
UY BAN NBAN DAN 
THJ XA CIJ'A LO 

So: /UBND - TCKH 
V/v báo cáo uic thuc hiên k hoach 

KT-XH nãm 2022, khochnãm2023 

Cica Lô, ngày tháng nám 2022 

CONG HOA XA HQI CHU NGHIA VIT NAM 
Dc 1p - Tij do - Hjnh phuic 

KInh gi1i: 
- Thu truó'ng các phông, ban, don vj cap Thj; 

- Chü tch UBND các phuing. 

Thirc hin chuong trInh cong tác tháng 11/2022 cña UBND thj xä Cfra Lô và 

d chun bj tM ni dung phiic vu phiên h9p Uy viên UBND thj xa, BTV Thj ñy, 

BCH Dâng b thj xä trong tháng, k' hQp HDNID thj xã; UBND thj xä yêu cu Thii 

trithng các phông, ban, don vi, Chñ tjch LTBND các phuô'ng báo cáo uc thirc hin 

k hoich KTXH - QPAN näm 2022, xây drng k hotch närn 2023; ci th nhu sau: 

1- Dánh giá két qua uó'c thrc hin các chi tiêu näm 2022 cüa phông, ban, 

don vj, ngành, UBNID các phurng: 

+ Các phông, ban, don vi, UBND các phu'è'ng can cir vào Ngh quyt s 

25/NQ-HDND ngày 27/12/2021 cüa HDND thj xã v k hotch phát trin kinh tê-

xã hôi, quc phông- an ninh närn 2022; Nghj quyt s 24/NQ-HDND ngày 

.27/12/2021 ye phê chuân dçr toán thu ngân sách Nhà nu'c trên dja bàn, chi ngân 

sách da phuong và phuong an phân bt ngân sách dja phuong nãm 2022; Nghi 

quyt s 07/NQ - HDND ngày 19/7/2022 ye diêu chinh tang thu ngân sách nàrn 

2022, Nghj quyêt so 23/NQ-HDND ngày 27/12/2021 v k hoch du tu xây dirng co 

bàn nàm 2022, Nghj quyêt so 09/NQ - HIDND ngày 19/7/2022 v b sung k hoch du 

tu xây drng co bàn näm 2022. 

+ Di vth UBNID các phuO'ng chñ trpng v tInh hInh thrc hin các chi tiêu 

cii the dã duqc giao theo quyêt djnh sO 3114/QD-UBND ngày 3 1/12/2021 cüa 

UBND thj xã Cua Lô "V vic giao chi tiêu k hoich phát trin kinh t - xã hi 

nam 2022 cho các phuô'ng". 

2 - Nhtthg tn ti, khó khan, vithng mc trong vic thirc hin k hoach 

KTXITI - QPAN nám 2022. 

3 - Nhim vi tr9ng tarn, giái pháp, ké hoch nãrn 2023. 

4 - Nhttng d xut, kin nghj. 



Doãn Tiên Dung 

2 

Báo cáo gui ye UBND thj xã truc ngày 28/10/2022 (Qua phông Tài chInh - 

Ké' hoach); qua email thanhuutckh@gmail.com. Các báo cáo phái thirc hin dy dü 

theo dung quy djnh, có chü k thu trung và dóng du cüa Ca quan, dan vj; di vó'i 

ph.n s 1iu yêu cu các dan vj có sir thng nht vth Chi ciic thng kê thj xã truc 

khi gir1 báo cáo. 

Day là ni dung quan tr9ng d phc vii cho các cuc hpp UBND, Ban thu'mg 

vu Thj u, Ban chip hành Dáng b Th xã, ki  h9p HDND thj xà. VI vy, UBND 

thj xà yêu cu Thu trithng các Ca quan, dan vj, Chü tjch UBND các phuèng nghiêm 

tue trin khai thuc hiên./.4 
—1 

No'inhân: TM.UY BAN NHAN 
- Nhu' trên; CHU TICH 
- TIE Thj ui', TIE HDND TIiI xä ( B/c); 
- Chü tjch, các PCTUBND Thj xA (Chi dao T/h); 
- Lu'u VT, TC-KI-j --- 



Biu s 1 

CAC CIII TIEU KINH TE TONG HQP 

Biêu so 01: 

