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BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc 

phòng - an ninh năm 2020, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm năm 2021 
 
 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2020 
 
 

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 

2020, trong điều kiện dịch bệnh Covid-19 bùng phát đã tác động mãnh mẽ đến 

mọi mặt của đời sống xã hội, tình hình sản xuất gặp khó khăn do ảnh hưởng của 

thiên tai, dịch bệnh trong chăn nuôi. Được sự quan tâm chỉ đạo, hỗ trợ của tỉnh, 

sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân, 

UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện các biện pháp phòng, 

chống, kiểm soát dịch Covid-19, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho Nhân dân, 

không để xuất hiện dịch bệnh trong cộng đồng; đồng thời, thực hiện quyết liệt, 

đồng bộ các giải pháp cấp bách nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho người 

dân, doanh nghiệp, duy trì ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh, nên tình hình 

kinh tế - xã hội năm 2020 trên địa bàn thị xã vẫn giữ ổn định, một số lĩnh vực có 

bước phát triển; có 27/29 chỉ tiêu chủ yếu được HĐND thị xã Quyết nghị đã 

hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch. Kết quả thực hiện nhiệm vụ trên các 

lĩnh vực như sau: 

I. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND thị xã 

UBND thị xã tổ chức điều hành 379 phiên họp, hội nghị. Đã ban hành 

14.640 văn bản các loại (gồm 8.588 quyết định trên các lĩnh vực; 876 thông báo, 

báo cáo; 319 tờ trình; 08 chỉ thị; 197 kế hoạch, phương án; 27 công điện; 3.770 

công văn thường và 855 văn bản khác) để chỉ đạo, triển khai thực hiện nhiệm 

vụ. Các văn bản, tài liệu được chuẩn bị kịp thời, đảm bảo chất lượng, đáp ứng 

yêu cầu chỉ đạo, điều hành của UBND, Chủ tịch UBND thị xã đồng thời phục 

vụ các hội nghị Ban thường vụ Thị ủy, các kỳ họp HĐND thị xã, các hội nghị 

giao ban giải quyết những vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, quản 

lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, thu ngân sách nhà nước, phòng, 

chống dịch bệnh Covid-19. UBND thị xã đã phân công các đồng chí Phó Chủ 

tịch UBND thị xã, các Ủy viên UBND thị xã làm việc với các phường, xã để 

giải quyết những khó khăn, vướng mắc tại cơ sở, tham gia các hội nghị đối thoại 

với nhân dân nhằm giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB 

thực hiện dự án và phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh. Chỉ 

đạo các phòng, ban đội, đơn vị tham mưu xây dựng các chương trình trọng tâm, 

kế hoạch hành động, tài liệu văn kiện trình tại Đại hội Đảng bộ thị xã Nghi Sơn 

khoá XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025. 
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II. Về kinh tế- xã hội, quốc phòng - an ninh  

1. Về kinh tế 

1.1. Tăng trưởng giá trị sản xuất 

Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2020 theo giá so sánh 2010 ước tăng 

18,6%, trong đó: công nghiệp - xây dựng tăng 19,9%; dịch vụ tăng 8,3%; nông, 

lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 1,46%. Cơ cấu giá trị sản xuất ngành công nghiệp - 

xây dựng chiếm tỷ trọng 91,8%; các ngành dịch vụ chiếm tỷ trọng 5,9% và 

ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm tỷ trọng 2,3%. 

Không tính giá trị sản xuất của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài 

thì tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2020 là 12,77%, trong đó ngành công 

nghiệp- xây dựng tăng 16,6%; các ngành dịch vụ tăng 8,3% và ngành nông, lâm 

nghiệp tăng 1,46%. 

1.2. Công nghiệp- xây dựng 

Do tác động của dịch Covid-19, một số ngành công nghiệp gặp khó khăn, 

sản lượng sản phẩm sụt giảm đáng kể so với cùng kỳ do thiếu nguyên liệu, thị 

trường tiêu thụ bị thu hẹp, như: giày da, may mặc... tuy nhiên, hoạt động sản 

xuất các nhà máy sản xuất lọc hóa dầu, xi măng, thép... vẫn duy trì, sản xuất 

công nghiệp tăng khá so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành công nghiệp - xây 

dựng ước đạt 74.142 tỷ đồng, tăng 19,9% so cùng kỳ. Sản phẩm công nghiệp 

chủ yếu gồm xăng các loại 2,58 triệu tấn bằng 126% so cùng kỳ; dầu diezen 

3,98 triệu tấn bằng 125% so cùng kỳ; thép 915 nghìn tấn; dầu ăn thực vật 91,6 

nghìn tấn tăng 2,8 lần so năm 2019.  

1.3. Dịch vụ, thương mại 

Hoạt động bán lẻ hàng hóa các mặt hàng lương thực, thực phẩm vẫn duy 

trì và tiếp tục có bước tăng trưởng, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch 

vụ trên địa bàn ước đạt 8.360 tỷ đồng tăng 9,1% so cùng kỳ. Giá trị hàng hóa 

xuất khẩu ước đạt 784 triệu USD, bằng 86,5% so cùng kỳ, các mặt hàng xuất 

khẩu chủ yếu là các sản phẩm hóa dầu, giày da, xi măng... 

Tổ chức kiểm tra 73 cơ sở kinh doanh, qua kiểm tra phát hiện và ra quyết 

định xử phạt VPHC 60 cơ sở, thu nộp NSNN 120 triệu đồng, trị giá hàng tiêu 

hủy 5 triệu đồng. 

1.4. Sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy sản và xây dựng nông thôn mới 

Mặc dù chịu nhiều tác động của đại dịch bệnh Covid- 19, thời tiết và dịch 

bệnh nhưng phát triển nông nghiệp vẫn duy trì ổn định. Giá trị sản xuất nông, 

lâm nghiệp và thủy sản năm 2020 theo giá so sánh ước 2.007,5 tỷ đồng, tăng 

1,46 % so với cùng kỳ.  

 Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng 18.168 ha
1
 bằng 95,32% so cùng 

kỳ, bằng 90,84% kế hoạch. Tổng sản lượng lương thực có hạt ước đạt 51.324 

tấn, bằng 93,3 % kế hoạch, bằng 94,4% cùng kỳ. Tổng sản lượng lạc vỏ ước đạt 

6.084 tấn, vượt 1,4% kế hoạch, bằng 97,3% cùng kỳ. 

                                                 
1
 Gieo trồng Vụ đông 2.218,5ha, vụ chiêm xuân 9.123ha, vụ thu mùa 6.826. 
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Về chăn nuôi: Duy trì ổn định, sau khi khống chế hoàn toàn dịch tả lợn 

Châu phi, dịch cúm AH5N1 các hộ tiếp tục tái đàn để ổn định sản xuất
2
. Tổng 

đàn trâu, bò ước đạt 23.075 con, đạt 115,4% kế hoạch, tăng 0,5% cùng kỳ; Tổng 

đàn lợn ước đạt 50.151 con, bằng 100,3% kế hoạch, bằng 87,5% cùng kỳ. Tổng 

đàn gia cầm ước đạt 712.904 con, vượt 9,7% kế hoạch, tăng 23% cùng kỳ. 

Lâm nghiệp: Chỉ đạo các xã, đơn vị tăng cường bảo vệ và phát triển rừng; 

chủ động triển khai đồng bộ các giải pháp phòng cháy, chữa cháy rừng, các vụ 

cháy đều được phát hiện, dập tắt kịp thời
3
. Trồng mới được 385,4 ha rừng sản 

xuất, bằng 69,4% cùng kỳ, bằng 74,1 % kế hoạch. Chăm sóc rừng trồng mới: 

1.871,8 ha, vượt 38% cùng kỳ, tăng 39,6% cùng kỳ. Tổng diện tích rừng được 

bảo vệ 16.666,01 ha bằng 100% kế hoạch, tăng 5% cùng kỳ.  

Thủy sản: Tổng sản lượng khai thác và nuôi trồng thủy sản đạt 37.569 tấn 

vượt 17% kế hoạch, tăng 3% cùng kỳ, trong đó: Sản lượng khai thác đạt 34.800 

tấn vượt 16% kế hoạch, tăng 5% cùng kỳ, sản lượng nuôi trồng đạt 2.767 tấn, 

vượt 38% kế hoạch,bằng 79,3% cùng kỳ, Thu mua thủy sản đạt 98.347 tấn, bằng 

98% kế hoạch, bằng 98,35% cùng kỳ. Chế biến nước mắm đạt khoảng 10 triệu 

lít bằng 100% kế hoạch, bằng 100% cùng kỳ.  

Tổng tàu cá toàn thị xã là 2.249 tàu bằng 95% cùng kỳ
4
. 

- Công tác Đê điều và phòng chống thiên tai: Chỉ đạo nạo vét kênh tưới 

tiêu trên địa bàn phục vụ công tác phòng chống thiên tai với tổng khối lượng 

12.729,5m
3
; Tăng cường công tác bảo đảm an toàn công trình thủy lợi, quản lý 

đê điều và sẵn sàng hộ đê, chống lũ trên toàn thị xã năm 2020. 

- Xây dựng nông thôn mới: Chương trình MTQG xây dựng NTM được tập 

trung chỉ đạo quyết liệt và đạt được những kết quả tích cực. Năm 2020 hoàn 

thành xây dựng 02 xã Định Hải, Hải Nhân đạt chuẩn nông thôn mới. Bình quân 

toàn thị xã đạt 16/19 tiêu chí, tăng 01 tiêu chí/xã so với cùng kỳ năm 2019. 

1.5. Thu - chi ngân sách, tín dụng và thành lập mới doanh nghiệp 

- Thu ngân sách ước đạt 1.951 tỷ đồng, vượt 89,7% dự toán tỉnh giao, 

vượt 55,9% dự toán HĐND thị xã, tăng 20,9% so cùng kỳ, trong đó thu trên địa 

bàn ước đạt 645,3 tỷ đồng, vượt 106,8% dự toán tỉnh giao, vượt 20,6% dự toán 

HĐND thị xã giao, tăng 32,3% so cùng kỳ, thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 

1.159,2 tỷ đồng.  

- Chi ngân sách địa phương ước đạt 1.698,1 tỷ đồng, tăng 68,5% dự toán 

tỉnh giao, tăng 38,5% dự toán HĐND thị xã, tăng 15,2% so cùng kỳ, trong đó: 

Chi đầu tư XDCB 418,6 tỷ đồng, chi thường xuyên là 943,1 tỷ đồng, chi bổ sung 

ngân sách cấp phường là 323 tỷ đồng. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 

30.256 tỷ đồng, vượt 8,5% so kế hoạch năm. 

