổ chức sửu dụng trái 

phép chất ma túy (giảm 04 vụ so với cùng kỳ 2020), thu giữ 4,25g ma túy các loại; khởi tố 13 vụ, 21 bị can; triệt 

xóa 04 điểm ma túy. Toàn huyện có 86 người nghiện, 29 người nghi nghiện. Lập, triệt phá 02 chuyên án thành 

công trinh sát, bắt 08 đối tượng. Đưa 54 trường hợp đi trung tâm CNBB; áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, thị 

trấn đối với 06 trường hợp. 
68

 Tổ chức 254 buổi tuyên truyền trực tiếp với 2.215 người tham gia; 2.368 lượt trên đài phát thanh và loa truyền 

tin tại các khu dân cư; 46 pano, áp phích, băng rôn; 76 tờ rơi. Tổ chức 03 lớp tập huấn, huấn luyện nghiệp vụ 

PCCC và CNCH với 287 người tham gia; phối hợp với PC07 tổ chức 01 lớp tập huấn, kiểm tra nghiệp vụ kiểm 

tra PCCC và CNCH. Tiến hành kiểm tra 176 lượt, phát hiện 485 sở hở, thiếu sót đề nghị khắc phục. Xử lý hành 

chính 09 trường hợp, phạt tiền 14,4 triệu đồng. 
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hoạt động Văn hóa – xã hội được nâng lên; các chế độ, chính sách an sinh xã 

hội được thực hiện đầy đủ, kịp thời; giáo dục mũi nhọn, thể thao thành tích cao 

đạt kết quả tích cực; (6) An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ 

vững; (7) cải cách hành chính, thủ tục hành chính, quản lý văn bản t  cấp 

huyện đến xã, tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực 
hiện…  

II. NHỮNG HẠN CHẾ, YẾU KÉM VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Những tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những kết quả đạt được, tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu  

năm 2022 vẫn còn những tồn tại, hạn chế trên một số lĩnh vực cụ thể như sau: 

(1). Giá trị sản xuất ngành nông, lâm, thủy sản thấp hơn so với cùng kỳ, 

nhất là lĩnh vực khai thác thủy sản do sản lượng giảm (giảm 12% so với CK). 

Tiến độ hoàn thành về đích 03 xã NTM, 03 xã NTM nâng cao, 02 xã NTM 

kiểu mẫu năm 2022 còn chậm. 

(2). Tiến độ thực hiện GPMB một số công trình, dự án chưa đạt yêu cầu 

đề ra như: Dự án đường ven biển; khu dân cư Diêm phố, dự án Kexim. 

(3). Một số dự án sản xuất kinh doanh, dịch vụ thương mại được Nhà 

nước giao đất, cho thuê đất nhưng chậm triển khai tại một số xã. 

(4).  Một số cá nhân, đơn vị, doanh nghiệp chưa nghiêm túc chấp hành 

nghiêm chỉnh các quy định của pháp luật về môi trường
69

. Công tác quản lý, 

kiểm tra, giám sát về tài nguyên, khoáng sản và bảo vệ môi trường ở một số địa 

phương có thời điểm chưa tốt. 

(5). Việc hoàn thiện hồ sơ ban đầu cho đối tượng thụ hưởng các chính 

sách hỗ trợ Covid-19 ở một số xã chưa chặt chẽ, nhất là xã Đa Lộc (giảm 1.138 

đối tượng). 

(6). Trong 9 tháng đầu năm còn xảy ra 11 vụ tai nạn đuối nước làm tử 

vong 11 người
70

; xảy ra 03 vụ cháy, hậu quả 01 người chết, 01 người bị thương. 

(7). Ý thức chấp hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông của một bộ 

phận người dân tại các xã, thị trấn vẫn còn hạn chế, vẫn còn xảy ra 15 vụ tai nạn 

giao thông, hậu quả 17 người chết, 09 người bị thương (tăng 03 vụ so với CK). 

(8). Vẫn còn tình trạng có hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính quá hạn71. 

2. Nguyên nhân của những hạn chế, yếu kém 

2.1. Nguyên nhân khách quan: (1) Ba tháng đầu năm đại dịch Covid - 

19 bùng phát trở lại, trên địa bàn huyện xuất hiện 06 ổ dịch phức tạp, phải thực 

                   
69

 Như Công ty cổ phần Lộc Phát thôn 4, xã Liên Lộc, Công ty TNHH thương mại Minh Hải Đức thôn Ngọc Trì, 

xã Đại Lộc; trang trại chăn nuôi lợn tập trung của hộ ông Mai Xuân Khương xã Phong Lộc. 
70

Thuộc các xã: Thị trấn 01 cháu, Hòa Lộc 01 cháu, Minh Lộc 01 cháu, Quang Lộc 02 vụ 02 cháu, Thành Lộc 01 

cháu, Cầu Lộc 01 cháu, Xuân Lộc 01 người lớn, Tuy Lộc 01 người lớn, Ngư Lộc 01 người lớn, Thuần Lộc 01 

người lớn. 
71

 Hồ sơ xử lý quá hạn 32 hồ sơ gồm các xã: Cầu Lộc, Liên Lộc, Minh Lộc, Ngư Lộc, Triệu Lộc, Đại Lộc, Lộc 

