
U( BAN NHAN DAN CONG HOA xA HO! CHU NGHIA VIET NAM 
HUYN CAM XUYEN Dc 1p - Tr do - Hnh phüc  

SA /BC-UBND Cdm Xuyên, ngày tháng 7 nãm 2019 

BAO CÁO 
T!NH HINH THUC HIIN KE HOACH KINH TE - xA HO! 6 THANG 

DAU NAM VA NHIM VV GIAI PHAP 6 TIIANG CUOI NAM 2019 

Phn thir nhât 
T!NH HNH THU'C HIN KE HOACH 6 THANG DAU NAM 2019 

Triên khai nhim v1i phát trin kinh t - xã hi 6 tháng du 11am 2019 trong 
diêu kin thuân igi tir xu the tIch circ cüa näm 2018, kinh tê vi mô on dinh, 1rn 
phát dugc kiêm soát; kinh tê toàn tinh nói chung và huyn Cam Xuyên nói riêng 
tiêp t1tc duy trI dà tang trumg. Ben canh  do, cQng không It nhQg khó khàn, 
thách thüc, nhât là djch bnh trên cay trông, vt nuôi và giá các loai  nông san van 

mrc thâp, thj trueing tiêu th1i san phâm chän nuôi chua dirge cãi thin dáng kê. 
Nhung dirge sir quan tam lãnh dao,  chi  dao  cUa các cap, các ngành; sir tp trung 
chi dao  cüa cà h thông chinh trj tili huyn den cci sà; sr no 1irc phân dâu cüa 
nhân dan và cUa các doanh nghip, d:ã giành duçc nhü'ng kêt qua quan tr9ng trên 
các linh vuc, nhiêu chi tiêu, miic tiêu dat  và vuçt tiên d kê hoach dê ra. 

I. Két qua dit du'çrc: 

* Kt qua thçrc hin các chi tiêu kinh t - xA hi chü yu 6 tháng du näm, có 
18/20 chi tiêu dat và virot tiên do kê hoach dê ra: 

- Vê kinh té 5/6 chi tiêu dat và vuot '04 chi tiêu dgt', 01 chi tiêu vu'o't2). Các 
linh vrc Cong nghip, thi.rang mai,  djch vit - Du ljch co bàn dat  tiên d kê hoch 

ra. Ben canh  do 11th vçrc Nông, lam nghip - Thüy san do tInh hInh dtch  bnh 
trên chän nuôi 1cm, dã giãm chàn nuôi 12,19%, lam giám toàn ngành nông nghip 
2,8% và giàm Tong giá trj san xuât toàn huyn 1% so vói kê hoach nàm 2019 (Dgt 
15,3% so vài KH là 16,3%) 

- Linh virc Van hóa — Xã hi: 8/9 chi tiêu dat  tin d k hoach3. . Riêng chi 
tiêu T51 i dan so tham gia bào hiêm y tê 82% chua dat  tiên d (Kildé ra 92%). 

- Chi tiêu môi trung dat  tiên d câ 2 chi tiêu: T5' i chat thai ran dugc thu 
gom dat  97%;  TS'  1 che phü ri1ng dat  trên 50%. 

Thu nhp bInh quân du ngui 41 triu dng (Dat 20 triu dng); San luvng krang thirc n djnh 
trên 10 van  tan (Dat 5,3 van  tan); Giá tn san xuât bInh quân trên dan vj din tIch 95 triu dông/halnärn 
(Dat 95 tniu/ha); Thu ngân sách trén dja bàn dat  trén 198,4 t' dông 'Dgt 130 tj dông), 

2  Tong giá trj dâu tu toàn xã hi 1.300 t' dông (6 Tháng du nám dQt 1.000 t dáng) 
Giãm t' l h nghèo 1-2%; T' l tré em dixâi 5 tuôi suy dinh duOng duài 10%; So giung bnhI1 van  dan  dat 

ti-en 25,8 giumg; T' l thôn, t DP van hóa 85%; T' I gia dInh van hóa 90%; T' 1 lao dng qua dào tao  65%; 06 
trtr&ng chuãn Quoc gia. 

"Giam t l hQ ngheo 1-2%; T' 1 trê em diiâi 5 tuôi suy dinh thrOng duài 10%; So giu&ng bnhI1 van  dan  dat 
trên 25,8 giuOng;T lë thôn, to DP van boa 85%; T' l gia dInli vOn hOa 90%; T 1 lao dng qua dào tao  65%; 06 
tnrOng chuân Quôc gia. 
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- V xây dirng Nông thôn mâi: Trin khai Ca 8xã con 'ai  phn du v dIch 
näm 2019 (KU 5 xâ dgt chuán nóng thôn mái, dat tiên do Ké hogch); 01 xã NTM 
kiêu mâu (Dat); 2-3 xã NTM nâng cao (Dat). 

1. Linh vrc kinh t: Tng giá trj san xut 6 tháng dat  3.693 t dng tang 
15,3% (KU dê ra 16%), trong do: Cong nghip — TTCN — Xây dirng dat  48,43% 
KH (KU: 2.230 tj' dOng) va tang 21% cüng kS'  2018; Thuang mai  — Djch v11 và Du 
ljch dat 50% KH (Chi tiêu KU: 2.891 t5' dng) và tang 20% cüng kS'  2018. 

1.1. San xuih nông, lam nghp — Tháy san: 

- Giá trj san xuât Nông — lam — ngu nghip dat  1.170 t' dng, btng 42,86% 
KH (KH: 2.730 tr  dong) và tang 5,4% cüng kS'  2018; 

- San xuât Vii Dông dat  k& qua cao cã v din tIch, nàng sut, san luçmg5. 
San xut lüa Vi Xuân tip tic duc müa, din tIch gieo cy dat  9.557,2 ha dat 
101% k hoach, nAng suit bInh quân 55,8 1 ta/ha,  san luqng 53.336 tn (Dat 53,3% 
KH Ca nam); Dua vào san xut thi:r mt s ging lüa mdi, bu&c du có trin v9ng6; 
Co them ii dja phumig t chrc trin khai phá bi thi'ra nhô, gtn vói lien kt san 
xut cánh dng 1&n, vâi thng din tIch 418 ha, nâng tng toàn huyn len 643 ha/12 
xâ, thj trn7. Chñ dng trin khai kjp thi san xut He Thu và hoàn thành sam k 
hoach gieo cy, vâi din tIch 9.000 ha, dat  100% K hoach.  Các loai cay trng 

can phát triên t&, tang 15% so vai näm 2018, gop phtn tIch cçrc trong duy trI miLrc 

tang tru&ng san xut nông nghip8. Các d an, nhim vii tr9ng tam dugc t ch'rc 

thçrc hin theo dung K hoach  ("Di an img dyng chuyén giao tiê'n b5 khoa hQc ye 

nOng nghip9, TriJn khai mó hlnh san xuá't bI xanh theo tiêu chudn Viet gap, ha 
hilu co' tgi C'dm BInh; Tróng mO'i gá'n 800 cay cam chat lwctng cao,). 

