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Phần thứ nhất 
TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

I. NHỮNG KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2021 của thị xã thực 

hiện trong bối cảnh bị ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 bùng phát trở lại tại nhiều 

tỉnh, thành phố trên cả nước, nguy cơ xâm nhập và lây lan trên địa bàn thị xã là 

rất lớn, đã ảnh hưởng nhất định đến đời sống nhân dân, gây khó khăn cho hoạt 

động sản xuất, kinh doanh trên nhiều lĩnh vực. Trước diễn biến và tác động của 

dịch Covid-19, Thị ủy, HĐND, UBND thị xã luôn quán triệt, tập trung triển khai 

thực hiện quyết liệt, nghiêm túc, kịp thời, linh hoạt các chủ trương, chỉ đạo của 

Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và hướng dẫn của ngành y tế về công tác phòng, 

chống dịch bệnh, với nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu là bảo vệ an toàn tính mạng, 

sức khỏe của nhân dân, ổn định xã hội, giảm thiểu thiệt hại đối với nền kinh tế; 

đồng thời, chủ động, kịp thời thực hiện có hiệu quả các giải pháp cấp bách tháo 

gỡ khó khăn, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp bị ảnh hưởng tiếp tục duy trì và 

sớm phục hồi hoạt động sản xuất, kinh doanh, tận dụng cơ hội sau khi hết dịch, 

nỗ lực phấn đấu để thực hiện cao nhất các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2021 đã đề ra; đã tập trung chỉ đạo triển khai công tác bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, đảm 

bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật, bài bản, khoa học, chặt chẽ và 

đúng tiến độ thời gian theo yêu cầu. Kết quả cụ thể trên các lĩnh vực như sau: 

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

UBND thị xã tổ chức điều hành 194 phiên họp, hội nghị chỉ đạo, triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh, giải quyết các vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng. Đến ngày 

21/6/2021, đã tiếp nhận 10.263 văn bản đến; tham mưu giải quyết, ban hành 

13.249 văn bản1; các văn bản được ban hành kịp thời, cơ bản đảm bảo chất 

lượng, đáp ứng yêu cầu chỉ đạo, điều hành. Ngoài các nhiệm vụ được giao 

thường xuyên về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm qốc phòng, an ninh; trong 6 

tháng đầu năm UBND tỉnh đã giao trên phần mềm quản lý công việc là 247 

công việc, đã giải quyết được 190 công việc, đạt 77% số công việc được giao, 

đang giải quyết 57 công việc. 

 
1Trong đó: 7.315 quyết định trên các lĩnh vực; 2.326 thông báo, báo cáo; 149 tờ trình; 08 chỉ thị; ban hành 164 

kế hoạch, phương án; 08 công điện; 2.504 công văn thường trên các lĩnh vực phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng - an ninh và 581 văn bản khác.  
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2. Về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh  

2.1. Về phát triển kinh tế 

2.1.1. Tăng trưởng giá trị sản xuất: Tốc độ tăng giá trị sản xuất trên địa 

bàn ước đạt 18,2% (trong đó: nông, lâm nghiệp và thuỷ sản tăng 2.8%, công 

nghiệp - xây dựng tăng 18,9%, dịch vụ tăng 14,2%). Tỷ trọng ngành nông, lâm 

nghiệp và thuỷ sản chiếm 2,5%; công nghiệp - xây dựng chiếm 91,6%; ngành 

dịch vụ chiếm 5,9%.  

2.1.2. Công nghiệp - xây dựng 

- Sản xuất công nghiệp 6 tháng đầu năm tiếp tục tăng trưởng, giá trị sản 

xuất 6 tháng đầu năm đạt 39.165 tỷ đồng tăng 20,3% so với cùng kỳ; một số sản 

phẩm công nghiệp có sản lượng tăng cao như: Thép không hợp kim cán phẳng 

396 nghìn tấn, tăng 560% so cùng kỳ, thép không hợp kim dạng thỏi 660 nghìn 

tấn, tăng 98% so cùng kỳ, dầu ăn 65.700 tấn, tăng 97% so cùng kỳ, Giầy da 13,3 

triệu đôi, tăng 11% so cùng kỳ, … 

- Sáu tháng đầu năm trên địa bàn thị xã có 152 dự án đang triển khai thực 

hiện, trong đó có 42 dự án chuyển tiếp, 110 dự án xây dựng mới; Giá trị đầu tư 

xây dựng thực hiện được 351,2 tỷ đồng, đạt 28% kế hoạch, tăng 43% so với 

cùng kỳ.  

2.1.3. Dịch vụ, thương mại: Hoạt động thương mại, dịch vụ có bước phục 

hồi và phát triển. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nhiều nhất bởi đại dịch Covid-

19, các hoạt động dịch vụ nhà hàng, du lịch, vận tải... bị hạn chế, song so với cùng 

kỳ thì mức độ bị ảnh hưởng dịch nhẹ  hơn. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh 

thu dịch vụ ước đạt 4.974 tỷ đồng, tăng 17% so cùng kỳ; Giá trị hàng hóa xuất 

khẩu đạt 556 triệu USD, tăng 35,3% so cùng kỳ, các mặt hàng xuất khẩu chiếm 

tỷ trọng lớn là xăng, dầu nhiên liệu, dày da, thép. Vận tải hàng hóa ước 1,6 triệu 

tấn hàng hóa và 0,34 triệu lượt hành khách. Xếp dỡ hàng hóa qua cảng Nghi Sơn 

ước đạt 11,3 triệu tấn tăng 26,2% so cùng kỳ. Giá cả hàng hóa trên thị trường ổn 

định, không xảy ra tình trạng sốt giá. Đoàn kiểm tra, kiểm soát thị trường, phát 

hiện và xử lý kịp thời các trường hợp buôn lậu, buôn bán hàng giả, hàng kém 

chất lượng, tăng giá2.  

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

 - Sản xuất nông nghiệp diễn ra trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Tổng 

diện tích gieo trồng được 11.254,5 ha/19.400 ha bằng 58,01% KH3 năm; tổng 

sản lượng lương thực có hạt ước đạt 32.986 tấn bằng 60,5% KH năm, bằng 66% 

KH HĐND thị xã giao, tăng 16,6% so cùng kỳ. Đang tập trung chỉ đạo các xã, 

phường thực hiện đồng bộ các biện pháp để triển khai gieo cấy vụ hè thu, vụ 

mùa; chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh gây hại cây trồng, đảm bảo điều kiện tốt 

nhất cho cây trồng sinh trưởng và phát triển. 

 
2 tổ chức kiểm tra 38 vụ chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Kết quả xử lý 32 vụ, trong đó hàng 

giả (03 vụ), hàng cấm, nhập lậu (02 vụ), vi phạm VSATTP (06 vụ), gian lận thương mại (12 vụ), vi phạm khác (09 

vụ), ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 110 triệu đồng, trị giá hàng tịch thu 117 triệu đồng.  
3 Trong đó: Diện tích Vụ Đông: 2.116 ha, Vụ Chiêm Xuân 9.138,5 ha. 
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 - Chăn nuôi duy trì ổn định sản xuất sau khi khoanh vùng và khống chế 

dịch bệnh cúm gia cầm A/H5N6, bệnh viêm gia nổi cục trên trâu bò 4. Thị ủy, 

UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo quyết liệt các biện pháp phòng, chống Viêm 

da nổi cục trên trâu bò5. Triển khai kế hoạch tiêm phòng đợt 1 cho đàn gia súc, 

gia cầm và thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng phòng, chống dịch bệnh 

gia súc, gia cầm trên địa bàn thị xã. 

 - Trong 6 tháng đầu năm, toàn thị xã đã trồng mới được 178ha rừng tập 

trung đạt 42,4% kế hoạch, trồng mới được 135 nghìn cây phân tán; công tác 

phòng cháy chữa cháy rừng được thực hiện quyết liệt, không xảy ra cháy rừng; 

tổng diện tích rừng được bảo vệ 16.481ha, đạt 98,9% so cùng kỳ. 

 - Tranh thủ thời tiết thuận lợi, các ngư dân đã đẩy mạnh sản xuất thủy sản, kết 

quả tăng khá so với cùng kỳ, với tổng sản lượng 90.442 tấn, đạt 59,5% KH, tăng 

50% CK (trong đó: Khai thác, đánh bắt và nuôi trồng thủy sản đạt 19.942 tấn đạt 

62,32% KH, tăng 2,1% cùng kỳ6; thu mua 70.500 tấn đạt 58,75% KH, tăng 92,1% 

cùng kỳ. Chế biến nước mắm đạt 7 triệu lít đạt 70% KH, tăng 16,7% cùng kỳ.  