Sơn, Phong Lộc. 
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hiện một số biện pháp mạnh trong phòng, chống dịch nên đã ảnh hưởng tiêu 

cực đến hoạt động sản xuất kinh doanh, thu hút đầu tư, tiến độ thực hiện các dự 

án và đời sống của người dân; (2) Do đầu kỳ đang triển khai các quy hoạch, kế 

hoạch nên một số dự án triển khai trước đây phải bổ sung kế hoạch đầu tư dẫn 

đến ảnh hưởng tiến độ công trình; việc quản lý, xác định nguồn gốc đất ở một 

số dự án chưa chặt chẽ nên khó khăn trong công tác giải phóng mặt bằng; (3) 

Giá xăng, dầu, nguyên vật liệu tăng cao đã ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt 

và hoạt động sản xuất kinh doanh của hầu hết các ngành, lĩnh vực  trong nền 

kinh tế; (4) Khối lượng, quy mô công việc các phòng, ban, ngành tăng lên, 

nhiều nhiệm vụ đột xuất, nhiệm vụ mới giao, trong khi biên chế giảm theo lộ 

trình; (5) Một số quy định pháp luật còn chồng chéo, chưa đồng bộ, thiếu ổn 

định, nhất là trong lĩnh vực đầu tư, kinh doanh, đất đai, gây khó khăn trong 

việc áp dụng và tổ chức thực hiện.  

2.2. Nguyên nhân chủ quan: (1) Một số xã chủ động, quyết liệt trong 

lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ; có biểu hiện chủ quan trước những vấn 

đề khó, những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn. (2) Khả năng chỉ đạo, điều 

hành của người đứng đầu ở một số cơ quan, đơn vị, UBND  các xã, thị trấn có 

mặt còn hạn chế; chưa chủ động kiểm tra, đôn đốc dẫn đến việc thực hiện nhiệm 

vụ được giao chậm tiến độ. (3) Còn tình trạng né tránh, đùn đẩy, tinh thần trách 

nhiệm chưa cao ở một bộ phận cán bộ, công chức, nhất là ở cấp xã; kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ có nơi chưa nghiêm... 

 

Phần thứ hai 

DỰ KIẾN KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI  

VÀ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 03 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

 

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

HỘI THEO KẾ HOẠCH NĂM 2022.  

Trên cơ sở kết quả thực hiện 9 tháng đầu năm có 04 chỉ tiêu đã đạt và 

vượt kế hoạch, dự kiến kết quả thực hiện 21/25 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2022 đã được HĐND huyện quyết nghị như sau:   

1. Có 04 chỉ tiêu chưa đạt nhưng dự kiến vượt kế hoạch, gồm: (1) Tổng 

huy động vốn đầu tư phát triển trên địa bàn; (2) Tăng thu ngân sách so với dự 

toán tỉnh giao; (3) Số doanh nghiệp mới được thành lập; (4) Tốc độ tăng dân số 

tự nhiên. 

 2. Có 16 chỉ tiêu hiện nay chưa đạt, tập trung chỉ đạo, thực hiện dự kiến 

hoàn thành kế hoạch, gồm: (1) Tốc độ tăng giá trị sản xuất; (2) Thu nhập bình 

quân đầu người; (3) Diện tích được tích tụ, tập trung để SX nông nghiệp quy mô 

lớn, ứng dụng công nghệ cao; (4) Giá trị sản phẩm trên 01ha đất trồng trọt và 
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nuôi trồng thủy sản; (5) Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số lao động; (6) 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo; (7) Số xã, thị trấn đạt chuẩn vệ sinh ATTP; (8) Số 

trường đạt chuẩn quốc gia; (9) Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng cân 

nặng; (10) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế; (11) Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở 

đạt tiêu chuẩn kiên cố; (12) Tỷ lệ giảm nghèo theo tiêu chí tiếp cận đa chiều; 

(13) Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy của Bác 

Hồ; (14) Tỷ lệ che phủ rừng; (15) Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử 

lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo quy định; (16) Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn 

an toàn về ANTT. 

3. Chỉ tiêu Xây dựng Nông thôn mới: Huyện nông thôn mới, 03 xã NTM, 

03 xã NTM nâng cao, 02 xã NTM kiểu mẫu phải phấn đấu quyết liệt mới hoàn 

thành mục tiêu. 

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 03 THÁNG CUỐI NĂM 2022. 