- Chàn nuôi tip titc duqc duy trI, dan bô 20.25 8 con, dat  103% KH và bang 
100% so vâi cüng ki; dan 1cm 84.000 con btng 105% KH và b&ng 109% so vói 
cüng kr; dan gia cm gn 1,3 triu con, 101 % KH và 103% so vâi cüng ks'. Chan 
nuôi lqn di mt vai nhiu khó khan, djch beth din bin bt thumg, d.c bit là 

Rau màu các loai 1.452,4 ha dat  116% k hoach, nàng sut 56 t1ha; san lucing 8.100 tn (tang 

11% so viii näm truàc) cay ngô 71,2ha dt 100% K hoch, näng sut 33,3 1 tWha,  san llr9'ng 2.349 tAn 

(tang 17%); khoai lang 215 ha dat  115,3% KH, näng suAt 58.94 t?Jha,  san kr9ng 1.260 tAn (tang 16%); 

6  nhii: TBR279, HDT1O, Nhit dài 15, PQ5, HN6, VNR2O 
GAn lien kt san xuAt vâi thu mua san phm nhu: Cong ty Vinahatico, cong ty ging cay trng Ha Tinh, 

Cong ty Thành Vinh, Cong ty giông cay trông trung i.rong.... tai  các xä Cam Thành, Cam BInh, Cam Ha, 
Cam Yen, Cam Thang 

8 Cay lac 981,5!1000 ha dat  98,2% ké hoach, näng suât dat 24,9  t?Iha (dat 98% kê hoach), san 
luqng 2.460,3 tan; rau màu các 1oi 1.452,4/1250 ha dat  116,2% ké hoach, nang suât dat  91,4  t?!ha  (dat 

99,3% kê hoch), san krqng 11.136 tan; ngô 47 ha dat  62,7%, du xanh 83 ha dat  55% KH. 
8. Trién khai 3 rnô hInh nuôi luon tai các x Cam M5, Cam Thang vã Thi trân Thiên Cam (dA 

hoàn thành xay dirng be nuoi và thâ giông d91 1); 4 mô hInh dira xiêm lün tai  Cam M5', Cam Thành và 
Thj trân Thien Cam (dã cap 495 cay giông trông tai  Cam M' và Cam Thanh); 1 mô hInh che biên nirot 
mm chat hrqng cao tai  Thj trân Cam Xuyên (dã hoàn thin nhà xithng Va trang thiêt bj, dir kiên së dua 
vào muôi ntxàc mãm tfr tháng 8/20 19). 
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djch tâ lçn Châu phi (Bu5c phái tiêu hiy 646 con, trQng lu'cing 28.047kg); Huyn 
üy, UBNID huyn dã triên khai quy& 1it các bin pháp phông chng djch bnh, 
huy dng 11cc luçmg barn sat cc sâ, chi dao,  kim tra thu&ng xuyên, dng thai tich 
c1rc 4n dng nhân dan thirc hin; Dã kim soát, lam chm vic lay lan vào dja bàn 
(Chm han 4 tháng so vái các tInh khác) và khoanh vüng ngän chin khá hiu qua 
tInh trng xâm nhim vào các trang trii chàn nuôi tp trung và lay lan trên dja bàn. 
Cong tác tiêm phông cho dan gia sue, gia cm duçic chin chinh rnt buóc, ti l 
tiêm phông cho dan gia süc gia crn dat  t' 1 cao hcm so vth cüng kSi. 

- Tong san 1ung khai thác thüy san dat  4.930 tn dat  55,2 % KH câ 11am, so 
cüng bang 104,8 %. Din tIch nuôi torn dat  150,6 ha, dat  59,5 % KH cà näm. 
Mi rng din tIch nuôi c Hucng len 29,7 ha, bang 126,3 % so k hoach, tang 
23 7,6% so cüng ks'; Hoat dng ch bin thüy san có nhiu chuyn bin tIch circ, 
nâng cap, diii rni cong ngh, san xutt theo huàng san xut hang hóa, tüng bithc 
xây dmg thuong hiu'°. 

- Cong tác báo v thng phông ching chüa cháy rrng duçc duçrc tp trung 
cao. Tuy nhiên do n&ng nóng kéo dài, cháy thng dä xy ra tai  C.m M, Cm Due. 
Huyn üy, UBND huyn t chüc các bin pháp cp bach phông chng cháy rrng; 
huy dng trên 500 ngui tham gia khn cp lam du&ng bang can hra, dQp lüa a cac 
bin pháp chng cháy tti dja bàn Cm M5, Crn Due, dng thii thuè'ng xuyen 
tuyên truyn, cành báo than dan trong phông chng cháy thng trên toàn dja bàn, 
han ch thp tht các khâ näng phát cháy và mirc d thit hai. 

1.2. V xây drng nông thôn mó'i, xây drng do lhj van minh: 

- Chuang trInh nông thôn mi duçc tp trung cao ngay t11r nhttng ngày du, 
tháng du näm11, có nhiu di md trong cong tác lành dao,  chi  dao;  phân cong cii 
th, nâng cao trách nhim cüa các cp, các ngành trong h trq dja phuang; kjp thñ 
biu duang thành tIch và chtn chinh yu kern di vâi trng dja phuang và c11 th 
tüng tiêu chI; can b và nhân dan dng thun, tIch crc tham gia. 

K& qua 6 tháng du nàm rô net han các näm trithc: Co 458 tiêu chI (TC) dt 
tir rnüc 90% tr& len, trên dja bàn 8 xã dàng k ye dIch tang 18 tiêu chI so vth cuôi 
näm 201812,  trong do: Cam Quan 1 TC; Cam Thjnh 1 TC; Cam Nhuçmg 2 TC; 
Cm Trung 3 TC; Cam Lc 2 TC; Cam Linh 3 TC; Cam Ha 3 TC; Cam M 3 TC. 
Chi dao  quyêt lit và hoàn thành vic cüng cO, nâng cao 3 tiêu chI tai  Cam Yen 
(Só, ngành dánh giá con yêu. Giao thong; Mói trzt&ng và A TTP; Khu dan cit NTM 
kiêu mâu, vu'O'n mâu,); Xuât hin nhiêu each lam hay ca sâ trong chi dao,  buy 

'° Niràc mm Thu Hing, HTX ch bin hãi san Ca Nhucmg. 
' Trong 6 tháng, Ban ehi dao,  UBND huyan  dä CO 09 cuc triên khai NTM tai  huyn; 50 cuc lam vic, 

kiêm tra NTM tai  xä; Các phông, nganh và to cong tác cO 343 cuc lam vic, huàng dan, chi dao  ca s0 
12  (Gm: C.Quan: I (Giao thông); C.Thjnh I (HTCT và tip cnphap luat); C.Nhrcing: 2 Nhà a dan cii vã H 
ngheo); Cam Trung: 3 (Thu nhp; To chirc san xuât; HTCT và Tiêp can  pháp  luat); C.Lc: 2 (Thu nhap; I-Ic thông 
chInh trj và TCPL); C.Linh: 3 (Tnrang hçc; TCSX; Quôc phOng-An ninh); C.Hà: 3 (Y té; HTCT Va tiêp can  pháp 
luat; To chac SX); C.M: 3 (HTCT và tip can  pháp luat;  QP-An ninh; To chüc SX) 
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dng ca h thng chInh trj và tuyên truyn 4n dng tIch crc tham gia, dy nhanh 
tiên d xay dmg nông thôn mâi, nhât là các xã: Cam Quan, Cm trung, Cm 
LTnh,CâmHà. 

Kêt câu ht tang thiêt yêu dugc tp trung dâu tu: Lam mi 34,6 km 
thrng be tong; Cüng boa 16,3 km du?ing triic chInh ni dng; 26,2 km rành 
thoát nuâc trong khu dan Cu; 12,7 km mirnng be tong; Giái tóa hành lang, ma 
rng nên du&ng48,34 km duang; däp 45,7 km lê dithng; lang 29,75 km 1 
du?yng 13•  H thông các cong trInh van hóa, y tê, giáo diic, trii sà duçc dâu tu, 
nâng cap dáp rng nhu câu phiic vi nhân dan'4. 

Xây dimg Khu dan cu NTM kiêu mâu, Vu&n mâu dugc triên khai tIch cçrc, 
có 22 thôn xây dirng khu dan cu mu'5, den nay, toàn huyn dä có 42 thôn dat 
chuân khu dan CU NTM kiêu rnu. Co them 151 vuôn mâu, lüy kê den nay có 633 
vum mâu dat  chuân (Tong sO 1.630 vu'&n máu triên khai xdy dy'ng,. Hành lang an 
toàn giao thông dugc dam bào, v sinh môi trithng trong khu dan CU Chuyên biên 
tIch C1TC. 

- Chinh trang do thj dUçYC quan tam, nhât là cOng tác quy hoach16, tao tiên 
d& cho phát triên do thj và thu hut dâu tu. Thj trân Cam Xuyên và Thj trân 
Thiên Cam tp trung cao huy dng mi nguôn lirc cho dâu tu chinh trang do thj, 
h thng ha t.ng thiêt yêu duçYC du tu nâng cap, ngày càng dOng b, dáp irng 
phiic viii nhân dan'7. 