                                                 
2
 Bệnh cúm gia cầm H5N6 xảy ra tại 04 xã, phường: Mai Lâm, Trường Lâm, Ngọc Lĩnh, Hải Lĩnh đã tiêu hủy 

19.495 con gia cầm. Dịch tả lợn Châu Phi xuất hiện tại xã Phú Lâm, tiêu hủy 45 con lợn, tổng trọng lượng 1.188 

kg. Chỉ đạo các xã, phường tổ chức 02 đợt tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm. Tổ chức 4 đợt tổng vệ sinh tiêu 

độc, khử trùng phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, phun 4.851 lít hóa chất khử trùng. 
3
 Đã xảy ra 14 vụ cháy, trong đó có 05 vụ cháy gây thiệt hại đến tài nguyên rừng với diện tích 68 ha, diện tích 

rừng cháy không có khả năng phục hồi là 36,2 ha, diện tích rừng cháy có khả năng phục hồi là 21,2ha. 
4
 Tàu cá có chiều dài dưới 6m là 795 chiếc, tàu dài từ 06 đến dưới 12m là 536 chiếc, tàu dài từ 12 đến dưới 15m 

là 515 chiếc, tàu có chiều dài từ 15 đến dưới 24m là 350 chiếc, tàu có chiều dài từ 24m trở lên là 53 chiếc.  
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Huy động vốn của các tổ chức tín dụng trên địa bàn ước đạt 3.434 tỷ 

đồng
5
. Tổng dư nợ đạt 3.920 tỷ đồng

6
. Các tổ chức tín dụng đã triển khai thực 

hiện tốt các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã, người dân gặp khó khăn 

do ảnh hưởng của dịch Covid-19, đã cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn giảm lãi 

theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh. 

- Đến ngày 30/11/2020 thành lập mới được 126 doanh nghiệp, nâng tổng 

số doanh nghiệp đang hoạt động trên địa bàn là 868 doanh nghiệp. Ước cả năm 

thành lập được 150 doanh nghiệp, đạt 100% KH tỉnh giao, bằng 93,7% kế hoạch 

UBND thị xã giao. 

2. Công tác phát triển đô thị, quản lý đầu tư, xây dựng, quản lý quy 

hoạch, quản lý trật tư xây dựng, cấp phép xây dựng 

- Phát triển đô thị: Ngày 22/4/2020, Ủy ban Thường vụ Quốc hội ban 

hành Nghị Quyết số 933/NQ-UBTVQH về thành lập thị xã Nghi Sơn và các 

phường thuộc xã Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia chính thức trở thành Thị xã Nghi 

Sơn từ ngày 01/6/2020 với 31 đơn vị hành chính, gồm 16 phường và 15 xã.  

UBND thị xã đã phối hợp với các đơn vị tư vấn đẩy nhanh tiến độ lập quy 

hoạch phân khu đô thị trong KKT Nghi Sơn theo chỉ đạo của UBND tỉnh, dự 

kiến cuối quý 4/2020 trình UBND tỉnh thẩm định, dự kiến phê duyệt trong năm 

2020 và quý I năm 2021. 

- Quản lý đầu tư xây dựng: Đang triển khai đầu tư 152 dự án do UBND 

thị xã và UBND các xã, phường làm chủ đầu tư (trong đó: có 34 dự án chuyển 

tiếp, 118 dự án xây dựng mới). Kế hoạch đầu tư năm 2020 là 668,7 tỷ đồng, 

thực hiện được 521,6 tỷ đồng, đạt 78% kế hoạch, bằng 132% so cùng kỳ. Hỗ trợ 

UBND các xã, phường thiết kế 34,6 km đường giao thông nông thôn, với tổng 

mức đầu tư hơn 58,5 tỷ đồng, đầu tư được hơn 34,6 km, đạt 100%KH. Tiến độ, 

chất lượng các dự án đạt yêu cầu. 

 Phối hợp với Chủ đầu tư thực hiện tốt công tác đảm bảo ANTT, GPMB 

để đầu tư các dự án hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội (dự án Đô thị động lực, các 

tuyến đường giao thông, hệ thống chiếu sáng...) 

- Quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng:  

Tổ chức lập 05 quy hoạch phân khu đô thị khu kinh tế Nghi Sơn, gồm các 

Khu đô thị số 01, 05, 08, 09, 10; Phê duyệt 07 đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng 

tỷ lệ 1/500. Phối hợp Viện Quy hoạch - Kiến trúc Thanh Hóa tổ chức hội nghị 

công bố quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu tái định cư xã Hải Hà tại 

phường Xuân Lâm và Hải Bình, thị xã Nghi Sơn. Lập mặt bằng, phê duyệt quy 

hoạch chi tiết khu dân cư, xen cư 03 xã: Định Hải, Thanh Thủy, Trường Lâm; 

Điều chỉnh mặt bằng quy hoạch khu dân cư 03 xã, phường: Nghi Sơn, Tân 

Trường và Bình Minh. 

                                                 
5
 Trong đó, Ngân hàng nông nghiệp và PTNT chi nhánh Nghi Sơn 750 tỷ, Ngân hàng nông nghiệp và PTNT chi 

nhánh Tĩnh Gia 2.000 tỷ đồng, Ngân hàng chính sách - xã hội 184 tỷ, các tổ chức tín dụng khác 500 tỷ). 
6
 Trong đó: Ngân hàng nông nghiệp và PTNT chi nhánh Tĩnh Gia 1.720 tỷ, Ngân hàng nông nghiệp và PTNT chi 

nhánh Nghi Sơn 1.070 tỷ, Ngân hàng chính sách - xã hội 630 tỷ, các tổ chức tín dụng khác 500 tỷ). 
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Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, kiểm tra phát hiện và lập 

biên bản xử lý 59 trường hợp, giảm 33% so cùng kỳ
7
. Đã cấp 663 giấy phép xây 

dựng công trình nhà ở riêng lẻ cho nhân dân, tăng 91,6% so cùng kỳ. 

3. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường 

- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho 4.612 trường hợp, bằng 

91,8% so cùng kỳ
8
. Tiếp nhận, xử lý giao dịch bảo đảm cho 2.823 trường hợp 

bằng 49,7% so cùng kỳ
9
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

- Hoàn thành và trình UBND tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 

2020; Hoàn thành rà soát thống kê đất đai 5 năm giai đoạn 2015-2019 và lập bản 

đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trình UBND tỉnh phê duyệt. Xác định giá 

khởi điểm và tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất tại 09 xã, phường 
10

. 

- Trên địa bàn thị xã hiện có 22 đơn vị khai thác mỏ đang hoạt động chủ 

yếu là mỏ đá vôi, tập trung nhiều ở Trường Lâm và Tân Trường. Đã phối hợp 

với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và KCN 

tổ chức kiểm tra 39 lượt theo kế hoạch và theo phản ánh của nhân dân về công 

tác bảo vệ môi trường đối với 29 cơ sở sản xuất, kinh doanh của 25 đơn vị với 

39 lượt; về việc xả nước thải ra môi trường đối với 08 đơn vị; kiểm tra hoạt 

động khai thác khoáng sản đối với 03 tổ chức, cá nhân, kết quả: Đã ban hành 

Quyết định xử phạt hành chính trong lĩnh vực khoáng sản đối với Công ty CP 

Nhiệt điện Công Thanh với số tiền 80 triệu đồng; xử phạt trong lĩnh vực môi 

trường đối với 18 đơn vị, cá nhân với số tiền 48,5 triệu đồng. 

Thẩm định kế hoạch BVMT cho 14 dự án, tham gia Hội đồng báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, cải tạo phục hồi môi trường đối với 17 dự án. 

Khối lượng rác thải phát sinh trong năm 2020 là 53.927,05 tấn, đã thu 

gom, xử lý 51578,6 tấn, bằng 95,6% khối lượng, đạt 88% KH năm. 

4. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 

Trong năm, tổng số dự án đảm bảo về hồ sơ pháp lý và có yêu cầu thực 

hiện GPMB là 91 dự án, với tổng diện tích cần GPMB là 480,31 ha; kết quả 

GPMB đến ngày 02/12/2020: 

- Đã ký cam kết GPMB tại 67 dự án với diện tích là 433,18 ha, ban hành 

quyết định thu hồi đất 3.210  hộ gia đình, cá nhân; trình phê duyệt PABT 610,05 

tỷ/ 2.575 hộ; đã phê duyệt PABT 852,84  tỷ  đồng / 4.383 hộ (bao gồm chuyển tiếp 

năm 2019); chi trả 500,4 tỷ đồng/ 2.664 hộ, bằng 58,7% dự toán duyệt; đo đạc, 

kiểm kê: 503,27 ha/ 91 dự án; lập phương án bồi thường: 465,7 ha/ 90 dự án. 

                                                 
7
 Trong đó: 39 trường hợp không có GPXD, xây dựng sai giấy phép: 01 trường hợp, 16 trường hợp vi phạm và tổ 

chức tháo dỡ 03 trường hợp về lĩnh vực đất đai; Ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính 37 trường hợp 

với số tiền phạt là 974 triệu đồng, trong đó: xử phạt 30 cá nhân (số tiền là 732 triệu đồng) và 07 công ty (số tiền 

là 242 triệu đồng), đã thu nộp NSNN 250 triệu đồng. 
8
 Trong đó: Cấp mới 522 trường hợp; chuyển nhượng thừa kế, tặng cho 3.442 trường hợp; cấp đổi, cấp lại 648 

trường hợp; đính chính nội dung giấy chứng nhận 160 trường hợp. 
9
 Trong đó: Đăng ký thế chấp 1.736 trường hợp, xoá thế chấp 953 trường hợp; thay đổi nội dung thế chấp 134 

trường hợp. 
10

 Gồm: Tân Dân, Thanh Thủy, Hải Ninh, Xuân Lâm, Hải Thanh, Hải Hòa, Nghi Sơn, Nguyên Bình và Các Sơn. 
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Hoàn thành quyết toán kinh phí bồi thường, GPMB tại 20 dự án với tổng số tiền 

76,63 tỷ đồng. 

Hoàn thành bàn giao 441,13 ha tại 84 dự án, đạt 91,84% kế hoạch sau rà 

soát), ước đến ngày 31/12/2020 hoàn thành bàn giao 470,03 ha tại 87/91 dự án, 

đạt 97,86% kế hoạch sau rà soát; cao hơn so với cùng kỳ 2,18% (năm 2019 đạt 

95,68% kế hoạch). Còn lại 04/91 dự án chưa thực hiện GPMB trong năm 2020 

gồm: Dự án Cảng tổng hợp quốc tế gang thép Nghi Sơn tại Hải Thượng, Hải Hà; 

dự án hành lang tuyến băng tải than, kênh thoát nước và lấy nước làm mát thuộc 

dự án Nhiệt điện Công Thanh tại Hải Thượng, Hải Yến; dự án cửa hàng kinh 

doanh xăng dầu tại xã Hải Bình và dự án cửa hàng kinh doanh xăng dầu tại xã 

Xuân Lâm. 

- Xây dựng và thực hiện 06 phương án đảm bảo ANTT tại các dự án để thi 

công 04 dự án. Ban hành Quyết định cưỡng chế thu hồi đất đối với 156 hộ, tổ 

chức cưỡng tại 05 dự án. Giao đất TĐC cho 52 hộ, xét đất ở tái định cư cho trên 

100 hộ phải tái định cư. 

5. Về văn hoá -xã hội 

5.1. Công tác Giáo dục và Đào tạo 

- Thực hiện tốt "nhiệm vụ kép": Vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa tổ 

chức thực hiện hiệu quả nhiệm vụ năm học 2019-2020, triển khai thực hiện 

nhiệm vụ năm học 2020-2021; chỉ đạo tổ chức các kỳ thi trên địa bàn thị xã an 

toàn, nghiêm túc, đúng quy chế; Chất lượng giáo dục toàn diện tiếp tục chuyển 

biến tích cực, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,41%; điểm bình quân mỗi bài thi vào 

lớp 10 THPT đạt mục tiêu trên 5.0 điểm. 

