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BÁO CÁO 

Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2021, 

 nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm.  
___________________________________ 

 

 9 tháng đầu năm 2021, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 

điều kiện khó khăn chung của tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, tác 

động trên mọi mặt của đời sống xã hội, đã ảnh hưởng trực tiếp đến kết quả thực 

hiện kế hoạch năm 2021.  

          Nhưng được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành; sự tập 

trung cao, quyết liệt, linh hoạt bám sát nhiệm vụ trọng tâm trong lãnh đạo, chỉ 

đạo của cả hệ thống chính trị; cùng với sự nổ lực của nhân dân, đã khắc phục 

khó khăn, hoàn thành nhiều nhiệm vụ quan trọng: vừa thực hiện nhiệm vụ xây 

dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức bầu cử Quốc hội và HĐND các 

cấp; phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc; khắc phục hậu quả thiên tai năm 

2020; tập trung quyết liệt phòng chống dịch Covd-19 và đã đạt kết quả cao, khá 

toàn diện trong phát triển kinh tế - xã hội. 

I. Tình hình thực hiện 

1. Phát triển kinh tế: Có 6/6 chỉ tiêu đạt trên 85% kế hoạch
1
 Tổng giá trị 

sản xuất theo giá so sánh 9 tháng đầu năm đạt 6.835 tỷ đồng, tăng trưởng 8,0% 

(Kế hoạch 12%) và bằng 86% so với kế hoạch năm 2021; tổng giá trị đầu tư 

toàn xã hội 9 tháng đạt 1.350 tỷ đồng,  tăng 38% so với cùng kỳ năm 2020 và 

bằng 84% so với kế hoạch; thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm đạt 

303,2 tỷ đồng, bằng 124% kế hoạch tỉnh giao (KH 242 tỷ đồng) và bằng 99% 

Kế hoạch huyện giao (KH 305,5 tỷ đồng). 

1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp – Thủy sản: 

 Tổng giá trị sản xuất nông – lâm nghiệp, thủy sản 9 tháng đầu năm 1.998 

tỷ đồng, đạt 83% kế hoạch và tăng 8,0% so với cùng kỳ năm trước, trong đó: 

Trồng trọt tăng 19,29%; chăn nuôi giảm 3,45%; lâm nghiệp tăng 31,63%; thủy 

sản tăng 9,38% so với cùng kỳ (Đánh bắt tăng 4,37%, nuôi trồng giảm 0,63%). 

       - Sản xuất nông nghiệp được mùa toàn diện, tổng diện tích gieo cấy lúa 

18.587 ha (Vụ xuân 9.500 ha, Vụ Hè thu 9.087 ha) đạt 100% kế hoạch; thực 

                                         
1 Tăng trưởng tổng giá trị sản xuất 8/% (KH 12%); Thu nhập bình quân đầu người 38 triệu 

đồng, đạt trên 84% kế hoạch (KH 44 triệu đồng); Sản lượng lương thực trên 10,8 vạn bằng 108% kế 

hoạch (KH cả năm ổn định 10 vạn tấn); Giá trị sản xuất bình quân trên đơn vị diện tích 9 tháng đầu 

năm đạt >70 triệu đồng ( đạt tiến độ KH 93 triệu đồng/ha/năm); Thu ngân sách trên địa bàn 303 tỷ 

đồng, bằng 124% kế hoạch tỉnh giao (KH 242 tỷ đồng) và bằng 99% Kế hoạch huyện giao (KH 305,5 

tỷ đồng); Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội 1.350 triệu đồng bằng 86% kế hoạch (KH 1.600 tỷ đồng).   
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hiện quyết liệt lịch thời vụ, bộ giống và quy trình sản xuất năng suất bình quân 

đạt  58,3 tạ/ ha đạt cao nhất từ trước đến nay, cao hơn so với cùng kỳ 6,03 tạ/ha 

(Vụ Xuân 60,5 tạ/ha, Vụ Hè Thu   56,3 tạ/ha);  Sản lượng lúa cả năm 10,84 vạn 

tấn (vụ Xuân 5,75 vạn tấn, vụ Hè Thu 5,09 vạn tấn  ) bằng 108% kế hoạch cả 

năm. Năng suất, sản lượng các loại cây trồng cạn đều đạt và vượt chỉ tiêu đề 

ra và cao hơn so với cùng kỳ từ 5-10%. Triển khai sớm các loại cây trồng Vụ 

đông, đến nay đã gieo trồng được 150 ha rau các loại, 45 ha ngô, 25 ha cây 

khoai lang. 

 Triển khai mô hình phá bờ thửa nhỏ 602 ha (lũy kế 1.300ha); trồng mới 

2,5 ha cam chất lượng cao (lũy kế 17 ha); triển khai 3 mô hình sản xuất lúa theo 

hướng h u cơ 60 ha (tại Cẩm Thành, Cẩm Duệ, Cẩm  ình), 02 mô hình sản xuất 

rau theo tiêu chuẩn Vietgap tại xã Cẩm Trung và xã Yên Hòa; mô hình nuôi gà 

Vietgap tại xã Cẩm Minh; 02 mô hình nuôi tôm Vietgap tại xã Yên Hòa và Cẩm 

Dương; mô hình nuôi bò nhốt bước đầu cho kết quả khả quan. Hoàn thiện cơ sở 

d  liệu thực hiện đề án tích tụ ruộng đất theo Nghị quyết 05-NQ/HU ngày 

31/3/2021 của  an Chấp hành Đảng bộ huyện, chuẩn bị cho kế hoạch triển khai 

sản xuất quy mô lớn thời gian tới.  

- Chăn nuôi: Do tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc đã ảnh hưởng đến 

phát triển tổng đàn vật nuôi của toàn huyện: đàn lợn 54.127 con, đàn bò 17.150 

con, đàn trâu 6.408 con (giảm 5% so với cùng kỳ), tuy nhiên đàn gia cầm phát 

triển mạnh 1.300 nghìn con (tăng gần 30% so với cùng kỳ). Triển khai đồng bộ 

các giải pháp phòng chống bệnh dịch gia súc, gia cầm, đặc biệt là tập huấn, 

tuyên truyền hướng dẫn phòng bệnh dịch viêm da nổi cục trên trâu bò và dịch tả 

lợn Châu Phi
2
, tiêm phòng 9.012 liều vắc xin viêm da nổi cục cho trâu bò. Đến 

nay tình hình dịch cơ bản được kiểm soát, nhưng tổng thiệt hai khá lớn: đã có 

2.200 con trâu bò mắc bệnh, đã tiêu hủy 469 con với trọng lượng 44.739kg; có 

5.244 con lợn bị dịch tả lợn Châu Phi buộc tiêu hủy, với trọng lượng 394.443kg.   