- Công tác thủy lợi, phòng chống thiên tai: Xử lý tình trạng vi phạm luật đê 

điều trên tuyến đê kè biển tại các phường Hải Bình, Xuân Lâm; Chỉ đạo các xã, 

phường có các hồ đập nhỏ cung cấp nước phục vụ cho nhân dân chăm sóc cây 

trồng; rà soát vật tư dự trữ phòng, chống lụt bão; hoàn thiện phương án sơ tán 

dân sinh sống ở khu vực có nguy cơ xảy ra thiên tai và phương án PCTT và 

TKCN năm 2021. 

- Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm chỉ đạo 

thực hiện. Xã Các Sơn đã hoàn thành 19/19 tiêu chí xây dựng NTM và đang 

trình các ngành cấp tỉnh thẩm định, báo cáo UBND tỉnh phê duyệt trong tháng 6 

năm 2021; có thêm 6 sản phẩm OCOP cấp tỉnh (3 sản phẩm đạt hạng 3 sao, 3 

sản phẩm đạt hạng 4 sao). 

2.1.5. Công tác thu - chi ngân sách và thành lập mới doanh nghiệp 

- Tổng thu ngân sách nhà nước 6 tháng thực hiện 998,372 tỷ đồng, đạt 55,8% 

dự toán HĐND thị xã giao, đạt 89,7% dự toán tỉnh giao, tăng 8,6% so cùng kỳ, 

trong đó: Thu trên địa bàn 299,7 tỷ đồng, đạt 26,1% dự toán HĐND thị xã giao, đạt 

63,7%  dự toán tỉnh giao, tăng 9,9% cùng kỳ; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên 

464,3 tỷ đồng. Tổng chi ngân sách địa phương đạt 733,3 tỷ đồng, bằng 41,9% dự 

toán HĐND thị xã giao, bằng 67,8% dự toán tỉnh giao, giảm 6,3% cùng kỳ, 

trong đó: Chi đầu tư XDCB 193,7 tỷ đồng, đạt 79% dự toán tỉnh giao, 21,5% dự 

toán HĐND thị xã giao, tăng 4,9% so cùng kỳ; chi thường xuyên là 389,8 tỷ 

đồng, chi bổ sung ngân sách cấp xã là 107 tỷ đồng. 

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 14.211 tỷ đồng, bằng 30% kế hoạch năm, tăng 

5,1% so cùng kỳ. Tổng huy động vốn tín dụng trên địa bàn thị xã đạt 3.584,3 tỷ 

 
4 Đàn trâu, bò 20.614 con, đạt 103%KH, bằng 125% cùng kỳ; đàn lợn: 44.945 con, đạt 89,9%KH, bằng 108% 

cùng kỳ; đàn gia cầm: 605.018 con, đạt 93,1%KH, bằng 106% cùng kỳ. 
5 Đến ngày 06/6/2021, bệnh viêm da nổi cục xảy ra tại 28 xã/phường, 143 thôn, 1.317 hộ, 1.602 con trâu, bò mắc 

bệnh, tiêu huỷ 377 con, trọng lượng tiêu hủy 35.918 kg. Tổ chức tiêm phòng 16.475 liều vắc xin Viêm da nổi 

cục trâu, bò đạt 100% diện phải tiêm phòng; thành lập 27 chốt kiểm soát phòng, chống bệnh Viêm da nổi cục 

trâu, bò trên địa bàn các xã, phường đang có dịch.  
6 Trong đó: Sản lượng khai thác 18.848 tấn đạt 62,83% kế hoạch, tăng 2,5% cùng kỳ; sản lượng nuôi trồng đạt 

1.094 tấn đạt 54,7% kế hoạch, bằng 95,7% cùng kỳ. 
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đồng7; tổng dư nợ đạt 4.081,1 tỷ đồng8. Số doanh nghiệp thành lập mới 6 tháng đầu 

năm 84 doanh nghiệp đạt 56% kế hoạch tỉnh giao, đạt 46,7% kế hoạch thị xã giao, 

tăng 6,3% so cùng kỳ. 

2.2. Công tác phát triển đô thị, quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, 

cấp phép xây dựng 

- Ngay từ đầu năm, UBND thị xã Nghi Sơn đã ban hành Kế hoạch thực 

hiện chương trình phát triển đô thị và kinh tế đô thị, trên địa bàn các dự án đầu 

tư xây dựng cơ sở hạ tầng trọng điểm đã và đang chuẩn bị được khởi công, như 

dự án phát triển đô thị động lực, dự án đường cao tốc Bắc Nam, dự án đường 

giao thông ven biển, dự án đường Hải Hòa - Bình Minh. Các dự án khi hoàn 

thành, sẽ mạng lại một diện mạo đô thị mới cho thị xã Nghi Sơn, từ đó thúc đẩy 

sự phát triển kinh tế đô thị; UBND thị xã Nghi Sơn đã trình UBND tỉnh, Sở Xây 

dựng thẩm định 05 quy hoạch phân khu gồm: DT-01, DT-05, DT-08, DT-09, 

DT-10; đã trình và được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ và dự toán lập quy 

hoạch 02 phân khu DT-07 và DT-11, hoàn thiện hồ sơ nhiệm vụ trình UBND 

tỉnh phê duyệt 02 phân khu DT-04 và DT-06. Ban Quản lý Khu kinh tế Nghi 

Sơn tổ chức lập và đã được UBND tỉnh phê duyệt nhiệm vụ, dự toán 03 phân 

khu gồm: DT-12, DT-14 và DT-16; Tổ chức lập 24 mặt bằng quy hoạch chi tiết 

các khu dân cư mới; đã phê duyệt 12 đồ án quy hoạch chi tiết quy mô 54,89ha9; 

phê duyệt 03 đồ án QHCT của nhà đầu tư với tổng 48,56ha 10 

- Chỉ đạo thẩm định thiết kế BVTC, dự toán của của 85 công trình với tổng 

mức đầu tư 329,7  tỷ đồng; tổ chức kiểm tra nghiệm thu 38 công trình đưa vào sử 

dụng.  

- Tăng cường quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, kiểm tra phát hiện và lập 

biên bản xử lý vi phạm 118 trường hợp11, tăng 251% cùng kỳ. Ban hành kế 

hoạch chỉ đạo UBND các phường, xã tăng cường công tác quản lý lòng lề 

đường, vỉa hè, hành lang an toàn đường bộ. Đã cấp 494 giấy phép xây dựng 

công trình nhà ở riêng lẻ cho nhân dân, tăng 53,4% cùng kỳ. 

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

Công tác quản lý đất đai, tài nguyên & môi trường được quan tâm chỉ đạo. 

Ban hành Kế hoạch cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2021; Hoàn 

 
7 Trong đó: Ngân hàng nông nghiệp và PTNT chi nhánh Tĩnh Gia 2.116 tỷ đồng, Ngân hàng nông nghiệp và 

PTNT chi nhánh Nghi Sơn 815 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách xã hội 153,3 tỷ đồng, các tổ chức tín dụng khác 

500 tỷ đồng. 
8 Trong đó: Ngân hàng nông nghiệp và PTNT chi nhánh Tĩnh Gia 1.802 tỷ đồng, Ngân hàng nông nghiệp và 

PTNT chi nhánh Nghi Sơn 1.130 tỷ đồng, Ngân hàng Chính sách - Xã hội 649,1 tỷ đồng, các tổ chức tín dụng 

khác 500 tỷ đồng. 
9 Gồm các khu dân cư: Vườn Thiên Trung Chính Hải Hòa (10,1ha); Thượng Nam và Đồng Tâm xã Hải 

Nhân(5,6ha); tổ dân phố Trung Chính, phường Hải Hòa (11,62ha); thôn Vạn Thắng 1, phường Nguyên Bình 

(2,98ha); tổ dân phố Hồng Kỳ, phường Hải Ninh (8,1ha); tổ dân phố Thanh Bình, Hòa Bình, phường Hải Châu 

(1,88ha); tổ dân phố Đoan Hùng phường Hải Bình (2,03ha); tổ dân phố Quý Hải, phường Bình Minh (0,96ha); tổ dân 

phố Đức Thành Ninh Hải (4,96ha); thôn Đông Thành xã Thanh Sơn (1,4ha); thôn Trung Sơn - Sơn Thượng xã Thanh 

Sơn (0,8ha); Trường Sơn Tùng Lâm (4,46ha); 
10 Gồm: Khu trang trại tổng hợp tại xã Phú Sơn (7,3ha); Dự án Central Resort tại phường Ninh Hải của Công ty 

TNHH MTV cơ nhiệt Hải Nam (30,26ha); Khu du lịch Golden Coast Resort Hải Hòa, thị xã Nghi Sơn (11ha) 

của Công ty cổ phần xi măng Công Thanh. 
11 Trong đó không có GPXD là 95 trường hợp, xây dựng sai giấy phép 06 trường hợp, 17 trường hợp vi phạm về 

lĩnh vực đất đai; tổ chức tháo dỡ công trình vi phạm là 06 trường hợp. Ban hành quyết định xử phạt vi phạm 

hành chính  đối với  128 cá nhân và 12 Công ty, số tiền phạt là 2,4 tỷ đồng. 
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thiện quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 

2021 trình UBND tỉnh phê duyệt. 