- Hoàn thành giai đoạn 1 Đề án trường chất lượng cao TH&THCS Lương 

Chí, phát triển nhanh các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập; hoàn thành 

xây dựng mới 5 trường đạt chuẩn Quốc gia, gồm: Mầm non Thanh Sơn, Mầm 

non Hải Yến, Tiểu học Phú Sơn, THCS Hải Nhân và THCS Trúc Lâm. 

5.2. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch  

Tập trung chỉ đạo thông tin, tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch 

Covid- 19; các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, các ngày lễ lớn của đất 

nước, các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng các cấp. Đẩy mạnh ứng dụng 

CNTT trong cải cách hành chính, tăng cường dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 

mức độ 4 để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính. 

Tham gia triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội giai đoạn 2015 - 2020 tỉnh 

Thanh Hóa, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen. Thể thao thành tích cao 

đã đạt được nhiều giải thưởng quan trọng
11

. 

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa, thể thao, bảo tồn, gia đình, tổ chức 

lễ hội được đảm bảo; xây dựng kế hoạch khảo cổ di tích chùa Am Các (Định 

Hải) thực hiện trong năm 2021. Đề nghị Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch báo 

                                                 
11

 Các giải như: Tham gia các giải thi đấu Vovinam cấp tỉnh đoạt 02 HCV, 02 HCB, 01 HCĐ; giải võ cổ truyền 

đoạt 04 HCV, 02 HCB, 06 HCĐ xếp thứ ba toàn đoàn; giải thể thao gia đình toàn tỉnh đoạt 02 HCĐ; đoạt giải 

nhất giải bóng đá 07 người toàn tỉnh. 



7 

 

 

 

cáo UBND tỉnh cho tu bổ, tôn tạo chống xuống cấp di tích trên địa bàn thị xã 

giai đoạn 2021 - 2025 đối với 02 di tích cấp tỉnh, 03 di tích cấp Quốc gia.  

Các chỉ tiêu về phát triển sự nghiệp văn hóa đạt và vượt kế hoạch đề ra: Số hộ 

được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 74,6%, vượt 14,6%  kế hoạch 

tỉnh giao; Khu dân cư văn hóa, đạt 61,8%, vượt 6,8% kế hoạch tỉnh giao
12

.  

Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 500 tỷ đồng, giảm 210 tỷ so với cùng kỳ; 

với 420.000 lượt khách, giảm 255.000 lượt so với cùng kỳ. Số ngày khách lưu 

trú: 850.000 ngày, giảm 500.000 ngày. Trên địa bàn hiện có 124 cơ sở lưu trú du 

lịch đang hoạt động, các dự án đầu tư về du lịch đang được triển khai thực hiện 

theo đúng kế hoạch. 

Thực hiện tiếp nhận giải quyết, xử lý và ký số văn bản trên môi trường điện 

tử từ ngày 01/7/2020 đối với thị xã và từ ngày 01/9/2020 đối với cấp xã. Viễn 

thông trên địa bàn thị xã đảm bảo an toàn thông tin liên lạc phục vụ công tác 

lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền và của nhân dân. Trung tâm Văn hoá, Thông 

tin - Thể thao và Du lịch xây dựng 316 chương trình và 254 giờ phát sóng phát 

thanh, truyền hình chương trình địa phương. 

5.3. Công tác y tế, Chữ thập đỏ: Công tác khám, chữa bệnh đáp ứng nhu 

cầu của nhân dân, tổng số lượt khám, chữa bệnh 370.320 lượt, giảm 6% so với 

CK; công tác y tế dự phòng được đảm bảo, trong năm không có dịch bệnh lớn 

xảy ra trên địa bàn. Tập trung chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19. UBND 

thị xã bố trí 10 khu cách ly tập trung trên 500 giường. Kinh phí chi cho công tác 

phòng chống dịch Covid-19 khoảng 3,5 tỷ đồng. Tình hình dịch bệnh trên địa 

bàn được kiểm soát tốt, đến nay chưa phát hiện có người mắc bệnh Covid-19 
13

.  

Tổng số người tham gia BHYT là 235.831 người, đạt 90,08% dân số, bằng 

cùng kỳ năm 2019. Có thêm 03 xã, phường (Nguyên Bình, Hải Hòa và Hải Nhân) 

đạt “Bộ tiêu chí Quốc gia về Y tế xã giai đoạn đến năm 2020”, theo đó, toàn bộ 

31/31 xã, phường của thị xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế, vượt 30% KH. 

Công tác kiểm tra VSATTP được thực hiện thường xuyên, đã thành lập 

các đoàn công tác liên ngành và tổ chức kiểm tra 03 đợt với tổng số 646 cơ sở, 

trong đó đạt 634 cơ sở bằng 98,2%, xử lý vi phạm hành chính 12 cơ sở bằng 

1,8%, với số tiền xử phạt là 36 triệu đồng. Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều 

kiện ATTP cho 128 cơ sở (55 cơ sở sản xuất kinh doanh nông lâm thủy sản, 61 

cơ sở dịch vụ ăn uống và công nghệ thực phẩm 09 cơ sở). 
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 Có 56.100/66.802 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa, đạt 84%; cuối năm 2020 ước có 50.965/68.326 hộ 

được công nhận danh hiệu Gia đình văn hóa, đạt 74,6%,. Có 217/238 thôn đăng ký xây dựng thôn văn hóa, đạt 

91,2%; cuối năm 2020 ước có 147/238  thôn được công nhận danh hiệu thôn văn hóa, đạt 61,8%,. Chỉ đạo xã 

Nghi Sơn tổ chức phát động xây dựng “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”, đạt 100% kế hoạch tỉnh giao. Có 

20/13 cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng đạt chuẩn văn hoá, vượt 53% kế hoạch tỉnh giao. Toàn thị xã đã khai 

trương, đăng ký xây dựng làng văn hoá, cơ quan, đơn vị văn hóa đến năm 2020 là 82 đơn vị (trong đó: 217 thôn, 

26 cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, 94 trường học, 17 cơ quan UBND xã, phường và 28 xã, phường).  
13

 Lũy kế thực hiện khai báo y tế là 6.512 người; số người nghi ngờ cách ly điều trị tại các cơ sở y tế là 36 người 

(xét nghiệm âm tính với Covid-19 và ra viện 36 người); số người thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly 

của thị xã là 433 người; số người đã hết thời gian cách ly 14 ngày là 409 người; Số người hiện tại đang được 

cách ly tập trung 24 người (tại khu cách ly tập trung cơ sở 1 trạm y tế Hải Hòa là 17; khu cách ly tại khách sạn 

Anh Phát 3 là 07 người) hiện tại sức khỏe bình thường; số người thực hiện cách ly tại nhà, nơi lưu trú theo quy 

định là 1.663 người, đã hết thời gian cách ly 14 ngày là 1.662 người, hiện đang cách ly tại nhà, nơi lưu trú 01 

người. 
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Chỉ đạo xây dựng 04 chuỗi mô hình an toàn thực phẩm (01 chuỗi lúa gạo, 

01 chuỗi rau quả, 01 chuỗi thịt, 01 chuỗi thủy sản) với kết quả tổng chỉ tiêu, tiêu 

dùng thông qua chuỗi là 18.166 tấn/30.010 tấn, bằng 60,5% KH
14

. Công tác Chữ 

thập đỏ được quan tâm kịp thời 
15

. 

5.4. Công tác lao động, thương binh và xã hội:  

Giải quyết việc làm mới cho 3.243 người vượt chỉ tiêu kế hoạch 243 lao 

động, trong đó xuất khẩu lao động 95 người bằng 63% kế hoạch. Hỗ trợ 417 

triệu đồng cho 139 người đi lao động làm việc ở nước ngoài theo chính sách.  

Chi trả trợ cấp hàng tháng cho các đối tượng chính sách, người có công 

với tổng số tiền 81 tỷ đồng; tổ chức cho 380 người có công đi điều dưỡng tập trung. 

Chi trả 42,42 tỷ đồng cho 43.065 đối tượng bị ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid-19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ. Cấp hỗ trợ 

tiền điện cho 2.698 hộ nghèo với tổng số tiền là 1,8 tỷ đồng; trợ cấp cho 10.175 

đối tượng BTXH với tổng kinh phí 53 tỷ đồng; trợ cấp 73 tấn gạo cho 3.657 hộ 

gia đình hộ nghèo, đối tượng BTXH... Cấp 180.261 thẻ BHYT cho các đối tượng: 

Người có công, người nghèo, bảo trợ xã hội, người ở xã bãi ngang, xã đảo... 

6. Công tác nội vụ, tôn giáo, cải cách hành chính, tiếp nhận và giải quyết 

thủ tục hành chính, dân tộc, miền núi; tư pháp, thanh tra, tiếp công dân 

6.1. Công tác nội vụ, tôn giáo: 

Rà soát bổ sung quy hoạch lãnh đạo quản lý các phòng, ban, đội, đơn vị 

sự nghiệp trực thuộc UBND thị xã giai đoạn 2020 - 2025, trong đó bổ sung quy 

hoạch 51 người, đưa ra khỏi quy hoạch 23 người. Thực hiện quy trình bổ nhiệm, 

bổ nhiệm lại các chức danh trưởng, phó phòng ban UBND thị xã, kiện toàn các 

chức danh chủ chốt cấp xã (Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND)
16

. 

Xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực thị xã Nghi Sơn 

năm 2020. Bàn giao Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất về Sở Tài nguyên 

Môi trường. Hoàn thành Đề án thành lập và kiện toàn nhân sự phòng Kinh tế, 

phòng Quản lý đô thị và Trung tâm Văn hóa thông tin - Thể thao và du lịch. 

Ban hành Quyết định khen thưởng cho 311 tập thể và 828 cá nhân có 

thành tích xuất sắc trong công tác. Công nhận danh hiệu công dân kiểu mẫu cho 

241 cán bộ giáo viên ngành giáo dục năm học 2019 -2020; Chỉ đạo các đơn vị 
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 Xây dựng được 30/51 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm ATTP đạt 58,8% KH; đang triển khai thực hiện 23 chợ, 

đã thực hiện 08/08 cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn, đạt 100%KH; đã thực hiện được 27/16 Bếp ăn tập 

thể ATTP, vượt 68,7% so với kế hoạch. Về xây dựng xã, phường ATTP: 06/23 xã đã hoàn thành: Anh Sơn, Định 

Hải, Hải An, Hải Nhân, Ninh Hải và Trúc Lâm. 
15

 Dịp Tết đã cấp 3.646 suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá hơn 1 tỷ đồng. Cứu trợ khẩn 

cấp và trợ giúp nhân đạo cho 25 gia đình khó khăn đột xuất, gặp rủi ro trong cuộc sống, tổng số tiền 30 triệu 

đồng. Tổ chức hiến máu tình nguyện năm 2020, kết quả đạt 1285/800 đơn vị máu (250ml) vượt 60% KH tỉnh 

giao. Hội chữ thập đỏ toàn thị xã đã hỗ trợ ứng phó với dịch bệnh Covid-19 với tổng giá trị là 650 triệu đồng. 
16

 Trong đó miễn nhiệm 16 trường hợp; bổ nhiệm mới 27 trường hợp. Điều động 31 công chức cấp xã, 5 Hiệu 

trưởng các trường Tiểu học và THCS; tuyển dụng 11 viên chức Đội kiểm tra quy tắc xây dựng thị xã, 31 giáo 

viên văn hóa tiểu học, 216 giáo viên mầm non. Chấm dứt 17 hợp đồng lao động ngoài chỉ tiêu biên chế làm việc 

tại UBND thị xã Nghi Sơn theo Chỉ thị 14/CT-UBND ngày 09/9/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh, tuyển dụng 04 

hợp đồng lao động làm việc tại Văn phòng HĐND&UBND thị xã Nghi Sơn theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP 

ngày 17/11/2000 của Chính phủ. 
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hoàn thiện hồ sơ công nhận danh hiệu “cơ quan, đơn vị kiểu mẫu” cho 16 đơn vị 

trình Chủ tịch UBND tỉnh công nhận. 