- Khai thác, nuôi trồng thủy sản đạt kết quả tích cực, tổng sản lượng khai 

thác, đánh bắt thủy sản 9 tháng ước đạt 7.380 tấn, đạt 84,8% KH, bằng 103,88 % 

so với cùng kỳ năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo triển khai các mô hình nuôi tôm công 

nghệ cao, nuôi sò, ốc hương tại các xã ven biển; diện tích nuôi tôm 205 ha, đạt 

81,02 % kế hoạch, tăng 7% so với cùng kỳ. Công tác phối hợp tuần tra, xử lý vi 

phạm trong đánh bắt hải sản trái phép được quan tâm
3
; phối hợp với Chi cục 

Thủy sản Hà Tĩnh và các địa phương đã hoàn thành việc rà soát tàu cá trên địa 

bàn toàn huyện. 

- Công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng và phòng chống ch a cháy 

rừng được chủ động triển khai thực hiện, đến nay chưa để vụ cháy rừng nào xẩy 

ra trên địa bàn. 

                                         
    

2
 Phối hợp với Trung tâm phát triển cộng đồng tổ chức 8 lớp tập huấn về khôi phục sinh kế sản xuất 

sau lũ lụt; tổ chức 19 lớp tập huấn về phòng chống dịch bệnh với hơn 4.000 lượt người tham gia. 

    
3
 Phát hiện bắt 6 vụ/8 tàu dã cào khai thác của các tỉnh Nghệ An, Quảng Ngãi, Hà Tĩnh vi phạm về khai 

thác thủy sản trên vùng biển huyện Cẩm Xuyên; phát hiện bắt gi  01 vụ/1 đối tượng sử dụng kích điện, 

vận động thu hồi 42 kích điện; ra Quyết định xử phạt các vụ vi phạm tổng số tiền 120.500.000 đồng); 
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           1.2. Chương trình xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị: Được 

tập trung chỉ đạo ngay từ đầu năm, với sự quyết tâm cao của cả Hệ thống chính 

trị và nhân dân, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, linh hoạt trong chỉ đạo và tổ 

chức thực hiện; ưu tiên nguồn lực, bám sát cơ sở, tập trung đẩy nhanh tiến độ 

trên tất cả các mặt, nhất là khôi phục nhanh và củng cố hoàn thiện các tiêu chí bị 

ảnh hưởng nặng nề của cơn lũ lịch sử năm 2020, kết quả đạt rõ nét, nhất là hoàn 

thành xây dựng huyện nông thôn mới trong tháng 4/2021, đã được Chính phủ 

xem xét công nhận huyện Cẩm Xuyên đạt chuẩn nông thôn mới (Tại Quyết định 

1495/QĐ-TTg ngày 10/9/2021). Dự kiến có thêm 02 xã đạt chuẩn NTM nâng 

cao (Cẩm Lạc, Cẩm Thành) và 01 xã NTM kiểu mẫu (Cẩm  ình); xây dựng 

11/20 khu dân cư mẫu, đạt 55% kế hoạch; có 73/160 vườn mẫu, đạt 46% kế 

hoạch và có thêm 6 sản phẩm OCOP đạt tiêu chí từ 3 sao trở lên (đạt 150% KH 

cả năm, cả năm giao đạt 4 SP), lũy kế đến nay đã có 17 sản phẩm đạt chuẩn 3 

sao. Mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, thông minh từng bước được 

hình thành; kết cấu hạ tầng, môi trường, cảnh quan ngày càng hiện đại, đồng bộ, 

sạch đẹp
4
, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng lên.  

1.3. Công nghiệp- xây dựng: 

- Tổng giá trị sản xuất công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp- Xây dựng (theo 

giá so sánh) 9 tháng đạt 2.486 tỷ đồng, bằng 96% kế hoạch, tăng 13% so với 

cùng kỳ năm 2020, trong đó: Sản xuất công nghiệp tiếp tục có bước tăng trưởng, 

Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hòa đi vào hoạt động từ tháng 6/2019, Nhà máy 

điện mặt trời Cẩm Hưng đi vào hoạt động từ tháng 1/2021; các nhà máy sản xuất 

gạch, bê tông, chế biến đá, sản xuất vật liệu xây dựng nâng cao công suất sản 

xuất, góp phần tăng trưởng giá trị sản xuất công nghiệp 11,8%. Hoạt động xây 

dựng 9 tháng đầu năm tăng trưởng trên 15%, trong đó: Dự án Khu dân cư TDP 

Trần Phú thị trấn Thiên Cầm đầu tư xây dựng hoàn thành (Tổng mức đầu tư 68 

tỷ đồng); Dự án xây dựng Nhà máy điện mặt trời Cẩm Hưng (Tổng mức đầu tư 

khoảng 550 tỷ đồng; các dự án đầu tư công đẩy nhanh tiến độ khối lượng thực 

hiện đạt cao trong quý 2 và quý 3).  

1.4. Thương mại - dịch vụ - Du lịch: 

- Tổng mức luân chuyển hàng hóa bán lẻ và dịch vụ, du 9 tháng đạt 2.351 

tỷ đồng, bằng 80% so với kế hoạch và tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước. Gía 

cả hàng hóa, thị trường các mặt hàng thiết yếu tiếp tục ổn định, riêng giá thép 

xây dựng trên thị trường có biến động tăng mạnh bình quân 70% so với đầu 

năm, làm ảnh hướng đến tiến độ các dự án đầu tư công trên địa bàn. Công tác 

kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh được thực hiện quyết liệt, 

nhất là tại các khu, điểm du lịch được tổ chức thường xuyên, đảm bảo ổn định 

phục vụ nhân dân.  

- Do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 diễn biến rất phức tạp, hoạt động du 

lịch gặp nhiều khó khăn: doanh thu du lịch 9 tháng đầu năm ước đạt 30 tỷ đồng 

                                         
4
 Trồng 500 cây bóng mát; xây dựng 15 km đường giao thông NT; 3 km mương thoát nước; 01 nhà văn hóa; hệ 

thống kết cấu hạ tầng đô thị được tăng cường đầu tư. 
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(bằng 30% kế hoạch, giảm 68% so với cùng kỳ năm 2020), tổng lượt khách ước 

đạt 40.000 lượt ( đạt 28% so với kế hoạch, giảm 70% so với cùng kỳ năm 2020). 

1.5. Quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường: 

- Tập trung công tác quản lý đất đai, Tổ chức công bố Kế hoạch sử dụng 

đất năm 2021; Hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 và Quy hoạch sử 

dụng đất giai đoạn 2021-2030 đang trình các cơ quan có thẩm quyền thẩm định, 

phê duyệt. Công nhận lại diện tích đất ở trước năm 1980 cho 681 bộ hồ sơ, đạt 

100% nhu cầu đăng lý công nhận lại đất ở của nhân dân
5
; Cấp đất lần đầu, cấp 

đổi và đính chính trên 890 hồ sơ cho nhân dân; GPM  12 dự án; xử lý 24 đơn 

thư công dân. Triển khai rà soát xây dựng Đề án tích tụ ruộng đất, rà soát quỹ 

đất 5% trên địa bàn huyện theo đúng tiến độ. Công tác quản lý Tài nguyên 

Khoáng sản được tăng cường, phối hợp chặt chẽ giưa các cơ quan chức năng tổ 

chức kiểm tra, xử lý nghiêm, nhất là hoạt động khai thác, kinh doanh khoáng sản 

trái phép trên địa bàn. 