CAC CHI TIEU TONG H1P YE KINH TE - xA HQI - MOI TRU'O'NG NAM 2022 - KE HOiCH NAM 2023 

TT Chi tiêu Don v 
Tliuc hiên 

2021 

Näm 2022 

K hoach 
2023 

So sánh 

Kê hoach 
HDND Thi xã 

giao 

Kê hoach tinh 
glao 

U&c thuc 
hién nm 

2022 

UTH 
2022/2021 

UTH 
2022/KH 

HDND Th1 
xa glao 

UTH 
2022/1(11 
tinh giao 

KH näm 
2023/uóc 
TH niim 

2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

I Chi tiêu kinh t 

1 Giá trj san xut (giá cO dnh 2010) Triu dOng 

- 

- 

Nong lam ngu nghip Triu dng 

Cong nghip - Xây drng Triu dông 

Cong nghip Triu dOng 

Xây dirng Triu dOng 

- Djch viii Triu dng 

2 Cia trj gia tang ( giá cO d!nh  2010) 

- Nông lam ngtr nghip Triu dOng 

- Cong nghip - Xây dimg Triu dOng 

Cong nghip Triu ding 

Xây ding Triu dOng 

- Djch vi,i Triu dng 

3 Giá trl  gia tang ( giá hin hành) 



'FT Chi tiêu Don vi 
Thuc hiên 

2021 

2022 

Kê hoach 
2023 

Sosánh 

K hoch 
HDND Thi xa 

giao 

K hoach t'inh 
giao 

U6c thc 
hiên nAm 
2022 

UTH 
2022/202 1 

UTH 
2022/KH 
HOND Thi 

xã giao 

UTH 
2022/KH 
tinh giao 

KH nàm 
2023/uó'c 
TH nàm 
2022 

- 

- 

Nông 1m ngx nghip Triu dng 

Cong nghip - Xây dijng Triu dng 

Cong nghip Triu dng 

XOydmg Triudng 

- Djchvi Triudng 

4 Cia tr gia tAng blnh quân du ngu0i Triu dng 

CiY cu Tng GTGT theo ngAnh kinh t (giá hiên 
hành) 