Chỉ đạo các tập thể cá  nhân kiểm điểm trách nhiệm trong thực hiện nhiệm 

vụ quản lý nhà nước tại các xã Hải Thanh, Nguyên Bình, Thanh Sơn, Trường 

Lâm và Ban GPMB, HT&TĐC thị xã. Tổ chức thăm hỏi, tặng quà chức sắc, 

chức việc các tôn giáo, cán bộ cốt cán vùng giáo, chỉ đạo giải quyết các vấn đề 

phát sinh về công tác tôn giáo
17

 . 

6.2. Công tác tiếp nhận và giải quyết TTHC, dân tộc, miền núi:  

- Tiếp nhận và giải quyết là 7.373 hồ sơ của công dân và đơn vị (tiếp nhận 

mới 6.394 hồ sơ); hồ sơ giải quyết đúng hạn 6.996 hồ sơ, trả quá hạn 294 hồ sơ, 

giải quyết quá hạn 14 hồ sơ, đang giải quyết chưa đến hạn 69 hồ sơ, đạt 96% hồ 

sơ thực hiện. 

- Triển khai cung cấp các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 

vượt chỉ tiêu tỉnh giao, tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức và công dân trong 

việc thực hiện các TTHC trên môi trường điện tử. Mức độ 3: Đạt 59% (cao hơn 

29% so với tỉnh giao), Mức độ 4: Đạt tỉ lệ 20% (cao hơn 10% so với tỉnh giao).  

- Đôn đốc, chỉ đạo các xã thực hiện công tác dân tộc, miền núi đảm bảo 

theo quy định. Thăm hỏi, gặp gỡ người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

nhân dịp lễ, tết. 

6.3. Công tác thanh tra; tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết đơn thư, 

khiếu nại, tố cáo 

- Công tác thanh tra: Tổ chức 13 cuộc thanh tra (bằng 100% kế hoạch), 

trong đó 10 cuộc thanh tra theo kế hoạch (tăng 02 cuộc, tăng 25% so với cùng kỳ), 

03 cuộc thanh tra đột xuất. Kết quả: Ban hành 08 kết luận thanh tra; đang tiến hành 

05 cuộc thanh tra. Phát hiện vi phạm: 07 đơn vị/13 cuộc, thu hồi 74 triệu đồng. 

- Công tác tiếp công dân: Đã tiếp 628 lượt với 1.023 người, 628 vụ việc, 

trong đó UBND thị xã tiếp 273 lượt, 662 người, với 273 vụ việc; chỉ đạo UBND 

cấp xã tiếp 355 lượt, với 361 người đến khiếu nại, kiến nghị với 355 vụ việc. 

- Tiếp nhận và giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo: Tiếp nhận 852 đơn 

thư khiếu nại, tố cáo, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý 729 đơn (đơn khiếu nại 

706 đơn, đơn tố cáo là 23 đơn), tăng 107 đơn, tăng 16,6% so với cùng kỳ. 

+ Kết quả giải quyết đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền: Tổng số đơn khiếu 

nại thuộc thẩm quyền 558/729 đơn, bằng 558 vụ việc; đã giải quyết 513/558 vụ, 

đạt 92%; đang giải quyết là 45 vụ, trong đó: Số vụ việc giải quyết bằng quyết 

định hành chính 111 vụ, số vụ giải quyết thông qua giải thích thuyết phục, văn 

bản trả lời, hướng dẫn là 402 vụ. UBND thị xã giải quyết 310 đơn 335 đơn 

thuộc thẩm quyền, đạt 92,5 %, đang giải quyết 25 đơn. UBND các phường, xã 

giải quyết 203/223 đơn thuộc thẩm quyền, đạt 91%, đang giải quyết 20 đơn. 

                                                 
17

 Giải quyết đối với giáo họ Lương Điền xã Tùng Lâm xây dựng sai giấy phép xây dựng; giáo họ Phượng Áng 

xã Thanh Sơn xây dựng trái phép; việc thuyên chuyển linh mục giáo xứ Nghi Sơn và giáo xứ Ba Làng; việc chia 

tách đối với giáo xứ Ba Làng, phường Hải Thanh và giáo xứ Hoài Yên, phường Hải Châu... 
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Trong đó: Số vụ khiếu nại đúng 1 phần là 17 vụ (3,3%), khiếu nại đúng 34 vụ 

(6,7%), số vụ việc khiếu nại sai 462 vụ (90%). 

+ Kết quả giải quyết đơn tố cáo thuộc thẩm quyền: Tổng số đơn tố cáo 

thuộc thẩm quyền 18 đơn, bằng 18 vụ việc, tăng 04 đơn, tăng 22% so với cùng 

kỳ. Kết quả: Đã giải quyết 18/18 đơn, đạt 100%, thu hồi số tiền 41 triệu đồng. 

Trong đó số vụ tố cáo đúng 02 vụ, bằng 11,2%, tố cáo sai 16 vụ, bằng 88,8%. 

6.4. Công tác tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật  

Ban hành 226 quyết định, gồm: 193 quyết định XPVPHC (tổng số tiền  xử 

phạt 2,8 tỷ đồng), 03 quyết định phê duyệt phương án cưỡng chế, 01 quyết định 

công nhận xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật, 07 quyết định thu hồi hủy bỏ 

các loại văn bản, giấy tờ, 05 quyết định phê duyệt phương án đảm bảo an ninh 

trật tự chống tái lấn chiếm sau cưỡng chế thu hồi đất, 03 quyết định khám nơi 

cất dấu tang vật, phương tiện vi phạm, 02 quyết định cưỡng chế xử lý vi phạm 

hành chính, 12 quyết định trong các lĩnh vực khác.  

Tổ chức 165 cuộc tuyên truyền với 12.560 lượt người tham dự về các lĩnh 

vực, phát 5.214 tài liệu về phổ biến giáo dục pháp luật. Tổ chức các hội nghị 

triển khai các Luật, Nghị quyết được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp 

thứ 8; hội nghị quán triệt, triển khai Luật về tín ngưỡng, tôn giáo năm 2020 với 

220 người tham dự; hội nghị tập huấn công tác hộ tịch cho lãnh đạo, công chức 

các xã, phường trên địa bàn với 110 người tham dự; hội nghị tập huấn pháp luật 

cho cán bộ, công chức, tuyên truyền viên pháp luật của 05 xã (Hải Ninh, Hải 

Thanh, Hải Thượng, Tùng Lâm, Tân Trường) với 280 người tham dự; hội nghị 

tập huấn nghiệp vụ cho hòa giải viên cơ sở, báo cáo viên, tuyên truyền viên pháp 

luật với 270 người tham dự. Ban hành quyết định công nhận 19 xã, thị trấn đạt 

chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019. Số xã, phường đạt chuẩn tiếp cận pháp luật 

năm 2020, ước đạt đạt 25 xã, phường (80,6%), tăng 19,3% (6 xã, phường) so với 

năm 2019, đạt 100,6% KH. 

Công tác hộ tịch, chứng thực được thực hiện kịp thời, đúng quy định, 

không có hồ sơ quá hạn. Đã thực hiện việc kết nối liên thông đăng ký khai sinh 

để cấp thẻ bảo hiểm y tế cho trẻ em dưới 6 tuổi; Duy trì tốt công tác đăng ký và 

quản lý hộ tịch trên phần mềm đăng ký và quản lý hộ tịch, phần mềm thống kê tư 

pháp; triển khai thực hiện chứng thực điện tử trên cổng dịch vụ công quốc gia. 

7. Công tác quốc phòng -an ninh  

7.1. Quốc phòng: Tổ chức lực lượng thường trực 24/24, thường xuyên 

luyện tập các phương án sẵn sàng chiến đấu, kịp thời xử lý các tình huống, 

không để xảy ra bị động, bất ngờ. Khảo sát, định giá phương tiện tàu thuyền 

tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo theo Nghị định số 30, 130 của Chính phủ, 

bồi dưỡng tập huấn cho 100 nhân lực và 10 phương tiện tàu thuyền sẵn sàng 

nhận nhiệm vụ khi có lệnh. Bàn giao 206 thanh niên nhập ngũ bảo đảm 100% 

chỉ tiêu được giao. Hoàn thành chương trình huấn luyện đối với 2.257 dân quân 

tự vệ, 717 dự bị động viên, đạt 100% chỉ tiêu. Tổ chức triển khai tập huấn Nghị 

định số 02/2019/NĐ-CP ngày 02/01/2019 của Chính phủ về phòng thủ dân sự và 

hoàn thành hệ thống kế hoạch bảo đảm cho kế hoạch chuyển trạng thái sẵn sàng 
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chiến đấu, quy hoạch khu vực phòng thủ. Trên tuyến biển, hải đảo Bộ đội biên 

phòng đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng tăng cường tuần tra, 

kiểm soát, nắm bắt tình hình, đảm bảo an ninh, trật tự. 

7.2. Công tác đảm bảo an ninh - trật tự - ATGT 

- An ninh - trật tự 

+ Hoàn thành kế hoạch điều động 134 Công an chính quy về làm Công an 

các phường, xã. Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện đảm bảo an toàn 

ANTT phục vụ Đại hội Đảng các cấp và đảm bảo an toàn cho lễ khởi công, 

khánh thành các dự án chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hoá lần thứ XIX 

tại 03 dự án
18

. Chỉ đạo triển khai thực hiện các Đề án do UBND tỉnh ban hành
19

.  

+ Đã có 3.306 lượt người và 05 đoàn công tác nước ngoài đến làm việc, 

có 30 phụ nữ lấy chồng Trung Quốc về thăm thân, qua kiểm tra, theo dõi chưa 

phát hiện nghi vấn 

+ An ninh trật tự trên địa bàn được đảm bảo, đã phát hiện, tiếp nhận và xử 

lý 331 vụ (tăng 7,1% CK), với 433 đối tượng
20

.  

- Công tác đảm bảo trật tự ATGT:   

+ Xây dựng và triển khai thực hiện có hiệu quả 98 phương án tuần tra 

kiểm soát đảm bảo TTATGT - TTCC; tổ chức kiểm tra phát hiện lập biên bản vi 

phạm 10.513 trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông, ra quyết định xử 

phạt 10.011 trường hợp thu nộp kho bạc 4,2 tỷ đồng; trong đó xử lý 366 trường 

hợp xe chở quá khổ, quá tải trọng, làm rơi vãi vật liệu, 160 trường hợp vi phạm 

nồng độ cồn. Chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ đảm bảo trật tự an toàn giao thông 

trên địa bàn các xã; tổ chức 02 đợt cao điểm giải tỏa hành lang, chống lấn chiếm 

lòng lề đường, vỉa hè. 

