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ỦY BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN KỲ ANH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  

 

Số: 1040 /UBND-VP 
V/v rà soát, đánh giá kết quả thực 

hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế 

xã hội 9 tháng đầu năm 2018. 

Kỳ Anh, ngày 01 tháng 10 năm 2018 

     

        Kính gửi: 

     - Trưởng các phòng, ban, đơn vị cấp huyện; 

     - Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã. 

 

Để chuẩn bị tốt các nội dung phục vụ Hội nghị giao ban UBND huyện tháng 

10/2018, Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Trưởng các phòng, ban, đơn vị, Chủ tịch 

UBND các xã theo lĩnh vực, địa bàn phụ trách tổ chức rà soát, đánh giá kết quả thực 

hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2018, 

từ đó đề xuất biện pháp thực hiện, phấn đấu hoàn thành đạt và vượt các chỉ tiêu, cụ thể: 

 1. Rà soát, đánh giá kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã 

hội 9 tháng đầu năm 2018 theo Quyết định số 304/QĐ-UBND ngày 31/01/2018 của 

UBND huyện: 

1.1 Phòng Nông nghiệp và PTNT chủ trì phối hợp Chi cục Thống kê, Văn phòng 

Điều phối xây dựng nông thôn mới rà soát, đánh giá các chỉ tiêu: 

- Giá trị sản xuất ngành Nông-Lâm - Ngư nghiệp …/1.710.31 tỷ đồng, đạt …%; 

- Sản lượng lương thực có hạt …………/48.000 tấnKH, đạt ….. %; 

- Tổng diện tích trồng cây chủ lực có sản phẩm đạt từ 60-80 triệu/ha….. trên 

1.940 ha KH, đạt ….. %; 

- Diện tích chè trồng mới: ………../40ha KH, đạt ….. %; 

- Tổng đàn chăn nuôi: Đàn trâu ……../10.500 con; đàn bò ……/13.000 con; đàn 

lợn ………../27.000 con; đàn gia cầm ……./700.000 con; 

- Diện tích trồng rừng tập trung: …………/4.000ha, đạt ….. %; 

- Diện tích trồng cây phân tán: ………../ 58 vạn cây, đạt ….. %; 

- Diện tích nuôi trồng thủy sản: …………./740 ha, đạt ….. %; 

- Tổng sản lượng thủy sản: ………………/2.600 tấn, đạt ….. %; 

- Tổng số mô hình: …/120 mô hình, đạt ….. %; tổ hợp tác: …/21 THT, đạt .. %; 

- Kết quả xây dựng kênh mương bê tông: ………. /4,86km, đạt ….. %; 

- Tổng số tiêu chí nông thôn mới đạt: ………. 354 tiêu chí, đạt ….. %; 

1.2. Phòng Kinh tế - Hạ tầng chủ trì phối hợp với Chi cục thống kê huyện rà 

soát, đánh giá các chỉ tiêu: 

- Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - xây dựng: …./1.882,74 tỷ đồng, đạt….. %; 

- Tổng giá trị sản xuất Thương mại - dịch vụ: ……/722,03 tỷ đồng, đạt ….. %; 

- Kết quả xây dựng đường bê tông: ………/ 52,25m KH, đạt ….. %; 

- Kết quả duy tu, bảo dưỡng định kỳ đường GTNT: …./2km, đạt ….. %; 

- Tổng mức lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ:…../970,54 tỷ đồng, đạt ….. %; 

1.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch rà soát, đánh giá các chỉ tiêu: 

- Kết quả thu, chi  ngân sách……../150 tỷ đồng KH, đạt ….. %; 

- Số doanh nghiệp thành lập mới: ….../23 DN KH, đạt ….. %; 

1.4. Phòng Lao động TB&XH rà soát, đánh giá các chỉ tiêu: 

- Kết quả đào tạo nghề cho lao động nông thôn: …./1.500 người, đạt ... %; 

- Tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên: ……/97,5% KH, đạt ….. %; 
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- Tỷ lệ lao động qua đào tạo:…../45%KH, đạt ….. %; tạo việc làm:…./2.000 

người, đạt ….. %; 

- Tỷ lệ hộ nghèo: ….trên 1,2%KH; tỷ lệ hộ cận nghèo: ….trên 1,2%. 

1.5. Phòng Giáo dục & đào tạo rà soát, đánh giá các chỉ tiêu: 

- Kết quả xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia:…../5 trường, đạt ….. %; 

1.6.  Phòng Văn hóa -Thông tin rà soát, đánh giá các chỉ tiêu: 

- Kết quả thôn đạt chuẩn VH:…/91%KH; gia đình đạt chuẩn VH: …/82% KH. 

1.7. Phòng Y tế chủ trì phối hợp với Trung tâm Y tế rà soát, đánh giá các chỉ 

tiêu: 

- Kết quả xây dựng xã Kỳ Văn đạt tiêu chí quốc gia về Y tế 

- Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế: ……../chỉ tiêu từ 87% trở lên; 

- Tỷ lệ các trạm y tế xã có công trình cấp nước hợp vệ sinh: ……./100%; 

  1.8. Ủy ban nhân dân các xã: Căn cứ kế hoạch đầu năm UBND huyện giao, 

Nghị quyết HĐND xã tổ chức đánh giá, rà soát. 

2. Đánh giá tình hình triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội 9 tháng đầu năm 2018:  

Căn cứ Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 29/12/2017 về kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội năm 2018; Nghị quyết số 47/NQ-HĐND ngày 28/7/2018 về kế hoạch 

phát triển kinh tế xã hội 6 tháng cuối năm 2018 của Hội đồng nhân dân huyện; Chương 

trình  số 133/CTr-UBND ngày 07/02/2018 của UBND huyện về triển khai nhiệm vụ, 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Thông báo kết luận số 335/TB-UBND 

ngày 08/8/2018 và Thông báo số 357/TB-UBND ngày 14/9/2018 của UBND huyện về 

kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị giao ban tháng 8, tháng 9; các phòng, 

ban, đơn vị, UBND các xã theo chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách đánh giá sâu 

tình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm; những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân và 

đề xuất giải pháp thực hiện thời gian tới. 

3. Lưu ý: 

- Trường hợp một số chỉ tiêu chưa đánh giá được thì nêu rõ lý do. 

- Căn cứ kết quả rà soát, đánh giá các chỉ tiêu, nhiệm vụ, các phòng, ban đơn vị 

đề xuất giải pháp thực hiện 03 tháng cuối năm 2018 nhằm phấn đấu hoàn thành đạt và 

vượt kế hoạch năm 2018 đã đề ra. 

- Thời gian nộp báo cáo kết quả rà soát, đánh giá các nội dung nêu trên cho 

UBND huyện, qua Văn phòng HĐND - UBND huyện trước ngày 06/10/2018. 

- Văn phòng HĐND - UBND huyện đôn đốc, tổng hợp trình Lãnh đạo huyện 

trước ngày 09/10/2018 và gửi các đại biểu tại hội nghị giao ban. 

Yêu cầu các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã phối hợp, tổ chức thực hiện 

nghiêm túc, kịp thời./. 

 
 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Chánh/PhóVăn phòng UB huyện; 

- Lưu: VT. 

- Gửi VB điện tử ./. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 

 

(Đã ký) 

 

 

Nguyễn Xuân Thủy 
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