- Chuang trInh mi xà mt san phm (OCOP) tüng bithc duqc triên khai 
thrc hin, Barn sat kê hoach  chi  dao  cüa tinh và thirc tê, Ban chi dao  huyn 
phân cong trirc tip huó'ng dan, giñp d các co sa, h san xuât, triên khai 
ni dung; Dã däng k 9 san phm tham gia Chuong trInh OCOP cua tinh và 
khào sat 03 san phâm lam diem üa tinh nàm 2019 18; 

' Các x tiêu biu: Cm Linh: 8,76 km; Cm M 7,7km; Cm Trung: 5,8 km; Cm Ha: 5,5 km 

14  03 NVH xä (XOy inái: C.L5c; C.Th/nh; Náng cdp; C.Hóa); Nâng cp 03 khu th thao xã 

(C.Hà, C.Nlnrcing, C.Trung). Khài cong xây mài và thi công, nâng cp 17 NVh thôn (Gm 11 

NVH thôn xây mài 14 06 NVH thôn nâng cp 14);  Nâng cAp 15 khu th thao thôn. TiAp tic thi 

cong. hoàn thin 03 nhà khám chtta bnh tram  y tA (gem C.Hà, C.L5c, C. V/nh). Khài cong xây 

mri, tip ttic thi cong 15 cong trInh nhà hçc cao tAng 14; 

15  Tai Thôn XD mAu: dä trng ducic 51,4 km hang rào xanh; Xây 30,73 km bn hang rào xanh; 
Chinh trang 2.633 vixOn h; Phá bO 754 vuOn tap;  Xây drng cOng trInh chuông trai  chän nuOi va bâo v 
môi tnring (P663 ho ii phán; 286 ho rác; lam 118 mô hinh dm lot sinh hQc', nhát là các xã COrn Quan, 
Cam M9, Cam Ha). 

'6 (Hoàn thin trInh Quy hoch phân khu Thj trân Cm Xuyên; tiêp tiic diêu chinh quy hoch chung Thj trân 
Thiên Cam) 

17  Thj trAn CX: Xây drng 547m mirong tiêu thoát nuóc; mo rng 9,7 km l duOng; Xây dung 
1.540m bn hoa; 1,34 km dirO'ng BT; 230m kênh muang ni dng; nâng cAp 120m via he; trng 2000 

cay an qua tai  các vu?rn mAu; xây drng 6 phOng ngU tnrng mAm non; Vn dng nhân dan hin 1.031 m 
hang rào m& thrOng; phát quang 1.456m hang lang. Thj trAn Thiên CAm: Giái phong 1,325 km hành lang; 
Lam 0,6 km thrOng b tong; 0,35km kênh muong be tong; xóa 10 vixOn tap; lang 340m iA dung; xây 

30m bn hoa; lát 710m via he; nâng cAp h thng din chiAu sang KDL; Nâng cAp khuôn viên trig sà thj 

trAn; Di diii 6 ct din; DAp b sung nn thrOng, iA thrOng ni dng 2,34km. 

18  Ruçru Thanh Bão, CAm Yen; Nuàc mAm Thu HOng, CAm Nhuçng; Bánh da Bn Xuân, CAm Ha 
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1.3. Cong nghp — Tiêu thu cong nghip- xây dng: 

Tong giá trj san xuât cong nghip - Tiu thu cOng nghip - Xây drng (Theo 
giá so sanh) u1ic dt 1.080 t' dông bang 48,43% kê hoach  và tang 21% so vói 
cUng k' 2018 ('Tang cao ho'n các nám tnthc chi yeu tic giá trj xây dyng cá dcu tu' 
cong và dáu tic ngoai nhà nicó'c,).Trong do: San xuât vt lieu xây dirng tang 21%; 
Khai thác chê biên dá, dat xây dirng tang 15%; Tiêu thu cOng nghip tang 12%. 
Dr an Din mt tr?yi Cam HOa vci tong mirc dâu tu 1.500 dông, xây dmg hoàn 
thành, gop phân tang giá trj hot dng xây dirng 60% so vi cüng kSr nàm trrnc, 
bat dâu di vào h9at dng, gop phân nâng cao miirc tang tru&ng giá trj san xuât 
cOng nghip trong thai gian ti (6 tháng cuOi nàm,). Tti Ciim cong nghip bàc 
Cam Xuyên, các dir an di vào san xuât ngày càng có hiu qua cao nhât là san 
phâm cüa: Cong ty TNHIIH xay dirng TrânChâu, Cong ty Hoàng Long, Cong ty 
CP Sao Mai và Cong ty cô phân Duçc phâm tiêp tic m& rng thj truOng19. Quy 
hoach Cm cong nghip Cam Nhuqng dã duqc UBND tinh phê duyt ('Tgi Quyêt 
djnh sO 261/QD-UBND ngày 17/01/2O18), dang triên khai dâu tu xay dmg, tao 
cci si cho thirc hin thu hut các doanh nghip vào dâu tu san xuât kinh doanh 
phát triên kinh tê. 

1.4. V thu'o'ng mzi - Djch vy - Du ljch 

- Tng müc luân chuyn hang hóa ban lé và djch viii - thuGng mai  - du ljch 
d? kiên 6 tháng dâu 11am 1.443 ti dông, bang 49,9% KH và tang 20% so cüng kS'. 
Trong do: Dch v lixu trü tang 30%; an, uông giài khát tang 17%; Thuong mai 
tang 13%. 

- Hoat dng du ljch sOi dng tang tru&ng cao so vôi 11am trithc, nht là Du 
ljch biên, phôi hçp to chüc thành cong l khai trumig mUa du ljch biên Ha TTnh 
tai Thiên Cam, vói nhiêu boat dng, gan vôi nhiêu hInh thüc quâng bá du ljch, 
nâng cap chinh trang cânh quail, cong tác dam bào v sinh mOi truO'ng; an ninh 
trt tir; ciru h, ciru nan,  gop phân thu hut du khách ye trên dja bàn, 6 tháng dâu 
nam tOng 1ut khách dat  gail 260.000 luçit khách; doanh thu 125 tT dông, tang 
30% so vói müa du ljch 2018 và bang 80% so vi ké hoach. 

1.5. Qudn if' (ti't dai, tài nguyen Va môi tru'&ng: 
Cong tác quãn i dat dai, tài nguyen khoáng san ducc tp trung cao, giao 226 

lO dt i cho h cá nhân; cp mói và cp &M 2.508 giy chCrng nhn quyn sü diing 

d.t; COng nhn lai din tIch dt 6' truóc nàm 1980 cho 197 tru6'ng hçp; Trin khai 

xir l tInh trng ln chim, tái 1n chim, cho thuê dt xây dimg nhà hang, & quán 

kinh doanh, djch vii, xây d1mg trang trai  chAn nuOi, nuOi trng thüy san, dt nghia 

' Du an san xut gach  không nung 110 triu vienlnärn, san xut ng cng ii tam trên day chuyn 
tir ng, ngói 1p  cao cap cOa Cong ty TNHH xây dirng Trãn Châu; d%r an san xuât gach  không nung, 
gach lát terazo cña Cong ty Hoàng Long; san phârn thuôc dOng duct cüa COng ty CP duqc Ha TTnh; 
bao bI cOa cong ty CP Sao Mai. Hcip tác xä Tan Tiên Phát dä hoàn thành Du an bánh kço cOa và dang 
tiép tiic xay dung Nhà may san xuât nuóc ngct, dir kiên hoàn thành trong qu' IV/20 19; Dir an Nhà may 
may xuât khâu.. 
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trang nghia dja. Giãi phóng mt bang tai  6 dir an20  du tu dam bâo tin d. Khâo 

sat, diêu tra, xây dimg phucing an giá dt c11 th dam bào kjp thi phiic v1i cho du 

giá quyn sü dçing dt a và trin khai thu tiic thirc hin các d%r an du tu (222 ló 

dat ó' tgi các xd, thj trá'n d dá'u giá quyn th dyng ddt, l6phu'oi'zg an giá dat d 

giái phóng mt bcng). Trin khai K hoach  tang cu&ng cong tác quàn 1, khai 

thác, tp kt, kinh doanh cat trái phép trén dja bàn huyn, xu 1 nghiêm tue các 

trixang hqp vi phtm. 