- Công tác vệ sinh môi trường được đảm bảo: Phân loại rác tại gốc từng 

bước được Nhân dân quan tâm, thu gom vận chuyển về nhà máy rác xử lý  rác 

thải sinh hoạt theo đúng quy định (hơn 5.300 tấn). Tỷ lệ thu gom rác đạt 99%; 

công tác kiểm tra được tổ chức thường xuyên, cơ bản chấm dứt tình trạng tập kết 

rác thải dọc các trục đường chính, nhất là hai bên Quốc lộ 1A. Triển khai tích 

cực các hoạt động kỷ niệm Ngày nước thế giới, Ngày Khí tượng thế giới, Tháng 

hành động về môi trường, Ngày Quốc tế Đa dạng sinh học và Ngày Môi trường 

thế giới. 

1.6. Tài chính; đầu tư; phát triển các loại hình sản xuất kinh doanh: 

Thu ngân sách trên địa bàn 9 tháng đầu năm 303,2 tỷ đồng, bằng 124% so 

với kế hoạch U ND tỉnh giao, bằng 99% dự toán HĐND huyện giao và tăng 

84% so với cùng kỳ năm 2020, trong đó: Thu ngoài Quốc danh đạt 105% KH; 

Thuế thu nhập cá nhân 142% KH; Lệ phí trước bạ đạt 121% KH; tiền thuê mặt 

đất, mặt nước tăng 9 lần so với Kế hoạch; Thu phí, lệ phí đạt 66% KH; Thu tiền 

sử dụng đất 83% KH. 

Tổng giá trị đầu tư toàn xã hội đạt 1.350 tỷ đồng, bằng 84% kế hoạch và 

tăng 38% so với cùng kỳ năm trước. Xúc tiến đầu tư được triển khai tích cực, 

nhất là các dự án, các khu quy hoạch trọng điểm được sự tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo của  an Thường vụ, Thường trực Huyện ủy, U ND huyện đã phối hợp chặt 

chẽ với các sở, ngành cấp tỉnh, các nhà đầu tư, nhà tài trợ trong tổ chức thực 

hiện, xây dựng cơ bản hoàn thiện các quy hoạch chi tiết dự án (Khu đô thị phía 

nam Thiên Cầm do Cty CP xây dựng Gia phát tài trợ; Dự án giai đoạn 1 do Tập 

đoàn FLC tài trợ); tiếp tục đề xuất quy hoạch Tổ hợp dự án Khu  đô thị nghỉ 

dưỡng và Sân golf  tại xã Cẩm Hòa và xã Cẩm Dương và các cụm công nghiệp 

(Cẩm Nhượng, Bắc Cẩm xuyên 2), làm cơ sở cho thu hút đầu tư. Hoàn thiện hồ 

sơ đề xuất Hội đồng thẩm định của tỉnh vế Giá sàn nộp ngân sách (m3) và tiền 

sử dụng đất, để hoàn thiện thủ tục đầu tư, kinh doanh Dự án Tổ DP Trần Phú 

                                         
5
 theo Quyết định số 37/2020/QĐ-U ND ngày 01/12/2020 của U ND tỉnh 
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Thị trấn Thiên Cầm và làm cơ sở cho lập Hồ sơ đấu thầu các dự án tiếp, nhằm 

phát huy hiệu quả quỹ đất cho phát triển kinh tế - xã hội.  

Hoàn thiện kế hoạch đầu tư công năm 2021; Dự kiến kế hoạch đầu tư công 

trung hạn giai đoạn 2021-2025 và dự kiến Kế hoạch đầu tư công năm 2022 trình 

HĐND huyện phê chuẩn, thông qua theo quy định, kịp thời bổ sung, điều chỉnh, 

bổ sung kế hoạch, giải quyết các vấn đề thiết yếu, ưu tiên đảm bảo phù hợp 

nhiệm vụ và cân đối nguồn lực. Công trình xây dựng kết cấu hạ tầng kế hoạch 

năm 2021 được tập trung đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giá trị khối lượng hoàn 

thành, giải ngân đạt trên 70%. Tổ chức rà soát các công trình hồ, đập, cầu cống; 

rà soát nhà ở hộ dân vùng lũ, tích cực huy động mọi nguồn lực từ ngân sách các 

cấp, từ nguồn vốn xã hội hóa tập trung đầu tư khắc phục, nhằm đảm bảo an toàn, 

ổn định trước mùa mưa bão năm 2021. Xây dựng đường giao thông nông thôn 

67,7 km, bằng 85% kế hoạch; rãnh thoát nước 6,5km, bằng 86% kế hoạch; nâng 

cấp, phục hồi giao thông đát 6,5/12 km.  

Các loại hình sản xuất kinh doanh tiếp tục phát triển, từ đầu năm đến nay 

đã thành lập mới 35 doanh nghiệp, 05 Hợp tác xã, nâng tổng số toàn huyện lên 

483 doanh nghiệp (Bao gồm cả các chi nhánh, văn phòng đại diện) và 125 HTX, 

trong đó HTX xếp loại tốt, chiếm 6,55%;  HTX xếp loại khá, chiếm 20,4%; 

HTX xếp loại trung bình chiếm 50,8%; số còn lại chưa xếp hạng. 

 2. Các lĩnh vực văn hóa xã hội được triển khai tích cực 

2.1.  Công tác phòng chống dịch Covid-19 với tinh thần chủ động, tích cực, 

linh hoạt, với sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng tình ủng hộ của 

nhân dân đã triển khai quyết liệt, kịp thời, đồng bộ các giải pháp phù hợp với 

tình hình tại địa phương; quán triệt sâu sắc quan điểm “Chống dịch như chống 

giặc”, kiên định thực hiện nguyên tắc “ngăn chặn, phát hiện, cách ly, khoanh 

vùng, dập dịch”, thực hiện triệt để phương châm “4 tại chỗ”; Triển khai hiệu quả 

công tác tiếp nhận, bố trí, quản lý cách ly y tế đối với công dân đến/về từ các địa 

phương đang có dịch Covid-19
6
; Triển khai kịp thời các biện pháp phòng, chống 

dịch, điều tra, quản lý, giám sát chặt chẽ, truy vết thần tốc các trường hợp F1, F2 

và công tác lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2
7
. Tổ chức tiêm vắc xin phòng 

COVID-19 cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày 

26/02/2021 của Chính phủ trên địa bàn theo đúng kế hoạch, đảm bảo an toàn
8
;. 

