
I Các chỉ tiêu kinh tế

1 Tổng vốn đầu tư phát triển Tỷ đồng 11,000

2 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 200

3 Số doanh nghiệp DN
Tăng bq 20-
30 DN/năm

4 Thu nhập bình quân đầu người/năm Tr.đồng   10.2 

 Phòng TC-KH
phối hợp Chi
Cục Thống kê

huyện 

II Các chỉ tiêu xã hội

1
Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới (giai
đoạn 2021-2025)

% Giảm bq 1%

Tỷ lệ lao động qua đào tạo trong tổng số
lao động đang làm việc trong nền kinh tế

% 80

Tỷ lệ thất nghiệp trên địa bàn huyện %   1.5 

Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế %   95 

Tỷ lệ lao động tham gia bảo hiểm xã hội so
tổng số lao động đang làm việc trong nền

%   11.9 

4
Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm chủng
đầy đủ vắc xin

% Đạt trên 97%
Trung tâm Y tế

huyện
Hàng năm

Phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi

Phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3

Xóa mù chữ mức độ 2

Phổ cấp giáo dục trung học cơ sở Nâng mức độ

III Các chỉ tiêu môi trường

1 Tỷ lệ độ che phủ rừng %   58.0 

2
Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước
sạch và nước hợp vệ sinh

% 100

IV Chỉ tiêu quốc phòng

Giao quân hàng năm/chỉ tiêu tỉnh giao % 100
Ban Chỉ huy

Quân sự huyện
Hàng năm

Hàng năm

Hàng năm,
giữa kì, 5

năm

Hàng năm,
giữa kì, 5

năm

Hàng năm,
giữa kì, 5

năm

Giữ vững

Phòng TC-KH

Phòng Lao động
Thương binh và

Xã hội

Phòng Giáo dục
và Đào tạo

 Phòng Nông
nghiệp và

PTNT 

2

3

5

Phụ lục 1

(Kèm theo Chương trình hành động số      /CTr-UBND ngày      /3/2022 của UBND huyện)

MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YÊU KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM
2021-2025

Stt Chỉ tiêu
Đơn vị

tính
KH 5 năm
2021-2025

Kỳ báo cáo
Cơ quan chủ
trì theo dõi,

đánh giá



Năm 2020 tăng cao do: Nhà máy 2021: Dự kiến cấp nước tập trung 3 xã: 2022: Dự kiến XD nhà



I Về nông nghiệp
Bình quân 5

năm
P. NN&PTNT

 Sản lượng lương thực có hạt Tấn   105,858 

 - Lúa Tấn   101,574 

 - Ngô Tấn   4,284 

Lương thực bình quân đầu người kg/người   950 

Sắn Tấn   55,000 

Mía Tấn   54,360 

Tổng đàn trâu Con   1,490 

Tổng đàn bò Con   28,000 

Tổng đàn lợn Con   14,470 

Tổng đàn gia cầm 1000 con   743 

Trồng rừng tập trung Ha   550 

Trồng cây phân tán cây   278 

Chăm sóc rừng Ha   3,000 

II Về Công nghiệp - TTCN P. KT&HT

Đường kết tinh Tấn   10,500 

Gia công hạt điều Tấn   2,800 

Gạch các loại 1000 viên   32,000 

Sản phẩm may mặc 1000 sp   3,150 

Điện thương phẩm Triệu kwh   185 

III Về Y tế VP HU, CQ

Cơ sở y tế Cơ sở   12.0 

Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân Bác sỹ/vạn   3.4 

Số giường bệnh bình quân/vạn dân Giường   15.7 

Số xã, thị trấn có trạm y tế Xã, thị trấn   11.0 

Tỷ suất sinh thô ‰   8.8 

Mức giảm sinh ‰   0.2 

Số bác sỹ Bác sỹ   38.0 

Số giường bệnh Giường   175.0 

Tỷ lệ trạm y tế xã, thị trấn có bác sỹ %   100.0 

Tỷ lệ trẻ em dưới 01 tuổi được tiêm
chủng

%   97.2 

IV Về dân số và lao động P. LĐTB&XH

Giải quyết việc làm hằng năm Người   3,100 
Giảm tỷ lệ hộ nghèo %   1 
Số lao động xuất khẩu Người   50 

Hàng năm,
giữa kỳ, 5

năm

Hàng năm,
giữa kỳ, 5

năm

Hàng năm,
giữa kỳ, 5

năm

Kỳ báo cáo

Hàng năm,
giữa kỳ, 5

năm

Phụ lục 2

MỘT SỐ CHỈ TIÊU SẢN PHẨM CỤ THỂ CỦA NGÀNH, LĨNH VỰC GIAI ĐOẠN 5 NĂM
2021-2025

(Kèm theo Chương trình hành động số      /CTr-UBND ngày      /3/2022 của UBND huyện)

Stt Chỉ tiêu Đơn vị tính
KH 5 năm
2021-2025

Cơ quan chủ
trì theo dõi,

đánh giá



Hỗ trợ xóa nhà ở tạm Nhà   10 

V Về giáo dục

Tỷ lệ huy động trẻ nhà trẻ % 30

Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo % 90

Kết quả phổ cập giáo dục THCS
mức độ 2

Xã, thị trấn
1

Kết quả phổ cập giáo dục THCS
mức độ 3

Xã, thị trấn
11

Giảm tỷ lệ (15-60 tuổi) mù chữ giai
đoạn 2021-2025

%
3

Tỷ lệ kiên cố hóa trường lớp học từ
mầm non đến THCS

%
100

VI Văn hóa

Tổng số di tích được xếp hạng Di tích 9

 - Di tích cấp quốc gia " 1

 - Di tích cấp tỉnh " 8
Tổng số di sản văn hóa phi vật thể
được công nhận

Di sản
0

Số đội tuyên truyền lưu động cấp
huyện và tương đương

Đội
1

Thư viên cấp huyện Thư viện 1

Tỷ lệ đạt chuẩn gia đình văn hóa % 98

Tỷ lệ đạt chuẩn cơ quan văn hóa % 98
Tỷ lệ số xã, thị trấn đạt chuẩn văn
hóa văn minh đô thị

%
100

Tỷ lệ thôn, buôn, khu phố đạt
chuẩn văn hóa

%
98

Tỷ lệ người dân luyện tập thể dục
thể thao thường xuyên

%
40-45

Tỷ lệ gia đình tham gia thể thao 35-40

Số câu lạc bộ, điểm tập TDTT CLB, điểm 90

VII
Về doanh nghiệp và kinh tế tập
thể

Phòng TC-KH

1 Về doanh nghiệp 

Số doanh nghiệp thành lập mới Doanh nghiệp 20-30

2 Về kinh tế tập thể

2.1 Hợp tác xã

Tổng số hợp tác xã HTX 15

Tổng số thành viên HTX Thành viên 18,900
Tổng số lao động thành viên trong
HTX

Thành viên

2.2 Liên hiệp HTX

Tổng số LHHTX LHHTX 1

Tổng số HTX thành viên HTX 8
Tổng số lao động thành viên trong
LHHTX

Thành viên
8

Hàng năm,
giữa kỳ, 5

năm

Hàng năm,
giữa kỳ, 5

năm

năm

Hàng năm,
giữa kỳ, 5

năm

Phòng GD&ĐT

Phòng VH&TT
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