+ Đã xảy ra 126 vụ tai nạn giao thông và va chạm giao thông đường bộ, 

làm chết 44 người, bị thương 92 người, hư hỏng 120 phương tiện giao thông, so 

với cùng kỳ năm 2019, TNGT giảm trên 2 tiêu chí: giảm 19,2% về số vụ 

(126/156), giảm 36% về số người bị thương (92/125), số người chết bằng cùng 

kỳ; xảy ra 02 vụ TNGT đường sắt, làm 01 người chết, 01 người bị thương, hư 

hỏng 01 phương tiện; tình hình giao thông đường thuỷ nội địa được đảm bảo. 

8. Công tác phối hợp với Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể cấp thị xã 

UBND thị xã phối hợp chặt chẽ với UBMTTQ và các đoàn thể chính trị 

trong tuyên truyền, vận động nâng cao ý thức trách nhiệm, kỷ luật kỷ cương 

hành chính trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn cho cán bộ, đoàn 

viên, hội viên và trong việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các chủ 

trương đường lối, chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước, công tác giải phóng 

mặt bằng, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, quản lý đất đai, môi trường, 

                                                 
18

Gồm:  Nhà máy luyện cán thép Nghi Sơn, dây chuyền 1 nhà máy xi măng Đại Dương và Cảng tổng hợp Quang Trung. 
19

 Gồm Đề án“đảm bảo an ninh, trật tự khu kinh tế Nghi Sơn” giai đoạn 2021 - 2025; Đề án “phòng ngừa, giải 

quyết đình công, tập trung đông người trái pháp luật, phá rối an ninh, trật tự của người lao động trong các doanh 

nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hoá” giai đoạn 2021 - 2025. 
20

 Trong đó: Tội phạm xâm phạm trật tự xã hội 218 vụ (giảm 29,4% số vụ), 251 đối tượng; tội phạm ma túy 62 

vụ (tăng 55% CK), 131 đối tượng; tội phạm vi phạm pháp luật và kinh tế chức vụ 21vụ (giảm 22,2% CK), 21 đối 

tượng; tội phạm môi trường 30 vụ (giảm 3,2% số vụ), 30 đối tượng. 
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khoáng sản đẩy mạnh phát triển sản xuất, phòng chống dịch bệnh Covid-19; tổ 

chức các hoạt động chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp. Kịp thời cổ vũ, biểu 

dương các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước; các hoạt 

động đền ơn đáp nghĩa, từ thiện xã hội, chăm lo người nghèo, các đối tượng 

chính sách, gia đình có hoàn cảnh khó khăn, qua đó đã góp phần thực hiện tốt 

nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Phối hợp trong việc vận động cán bộ, đảng viên và nhân dân tích cực ủng 

hộ đồng bào miền trung bị thiệt hại do bão, lũ gây ra, đã vận động quyên góp 

được 1 tỷ đồng tiền mặt và hàng hóa, nhu yếu phẩm trị giá 3 tỷ đồng. 

II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

- Việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ được giao ở một số nhiệm 

vụ tại các phòng, ban, đội chưa kịp thời, chưa đáp ứng được yêu cầu; sự phối 

hợp trong giải quyết công việc và nhiệm vụ được giao giữa các phòng, ban còn 

hạn chế, nhất là trong công tác trình và thẩm định bồi thường GPMB các dự án. 

- Chưa tìm ra giải pháp khắc phục tình trạng bỏ ruộng hoang hóa. Đầu tư 

các phương tiện, công cụ đánh bắt và ứng dụng trình độ khoa học kỹ thuật trong 

khai thác, nuôi trồng thủy sản còn hạn chế; tại các phường Ninh Hải, Hải Thanh, 

Bình Minh các hộ xây dựng trại nuôi tôm tự phát vi phạm quy hoạch, gây ô 

nhiễm môi trường chưa được xử lý dứt điểm. 

- Trách nhiệm trong quản lý nhà nước về đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự 

xây dựng tại một số xã, phường còn hạn chế, thiếu tính chủ động, có biểu hiện 

ngại khó, đùn đẩy trách nhiệm, không kịp thời tổ chức các biện pháp ngăn chặn 

và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm như: Trường Lâm,Tùng Lâm, Tân 

Trường, Xuân Lâm, Hải Thanh. Hoạt động khai thác khoáng sản, đất, cát trái 

phép còn diễn ra tại Hải Nhân, Phú Lâm... 

- Công tác tuyên truyền về quản lý đất đai, quản lý quy hoạch, trật tự xây 

dựng, cấp phép xây dựng ở một số xã chưa hiệu quả, chưa tác động đến ý thức 

chấp hành pháp luật, một bộ phận nhân dân còn hạn chế trong việc xin cấp phép 

trước khi xây dựng, dẫn đến còn nhiều hộ xây dựng không phép. Năm 2020 còn 

lại 03 xã và 02 phường không phát sinh hộ xin cấp phép xây gồm: Hải Thượng, 

Tĩnh Hải, Phú Lâm, Phú Sơn, Anh Sơn.  

- Công tác chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu theo Pháp lệnh giao còn hạn chế, 

như: Diện tích đất tích tụ, tập trung để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, xây 

dựng Nông thôn mới; tiến độ thực hiện các chỉ tiêu về ATTP chuyển biến chậm, 

đặc biệt là tiêu chí xây dựng 04 chuỗi cung ứng, các cửa hàng, chợ, xã ATTP, tỷ 

lệ tiêm phòng thấp. 

- Hoạt động tôn giáo còn có diễn biến phức tạp, tình trạng hiến tặng đất cho 

cơ sở tôn giáo còn bất cập. 

- Việc triển khai thực hiện chính quyền điện tử theo Chỉ thị số 15/CT-

UBND ngày 18/5/2020 của UBND tỉnh Thanh Hóa tại một số phường, xã chưa 

đáp ứng yêu cầu đề ra, còn 03 xã đạt tỷ lệ ký số dưới 50%, gồm: Hải Ninh, 

Nguyên Bình và Ngọc Lĩnh. 
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- Chưa có giải pháp khắc phục cơ bản tình trạng thiếu giáo viên, nhất là 

giáo viên văn hóa tiểu học; công tác khảo sát, đánh giá năng lực đội ngũ cán bộ 

quản lý trường học, giáo viên, nhân viên chưa tổ chức thực hiện quyết liệt; năng lực 

chuyên môn và hiệu quả công tác của một bộ phận cán bộ quản lý, giáo viên, nhân 

viên chưa đáp ứng yêu cầu. Tiến độ đầu tư cơ sở hạ tầng trường lớp chưa theo kịp 

sự phát triển quy mô số lớp, số học sinh nên vẫn thiếu nhiều phòng học và các công 

trình thiết yếu khác. Công tác quản lý nhà nước về giáo dục ở một số địa bàn chưa 

tốt; tình trạng thực hiện không đúng các khoản thu trong nhà trường vẫn còn.  

2. Nguyên nhân 

2.1. Nguyên nhân khách quan:  

- Tình hình dịch bệnh Covid -19 đã ảnh hưởng đến mọi mặt đời sống kinh 

tế - xã hội của thị xã. Dịch tả lợn Châu Phi kéo dài, dịch cúm gia cầm A/H5N6 

đã gây thiệt hại cho sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi; thời tiết cực đoan, nắng 

nóng kéo dài, thiên tai bão lũ diễn biến bất thường ảnh hưởng không nhỏ phát 

triển kinh tế, xã hội của địa phương.  

- Các quy hoạch phân khu chưa được lập kịp thời, vì vậy chưa có cơ sở để 

cấp giấy phép xây dựng có thời hạn đối với trường hợp các hộ dân có đất ở 

nhưng không phù hợp với quy hoạch chung được phê duyệt, dẫn đến nhiều hộ 

dân kiến nghị và khó khăn trong công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng.  

- Công tác xử lý các trường hợp vi phạm trật tự xây dựng tại các xã gặp nhiều 

khó khăn, do các xã không có các phương tiện, thiết bị để xử lý ngay tại chỗ. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan: 

- Một số cấp ủy, chính quyền, cá nhân chưa quyết liệt trong thực hiện 

nhiệm vụ được giao; Sự phối hợp giữa các phòng, ban, các xã, phường trong 

việc giải quyết công việc có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ, kịp thời; kỷ luật, kỷ 

cương hành chính trong thực hiện nhiệm vụ tại một số đơn vị chưa nghiêm, còn 

có biểu hiện né tránh, đùn đẩy, tinh thần trách nhiệm chưa cao ở một bộ phận 

công chức. 

- Các xã, phường không dám chịu trách nhiệm, còn có tư tưởng trông chờ, 

ỷ lại trong việc xác định nguồn gốc đất phục vụ công tác GPMB các dự án trên 

địa bàn; chưa tập trung chỉ đạo quyết liệt, chưa nhận thức đúng về tầm quan trọng 

của việc thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn ATTP; các cơ sở chăn nuôi, đặc biệt là 

các gia trại, trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm có tiêm phòng do các công ty 

cung ứng thức ăn chăn nuôi cung cấp tuy nhiên không chứng minh được hóa đơn 

mua vắc xin, không tổng hợp vào kết quả tiêm dẫn đến tỷ lệ tiêm phòng thấp. 

- Công tác phối hợp giữa Ban Quản lý khu kinh tế Nghi Sơn và UBND thị 

xã Nghi Sơn và UBND các xã, phường trong quản lý quy hoạch, quản lý trật tự 

xây dựng đã được quan tâm và tích cực hơn, tuy nhiên biện pháp phối hợp còn 

chưa thực sự hiệu quả. 
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Phần thứ hai 

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2021 

Năm 2021 là năm đầu thực hiện chính quyền đô thị và thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Bên cạnh 

những thuận lợi, thị xã vẫn còn những nhiều khó khăn, thách thức, đó là: Nền kinh 

tế trong nước, trong tỉnh dự báo tiếp tục gặp nhiều khó khăn, thách thức do ảnh 

hưởng của dịch bệnh covid-19. Trên địa bàn thị xã chất lượng tăng trưởng còn thấp, 

chất lượng nguồn nhân lực chưa cao, doanh nghiệp trên địa bàn chủ yếu là doanh 

nghiệp nhỏ và vừa; thiên tai, dịch bệnh, biến đổi khí hậu... là những yếu tố tác động 

bất lợi đến phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. 

I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Mục tiêu chung 

Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp 

khôi phục và phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh sau dịch bệnh covid-19; 

tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; thu hút tối đa và sử dụng có hiệu quả các 

nguồn lực cho đầu tư phát triển, tạo đột phá về hệ thống kết cấu hạ tầng đô thị. 

Khẩn trương triển khai thực hiện 04 chương trình trọng tâm, 02 khâu đột phá
21

; 

các Đề án, Kế hoạch được HĐND Nghị quyết. Nâng cao chất lượng các hoạt 

động văn hóa - xã hội; bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống vật chất và tinh 

thần của Nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường, chủ 

động phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, 

giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. Phấn đấu năm 2021 thị xã Nghi 

Sơn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, tạo khí thế trong thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu Nghị quyết Đại hội đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu  

2.1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất đạt từ 19,8% trở lên, trong đó nông, lâm, 

thủy sản tăng 2,3%; công nghiệp - xây dựng tăng 20,2%; dịch vụ tăng 20%. 