Vì vậy, mặc dù đã có 11 trường hợp dương tính với Covid-19 trong cộng đồng 

                                         
6
 Tính đến 01/10/2021 toàn huyện đã thiết lập 52 co sở cách ly y tế tập trung, tổ chức tiếp nhận, bố trí cách ly 

y tế đối với 3.069 công dân, trong đó: Số đã hoàn thành cách ly y tế: 2.937 người; Số đang cách ly tập trung: 98 

người; Số cách ly độc lập tại nhà riêng: 12 người; Số trở thành F0: 22 người. 
7
 Triển khai thành lập kịp thời các chốt kiểm soát phòng, chống dịch Covid-19 để bảo vệ vùng xanh và bố trí lực 

lượng trực chốt đảm bảo thực hiện nhiệm vụ, có hiệu quả; toàn huyện đã thiết lập 61 chốt kiểm soát phòng, chống 

dịch Covid-19 để bảo vệ vùng xanh, trong đó có 04 chốt cấp huyện; 57 chốt cấp xã; Đã triển khai lấy 38.947 mẫu 

xét nghiệm PCR; 12.646 mẫu test nhanh kháng nguyên. Truy vết 247 trường hợp F1; 1.770 trường hợp F2 liên 

quan đến các ca dương tính trong cộng đồng. 
8
 Đến thời điểm hiện tại đã tổ chức 09 đợt tiêm phòng cho 17.240 người, trong đó: 13.715 người đã tiêm 01 

mũi; 3.525  người đã tiêm đủ 02 mũi; xây dựng kế hoạch tiêm vắc xin mũi 1 cho 3.198 người, dự kiến hoàn 

thành trước ngày 04/10/2021. 
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trên địa bàn, nhưng đã nhanh chóng khống chế được tình hình, không xảy ra lây 

lan dịch bệnh trong cộng đồng.  

        2.2. Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền
9
, nhất là chào mừng Đại hội 

Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, bầu cử 

Quốc hội và HĐND các cấp, công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, xây 

dựng Nông thôn mới. Thành lập các ban chỉ đạo, xây dựng chương trình, kế 

hoạch, kịch bản và xúc tiến các hoạt động cho kỷ niệm 180 năm danh xưng 

huyện Cẩm Xuyên
10

. Giám sát chặt chẽ và xử lý kiên quyết các hoạt động kinh 

doanh dịch vụ trong điều kiện dịch bệnh
11
. Hoàn thiện hồ sơ và đã được  ộ Văn 

hóa công nhận lễ hội Cầu Ngư Nhượng  ạn là di sản văn hóa phi vật thể cấp 

quốc gia; U ND tỉnh công nhận nhà thờ Nguyễn Phi Chính là di tích lịch sử văn 

hóa cấp tỉnh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao chấp hành tốt 

các giải pháp phòng, chống dịch bệnh theo quy định. 

 ng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành được triển khai tích 

cực, nhất là trong tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, triển khai 

lắp đặt hệ thống điện thoại cố định, cài đặt phần mềm hỗ trợ hội nghị trưc 

tuyến liên thông từ Chính phủ đến xã, thị trấn, ứng dụng phòng họp trực 

tuyến phục vụ các cuộc họp trực tuyến từ cấp huyện đến cấp xã một cách hiệu 

quả; khai báo y tế điện tử bằng cách quét mã QR-Code trên các ứng dụng hồ 

sơ sức khỏe điện tử, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động và phòng chống 

dịch bệnh. 

2.3. Công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân được tập trung chỉ đạo; tổ chức 

chặt chẽ khám, ch a bệnh, các trạm y tế cơ sở gi  v ng kết quả 100% xã, thị 

trấn đạt chuẩn Quốc gia về y tế;   ệnh viện Đa khoa huyện tiếp tục triển khai kỹ 

thuật mới, tổ chức khám, ch a bệnh, tiêm phòng luôn đảm bảo chặt chẽ, cơ bản 

đáp ứng phục vụ nhân dân. Công tác y tế dự phòng được quan tâm, nhất là trong 

phòng chống đại dịch Covid-19; vệ sinh an toàn thực phẩm, quản lý y dược tư 

nhân, lập hồ sơ sức khỏe điện tử được chú trọng. 
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 Tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, ngày thành lập Đảng Cộng sản 

Việt Nam, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp, tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh COVID-

19, về xây dựng Nông thôn mới, kỷ niệm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất Tổ quốc 

(30/4), Ngày Quốc tế Lao động (01/5), Ngày sinh Cố Tổng  í thư Hà Huy Tập (24/4), kỷ niệm 180 

năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên và các hoạt động du lịch biển Thiên Cầm năm 2021 kết quả toàn 

huyện treo 45.500 cây Cờ Đảng, Cờ Tổ quốc, Hồng kỳ, cờ vui; 3950 câu khẩu hiệu, 12500 m
2
 Pano, 

áp phích tuyên truyền, 19 màn hình Led, 12500 cây nêu, đèn hoa, 21 phóng sự phát trên đài truyền 

hình tỉnh và huyện, 359 đĩa và file ghi âm tuyên truyền phát trên hệ thống truyền thanh cơ sở, 17 bài 

viết được đăng trên báo Hà Tĩnh; 750 lượt tuyên truyền bằng xe lưu động, 7950 lượt tuyên truyền trên 

hệ thống đài truyền thanh cơ sở, 5 chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 

XIII và mừng xuân Tân sửu 
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 Xây dựng kế hoạch chi tiết; lấy ý kiến góp ý của  an Thường vụ và các đơn vị liên quan về 

Kịch bản văn học 180 năm danh xưng huyện Cẩm Xuyên; sưu tầm các bài hát, bài thơ; các công trình 

chào mừng.tổ chức thi biểu trưng logo huyện Cẩm Xuyên với 52 tác giả, 111 tác phẩm, chọn được 06 

tác phẩm vào vòng chung kết. 

      
11

 tổ chức 3 cuộc kiểm tra và ký cam kết với các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn hóa, cơ sở lưu trú, 

internet trên địa bàn huyện để chấn chỉnh và nhắc nhở việc chấp hành nghiêm túc trong kinh doanh, 

nhất là phòng, chống dịch covid19 

https://hscvcx.hatinh.gov.vn/camxuyen/VBden.nsf/str/4D5C215BFA111F114725865C00343268?EditDocument
https://hscvcx.hatinh.gov.vn/camxuyen/VBden.nsf/str/4D5C215BFA111F114725865C00343268?EditDocument
https://hscvcx.hatinh.gov.vn/camxuyen/VBden.nsf/str/4D5C215BFA111F114725865C00343268?EditDocument


 

7 

 

 Các chương trình, kế hoạch Chăm sóc sức khoẻ người cao tuổi, kiểm soát 

mất cân bằng giới tính, kế hoạch dân số -KHHGĐ, chương trình tiêm chủng mở 

rộng, chương trình sốt rét, kế hoạch hoạt động phòng chống SXH, công tác đảm 

bảo an toàn thực phẩm được triển khai tích cực.  