Thirc hin có hiu qua D an thu gom, 4n chuyn và xu 1 rác thai trên dja 

bàn; 6 tháng dâu näm dã thu gom, 4n chuyn han 5.300 tn rae thai v Nba may 

xü 1 theo dung quy djnh; t' 1 thu gom chit thai rn dt trên 97 % dtt chi tiêu k 

hoach d ra. 

1.6. Tài chInh; dtu tu'; phát trkn doanh nghip, hçrp tác xâ. 

- Thirc hin dng b các giài pháp thu ngân sách, 6 tháng du nám dir kin 
thu ngân sách trén dja bàn den 30/6 dtt 126,5 t dông, bang 67% kê hoach  và 
tang 25,2% so vol cüng k' nãm 2018. Trong do: Thu tr các khoân thu, phi uo'c 
dat 39,5 t dông ('Sau khi dã tnt tiên cap quyên SDD,) dat  54% Kê hoach huyn giao, 
ca bàn dáp üng can dôi chi thuang xuyên. 

- Thu hut du tu tip tiic dat  k& qua tIch crc: Tng giá trj du tu toàn xã hi 
dat gn 1.000 tSi dong, bang 74% kê hoach, tang 60% so vOi cüng kS'  näm 2018; 
Du tu ngoài ngân sách tang 2,3 lan (Riêng Dy. an Din mt trài C'âm Hôa hoàn 
thành, v&i tong m&c dáng kj dáu tu' 1.500 dóng.); Näm 2019 có 9 du an dâu tix 
duc UBND tinh chi dao  bang van bàn triên khai21; Mt so dir an tr9ng diem dang 
tp trung dy nhanh tiên d ye thu tçic dâu tu22. Dâu tu cong 194 t' dông, chiêm 

20  GPMB: Dithng Cm Ducmg di Cm thjnh, Nhà may din mat  trôi  tai  Cm Hung, dr an Khu Do 

thj Trn PhO, Cu Na Kênh Cm Thành và h thng thrOng day tãi din tai  cac xã thj trn. 

21  01 Dir an hoàn thành di vào hot dng 6/2019 (D&n mt trôl C'n, Hèa 5OMWp, TMDT1.500 tj ttng); 08 
dir an dang thirc hin: DA Nhà may may xuât khâu ti Cim CN bäc CX, 0,8 ha, TMDT 40 t dng, d hoàn thin 
thU ti,c và GPMB, dang chuAn bj xây drng; Dir an Din mt trYi C'ânz Hwng 29MWp, TMDT 500 tS'  dông, dang 
tp trung GPMB; Khu dan civ tqi nat giao thông dwông trdnh QL IA tqi cam Vjni: 24,35 ha, TMDT 555,8 t 
dong, hoàn thành thu tiic D an, dang lap ho s mi sir tuyên nhà dâu Ui; Khu dan civ do thj yen Song H3i 21,18 
ha, TMDT 900 t' dong, d hoàn thành sir tuyOn, dang 1p h sir mi thâu 1ira ch9n nhà du Ui; Khu dan civ TDF 
Trân PhO TT Th!ên Cam 4,18 ha, TMDT 58 t) dong, d lap HSMT 1ra ch9n nhà du Ui trinh s KHDT thm djnh; 
Dr an xáng dâu Cam Huy, TMDT 24,6 t5' dong, dang 1p Quy hoch di,r an, chun bj GPMB; 02 Di,r an dang quy 
hoch, phân dâu hoàn thành trong tháng 7/2019: Drd,z Kizu Resot cOa Tp &a1i IDJ 50 ha tai TT Thiên Cam 
dang triên khai Quy hoch chi tiêt, dA trinh cap tinE De cuo'ng nhim v quy hoach; Dr dii cda Tlp doàn FLC 566 
ha t! TT Th!ên C'âm dang tp trung diOu chinh quy hoch chung TT Then Cam và vüng phi can  (D trInh sâ XD 
thãm djnh DCNV quy hoach); Quy hogch chi tiêt khu do thj 2 ben QuOc l 8C tqi Tb! trân Thiên ('am 50 ha (Da 
hoàn thin DCNV khão sat, quy hoch trInh sà XD thâm djnh). 

22  T chüc rà soát lap Quy hoch chung TT Thin Cam vã vUng phii can  trUn 2.665 ha, dê xUc tiUn, 

thu hUt sam triên khai du an tr9ng diem du ljch "TO hcip sOn Gols, djch vy du ljch cOa Cong ty CO phân 

T2p doàn FLC"; Quy hotch chi tiêt 2 bUn Quoc l 8C, thu hUt di,r an dâu tu khu Reost, khách san tai TT 
Thiên Cam 50 ha va day nhanh tiUn do thixc hiUn thu thc dâu tu' cac du an xây dung khu dan cu' do thi tai 

Thj trn Cam XuyUn, Thj trân Thiên Cam và xa Cam Vjnh (Khu dan cu To DP Trân PhU Thj fran Thiên 
Cam dang triên khai HS dâu thâu dir an; 
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19,4%, tang 60%; Các Cong trInh xay dirng co bàn duçc tQtp trung dy nhanh tin 
d, dam báo hoàn thânh theo kê hoach,  nht là trên dja bàn các xä v dIch 11am 
201923.  

- Toàn huyn có 355 doanh nghip (Bao gm Ca van phông dgi din, chi 

nhánh, ä'ja diem kinh doanh), trong do: Co 14 doanh nghip dà giài th, 15 doanh 
nghip tam  ngmg hoat dng. 6 tháng du näm tang 17 doanh nghip, bang 104% 
so vi du nàm. Kt qua rà soát hot dng cüa HTX theo Quyt djnh s 541QD-

UBND cUa UBND tinh, cho thy: Müc tang trithng các chi tiêu con thp và thiu 
tInh bn vftng, dn nay toàn huyn có 161 HTX (6 tháng dá'u nám thành 1p  mó'i 4 

HTX,; Trong do: 02 HTX boat dng tt, 12 HTX hoat  dng khá (Logi tat, khá 

chie'm 8%); 46 HTX trung bInh, chim 30%; 40 HTX xp loai  yu, chim 

26,3%; s con 'ai  không dü diu kin xp loai. 

2. Các linh vtrc van hóa xã hôi: 
- Chat luçng phong trào xây drng d?i song van hoá, gän vó'i xây dirng nông 

thôn mâi tirng buâc nâng cao; Cong tác thông tin tuyên truyên bâo dam kjp thai, 
tp trung triên khai thim vi kinh tê - xà hi; Tiêp tiic day manh  üng diing 
CNTT trong quàn l diêu hành và câi cách TTHC; Chat luçmg truyên thanh, 
truyên hInh tiêp tic duçic nâng len, ngày càng dáp 1rng yêu câu phiic vii các 
nhim vii chInh trj cUa huyn; Hoat  dng van hóa, the diic, the thao quân chüng 
khá sOi nOi và rng khàp24. To chüc thành cOng Lê Khai truang rnüa du ljch biên 
nàm 2019, lam tot các boat dng quãng bá, tuyên truyên, gop phân thu hut khách 
du ljch bin Thiên Cam näm 2019, 

- Chat krqng giáo diic duçc gift vftng, näm h9c 2018-2019 ti l hçc sinh 
hoàn thành chucmg trInh dat  cao, riêng tOt nghip THCS 99,9%. Triên khai các 
giái pháp sap xêp di ngü giáo viên dat  kêt qua tich circ; Th'çrc hin tot vic dôi 
mOi phuang pháp day hçc; T chüc tot các cuc thi giáo viên giOi, h9c sinh giOi 
và các chuyên d trén tat ca các cap hc25  và tO chirc Ki thi tuyên sinh 1p 10 
näm h9c 2018 - 2019 bão dam an toàn, dung quy chê. Diêu chinh bô sung và 
trin khai Kê hoach sap nhp các trtthng tiêu hçc và THCS trên dja bàn, theo Dê 
an sap nhp xã. 