2.2. Thu nhập bình quân đầu người 53 triệu đồng/người/năm. 

2.3. Sản lượng lương đạt 50.000 tấn trở lên. 

2.4. Tích tụ ruộng đất 220 ha. 

2.5. Giá trị sản phẩm trên 1,0 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 

100 triệu đồng. 

2.6. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 48.400 tỷ đồng. 

2.7. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tăng từ 12% trở lên so với 

HĐND tỉnh giao. 

2.8. Phát triển doanh nghiệp, thành lập mới 180 doanh nghiệp trở lên. 

2.9. Thêm 01 xã đạt chuẩn NTM; 01 xã đạt NTM nâng cao. 

                                                 
21

 4 Chương trình trọng tâm, gồm: Chương trình phát triển đô thị và kinh tế đô thị; Giải phóng mặt bằng và sắp 

xếp lại dân cư; Phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới; Phát triển kinh tế biển và phát triển du lịch; 2 

Khâu đột phá về "đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính" và "về đổi mới, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức, viên chức". 
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2.10. Tỷ lệ đô thị hóa 78% trở lên. 

2.11. Tỷ lệ cứng hóa đường GTNT 83%. 

2.12. Tỷ lệ tăng dân số dưới 1%. 

2.13. Tỷ lệ lao động nông nghiệp 24,4%. 

2.14. Tỷ lệ lao động được đào tạo đạt 68%; giải quyết việc làm cho 5.000 

lao động, 150 lao động xuất khẩu. 

2.15. Số xã, phường đạt tiêu chí ATTP: 35,4% (05 xã), trong đó, tỷ lệ xã, 

phường đạt tiêu chí ATTP nâng cao là 3,2% (1 xã); số xã, phường đạt bộ tiêu chí 

Quốc gia về y tế theo chuẩn mới 16,1% (05 xã). 

2.16. Xây dựng mới 05 trường đạt chuẩn quốc gia và công nhận lại 11 trường.  

2.17. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (theo thể cân nặng) dưới 9,6%. 

2.18. Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế đạt 91% trở lên. Tỷ lệ dân số trong độ 

tuổi lao động tham gia BHXH trên 30%. 

2.19. Tỷ lệ nhà ở kiên cố + bán kiên cố là 90%. 

2.20. Giảm tỷ lệ hộ nghèo 1,5% trở lên (theo chuẩn mới). 

2.21. Tỷ lệ xã, phường, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu đạt 6,0%. 

2.22. Tỷ lệ che phủ rừng 35%. 

2.23. Dân số được dùng nước hợp vệ sinh đạt 97%; trong đó tỷ lệ dùng 

nước sạch đạt 95%. 

2.24. Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh hoạt đạt 90% trở lên; tỷ lệ các 

cơ sở sản xuất mới xây dựng có trạm xử lý nước thải đạt 85%. 

2.25. Tỷ lệ khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về 

ANTT đạt 73%; Xây dựng xã, phường an toàn làm chủ, sẵn sàng chiến đấu đạt 95%. 

2.26. Xã phường đạt tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật đạt 80,6% 

2.27. Sản lượng khai thác, nuôi trồng thuỷ sản đạt 32.000 tấn. 

2.28. Tổng đàn gia súc, gia cầm: Đàn lợn: 50.000 con; Trâu, bò: 20.000 

con, Gia cầm: 650.000 con. 

2.29. Các chỉ tiêu về văn hóa: 

- Phát động xây dựng “Phường đạt chuẩn văn minh đô thị”: 01 phường; 

được công nhận: 01 phường; Xã được công nhận "Xã đạt chuẩn văn hoá nông 

thôn mới”: 02 xã; 

- Đăng ký xây dựng thôn văn hoá: 195 thôn; được công nhận 130 thôn; 

- Đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá: 06; 

được công nhận giai đoạn 2020 - 2021 và 2017 - 2021 là 10 cơ quan, đơn vị; 

- Số Gia đình đăng ký xây dựng GĐVH: 65%, được công nhận 60%;  

II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành từ thị xã đến cơ sở 

1.1. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và Đại 

hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Xây dựng, hoàn thiện 

các chương trình, kế hoạch hành động thực hiện các chương trình trọng tâm, các 
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khâu đột phá theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 

2020 - 2025. Rà soát, đề xuất sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đã ban hành 

nhưng không còn phù hợp; đồng thời nghiên cứu, xây dựng, ban hành các cơ chế, 

chính sách mới nhằm phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.  

1.2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải xuyên suốt từ thị xã đến các phường, 

xã, người đứng đầu phải quyết tâm trong ý chí, quyết liệt trong lãnh đạo điều 

hành; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Lấy kết quả thực hiện nhiệm 

vụ chính trị được giao làm thước đo về năng lực chuyên môn, bản lĩnh chính trị 

và đánh giá kết quả hàng năm. Qua đó xử lý nghiêm các trường hợp không hoàn 

thành nhiệm vụ do nguyên nhân chủ quan. 

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra việc thực hiện chức năng, nhiệm 

vụ được giao để xử lý nghiêm những cán bộ lãnh đạo quản lý không hoàn thành 

nhiệm vụ, có biểu hiện đùn đẩy, né tránh trông chờ vào cấp trên khi thực hiện 

nhiệm vụ. 

2. Tập trung chỉ đạo điều hành và phân bổ hợp lý nguồn lực để đẩy 

mạnh phát triển kinh tế 

2.1. Công nhiệp, xây dựng, tiểu thủ công nghiệp 

Thường xuyên theo dõi, kịp thời phối hợp với các ngành chức năng tháo 

gỡ những khó khăn, vướng mắc, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các nhà máy sản 

xuất công nghiệp trong Khu kinh tế Nghi Sơn và trên địa bàn thị xã duy trì sản 

xuất ổn định, phát huy tối đa công suất. Chủ động phối hợp với các sở, ban 

ngành cấp tỉnh và Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và các KCN trong việc hỗ 

trợ các doanh nghiệp về thủ tục đầu tư, đất đai, công tác GPMB, thủ tục nhập 

cảnh cho chuyên gia, nhập khẩu máy móc, thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện, sớm đưa các dự án công nghiệp trên địa bàn thị xã đi vào hoạt động. 

Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện các 

quy định của pháp luật trong lĩnh vực quản lý chất lượng công trình; xử lý 

nghiêm các hành vi vi phạm trong hoạt động xây dựng.  

 Phát triển tiểu thủ công nghiệp gắn với khôi phục các nghề truyền thống, 

nhân cấy nghề mới đối với những sản phẩm có thị trường tiêu thụ tốt nhằm tạo 

việc làm, nâng cao thu nhập và cung cấp nguồn hàng cho xuất khẩu. 

2.2. Dịch vụ, thương mại 

Tập trung phát triển nhanh, đa dạng các ngành dịch vụ có lợi thế, giá trị 

gia tăng cao gắn với phát triển KKT Nghi Sơn như các lĩnh vực: Du lịch, vận tải, 

logistics... Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến thông tin, định hướng, hướng dẫn, 

hỗ trợ các doanh nghiệp kết nối cung - cầu tiêu thụ sản phẩm hàng hóa, tập trung 

và khai thác phát triển thị trường nội địa và xuất khẩu. Tăng cường kiểm tra, 

kiểm soát thị trường, xử lý tình trạng buôn bán hàng giả, gian lận thương mại.  

Đẩy mạnh thu hút đầu tư kết cấu hạ tầng du lịch; trước mắt, tập trung tháo 

gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác GPMB, hỗ trợ các nhà đầu tư đẩy nhanh 

tiến độ triển khai thực hiện các dự án du lịch đã có chủ trương đầu tư trên địa 

bàn thị xã. 
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2.3. Về nông, lâm nghiệp, thủy sản, xây dựng nông thôn mới 

Kiểm tra, rà soát và tổ chức thu hồi đối với diện tích đất nông nghiệp bỏ 

hoang; chỉ đạo chuyển đổi mô hình sản xuất lúa hiệu quả thấp sang mô hình 

trồng lúa kết hợp nuôi trồng thủy sản và thủy cầm tại các xã Thanh Sơn, Thanh 

Thủy, Các Sơn, Ngọc Lĩnh, Hải Nhân, Nguyên Bình, Trúc Lâm... Quy hoạch và 

xây dựng vùng sản xuất lúa ứng dụng công nghệ cao tại các xã: Các Sơn, Anh 

Sơn, Ngọc Lĩnh, Thanh Sơn, Định Hải, Hải Nhân với diện tích 600 ha; tiếp tục 

phát triển mở rộng diện tích vùng trồng rau an toàn tại Hải Nhân, Nguyên Bình 

và Thanh Sơn quy mô 10 ha. Tổ chức kiểm tra, đánh giá hiệu quả để nhân rộng 

các mô hình hiệu quả kinh tế cao như: Trồng thanh long ruột đỏ, dưa lê Kim 

Hoàng Hậu, ghép nhãn, trồng cây ăn quả hàng hóa, mô hình trồng lúa cải tiến, 

trồng hoa và các mô hình tưới tiết kiệm. 

Rà soát, bố trí các trang trại chăn nuôi lợn tập trung theo quy hoạch, phát 

triển số trang trại qui mô lớn theo quy hoạch, hạn chế tối đa và từng bước giải 

thể việc chăn nuôi nhỏ lẻ trong các khu dân cư. Phát triển chăn nuôi trâu bò thịt 

tại các xã, phường như Phú Lâm, Phú Sơn, Tân Trường, Tùng Lâm, Nguyên 

Bình, Định Hải, Các Sơn. 

Hoàn thành chỉ tiêu trồng rừng năm 2021, thực hiện đồng bộ, quyết liệt 

các giải pháp phòng, chống cháy rừng với giải pháp tăng cường quản lý, tập 

trung tích tụ đất rừng, tổ chức trồng rừng kết hợp phát triển trang trại, quản lý 

chặt chẽ diện tích rừng phòng hộ và rừng ven các hồ đập để đảm bảo giữ nước 

và công tác phòng chống thiên tai. 

Khuyến khích ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong khai thác thủy 

sản vào thực tế sản xuất để tăng hiệu quả khai thác, tăng thời gian bám biển. 

Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động khai thác thuỷ sản, xử lý triệt để 

chấm dứt các vi phạm về bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản. Quy hoạch, nâng cấp một 

số vùng nuôi trồng thủy sản, phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng công 

nghệ cao ở các xã Thanh Thủy, Hải Châu.  

Chỉ đạo tốt việc thực hiện các phương án phòng chống bão lụt, cứu hộ, 

cứu nạn; kiểm tra hệ thống đê, kè cống để kịp thời tu bổ, xử lý các vị trí xung 

yếu; xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm Luật đê điều trên các tuyến đê trên 

địa bàn thị xã. 

Có thêm 01 xã đạt chuẩn NTM (Các Sơn) và 01 xã đạt chuẩn NTM nâng 

cao (Thanh Sơn), các xã còn lại tăng từ 1 đến 2 tiêu chí. 

