
U BAN NHAN DAN 
THI xA CU'A LO 

s 2JiBND  - TCKH 
V/v báo cáo u'cc thrc hin k hoach  KT-XI-I 

9 thang dâu nArn, nhim vii 3 thang cuOi nãrn 2022 
và u'oc kêt qua thrc hin näm 2022 

KInh g11i: 

- Thñ truóng các phông, ban, don vj cap Thj; 

- Chü tjch UBND các phu'ng. 

Thirc hin chuong trInh cong tác cüa UBND thj xã Cira Là và d chun bj t& 

ni dung phiic vi phiên h9p Uy viên UBND thj xã, BTV Thj ñy, BCH Dâng bô thj 

xä; IIBND th xä yêu cu Thu tnrng các phàng, ban, don vj, Chü tjch UBND các 

phu?mg báo cáo uc thrc hin k hoch KTXH - QPAN 9 tháng du näm, nhim vii 

trgng tam và các giái pháp thirc hin kê hotch KTXH 3 tháng cui nãm 2022 và 

• uó'c kt qua thirc Iiin nàm 2022; Cii th nhu sau: 

1- Dánh giá kt qua rn9c thrc hin các chi tiêu 9 thang du närn và du uoc 

näm 2022 cüa phông, ban, don vi, ngành thuc minh quán 1. 

+ Các phàng, ban, don vi, UBND các phiRng can cir vào Nghj quyt s 

25/NQ-HDND ngày 27/12/202 1 cüa HDND thj xã ye kê hoch phát triên kinh tê-xà 

hôi, quc phàng- an ninh näm 2022; Nghj quyt s 24/NQ-HDND ngày 27/12/2021 

v phê chun dci toán thu ngân sách Nba nuic trên dja bàn, chi ngân sách dia 

phuong và phucng an phân b ngân sách dja phuong nàm 2022; Nghj quy& s 

07/NQ - HDND ngày 19/7/2022 v diu chinh tang thu ngân sách nãrn 2022, Nghj 

quyt s 23/NQ-HDND ngày 27/12/202 1 v k hoch du tu xây dimg co bàn nàm 

2022, Ngh quyêt so 09/NQ - HDND ngày 19/7/2022 ye b sung kê hoch dâu tu' xãy 

dmg co bàn nàm 2022. 

+ Dôi vi UBND CáC phung chu tr9ng v tmnh hInh thirc hin cac chi tiêu c 

th dâ duçic giao theo quyêt djnh so 3114/QD-UBND ngày 31/12/2021 cua UBNID 

thj xà Cüa Là "V ViC giao chi tiêu k hoch phát trin kinh t - xä h5i näm 2022 

cho CaC phu'O'ng". 

+ Chi cuc thu khu vçrc Bc Vinh, Trung tam phát trin qu dt thj xä dánh 

giá th kt qua cong tác dâu giá QSD dt 9 tháng dâu nãm và dr uc Ca 2022: 

CONG HOA xA nQi CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tir do - Htnh phuic 

Ca Lô, ngàyfthang  f  nám 2022 



TM.UY BAN NHAN DAN 
CIIIJ TICH 

Doän Tiên Dung 

No'i nhân: 

- Nhu trên; 

- IT Thj u, IT I-IDND Thj xä (B/c); 

- Chü tjch, các PCT UBND Thj xã; 

-LuuVT,TC-KH 

Tong s lô dat dâ dâu, tng s tin trUng du giá QSD dt, s tin dà np vào ngân 

sách thi xA. 

2 - Nhüng tn ti vuâng mac, khó khàn trong vic thirc hin k hotch 

KTXH-QPAN 9 tháng dâu nãm 2022 và chi rO nguyen nhân các ton tii. 

3- Nhim vij tr9ng tam 3 tháng cui näm 2022. 

4- Các giài pháp d hoàn thành nhim v1i KTXH-QPAN näm 2022. 

5- Nhüng d xut, kin nghj. 

Báo cáo phái dam báo chit luçmg và dy dü các ni dung nhu dã nêu trên; g11i 

v UBND thj xâ (Qua phóng Tài chmnh - Ké hogch) chm nht truc ngày 26/8/2022 và 

01 bàn qua email (Tckhcualo@gmail.com  ho.c thanhuutckhgmai1.com) 

Yêu cu Thu tru'ing các Co uan, don vj, Chü tch UBND các phung 

nghiêm tüc trin khai thirc hin./. 



UBND Tn! xA CITJ'A LO 

CAC CII! TIEU TONG HP yE KINH TE - xA 1101 vA MO! TRU'OG 9 THANG DAU NAM 2022 

mm rl iieu JJOfl VI 

Thuc hiên 

nam 2021 
Nam 2022 So sanh (/o) 

9 thang Ca nãm 
KHtinh 

giao 
KH HDND 

th! xa 
Uó'c TH 
9 thang 

U'&c TH 
nam 2022 

U'àeTH9 
than 

2022/KH 
2022 (tinh 

giao) 