23  Tai các xä: Cm Trung, Cm Linh, Cm Quan, Cm M5, Cm Lôc, Cm LTnh, Cim Ha vâ Cam 

Nhucing và các thj trân) 
24  có 12 xä to chirc chuong trInh van ngh; có 51 giãi the thao cap xä, 132 giãi cap thôn, to dan phô 

to chIrc dot ltra trai va giao liru van ngh, hái hoa dan chC tai  nhà van hóa thôn; 81 thôn, tO dan phô to 
churc giao hu bong dá và bong chuyên giu'a cac thôn và to lien gia; 1252 tin bài vri 2050 hrqt tuyên 
truyên trên h thông dài truyên thanh câ s và dài huyn, 82200 hrcit c Dàng, c To quOc và c Hông 
ks'; 1625 cau khâu hiu tuyên truyên; 29 Iêhi duqc to chirc dam bão quy djnh, tham gia tIch crc cac 
giâi dâu cap tinhtham gia tIch crc cac giài dâu cap tinh. 

25  Thi giáo viên giOi, k5 näng song (Khoi Mâm non); thi hc sinh giOi huyn (LOp 8); thi I thuyét 
tong phi trách di khôi THCS; các câu lc bô chuyên mOn và các chuyên dé (Chuyên dé hoat dng ngoài 
gi khOi tiêu hoc; Chuyén d doi mài phuong pháp day hc dOi vii THCS). TIch circ kiêm tra tai  eác 
trithng hc (MN Cam Linh, Cam Trung, Cam HOa, Cam Thang, TT Thién Cm; THCS Cam H, Cam 
Lc, Cam Trung). 
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- Cong tác khám, cha bnh duçic trin khai t chüc chat ch, co bàn dáp irng 
ph%ic v11 nhan dan, chat 1uçmg khám, chUa bnh ngày càng duçc nâng len, nht 
là tiêp cn k thut theo Chuo'ng trInh v tinh Bnh vin E trong diu trj bnh 
cho nhân dan; tSp'  1 bnh nhân chuyên tuyên giám dáng k (5%). Các chucing 
trInh miic tiêu Quôc gia ye y té duçc triên khai day dü; chü dng phông chng 
djch bnh; thu&ng xuyên giám sat chit chê tInh hInh tai  c si, trong 6 tháng du 
nàm khong có djch bnh xay ra trên dja bàn, tInh hInh djch bnh on djnh, không 
có diên biên bat thuô'ng. Cong tác kiêm tra VSATTP 154 Ca s&, có 125 Co s 
dat VSATTP 26; 

- Hoat dng truyn thông dan s và các djch vii k hoach hóa gia dInh; 
hoat dng Hi chü thQp do dat  ket qua tIch circ, gop phân nâng cao ch.t 1ung 
dan so và on dinh tInh h1nh27 . 

- Cong tác lao dng, vic lam, dy nghê dugc tp trung thirc hin, các 
chInh sách ho trçi dào tio, xuât khâu lao dng và các giài pháp nâng cao chat 
luçmg dào tto nghê duçc chü tr9ng, gn dào tio nghê nghip vi thu câu cüa 
doanh nghip; t' l lao dng có vic lam qua dào tto 47,8%, tang 1,1% so vôi 
cüng k' näm 2018 (KH 50%); so lao dng tim duqc vic lam, duçc giài quyêt 
vic lam và tr tao  vic mcci 1.750 ngithi (dat 87,5% so vi kê hoach).  Cong tác 
phüc tra kêt qua rà soát h nghèo, h c.n nghèo cuôi nAm 2018 duçrc thirc hin 
dam bào dung kê hoach.  Giài quyêt kjp thai các chInh sách xã hi28; Cong tác 
dâng huong các anh hung lit s', tng qua, thäm hOi gia dInh chInh sách, hoàn 
cãnh däc bit khó khan duçc triên khai tIch circ, an sinh xã hi duqc dam bâo. 

3. Cong tác cal cách hành chInh: 
Tr9ng tam là ttp trung cao thirc hin Nghj quyêt Trung uong 6, Nghj 

quyt TW 7 v câi each hành ch1nh29; xây drng 6 dê an tr9ng tam, dê chi dao 
th1rc hin ('Dê cn sap nhIp trzthng, DA sap nhp thón, DA phct trién y tê, DA 
phát triên giáo dyc; DA sap nhp Trung tam VH vó'i Dài TTTH; DA sap nhap 
xd,), trong do dã thirc hin sap nhQtp Trung tam VH-TT-DL vi Dai TTTH; ca 
bàn sap nh.p xong thôn xóm. Hoàn thin và dixa yào hoat dng Dê an thành 1p 
Trung tam hành chInh cong cap huyn; dôi mi hoat  dng các trung tam giao 
djch mt cüa, mt cüa lien thông, gän vi tang cu?mg cong tác kiêm tra30, kêt 
qua giãi quyêt thu tiic hành chInh có nhiêu chuyên biên tIch circ, trên 98,3% so 
thu tçic duqc giâi quyêt trithc han  và dung han.  Co nhiêu dôi mi trong tháo g 

26. T chIrc kim tra giám sat cht lirqng an toàn thirc phm tnràc, trong và sau tt vó.i 779 co so 
ducic kiêm tra, trong do cO 91 c& s vi pham; 

27  Quyt djnh s 1397/QD-UBND ngày 25/5/20 19 cOa UBND huyn v giao chi tiêu, nhirn vii thirc 
hin Ké hoch cong tác Dan so - Kê hoch hóa gia dInh näm 2019. Ban hành huàng dan, phoi h9p vói 
Trung tam Kim Soát Bnh tt cUa tinh v cung cp djch vu KHHGD cho 14 xã thj trân 

28  chInh sách ixu dãi ngirOi có cong cho 132 ho sci, lüy ké 3 tháng dâu nãm cO 263 ho sci. Rà soát 
dOi tuçing dCi diu kin theo quy djnh Va phân b chi tiêu d6i ttrçmg diu dtrOng näm 2019. 

29  Ban hành 05 K hoch; 01 Quyetdjnh và các van bàn chi dao. . 
30  DA kiêm tra tai  Cam Quang, Cam Quan, Cam M?,  Cam Due, Cam Th?ch, Cam Thành, Cam BInh, Cam 

dtxcmg, Cam Hôa, Cam nam 
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vuthig mac cho doanh nghip, nht là phi hçp thâm djnh, giâi quyt thU titc 
dâu tu các d%r an có sU d%lng dat trên dja bàn. 

4. Cong tác thanh tra, tip dan; tuyên truyên phô bin giáo diic pháp 
luãt throc triên khai tIch ctrc: 

Cong tác giâi quyt dan thu, tip dan duçic chU tr9ng duçc t chUc chat chë 
trong bô trI lãnh do huyn, lath do phông ban, giái thIch, giãi quyêt ca bàn thóa 
dáng nguyen v9ng cUa nguri dan, 6 tháng dâu näm Giài quyt dan khiu nai  t 
cáo dt khá cao (15/l9dan); Tiêp dan & cap huyn 9 luqt, cp xa 24 1ixçt, vi CaC 
ni dung tranh chap dat dai, ché d chInh sách, mt s v s1r c môi trtx&ng bin 
và các linh virc khác. Rà soát, xU 1 cci bàn kjp th&i vic thirc hin kêt lun các 
doàn kiêm toán, thanh tra (Be,  ngành, cap tinh). Các hott dng tuyên truyn ph 
biên giáo dic pháp lut, duqc trién khai tIch circ31; Triên khai nghiêm tUe vic 
niêm yet cong khai các quy trInh thU tiic hành chInh dê can b và nhân dan näm 
vmg, thun lçii trong giao djch. 