2.4. Đẩy mạnh tăng thu ngân sách, thành lập mới doanh nghiệp 

Tập trung chỉ đạo thu ngân sách, chú trọng những chỉ tiêu, loại thuế, phí và 

lệ phí đạt thấp, như: Thuế công thương nghiệp ngoài quốc doanh, thu tiền sử dụng 

đất tái định cư, thu nợ đọng thuế... xây dựng quy hoạch kế hoạch để tổ chức thực 

hiện đấu giá quyền sử dụng đất hoàn thành kế hoạch thu ngân sách năm 2021. Ưu 

tiên đảm bảo các nguồn kinh phí cho các chương trình, đề án, kế hoạch. Tăng 

cường quản lý, kiểm tra việc sử dụng ngân sách, đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả 

thực hiện đúng quy định của Luật ngân sách. Chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát 

triển doanh nghiệp, phấn đấu hoàn thành kế hoạch thành lập 180 doanh nghiệp 
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năm 2021; quan tâm giải quyết các vướng mắc, các kiến nghị của các doanh 

nghiệp để doanh nghiệp yên tâm phát triển sản xuất. 

 3. Công tác phát triển đô thị, quản lý đầu tư, xây dựng, quản lý quy 

hoạch, quản lý trật tư xây dựng, cấp phép xây dựng  

Tổ chức công bố 05 quy hoạch phân khu đô thị; triển khai thực hiện 05 Đề 

án quy hoạch phân khu đô thị còn lại theo điều chỉnh, mở rộng Quy hoạch chung 

xây dựng Khu kinh tế Nghi Sơn được UBND tỉnh giao; đẩy nhanh tiến độ thẩm 

định phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 các dự án khu dân cư phục vụ 

đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án do doanh nghiệp làm chủ đầu tư. Tăng 

cường công tác kiểm tra, giám sát và hướng dẫn việc thực hiện các quy định về 

quản lý chất lượng công trình. Chỉ đạo UBND các xã, phường, thực hiện nghiêm 

túc quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự 

xây dựng để phát sinh tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, 

xây dựng trái phép. Hoàn thành lập 04 quy hoạch phân khu gồm: ĐT-04, ĐT-06, 

DT-07, DT-11. 

4. Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, môi trường 

 Xây dựng kế hoạch và thực hiện lập quy hoạch sử dụng đất thị xã Nghi 

Sơn giai đoạn 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 trình UBND tỉnh 

phê duyệt trước tháng 3/2021 làm cơ sở để giao đất, cho thuê đất, chuyển mục 

đích sử dụng đất... hướng dẫn các xã đã được phê duyệt kế hoạch đấu giá đất, 

lập quy hoạch chi tiết đất ở khu dân cư, hoàn thiện thủ tục tổ chức đấu giá, thu 

tiền sử dụng đất nộp ngân sách theo quy định. Phối hợp với các ngành hướng 

dẫn các xã, phường xử lý hồ sơ; đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho nhân dân. Tổ chức kiểm tra, phát hiện và xử lý các vi phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trường, xả thải nước chưa qua xử lý ra môi trường; vi 

phạm về an toàn khai thác mỏ... 

5. Chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng các dự án  

Tập trung chỉ đạo công tác GPMB đối với các dự án theo chỉ đạo được 

UBND tỉnh giao trong kế hoạch năm 2021, trọng tâm là các dự án đầu tư hạ 

tầng, các dự án trọng điểm của các nhà đầu tư để triển khai lập Kế hoạch sử 

dụng đất và Kế hoạch GPMB năm 2021. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm những 

vướng mắc tại các dự án kéo dài nhiều năm, các dự án hạ tầng kỹ thuật sử dụng 

ngân sách nhà nước để bàn giao cho chủ đầu tư. Tập trung cao độ đối với những 

dự án trọng điểm theo thứ tự ưu tiên, nhất là các dự án: Đường Đông Tây 4 đi 

cảng Nghi Sơn tại Hải Thượng; dự án đường Đông- Tây 1 kéo dài; Xây dựng hệ 

thống thoát nước chống ngập úng tại Mai Lâm; Đường giao thông trục chính 

phía Tây.., các dự án hạ tầng trọng điểm có nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, được 

bố trí nguồn kinh phí trong năm 2021 và các dự án quy hoạch mặt bằng tại các 

phường, xã để đấu giá quyền sử dụng đất. 

6. Nâng cao chất lượng các lĩnh vực văn hoá - xã hội; giải quyết có 

hiệu quả các vấn đề xã hội; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, chỉ đạo 

thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 
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6.1. Tập trung tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, các chủ trương 

chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nhiệm vụ chính trị của địa 

phương. Triển khai Kế hoạch khai quật khảo cổ di tích lịch sử và danh lam 

thắng cảnh núi Am Các. Nâng cao chất lượng phong trào phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá, đô thị văn minh". Tăng cường công tác 

quản lý các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch; thành lập các đoàn kiểm tra 

liên ngành, tổ chức kiểm tra các hoạt động kinh doanh dịch vụ văn hóa, thể thao, 

internet; tiếp tục chỉ đạo thực hiện và hoàn thành tu bổ, tôn tạo các công trình 

văn hóa, di tích lịch sử. 

6.2. Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Đề án phát triển Giáo dục 

thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 2030. Xây dựng lộ trình 

đầu tư các công trình hạ tầng cơ bản đảm bảo các hoạt động giáo dục trên địa 

bàn thị xã từ 2021 đến 2025 theo Nghị Quyết đại hội Đảng bộ thị xã. Xây dựng 

và được công nhận mới 05 trường đạt chuẩn Quốc gia (gồm: Mầm non: Hải 

Lĩnh và Hải Châu; THCS: Ninh Hải, Hải Ninh và Mai Lâm) và công nhận lại 11 

trường. Trong khi chờ được tỉnh giao thêm chỉ tiêu biên chế viên chức sự nghiệp 

GD&ĐT phải có chủ trương thống nhất về việc hợp đồng thêm giáo viên các cấp 

học để đảm bảo cơ bản số giáo viên đứng lớp. Tổ chức khảo sát, đánh giá năng 

lực, xây dựng kế hoạch bồi dưỡng thường xuyên để nâng cao chất lượng và sắp 

xếp hợp lý đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên. Tăng cường quản lý 

nhà nước, quản lý chuyên môn đối với các đơn vị nhà trường để nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện, hoàn thành các mục tiêu và nhiệm vụ năm học. Tăng 

cường quản lý dạy thêm, học thêm, thu ngoài quy định; thanh tra, kiểm tra để 

phát hiện sớm, giải quyết dứt điểm và chấn chỉnh kịp thời các hiện tượng sai 

phạm, không để xảy ra các điểm nóng gây bức xúc dư luận. 

6.3. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về y tế; chỉ đạo các cơ sở y tế 

nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; chú 

trọng công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn, nhất là dịch bệnh Covid-19; 

thực hiện quản lý công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm nhất là tại các cơ 

sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, các chợ đầu mối. Tập trung 

chỉ đạo các xã, phường thực hiện xây dựng các mô hình chuỗi cung ứng thực 

phẩm an toàn và xây dựng xã ATTP. Duy trì tốt công tác chữ thập đỏ. 

6.4. Làm tốt công tác giải quyết việc làm, tạo việc làm cho người lao động 

và xuất khẩu lao động. Thực hiện chính sách đối với người có công, BTXH; 

mua thẻ BHYT cho các đối tượng theo quy định. 

7. Đẩy mạnh cải cách hành chính, công tác nội vụ, thanh tra, tiếp công 

dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố cáo, tư pháp: Tiếp tục đổi mới phương 

thức chỉ đạo điều hành, cải cách lề lối làm việc; đề cao trách nhiệm của cán bộ, 

công chức, đặc biệt là người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong thực hiện chức năng 

nhiệm vụ được giao. Tiếp tục tham mưu và thực hiện luân chuyển cán bộ lãnh 

đạo, công chức tại các phòng, ban, đội và cán bộ chủ chốt các phường, xã. Xây 

dựng và tổ chức thanh tra theo kế hoạch, tập trung trên các lĩnh vực quản lý đất 

đai, ngân sách, quy hoạch, xây dựng cơ bản. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm các 

tranh chấp, khiếu kiện trên địa bàn, nhất là trong công tác giải phóng mặt bằng, hỗ 



20 

 

 

trợ tái định cư không để tình trạng khiếu nại đông người và vượt cấp. Duy trì tiếp 

công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tư pháp, kịp thời thẩm định các hồ 

sơ liên quan đến đảm bảo an ninh trật tự cho chủ đầu tư thi công dự án; cưỡng chế 

thu hồi đất; xử lý vi phạm trật tự xây dựng. 

8. Tăng cường quốc phòng - an ninh, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội 

8.1. Tăng cường công tác tuần tra, tập trung nắm tình hình và giải quyết 

các vấn đề liên quan đến an ninh trên bộ, trên không, trên biển, hải đảo và an 

ninh nông thôn. Tổ chức huấn luyện dân quân tự vệ, dự bị động viên đúng kế 

hoạch, đảm bảo chất lượng. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển quân năm 2021. 

8.2. Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian trước, trong và 

sau Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của 

Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội - HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Triển 

khai thực hiện dự án sản xuất, cấp, quản lý, khai thác căn cước công dân mới và 

dự án xây dựng dữ liệu Quốc gia về dân cư. Xây dựng và triển khai các chuyên 

án đấu tranh với các loại tội phạm hình sự, ra quân xử lý các tụ điểm tệ nạn xã 

hội. Tăng cường công tác đảm bảo trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông 

kiềm chế và giảm thiểu tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, chỉ đạo giải 

quyết các vấn đề mới phát sinh ngay tại cơ sở, không để xảy ra các vụ việc phức 

tạp, kéo dài. Tăng cường các biện pháp giảm thiểu tai nạn giao thông từ 5-10%, 

cả ba tiêu chí số vụ tại nạn giao thông, số người chết và số người bị thương.  

9. Tăng cường công tác phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể  

Chủ động phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các Đoàn thể chính trị trong 

công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về chính trị tư tưởng cho các tầng lớp 

nhân dân và các đoàn viên, hội viên; tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện 

tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, trọng 

tâm trong công tác GPMB, quản lý quy hoạch, quản lý đất đai; kịp thời cổ vũ, 

biểu dương các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua yêu nước. 

Trên cơ sở các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2021, các 

phòng, ban, các ngành, UBND các xã, phường cụ thể hoá thành các nhiệm vụ và 

giải pháp phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của ngành, địa 

phương và tập trung chỉ đạo, điều hành, phấn đấu hoàn thành mục tiêu, nhiệm 

vụ kinh tế - xã hội năm 2021./. 