- Tổng hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tiếp nhận giải quyết 

là 1.715 hồ sơ (trong đó tiếp nhận mới 1.638 hồ sơ); đã giải quyết 1.466 trường 

hợp, được 85,5%. (Trong đó: Cấp mới 108 trường hợp; chuyển nhượng 742 

trường hợp; thừa kế, tặng cho 476 trường hợp; cấp đổi, cấp lại 113 trường hợp; 

đăng ký biến động 40 trường hợp). Tiếp nhận, xử lý giao dịch bảo đảm cho 

1.347 trường hợp; đã giải quyết 1.347 trường hợp, đạt 100%, trong đó: Đăng ký 

thế chấp 818 trường hợp, xoá thế chấp 552 trường hợp, thay đổi 07 trường hợp. 

Lập mặt bằng quy hoạch khu dân cư, xác định giá khởi điểm và tổ chức đấu giá 

quyền sử dụng đất tại 8 xã, phường12.. 

- Tích cực, chủ động kiểm tra, xử lý các vi phạm về tài nguyên, khoáng 

sản13. Thẩm định kế hoạch BVMT đối với 06 dự án; tham gia Hội đồng báo cáo 

đánh giá tác động môi trường, cải tạo phục hồi môi trường đối với 10 dự án. Đã 

tổ chức thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt bằng 93% khối lượng phát sinh, đạt 

55,84% KH năm. 

2.4. Công tác bồi thường giải phóng mặt bằng 

- Tổng số dự án đang thực hiện giải phóng mặt bằng trên địa bàn thị xã 

theo Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 19/01/2021 của UBND tỉnh Thanh Hóa là 

125 dự án, với diện tích cần GPMB là 474,19ha. Trong 6 tháng đầu năm đã thực 

hiện ký cam kết GPMB tại 66 dự án với diện tích là 361,84 ha. Đo đạc, kiểm kê 

433,81ha; Lập phương án bồi thường 250,23 ha. Đã ban hành quyết định thu hồi 

đất cho 1.469 lượt hộ; phê duyệt PABT là 208,8 tỷ/1.548 lượt hộ; Bàn giao mặt 

bằng cho các nhà đầu tư thi công là 111,17ha/474,19ha, bằng 23,44% kế hoạch 

giao đầu năm. 

- Hoàn thành quyết toán kinh phí bồi thường, GPMB tại 09 dự án với tổng 

số tiền 137,129 tỷ đồng. Tổ chức 02 đợt thực hiện phương án đảm bảo ANTT, 

chống tái chiếm đất sau khi tổ chức thực hiện cưỡng chế thu hồi đất để thi công 

tại dự án Đường dây 500kV đấu nối nhà máy nhiệt điện Nghi Sơn 2 vào hệ 

thống điện Quốc Gia tại xã Trường Lâm. Tổ chức thực hiện phương án cưỡng 

chế đối với 06 hộ thuộc dự án Tổ hợp du lịch nghỉ dưỡng biển Hải Hòa của 

Công ty CP Hiền Đức; hoàn thành công tác phá dỡ công trình vật kiến trúc đối 

với 45/45 hộ tại dự án Mở rộng tuyến đường C-C3 khu du lịch biển Hải Hòa. 

- Tổ chức giao đất tái định cư đối với 97 hộ; thực hiện phương án cưỡng chế 

thu hồi đất đối với các hộ đã có quyết định cưỡng chế và bàn giao mặt bằng thi công 

 
12 Gồm: Anh Sơn, Thanh Sơn, Thanh Thủy, phường Hải Ninh, Hải Châu, Hải Hòa, Hải Thanh và Trường Lâm. 
13 Phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban quản lý Khu KTNS và các KCN tổ chức kiểm tra tình hình, 

tiến độ sử dụng đất đối với 51 dự án. Phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý việc vận chuyển đất ra ngoài tại dự án 

Nhiệt điện Công Thanh, dự án Kho xăng dầu Hải Hà Nghi Sơn theo phản ánh của báo chí. Qua đó đã yêu cầu các đơn vị 

dừng hoạt động khai thác vận chuyển đất, đá trái phép ra ngoài khu vực dự án. Hiện nay tình hình đã được khắc phục. Tổ 

chức kiểm tra, xác minh nội dung phản ánh về tình trạng khai thác ra ngoài mốc giới trong thi công nạo vét hồ 

Khe Trầu, phường Trúc Lâm. Qua kiểm tra, xác minh cho thấy nội dung phản ánh của báo chí là chưa đúng. Chỉ 

đạo UBND xã Phú Sơn, Công an thị xã kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác cát trái phép tại hồ Yên Mỹ. Kết quả: 

Đã ban hành Quyết định xử phạt hành chính đối với ông Lê Đăng Tư thôn Bắc Sơn, xã Phú Sơn số tiền 25 triệu 

đồng và tịch thu tang vật liên quan. Chỉ đạo UBND xã Trường Lâm kiểm tra, xử lý tình trạng khai thác đất trái 

phép để bán cho Nhà máy gạch tuynel Trường Lâm. Ban hành Quyết định xử lý vi phạm hành chính liên quan 

đến việc sử dụng đất đối với 21 tổ chức, cá nhân, số tiền xử lý vi phạm 458.500.000 đồng. 
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đúng thời hạn tỉnh giao tại các dự án: Đường Đông Tây 1 kéo dài; đường Đông Tây 

4 đi cảng Nghi Sơn; Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện công 

tác GPMB dự án Đường Cao tốc Bắc Nam phía đông, đoạn qua thị xã Nghi Sơn; 

đường bộ ven biển; các tiểu dự án (khu tái định cư) thuộc dự án đô thị động lực, 

dự án Khu du lịch sinh thái Tân Dân của tập đoàn T&T.... 

2.5. Về văn hoá -xã hội 

2.5.1. Công tác Giáo dục và Đào tạo: Chỉ đạo các nhà trường tổ chức 

thực hiện tốt nhiệm vụ học kỳ II và kết thúc năm học 2020-2021 phù hợp với 

tình hình phòng chống dịch Covid-19; Chỉ đạo tổ chức tốt kỳ thi tuyển sinh lớp 

10 THPT năm học 2021-2022; chuẩn bị các điều kiện tổ chức kỳ thi tốt nghiệp 

THPT năm 2021; Cơ bản hoàn thành việc xây dựng Đề án phát triển Giáo dục 

thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2021-2025; Ban hành và triển khai thực hiện Kế 

hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia năm 2021 và giai đoạn 2021-2025; Kế 

hoạch phát triển sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022; Quy chế phân công 

công tác và điều động thuyên chuyển viên chức sự nghiệp giáo dục trên địa bàn 

thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch điều động, thuyên chuyển viên 

chức sự nghiệp giáo dục năm học 2021-2022. 

2.5.2. Công tác văn hóa, thông tin, thể thao, du lịch: Đã tập trung tuyên 

truyền về các nhiệm vụ chính trị, sự kiện quan trọng, ngày lễ của đất nước, của 

địa phương, trọng tâm các hoạt động tuyên truyền cho công tác bầu cử đại biểu 

Quốc hội hội khóa XV và bầu cử Đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 

2021-2026; công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19; triển khai thực hiện Nghị 

quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa lần thứ XIX, 

Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025... Ban hành kế hoạch 

và chỉ đạo các đơn vị xây dựng kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao các 

cấp tiến tới Đại hội thể dục thể thao toàn thị xã lần thứ IX và Đại hội TDTT toàn 

tỉnh, toàn quốc năm 2022. Công tác xây dựng đời sống văn hóa được quan tâm 

triển khai thực hiện14.  

Chỉ đạo xây dựng kế hoạch bảo tồn và phát huy các giá trị di sản văn hóa 

trên địa bàn thị xã giai đoạn 2021-2025 và năm 2021. Đề nghị xếp hạng 02 di tích 

quốc gia15. Tỷ lệ người tập luyện thể dục thể thao thường xuyên giảm do ảnh 

hưởng của dịch bệnh Covid-19, ước đạt 25%, tăng 4% so với cùng kỳ, gia đình 

thể thao đạt 18%, tăng 2% cùng kỳ. Tham gia giải Karate trẻ Nghệ An tháng 

4/2021, đoàn thị xã Nghi Sơn đoạt: 01 HCV, 03 HCB, 07 HCĐ. 