  2.4. Tháng 9, khai giảng năm học 2021-2022, các trường học thực hiện 

dạy học trực tuyến từ ngày 06 - 15/9 tại các trường TH, THCS và học trực tiếp 

từ ngày 15/9/2021; các trường chủ động xây dựng phương án, trang thiết bị đảm 

bảo dạy học trong điều kiện thực tế của đơn vị, thực hiện nghiêm túc, đầy đủ nội 

dung chương trình
12

 và đảm bảo phòng chống dịch theo quy định. 

Chất lượng giáo dục toàn diện gi  ổn định, tỷ lệ học sinh hoàn thành 

Chương trình Tiểu học 99,95%, Tỉ lệ tốt nghiệp THCS: 99,11%. Chất lượng mũi 

nhọn đạt thành tích cao
13

. Các hoạt động đổi mới phương pháp giảng dạy được 

đẩy mạnh; Cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học hiện đại, cảnh quan được nhiều 

đơn vị đầu tư có hiệu quả, xây dựng thành công 5 trường đạt chuẩn quốc gia, 3 

trường có thư viện đạt chuẩn, 5 trường có thư viện đạt tiên tiến và 7 trường đạt 

tư viện tiên tiến xuất sắc.  

   2.5. Giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách đối với người có công và 

các đối tượng bảo trợ xã hội; kịp thời tổ chức thăm hỏi tặng quà cho các đối 

tượng chính sách, các hộ có hoàn cảnh khó khăn trong các dịp lễ, tết
14

; an sinh 

xã hội được đảm bảo. Hoàn thành xây dựng 2 nhà văn hóa cộng đồng tránh lũ; 

tiếp tục triển khai hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 107 nhà ở cho các đối tượng người 

có công, hộ nghèo, cận nghèo và hộ bị ảnh hưởng thiên tai, trong đó có 38 nhà 

đã hoàn thành, 69 nhà đang xây dựng; Tiếp tục ra soát nhà ở xuống cấp, hiện có 

236 nhà xuống cấp cần được hỗ trợ s a ch a, xây mới. Dạy nghề, giải quyết 

việc làm, tư vấn việc làm, xuất khẩu lao động được chú trọng. 

3. Cải cách hành chính 

Xây dựng chương trình tổng thể CCHC giai đoạn 2021-2025, trình Ban 

chấp hành Đảng bộ huyện ban hành Nghị quyết chuyên đề số 04-NQ/HU ngày 

                                         
12 Đảm bảo 5 buổi/tuần (đối với TH), 6 buổi/tuần (đối với THCS). Ưu tiên Toán, Tiếng việt, 

Tiếng Anh (đối với TH); Toán văn, Tiếng Anh (đối với THCS) và bố trí xen kẽ các môn học khác. Rà 

soát, đánh giá thiết bị để học trực tuyến. Số học sinh không đủ điều kiện thiết bị để học trực tuyến là 

1436 em (TH), 199 (THCS), số học sinh các tỉnh khác đến học tại các trường là 139, trong đó: TH: 94 

em (học sinh học hính thức: 32 em, số học sinh học tạm thời: 82 em); THCS: 45 (học sinh học hính 

thức: 12 em, số học sinh học tạm thời: 33 em). Số học sinh các trường trong huyện đang mắc kẹt tại 

các tỉnh là 132 em trong đó: TH 72 em ; THCS 60 em. 

+ Các nhà trường đã đầu tư trang thiết bị, lắp đặt hệ thống mạng để đảm dạy học trong điều 

kiện dạy học. Đặc biệt lắp Smart tivi ở các lớp học, trong đó ưu tiên cho các lớp 1, lớp 2, lớp 6. 

             
13

 Thi HSG tỉnh lớp 9 các môn văn hóa đậu 85,1% và 5 giải đồng đội (So với năm học 2019-

2020 kết quả lý thuyết nhiều hơn 4 em, tăng tỷ lệ đậu 4%; thi đồng đội cao hơn 5 giải). . Thi “Vô địch 

tin học văn phòng năm 2021” học sinh THCS đạt kết quả xuất sắc, có 11 em được dự thi quốc gia, 

chiếm 30% số học sinh đậu toàn tỉnh. Thi HSG thể thao, điền kinh cấp tỉnh xếp thứ 5 toàn đoàn. Thi 

giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh MN, TH đậu 100%. 

            
14

 gần 11 ngàn lượt cho các đối tượng người có công, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; tổ 

chức mừng thọ, chúc thọ cho 2.255 cụ nhân tết nguyến đán Tân sửu. Thăm hỏi, tặng quà cho 309 trẻ 

em mồ côi, trẻ khuyết tật nặng nhân ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6.  
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30/3/2021; chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ 

CCHC năm 2021, gắn với khắc phục nh ng tồn tại, hạn chế của năm 2020 theo 

kế hoạch đã đề ra. Triển khai đầy đủ, kịp thời và hiệu quả các văn bản QPPL, 

nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt động quản lý nhà nước trên cơ sở tuân thủ pháp 

luật; chất lượng hoạt động theo dõi thi hành pháp luật, đảm bảo việc thi hành 

pháp luật chính xác, kịp thời, hiệu quả. Tổ chức rà soát, kiểm soát, công khai 

minh bạch tất cả các TTHC; tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính đầy đủ, 

đúng quy định; Rà soát, bổ sung thêm 5 DVC trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, 

nâng tổng số lên 120 thủ tục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4, bằng 

100% theo danh mục DVC trực tuyến do Chính phủ quy định.  

Tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026, triển khai kiện toàn các chức danh Chủ 

tịch, Phó Chủ tịch UBND các cấp; rà soát và thực hiện định kỳ chuyển đổi vị trí 

công tác đối với công chức, viên chức theo Nghị định số 59/2019/NĐ-CP ngày 

01/7/2019 của Chính Phủ. Đẩy mạnh thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức 

trong các cơ quan nhà nước từ huyện đến cấp xã đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Quản lý 

nhà nước trên lĩnh vực tôn giáo được quan tâm đúng mức, giải quyết kịp thời 

nguyện vọng chính đáng của nhân dân theo quy định pháp luật.  

4. Công tác tư pháp, thanh tra, tiếp dân 

 Tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ giúp pháp lý; công tác kiểm 

soát thủ tục cải cách hành chính, thẩm định văn bản; quản lý hộ tịch, hộ khẩu  

được quan tâm thực hiện tốt.  