5. Quôc phông, an ninh: 

- Duy trI ch d trrc ban, trirc sn sang chin du, dam bào lrc luçmg chU 
dng thirc hin nghiêm tUe các nghj quyêt, chi thj, mnh lnh ye nhirn vi quôc 
phông — An ninh; Thu&ng xuyen tuyên truyên, 4n dng nhân dan nâng cao 
thUc cãnh giác truâc am mini, thU dotn cUa các the hrc thU djch cUng cô vrng 
chäc the tran  quôc phông toàn dan. Cong tác giáo diic quOc phông và huân luyn 
dan quân, tçr v dt kêt qua tich ci1rc32. Thi1rc hin tot Cong tác tuyen sinh, tuyên 
quân, dam bào giao quân kjp th&i, dU so luçing và chat luçrng. 

- Thu&ng xuyên barn sat dja bàn, xU l kjp th&i các vn d& lien quan dam 
báo an ninh Quc gia và các sir kin chInh trj trên dja bàn; xU l kjp thô'i các vi,i 
vic khiu kin, mâu thuân nhó & co s&. Quán 1 lu'u trU duçic chU tr9ng, han  chê 
diu kin hoat dng pham ti và t nan  trên dja bàn; Cong tác phông chông, dâu 
tranh vâi các loti ti phm duqc tp trung cao; Tuân tra an toàn giao thông dirge 
tang cu&ng, giao thông dam bâo thông suôt, không xày ra Un täc trên các tuyên 
giao thông. Quôc phông, ath ninh, trt tir an toàn xã hi duçc giU vUng33. 

' Phi hcp trin khai cong tác trcY giüp pháp 1' kin dng va ph bin pháp 1ut tai  8 xá: Cm 
Trung, Cam L,c, Cam Linh, Cam Nhucrng, U Cam Xuyên, Cam Quan, Cam Thjnh và U Thiên Cam. 
Triên khai 70 cuc tuyên truyên tr011 h thông truyên thanh cap xà ye: Lut Giao thông throng b, 1ut an 
ninh mang, Lut an toàn thrc phâm, Lut Hon nhân và gia dInh, Luat  Ho tjch, Lust  nuôi con nuôi; Lust 
tO cáo; luât DQTV, Luat  TS; các Nghj djnh 102/20 14!ND-CP, 122/201 8/ND-CP, 167/20131ND-CP va 
155/2016/ND-CP cüa ChInh phü; Các Nghj quyêt côa HDND tinh và Các quy djnh ye xây dirng nông 
thOn mói. . .Hisong dan cOng tác phô biOn phap Iut qu' II cho các xà, ca quan, dan vj trOn dja bàn huyn. 
TriOn khai DO an tang cii0ng cong tác phô biên giáo diic pháp 1ut tai  dja bàn trong diem ye vi pham 
pháp 1ut theo kO hoach 146/KH-STP. Theo dOi vic triOn khai Lut trông tr9t, !ut thOy san, 1ut dc xá, 
Iut to cáo si'ra dOi. To chirc hi nghj tp huân nghip vi hOa giái ca s& cho 600 HGV tai  9 xà. 

32  Co 20 dng chi tham gia hçc di tizçYng 3;  bi dtiOng kiOn thi.'rc quóc phông, an ninh cho 210 thng chI can 
b ca sâ, to chirc tot càc lap tp huân cho can b c sa cCa 27 xà, thj trãn; huãn 1uyn cho 1.036 dong chI trOn dja 
bàn xà, thj trn, dat  trOn 75%dat khá giOi. 

Trong 06 tháng dâu näm 2019, da thii 1 diêu tra 42 vii pham pháp hInh sir, dä diêu tra lam rO v'i 
38 vii (dat 90,5%). Bat gki 150 vi - 339 dOi tucmg, gOm: 16 vi,i, 25 dôi tu9ng khai thác cat trái phép, 07 
vu, 07 dOi tixqng Buôn 1u, gian 1n thuang mai;  07 vit, 11 dôi tu'cng Vi pham quy djnh ye VSATTP; 17 
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II. Môt s tn tai han ch: 
1. NMng hn ch v k& ni thj trueing, lien kt san xut trong nông nghip 

chua duqe câi thin; TS'  l tiêm phông dat  con thp so vói yêu cu; Chua có giâi 

pháp trit d dii vi djch bnh các di tuçmg nuôi thüy san. 

2. Kt qua thirc hin xây dirng nông thôn môi chua thtic sir quyt lit & mt 

s xâ, bao gm Ca xã k hoach v dIch näm 2019. Phát trin m&i mô hInh, loai 

hInh to chüc san xuât giâm nhiêu so vâi các näm truóc (6 tháng da'u nàm có 15 mó 

hInh, gm 3 MH vita và 12 MH nhó); tT 1 doanh nghip, HTX hoat dng hiu qua 

qua thp, yu kern cOn cao. 

3. Cong tác quãn l dt dai, tài nguyen con hin ch, tInh trinh coi n&i, 1n 

chim, tranh ch.p dt dai; ti,r xây drng cong trInh chua ducic xic l kjp th&i va 

trit d; vic giâi quyt mt s dan thu dang cOn khó khän vuó'ng mc, chua drt 

diem. 

4. Xüc tin du tu các dir an tr9ng dim cOn 1iing tüng, mc dü UBNID huyn 

dã chü dng phi hqp các s& ban ngành cp tinh, tIch circ k& ni các nhà du tu, 

dan vj tu vn trong trin khai, nhung vn cOn nhiu vu&ng mac. 

5. Vic huy dng ngun vn du tu xây dirng kt cu ha tang kinh t - xã hi 
cOn han  ch, ãnh humg den xây drng ha tang cong nghip, thuang mai,  du ljch 
và xây d1rng kêt câu ha tang kinh tê - xã hi và tiên d xây dçrng nông thôn rnâi, 
chinh trang do thj. 

6. Cãi each hành chInh mt so mit, lTnh virc chua thirc sir chuyên biên, chua 

dáp 1rng yêu cu; mt s dan vj chua thc s1,r quan tam dung rnüc, chp hành k 

lut, k cuang hành chInh chua nghiêm. 

7. An ninh chInh trj, trtt tr xä hi cOn tirn n, phüc tap; an toân giao thông diên 

bin khó lu&ng. 

III. Nguyen nhân cüa nhui'ng khó khãn, hin ch: 

Nhitng khó khàn, han  ch trên, ânh hu&ng lan vic thirc hin các chi tiêu, 
miic tiêu phát trin kinh tê - xã hi, trong do có Ca nguyen nhân khách quan và 
chü quan. 

vi, 52 di tirçing Tang tr&, mua ban, sr diing trái phep chit ma tOy; 39 vi,1, 175 di ftrng dánh bc, 64 
vii, 69 dôi tucmg Tang tr, rnua ban, vn chuyên, no pháo trái phép; thu giU' so tiên 120 triu dng; 
185,6kg pháo các loai. Lp ho s dua 01 dôi tuçing vào Tnr?ing giáo duong, 01 dôi tucmg di CG sO giáo 
due, 26 dôi tixcmg vao diên quan ly, glao due tal xa, thi trân theo Nghi dinh 11 1/ND-CP Van dong 03 dôi 
tirçngdi cai nghin tr nguyen.  Khâi to diOu tra 33 vii, 51 bj can; kOt thOc diêu tra, chuyOn VKS dê nghj 
truy to 28 v1i, 48 bj can. Cong tác bat, giam giU, xr I' di.rçic thrc hin theo dOng quy dnh cOa pháp 1utt, 
không dO xáy ra oan sai, bó l9t ti pham. TriOn khai 1rc krng, bão v an toàn 29 phiên tOa hInh sr, 15 
phiOn tOa dan sr; trIch xuât, dan giãi 19 bj cáo phic vii  xét xcr; &ra 10 dôi tu'9ng dang tai ngoai di chap 
hành an. Tuân tra, phát hin, th1' 938 trumg h9p vi pham an toàn giao thông (Tong so tiOnphcxt 772,23 
triu dOng). TO chtc tuyOn truyên pháp 1ut ye ATGT, t nan  ma tOy tai  05 tn10ng h9c, 06 to ch(rc doàn 
vOi hm 2.700 giáo viên, lice sinh, 845 doàn vien tham gia, tang 400 mO báo hiOm cho hc sinh tiOu hoc. 
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- Vé nguyen than khách quan: Thrc trng chung khó khAn trong san xuât 
nông nghip, dc bit là thj truông và tInh hInh djch bnh trong chàn nuôi 1cm 
thtri gian qua; Ben canh  do, nguôn 1?c han chê, chInh sách dâu tu, dat dai con bat 
cap, thiêu dông b. 

