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Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NĂM 2021
A. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 của thị xã Bỉm Sơn diễn ra
trong bối cảnh bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, khó lường. Tại
một số các huyện, thị, thành phố trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, trong đó có thị xã
Bỉm Sơn đã xuất hiện một số ca dương tính SARS-CoV-2 trong cộng đồng, phải
thực hiện giãn cách xã hội, phong tỏa tạm thời, điều này đã tác động tiêu cực đến
mọi mặt đời sống xã hội, nhiều hoạt động kinh tế, văn hóa, bị ảnh hưởng; một số
ngành sản xuất, kinh doanh bị ngưng trệ, nhất là trong lĩnh vực công nghiệp, dịch
vụ, vận tải, du lịch.
Trước tình hình đó, Thị ủy, HĐND thị xã, UBND thị xã và các cấp, các
ngành đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có hiệu quả
các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để
duy trì và phát triển sản xuất, kinh doanh, nên tình hình dịch Covid-19 vẫn được
kiểm soát tốt, các ổ dịch nhanh chóng được khoanh vùng và xử lý trong thời
gian ngắn, không để lây lan ra diện rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho kinh tế - xã
hội của thị xã phục hồi và đạt nhiều kết quả tích cực; Phần lớn các chỉ tiêu phát
triển Kinh tế - xã hội, Quốc phòng – an ninh được HĐND thị xã quyết nghị đã
hoàn thành và hoàn thành vượt kế hoạch đề ra. Tình hình cụ thể như sau:
I. VỀ KINH TẾ
Tổng giá trị sản xuất địa bàn (theo giá so sánh 2010) ước đạt 29.511,6 tỷ
đồng, đạt 100,2% KH, tăng 15,9% so CK. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng
tích cực: Công nghiệp - Xây dựng chiếm 77,38%; Dịch vụ chiếm 21,77%; Nông Lâm - Thủy sản chiếm 0,85 %.
Thu nhập bình quân trên đầu người ước đạt 68,6 triệu đồng/năm, đạt chỉ tiêu
so với kế hoạch đề ra.
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1. Công nghiệp - Xây dựng
Hoạt động sản xuất công nghiệp cơ bản thích ứng an toàn, linh hoạt với
diễn biến dịch Covid-19, là động lực chính cho phát triển kinh tế của thị xã; duy
trì tốc độ tăng trưởng 18,4%, giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) ước đạt
21.811,5 tỷ đồng, đạt 100,9% KH, tăng 18,4% so CK. Một số sản phẩm công
nghiệp chính tăng khá so với CK, như: Xi măng: 11,3 triệu tấn, tăng 21,0 %;
Clanhke: 2.189 nghìn tấn, tăng 7,0%; Bao bì xi măng 112,5 triệu sản phẩm, tăng
14,3%; Gạch xây đạt 283,3 triệu viên, tăng 3,0%; sản phẩm may đạt 13,6 triệu
SP, tăng 8,5%, ô tô lắp ráp: 512 chiếc, tăng 24,8%...
Tổng vốn đầu tư phát triển trên địa bàn ước đạt 6.383 tỷ đồng, đạt 100,5%
so KH, tăng 38,3% so với CK; trong đó, tổng giá trị thực hiện giải ngân từ nguồn
vốn ngân sách nhà nước đạt 82,3 tỷ đồng. Các dự án lớn đang đẩy nhanh tiến độ
thực hiện đầu tư xây dựng, như: dự án dây chuyền 4 - Nhà máy xi măng Long
Sơn tại phường Đông Sơn; dự án Đầu tư mở rộng năng lực sản xuất Chi nhánh
Tổng công ty May 10… một số dự án đang hoàn thiện hồ sơ thủ tục để khởi công
như: dự án Sản xuất trang bị, dụng cụ thể thao Vaude Việt Nam tại phường Đông
Sơn, dự án Nhà máy đốt rác sinh hoạt phát điện phường Đông Sơn. Bên cạnh đó
các dự án đầu tư khu dân cư đô thị có quy mô lớn, như: dự án Khu dân cư Nam
Cổ Đam, phường Lam Sơn thị xã Bỉm Sơn; Khu dân cư phố chợ, tại khu nội thị
số 2 Tây Quốc lộ 1A đang được tích cực GPMB bàn giao đất và triển khai đầu tư
xây dựng hạ tầng.
2. Thƣơng mại - Dịch vụ
Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, song ngành Thương mại - Dịch
vụ vẫn duy trì phát triển với tốc độ 9,7%, giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010)
ước đạt 7.480 tỷ đồng, đạt 98,4% KH, tăng 9,7% CK. Một số ngành dịch vụ thiết
yếu tăng trưởng nhẹ, trong đó tổng mức bán lẻ hàng hoá ước đạt 6.050 tỷ đồng,
đạt 100,8% KH, tăng 12,7% so CK. Giá trị hàng hoá xuất khẩu ước đạt 170,2
triệu USD, đạt 100,1% KH, tăng 12,0% so CK... Tuy nhiên, bên cạnh đó một số
do chịu ảnh hưởng Covid-19 nên giảm so với cùng kỳ như: kinh doanh khách
sạn, nhà hàng đạt 83,1% so CK, ngành du lịch đạt 85,7 so CK...
Mạng lưới cung cấp hàng hóa tiêu dùng được mở rộng, các hệ thống siêu
thị mini ngày càng phát triển. Các ngân hàng thương mại và quỹ tín dụng nhân
dân hoạt động có hiệu quả đáp ứng nhu cầu về hoạt động tín dụng của doanh
nghiệp và nhân dân trên địa bàn. Hạ tầng các ngành Bưu chính, viễn thông tiếp
tục đầu tư phát triển; ngành Điện đầu tư cải tạo nâng cấp lưới điện phục vụ tốt
đời sống và sản xuất, ngành nước phục vụ đảm bảo kế hoạch.
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Công tác quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng
giả được tăng cường. Chất lượng hàng hóa được đảm bảo, giá cả tương đối ổn
định, hoạt động cung - cầu hàng hoá trên thị trường diễn ra bình thường, các mặt
hàng thiết yếu lương thực, thực phẩm bảo đảm phục vụ nhân dân trên địa bàn.
Công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường được thực hiện tốt, Ban Chỉ đạo 389 thị
xã đã chỉ đạo các ngành thành viên tăng cường kiểm tra, kịp thời phát hiện ngăn
chặn các trường hợp buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, trong năm 2021
đã tổ chức kiểm tra 110 vụ, xử phạt vi phạm hành chính 94 vụ, trong đó: thu
phạt VPHC: 170,8 triệu đồng, tiêu hủy giá trị hàng hóa:34,9 triệu đồng, hàng
tịch thu trị giá:17,1 triệu đồng.
3. Nông - Lâm nghiệp - Thủy sản
Ngành Nông - Lâm - Thủy sản duy trì phát triển ổn định, giá trị sản xuất
(theo giá so sánh 2010) ước đạt 220,1 tỷ đồng, đạt 101,1% KH, tăng 3,4 % so với
CK. Tổng diện tích gieo trồng cả năm đạt 1.592,28ha, đạt 103,7% KH, bằng
82% so với CK; sản lượng lương thực có hạt đạt 5.281 tấn bằng 100 % KH, tăng
6,5% so với CK.