Triển khai các Cuộc thanh tra, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo theo kế 

hoạch; rà soát phân loại các nhóm vụ việc, tập trung cao giải quyết việc theo 

thẩm quyền. Công tác tiếp dân được tổ chức chặt chẽ và hiệu quả phục vụ tốt 

cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp; bố trí lãnh đạo, phân 

công đầy đủ các thành viên  an TCD, lãnh đạo các địa phương đơn vị liên quan 

trong quá trình tiếp công dân, kết quả giải quyết cơ bản thỏa đáng và đồng 

thuận, đảm bảo ổn định tình hình   

5. Quốc phòng, an ninh  

- Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực ban, trực SSCĐ; phối hợp chặt 

chẽ với các lực lượng vũ trang đóng quân trên địa bàn nắm chắc tình hình, tham 

mưu kịp thời cho cấp  ủy, chính quyền địa phương chủ động giải quyết  kịp thời 

các tình huống, các vấn đề nảy sinh trên địa bàn, đặc biệt là trong các dịp lễ, hội, 

các sự kiện trọng đại của quê hương đất nước, gi  v ng ổn định an ninh chính 

trị tạo điều kiện cho phát triển kinh tế xã hội. Hoàn thành các chỉ tiêu giao quân, 

huấn luyện và hoạt động cho các lực lượng. 

- Đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII 

của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021 -2026; không để xảy ra tình trạng khiếu kiện phức tạp xảy ra trên địa 

bàn; triển khai kế hoạch bố trí công an chính quy về cấp xã bước đầu cơ bản ổn 

định hoạt động, nâng cao hiệu quả trong nắm bắt tình hình và đối tượng, kịp thời 
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xửa lý các vụ việc phát sinh, an ninh nông thôn, an ninh kinh tế, an ninh văn 

hóa, thông tin truyền thông được gi  v ng. Mở các đợt cao điểm tấn công trấn 

áp các loại tội phạm và vi phạm pháp luật, triệt xóa nhiều băng, ổ nhóm phức tạp 

về hình sự, ma túy trên địa bàn; đấu tranh có hiệu quả với các hành vi tàng tr , 

buôn bán, vận chuyển và sử dụng pháo trái phép, vi phạm về vũ khí, vật liệu nổ, 

công cụ hỗ trợ trên địa bàn. Triển khai quyết liệt và hiệu quả Đề án Cơ sở d  

liệu quốc gia về dân cư và Đề án sản xuất, cấp, quản lý Căn cước công dân. Các 

biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường, tai nạn giao 

thông tiếp tục được kiềm chế. 

II. Đánh giá chung 

1. Kết quả: Trong điều kiện hết sức khó khăn, cùng một thời gian thực 

hiện đồng thời nhiều nhiệm vụ hết sức quan trọng, nhất là: Vừa thực hiện nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới; tổ chức 

bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp; phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc; 

khắc phục hậu quả thiên tai năm 2020 và phòng chống dịch Covd-19, nhưng 

được sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, chủ động, linh hoạt của cả hệ 

thống chính trị, cùng với nhân dân, danh nghiệp, nỗ lực khắc phục khó khăn, đạt 

được nhiều kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội: Sản xuất lúa Vụ 

xuân được mùa nhất từ trước đến nay, các loại hoa màu tiếp tục phát triển theo 

hướng nâng cao chất lượng, sản xuất sạch, sản xuất an toàn; công nghiệp, xây 

dựng tiếp tục tăng trưởng cao; hoàn thành kế hoạch xây dựng huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới, chỉnh trang đô thị được quan tâm; xã nông thôn mới nâng cao, 

khu dân cư mẫu, vườn mẫu được nâng lên cả về số lượng và chất lượng. Thu 

ngân sách đạt kết quả cao, gần hoàn thành kế hoạch tỉnh giao cả năm (97%); 

tổng gía trị đầu tư toàn xã hội tăng cao so với cùng kỳ năm trước; thu hút đầu tư 

tiếp tục có nh ng kết quả quan trọng, xúc tiến thêm các dự án chiến lược về 

thương mại, dịch vụ, du lịch và đặc biệt trên lĩnh vực công nghiệp đã xúc tiến 

đầu tư hạ tầng Cụm Công nghiệp Cẩm Nhượng và thành lập mới Cụm công 

nghiệp  ắc Cẩm Xuyên 2, tạo thêm mũi đột phát phát triển kinh tế trong nh ng 

năm tới; xây dựng cơ bản, nhất là các công trình xây dựng nông thôn mới được 

tập trung đẩy nhanh tiến độ. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội được duy trì ổn định, 

đặc biệt là tập trung cao. Mặc dù dịch Covid 19 trên địa bàn toàn tỉnh và cả nước 

diễn biến hết sức phức tạp, nhưng đã tổ chức đồng bộ, quyết liệt, kịp thời các 

giải pháp nên chưa để dịch bệnh lây lan ra cộng đồng trên địa bàn huyện; tổ 

chức bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp thành công tốt đẹp; Quốc phòng, An 

ninh được gi  v ng; an sinh xã hội được đảm bảo. 

2. Một số khó khăn, hạn chế 

- Chăn nuôi gia súc (trâu bò và lợn) còn gặp nhiều khó khăn, đặc biệt là 

trong tình hình diễn biến hết sức phức tạp của dịch tả lợn Châu phi và dịch viêm 

da, nổi cục trên trâu bò, ảnh hướng rất lớn đến chăn nuôi và tiêu thụ sản phẩm 

của nhân dân, trong điều kiện nguồn lực của người chăn nuôi hạn chế sau thời 

gian dài liên tục chịu người thiệt hại do thị trường và dịch bệnh. 
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  - Hoạt động dịch vụ và du lịch bị tác động nặng nề của dịch Covid – 19, 

ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng của lĩnh vực TM-DV-DL.  àn giao lưới điện của 

HTX Thành Tâm tại xã Cẩm Nhượng còn khó khăn vướng mắc;   

- Vướng mắc thủ tục đầu tư các dự án trọng điểm chưa được giải quyết dứt 

điểm (Nhất là các dự án khu dân cư đô thị, chưa xác định được giá trị nộp ngân 

sách m3 để hoàn thiện thủ tục lựa chọn nhà đầu tư). Mặt khác do ảnh hưởng của 

dịch bệnh đã tác động tiêu cực đến hoạt động đầu tư, các dự án chậm hoàn thiện 

thủ tục, đã ảnh hưởng trực tiếp đến huy động nguồn vốn theo cơ chế đặc thù 

XDC  các công trình huyện nông thôn mới tại Nghị quyết số 173/NQ-HĐND 

của HĐND tỉnh.  

- Dịch cúm Covid-19 diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tất cả các lĩnh 

vực, tập trung khá lớn nguồn lực (Nhân lực, tài sản, kinh phí ngân sách) và thời 

gian cho phòng chống dịch, đã ảnh hưởng lớn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, 

điều hành  các chương trình, kế hoạch và hoạt động quản lý nhà nước của nhiều 

lĩnh vực. 

II. Một số nhiệm vụ trọng tâm những tháng cuối năm 

Trên cơ sở các chương trình hành động thực hiện nghị quyết đại hội đảng 

các cấp, các phòng, ban, đơn vị tập trung xây dựng các chương trình, đề án, kế 

hoạch theo nhiệm vụ quy định tại các Khung kế hoạch kèm theo của các chương 

trình đã ban hành. 