 
 

Nơi nhận: 
- TT Thị ủy, TT HĐND thị xã; 

- Chủ tịch, các PCT UBND thị xã; 

- Các Ủy viên UBND thị xã; 

- Các ban của Thị uỷ, HĐND thị xã; 

- Các đại biểu HĐND thị xã; 

- UB MTTQ và các Đoàn thể thị xã; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

 
 

 

 

 

    Nguyễn Tiến Dũng 
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PHỤ LỤC 1a 

Kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh  năm 2020 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Mục 

tiêu 

Nghị 

quyết 

HĐND 

thị xã 

giao 

Thực 

hiện 

năm 

2020 

So sánh 

với mục 

tiêu Nghị 

quyết 

HĐND thị 

xã 

1 Tốc độ, cơ cấu kinh tế     

1.1 

Tốc độ, cơ cấu kinh tế không tính các 

dự án FDI trong Khu kinh tế Nghi 

Sơn 

 

   

1.1.1 Tốc độ tăng giá trị sản xuất  % 8,96 12,77 Vượt KH 

 - Công nghiệp – xây dựng % 9 16,60  

 - Dịch vụ % 18,6 8,30  

 - Nông, lâm, thuỷ sản % 1,05 1,46  

1.1.2 Cơ cấu kinh tế     

 - Công nghiệp – Xây dựng % 64,3 63,7  

 - Dịch vụ % 24,8 26,2  

 - Nông, lâm, thuỷ sản % 10,9 10,1  

1.2 
Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa 

bàn (tính cả khu kinh tế Nghi Sơn) % 18.4 18.60 Vượt KH 

1.2.1 Tốc độ tăng giá trị sản xuất     

 - Công nghiệp – xây dựng “ 19 19.9  

 - Dịch vụ “ 18.6 8.3  

 - Nông, lâm, thuỷ sản “ 1 1.46  

1.2.2 Cơ cấu kinh tế %      

 - Công nghiệp – Xây dựng “ 92.9 91.8  

 - Dịch vụ “ 4.9 5.9  

 - Nông, lâm, thuỷ sản “ 2.2 2.3  

2 Sản lượng lương thực có hạt Tấn 55.000 51.324 Không đạt 

3 Sản lượng lạc vỏ khô “ 6.000 6.084 Đạt KH 

4 
Sản lượng khai thác, nuôi trồng thuỷ 

sản 
“ 32.000 37.569 Đạt KH 

5 

Tổng đàn trâu bò Con 20.000 23.075 Vượt KH 

Tổng đàn lợn Con 50.000 50.151 Vượt KH 

Tổng đàn gia cầm Con 650.000 712.904 Vượt KH 

6 

Giá trị trên 1 ha đất trồng trọt Trđ/ha 70 70 Đạt KH 

Giá trị trên 1 ha đất nuôi trồng thủy 

sản 
Trđ/ha 120 136 Vượt KH 
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7 
Giá trị hàng hoá xuất khẩu Tr.USD 450 784.0 Vượt KH 

Các doanh nghiệp do thị xã quản lý " 15   

8 
Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (tính cả 

sản phẩm của lọc hóa dầu Nghi Sơn) 

Tỷ 

đồng 
30.000 30.256 Vượt KH 

9 Thu nhập bình quân đầu người 

Trđ/ 

người/ 

năm 

48 48 Đạt KH 

10 Tổng thu ngân sách trên địa bàn 
Tỷ 

đồng 
535,5 645,3 Vượt KH 

11 Phát triển doanh nghiệp mới DN 150 150 Đạt KH 

12 Xây dựng nông thôn mới Xã 1 2 Vượt KH 

13 
Tỷ lệ đô thị hóa % 72 75 Vượt KH 

Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp % 75 75 Đạt KH 

14 Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 0,9 0.9 Đạt KH 

15 

Xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia Trường 3 5 Vượt KH 

Phát động xây dựng xã đạt chuẩn văn 

hoá NTM 
Xã 1 1 Đạt KH 

Đăng ký xây dựng làng văn hoá (Năm 

2019 thực hiện theo tiêu chí mới) 
Làng 195 217 Vượt KH 

Đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị 

văn hoá 
Đơn vị 5 26 Vượt KH 

16 
Số xã, phường đạt Bộ tiêu chí Quốc 

gia về y tế 
Đơn vị 3 3 Đạt KH 

17 Tỷ lệ bao phủ Bảo hiểm y tế % 80 90,8 Vượt KH 

18 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 

dưỡng (theo thể cân nặng) 
% 9,8 9,6 Đạt KH 

19 Giảm tỷ lệ hộ nghèo (tiêu chí mới)  % 1,5% 1,5% Đạt KH 

20 Tỷ lệ lao động được đào tạo % 65 65 Đạt KH 

21 

 

Giải quyết việc làm mới Người 3.000 3.243 Vượt KH 

Xuất khẩu lao động Người 150 95 Không đạt 

22 Tỷ lệ nhà ở kiên cố + bán kiên cố % 80 80 Đạt KH 

23 Tỷ lệ che phủ rừng % 35 36 Đạt KH 

24 
Dân số nông thôn được dùng nước 

hợp vệ sinh 
% 97 98 Đạt KH 

25 
Tỷ lệ người dân đô thị dùng nước 

sạch 
% 95 95 Đạt KH 

26 
Tỷ lệ thu gom, xử lý chất thải rắn sinh 

hoạt 
% 75 88 Đạt KH 

27 
Xây dựng xã, phường đạt chuẩn tiếp 

cận pháp luật từ 80% trở lên 
% 80 80,6 Đạt KH 

28 
Đơn vị đạt tiêu chuẩn khu dân cư an 

toàn về ANTT cấp xã 
% 75 77,4 Đạt KH 

29 Đơn vị ATLC-SSCĐ % 95 100 Đạt KH 
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PHỤ LỤC 1b 

GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CÁC NGÀNH TRÊN ĐỊA BÀN THỊ XÃ NĂM 2020 

 

  Giá so sánh Giá hiện hành  

  
Giá trị  

(triệu đồng)  

Tốc độ 

tăng 

 (%) 

Giá trị  

 ( triệu đồng) 

Cơ cấu 

(%)   

  

Tổng số  

      

80,872,126  

         

18.6  

     

136,651,832      100  

I. Công nghiệp- XD 

     

74,142,006  

         

19.9  

    

125,405,277    91.8  

1. Công nghiệp 

       

66,714,144  

         

21.7  

       

114,634,877      83.9  

2. Xây dựng 

         

7,427,862  

           

5.3  

         

10,770,400       7.9  

II. Các ngành dịch vụ 

       

4,722,638  

           

8.3  

        

8,102,247      5.9  

III. Nông, lâm nghiệp, 

thủy sản 

       

2,007,482  

         

1.46  

        

3,144,308      2.3  

1. Nông nghiệp 

            

900,736            0.9 

          

1,458,072       1.1  

1.1. Trồng trọt 

            

486,062            3.0 

             

758,256    

1.2. Chăn nuôi  

            

397,504  

           

1.7  

             

671,227    

1.3. Dịch vụ  

              

17,170  

           

1.0  

               

28,589    

2. Lâm nghiệp 

              

18,171            2.0 

               

31,072       0.0  

3. Thủy sản 

        

1,084,575        103.2      1,655,164.0        1.2  
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PHỤ LỤC 2 

Các chỉ tiêu phấn đấu hoàn thành phát triển kinh tế - xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2021 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Mục 

tiêu 

Nghị 

quyết 

Đại hội 

đến năm 

2025 

Mục tiêu 

năm 

2021 

Ghi chú 

1 Tốc độ tăng giá trị sản xuất % 19,8 19,8  

- Công nghiệp - xây dựng % 19,2 20,2  

- Dịch vụ % 20,1 20  

- Nông, lâm, thuỷ sản % 2 2,3  

2 
Thu nhập bình quân đầu người đến 

năm 2025 

Triệu 

đồng 
70 53  

3 
Sản lượng lương thực bình quân 

hàng năm 
Tấn 50.000 50.000  

4 

Diện tích đất nông nghiệp tích tụ, tập 

trung để sản xuất nông nghiệp quy 

mô lớn, ứng dụng công nghệ cao đến 

năm 2025 

Ha 1.060 220  

5 
Giá trị trên 1 ha đất trồng trọt và 

nuôi trồng thủy sản đến năm 2025 

Triệu 

đồng 
100 100  

6 
Tổng huy động vốn đầu tư phát triển 

giai đoạn 2021 - 2025 

Tỷ 

đồng 
242.000 48.400  

7 Tỷ lệ tăng thu ngân sách hằng năm % 12 12  

8 
Tổng số doanh nghiệp được thành 

lập mới giai đoạn 2021 - 2025 

Doanh 

nghiệp 
900 180  

9 

Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 

12/15 xã 
% 80 46,7 01 xã Các Sơn 

Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 

nâng cao 5/15 xã 
% 33,3 6,7 

01 xã  

Thanh Sơn 

Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 

kiểu mẫu 3/15 xã 
% 20 0  

10 Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 % 82 78  

11 
Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn 

được cứng hóa đến năm 2025 
% 90 83  

12 
Tốc độ tăng dân số bình quân hằng 

năm 
% 1,1 1,0  

13 
Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong 

tổng số lao động đến năm 2025 
% 20 24,4  

14 

Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 

2025 
% 80 68  

Giải quyết việc làm mới Người 25.000 5.000  
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15 

Tỷ lệ xã phường đạt tiêu chí ATTP 

đến năm 2025  đạt 100% 
% 100 35,4 5  xã, phường 

Tỷ lệ xã phường đạt tiêu chí ATTP 

nâng cao đến năm 2025 đạt 23% 
% 23 3,2 1 xã, phường 

Tỷ lệ xã phường đạt bộ tiêu chí 

Quốc gia về y tế đến năm 2025 đạt 

100% 

% 100 16,1 5  xã, phường 

16 
Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia đến 

năm 2025 
% 84 5  

17 
Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 

(thể cân nặng) đến năm 2025 
% 9 9,6  

18 

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 

trên tổng số dân đến năm 2025  
% 91 91  

Tỷ lệ dân số trong độ tuổi tham gia 

bảo hiểm xã hội 
% 29 30  

19 
Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu 

chuẩn đến năm 2025 
% 95 90  

20 
Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng 

năm 
% 1,5 1,5  

21 

Tỷ lệ xã, phường, cơ quan, đơn vị 

đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy 

của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến năm 

2025 

% 30 6,0  

22 Tỷ lệ che phủ rừng % 35 35  

23 

Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ 

sinh 
% 100 97  

Trong đó tỷ lệ dân số được dùng 

nước sạch 
% 95 95  

24 

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được 

thu gom, xử lý đến năm 2025 
% 90 90  

Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây 

dựng có trạm xử lý nước thải 
% 85 85  

25 

Tỷ lệ khu dân cư, cơ quan, doanh 

nghiệp đạt tiêu chuẩn an toàn về an 

ninh trật tự đến năm 2025 

% 73 73  

Xây dựng xã, phường an toàn làm 

chủ, sẵn sàng chiến đấu 
% 95 95  

26 
Xã phường đạt tiêu chuẩn tiếp cận 

pháp luật 
%  80,6  

27 
Sản lượng khai thác, nuôi trồng thuỷ 

sản 
Tấn  32.000  

28 

Tổng đàn trâu bò Con  20.000  

Tổng đàn lợn Con  5.000  

Tổng đàn gia cầm Con  650.000  

29 
Phát động xây dựng “Phường đạt 

chuẩn văn minh đô thị”: 
Phường  01  
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Xã được công nhận "Xã đạt chuẩn 

văn hoá nông thôn mới”: 
Xã  02  

Đăng ký xây dựng thôn văn hoá Thôn  195  

Thôn được công nhận danh hiệu 

thôn văn hóa: thôn 
Thôn  130  

Đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp đạt chuẩn văn hoá 
Đơn vị  06  

Công nhận cơ quan, đơn vị đạt 

chuẩn văn hóa giai đoạn 2020 - 

2021 và 2017 - 2021 là 10  

Đơn vị  10  

Số Gia đình đăng ký xây dựng 

GĐVH 
%  65  

Số gia đình được công nhận danh 

hiệu gia đình văn hoá  
%  60  
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