Khảo sát, lắp đặt biển chỉ dẫn vào các điểm du lịch, điểm di tích trên địa bàn 

thị xã. Ban hành quy chế hoạt động và quản lý của Đội liên ngành tại Khu du 

lịch Hải Hòa năm 2021. Tổng doanh thu từ du lịch ước đạt 265 tỷ đồng, tăng 6% 

cùng kỳ, bằng 12% kế hoạch; số lượt khách là 211.000 lượt, tăng 5% cùng kỳ, 

bằng 21,3% kế hoạch. 

 
14 Toàn thị xã có 57.990/69.620 hộ đăng ký xây dựng gia đình văn hóa năm 2021, đạt 83,3%, vượt 18,3 kế hoạch 

HĐND thị xã giao; có 226/238 khu dân cư đăng ký xây dựng thôn văn hóa, đạt 95% vượt 13,1% kế hoạch HĐND thị 

xã giao; có 9/6 cơ quan, đơn vị đăng ký xây dựng đơn vị đạt chuẩn văn hoá, vượt 50% kế hoạch HĐND thị xã giao. 
15 Đền thờ các Tiến sỹ họ Lương (Thanh Thủy) và Nhà thờ họ Lê Nhân (Mai Lâm). Đề nghị khảo sát, lập hồ sơ xếp 

hạng 01 di tích lịch sử - văn hóa cấp tỉnh đối với nhà thờ họ Nguyễn Tông, phường Mai Lâm, thị xã Nghi Sơn. 
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2.5.3. Công tác y tế, Chữ thập đỏ : Tập trung chỉ đạo các ngành, đơn vị, các 

xã, phường thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, thị xã về công 

tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo kịch bản đã đề ra. Triển khai xây 

dựng, đưa vào hoạt động 10 cơ sở cách ly tập trung, hiện tại đang kích hoạt hoạt 

động 05 khu16 với quy mô 504 giường; tổng kinh phí thị xã chi cho công tác 

PCD là 01 tỷ đồng; phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, giám sát, quản lý 

tất cả những người đến, trở về địa phương từ những nơi khác để tổ chức các biện 

pháp rà soát, truy vết, chỉ định cách ly, xét nghiệm theo quy định, đến nay tình 

hình dịch bệnh trên địa bàn được kiểm soát tốt, chưa phát hiện có người mắc 

bệnh Covid-1917. Công tác tiêm vắc xin phòng dịch covid-19 đợt 1 đảm bảo theo 

kế hoạch đề ra.18 

Công tác khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu của nhân dân, tổng số lượt 

khám, chữa bệnh 204.794 lượt; công tác y tế dự phòng được đảm bảo, không có 

dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Tổng số người tham gia BHYT là 201.710 

người, đạt 79% dân số toàn thị xã. 

Chỉ đạo giữ vững và nâng cao chất lượng xã đạt Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế 

năm 2021. Hiện tại đã có 31/31 xã, phường đạt “Bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. 

Công tác chỉ đạo thực hiện các chỉ tiêu về vệ sinh an toàn thực phẩm được quan 

tâm thực hiện19. 

Công tác Chữ thập đỏ được quan tâm kịp thời: Trong dịp Tết đã cấp 3.100 

suất quà cho các gia đình có hoàn cảnh khó khăn tổng trị giá 1,12 tỷ đồng. Cứu 

trợ khẩn cấp và trợ giúp nhân đạo cho 17 gia đình khó khăn đột xuất, tổng số 

tiền 20 triệu đồng. 

2.5.4. Công tác lao động, thương binh và xã hội: Triển khai thực hiện đầy 

đủ, kịp thời các chế độ, chính sách an sinh xã hội. Chi trả trợ cấp hàng tháng cho 

các đối tượng chính sách, người có công tổng số tiền 55 tỷ đồng; trợ cấp cho 

9.773 đối tượng BTXH với tổng kinh phí 25 tỷ đồng; cấp 108.146 thẻ BHYT 

cho các đối tượng: Người có công, người nghèo, bảo trợ xã hội, người ở xã bãi 

 
16 02 khu thuộc bệnh viện, 01 khu cách ly tập trung không thu phí cơ sở 1 trạm y tế Hải Hòa và 02 khu cách ly 

khách sạn 
17 Lũy kế thực hiện khai báo ý tế là 17.702 người; số người nghi ngờ cách ly điều trị tại các cơ sở y tế là 25 

người; số người thực hiện cách ly tập trung tại các cơ sở cách ly của thị xã là 1.530 người; Số người thực hiện 

cách ly tại nhà, nơi lưu trú là 4.159 người; Lấy mẫu xét nghiệm cho 2.050 người với 3.813 mẫu, gửi tỉnh, trung 

ương XN có 01 mẫu dương tính với Covid-19 là người Nigieria  nhập cảnh.  Số người hiện tại đang được cách ly 

tập trung 55 người (tại khu cách ly tập trung cơ sở 1 trạm y tế Hải Hòa là 43; khu cách ly tại khách sạn Anh Phát 

3 là 12 người) hiện tại sức khỏe bình thường. 
18 Kế hoạch tiêm 1.620 liều cho tổng số 2.194 người. Kết quả tiêm 1.570 liều cho tổng số 1.873 người theo quy định. 
19 Kết quả 6 tháng đầu 2021, cụ thể: 

- Chỉ tiêu xây dựng chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn: Tổng số chuỗi được giao 04 chuỗi, đang thực hiện. 

- Chỉ tiêu thực phẩm tiêu dùng chủ yếu thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn: Chỉ tiêu được giao là 

29.500 tấn; đã thực hiện được 14.746 tấn, bằng 50%KH.  

- Chỉ tiêu xây dựng cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm đảm bảo ATTP: Chỉ tiêu được tỉnh giao26 cơ sở, thị xã giao 

107 cơ sở, đã hoàn thành 12 cơ sở, bằng 46%KH tinh, bằng 11,2%KH thị xã. 

- Chỉ tiêu xây dựng chợ kinh doanh thực phẩm: Chỉ tiêu tỉnh giao 4 chợ, thị xã giao 5 chợ, đã hoàn thành 01 chợ, 

bằng 25%KH tỉnh, bằng 20%KH thị xã. 

- Chỉ tiêu xây dựng cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn: Chỉ tiêu được giao: 6 cửa hàng, đã hoàn thành 2, 

đạt 33,3%KH. 

- Chỉ tiêu xây dựng bếp ăn tập thể (BĂTT) an toàn thực phẩm: Chỉ tiêu được giao: 1 bếp, đang thực hiện. 

- Chỉ tiêu xây dựng xã, phường đạt tiêu chí an toàn thực phẩm: Tỉnh giao 23 xã, phường, thị xã giao 24 xã, phường, hoàn 

thành 5 xã, phường, bằng 21,7% KH tỉnh, bằng 20,8%KH thị xã. 
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ngang, xã đảo, trẻ em...; hỗ trợ tiền điện sáng cho 1.437 hộ nghèo với số tiền 

475 triệu đồng. Giải quyết việc làm mới cho 2.261 người bằng 45,2% KH, tăng 

37,3% so cùng kỳ, trong đó xuất khẩu lao động 46 người bằng 30,6% KH, tăng 

64,3% so cùng kỳ. 

2.6. 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 

2.6.1. Công tác nội vụ, tôn giáo: Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức 

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

nhiệm kỳ 2021-2026 đảm bảo các quy định, tiến độ đề ra; Các khâu, các bước 

cho việc bầu cử; từ công tác chuẩn bị nhân sự ứng cử đến các vấn đề về an ninh 

trật tự, thông tin tuyên truyền được thực hiện bài bản, khoa học, được Tỉnh đánh 

giá và ghi nhận; đã bầu ra được 03 đại biểu Quốc hội, 04 đại biểu HĐND tỉnh, 

40 đại biểu HĐND thị xã, 703 đại biểu HĐND xã phường. Đại biểu HĐND thị 

xã và các xã, phường đảm bảo đúng cơ cấu, thành phần, số lượng và chất lượng. 

Thực hiện các bước quy trình bổ nhiệm lãnh đạo quản lý các phòng chuyên 

môn thuộc UBND thị xã, các xã, phường và các đơn vị sự nghiệp trên địa bàn 

theo quy định. Hoàn thiện và báo cáo trước tiến độ kết quả Điều tra cơ sở hành 

chính năm 2021. Ban hành Quyết định khen thưởng cho 111 tập thể, 465 cá 

nhân có thành tích xuất sắc trong công tác. Chỉ đạo kiểm điểm tập thể, cá nhân 

liên quan việc thực hiện quy trình, thủ tục đầu tư xây dựng Chợ Còng. 

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà động viên kịp thời chức sắc, chức việc các tôn 

giáo, cán bộ cốt cán vùng giáo, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số 

nhân dịp lễ, tết.  