Rà soát các mục tiêu, chỉ tiêu nhiệm vụ của Nghị quyết số 103/NQ-HĐND 

ngày 30/12/2020 của HĐND huyện về phát triển KTXH năm 2021, đối chiếu kết 

quả đã đạt được, xác định rõ mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo từng ngành, lĩnh 

vực từ nay đến cuối năm,  phấn đấu thực hiện đạt kết quả cao nhất kế hoạch phát 

triển KTXH năm 2021, cụ thể một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tiếp tục tăng cường triển khai quyết liệt, hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống COVID-19 trên địa bàn đặc biệt quản lý chặt chẽ, điều tra, truy vết thần 

tốc, lấy mẩu xét nghiệm SARS-Cov-2 kịp thời các trường hợp từ vùng dịch về 

trên địa bàn, phát hiện phát hiện các trường mắc và nghi ngờ áp dụng biện pháp 

phòng chống dịch hiệu quả. Triển khai đúng tiến độ tiêm chủng vắc xin Covid-

19 trên địa bàn. Tăng cường công tác kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ văn 

hóa, thể thao, du lịch, Internet đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa phòng chống 

dịch hiệu quả vừa phát triển kinh tế nh ng tháng cuối năm.  

2. Thực hiện hiệu quả chính sách phát triển nông nghiệp, tiếp tục xây dựng 

các mô hình mới nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn; xây 

dựng và tập trung thực hiện Đề án sản xuất vụ đông năm 2021 theo hướng sản 

xuất án toàn, sản xuất sạch, nâng cao hiệu quả kinh tế, đồng thời từng bước hình 

thành các vùng sản xuất tập trung vên đô thị; chủ động lựa chọn bộ giống, công 

nghệ, quy trình sản xuất, chuẩn bị cho Đề án vụ xuân năm tới. Rà soát và điều 

chỉnh về quy mô tăng đàn vật nuôi, trong đó chú trọng phát triển đàn bò, hạn chế 

phát triển đàn lợn trong khu dân cư trong điều kiện dịch tả lợn Châu phi chưa 

được khống chế triệt để, quan tâm phát triển đàn gia cầm tập trung, chất lượng; 
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đẩy nhanh tiến độ thả nuôi nuôi giống thủy sản vụ Xuân Hè, quản lý dịch bệnh 

đối với nuôi trồng thủy sản gắn với đảm bảo phát triển ổn định, an toàn và bảo 

vệ môi trường; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, nhất là tiêm vắc xin 

cho đàn gia súc, gia cầm. Xây dựng kế hoạch triển khai chuyển đổi số trong sản 

xuất kinh doanh một số sản phẩm nông nghiệp có lợi thế, tạo tiền đề cho tham 

gia nông nghiệp số trong nh ng năm tiếp theo. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, 

phòng cháy, ch a cháy rừng. Tiếp tục rà soát, kiểm tra khắc phục đảm bảo an 

toàn các công trình hồ, đập, đồng thời chủ động các phương án PCTT-TKCN, 

hạn chế thấp nhất thiệt hại khi có tình huống bão lũ xẩy ra.  

3. Xây dựng Đề án huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, tập trung đẩy 

mạnh thực hiện gia xây dựng nông thôn mới, chỉnh trang đô thị theo hướng nâng 

cao chất lượng các tiêu chí; Chỉ đạo quyết liệt xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, tổ 

dân phố kiểu mẫu, chú trọng xây dựng khu dân cư thông minh, kinh tế số; phát 

triển SXKD và củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí. Tập trung bổ sung, 

khắc phục một số tồn tại đã được các đoàn kiểm tra của Trung ương, của tỉnh 

đánh giá. Tiếp tục thực hiện Đề án mỗi xã một sản phẩm (COOP), gắn với thực 

hiện chính sách khuyến khích phát triển sản xuất nông nghiệp, nông thôn mới và 

đô thị văn minh, phấn đấu cuối năm có thêm ít nhất 3 sản phẩm Ocop.  

4. Tích cực xúc tiến đầu tư vào cụm công nghiệp  ắc Cẩm Xuyên, đặc biệt 

là triển khai thủ tục Dự án đầu tư hạ tầng và kinh doanh Cụm công nghiệp Cẩm 

Nhượng và thành lập Cụm công nghiệp bắc Cẩm xuyên 2, tạo điều kiện thuận 

lợi thu hút đầu tư, nâng cao quy mô sản xuất công nghiệp trong 6 tháng cuối 

năm và nh ng năm tiếp theo.  

Đẩy nhanh hoàn thiện quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết xây dựng các 

khu thương mại, dịch vụ, du lịch: Điều chỉnh quy hoạch chung thị trấn Cẩm 

Xuyên, Quy hoạch Khu đô thị phía nam thị trấn Thiên Cầm (Công ty Gia Phát 

tài trợ), Quy hoạch du lịch sinh thái biển Thiên Cầm (Tập đoàn FLC tài trợ).  

Tiếp tục điều chỉnh quy hoạch nông thôn mới cấp xã giai đoạn 2021-2030; tập 

trung cao xây dựng đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng 

theo cơ chế hỗ trợ xi măng, đảm bảo hoàn thành kế hoạch đề ra.  

5. Hoàn thiện Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030, phù hợp với 

quy hoạch tỉnh, các quy hoạch liên quan, đảm bảo phát huy hiệu quả sử dụng đất 

cho phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2030. Tập trung thực hiện công tác 

quản lý đất đai, giải phóng mặt bằng dự án, các vấn đề liên quan đến đất đai đảm 

bảo phục vụ thực hiện các dự án đầu tư và nhu cầu của nhân dân. Tiếp tục thực 

hiện xử lý hồ sơ cấp đổi GCN QSD đất ở trước 1980 và cấp GCNQSD đất ở cho 

nhân dân. Tăng cường kiểm tra công tác bảo vệ môi trường, nhất là xử lý rác 

thải, nước thải công nghiệp, dịch vụ, chăn nuôi, nuuoi trồng thủy sản và hoạt 

động xử lý phân loại rác tại gốc, hạn chế rác thải rắn, rác thải nguy hại khi 

chuyển về nhà máy. Tiếp tục quan tâm giải quyết dứt điểm các tồn đọng về đất 

đai, môi trường. 

6. Tổ chức tốt điều hành và thu ngân sách năm 2021, rà soát điều kiện thực 

tế, xác định rõ khả năng thu ngân sách cụ thể đối với từng sắc thuế, từng khoản 
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thu, phấn đấu vượt mức Kế hoạch thu ngân sách năm 2021. Đẩy nhanh tiến độ 

xây dựng các công trình kế hoạch vốn đầu tư 2021 phát huy hiệu quả vốn đầu tư, 

đảm bảo giải ngân trên 98% kế hoạch vốn năm 2021.  