- V nguyen nhân chü quan, do là cong tác chi dao  và t chrc th?c hin 
nhiêrn vil, vai trO trách thirn và sr phôi kêt hçmp gifta các cap, ngành, dja 
phumg; cong tác kiêm tra, giárn sat, don doe cüa mt so phông, ngành con han 
chê, chua chü dng, chua kjp thmi. 

Cong tác lath dao,  chi  dao,  quân l cüa mt s cp u, chIth quyn Co sr 
chua that sçr dôi rnâi dráp üng vâi yêu câu thim v; Nàng lirc trIth d, dao  dirc 
cOng vçi cüa mt b phn can b, cong chüc cap xã chua dáp üng yeu câu, chap 
bath k lut, k cuang hành chInh chua nghiêm. 

Phân thu hai: 

NHIM VIJ vA GIAI PHAP 6 THANG CUOI NAM 

Kt qua 6 tháng du nàrn dat  khá cao là xu th tIch circ cho th?c hin thim vi 
phát triên kith tê - xã hi nàrn 2019. Tuy thiên, phát triên kinh t cOn thiu khó 
khàn thách thüc: Tang trithng giá trj san xuât con dat  thâp so v&i kê hoach  (Dgt 

15,3% so vó'i KU 16,3%); Diêu kin thai tiêt không thi4n  lçii cüa 6 tháng cuOi 
näm sê lam giârn dan các boat dng xây drng, san xuât vt 1iu, khai thác và du 
ljch; San xuât nOng nghip, thüy san cOn tiêm an nhiêu nguy co do mua lü và djch 
beth. 

Các 11th vçrc van hóa — xã hi chuyên biên tIch eirc, nhung có mt cOn hInh 
thüc, thiêu vrng chac; an ninh chInh tr, trt tçr an toàn xã hi tiêm an nhiêu yêu to 
bat on khó 1uing. 

VI 4y, trong cOng tác chi dao  diêu hành dOi hOi các ngành, dja phuang can 
n lire trong chi dao va to chuc thuc hien, barn sat cac muc tiêu nhiêm vu tai Nghi 
quyt cüa HDND huyn dê ra34  ye phát triên kith tê - xà hi näm 2019, tp trung 
cao thirc hin các thOrn thirn v11 giài pháp trng tarn sau: 

34 Mt s chi tiêu co ban con 1i và Di.r kin mfrc d hoàn thành 6 tháng cui nàm 2019. 

1. V phát trin kinh t: Tng giá trj san xut theo giá so sánh 4.374 t dng, t11ong mg mUc tang 
truOng 16,3% Dr kiên d'gt KF Thu nhp bInh quân dâu nglxOi 41 triu dông/nãm ('Dgt KB); San kr'ng 

hxang thre 4,67 van  tan Dgt KH); Giá trj san xuât binh quân trén dan vj din tIch 95 triu dong/ha/nàm 
(Dgt 95 triu/ha); Thu ngân sách 59,4 t)" dông (Dy kiên Ca nãm 226,5 ), vuit MI 19%); Tong giá frj dâu 

tir toàn xä hi trên 350 t'' dong (D kiên Ca nám 2.350 tj' dóng vuvi KH 70,4%,); 

2. Tip tiic ph.n du hoàn thành các chi tiêu v van hóa - xã hi; mOi trnôiig và xây dirng NTM: 

- V Van hóa — Xã hti: Giám t l h ngheo 1-2% (Dy kiEn Dgt KU); T' I dan s tham gia bão 

hem y t dat  92% ('Dir k/en dgt 87%, khóng dgt,); T' 1 tré em thró'i 5 tuôi suy dinh duong duth 10% ( 
Drkiën dgt,) ; So giuàng bnh/1 van  dan  dat  trên 25,8 gii.rng ('Dgt KU), TS' l lao dng qua dào tao  50% 

DQt KU); TS' l thôn, to dan phO van hóa 85% (Dqt KU); T' 1 gia dInh van hóa 90% (Dgt KH), Xây 
dirng 06 truOng dat  chuân QuOc gia 'Dgt KU). 
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1. Tip tic tp trung chi dto và t chüc thirc hin các thim vii chU yêu; các 
müi dt phá; các dê an, Kê hotch näm 2019, tr9ng tam là Chuang trInh cong tác 
cüa Ban Thu?mg vi Huyn üy và UBNID huyn ye phát triên kinh tê - xã hOi  näm 
2019; các dê an, kê hoach  thirc hin Nghj quyêt TW 6, 7 và TW 8; các ngành, dja 
phucmg, don vj barn sat khung ke hotch d chü dng tham muu UBND huyn 
theo tfrng linh vijc. 

2. Xây dirng và tp trung thirc hin Kê hoch diêu chinh D an tái cci cu 1ii 

ngành nông nghip, t chirc Co cu 1ti ngành nông nghip trong giai doan 2019-

2020 và nhüng 11am tip theo phü hçrp vi xu th phát trin, tr9ng tam là phát 

trin danh m1ic san phm nông nghip chü lijc trên dja bàn, gtn vâi chInh sách cüa 

các cp, khuyn khIch doanh nghip du tu, xây dçmg các chui san phm có cht 

luçing, khôi phitc và xay drng các chui lien kt, nâng cao giá trj trong san xut nông 

nghip, thüy san phü hçp thj tnrô'ng và thIch irng bin dM khI hu, tInh ctnh tranh 

cao d xây dirng san phrn OCOP rthm xây dimg và phát trin thucng hiu. 

- Trin khai hiu qua D an san xut vi He Thu và chun bj t& k hoach, ct 
thirc hin hiu qua san xuât v11 dông 2019, gop phân duy trI tang tru&ng nông 
nghip; trén Co si thrc te san xuât và kêt qua khào nghim, dê to chüc: Ch9n 
giông, mô hInh, loai  hmnh san xuât và dja bàn thun igi cho triên khai xay drng 
thuo'ng hiu lüa go Cam Xuyên. Tp trung cong tác phông chông djch bnh, khàc 
phiic han  han, xâm nhp man, dam báo on djnh san xuât. 

- Triên quyêt 1it các bin pháp cap bach phông chông dch tà 1cm Châu phi, 
trong do tp trung các giâi pháp khoanh vüng, không chê, xü l các ô djch phát 
sinh, lay lan; Rà soát, kiêm soát tong dan 1cm hin có d khuyên cáo và có giâi 
pháp kirn soát không tang dan, tái dan 1cm nhffiig 11th có nguy co büng phát djch 
cao; duy trI các cci si nái darn bào nguôn cung con giông sau khi djch bnh duqc 
kim soát; tang cumg các giài pháp tiêm phông cho dan gia süc, gia cam, xCr 1 
nghiem các don vj, cá nhân yêu kern trong thirc hin chi tieu k hoch d ra. 

- Triên khai các giãi pháp cap bach khàc phiic cánh báo cüa Uy ban Châu au 
v khai thác thüy san bat hqp pháp; hoàn thin và thrc hin hiu qua Dê an nâng 
cao chat luçmg nuôi trông thüy san trên dja bàn, trong do tp trung cho rnt sO mô 
hInh nuôi man, 1, nuôi nuác ngçt, de han rng, nâng cao hiu qua kinh te cüa 
lTnh vicc; Thirc hin tot cong tác kiêm tra, kiêrn soát hoat dng dánh bat thüy san, 
xir 1 nghiern các hành vi dánh bitt có tInh chat hüy diet  h sinh thai yà nguôn igi 
thüy san. 

- Chi tiêu môi tru&ng: T' 1 chit thai rtn do thj thrçic thu gom dat  97% (Dgt KU,); T 1 che phO rtrng 

dat trên 50% (Dgt KB). 