Các ngành, các cấp, các địa phương trên địa bàn cần phát huy tinh thần 

trách nhiệm cao, xác định rõ quyết tâm chính trị, chủ động, sáng tạo thực hiện 

quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra. Trong đó tập 

trung vào một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau:   

1. Khẩn trương rà soát, xác định các nhiệm vụ còn lại trong 03 tháng cuối  

năm của từng ngành, địa phương, đơn vị; làm rõ nguyên nhân đối với những chỉ 

tiêu còn khó khăn, thách thức, đòi hỏi phải nỗ lực, phấn đấu; trên cơ sở đó, rà 

soát, bổ sung các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể, có tính  khả thi cao để tập trung 

lãnh đạo, chỉ đạo để hoàn thành nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

2. Tiếp tục chủ động, không chủ quan, lơ là thực hiện phòng chống dịch 

bệnh Covid-19, có giải pháp ứng phó với biến chủng mới và dịch bệnh lạ (bệnh 

đậu mùa khỉ) và các dịch bệnh mùa nóng ẩm để thực hiện “mục tiêu kép” vừa 

phòng chống dịch bệnh vừa phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Về nông nghiệp: tập trung chỉ đạo thu hoạch nhanh gọn diện tích cây 

trồng vụ Thu Mùa, đẩy mạnh sản xuất vụ Đông năm 2022-2023; tập trung thực 

hiện chỉ tiêu tái cơ cấu ngành nông nghiệp và tích tụ tập trung đất đai; chuẩn bị 

tốt sản xuất vụ Xuân năm 2023. Tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch đàn vật nuôi trong thời điểm cuối năm; quan tâm chăm sóc, bảo vệ, phòng 

chống cháy rừng; có phương án đảm bảo cung cấp đủ nước phục vụ cho sản xuất 

nông nghiệp và sinh hoạt. Đẩy mạnh khai thác vụ cá Nam năm 2022, chỉ đạo 

quyết liệt Kế hoạch hành động chống khai thác bất hợp pháp (IUU). Theo dõi, 

chủ động phương án Phòng chống thiên tai, CHCN và phòng thủ dân sự. 

Tập trung chỉ đạo quyết liệt, kiểm tra, đôn đốc thường xuyên các xã hoàn 

thành trong lộ trình về đích nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao, nông thôn 

mới kiểu mẫu và huyện nông thôn mới. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ cho 

các sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh năm 2022. 
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4. Về công nghiệp, thương mại dịch vụ và quy hoạch. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với chất lượng, giá cả các loại 

hàng hoá và dịch vụ, đảm bảo vệ sinh ATTP; trật tự an toàn giao thông, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm để hạn chế tai nạn xảy ra. Chỉ đạo các xã thuộc 

kế hoạch xây dựng xã ATTP năm 2022 xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm. 

Đẩy mạnh sản xuất kinh doanh, nhất là nhóm doanh nghiệp sản xuất sản phẩm 

công nghiệp chủ lực có đóng góp lớn cho tăng trưởng, thu ngân sách, giải quyết 

việc làm như: các dự án may mặc, giày da, chế biến,... Tập trung đẩy mạnh 

hoàn thành công tác lập quy hoạch chung xây dựng xã, các quy hoạch chi tiết 

xây dựng tỷ lệ 1/500 các điểm dân cư nông thôn năm 2022; Điều chỉnh, mở rộng 

Quy hoạch chung đô thị Ven biển (Diêm phố); điều chỉnh cục bộ quy hoạch 

chung Đô thị Hòa Lộc. 

5. Tiếp tục tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư trên địa bàn; 

hoàn thiện các thủ tục pháp lý quyết toán các công trình đã hoàn thành. Đẩy 

nhanh tiến độ hoàn thiện một số công trình, khởi công mới 10 công trình, dự 

án
72

, bàn giao đưa vào sử dụng 12 công trình, dự án
73

; thực hiện đẩy nhanh các 

bước tiếp theo của các công trình, dự án theo đúng tiến độ, đảm bảo chất 

lượng
74

. Đấu mối với các ngành có liên quan để thu hút đầu tư các công trình đã 

có chủ trương, phê duyệt của UBND tỉnh, Hội đồng nhân dân huyện
75

. Chỉ đạo 

quyết liệt công tác GPMB, hoàn thành phương án tái định cư và công khai 

phương án, dự toán bồi thường
76

; thành lập Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái 

định cư các dự án mới do UBND huyện, UBND các xã làm chủ đầu tư 
77

; hoàn 

thành công tác bồi thường GPMB và ban giao mặt bằng các công trình dự án
78

.  

                   
72

 Như các dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Minh Thanh; Trường trung học cơ sở xã Hải Lộc; Nhà hiệu 

bộ kết hợp phòng chức năng trường mầm non xã Phú Lộc; Hệ thống điện chiếu sáng tuyến đường từ Quán Dốc, 

xã Triệu Lộc đến ngã tư Bái Trung, xã Hòa Lộc và từ ngã tư Bái Trung đến trường THCS Phú Lộc, xã Phú Lộc; 

Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư mới Trung tâm xã Cầu Lộc; Hạ tầng kỹ thuật điểm dân cư Cồn Mèo, thôn Hiển 

Vinh, xã Quang Lộc (Giai đoạn 1); Sửa chữa, khắc phục tuyến đê tả Cẩm lũ đoạn từ Km0+00 đến Km1+385, 

huyện Hậu Lộc... 
73

Như: Cải tạo, sửa chữa trụ sở HĐND&UBND huyện; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư tái định cư xã Minh Lộc 