Tích cực xúc tiến đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư khảo 

sát nghiên cứu thực hiện dự án,  phối hợp hoàn thiện thủ tục, sớm thực hiện đầu 

tư các dự án sử dụng đất đã được U ND tỉnh chấp thuận và chỉ đạo, phát huy 

hiệu quả quỹ đất, nhất là Khu dân cư Nút giao thông đường tránh QL1A tại Cẩm 

Vịnh; Khu dân cư Ven Sông Hội, Khu đô thị nam Thiên cầm, Tổ hợp Sân gol, 

khách sạn nghỉ dưỡng và vui chơi gải trí đô thị biển Thiên Cầm (giai đoạn 1). 

Quy hoạch dự án Khu dịch vụ du lịch tại Cẩm Hòa, Cẩm Dương. 

7. Chủ động điều chỉnh  kế hoạch, đảm bảo hợp lý cả về thời gian và quy 

mô tổ chức, đồng thời đẩy nhanh tiến độ các công trình chào mừng và chuẩn bị 

tốt các điều kiện cho tổ chức buổi lễ 180 năm Danh xưng huyện Cẩm Xuyên, 

gắn với đón nhận danh hiệu huyện nông thôn mới;  

Tiếp tục quan tâm nâng cao chất lượng các phong trào, các danh hiệu về 

văn hóa, thể thao, gắn với thực hiện chiến lược phát triển gia đình, chương 

trình hành động về phòng, chống bạo lực và giáo dục đạo đức; tăng cường 

công tác tuyên truyền, nâng cao chất lượng truyền thanh, truyền hình đảm bảo 

nhạy bén, kịp thời phục vụ nhân dân.  ảo tồn và phát huy tốt các di sản văn hóa 

vật thể, phi vật thể, đặc biệt là các di sản văn hóa. Tăng cường kiểm tra hoạt 

động dịch vụ văn hóa, thể thao; chấn chỉnh công tác quản lý nhà nước về lễ hội, 

nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang; thực hiện tốt quy chế phát ngôn 

và cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn huyện.   

8. Rà soát bố trí đội ngũ, chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang 

thiết bị dạy học, phù hợp với tình hình dịch bệnh, đảm bảo cho năm học 2021-

2022, tiếp tục thực hiện thay SGK lớp 2, lớp 6. Đẩy mạnh các hoạt động chuyên 

môn, đổi mới phương pháp dạy học, bồi dưỡng đội ngũ; tiếp tục nâng cao chất 

lượng giáo dục toàn diện, đảm bảo phòng chioongs dịch theo quy định. Tiếp tục 

xây dựng, nâng cấp CSVC, tôn tạo cảnh quan; xây dựng trường chuẩn Quốc gia 

theo đúng tiến độ 

9. Tiếp tục nâng cao chất lượng khám, ch a bệnh, chăn sóc sức khỏe nhân 

dân ở các tuyến; tăng cường đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm, không để xẩy 

ra tình trang ngộ độc thực phẩm. Thực hiện tốt công tác Dân số -KHHGĐ, triển 

khai thực hiện các chương trình mục tiêu y tế đúng kế hoạch. 

10. Thực hiện kịp thời các chế độ, chính sách cho các đối tượng theo quy 

định. Triển khai rà soát, xác định hộ nghèo, cận nghèo theo Nghị định mới; hoàn 

thiện và tập trung triển khai Đề án hỗ trợ trực tiếp người dân giảm nghèo và đề 

án dạy nghề - giải quyết việc làm; Hoàn thành xây dựng nhà ở cho hộ dân đợt 2, 

đề xuất hỗ trợ xây mới, sửa ch a nhà ở đợt 3 và triển khai thực hiện. Đẩy mạnh 

công tác giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động. Tổ chức tốt các hoạt động đền 

ơn, đáp nghĩa, thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng nhân ngày lễ và ngày tết 

nguyên đán.  
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11. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tập trung thực hiện chính sách 

tinh giản biên chế; chuyển đổi vị trí công tác, tuyển dụng công chức, viên chức 

theo quy định. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và điều 

hành, duy trì hoạt động cổng thông tin điện tử của huyện, vận hành hệ thống 

phần mềm từ huyện đến xã, nâng cao số lượng và chất lượng dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3 và mức độ 4. Tích cực kiểm tra công tác cải cách hành chính tại 

các đơn vị, đôn đốc xử lý dứt điểm các tồn tại về cải cách hành chính thời gian 

qua; đẩy nhanh tiến độ đầu tư trung tâm giao dịch hiện đại cấp xã (giai đoạn 3), 

sớm đưa vào vận hành phục vụ nhân dân. Thường xuyên nắm bắt tình hình về 

công tác tôn giáo ở cơ sở, cảnh giác với các đạo lạ có thể xuất hiện trên địa bàn.  

12. Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, phòng chống 

tham nhũng, lãng phí; thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục 

pháp luật, tư vấn pháp luật, công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư 

khiếu nại tố cáo của công dân, không để tồn đọng kéo dài.  

Quan tâm giải quyết thỏa đáng các kiến nghị, đề xuất của cử tri, nhân dân, 

nhất là đầu tư các công trình cấp bách, công trình phục vụ dân sinh thiết yếu; 

nh ng bất cập về cơ chế chính sách, đất đai, nhăn đảm bảo ổn định. 

13. Tiếp tục  duy trì nghiêm chế độ trực, chủ động nắm chắc tình hình giải 

quyết có hiệu quả các vấn đề xảy ra trên địa bàn. Sẵn sàng lực lượng, phương 

tiện chủ động hiệp đồng với các lực lượng, ban ngành và địa phương trong 

phòng chống cháy nổ, cháy rừng, phòng chống  thiên tai, tìm kiếm cứu hộ, cứu 

nạn; Tổ chức tốt công tác bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng an ninh, hoàn thành 

chỉ tiêu huấn luyện, tổ chức tốt công tác diễn tập của hai cấp bảo đảm an toàn  

và thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội. 

Chủ động nắm chắc tình hình, nâng cao hiệu quả trong phòng ngừa, đấu 

tranh xử lý tội phạm và vi phạm pháp luật; tiếp tục ổn định hệ thống công an xã 

cả về điều kiện và phương thức, tổ chức hoạt động, kết hợp chặt chẽ với các cơ 

quan chức năng nắm chắc tình hình địa bàn. Kiên quyết đấu tranh trấn áp, triệt 

phá các loại, các ổ nhóm tội phạm và tệ nạn xã hội; tăng cường các biện pháp 

kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, đảm bảo ổn định tình hình. 

Uỷ ban nhân dân huyện đề nghị các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị xã 

hội tăng cường sự phối hợp đồng bộ để thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế - 

xã hội năm 2021 đã đề ra. 

Nơi nhận: 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- TT. Huyện uỷ, TT. HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT U ND huyện; 

- U MTTQ và các Đoàn thể huyện; 

- Các phòng, ban, cơ quan, đơn vị; 

- U ND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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