Ngành chăn nuôi phát triển tương đối ổn định, với tổng số đàn trâu bò: 1.837
con, bằng 96,7% so với KH, bằng 92% so với CK; đàn lợn: 18.936 con, bằng 118%
KH, tăng 45% so với CK, đàn gia cầm: 215.000 con, bằng 97,7% kế hoạch, tăng
3,8% so với CK. Tuy nhiên, trong năm vẫn gặp nhiều khó khăn do bệnh Viêm da
nổi cục ở đàn Trâu, bò, bệnh Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát, cụ thể:
Từ ngày 16/4/2021, đã xuất hiện dịch Viêm da nổi cục tại 56 hộ của 17 khu
phố, thôn của 05 phường, xã gồm Quang Trung, Bắc Sơn, Ba Đình, Đông Sơn và
Lam Sơn làm 88 con mắc bệnh và 12 con chết buộc phải tiêu huỷ với tổng khối
lượng 2.032kg. Trước tình hình đó, UBND thị xã đã tập trung chỉ đạo, tổ chức,
thực hiện đồng bộ quyết liệt, kịp thời các giải pháp ngăn chặn, phòng chống phát
tán mầm bệnh; đến ngày 19/7/2021 đã công bố hết dịch VDNC trâu, bò trên địa
bàn toàn Thị xã.
Từ ngày 30/10/2021, đã xuất hiện dịch tả lợn Châu Phi, xảy ra tại 4 hộ, 3
thôn, khu phố của 3 phường, xã gồm Quang Trung, Bắc Sơn và Đông Sơn làm
53 con lợn mắc bệnh ốm, chết buộc phải tiêu hủy với tổng khối lượng 2.210kg.
Hiện nay, UBND thị xã đã và đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng
chống dịch, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng. Phấn đấu công bố hết dịch
trước ngày 10/12/2021.
Công tác bảo vệ, phát triển rừng được quan tâm thường xuyên, trên địa
bàn không để xảy ra cháy rừng, không có vụ khai thác lâm sản trái phép.
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4. Công tác thu hút đầu tƣ sản xuất kinh doanh và công tác phát triển
doanh nghiệp
Thị xã đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm cải thiện môi trường đầu tư
kinh doanh, thu hút đầu tư; kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc trong
sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp bị ảnh
hưởng trực tiếp bởi đại dịch Covid-19; đơn giản hóa thủ tục hành chính, thực
hiện công khai các đồ án quy hoạch xây dựng; công khai quy hoạch sử dụng đất
thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021; tạo điều kiện thuận lợi để
các doanh nghiệp, nhà đầu tư tiếp cận thông tin nghiên cứu đầu tư. Thị xã luôn
sâu sát, đồng hành, hỗ trợ nhà đầu tư trong công tác thỏa thuận bồi thường GPMB
thực hiện dự án theo chấp thuận chủ trương đầu tư của UBND Tỉnh; đã rà soát và
lập kế hoạch GPMB chi tiết cho từng dự án, trên cơ sở đó thực hiện ký cam kết
với các Nhà đầu tư. Công tác đảm bảo an ninh trật tự cho các nhà đầu tư và doanh
nghiệp luôn được quan tâm.
Trong năm 2021, Thị xã có 3 dự án đầu tư mới được UBND Tỉnh chấp
thuận chủ trương đầu tư (trong khu CN 02 dự án, ngoài khu CN 01 dự án) với
tổng số vốn đăng ký 146 tỷ đồng;
Công tác phát triển doanh nghiệp được quan tâm, chỉ đạo, đạt được nhiều
kết quả tích cực, trong năm Thị xã có 110 doanh nghiệp mới được thành lập, đạt
100% so với KH thị xã, đạt 137% so kế hoạch Tỉnh giao.
5. Thu - Chi ngân sách
Thu NSNN trên địa bàn đạt được kết quả quan trọng trong bối cảnh kinh tế
còn gặp nhiều khó khăn do dịch Covid-19.
Thu Ngân sách Nhà nước ước đạt 362.870 triệu đồng, đạt 167% dự toán
Tỉnh giao, đạt 77% dự toán HĐND giao, tăng 34% so với CK; Thu NSĐP ước
đạt 373.949 triệu đồng, đạt 150% so với dự toán Tỉnh giao, đạt 74% so với dự
toán HĐND giao, tăng 6% so với CK; Chi NSĐP ước đạt 373.949 triệu đồng, đạt
150% so với dự toán Tỉnh giao, đạt 74% so với dự toán HĐND giao, tăng 6% so
với CK.
Công tác thống kê được đảm bảo, cung cấp đầy đủ, kịp thời, chính xác
thông tin phục vụ hoạt động tổng hợp, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội của thị xã.
6. Đầu tƣ xây dựng cơ bản, Quản lý đô thị và Tài nguyên môi trƣờng
6.1. Đầu tư xây dựng cơ bản
UBND thị xã đã tích cực chỉ đạo giải quyết dứt điểm một số vướng mắc
đẩy nhanh tiến độ dự án chuyển tiếp như: Công trình phụ trợ Trung tâm hội nghị
- Nhà văn hóa; Hạ tầng kỹ thuật khu xen cư bắc đường Phùng Hưng, Hạ tầng
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khu xen cư phía nam đường Minh Khai, Mở rộng trường Tiểu học và THCS
phường Bắc Sơn. Một số dự án khởi công mới đã triển khai thực hiện cơ bản
đảm bảo tiến độ: Dự án cải tạo nâng cấp đường Trần Phú, Trường THCS Ngọc
Trạo,... Công tác giải ngân vốn đầu tư đạt so kế hoạch. Dự án Trung tâm Y tế thị
xã đảm bảo khởi công trong quý 1/2022.
Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đầu tư các dự án đầu tư công từ nguồn
vốn NS thị xã, đảm bảo triển khai thực hiện trong năm 2022 như: Cải tạo nâng
cấp đường Lý Thường Kiệt, Cải tạo nâng cấp đường Tôn Thất Thuyết, cải tạo
nâng cấp tuyến đường Nguyễn Viết Xuân,... và các dự án xây dựng các trường
học trên địa bàn.
6.2. Công tác quản lý đô thị
Công tác quản lý quy hoạch, quản lý đầu tư phát triển đô thị được quan
tâm. Đã hoàn thiện đồ án Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chung sắp xếp dân cư tại
khu vực QH khu công nghiệp Bỉm Sơn đã được UBND tỉnh phê duyệt; đang
triển khai lập QHCT khu vực trên với diện tích gần 200ha; đồng thời triển khai
lập điều chỉnh Quy hoạch chung thị xã Bỉm Sơn đến năm 2045; đã phê duyệt 06
đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 góp phần thúc đẩy thu hút đầu tư phát triển.