- Nong, lam, ngir nghiêp % 

- Cong nghip, xây dung 

- Djchvii 

- 6 

7 

8 

Tng m6c luii chuyn hAng hoA bAn lë trên dja 
T ng 

Thu Ngãn sAch Nhã nuOc trên d!a  bin T dng 

- Thu loai trr tin dtt T dng 

- Thu tr cap quyan sü dung dat T' dng 

+ Dat trong khu dAn cr T' dong 

+ Tin dat thr An T' dng 

Chi ngAn sAch da phu'orng T' dông 

- Chi dau tu phAt trian T' dng 

- Chi thtthng xuyên T' dng 

Chi cho ngân sAch cac phu&ng vA chi khAc T' ding 



TT Chi ticu Don v! 
Thuc hiên 

2021 

Näm 2022 

K hoach 
2023 

So sánh 

Ke hoach 
HDND Thi xa 

giao 

Kê hôach tinh 
giao 

Uoc thuc 
hien nam 

2022 

UTH 
2022/202 1 

UTH 
2022/KH 

HOND Thi 
xa glao 

UTH 
2022/KH 
tinh giao 

KH näm 
20237uóc 
TH nam 

2022 

9 

II 

Tong vn du tu phát triên trén d!a  bàn T dông 

Chi tiêu xA hi 

I Dan Se, trung binh ngir&i 

2 Mi'rc giãm t sut sinh %o 

3 Mi.'rc giám t l sinh con thtr 3 so vâi nãm 2021 % 

sé lao dng duçcc giãi quyt vic lam mài trong 
näm 

ngtr1i 

5 

- Xut khu lao dOng ngithi 

S lao dng thrqc dào tao  ngh trong nãm ngu'öi 

6 T l lao dng thrqc dào tao  so vâi tang s6 lao dng 

7 T l lao dng thrcic dào tao 

8 - T 1 suy dinh thrng cüa tré em thrài 5 tui % 

9 Se, bác sit van dan BS 

10 T' l tram y t phung có bác si % 

11 T l phtràng dat  chun quc gia v y t % 

12 e, giithng bnht van  dan Gitr&ng 

13 Shnghèo h 

14 Tlhnghèo % 

15 Se, tnrông dat  chun que,c gia tnring 

16 T l tnthng chutn quc gia % 



TT Chi tiêu Don vi 
Thyc hin 

2021 

Näm 2022 

K hoach 
2023 

Sosánh 

K hoach 
HDND Th xA 

giao 

Ké hoach tinh 
giao 

U'rc thuc 
hin nm 

2022 

UTH 
2022/2021 

UTH 
2022/KH 

HDND Th1 
xã giao 

UTH 
2022/KH 
tinh giao 

KH nim 
2023/uó'c 
TH näm 

2022 

17 T ) Igiadinhdatchunvanhoa % 

18 T1kh6i,cciquanvanhoa % 

19 
T 1 phirng cO thit ch van hoá th thao dt 
chuân quâc gia - - 

20 
T)> 1 ngu?ii 1uyn tp th dc th thao thiRing 
xuyen 

21 T 1 h drcic xem truyn hinh, nghe dãi phát thanh % 

22 T' 1 dan s tham gia báo hiêrn y të % 

23 s6 nguäi thani gia BHXH ngLthi 

- S ngtthi thani gia BHXI-I bat buc ngu1i 

III CHI TIEU MOI TRU'O'NG 

I T 1 che phü r1ng % 

2 Ti 1 cht thai r&n thrcic thu gom xü 1 % 

3 T 1 dan cu ding rnric hyp v sinh % 

- T' 1 dan cu dàng rnràc may 

4 T 1 dan dOng h xi hqp v sinh % 



Biu s 02 

CAC CHI TIEU NONG NGHIP, CONG NGHIP, DICHV1J 

TT 
Thuc hiên 

2021 

Nàm 2022 

K hoch 
2023 

So sánh 

K hoach 
HOND Thi 

xA giao 

Kê hoach 
tinh oiao 

Uóc thuc 
hiên nãm 

2022 

UTH 
2022/2021 

UTH 2022/Kil 
1-IOND thj x 

giao 

UTFI 
2022/Kil 
tinh giao 

1<11 niim 
2023/u&c Til 

nam 2022 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

A 
NONG, LAM NGHIP VA 
THUY SAN 

1 
Tong giá tn san xuât 
(Theo giá c dinh 2010) 

Tr19u dong 

2 
Diên tIch, san hrç'ng mt s6 cay 
trông chü yu 

Tng din tIch ha 

T6ng san hxçmg krcmg thirc có ht thn 

a)  Lüacãnäm: 
-Diên tIch ha 
- San krçmg thn 
- Näng sut tnIha 

b)  Ngô: 

- Diên tIch ha 
- San hrcing thn 

- Näng su&t tnIha 

c Lac 

- Dién tIch ha 

- San hxçmg tn 

- Näng sut thnlha 

d Khoai lang 
- Dién tIch ha 

e Diên tIch hoa màu khác ha 

3 San phm chãn nuôi chü yu 



TT I-. • hi tieu Doll vi 
Thuc hiên 

2021 

Nm 2022 

K hoach 
2023 

So sarih 

K hoach 
HDND Thi 

xã giao 

Ke hoach 
tinh alao 

Uoc thuc 
hiên nàm 

2022 

UTH 
2022/2021 

UTH 2022/Kil 
HDND thi xa 

giao 

UTH * 
20221K11 
tinh giao 

Kil näm 
2023/Iró*c  TH 

näm 2022 

-Tong dan 1cm con 

- Tng dan trâu, bô con 

- Tng dan gia cm con 

- San hrçing thjt hcii xut chung tn — 
4 Lam nghip 

- - - Din tIch rrng ha 

-Bàovrmg - ha 

- Trng cay phân tan van cay 

- TS'  l che phO rrng 

5 Thüysãn 
- San ltwng khai thác và nuôi 
trongthuysan 

tan 
-_- - 

+ San luçxng khai thác tn 

+ San h.rcmg nuôi trng 

- Din tich nuôi trng thUy san ha 

+ Din tich nuôi nirâc ng9t ha 

B  CONG NGHIP 

Cia tn san xuãt cong nghiêp 
. 

theo gia so sanh nan 2010 
Trieu dong 

2 Mtssãnphãmchüyu: 
- San pMm may 1000 san phrn 

- Ch bin hái san dông lanh tn 

- Ntxc mm quy chun nghIn lit 

- Stia ch bin nghIn lit 

-Nithcmáy 1000m3  
- San xut dè, moe m3 — 
- Gach không nung Triu viên 

- Bánh kco Trâng An tan 

- Din thLrcrng phm Triu KW 



TT Chi tiêu 
Thuc hiên 

2021 

Näm 2022 

K hoach 
2023 

So sánh 

Ké hoch 
HDND Thi 

xã giao 

K h h e OC 

tinh uiao 

Uóc thirc 
hiên nm 

2022 

UTII 
2022/2021 

EJTH 2022/1(11 
HDND thi xã 

giao 

UTH 
2022/1(11 
tinh giao 

KH nãm 

2023/uOc TH 
nam 2022 

C D!CHVU 

Triu dng 
- TOng rn(rc ban lé hang hoá và 
doanh thu djch vçi tiéu dOng (gia 
hiên hãnh) 