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

nhận 2.047 hồ sơ thủ tục hành chính của tổ chức, cá nhân (tiếp nhận mới 

1.561)20. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết trước hạn, đúng hạn trong tổng số hồ sơ đã trả 

cho tổ chức, cá nhân đạt 98%. Đã triển khai cung cấp các dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của thị xã đảm 

bảo 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. Chỉ đạo các xã thực hiện các chính 

sách dân tộc, miền núi, vùng đặc biệt khó khăn đảm bảo kịp thời, đúng quy định.  

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

khiếu nại, tố cáo: Tổ chức 08 cuộc thanh tra, tăng 60% cùng kỳ, trong đó 04 

cuộc thanh tra theo kế hoạch, 04 cuộc thanh tra đột xuất, kết quả: Ban hành 06 

kết luận thanh tra; đang tiến hành 01 cuộc, kết thúc 01 cuộc. Phát hiện vi phạm: 03 

đơn vị/03 cuộc, thu hồi nộp ngân sách nhà nước 46 triệu đồng. 

Đã tiếp 397 lượt với 466 người, 397 vụ việc, trong đó UBND thị xã tiếp 

186 lượt, 255 người, với 186 vụ việc; chỉ đạo UBND cấp xã tiếp 211 lượt, với 

211 người đến khiếu nại, kiến nghị, phản ánh, với 211 vụ việc.  

Tiếp nhận 430 đơn thư khiếu nại, tố cáo, trong đó đơn đủ điều kiện xử lý 

360 đơn (đơn khiếu nại 357 đơn, đơn tố cáo là 03 đơn), tăng 20,8% so với cùng 

kỳ. Tổng số đơn khiếu nại thuộc thẩm quyền 312 đơn, bằng 312 vụ việc; đã giải 

 
20 Trong đó: đã giải quyết 1.674 hồ sơ, gồm: 1.292 hồ sơ xử lý trước hạn, 326 hồ sơ đúng hạn, 56 hồ sơ xử lý 

quá hạn; đang giải quyết 372 hồ sơ. 
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quyết 211 vụ, đạt 67,6% so tổng đơn khiếu nại, tố cáo; đang giải quyết là 101 

vụ21. Tổng số đơn tố cáo thuộc thẩm quyền 03 đơn, bằng 03 vụ việc, đã giải 

quyết 03/03 đơn, đạt 100% KH.  

2.6.4. Công tác tư pháp, tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật: Chỉ 

đạo thực hiện tốt công tác tư pháp, đăng ký hộ tịch, chứng thực, tuyên truyền 

phổ biến GDPL22. Ban hành 165 Quyết định xử lý VPHC trong lĩnh vực đất đai, 

xây dựng, giao thông; 02 Quyết định thu hồi hủy bỏ giấy tờ hộ tịch; 01 quyết 

định bãi bỏ quyết định của UBND thị xã; 04 Quyết định phê quyệt Phương án 

cưỡng chế thu hồi đất; 04 phương án cưỡng chế thu hồi đất. Quyết định công 

nhận 28 xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020.   

2.7. Công tác quốc phòng - an ninh  

2.7.1.  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 đột xuất, bất ngờ. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bàn giao 208 

thanh niên nhập ngũ cho các đơn vị quân đội và công an; đón 161 quân nhân 

hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở về địa phương. Tổ chức thành công hội thi nhận 

thức pháp luật về dân quân tự vệ; sơ kết 6 năm thực hiện Luật nghĩa vụ quân 

sự. Chỉ đạo với các xã, phường rà soát, lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ 

trên địa bàn thị xã. Chi trả chế độ chính sách theo Quyết định số 49, số 62 của Thủ 

tướng Chính phủ cho 1.566 đối tượng, với kinh phí là 3,2 tỷ đồng. Tổ chức hủy nổ 

Bom còn sót lại sau chiến tranh, phát hiện tại xã Hải Yến và xã Hải Nhân. Triển 

khai Kế hoạch diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp thị xã, diễn tập chiến đấu 

phòng thủ xã, phường năm 2021. Hoàn thành chương trình huấn luyện cho Dân 

quân năm thứ nhất cho 31 xã, phường. Hoàn thiện hồ sơ đăng ký cho 102 học 

sinh dự thi vào các trường quân sự năm 2021. Tổ chức khảo sát hiện trạng và quy 

hoạch đất quốc phòng trên địa bàn. 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 trên tuyến biển, đảo. 

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

- An ninh - trật tự 

+ Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã cơ 

bản ổn định. Chủ động nắm chắc tình hình an ninh trật tự trong công tác giải 

phóng mặt bằng thực hiện các dự án trong Khu kinh tế Nghi Sơn; Lực lượng 

công an đã mở các đợt cao điểm đấu tranh, trấn áp tội phạm, xây dựng các 

phương án đảm bảo an ninh trật tự trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu lần 

thứ XIII của Đảng; cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử Đại biểu 

Hội đồng Nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.  

+ Tăng cường quản lý các hoạt động tôn giáo, quản lý hoạt động người 

nước ngoài, Kiều bào thăm thân đảm bảo quy định, có 2.438 lượt người nước 

ngoài đến làm việc và 06 phụ nữ lấy chồng Trung Quốc về thăm thân.  

 
21 Trong đó số vụ việc giải quyết bằng quyết định hành chính 79 vụ, số vụ giải quyết thông qua giải thích thuyết 

phục, văn bản trả lời, hướng dẫn là 132 vụ.  
22 Đã tổ chức 01 hội nghị tuyên truyền pháp luật về bầu cử, về đất đai, về hôn nhân và gia đình cho 292 hòa 

giải viên cơ sở tại các thôn, tiểu khu, tổ dân phố trên địa bàn thị xã. 
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+ Chỉ đạo triển khai Dự án Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và cấp CCCD 

gắn chíp điện tử cho công dân theo Chỉ thị số 03/CT-UBND ngày 09/3/2021 của 

Chủ tịch UBND thị xã đảm bảo chất lượng và hiệu quả. Kết quả: Đến ngày 

15/6/2021 tổ chức tiếp nhận 165.272/205.202 hồ sơ cấp căn cước, bằng 80,5%KH. 

+ Công tác đấu tranh với các tội phạm đạt kết quả tích cực, đã phát hiện 

và tiếp nhận 148 vụ, tăng 10,5% so cùng kỳ; 161 đối tượng, giảm 10% so cùng 

kỳ23. Trên địa bàn đã xảy ra 02 vụ cháy. 

- Công tác đảm bảo trật tự ATGT:   

+ 6 tháng đầu năm 2021 xảy ra 77 vụ TNGT và VCGT đường bộ, tăng 

26% so cùng kỳ; 35 người chết, tăng 45,8% cùng kỳ; 38 người bị thương, tăng 

22,5% cùng kỳ. Giao thông đường sắt, đường thuỷ nội địa đảm bảo an toàn.  

+ Đã kiểm tra phát hiện và ra quyết định xử phạt VPHC đối với 7.617 

trường hợp, nộp NSNN 2,6 tỷ đồng, trong đó: xử lý 136 trường hợp xe chở quá 

khổ, quá tải trọng, làm rơi vãi vật liệu; 71 trường hợp vi phạm nồng độ cồn. 

2.8. Công tác phối hợp với UBMTTQ và các đoàn thể cấp thị xã 

UBND thị xã đã 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, phát 

triển sản xuất, phòng chống dịch bệnh Covid-19; tổ chức các hoạt động bầu cử 

đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. 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 cho 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. 
II. NHỮNG TỒN TẠI, HẠN CHẾ, NGUYÊN NHÂN 

1. Tồn tại, hạn chế 

1.1. Đối với lĩnh vực kinh tế: 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm một số xã, 

phường còn bị động, thiếu quyết liệt, chậm xử lý khi có dịch bệnh xảy ra như: 

Xã Ngọc Lĩnh,  phường Hải An. Công tác quản lý tàu thuyền, nhất là tàu thuyền 

nhỏ (dưới 6CV) của một số xã, phường còn buông lỏng; 

- Thu ngân sách từ nguồn đấu giá quyền sử dụng đất, thuế sử dụng đất phi 

nông nghiệp, thu từ quỹ đất công ích và hoa lợi công sản đạt thấp.  

- Hoạt động sản xuất kinh doanh của một bộ phận doanh nghiệp còn khó 

khăn, nhất là doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực du lịch, dịch vụ lưu trú, ăn 

uống, vận tải... do ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19;  

- Tiến độ triển khai thực hiện lập quy hoạch các phân khu chức năng trong 

Khu kinh tế Nghi Sơn được tỉnh giao còn chậm. Công tác quản lý quy hoạch tại 

các xã, phường còn nhiều hạn chế; tình trạng xây dựng, cơi nới trái phép, lấn 

 
23 Trong đó tội phạm, vi phạm về trật tự xã hội 94 vụ, 91 đối tượng; kinh tế 12 vụ, 12 đối tượng; ma túy 32 vụ, 58 

đối tượng; môi trường 10 vụ, 10 đối tượng. 