Đã phê duyệt 20 dự án với tổng kinh phí hơn 90,0 tỷ đồng. Cấp hơn 400 giấy
phép xây dựng. Chỉ đạo thực hiện tốt các công tác: chỉnh trang hạ tầng công
cộng, vệ sinh môi trường đô thị, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn
thị xã trong các dịp lễ hội, các sự kiện quan trọng.
Tiếp tục tháo gỡ các khó khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện 02
dự án khu đô thị mới với tổng diện tích hơn 50ha.Gồm: khu dân cư phố chợ tại
khu nội thị số 2, Tây QL1A diện tích 24,6ha; khu dân cư Nam Cổ Đam, phường
Lam Sơn, thị xã Bỉm Sơn với diện tích 26ha. Tỷ lệ đô thị hóa đạt 91,0%. Tỷ lệ
dân số đô thị được dùng nước sạch đạt 97%.
6.3. Công tác quản lý Tài nguyên và Môi trường
Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi trường được quan
tâm, chỉ đạo sâu sát, quyết liệt. Thị xã đã tổ chức công bố công khai Quy hoạch sử
dụng đất thời kỳ 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021. Thực hiện tốt
công tác giao đất, thu hồi đất, đấu giá QSD đất các dự án đúng tiến độ; Năm 2021
đã đấu giá thành công 6 dự án; Thẩm định phương án bồi thường GPMB, quyết
định thu hồi đất đối với 6 dự án. Tiếp tục đấu mối với các Sở ban, ngành tháo gỡ
các khó khăn trong xử lý rác thải tại Bãi rác Núi voi.
Công tác kiểm tra, phát hiện và xử lý vi phạm lĩnh vực quản lý trật tự xây
dựng đô thị, tài nguyên và môi trường được tăng cường thường xuyên. Trong năm
2021, đã phối hợp kiểm tra tình trạng ô nhiễm môi trường 16 cơ sở, xử phạt 01
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đơn vị với tổng số tiền 7.500.000đ ; kiểm tra, phát hiện 33 trường hợp vi phạm trật
tự xây dựng, đã xử lý 23 trường hợp (đạt 69,7%), 10 trường hợp đang trong quá
trình xử lý.
6.4. Công tác GPMB
Trong năm 2021, Thị xã đã rà soát và lập kế hoạch GPMB chi tiết cho từng
dự án, kết quả đã và đang triển khai thực hiện thu hồi 09/11 dự án Nhà nước thu
hồi đất, với diện tích GPMB là 25,04 ha, đạt 51,8% so chỉ tiêu tỉnh giao.
Đối với dự án nhà đầu tư tự thỏa thuận (đăng ký chuyển tiếp từ năm 2020)
gồm 02 dự án (Dự án Sản xuất trang bị, dụng cụ thể thao Vaude Việt Nam tại
phường Đông Sơn; Dự án cửa hàng xăng dầu và khu thương mại dịch vụ tại xã
Quang Trung), thực hiện GPMB năm 2021 là 5,22 ha, đạt 94,1%.
II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI
1. Công tác phòng chống dịch Covid19:
Công tác phòng, chống dịch Covid-19 được thị xã tập trung chỉ đạo triển
khai thực hiện nghiêm túc, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo; kịp thời và đạt được
nhiều kết quả quan trọng.
Ngay sau khi có các ca F0 trong cộng đồng tại xã Quang Trung vào ngày
14/10/2021, Thị xã đã kịp thời nhận định, đánh giá đúng tình hình; phối hợp với
các cấp các ngành, các đơn vị (Sở Y tế, CDC Thanh Hóa.....), xây dựng các
phương án tốt nhất để triển khai thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống
dịch Covid-19; tổ chức thần tốc truy vết, khoanh vùng các ổ dịch, khống chế
không để dịch lây lan ra diện rộng; Cụ thể: tính từ đầu năm nay đã thực hiện
truy vết, cách ly 3.936 F1, 12.003 F2; thành lập 7 cơ sở cách ly tập trung với
công suất cách ly 760 người; thiết lập 29 điểm phong tỏa tạm thời tại khu dân cư
có nguy cơ lây nhiễm cao. Đối với các Doanh nghiệp, cơ sở SXKD trên địa bàn
thị xã phải đáp ứng được phương án “3 tại chỗ” để duy trì hoạt động. Thành lập
cơ sở thu dung và điều trị Covid-19 tại Bệnh viện đa khoa Bỉm Sơn với công
suất 50 giường bệnh, đã tiếp nhận 35 bệnh nhân F0 (trong đó: ra viện: 12 bệnh
nhân, chuyển tuyến: 12 bệnh nhân và hiện đang điều trị: 11 bệnh nhân).
Đã thực hiện x t nghiệm được: 29.391 mẫu xét nghiệm PCR, lấy mẫu
Test nhanh kháng nguyên: 102.181 mẫu. Tổ chức triển khai 16 đợt tiêm vắc xin
phòng Covid-19 với 84.609 liều vắc xin cho các đối tượng được tiêm trong độ
tiêm phù hợp với từng loại vắc xin, là các công dân và người lao động tại các
doanh nghiệp, khu công nghiệp trên địa bàn thị xã.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên trên các phương tiện thông tin đại
chúng với nội dung trọng tâm là: phổ biến các quy định về phòng, chống dịch
Covid-19, tình hình diễn biến dịch, kết quả công tác phòng, chống dịch để nhằm
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nâng cao ý thức của nhân dân trong thực hiện nghiêm các quy định về công tác
phòng chống dịch với 161 tin và 18 bài với 716 lượt phát.
Tính đến ngày 10/12/2021 trên địa bàn thị xã đã ghi nhận 234 ca nhiễm
Covid-19 (trong đó 212 ca là công dân Bỉm Sơn hoặc liên quan đến ổ dịch Bỉm
Sơn, 3 trường hợp F0 từ vùng dịch về, 19 ca là những người nhập cảnh từ
Philippin về được cách ly tập trung).
Với việc triển khai nghiêm túc, quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, sáng tạo và
hiệu quả các giải pháp phòng chống dịch Covid-19, nên mặc dù là thị xã là địa
bàn có nguy cơ cao, lưu lượng người qua lại lớn qua trục đường giao thông Bắc
- Nam, số lượng người dân từ các tỉnh, thành phía Nam trở về nhiều… song đạt
được kết quả phòng, chống dịch Covid-19 như trên là rất tích cực. Đến nay, thị
xã ta đã kiểm soát tốt được dịch (từ ngày 25/11/2021 thị xã chưa phát sinh ca
mới trong cộng đồng).
2. Văn hoá - Thông tin – TDTT
Công tác văn hóa thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, đa dạng
hóa dưới nhiều hình thức; tập trung tuyên truyền thông tin về tổ chức thành công
Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; bầu cử Đại biểu Quốc hội
khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026; chào mừng
kỷ niệm 40 năm thành lập thị xã Bỉm Sơn ....và công tác phòng, chống dịch bệnh
Covid-19.