1fâcTH9 
than 

2022/KH 
2022 (thj xã 

giao) 

lfocTfl9 

tg 

wcTH 
2022/TH 

2021 

I Chi tiêu kinh t 

- 

1 Giá trl san xut (giá c djnh 2010) Triêu dng 

a Nông lam ngu nghip Triu dng 

b Cong nghip - Xây dirng Triu dng 

- Cong nghip Triu dng 

- Xây dung Triu cl6ng 

c 

* 

DIchvii Triudng 

GTGT bInh quân du ngux&i Triu dng 

2 

3 

- 

Tong müc luu chuyên hang hoá bàn lè trên 
(l!a ban 

Tydong 

Thu Ngân sách NN trên dja bàn T' dông 

Thu các stic thu t' dng 

- 

- + 

+ 

Thu ctp quyn sCr ding dt t' dông - 
Thu du giá QSD dat t' dông 

Tin dt dtr an - - t'dông - 
4 - 

- - 

Chi ngãn sách d!a  phLro'ng t' dông 

-- Chi thit&ng xuyen - t) dng - -- 

Chi a'u tu'XDCB t dong 

Chi NSphtc&ng, chi d-phông, chi khác ding 
- - -- 

1 



C 1 tieu - 

Thtrc hiên 
nam 2021 

Nãm 2022 So sánh (%) 

9 tháng Ca näm 
KHtinh 

giao 
KU HDND 

th1 xa 
Uc TH 
9 thang 

U'&c TH 
nam 2022 

1JàcTH9 

2022/KH 
2022 (tinh 

giao) 

1fàcTH9 

2022/KH 
2022 (thj xa 

giao) 

ucicTH9 

aug 
2021 

5 Tong von IJTPT trên dja bàn t (lOng 

II CM tiêu xa hi 

1 Dan s6 trung bInh ngui 

Tc dç5 tang dan s6 tr nhiên % - 

- MCrc giàm t 1 sinh %o 

2 
- - 

So lao dông drnrc giãi quyt viêc lam mài 
trong nam 

ngircn 

3 

Xz,clt khôu lao dóng ngirài 

S6 lao dng duqc dào tao  ngh ngthi 

T' l lao dng disçic dào tao  so vói tong so 
lao dng 

0/ 

5 

6 

- Tj l lao d5ng a'up'c ä'ao tqo ngh % 

T' l suy dinh thràng cüa tré em dixâi 5 tuëi 

Mt'rc giám t' 1 sinh con thir 3 so näm truàc % 

7 Sbácsi/vandân BS 

8 T'ltramytphtrrngcóbacsT % 

9 Ty 1 phung dt chun QG v y t 

10 

12 

Phuong phü hgp vói tré em phuàog 

Sogiuo'ngbnhIvndan Giuàng 

13 Shnghêo h 

2 



TT Chi tiêu Don vi 

Thtrc hiên 
nam 2021 

Nam 2022 So sanh (/o) 

9 thang Ca nàm 
KHtinh 

giao 
KH HDND 

thi xa 
Uâc TH 
9 thang 

IY&c TH 
nam 2022 

UàcTH9 
than 

20221KH 
2022 (tinh 

giao) 

UàcTH9 
thang 

2022/KH 
2022(thj xã 

giao) 

Uoc TH 

tg 

lfàc TH 
2022/TH 

2021 

14 T5'1hnghèo 0,10  

15 S6 trtthng dat chun quc gia trung 

Tj l trirô'ng chudn quc gia 

16 

17 

18 

19 

T5' 1 h dan thxçic nghe dài phát thanh % 

T5' lê ho dan di.rçirc xem truyên hInh % 

T5'1giadInhvànhoá % 

T5' I phi.r&ng có thit ch van hoá th thao 
dng bO (tiêu chI mâi) 

0/ 0 

20 

21 

22 

15' 1 kh6i van hóa % 

Tang s6 ngtr1i tham gia báo hiêm xA hOl nguYi 

T5' 1 dan tham gia bão him y t nguài 

III CHI TIEU MO! TRUONG 

1 

2 

3 

T5' 1 che phU rimg % - 

Ti 1 rae thai do thj &rçic thu gom x& 15' % 

15' 1 dan cu dung nuàc hcp v sinh 

- T5'1dancdingnuàcmáy % 

3 



1 tieu on v! 

Thtrc hiên 
nam 2021 

Nam 2022 So sanh (/o) 

9 tháng Ca nãm 
KHtinh 

giao 
KH HDND 

th xa 
Uc TH 
9 thang 

U'&c TH 
nam 2022 

UâcTH9 

2022/KH 
2022 (tnh 

giao) 

UccTH9 

2022/KH 
2022 (thj xã 

giao) 

1JcccTH9 
thaflg 2022/ 

2021 

4 T1edancudungh6xIhqpvsinh 

DI Mt s san phãm chü yêu 

1 San phãm nông lam ngir, cong nghip 

- Tng san lu'çcng Iucing thirrc Tan 

- Khai thác thus' san + nuôi trông Tan 

- 

- 

- 

Ch bin sta 100011t 

ThuS' hal sãndông lanh Tn 

NuOcnitm(quychun) 1.00011t 
- NuOcmáy 1.000m3  

- San ph.m may san 1.000cái 

- Gach các 1oi (quy chun) 1000 vien 

- 

2 

- 

Bánh kço Tràng An 

Du lich 

Ttn 

1000n Lucrngkháchdu1jch 

- Trong do: Khách luu trO ,, 

- Doanh thu du Ijch TS' dong 

4 
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