. 
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chiếm đất đai, sử dụng đất không đúng mục đích, vi phạm giấy phép xây dựng 

có chiều hướng gia tăng, các tồn tại cũ chưa được xử lý dứt điểm, có biểu hiện 

ngại khó, né, tránh, đùn đẩy trách nhiệm, không kịp thời tổ chức các biện pháp 

ngăn chặn và xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm24.  

- Công tác GPMB các dự án trên địa bàn còn nhiều khó khăn, trọng tâm là 

giải quyết đất ngoài mốc, đất trong hành lang an toàn đường bộ. Chưa có giải 

pháp giải quyết giá đất tái định cư tại các dự án...  làm chậm tiến độ GPMB các 

dự án; một số dự án chủ đầu tư và nhà thầu không thi công khi đã bàn giao mặt 

bằng để người dân tái lấn chiếm. Diện tích GPMB bàn giao cho các nhà đầu tư 

để triển khai thi công dự án đạt thấp.  

1.2. Đối với lĩnh vực Văn hóa - xã hội, Bảo đảm TT ATGT 

- 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 còn thiếu 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 thiếu giáo viên các cấp học đã kéo dài nhiều năm, số giáo viên 

thiếu năm học sau lớn hơn năm học trước, hiện vẫn chưa có phương án giải quyết; 

Việc xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia rất chậm so với kế hoạch, do việc thi 

công các công trình xây dựng cơ bản tại các trường không đảm bảo tiến độ đề ra. 

- Việc thực hiện chỉ tiêu về tiếp nhận, giải quyết qua dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, mức độ 4 tại các xã, phường chưa đạt chỉ tiêu tỉnh giao25; một 

số lãnh đạo, phòng, ban, đơn vị và các xã, phường chưa thực hiện nghiêm túc 

việc ký số văn bản trên phần mềm quản lý công việc. 

- Tình trạng đơn thư khiếu nại gia tăng, nhất là đơn thư vượt cấp liên quan 

đến đất đai, bồi thường GPMB tiềm ẩn yếu tố gây mất ổn định. 

- Công tác đảm bảo về trật tự ATGT được quan tâm chỉ đạo, tuy nhiên số 

vụ tai nạn giao thông, số người chết, số người bị thương tăng so cùng kỳ.  

2. Nguyên nhân 

2.1. Nguyên nhân khách quan  

- Tình hình dịch bệnh Covid -19 bùng phát trở lại tại nhiều tỉnh, thành phố 

tác động tiêu cực đến hoạt động sản xuất, kinh doanh, thu hút đầu tư và đời sống 

của người dân. 

- Nhận thức của một bộ phận nhân dân về chủ trương, chính sách còn thấp, 

nhất là trong bồi thường GPMB các dự án; nhiều trường hợp bị đối tượng xấu 

lợi dụng, lôi kéo, xúi dục, kích động dẫn đến khiếu nại, khiếu kiện kéo dài, vượt 

cấp làm mất an ninh trật tự tại cơ sở và phải tập trung chỉ đạo giải quyết nhiều 

lần làm ảnh hưởng đến thực hiện các nhiệm vụ khác. 

- 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. 

 
24 Trường Lâm,Tùng Lâm, Tân Trường, Phú  Lâm. Hoạt động khai thác khoáng sản, đất, cát trái phép còn diễn ra tại 

Hải Nhân, Trúc Lâm, Phú Sơn, , Phú Lâm... 
25 Bình Minh, Hải Hà, Hải Nhân, Tân Trường, Thanh Sơn, Thanh Thủy, Hải Yến, Mai Lâm, Tùng Lâm, Ngọc 

Lĩnh...  
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- Trong 6 tháng đầu năm, UBND thị xã phải tập trung triển khai nhiều 

nhiệm vụ chính trị quan trọng: Lãnh đạo, chỉ đạo cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội 

khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, công tác 

GPMB với yêu cầu tiến độ cao... do đó đã ảnh hưởng đến công tác chỉ đạo điều 

hành trên một số lĩnh vực công tác khác. 

2.2. Nguyên nhân chủ quan 

- Một số cấp ủy, chính quyền, các phòng, ban, ngành, cá nhân chưa quyết 

liệt trong thực hiện nhiệm vụ được giao; Sự phối hợp trong việc giải quyết công 

việc có lúc, có việc còn chưa chặt chẽ, kịp thời; việc thực hiện chế độ thông tin, 

báo cáo của một số phòng, ban, các xã, phường chưa được nghiêm túc, kịp thời 

ảnh hưởng đến chất lượng, hiệu quả trong công tác chỉ đạo, điều hành của thị xã. 

- Công tác phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm một số xã, 

phường còn chủ quan, chưa kịp thời thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch 

theo chỉ đạo của cấp trên. 

- Công tác phối hợp giữa các phòng, ban, UBND các phường, xã trong 

triển khai thực hiện Kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất trên địa bàn thị xã năm 

2021 chưa kịp thời, nhiều mặt bằng quy hoạch khu dân cư đã có trong kế hoạch 

tổ chức đấu giá, nhưng chậm được triển khai thực hiện.  

- Ý thức chấp hành pháp luật về xây dựng của một số tổ chức, cá nhân 

tham gia hoạt động xây dựng chưa nghiêm túc; một số đối tượng cố tình vi 

phạm, tổ chức thi công xây dựng công trình vào ngày nghỉ, ngày lễ và ban đêm, 

trong thời gian ngắn gây nhiều khó khăn cho việc theo dõi, giám sát để ngăn 

chặn vi phạm phát sinh. Khi bị xử lý thì tìm cách trì hoãn việc thi hành quyết 

định xử lý vi phạm hành chính.  

- Trách nhiệm của người đứng đầu ở các xã, phường trong quản lý nhà 

nước về quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng tại một số xã, phường 

chưa cao, chưa sâu sát, quyết liệt, kịp thời để chỉ đạo xử lý dứt điểm vi phạm. 

Một số cán bộ ngại khó, đùn đẩy trách nhiệm, không kiểm tra, phát hiện kịp 

thời, không có biện pháp ngăn chặn ngay từ ban đầu và xử lý dứt điểm các 

trường hợp vi phạm, dẫn tới nhiều trường hợp vi phạm, khi vi phạm với quy mô 

lớn, khó giải quyết thì mới báo cáo lên cấp trên. 

Phần thứ hai 
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

I. NHIỆM VỤ CHUNG 

Trong thời gian tới, tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát, nhưng 

nguy cơ lây lan, bùng phát trong cộng đồng là rất cao, ảnh hưởng đến thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của thị xã. 

Để thực hiện hoàn thành được các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2021 các phòng, ban, ngành, các xã, phường phải triển khai  

quyết liệt, đồng bộ linh hoạt, sáng tạo các nhiệm vụ, giải pháp đã được Thị ủy, 

HĐND, UBND thị xã giao, trong đó ưu tiên thực hiện một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục đề cao trách nhiệm, bám sát tình hình, chủ động, quyết liệt 

thực hiện đồng bộ, có hiểu quả “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch bệnh và 

phát triển kinh tế - xã hội; Thực hiện nghiêm túc biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh Covid - 19 theo chỉ đạo của Chính phủ, của UBND tỉnh, của thị xã. 
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2. Tập trung triển khai quyết liệt, có hiệu quả các chỉ tiêu của kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021, nhất là các chỉ tiêu đạt thấp để xác định giải 

pháp thực hiện trong 6 tháng cuối năm, phấn đấu thực hiện ở mức cao nhất các 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021. 

3. Tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ các giải pháp trong thực hiện 

GPMB các dự án trong kế hoạch, phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tỉnh giao, 

bàn giao mặt bằng triển khai dự án đúng tiến độ; xử lý nghiêm tình trạng vi 

phạm quy hoạch, trật tự xây dựng lấn chiếm đất đai; đẩy mạnh công tác thu ngân 

sách, thu nợ đọng thuế đảm bảo hoàn thành vượt mức dự toán HĐND thị xã 

giao; huy động các nguồn lực để đầu tư xây dựng, thực hiện các chương trình 

mục tiêu; đẩy nhanh tiến độ xây dựng trường chuẩn Quốc gia, xây dựng Nông 

thôn mới, xây dựng xã ATTP,... Tiếp tục nâng cao chất lượng các lĩnh vực Văn 

hoá - Xã hội; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội; tăng cường giữ vững Quốc 

phòng - An ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội. 

4. Tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường trách nhiệm 

và đạo đức trong thực thi công vụ; nâng cao năng lực, trách nhiệm của người 

đứng đầu cơ quan, đơn vị; kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp gây khó khăn, 

phiền hà trong thực thi công vụ.  