Hệ thống truyền thanh, Cổng thông tin điện tử Thị xã hoạt động có hiệu
quả, chất lượng tin, bài ngày càng được nâng cao; luôn bám sát nhiệm vụ để thực
hiện cung cấp thông tin và tuyên truyền kịp thời các hoạt động của các cấp, các
ngành trên mọi lĩnh vực của Thị xã. Năm 2021, Đài truyền thanh Thị xã và Đài
truyền thanh các phường, xã đã sản xuất trên 1.000 lượt chương trình truyền
thanh với 4.250 lượt tin, bài, phóng sự tuyên truyền; Cổng Thông tin điện tử
Bỉm Sơn đã đăng tải hơn 917 tin, bài phản ánh các hoạt động trên địa bàn Thị
xã và hơn 7.265 văn bản chỉ đạo điều hành của lãnh đạo thị xã.
Các phong trào XD nếp sống VMĐT, thể dục thể thao tiếp tục được duy trì và
phát triển; trong năm 2021 đạt tỷ lệ 57% dân số tham gia phong trào thể dục thể
thao, khu dân cư văn hóa đạt 78%, gia đình văn hóa đạt 80%. Đẩy mạnh ứng dụng
CNTT, áp dụng quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO, phần mềm TDoffice đảm
bảo hệ thống chỉ đạo và trao đổi thông tin thông suốt từ UBND thị xã đến các
phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường.
Các di tích lịch sử, danh thắng trên địa bàn được quản lý, bảo vệ, phát huy
giá trị văn hoá của từng di tích; công tác trùng tu, tôn tạo được quan tâm, chỉ
đạo. Năm 2021, do dịch bệnh covid bùng phát, để đảm bảo công tác phòng
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chống dịch covid19, các di tích trên địa bàn Thị xã phải tạm dừng hoạt động,
không đón khách trong 6 tháng nên nguồn thu từ di tích giảm so với CK.
3. Giáo dục & Đào tạo
Tích cực thực hiện các giải pháp đồng bộ, đổi mới phương pháp nâng cao
chất lượng dạy và học, chú trọng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, giáo viên;
chất lượng phổ cập mầm non 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi,
phổ cập THCS được duy trì và giữ vững mức độ 3, đạt chuẩn xóa mù chữ mức
độ 2. Tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 các trường THPT năm học 20212022 và tốt nghiệp THPTQG an toàn, đúng quy chế; Tỷ lệ học sinh đỗ tốt
nghiệp THPT đạt 99,83%, đậu đại học đạt 84,2%; tuyển sinh 200 học sinh học
trung cấp nghề, 100% học sinh tốt nghiệp và được giới thiệu việc làm. Chỉ đạo
các đơn vị, trường học kịp thời điều chỉnh kế hoạch năm học, vận dụng linh hoạt
hình thức dạy học trực tuyến trong thời gian thực hiện các biện pháp cấp bách
phòng chống dịch Covid-19. Cơ sở vật chất, thiết bị trường học được quan tâm,
tăng cường; tổng kinh phí đầu tư xây dựng là 42,7 tỷ đồng.
4. Công tác Y tế - Dân số và Vệ sinh ATTP
Chất lượng khám chữa bệnh cơ sở y tế công lập và ngoài công lập không
ngừng được nâng cao, trong năm đã khám bệnh 33.620 lượt người; 100% xã,
phường đạt chuẩn quốc gia về y tế ; làm tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình,
chăm sóc sức khỏe sinh sản. Tỷ lệ trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng giảm còn 7,9%.
Công tác thanh tra, kiểm tra chất lượng VSATTP được chú trọng, thành lập
được 03 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra được 102 cơ sở, đã phát hiện và xử phạt
được 8 vụ với số tiền 16.000.000 đồng. Thực hiện lấy 89 mẫu thử test nhanh một số
chất cấm, kết quả chưa phát hiện thấy có chất cấm trong thực phẩm. Tích cực
hướng dẫn, đôn đốc các xã, phường xây dựng các mô hình sản xuất, kinh doanh
đảm bảo ATTP .
5. Lĩnh vực Lao động - Thƣơng binh & Xã hội
Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội. Chi trả đầy đủ, kịp thời, đúng chế
độ cho 14,520 lượt đối tượng Người có công với tổng số tiền hơn 29,7 tỷ đồng;
Chi trả trợ cấp cho 21.720 lượt tượng Bảo trợ xã hội với tổng số tiền 11,01 tỷ
đồng. Trong nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 đã thăm hỏi, tặng 5.295
suất quà cho người có công, gia đình liệt sỹ, người cao tuổi, người nghèo, đối
tượng bảo trợ xã hội với tổng kinh phí trên 2 tỷ đồng. Vận động thu Quỹ “Đền
ơn đáp nghĩa” năm 2021 được 280 triệu đồng; Hỗ trợ, xây dựng, sữa chữa nhà ở
cho 14 hộ người có công có khó khăn về nhà ở, tổng kinh phí 360 triệu đồng.
Công tác giảm nghèo luôn được quan tâm, chỉ đạo. Kết quả rà soát hộ
nghèo cuối năm 2021 cụ thể: Theo chuẩn nghèo giai đoạn 2016-2021 số hộ
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nghèo còn 81 hộ tương đương với tỷ lệ 0,48% (giảm 21 hộ nghèo so với đầu
năm,vượt chỉ tiêu Tỉnh và Thị xã đề ra), hộ cận nghèo 185 hộ, tương đương với
tỷ lệ 1.09% (giảm 36 hộ cận nghèo so với đầu năm 2021). Kết quả theo chuẩn
nghèo mới giai đoạn 2021-2025: số hộ nghèo là 233 hộ tương đương với tỷ lệ
1.39%; hộ cận nghèo là 177 hộ, tỷ lệ 1.05%.Trong năm thị xã đã cấp 1065 thẻ
Bảo hiểm y tế cho trẻ dưới 72 tháng tuổi.
Số lao động được giải quyết việc làm là 2.100 người, tỷ lệ lao động qua
đào tạo dự kiến đạt 82 %, tỷ lệ lao động nông thôn trong tổng số lao động xã hội
giảm còn 17,1 % đạt chỉ tiêu Thị xã đề ra. Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị
quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ, Quyết định số 23/2021/QĐTTg ngày 07/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ quy định về thực hiện một số
chính sách hỗ trợ người lao động, người sử dụng lao động gặp khó khăn do dịch
Covid-19 trên địa bàn thị xã Bỉm Sơn. Kết quả đã hỗ trợ cho hơn 520 lao động
và hộ kinh doanh trên địa bàn Thị xã với số kinh phí hơn 895 triệu đồng.
6. Công tác Nội vụ, Cải cách hành chính, kỷ luật, kỷ cƣơng hành chính
Đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đúng quy
định, dân chủ, kỷ cương; tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu đạt 100%. Phê chuẩn kết quả
bầu Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND các phường, xã nhiệm kỳ 2021-2026; Ban
hành Quy chế làm việc của Uỷ ban nhân dân thị xã Bỉm Sơn nhiệm kỳ 20212026. Thực hiện tốt công tác bổ nhiệm, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác
đối với CBCC theo quy định. Xây dựng và thực hiện Đề án giải thể phòng Y tế,
chuyển giao chức năng tham mưu UBND Thị xã quản lý nhà nước lĩnh vực y tế
về Văn phòng HĐND&UBND Thị xã.