(Diêm Phố); Kiên cố hóa kênh Hà Xoan thôn Đông thôn 2, xã Cầu Lộc; Cải tạo, nâng cấp đường Mỹ-Đồng (từ 

Km7+550 đến Km7+950) xã Đồng Lộc; Nâng cấp tuyến đê Hữu Sông Lèn đoạn từ Cầu đò Lèn xã Đồng Lộc đến 

đền Cô đôi xã Châu Lộc; Kiên cố hóa kênh Liên Hoa, xã Hoa Lộc; Trồng cây xanh đoạn đường từ Quán Dốc đi 

ngã tư Bái trung xã Hòa Lộc; Trường tiểu học Ngư Lộc 2; … 
74

Gồm: Khu di tích lịch sử trận địa Đông Ngàn và tượng đài Trung đội dân quân Gái xã Hoa Lộc; Nâng cấp, mở 

rộng trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa;  Công sở xã 

Triệu Lộc; Dự án: Đường giao thông nông thôn từ thôn Phù Lạc đi thôn Lộc Động, xã Phong Lộc, huyện Hậu 

Lộc; Dự án: Nhà hiệu bộ kết hợp phòng chức năng 02 tầng, 08 phòng Trường tiểu học xã Hòa Lộc, huyện Hậu 

Lộc; Dự án: Kiên cố hóa tuyến kênh tưới tiêu đoạn từ cống tiêu Linh Long đến đường Tỉnh lộ 526B xã Lộc Sơn, 

huyện Hậu Lộc.... 
75

Gồm: Khu dân cư mới Minh Thịnh, xã Minh Lộc; Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư thôn Ngọ, xã Tiến Lộc; Hạ tầng 

kỹ thuật điểm dân cư xã Hưng Lộc..v.v 
76

 Các xã Đa Lộc, Hưng Lộc, Minh Lộc và Hoà Lộc thuộc dự án tuyến đường bộ ven biển; dự án Kexim. 
77

Như Sân vận động xã Đồng Lộc; nhà thi đấu đa năng xã Hoa Lộc; Công viên cây xanh xã Hoa Lộc; Nhà văn 

Hoá thôn Bùi xã Tiến Lộc; Mở rộng nghĩa trang xã Hoa Lộc; Mở rộng công sở xã Đa Lộc; Xử lý khẩn cấp đê tây 

kênh De xã Liên Lộc đến Hoa Lộc... 
78

Gồm: Khu dân cư Liên Lộc; Khu dân cư tái định cư tuyến đường tỉnh lộ 526 nối tỉnh lộc 526B tại xã Phú Lộc; 

Khu dân cư Minh Thanh xã Minh Lộc, tuyến đường từ trung tâm xã Cầu Lộc đi Thành Lộc; tuyến đường tư 
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6. Thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp điều hành tài chính - ngân sách  

địa phương những tháng cuối năm 2022. Triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện 

pháp  quản lý thuế, chống thất thu, giảm nợ đọng thuế; đảm bảo thu đúng, thu đủ 

nhằm huy động triệt để nguồn thu vào NSNN. Tiếp tục rà soát, sắp xếp các 

nhiệm vụ chi ngân sách năm 2022 để thu hồi các khoản nợ đọng và các khoản 

chi không thực sự cần thiết; xây dựng dự toán năm 2023. Thực hiện giải ngân 

nguồn kinh phí Chương trình mục tiêu; thẩm định lựa chọn nhà thầu các dự án, 

giá đất. Đẩy nhanh tiến đô quyết toán các công trình xây dựng cơ bản. Đẩy 

mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thực hiện nghiêm việc cam kết về tiến độ thực 

hiện dự án, giải ngân kế hoạch vốn theo quy định. 

7. Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên và môi trường. 

Phối hợp với UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện kế hoạch sử dụng đất 

năm 2022 sau khi được phê duyệt; hoàn thiện hồ sơ để đấu giá quyền sử dụng 

đất cho các xã, thị trấn theo kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Tập trung giải 

quyết dứt điểm tồn đọng trong công tác GPMB ở một số dự án; tập trung giải 

quyết dứt điểm các đơn thư liên quan đến đất đai. Tăng cường thanh tra, kiểm 

tra nhằm ngăn chặn, xử lý kịp thời các hoạt động khai thác khoáng sản trái phép. 

Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, giám sát công tác bảo vệ môi trường tại 

các cơ sở sản xuất, kinh doanh, cơ sở chế biến thủy sản, các trang trại chăn nuôi 

trên địa bàn huyện.  

8. Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các 

sự kiện lớn của Trung ương, của tỉnh, huyện, các ngày Lễ lớn của đất nước; tiếp 

tục tuyên truyền và đẩy mạnh thực hiện ứng dụng công nghệ thông tin trong 

công tác y tế và các lĩnh vực phát triển kinh tế, xã hội. Tiếp tục thẩm định, công 

nhận các danh hiệu văn hóa cấp huyện và hướng dẫn đề nghị công nhận cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp văn hóa cấp tỉnh năm 2022; thực hiện rà soát, kiểm kê toàn 

bộ hệ thống các công trình tại các di tích đã được xếp hạng; hướng dẫn, kiểm 

tra, hoàn thiện hồ sơ, thủ tục đề nghị Sở thẩm định các tiêu chí văn hóa, thông 

tin truyền thông cho 03 xã về đích nông thôn mới, 03 xã về đích NTM nâng cao, 

02 xã xây dựng xã NTM kiểu mẫu. Thực hiện các nhiệm vụ chuyển đổi số năm 

2022 theo kế hoạch số 94/KH-UBND ngày 29/01/2022 của UBND huyện Hậu 

Lộc; hướng dẫn 02 xã Phú Lộc và Hoa Lộc cơ bản hoàn thành chuyển đổi số tại 

một số lĩnh vực; đẩy mạnh hiệu quả thực hiện dịch vụ công trực tuyến, nâng cao 

tỷ lệ giao dịch hồ sơ mức độ 3,4 theo yêu cầu đặt ra và các ứng dụng công nghệ 

thông tin khác trong hệ thống cơ quan nhà nước trên địa bàn. 

Ngành Giáo dục và Đào tạo thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp năm 

học 2022 - 2023 theo Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Quyết định của 

UBND tỉnh và Chỉ đạo của Sở GD&ĐT. Tiếp tục đổi mới công tác quản lý, 

                                                       
trung tâm xã Đồng Lộc đi Thành Lộc; Sân vận động xã Minh Lộc; di chuyển đường điện phục vụ GPMB dự án 

tuyến đường bộ ven biển Nga Sơn - Hoằng Hoá, dự án Kexim... 
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phương pháp dạy học, nâng cao chất lượng giáo dục, phấn đấu chất lượng mũi 

nhọn các môn văn hóa lớp 9 nằm trong tốp 5 của tỉnh, THPT nằm trong tốp dẫn 

đầu toàn tỉnh. Tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính trong ngành. 

Tiếp tục duy trì và nâng cao kết quả phổ cập giáo dục; đẩy mạnh công tác xây 

dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao, góp 

phần hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM, NTMNC, NTMKM, đô thị văn minh, 

huyện NTM. Xây dựng, triển khai Kế hoạch tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày Nhà 

giáo Việt Nam (20/11/1982 – 20/11/2022). 

Ngành y tế tiếp tục rà soát, đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc xin phòng 

COVID-19, đặc biệt là cho đối tượng trẻ em từ 5 tuổi đến dưới 12 tuổi, đối tượng 

tiêm mũi 3, mũi 4; đảm bảo tiến độ tiêm phòng khi có vắc xin; tăng cường giám 

sát phòng, chống dịch bệnh mùa đông; đẩy mạnh thanh tra, kiểm tra chất lượng 

vệ sinh an toàn thực phẩm. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, tiếp tục đẩy 

mạnh chuyển đổi số ngành y tế. 

Ngành Lao động, Thương binh và Xã hội quan tâm giải quyết đầy đủ, kịp 

thời chế độ chính sách cho các đối tượng theo quy định. Thực hiện tốt các 

chương  trình, chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; chế độ, chính 

sách đối với người có công với cách mạng; tăng cường kiểm tra, rà soát các đối 

tượng CSXH và chính sách NCC; tiến hành kiểm tra việc rà soát các đối tượng 

bảo trợ xã hội tại các xã, thị trấn. Tích cực phối hợp theo dõi, nắm bắt nhu cầu 

tuyển dụng lao động trong nước và nhu cầu sử dụng lao động để hỗ trợ doanh 

nghiệp khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh. Tiếp tục rà soát hộ nghèo, hộ 

cận nghèo năm 2022. Đẩy mạnh công tác truyền thông về bảo vệ chăm sóc trẻ 

em, bình đẳng giới; phòng ngừa và ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới, xâm hại 

trẻ em; phòng, chống đuối nước; chuẩn bị đảm bảo các chính sách cho các đối 

tượng nhân dịp tết Nguyên Đán 2023.  

9. Chỉ đạo siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính trong quản lý nhà nước 

trên các lĩnh vực; nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám 

sát, gắn với xử lý trách nhiệm của tập thể, cá nhân, nhất là trách nhiệm của 

người đứng đầu.  Tổ chức quản lý tốt đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức gắn 

với việc thực hiện nhiệm vụ được giao; thực hiện công tác tuyển dụng đối với 30 

viên chức giáo dục theo kế hoạch; thẩm định hồ sơ tinh giản biên chế theo Nghị 

định 108 đối với các trường hợp trong 6 tháng đầu năm 2023. Tổ chức các lớp 

bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức theo kế hoạch đề ra. Tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả công tác tôn giáo, cải cách hành chính và thi đua khen thưởng. 

10. Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các kết luận, kiến nghị, 

xử lý sau thanh tra; tập trung giải quyết có hiệu quả đơn thư, khiếu nại, tố cáo, 

nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài, gây bức xúc trong Nhân dân; hoàn thành 

các cuộc thanh tra theo kế hoạch. Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám 

sát của các cấp uỷ, chính quyền đối với quá trình thực hiện công tác giải quyết 
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khiếu nại, tố cáo. Xử lý nghiêm đối với cán bộ, công chức, viên chức có khuyết 

điểm vi phạm trong việc tiếp dân; giải quyết khiếu nại, tố cáo. Đẩy mạnh tuyên 

truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nâng cao chất lượng hoạt động tư pháp 

trong lĩnh vực thẩm định, ban hành văn bản, trợ giúp pháp lý; kiểm tra, rà soát 

các văn bản quy phạm pháp luật và văn bản áp dụng pháp luật do HĐND, 

UBND các cấp ban hành. Chỉ đạo, hướng dẫn các xã, thị trấn xây dựng các tiêu 

chí tiếp cận pháp luật gắn với đánh giá tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Thực 

hiện công tác đăng ký, quản lý hộ tịch và công tác chứng thực theo thẩm quyền. 

11. Các lực lượng vũ trang chủ động theo dõi, nắm bắt tình hình, duy trì  

chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường tuần tra, quản lý các địa bàn trọng  

điểm; phối hợp với các lực lượng Công An, Biên phòng giữ vững ANCT- TTAT 

trên địa bàn. Quản lý chặt chẽ các công trình Quốc phòng, đất Quốc phòng trên 

địa bàn và chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện để xử lý có hiệu quả công tác 

chuẩn bị tốt lực lượng, phương tiện để xử lý có hiệu quả PCCN, PCBL, PCCR 

và tìm kiếm cứu nạn. Thực hiện tốt công tác tuyển gọi nhập ngũ 2023; tổ chức 

hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng an ninh năm 2022; kiện toàn Ban xây 

dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ. Hoàn chỉnh thủ tục cấp sổ đỏ  thao 

trường bắn và huấn luyện. Tổ chức diễn tập CH-TM lần 2, 1 bên 1 cấp trên bản 

đồ và ngoài thực địa. 

Tiếp tục triển khai quyết liệt, hiệu quả đợt cao điểm phòng ngừa, đấu 

tranh, tấn công trấn áp tội phạm ma túy và trộm cắp tài sản; kế hoạch phòng 

ngừa, tấn công trấn áp tội phạm. Đẩy mạnh tuần tra vũ trang trên các tuyến, địa 

bàn trọng điểm nhằm ngăn chặn tội phạm; tập trung đấu tranh triệt xóa các ổ 

nhóm tội phạm, không để hình thành tổ chức tội phạm cộm cán hoạt động nguy 

hiểm; nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án. Thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm 

bảo an toàn giao thông, phòng chống cháy nổ. Phối hợp với chính quyền địa 

phương giải quyết tốt các vấn đề phát sinh, nổi cộm, các vấn đề liên quan đến 

việc thực hiện các chính sách, chủ trương trong quản lý kinh tế, đất đai, đền bù 

GPMB... không để phát sinh phức tạp, trở thành điểm nóng. Tiếp tục thực hiện 

nghiêm túc, hiệu quả Dự án cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án sản xuất, 

cấp, quản lý căn cước công dân.  

12. Các phòng, ban, ngành, địa phương chuẩn bị tốt các nội dung, báo 

cáo, chương trình chuẩn bị cho kì họp thường kỳ của HĐND vào cuối năm 

2022. Đồng thời, trên cơ sở Nghị quyết của Đảng bộ, HĐND các cấp,  tập trung 

rà soát, xây dựng hệ thống chỉ tiêu kế hoạch năm 2023 của ngành, địa phương, 

đơn vị mình sát đúng và đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội trong năm 

tới cũng như của cả nhiệm kỳ./. 
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- Văn phòng UBND tỉnh (để báo cáo);  
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- Các Ủy viên UBND huyện (t/h); 
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- Lưu VT, VP 
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Phụ lục 1: KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU KT-XH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2022 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày      tháng 9 năm 2022 của UBND huyện) 

 

STT Chỉ tiêu tổng hợp 
Đơn  vị 

tính 

Mục tiêu 

năm 2022 

 Thực hiện 

9 tháng 

cùng kỳ 

2021 

Ước thực 

hiện 9 

tháng năm 

2022 

% So sánh 

Mục tiêu 

3 tháng 

còn lại 

Dư báo 

thực hiện 

kế hoạch  

năm 2022 

KH (Mục 

tiêu) 
Cùng kỳ 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1 Tốc độ tăng giá trị SX (giá so sánh) % 15 9.90 14.69 -0.31 4.79 15.80 Đạt 

+ Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản % 6.8 8.30 -8.64 -15.44 -16.94 53.40 Khó đạt 