Thường xuyên rà soát công việc do UBND, Chủ tịch Chủ tịch tỉnh giao; 

do UBND thị xã, Chủ tịch UBND thị xã giao để triển khai, đôn đốc hoàn thành 

đúng hạn, đảm bảo chất lượng. 
II. GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

1. Phát triển kinh tế 

 1.1. Công nghiệp, thương mại, tiểu thủ công nghiệp, dịch vụ và phát 

triển doanh nghiệp: Chỉ đạo thực hiện các giải pháp phát triển doanh nghiệp, 

phấn đấu hoàn thành kế hoạch UBND tỉnh giao; quan tâm giải quyết các vướng 

mắc, các kiến nghị của các doanh nghiệp để doanh nghiệp yên tâm phát triển sản 

xuất; hoàn thành các thủ tục chuẩn bị đầu tư, tổ chức thi công những công trình 

mới, đẩy nhanh tiến độ thi công những công trình chuyển tiếp, công trình phòng 

chống lụt bão. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý tình trạng buôn 

bán hàng giả, gian lận thương mại. 

1.2. Đẩy mạnh các biện pháp tăng thu ngân sách, tăng cường công tác 

quản lý ngân sách, đầu tư: Tập trung chỉ đạo các giải pháp thu ngân sách nhà 

nước năm 2021; thường xuyên đánh giá kết quả, tiến độ nhiệm vụ thu NSNN để 

đề xuất các giải pháp chỉ đạo, điều hành thu kịp thời. Tăng cường công tác kiểm 

tra chống thất thu, giảm nợ đọng thuế. Rà soát lại các nguồn thu trên địa bàn, tập 

trung khai thác nguồn thu mới, nguồn thu vãng lai, các nguồn thu còn dư địa. 

Chỉ đạo UBND các xã, phường phối hợp với các phòng, ban có liên quan đẩy 

nhanh tiến độ lập quy hoạch, giải phóng mặt bằng để tổ chức đấu giá quyền sử 

dụng đất các khu dân cư theo kế hoạch. Tăng cường công tác quản lý, sử dụng 

ngân sách nhà nước bảo đảm hiệu quả, tiết kiệm và đúng chế độ, chính sách quy 

định. Kịp thời chi trả chế độ chính sách an sinh - xã hội; đôn đốc đẩy nhanh tiến 

độ thực hiện các công trình phòng chống lụt bão, xây dựng NTM, công trình 

hoàn trả GPMB... 
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1.3. Công tác phát triển đô thị, quản lý đầu tư xây dựng, phát triển 

đường GTNT, cấp phép xây dựng; Quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, đất 

đai, khoáng sản và môi trường:  

Tăng cường công tác chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ lập, thẩm định và trình phê 

duyệt Quy hoạch các phân khu đô thị đảm bảo kế hoạch đề ra. Yêu cầu các Chủ 

đầu tư, UBND các xã, phường lựa chọn các đơn vị tư vấn có năng lực trong công 

tác lập quy hoạch, lập dự án đầu tư. Rà soát, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh 

tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công. Đẩy nhanh tiến độ lập 

quy hoạch các khu dân cư, dân cư đô thị đã được UBND tỉnh chấp thuận. 

Chỉ đạo UBND các xã, phường tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý trật 

tự xây dựng, xử lý các trường hợp vi phạm về trật tự xây dựng, đất đai, môi 

trường, khoáng sản; xử lý dứt điểm các vi phạm còn tồn tại không để phát sinh 

tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép; thực hiện cấp phép xây dựng 

đảm bảo đúng thời gian, tiến độ theo quy định của thủ tục hành chính công. Tập 

trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong công tác xét nguồn gốc đất, trong công 

tác thu hồi đất. Hoàn thiện, trình UBND tỉnh ban hành Quy hoạch sử dụng đất 

thị xã Nghi Sơn thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm đầu 2021 trong 

tháng 7 năm 2021. 

Trình UBND tỉnh phê duyệt và tổ chức hội nghị công bố quy hoạch, bàn 

giao hồ sơ đến các xã, phường thuộc khu vực lập quy hoạch để quản lý, gồm: 04 

phân khu: DT-04, DT-06, DT-07 và DT-11. 

 1.4. Phát triển nông nghiệp, xây dựng nông thôn mới và công tác 

PCLB: Tập trung chỉ đạo triển khai kế hoạch sản xuất vụ hè thu, vụ mùa 2021-

2022, phấn đấu hoàn thành kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2021; thực hiện 

công tác tích tụ đất đai theo Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết số 13-

NQ/TU ngày 11/01/2019 của BCH Đảng bộ tỉnh. Xây dựng Phương án sản xuất 

trồng trọt năm 2022. Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia 

súc, gia cầm, trọng tâm là khống chế bệnh cúm gia cầm và viêm gia nổi cục trâu, 

bò; chỉ đạo công tác nuôi trồng, khai thác thủy sản. Tập trung chăm sóc, bảo vệ 

rừng, phòng chống cháy rừng, nhất là những tháng hanh khô, nắng nóng.  

 Tập trung chỉ đạo đôn đốc, kiểm tra các xã thực hiện và hoàn thành các tiêu 

chí xây dựng NTM đã đăng ký trong năm 2021. Xây dựng Kế hoạch NTM năm 

2022. Tổ chức xét duyệt các sản phẩm OCOP đăng ký tỉnh chấm điểm phân hạng 

theo quy định. Tổ chức kiểm tra UBND các xã, phường về công tác chuẩn bị vật 

tư dự trữ phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn; các công trình phòng chống 

lụt bão để kịp thời khắc phục, sửa chữa trước mùa mưa lũ. 

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

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành Kế hoạch tỉnh giao về công tác 

GPMB năm 2021. Trọng tâm là những dự án trọng điểm như: Đô thị động lực, 

Kè chống sạt lở và nạo vét thoát lũ Khu kinh tế trọng điểm Nghi Sơn, dự án Khu 

đô thị du lịch sinh thái biển Tân Dân, đường bộ ven biển từ Hải Châu đến Hải 

Lĩnh và các dự án vốn ngân sách Nhà nước, dự án Nhà máy thép giai đoạn 2, 

khu cảng tổng hợp gang thép Nghi Sơn. Hoàn thành công tác GPMB các dự án 

hạ tầng vốn ngân sách như các tuyến đường trục chính phía tây, đường từ Quốc 
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lộ 1A đến điểm đầu đường Đông Tây 4 khu TĐC Hải Thượng tại phường Trúc 

Lâm để bàn giao cho Chủ đầu tư.  

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

hiệu quả các vấn đề xã hội bức xúc; đảm bảo các chính sách an sinh xã hội, 

chỉ đạo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

3.1. Về văn hóa: 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; trong đó tập trung tuyên truyền các hoạt động sau bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, diễn 

biến và công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19... Thực hiện khai quật khảo 

cổ di tích lịch sử và danh lam thắng cảnh chùa Am Các phục vụ lập quy hoạch 

di tích. Chỉ đạo xã Phú Lâm khai trương xây dựng xã đạt chuẩn văn hoá Nông 

thôn mới, phường Hải Thượng đạt chuẩn văn minh đô thị. Triển khai kế hoạch 

thực hiện đề án đặt tên đường phố, số nhà tại các phường trên địa bàn thị xã. 

3.2. Về Giáo dục: Chỉ đạo tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2021; có 

phương án khắc phục tạm thời tình trạng thiếu giáo viên, hoàn thành việc tuyển 

dụng bổ sung viên chức và sắp xếp đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên 

theo kế hoạch, đảm bảo các điều kiện cơ bản để thực hiện nhiệm vụ năm học 

2021 - 2022; Chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình cơ bản, hoàn 

thành chỉ tiêu xây dựng trường chuẩn Quốc gia; Ban hành và tổ chức thực hiện 

Đề án phát triển Giáo dục thị xã Nghi Sơn giai đoạn 2021-2025. 

3.3. Về y tế - Chữ thập đỏ: Tiếp tục chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu 

quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Rà soát các phương án, 

kịch bản phòng chống dịch bệnh Covid-19, chuẩn bị đầy đủ vật tư, thuốc men, 

hóa chất để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh theo từng phương án đề 

ra; đẩy mạnh khai báo y tế điện tử phục vụ phòng chống dịch Covid-19 bằng mã 

QR. Thực hiện kế hoạch tiêm phòng dịch bệnh covid-19 đợt 2 theo chỉ đạo của 

UBND tỉnh. Chỉ đạo các cơ sở y tế nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và 

chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; 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 đảm bảo 

hoàn thành kế hoạch tỉnh giao. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân 

tham gia Bảo hiểm y tế, đảm bảo chỉ tiêu giao. 