Công tác cải cách hành chính, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính
được quan tâm thực hiện, góp phần nâng cao chất lượng tham mưu thực hiện
nhiệm vụ chính trị của thị xã. Đổi mới quy trình xử lý văn bản, hồ sơ công việc,
giải quyết thủ tục hành chính chuyển từ môi trường làm việc trên giấy sang làm
việc trên môi trường điện tử trong các cơ quan nhà nước từ thị xã đến cấp xã,
phường; tăng cường tổ chức các cuộc họp, hội nghị trực tuyến; đến nay, 100%
cơ quan nhà nước thực hiện gửi, nhận văn bản điện tử có chữ ký số.
Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, đẩy mạnh thực hiện dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3, mức độ 4, gắn với tiếp nhận và trả kết quả TTHC qua dịch vụ
bưu chính. Thực hiện rà soát, cắt giảm 83 TTHC thuộc 44 lĩnh vực thuộc thẩm
quyền UBND thị xã, 22 TTHC thuộc thẩm quyền UBND cấp xã. Bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả hồ sơ Thị xã đã tiếp nhận 1921 hồ sơ đề nghị giải quyết
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TTHC; đã xử lý và giải quyết xong 1.875 hồ sơ (đạt 97,6%), còn 46 hồ sơ đang
trong thời hạn giải quyết.
Công nhận danh hiệu “Công dân kiểu mẫu” cho 125 cá nhân thuộc các
trường MN, TH, THCS, TH&THCS trên địa bàn Thị xã. Tỷ lệ cơ quan, đơn vị
đạt tiêu chí kiểu mẫu đạt 100% theo kế hoạch.
7. Công tác Tƣ pháp
Công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được tăng cường triển
khai kịp thời, sâu rộng trên địa bàn Thị xã với nhiều hình thức phong phú, đa dạng
theo kế hoạch đề ra. Năm 2021 đã tổ chức triển khai 03 Hội nghị phổ biến kiến
thức pháp luật, 03 hội nghị trực tuyến quán triệt một số Luật mới.
Chất lượng xây dựng, thẩm định, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
từng bước được nâng lên. Thực hiện số hóa dữ liệu hộ tịch theo Kế hoạch đề ra
để kết nối với Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đúng tiến độ. Thực hiện tốt việc
đăng ký và quản lý hộ tịch. Đăng ký khai sinh 960 trường hợp trong đó 01
trường hợp có yếu tố nước ngoài. Đăng ký khai tử: 241 trường hợp. Đăng ký kết
hôn: 235 đôi. Thay đổi cải chính hộ tịch: 65 trường hợp. Công tác chứng thực,
việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực chữ ký được thực hiện theo đúng quy
định. Đã tiến hành chứng thực bản sao từ bản chính: 13.855 bản; chứng thực chữ
ký: 1.591 bản.
Công tác hòa giải ở cơ sở đạt nhiều kết quả tích cực; năm 2021 các tổ hoà
giải tích cực thực hiện công tác, nhiệm vụ được giao, đã tiến hành hòa giải: 57
vụ, việc; trong đó hòa giải thành: 48 vụ, việc; hòa giải không thành: 09 vụ.
8. Công tác Thanh tra, phòng chống tham nhũng, tiếp công dân, giải
quyết đơn thƣ khiếu nại, tố cáo
Chất lượng công tác thanh tra có nhiều chuyển biến tích cực, các kết luận
thanh tra đảm bảo tính chính xác, khách quan, đúng quy định của pháp luật.
Trong năm 2021, thị xã đã thực hiện 09 cuộc thanh tra; đã ban hành 07 Kết luận
thanh tra, 02 cuộc đang trong thời hạn thanh tra. Qua Thanh tra đã chỉ ra những
sai sót trong công tác quản lý thu, chi, sử dụng tài chính tại đơn vị; kiến nghị kiểm
điểm trách nhiệm đối với những cá nhân, tập thể có sai phạm; thu hồi về ngân
sách nhà nước số tiền 96,5 triệu đồng và giảm trừ quyết toán đối với 02 công trình
xây dựng 59,5 triệu đồng do vi phạm nguyên tắc tài chính kế toán. Công tác đấu
tranh PCTN và thực hành tiết kiệm chống lãng phí luôn được các cấp ủy Đảng,
chính quyền thị xã quan tâm chú trọng; thực hiện nghiêm túc.
Công tác Tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm thực
hiện theo đúng quy định của pháp luật, không để xảy ra điểm nóng, phức tạp trên
địa bàn Thị xã, trong năm 2021: Tại trụ sở Tiếp dân UBND Thị xã, UBND các
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xã phường tiếp 418 lượt người với 440 vụ việc khiếu nại, tố cáo, kiến nghị; tiếp
nhận 403 đơn (74 đơn KN, 34 đơn TC, 295 đơn PAKN) đã phân loại và xử lý
đơn theo quy định, trong đó: đơn không đủ điều kiện xử lý 180 đơn, đơn đủ điều
kiện xử lý 223 đơn (34 đơn KN, 6 đơn TC, 180 đơn PAKN); đã giải quyết xong
219/223 đạt 98,2 đơn thuộc thẩm quyền, trong đó 37/37 đơn KN đạt 100%, 6/6
đơn TC đạt 100 %, 176/180 đơn PAKN đạt 97,7%. Phần lớn đơn khiếu nại, tố
cáo, PAKN liên quan đến đất đai, bồi thường GPMB thực hiện các dự án trên
địa bàn Thị xã.
III. QUỐC PHÒNG - AN NINH
1. Công tác quốc phòng
Tiếp tục xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh
nhân dân. Hoàn thành chương trình giáo dục bồi dưỡng kiến thức quốc phòng,
an ninh cho các đối tượng 2,3,4; cùng với Công an thị xã và các đơn vị đứng
chân trên địa bàn nắm chắc tình hình an ninh chính trị - trật tự xã hội, xử lý tốt
các tình huống; tổ chức huấn luyện cho lực lượng vũ trang thị xã, dân quân tự
vệ, dự bị động viên kết hợp với diễn tập chỉ huy tham mưu lần 1, lần 2; khảo
sát quy hoạch đất quốc phòng, hệ thống công sự trận địa trong thế trận phòng
thủ. Phối hợp với các cơ quan, phòng, ban, ngành tham mưu triển khai các
khung cách ly phòng chống dịch Covid-19 bảo đảm đúng quy định. Hoàn
thành tốt nhiệm vụ tuyển quân năm 2021, đạt chỉ tiêu Tỉnh giao.
2. Công tác an ninh
Tình hình ANCT trên địa bàn thị xã được giữ vững ổn định, không để xảy ra
“điểm nóng”, “đột xuất”, “bất ngờ”, khiếu kiện đông người, đình công, biểu tình
trong các doanh nghiệp gây phức tạp về ANTT; đảm bảo tuyệt đối an toàn các sự
kiện chính trị của địa phương; Làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19
và tổ chức bảo vệ an toàn các điểm cách ly phòng dịch trên địa bàn.
