
UY BAN NIIAN DAN 
TH xA C1A LO 

CQNG HOA xA 1191 CHU NGHIA VIT NAM 
]Jc 1p - Tir do - Hanh phIic 

Cilca Lô, ngày tháng nám 2021. St: /UBND - TCKH 
V/v báo cáo uoc time hién kê hoach 
KT-XH 9 tháng dâu näm, nhim vi 
3 tháng cuôi näm 202 lvà uâc kêt 

qua thirc hin nm 2021 

Kinh gui: 

- Thu trlx&ng các phông, ban, don vj cap Thj; 

- Chili tjch UBNID các phung. 

Thirc hin chixang trInh cong tác cilia UBND thj xA Cilia Lô và dê chuân bj tot 

ni dung phic vii phiên h9p Uy viên UBND thj xâ, BTV Thj üy, BCH Dáng b thj 

xà; UBNID thj xa yêu cu Thu trung các phông, ban, don vj, Chili tjch UBND các 

phithng báo cáo u, c thrc hin k hoch KTXH - QPAN 9 tháng du nàm, nhiêrn vu 

tr9ng tam và các giái pháp thrc hin k hoch KTXH 3 tháng cui näm 2021 và uc 

k& qua thrc hin nAm 2021; Cii th nhu' sau: 

1 - Dánh giá kt qua ixó'c thirc hin các chi tiêu 9 tháng du nãrn 2021 cilia 

phông, ban, don vj, ngành thuc mInh quãn 1. 

+ Các phông, ban, don vj thj xã, UBND các phu0ng can cilr vào Nghj quy& 

s 02/2020/NQ-HDND ngày 28/12/2020 cilia HDNID thj xã ye k hoch phát triên 

kinh t-xâ hi, quc phông - an ninh nàrn 2021; Nghj quyt s 1 8/NQ-HDND ngày 

28/12/2020 v phê chun dçr toán thu ngân sách Nhà nuó'c trén da bàn, chi ngân 

sách dja phuong và phuo'ng an phân b ngân sách da phuong närn 2021; Ngh4 

quyt s 21/NQ-HDND ngày 28/12/2020 v k hoch du tu xây dirng co bàn nàrn 

2021. 

+ Di vôi UBND các phung chili tr9ng ye tInh hInh thrc hin các chi tiêu ci 

the dà duçc giao theo Quyêt djnh sO 3479/QD-UBND ngày 3 1/12/2020 cilia UBND 

thi xä Cilra Lô. 

2 - Dánh giá tInh hInh, bin pháp trin khai cong tác phông chng djch 

Covid 19 cüng nhu tác dng, khó khàn dii djch Covid 19 gay ra. Trin khai thrc 

hin Nghj quy& s 68/NQ - CP ngày 01/7/2021 cilia ChInh phü v rnt sO chInh 

sách ho trçl nguôi lao dng và ngui silr diing lao dng gp khó khàn do dii djch 

COVID- 19.

V. 
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3 - Nhtrng tn tai,  kho khan trong vic thrc hin k hoach KTXH-QPAN 

9 tháng du näm 2021. 

4- Nhim viii tr9ng tam, giâi pháp 3 tháng cui d hoân thânh nhim vii 

KTXH - QPAN näm 2021, dr kin k hoach 2022. 

5- Nhüng d xut, kin nghj. 

Báo cáo gfri v UBND th xä chm nhtt váo ngày 31/8/2021 (Qua phông Tài 

chInh - Ké' hoach); qua email (Tckhcualo@grnail.com  và thanhuutckhgmai1.com). 

Day là ni dung quan tr9ng d phiic vii cho các cuc h9p UBND, Ban thuô'ng 

vi Thj ui', Ban chip hành Dáng b Thj xã. VI vy, UBNID thj xã yêu câu Thu 

trueing các co quan, don vi, Chü tjch UBND các phu?mg tp trung chun bj t& ni dung 

trên./. 

Noi nhln. 
- Nhir trén; 
- TI Thj ui', TI I-IDND Thi xã (B/c); 

- Chü tjch, các PCTUBND Thj xã (Chi dao  T/h); 

- Luu VT, TC-KH. 

Doãn Tiên Dung 
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TH! XA CIJ'A LO 

CAC CHI TIEU TONG HOP vE KINH T - xA HO! vA MO! TRU'O'NG 9 THANG DAU NAM 2021 
(Kern theo Cong van s ........../UBND-TGKElngày....../....../2021 cia UBND thj xâ Cta Lô) 

TT Chi tiêu Don vi 

Uó'c thuc hiên 
nam 2020 

Nam 2021 So sanh (/o) 

9 tháng Ca narn 
KHtinh 

glao 

KH HDND 

thl xa 

UccTH 

9 thang 

1J&c TH 

nam 2021 

Uót TH 9 
than 

2021/KU 
2021 (tinh 

giao) 

lfàc TH 9 
than 

2021/KU 
2021 (thl , 

giao) 

Uoc 11-19 
thãng2O2l/  
TH9thang 

. TH 
2021/TH 

2020 

I Chi tieu kinh te - 

1 Gil trj sIn xut (gil c djnh 2010) Triu dng 

a Nông lam ngu nghip Triu dng 

b Cong nghip - Xây dmg Triu dng 

- Cong nghip Triu dng 

- Xây dçrng Triu dng 

c Djchvi Triudng 
- - 

* 

2 

GTGT blnh quin du ngui Triu d6ng 

Tong muc Iuu chuyên hIng hoá ban lé trên 
. . 