Tong lucrng khách du llch: ngàn luçit khách 

Trong do khách Iuu trO 

Tong doanh du Jich, dch vii 

ngàn 1uçt khách 

T' dng 



Bius3 
CAC Cm TIEU XAHQI 

TT Clii tiCu flon
• Thuc hien 

nam 2021 

Niirn2022 
Ké 

hoch 
2023 

Sosánh 

Ke hoach 
HDND 

Thi xã giao 

K hoach 
tinh giao 

Uoc thuc 
hen narn 

2022 

UTH 
2022/2021 

UTH 
2022/KH 

HOND thi 
xa giao 

UTH  
20221KH 
tinh giao 

KHnám 
2023/tróc 
thu'c hien 

2022 
2 - 3 4 5 _6 7 - 8 9 10 11 12 

I DANSO 
- Dan s6 trung bInh ngtthi 

- T' 1 tang dan s6 % 
- Mrc giâm t sut sinh %o 

- MCrc giãm t' l sinh con thir ba SO V 

nãrn tnrOc 
- T' so giài tInh khi sinh (so be trai so vài 
lOObégai) 

0/ 
0 

- Tu6i th9 trung bInh Tui 

II LAO DQNG VA VItC LAM 

- Tng s lao dng dang lam vic ngthi 

- S6 lao dng thrçic tao  vic lam ngtri 
- So lao dOng di lam viêc ntrâc ngoài 
theo hcp dong 

ngucn 

- T' 1 lao dng duvc dáo tao  so vói tong 
s lao dng 

0/ 0 

Trong do: Tj l lao d5ng qua dào tao 
nh 

0 /o 

GIAM NGHEO 
(Theo chutn nghèo tip cn da chiu) 

-Shngheo hO 

- T l ho ngheo % 

- S6 hO thiu dOi trong näm HO 
- S6 hO cn nghèo hO 
-Tlhcnnghèo % 



TT Clii tiêu Do'n vi 
Thirc hin 
nm 2021 

Nãm 2022 
Kê 

hoach 
2023 

So sanh 

K hoach 
HOND 

Thj xa giao 

K hoach 
tinh giao 

U(rc thuc 
hiên nãm 

2022 

UTH 
2022/2021 

UTH 
2022/KH 
HDND thj 

xä giao 

UTH 
2022/KH 
tinh giao 

KHnám 
2023/tróc 
thtrc hin 

2022 
- S h thoát nghèo h 

- s6 h tái nghèo h 

CUNG CAP CAC D!CH VU CCI S(I 
HA TANG THIET YEU 

- T' 1 h duçc sr diing din % 

- S6 h sirdiingnmc may 

- T 1 h tuçic sir dung nuôc sach 

V YTE-XAHQI 
- T' 1 dan s6 tham gia báo him y t % 
- S ngix?ii tham gia báo him xâ hi bAt 
buôc 

ngi.rii 

- S giixng bnhI10.000 dan (khong tInh 
giithng tram y t phu?yng) 

Gkring 

- S bác s/10.000 dan Bác s5 

- T5' 1 phirông dat  tiêu chi quc gia vA y t % 

- T' suAt tr vong tré em duài 5 tu6i %o 

- T' suAt tCr vong tré em duóri 1 tui %o 

- T' 1 suy dinh dung cüa tré em di.ri 5 

tui (can nng theo tui) 
% 

- S phismg dat  tiêu chuAn phü hqp vài 
tré em 

phi.rng 

- Phuing dt tieu chuAn phix&ngphühqp 
vài tré em 

% 

vi VAN HOA, PTTH 

- S phithng có nhà vAn hoá, thu vin phithng 

- T' 1 h xem thrçic Dài Truyn hInh Vit 
Nam 

% 

- T' I h nghe &rqc Dài Tiéng nói Vit 
Nam 

% 



TT Clii tiêu Don vj 
Thi1rc hin 
näm 2021 

Nãm 2022 
K 

hoch 
2023 

So sanh 

Khoach 
HDND 

Th1 xã giao 

K hoch 
finh giao 

Uóc thiic 
hin nam 

2022 

UTH 
2022/2021 

UTH 
2022/KH 
HOND thi 

xã giao 

UTH 
20221KH  
tInh giao 

KH nám 
2023/iróc 
thirc hin 

2022 
- T' I ng1xi tham gia tp iuyn the thao 
thuthig xuyên 

% 

- T' 1 gia dInh th diic th thao % 

-S6 ngixt1i nghin ma thy dtrçic cai nghin 
t0i cong dông 

ngiscn 

- Dy ngh sau cai nghin 

VII GIAO DVC  VADAO TAO 
- s6 trueing dot  chun quc gia Trirô'ng 

- T 10 trtthng dot  chun quc gia 

- Tng s h9c sinh du näm h9c Hpc sinh 

+ Mu giáo H9c sinh 

+ Tiu h9c Hoc sinh 

+ Trung h9c c sâ H9c sinh 

+ Trung h9c ph thông Hc sinh 

- T' I tré em trong d tui di h9c mu % 
- T 1 h9c sinh di h9c dCing dO tui: % 

+Tiu hoc % 

+Trungh9ccasà % 
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