Công tác đấu tranh phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội được đẩy
mạnh, tỷ lệ điều tra phá án tăng; trong năm đã xảy ra 56 vụ tội phạm xâm
phạm TTXH (giảm 03 vụ, giảm 5% so với CK), đã điều tra làm rõ 49/56 vụ
(đạt 87,5%), trong đó khởi tố 56 vụ, 84 bị can. Bắt giữ, khởi tố 22 vụ, 26 đối
tượng phạm tội về ma túy (giảm 12 vụ, giảm 14 bị can so với CK).
Công tác đảm bảo trật tự ATGT được đảm bảo, không xảy ra ùn tắc giao
thông, đua xe trái ph p. Trên toàn Thị xã xảy ra 25 vụ tai nạn giao thông, làm chết
17 người, bị thương 18 người (giảm 03 vụ, tăng 04 người chết, giảm 05 người bị
thương so với CK); va chạm giao thông xảy ra 06 vụ làm 03 người bị thương (tăng
02 vụ, tăng 01 người bị thương so với CK) kiểm tra, phát hiện và xử lý 1.424
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trường hợp vi phạm TTATGT, xử phạt 2,1 tỷ đồng. Trong năm, trên địa bàn xảy ra
04 vụ cháy (bằng số vụ so với CK), không có thiệt hại về người.
Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc tiếp tục được duy trì và hoạt
động có hiệu quả, tỷ lệ xã, phường đạt tiêu chuẩn an toàn về ANTT đạt 71%.
Công tác triển khai thực hiện đề án 896 về xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về
dân cư và cấp CCCD theo đúng lộ trình, kế hoạch đề ra.
Tóm lại: năm 2021, mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, thách thức, nhất là
diễn biến phức tạp của đại dịch Covid-19; song với sự chỉ đạo quyết liệt, kịp
thời, linh hoạt, sáng tạo, sát sao của Thị ủy, HĐND, UBND thị xã, Chủ tịch
UBND thị xã, sự nỗ lực của các cấp, các ngành, sự đồng hành của cộng đồng
doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn thị xã, kinh tế - xã hội của thị xã tiếp tục
duy trì, phát triển ổn định và đạt kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực, trong
đó: (1) Thị xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt “mục tiêu kép”, vừa
phòng, chống dịch bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội nên tình
hình dịch Covid-19 vẫn được kiểm soát, không để bùng phát, lây lan ra diện
rộng, tốc độ tăng trưởng đạt mức 15,9% (2) Đã kịp thời ban hành các chương
trình, kế hoạch, đề án nhằm cụ thể hóa Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Tỉnh
ủy, HĐND, UBND tỉnh, Thị ủy, HĐND thị xã để tổ chức triển khai thực hiện,
đưa Nghị quyết vào thực tiễn (3) Hầu hết các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu
đạt và vượt kế hoạch, trong đó một số chỉ tiêu kinh tế tăng khá và tăng mạnh so
với cùng kỳ, như: Công nghiệp - Xây dựng duy trì tốc độ tăng trưởng 18,4%,
Nông - Lâm - Thủy 3,4%; tổng mức bán lẻ hàng hóa tăng 12,7%; Thu Ngân
sách Nhà nước tăng 109% (tăng 9%) so với CK... (4) ngành Giáo dục không
ngừng được đổi mới, nâng cao chất lượng; nhiều kỹ thuật cao trong khám, điều
trị bệnh; các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ người lao động bị ảnh hưởng bởi
dịch Covid-19 được thực hiện đầy đủ và kịp thời. (5) Đã tổ chức thành công
cuộc Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021-2026. (6) An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tạo điều
kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thị xã.
B. NHỮNG TỔN TẠI, HẠN CHẾ VÀ NGUYÊN NHÂN
I. TỔN TẠI, HẠN CHẾ:
- Còn 03 chỉ tiêu chưa đạt mục tiêu Nghị quyết HĐND đề ra gồm: Thu
ngân sách NN (do thu tiền sử dụng đất và thu đóng góp từ di tích không đạt);
phường được công nhận ATTP; Trường đạt chuẩn quốc gia.
- Công tác quản lý nhà nước về đất đai, trật tự xây dựng còn một số tồn
tại: Một số trường hợp vi phạm trật tự xây dựng, đất đai tồn đọng ở thời điểm
trước chưa được xử lý dứt điểm; việc xác lập hồ sơ địa chính (chỉnh lý biến
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động) chưa kịp thời dẫn đến khó khăn trong công tác cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất, công tác GPMB; Tiến độ triển khai kế hoạch đấu giá đất còn
chậm.
- Tình trạng ô nhiễm môi trường còn nhiều tồn tại, chậm khắc phục, đặc
biệt là ở khu vực xung quanh Khu công nghiệp, bãi rác Núi Voi.
II. NGUYÊN NHÂN
1. Nguyên nhân khách quan:
- Do dịch Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp; trên địa bàn thị xã đã
xuất hiện các ca lây nhiễm trong cộng đồng, tác động tiêu cực đến hoạt động sản
xuất kinh doanh và đời sống nhân dân trên địa bàn làm ảnh hưởng đến việc thực
hiện một số mục tiêu tình hình phát triển kinh tế - xã hội.
- Một số quy định pháp luật mới về đầu tư, đất đai, xây dựng nhà ở… gây
khó khăn trong việc thực hiện các nhiệm vụ đã đề ra trước đó. Quy hoạch SDĐ
giai đoạn 2021-2030, kế hoạch sử dụng đất 2021 được cấp có thẩm quyền phê
duyệt chậm nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các dự án đấu giá đất, đấu thầu
lựa chọn nhà đầu tư và thu tiền sử sụng đất.
2. Nguyên nhân chủ quan
- Một số cơ quan, đơn vị chưa chủ động, quyết liệt trong lãnh đạo, chỉ đạo
thực hiện nhiệm vụ; chủ quan, lơ là trước những vấn đề khó, những vấn đề mới
phát sinh.
- Tiến độ, chất lượng, tính chủ động trong giải quyết công việc và năng
lực chuyên môn, khả năng phân tích, tham mưu của một số cán bộ, công chức ở
một số cơ quan, đơn vị còn hạn chế. Công tác phối hợp giữa một số đơn vị chưa
chặt chẽ.