+ Công nghiệp - Xây dựng % 19.5 10.90 24.26 4.76 13.36 11.00 Vượt 

+ Các ngành dịch vụ % 16 10.40 27.02 11.02 16.62 Vượt Vượt 

* Cơ cấu giá trị sản xuất các ngành kinh tế % 100 Cuối năm mới đánh giá         

+ Nông, Lâm nghiệp và Thuỷ sản % 28             

+ Công nghiệp - Xây dựng % 48             

+ Các ngành dịch vụ % 24             

2 Thu nhập bình quân đầu người Triệu đ 51 Cuối năm mới đánh giá   Đạt 

3 Tổng sản lượng lương thực có hạt Tấn 62,000 63,676 62,571 100.92 98.26   Vượt 

4 
Diện tích được tích tụ, tập trung để SX 

nông nghiệp quy mô lớn, ứng dụng công 
Ha 203 165 145 71,4 87,6 58  Đạt 
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nghệ cao 

5 

Giá trị sản phẩm trên một ha đất trồng trọt 

và nuôi trồng thủy sản Triệu đồng 200 

Cuối năm 

mới đánh 

giá        Đạt 

6 

Tổng huy động vốn đầu tư phát triển trên 

địa bàn Tỷ đồng 3,400 2,189 2,715 79.9 124.0 685 Vượt 

7 

Tăng thu ngân sách so với dự toán tỉnh 

giao % 12   Cuối năm đánh giá   Vượt 

8 Số doanh nghiệp mới được thành lập DN 65 31 61 93.8 196.8 4.0 Vượt 

9 Xây dựng nông thôn mới Xã   Cuối năm mới đánh giá         

  Trong đó: + Xã đạt chuẩn nông thôn mới Xã  3         3 Đạt 

                 + Xã đạt chuẩn NTM nâng cao Xã 3         3 Khó Đạt 

                 + Xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu Xã 2         2 Khó Đạt 

                + Tiêu chi NTM BQ toàn huyện Tiêu chí 19           Đạt 

10 Tỷ lệ đô thị hóa % 7.0 7 7.0 100 100 - Đạt 

11 Tốc độ tăng dân số tự nhiên % 0.65 0.62 0.63 - - 0.2 Vượt 

12 

Tỷ lệ đường giao thông trên địa 

bàn(không tính quốc lộ và tỉnh lộ) được 

cứng hóa % 100 100 100 100.0 100.0 - Đạt 

13 

Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số 

lao động  % 28.5 29 28.6     -0.1 Đạt 

14 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 73 Cuối năm mới đánh giá       Đạt 
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15 Số xã thị trấn đạt chuẩn VSATTP Đơn vị 2 Cuối năm mới đánh giá     2 Đạt 

16 Số trường đạt chuẩn quốc gia Trường 4   2     2 Đạt 

17 

Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 

dưỡng cân nặng % 1-2 Cuối năm đánh giá     Đạt 

18 Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế % 91,5 90.1 91.26 - - - Đạt 

19 

Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn 

kiên cố % 86 83 85.5 -0.5 2.5 0.5 Đạt 

20 

Tỷ lệ giảm nghèo theo tiêu chí tiếp cận đa 

chiều  % 1 Cuối năm mới đánh giá       Đạt 

21 

Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan, đơn vị đạt tiêu 

chí kiểu mẫu the lời dạy của Bác Hồ Đơn vị 4 Cuối năm mới đánh giá     4.0 Đạt 

22 Tỷ lệ che phủ rừng % 9.2 9.1 9.1 -0.1 - 0.1 Đạt 

23 

Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước 

sạch và hợp vệ sinh % 100 100 100 100.0 100.0   Đạt 

24 

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu 

gom, xử lý đạt tiêu chuẩn, quy chuẩn theo 

quy định % 86.5 83.0 86.3 -0.2 3.3 0.2 Đạt 

25 

Tỷ lệ xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn an toàn về 

ANTT % 100 Cuối năm mới đánh giá     Đạt 



Phụ lục 2: ƯỚC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ CHỦ YẾU 9 THÁNG  

ĐẦU NĂM 2022 

(Kèm theo Báo cáo số        /BC-UBND ngày        tháng 9 năm 2022 của UBND huyện) 

 

STT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Chính thức 

9 tháng  

cùng kỳ  

Ước thực 

hiện 9 tháng 

năm 2022 

% So sánh 

Kế 

hoạch 

Cùng 

kỳ 

A B 1 2 3 4 5 

  Các chỉ tiêu kinh tế           

I Nông nghiệp           

1 Trồng trọt           

a Tổng diện tích gieo trồng Ha 14,531.0 13,994.2   96.3 

 - Phân theo vụ:           