d!a baii 
Tricudong 

3 Thu Ngân sách NN trên dja bàn Triu dng 

- Thu các sc thus Triu dng 

- Thu cp quyn si diing dt Triu dng 

Thu du giá QSD dt Triu dng 

Tin Mt dir an Triu dng 

4 Chi ngln slch dja phuong Triu dng 

Chi Ihu!&ngxuyên Triu dng 

Chi ddu twXDCB Triu dng 

Chi NSphu'&ng, chi drphông, chi khác Triu dng 

1 



Ti Chi tiêu Dn vi 

U'óc thuc hiên 
nàm 2020 

Nãm 2021 So sánh (%) 

9 thang Ca näm 
KR tinh 

giao 
KR HDND 

thl x 
Uóc TH 
9 tháng 

U'ó'c TH 
näm 2021 

U'àc TH 9 
thãng 

202111(11 
2021 (tinh 

giao) 

U'àc TH 9 
thang 

2021fKH 
2021 (thj ,ca 

giao) 

TSâC Tfl 9 
thang 2021/ 
TH 9 tháng 

2020 

U'ac TH 
2021/TH 

2020 

5 Tong von DTPT trên da bàn Triu dng 

II Chi tiêu xä hi 

1 Dan s trung bInh nguôi 

Tc d5 tang dan s tu nhiên 

- MCrcgiâmt'1sith 

2 
So lao dng &rçc giâi quyêt vic lam mâi 
trong näm 

ngui 

Xuôt kliáu lao dng ngit&i 

3 S6 lao dng chrçc dào to ngh ngui 

T5 l lao dng duçic dào to so vài tOng so 
lao dng 

- Tj) lc lao d5ng du'ctc dào tao ngh 

5 

6 

T' lé suy dinh dtrng cüa tré em duUi 5 tui 

MCrc giám t' l sinh con thCr 3 so nãrn truâc % 

7 S6bácsi/vandân BS 

8 TItramytphingcobacsT % 

9 T l phLrông dt chun QG v y t 

10 Phuèig phü hcp voi tré em ph.r&ng 

12 S gitsOng bnh/ vn dan Gitr&ng 

13 S h ngheo h 

14 T'lhnghêo % 
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TT Chi tiêu Don vj 

U'óc thuc hiên 
nãm 2020 

Nm 2021 So sánh (%) 

9 tháng Ca nãm 
KH tinh 

giao 
KH HDND 

thj xa 
Uàc TH 
9 thang 

U'&c TH 
nàm 2021 

lfàc TH 9 
thang 

2021/Kil 
2021 (tinli 

giao) 

Uc TH 9 
tháng 

202 1/KH 
2021 (thj xA 

giao) 

Ifâc TH 9 
thang 202 1/ 
TH 9 thang 

2020 

lfâc TH 
2021/TH 

2020 

15 S tnr&ng dt chun quc gia trix&ng 

Tj l tru-àng chuán quc gia 

16 T5' 1 h dan thrçic nghe dài phát thanh 

17 T5' 1 ho dan thrçic xem truyn hInh % 

18 T5'1giadInhvanhoa % 

19 
T5' 1 phithng Co thit ch van hoá th thao 
dông b tiêu chI mâi) 

20 15' 1ékhivänhOa % 

21 Tong s6 ngrii tham gia bão him xã hi nguii 

22 

Ill 

T5' 1 dan tharn gia bào hiém y t ngithi 

Clii TIEU MOI TRUONG 

I T5' 1 che phü rimg % 

2 Ti I rác thai do thj dixçc thu gom x1r 15' % 

3 15' 1 dan cix dung nixàc hcip v sinh % 

15' 1 dan cix dung nuâc may 

4 T5' lé nixâc thai duqc thu gom, xir 15' % 

IV Mt s san phn chü yu 

I Tng san hrcmg lixcing thirc Tn 

2 Khai thác thu5' san + nuôi trông Tn 

3 Ch. bin sa . l000lIt. 
/ 
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TT Chi tiêu Don vi 

U'ó'c thu'c hiên 

nãm 2020 
Näm 2021 So sánh (%) 

9tháng Cãnm 
KH tinh . 

giao 
KH HDND 

thj xA 
Uôc TH 
9 tháng 

U'ó'c TH 
näm 2021 

UàcTH9 
tháng 

20211KH 
2021 (tinh 

giao) 

UâcTH9 
thang 

2021/KH 
2021 (thj 

giao) 

UàC TH 9 
thang 2021/ 
TH 9 thãng 

2020 

Uàc TH 
202 1/TH 

2020 

4 Thus' hãi san dông lanh T.n 

5 Nuâc mm (quy chuAn) 1.00011t 
6 Nrnic may 1.000 m3  

7 San phâm may san 1 .000cái 

8 Gch các ba1  (quy chun) 1000 viên 

9 Bánh keo Tràng An Tn 

11 Lxcing khách du ljch l000n 

12 Trong do: Khách luu trü 

13 Doanhthudubich T'dong 

4 
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