3.4. Về lao động, thương binh và xã hội: Đẩy mạnh công tác giải quyết 

việc làm, đào tạo việc làm và xuất khẩu lao động. Thực hiện kịp thời, đầy đủ 

đúng quy định các chính sách an sinh xã hội, ổn định đời sống nhân dân, các chế 

độ cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội.  

3.5. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại tố 

cáo, tư pháp: Duy trì và làm tốt công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo; 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. 

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

4.1. Quốc phòng: Tăng cường công tác tuần tra, tập trung nắm tình hình 
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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 diễn tập phòng cháy, chữa cháy rừng cấp thị 

xã; diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã, phường. Hoàn thành chương trình huấn 

luyện cho các đối tượng quân nhân dự bị, dân quân tự vệ; bồi dưỡng kiến thức QP-

AN cho các đối tượng 4 theo kế hoạch. 

4.2. An ninh trật tự - đảm bảo trật tự An toàn giao thông: Bảo đảm 

ANTT, an toàn xã hội, chủ động xử lý các tình huống, không để bị động bất 

ngờ; không để xảy ra các vụ việc phức tạp, kéo dài; đảm bảo tốt ANTT trong 

công tác thu hồi đất phục vụ GPMB, thi công các dự án trên địa bàn. Tập trung 

đấu tranh với các loại tội phạm hình sự và tệ nạn xã hội; Làm tốt công tác phòng 

chống cháy nổ, cứu hộ, cứu nạn. Kiện toàn Ban ATGT thị xã, phân công trách 

nhiệm cụ thể cho các thành viên, các ngành thành viên Ban ATGT thị xã để 

giám sát thực hiện; Tăng cường công tác tuyên truyền, tổ chức các đợt cao điểm 

ra quân giải tỏa hành lang ATGT đường bộ, đường sắt; Tổ chức các đợt cao 

điểm ra quân tuần tra, kiểm soát tình hình TT - ATGT, kiềm chế và giảm thiểu 

tai nạn giao thông trên địa bàn.  

5. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

Nhà nước trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành, cơ sở và tăng 

cường công tác phối hợp với UB MTTQ, các Đoàn thể 

Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà 

nước trong chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành và cơ sở và công tác phối 

hợp với UB MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội. Thực hiện luân chuyển, 

chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức tại các phòng 

ban, đội, đơn vị, UBND các xã, phường; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, 

công chức năm 2021. Tổng kết công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; phê chuẩn các chức danh Chủ tịch, Phó 

Chủ tịch UBND các xã, phường sau kỳ họp thứ nhất của HĐND các xã, phường; 

chức danh Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND thị xã sau kỳ họp thứ nhất của HĐND 

thị xã bầu chức danh Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND, các Ủy viên UBND và 

các chức danh chuyên trách HĐND thị xã. 

Trên cơ sở các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối 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, lựa chọn những công việc trọng tâm để tập trung chỉ đạo quyết liệt, nỗ 

lực phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu 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 

Tình hình thực hiện các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2021 theo chỉ tiêu HĐND thị xã giao 
 

TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Mục tiêu nghị 

quyết HĐND 

Thực hiện 

6 tháng 

đầu năm 

2021 

Nhiệm 

vụ thực 

hiện 6 

tháng 

cuối 

năm  

So sánh 

với mục 

tiêu 

nghị 

quyết 

HĐND 

(%)  

So cùng 

kỳ 6 

tháng 

đầu  

năm 

2020 

(%) 

Ghi 

chú 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) 

1 Tốc độ tăng giá trị sản xuất % 19.8 18.2 20,3    
 

- Công nghiệp - xây dựng %  20,2 18.9  21,1     
 

- Dịch vụ %  20 14.2  15,8     
 

- Nông, lâm, thuỷ sản % 2,3  2.8  2,13     
 

2 Thu nhập bình quân đầu người  
Triệu 

 đồng 
53         

Chưa 

xét 

3 Sản lượng lương thực bình quân  Tấn 50.000  32.986   17.014 66  +16,6 
 

4 

Diện tích đất nông nghiệp tích tụ, tập trung 

để sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, ứng 

dụng công nghệ cao  

Ha 220  181  39 82  

 

5 
Giá trị trên 1 ha đất trồng trọt và nuôi trồng 

thủy sản  

Triệu 

đồng 
 100         

Chưa 

xét 

6 Tổng huy động vốn đầu tư phát triển  Tỷ đồng  48.400 13.500        
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7 Tỷ lệ tăng thu ngân sách hằng năm %  12          

8 Tổng số doanh nghiệp được thành lập mới  
Doanh 

nghiệp 
180  84  102  46,7  +5 

 

9 

  

Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới 12/15 xã % 
 46,7 (1 xã Các 

Sơn) 
 46,7  0 100%    

 

Tỷ lệ xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao  % 
6,7 (01 xã Hải 

Nhân)  
0  0  100%   

Điều 

chỉnh 

giảm 

10 Tỷ lệ đô thị hóa  % 78         
Chưa 

xét 

11 
Tỷ lệ đường giao thông trên địa bàn được 

cứng hóa  
%  83         

Chưa 

xét 

12 Tốc độ tăng dân số bình quân hằng năm %  1         
Chưa 

xét 

13 
Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng số 

lao động  
%  24,4         

Chưa 

xét 

14 

  

Tỷ lệ lao động qua đào tạo %  68 58    -10     

Giải quyết việc làm mới Người  5.000 2.261   2.739 45,6   +37,3  

15 

  

  

Tỷ lệ xã phường đạt tiêu chí ATTP  % 
35,4 

 (5 xã phường)  
35,4    100   

 

Tỷ lệ xã phường đạt tiêu chí ATTP nâng cao  % 
 3,2 (1 xã, 

phường 
 0       

Chưa 

xét 

Tỷ lệ xã phường đạt bộ tiêu chí Quốc gia về 

y tế đến năm 2025 đạt 100% 
% 

16,1 (5 xã, 

phường)  
16,1%    100   

 

16 Tỷ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia  % 5          
Chưa 

xét 
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17 
Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (thể 

cân nặng)  
% 9,6  9,7       

 

18 

  

Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế trên 

tổng số dân  
% 91  79   -12   -12 

 

Tỷ lệ dân số trong độ tuổi tham gia bảo 

hiểm xã hội 
%  30 81.7    +3,3   

 

19 Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn  %  90         
Chưa 

xét 

20 Tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hằng năm %  1,5         
Chưa 

xét 

21 

Tỷ lệ xã, phường, cơ quan, đơn vị đạt tiêu 

chí kiểu mẫu theo lời dạy của Chủ tịch Hồ 

Chí Minh  

%  6         

Chưa 

xét 

22 Tỷ lệ che phủ rừng %  35         
Chưa 

xét 

23 

  

Tỷ lệ dân số được dùng nước hợp vệ sinh %  97         
Chưa 

xét 

Trong đó tỷ lệ dân số được dùng nước sạch %  95         
Chưa 

xét 

24 

  

Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, 

xử lý  
%  90         

Chưa 

xét 

Tỷ lệ các cơ sở sản xuất mới xây dựng có 

trạm xử lý nước thải 
%  85         

Chưa 

xét 

25 
Tỷ lệ khu dân cư, cơ quan, doanh nghiệp đạt 

tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự  
%  73 80.6    +7.6   

 

  
Xây dựng xã, phường an toàn làm chủ, sẵn 

sàng chiến đấu 
%  95         

Chưa 

xét 

26 Xã phường đạt tiêu chuẩn tiếp cận pháp luật % 80,6         Chưa 
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xét 

27 Sản lượng khai thác, nuôi trồng thuỷ sản Tấn 32.000  19.942    62,3  +2,3  

28 

  

  

Tổng đàn trâu, bò Con  20.000 20.614    +3   125  

Tổng đàn lợn Con 5.000  44.945     89,9  108  

Tổng đàn gia cầm Con  650.000  605.018     91,3  106  

  

  

  

  

29 

  

  

  

Phát động xây dựng “Phường đạt chuẩn văn 

minh đô thị”: 
Phường 01 0        

Quý 

III 

Xã được công nhận "Xã đạt chuẩn văn hoá 

nông thôn mới” 
Xã  02 0       

Quý 

IV 

Đăng ký xây dựng thôn văn hoá Thôn  195 226  +16%     

Thôn được công nhận danh hiệu thôn văn 

hóa 
Thôn 130   0      

Chưa 

xét 

Đăng ký xây dựng cơ quan, đơn vị, doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hoá 
Đơn vị 6 9       

 

Công nhận cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn 

hóa giai đoạn 2020 - 2021 và 2017 - 2021  
Đơn vị 10 0      

Quý 

IV 

Số Gia đình đăng ký xây dựng GĐVH %  65 83.3       

Số gia đình được công nhận danh hiệu gia 

đình văn hoá  
%  60  0      

Chưa 

xét 
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