 +       Vụ đông Ha 2,303.8 2,003.0 80.1 86.9 

 +      Vụ chiêm xuân Ha 6,511.2 6,342.8 100.7 97.4 

 +      Vụ mùa Ha 5,716.0 5,648.5 92.6 98.8 

 - Phân theo nhóm cây           

 + Cây lương thực Ha 10,390.9 10,091.1   97.1 

            Cây Lúa cả năm Ha 9,235.2 9,011.2 102.4 97.6 

  Lúa chiêm xuân Ha 4,532.9 4,443.9 101.0 98.0 

  Lúa mùa Ha 4,702.3 4,567.3 103.8 97.1 

       Cây Ngô Ha 1,153.7 1,080.0 86.4 93.6 

             Trong đó: vụ đông   532.2 480.9 87.4 90.4 

 + Cây lấy củ Ha 406.3 294.1 - 72.4 

           Cây khoai lang Ha 168.6 108.5 36.2 64.3 

  Cây khoai tây Ha 237.7 182.5 91.2 76.8 

           Cây có củ khác Ha   3.2 - - 

 + Cây có hạt chứa dầu Ha 769.2 773.6   100.6 

  Tr.đó: Cây lạc Ha 641.9 664.9 110.8 103.6 

            Đậu tương Ha 18.6 6.5 - 35.0 

            Vừng Ha 108.7 102.2 - 94.1 

 + Cây rau, đậu, hoa Ha 2,196.9 2,250.7   102.4 

   Trong đó: + Rau các loại Ha 1,994.3 2,058.3   103.2 

                  + Đậu các loại Ha 195.2 180.2   92.3 
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  Cây hàng năm khác Ha 767.7 584.7   76.2 

b Năng suất cây trồng chủ yếu Tạ/ha         

-           Cây Lúa cả năm Tạ/ha 62.71 63.44   101.2 

  Lúa chiêm xuân Tạ/ha 66.55 68.72 97.9 103.3 

  Lúa mùa Tạ/ha 59.00 58.31 102.3 98.8 

-      Cây Ngô Tạ/ha 49.90 50.00 111.2 100.2 

-      Cây lạc  Tạ/ha 28.50 27.40 97.9 96.1 

c 
Sản lượng cây trồng chủ 

yếu           

* 

Sản lượng lương thực có 

hạt Tấn 63,676.0 62,571.0 100.9 98.3 

-           Cây Lúa cả năm ,, 57,911.0 57,169.0 102.1 98.7 

  Lúa chiêm xuân ,, 30,166.0 30,539.0 98.9 101.2 

  Lúa mùa ,, 27,475.0 26,630.0 106.2 96.9 

-      Cây Ngô ,, 5,757.0 5,402.0 85.5 93.8 

* Sản lượng cây CN hàng năm ,,         

   - Đậu tương ,, 23.0 9.0   39.1 

   - Lạc ,, 1,832.0 1,822.0 103.5 99.5 

   - Vừng ,, 120.0 112.0   93.3 

2 Chăn nuôi  ( Thời điểm 1/7 )           

- Tổng đàn Trâu, bò Con 6,111.0 5,722.0   93.6 

- Tổng đàn lợn Con 32,401.0 31,936.0   98.6 

- Tổng đàn gia cầm 

1000 

con 1,242.0 1,357.0   109.3 

II Thuỷ sản           

1 

Tổng giá trị SX (giá so sánh 

2010) Tỷ đồng 1,345.0 1,219.0   90.6 

2 Tổng sản lượng KT và NT Tấn 37,261.0 34,024.0 71.6 91.3 

     + Khai thác Tấn 28,750.0 25,299.0 72.3 88.0 

       Khai thác biển Tấn 28,330.0 24,891.0   87.9 

       Khai thác nước lợ Tấn 210.0 206.0   98.1 

       Khai thác nước ngọt Tấn 210.0 202.0   96.2 

      + Nuôi trồng Tấn 8,511.0 8,725.0 69.8 102.5 

       Nuôi nước mặn Tấn 5,464.0 5,382.0   98.5 
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       Nuôi nước lợ Tấn 1,024.0 1,083.0   105.8 

       Nuôi nước ngọt Tấn 2,023.0 2,260.0   111.7 

III Công nghiệp            

1 

Tổng giá trị SX (giá so sánh 

2010) Tỷ đồng 1,399.0 1,727.6   123.5 

2 Một số sản phẩm chủ yếu           

             + Mắm chượp các loại Tấn 2,749.0 3,023.0   110.0 

             + Đá Lạnh Tấn 20,786.0 24,735.0   119.0 

             + Nông cụ cầm tay 1000cái 5,523.0 6,493.0   117.6 

  

           + Quần áo may mặc 

các loại 1000cái 26,212.0 30,897.0   117.9 

IV Xây dựng cơ bản           

* Tổng vốn đầu tư phát triển Tỷ đồng 2,189.0 2,715.0 79.9 124.0 

  T.đó: vốn ĐTXDCB  Tỷ đồng 1,856.8 2,365.3   127.4 

       Vốn ngân sách TƯ Tỷ đồng - 3.4 - - 

    Vốn ngân sách tỉnh Tỷ đồng 83.4 116.2   139.3 

       Vốn ngân sách huyện Tỷ đồng 142.8 205.3   143.8 

  

     Vốn NS xã và nhân dân 

đóng góp Tỷ đồng 136.6 153.4   112.3 

  

     Vốn Xây dựng trong 

nhân dân Tỷ đồng 1,415.0 1,829.0   129.3 

       Vốn khác  Tỷ đồng 79.0 58.0   73.4 

V 
Tổng mức bán lẻ hàng hoá 

và dịch vụ Tỷ đồng 1,865.0 2,369.0   127.0 

VII Phát triển Doanh nghiệp DN 31.0 61.0 

Huyện 

93.8 196.8 

          

Tỉnh 

110,9   
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