Phần thứ hai
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022
I. MỤC TIÊU VÀ CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2022
1. Mục tiêu chung
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, chống dịch
bệnh, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh cơ cấu kinh tế
chuyển dịch theo hướng tích cực phát triển công nghiệp nặng, nông nghiệp có
quy mô lớn giá trị gia tăng cao là nền tảng. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng
mắc tạo điều kiện để các doanh nghiệp khôi phục và phát triển sản xuất kinh
doanh sau ảnh hưởng dịch Covid-19; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án
trên địa bàn. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu
tư kinh doanh, thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát
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triển. Tăng cường quản lý tài nguyên; tập trung xử lý những tồn tại về môi
trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu. Không ngừng nâng cao chất
lượng các hoạt động văn hóa - xã hội; thực hiện tốt công tác an sinh xã hội. Bảo
đảm vững chắc Quốc phòng - An ninh, giữ vững ổn định chính trị, trật tự an
toàn xã hội.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu:
2.1. Kinh tế
1. Tốc độ tăng giá trị sản xuất năm 2022 đạt 12,6% trở lên, giá trị sản xuất
trên địa bàn (theo giá so sánh 2010) phấn đấu đạt 33.228,7 tỷ đồng, trong đó:
- Công nghiệp - Xây dựng: 25.504,7 tỷ đồng, tăng 12,3%;
- Thương mại - Dịch vụ: 8.500tỷ đồng, tăng 13,6%
- Nông - Lâm - Thủy sản: 224,0 tỷ đồng, tăng 1,8%
2. Thu nhập bình quân đầu người: 73,6 triệu/người/năm
3. Sản lượng lương thực: 4.992 tấn
4. Giá trị xuất khẩu: 175 triệu USD tăng 2,8%
5. Tổng vốn đầu tư phát triển: 5.830 tỷ đồng
6. Thu Ngân sách nhà nước: 620 tỷ đồng
7. Thu Ngân sách địa phương: 580 tỷ đồng
8. Thu Ngân sách địa bàn: 850 tỷ đồng
9. Số doanh nghiệp thành lập mới: 110 doanh nghiệp trở lên
10. Tỷ lệ đô thị hóa đạt: 91,1%
2.2. Văn hóa - Xã hội
11. Tốc độ tăng dân số: dưới 1,0%
12. Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động: 16,5%
13. Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 84%
14. Tỷ lệ xã, phường được công nhận ATTP: 100% (thêm 01 phường)
15. Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia: 81,5%
16. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng: 7,8%
17. Tỷ lệ dân số tham gia BHYT: 94 %
18. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà ở đạt tiêu chuẩn: 99,4%
19. Tỷ lệ hộ nghèo theo tiêu chí mới: còn 1,2 %
20. Tỷ lệ xã, phường, cơ quan, đơn vị đạt tiêu chí kiểu mẫu theo lời dạy
của Chủ tịch Hồ Chí Minh: 27,7% trở lên.
2.3. Môi trường
21. Tỷ lệ che phủ rừng và cây xanh phân tán trên địa bàn: 18,2 %
22. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý: 99%
23. Tỷ lệ dân số đô thị được dùng nước sạch: 99%
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2.4. An ninh trật tự
24. Tỷ lệ khu dân cư đạt tiêu chuẩn về an ninh trật tự: 100%.
II. CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRONG NĂM 2022
1. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng,
chống dịch Covid-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hộ
Tiếp tục tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả các
chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Chủ động đánh giá, xác định rõ cấp độ dịch và những nguy cơ dịch Covid-19
xâm nhập vào địa bàn để xây dựng và triển khai các biện pháp “Thích ứng an
toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi,
vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển kinh tế - xã hội; phát huy vai trò của
người dân, doanh nghiệp là trung tâm, là chủ thể trong phòng, chống dịch và
trong phục hồi và phát triển kinh tế của thị xã.
Thực hiện rà soát phương tiện, cơ sở vật chất, nơi cách ly tập trung và các
khu điều trị, sẵn sàng triển khai các phương án, kịch bản để chủ động ứng phó
với mọi tình huống dịch bệnh có thể xảy ra. Đẩy nhanh tiêm chủng vắc xin
phòng Covid-19 trên địa bàn thị xã theo kế hoạch.
2. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trƣờng đầu tƣ kinh
doanh; chuẩn bị tốt các điều kiện cần để nắm bắt thời cơ thu hút nguồn vốn
đầu tƣ vào địa bàn Thị xã
Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án công nghiệp, nhất là các dự án
trọng điểm đã được UBND Tỉnh chấp thuận chủ trương đầu tư và dự án đang
triển khai đầu tư dự kiến hoàn thành trong năm 2022, nhằm tạo đột phá trong
phát triển kinh tế. Chủ động thu hút, hợp tác đầu tư có chọn lọc, ưu tiên các dự
án quy mô lớn, công nghệ cao, có tác động lan tỏa, thân thiện với môi trường.
Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết, nhằm tận dụng, nắm bắt thời cơ thu hút
nguồn lực bên ngoài.
Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Kế hoạch hành động thực hiện
khâu đột phá về đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục rà soát, đơn giản hóa
quy trình, thủ tục, mẫu hóa tất cả các thành phần hồ sơ, rút ngắn thời gian giải
quyết thủ tục cho doanh nghiệp, tổ chức và cá nhân.
Tiếp tục tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng
mặt bằng để tạo mặt bằng sạch cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh. Khuyến
khích, hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới phương thức sản xuất, kinh doanh, chuyển
đổi số để tham gia hiệu quả vào các chuỗi giá trị, ứng phó linh hoạt với diễn
biến của dịch bệnh, nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp. Tổ chức
triển khai thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, Đề
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án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021 - 2025 và Chính sách
hỗ trợ phát triển doanh nghiệp giai đoạn 2021 - 2025.
3. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để khai thác hiệu quả các nguồn
thu, phấn đấu đạt chỉ tiêu thu ngân sách
Triển khai đầy đủ, đồng bộ, hiệu quả các chức năng quản lý thuế, đảm bảo
thực hiện thu đúng, thu đủ, kịp thời các khoản thu vào ngân sách theo quy định;
tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, chống thất thu thuế; tăng cường hiệu
quả công tác quản lý thu nợ thuế. Theo dõi chặt chẽ tiến độ thu ngân sách, đánh
giá, phân tích các yếu tố tác động đến số thu, tiến độ thu ngân sách cụ thể từng
địa bàn, từng khu vực, từng sắc thuế. Qua đó, xác định các nguồn thu còn tiềm
năng, các lĩnh vực, loại thuế còn thất thu, kịp thời đề xuất các giải pháp quản lý
hiệu quả.
Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng
để thực hiện hạ tầng các dự án đấu giá đất; đẩy nhanh tiến độ thực hiện đấu giá
quyền sử dụng đất, đấu thầu các dự án có sử dụng đất.
4. Tăng cƣờng quản lý, nâng cao hiệu quả công tác QLNN về xây dựng
cơ bản, Quản lý đô thị, Tài nguyên và môi trƣờng.
- Công tác phát triển đô thị và quản lý trật tự đô thị: Tập trung đẩy nhanh
tiến độ điều chỉnh quy hoạch chung Thị xã đến năm 2045 và đồng thời khẩn
trương hoàn thiện QHCT cải tạo môi trường sống khu dân cư thuộc Quy hoạch
khu công nghiệp Bỉm Sơn. Triển khai lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư, lập
hồ sơ đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư, đấu giá quyền sử dụng đất đối với các dự án
phát triển đô thị: khu đô thị mới Nam Bỉm Sơn; khu đô thị Tây đường Bà Triệu
(giai đoạn 1), khu đô thị Bắc Sông Tống, khu dân cư Nam QL217B nối dài, khu
dân cư phía Bắc đường Thanh Niên, khu dân cư Kiều Lê,... Đẩy nhanh tiến độ
thực hiện các thủ tục để khởi công dự án: Khu dân cư phố chợ tại khu nội thị số
2, Tây Quốc lộ 1A, xã Quang Trung.
Chỉ đạo thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn giao thông; chống lấn,
chiếm lòng lề đường, vỉa hè. Tăng cường công tác quản lý vệ sinh môi trường,
hạ tầng công cộng đô thị, giải quyết kịp thời các phát sinh vướng mắc liên quan
đến hạ tầng công cộng ảnh hưởng đến dân sinh; tập trung chỉ đạo tốt công tác
phối hợp trong quản lý trật tự đô thị trên địa bàn.
Tổ chức thực hiện đảm bảo tiến độ các dự án chuyển tiếp như: Nâng cấp cải
tạo đường Trần Phú, Hạ tầng khu dân cư Nam đường Minh Khai;... Đồng thời đảm
bảo khởi công các dự án theo đúng kế hoạch đầu tư công năm 2022.
- Nâng cao công tác QLNN về quản lý đất đai, và Tài nguyên và Môi trường:
Triển khai thực hiện lập kế hoạch sử dụng đất năm 2022, đẩy nhanh tiến độ cấp
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giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Tập trung chỉ đạo thực hiện BTGPMB các
dự án nhà nước thu hồi đất. Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về BVMT
nhằm tạo ra sự chuyển biến và nâng cao ý thức chấp hành pháp Luật bảo vệ môi
trường; Thường xuyên kiểm tra, thanh tra, ngăn chặn và xử lý kiên quyết, dứt
điểm các vi phạm TNMT, đặc biệt là khai thác khoáng sản trái phép.
5. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lƣợng các hoạt động Văn hóa, Giáo
dục, y tế; tiếp tục thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội
- Nâng cao chất lượng hoạt động thông tin tuyên truyền theo hướng hiện
đại, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới; tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ
chính trị, các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của tỉnh, của Thị
xã. Tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào” Toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị. Tăng cường
công tác quản lý nhà nước về di sản văn hóa; tập trung nguồn lực để tu bổ, tôn
tạo, phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa. Đẩy mạnh phong trào Thể dục
thể thao quần chúng. Nâng cao chất lượng hoạt động của Đài truyền thanh truyền hình, Cổng thông tin điện tử Thị xã.
Rà soát quy hoạch mạng lưới cơ sở giáo dục phổ thông; sắp xếp đội ngũ
giáo viên gắn với việc bảo đảm quy định về số lượng, chất lượng và trình độ đào
tạo. Giữ vững và phát huy thành tích giáo dục mũi nhọn, nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện. Thực hiện có hiệu quả chương trình, sách giáo khoa giáo dục
phổ thông mới. Quan tâm đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học. Đẩy
nhanh tiến độ thực hiện các Dự án, đề án khởi công xây dựng các hạng mục
công trình trường học.
Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm hộ nghèo; chi trả đầy đủ,
kịp thời các chế độ chính sách đối với người có công, bảo trợ xã hội, BHXH,
BHYT. Quan tâm công tác giải quyết việc làm cho lao động, thực hiện hỗ trợ
kịp thời việc hỗ trợ người dân và người sử dụng lao động gặp khó khăn do bị
ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 theo Nghị Quyết 68 của Chính phủ.
Thực hiện đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh
các tuyến, tăng mức độ hài lòng của người dân. Tăng cường đầu tư cơ sở vật
chất, trang thiết bị y tế, ứng dụng kỹ thuật cao trong chẩn đoán và điều trị tại các
bệnh. Nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng để ứng phó với các tình huống
khẩn cấp và sự cố y tế công cộng.
Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý
nhà nước về ATTP. Xây dựng và phát triển các mô hình sản xuất, chế biến, kinh
doanh thực phẩm an toàn, xã, phường đạt tiêu chí ATTP.
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6. Tiếp tục rà soát, sắp xếp lại tổ chức bộ máy; siết chặt kỷ luật, kỷ
cƣơng hành chính; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; giải quyết hiệu
quả khiếu nại, tố cáo
Tập trung đổi mới mạnh mẽ phương thức chỉ đạo, điều hành của chính
quyền các cấp; tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính. Sắp xếp, kiện
toàn tổ chức bộ máy, bố trí biên chế của các phòng ban chuyên môn UBND Thị
xã theo hướng tinh gọn, hiệu quả; chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng đội
ngũ cán bộ, công chức, viên chức.
Đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin
trong các cơ quan Nhà nước, hướng tới chính quyền số, chính quyền điện tử.
Tiếp tục đơn giản hóa TTHC trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước, tăng
cường cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4.
Thực hiện nghiêm các biện pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực, lãng
phí; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của công tác nội chính, tư pháp;
giải quyết hiệu quả đơn thư PAKN, khiếu nại, tố cáo.
7. Tăng cƣờng, củng cố quốc phòng - an ninh, giữ vững an ninh chính
trị, bảo đảm trật tự an toàn xã hội
Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; thường xuyên tuần tra,
kiểm soát bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thị xã.
Triển khai xây dựng kế hoạch, tổ chức tập huấn, giáo dục quốc phòng, an ninh,
huấn luyện. Quản lý nắm chắc số lượng chất lượng thanh niên trong độ tuổi sẵn
sàng nhập ngũ. Tổ chức diễn tập phòng thủ thị xã năm 2023. Triển khai công tác
tuyển quân năm 2021 đạt kết quả tốt.
Nắm chắc tình hình, tổ chức đấu tranh, ngăn chặn âm mưu, hoạt động của
các thế lực thù địch, hoạt động chống đối của các loại đối tượng; tham mưu giải
quyết ổn định ngay từ cơ sở, không để xảy ra “đột xuất”, “bất ngờ”, không để
phát sinh, hình thành “điểm nóng”, khiếu kiện đông người, phức tạp. Tổ chức
đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, vi phạm pháp luật; tổ
chức tốt công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật, phòng ngừa tội phạm; không
để hình thành tổ chức tội phạm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, không để tội
phạm hoạt động lộng hành, gây bức xúc trong xã hội. Tăng cường hiệu quả quản
lý lý nhà nước về ANTT, quản lý nhân hộ khẩu, quản lý ngành nghề kinh doanh
có điều kiện về ANTT; công tác đảm bảo TTATGT, phòng chống cháy nổ và
cứu hộ, cứu nạn.
Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2022, đòi hỏi các cấp, các ngành,
các phường, xã căn cứ vào mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chung của Thị xã, xây
dựng kế hoạch và giải pháp cụ thể phù hợp với tình hình thực tế của địa phương,
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đơn vị từ đó cùng toàn thể cán bộ, đảng viên, các tổ chức, doanh nghiệp và nhân
dân Thị xã phát huy sức mạnh đoàn kết thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế
hoạch đề ra./.
Nơi nhận:
- UBND Tỉnh (B/c);
- TT. Thị uỷ, HĐND (B/c);
- Đại biểu HĐND;
- Cơ quan, đơn vị;
- Phòng ban UBND Thị xã;
- UBND xã, phường;
- Lưu: VP.
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