- Chi tiêu xây dirng nông thôn m&i: Co them 8 xä dt chun nOng thOn mOi (Tang them 3 xã so vái 

chi tiêu ddu nám,), trong do: Co 6 xä ye dIch tnrc 30/11/2019 ('Gám Quan, Cam Trung, Gámltnh, Cam 

Lóc, Cam Ha, coin ) và 02 xä hoàn thành den cuoi näm ('COrn Thjnh, COrn NhlrQ71g), phân dâu day 

nhanh tiên d xã Cam BInh dat  nông thôn mi kiêu mâu (Dgt KU); 2 xä dt chuân nâng cao; tat câ các xã 

dä dat  chuân cUng cô và gitf vCng các tiêu chI (Dqt KU). 
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- Rà soát thirc t, nghiên ciru, tIch circ 4n dng nhân dan phát triên mô hInh 
phát triên kinh tê, nâng cao kha nàng hap thu, phát buy hiu qua các chInh sách 
hin hành, (Nhát là Nghj quyêt 123/NQQ-HDND tinh ye chInh sách ho trçr khuyên 
khIch phát triên nOng nghip, nOng thOn gán vài xáy dy'ng NTM) và tmg buóc xây 
dirng chInh sách phát triên hang boa trong chê biên thüy hâi san, nghê muôi trên 
dja bàn. 

- Kin toàn Ban chi dao  phông chông thiên tai — TKCN, xây dirng và tp trung 
cao thirc hin các phuang an: Phông chông thiên tai TKCN, phông chng cháy 
rrng, dam bão chü dng, han  chê thiêt hai a mirc thâp nhât khi có tInh huông xay ra. 

3. Day manh  thirc hin chuang trinh milc tiêu quôc gia xây drng nông thôn 
mai, chinh trang do thj: 

Kiêm tra, chi dao  thuang xuyên kê ho?.ch  xây dimg nông thôn mcii các 
xâ, nhât là dôi vol các xà trong ké hoach ye dIch näm 2019; soát xét cong vic 
thu&ng xuyên, có phân cong nhim v%1 c1i the, theo dOi chi dao  cüng cô tat câ các 
tiêu chi dôi vOi xã dä ye dIch. To chirc theo hang tun vic don dc, dánh giá kt 
qua, tim bin pháp giüp các thôn quy hoach  xây dirng khu dan cu kiu mu dam 
bào tInh thông nhât và phát triên lâu dài; Tong kêt dê bô cOu kjp thOi nhàm thirc 
hiên dam bào tién d dê ra. 

Triên khai tong kêt 10 nàm xây dirng nông thôn mOi giai doan  20 10-
2019. Tp trung xây dçmg và thc hin D an huyn nOng thôn mOi, trin khai k 
hoach theo trng tiêu chI, dam bào ci the ye ni dung, l trInh, phü hçp vOi diêu 
kin nguOn hrc; To chirc 1p Quy hoach vüng huyn Cam Xuyên den 11am 2030, 
djnh huOng den näm 2050, dam bão chat luçmg và tiên d theo yêu câu Dê an 
huyn nông thôn mOi; Tiêp tiic day nhanh tiên dO 1p Quy hoach phân khu, quy 
hoach chi tiêt tai  các thj trân; tIch circ xüc tiên dâu tu, dông thOi buy dung mci 
nguôn 1?c  cho xay dirng chinh trang do thj. 

4. Phát triên cong nghip — TTCN: Rà soát, diêu chinh bô sung Dê an phát 
triên Cong nghip huyn den näm 2025; day nhanh tiên dO các dic an dâu tu cOng 
nghip, xây dimg chucrng trInh xiic tiên dâu tu vào Ciim cong nghip Bàc Cam 
Xuyên, Ciim cong nghip Cam Nhucing, gàn vOi triên khai hiu qua chInh sách 
phat triên cong nghip theo Dê an cüa tinh. 

5. Vê thucmg mai  — djch v11 - du ljch: Day math  thirc hin cuOc  4n dng 

ngithi Vit Nam uu tiên dung hang Vit Nam và tIch circ và kt ni và nâng cao 

hiu qua cOng tác xüc tin thuing mai  tiêu thii san phm san xu.t trên dja bàn; 

Tang cung cong tác kim tra thj trumg, an toàn thirc phm; Trin khai xây 

dirng các mô hInh ban hang dim lien kt vOi san xut. Xây dirng và thirc hin 

K hoach phát trin du ljch dn näm 2020, có giái pháp trng buOc phát trin 

các loai  hInh du ljch cong dng, trâi nghim, nhm thu hut du khách, mO rng 

không gian du ljch trên dja bàn huyn. Dy math  quàng bá tim náng du ljch; 

phát huy du ljch bin Thiên Cm lam tr9ng tam cho kt ni, phat trin các dim 

du ljch trên dja bàn vOi các thor du ljch trong tinh. 
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6. Tip tiic dy nhanh tin d giãi quyt thu tiic dt dai, nht là cp di GCN 
QSD dt truc 1980; rà soát qu dAt, diu chinh k hoach sic dung dAt, dAu tu 
xây dirng ha tang, nhm phát trin qu dAt i dan cu, tao  them ngun 1irc cho xay 
dmg nông thôn mth. Tp trung cao cong tác giài phóng mt bng, kjp thi bàn 
giao mt bang cho các dir an dAu tu dAy nhanh tin d thirc hin. Tang cung cong 
tác quail l dat dai, khoáng san, môi tru&ng, nht là kim tra, quãn 1 các dan vj 
khai thác tai  các mö, các tuyn dixng 4n chuyn tir mO dn khu dan cu, các diem 
tap kt kinh doanh vt lieu xây dirng, các trang trai  chän nuôi, nuôi trng thüy san. 

7. Tp trung cac giài phap d t chtrc t& diu hành và thu ngân sách näm 
2019; Don dôc day nhanh tiên d xây dirng các cong trInh kê hoach von dâu tu 
2019 và giâi ngân, nhât là cong trInh cong trInh tr9ng diem; cong trInh xây dimg 
nông thôn mdi, phân dâu giâi ngân 100% các nguôn vén trong näm 2019. 

8. Tiêp tiic phi hçp dan vj tu vn diu chinh Quy hoach  chung Thj trn Thiên 
Cam và vüng phii can; Quy hoach chi tiêt khu do thj hai ben Quôc 1 8 C, dam bào 
thun igi cho thu hut dâu tu dir an tr9ng diem và tao  tiên dê cho phát triên. Day 
nhanh tiên d l.p, trInh phé duyt thu tiic dâu tu CáC CáC dir an dang triên khai trên 
dja bàn (Khu do thj yen SOng H5i giai dogn 2; Khu dan cit dO thj nu't giao Cam 
Vinh, Khu dan cit dO thi Trán phi Thj trán Thiên ám) 

9. Tp trung xây dirng duing giao thOng, rãnh thoát nuic, kênh muang ni 
dông theo ca chê xi mäng dam bão hoàn thành kê hoach näm 2019. 

10. Tang cung rà soát HTX, t hgp tác, trin khai các giài pháp xir 1 các 
HTX hoat  dng yêu kern, hoat dng không dung pháp 1ut, tirng buc nâng cao 
chat lugng hoat dng cüa h thông HTX, THT trên dja bàn. 

11. T chüc thirc hin có hiu qua các phong trào van hóa, th thao; nâng 
cao chat luçmg các hoat  dng thông tin, truyên thông; Chân chinh cong tác quãn 
1 nhà nuc v 1 hi, quán trit thirc hin nghiêm Chi thj so 05/CT-TTg ngày 
09/02/2018 cüa Thu tung ChInh phü ye day manh  thçrc hin nêp sOng van 
minh trong vic cithi, vic tang. 

12. Xây dirng hoan thin và thirc hin hiu qua Dê an sap nhp trung theo 
D an sap nhâp xà. Chun bi t& các diu kiên d thirc hiên k hoach näm hoc mi 
2019-2020, dc bit chü dng vic luân chuyn, sp xp di ngü giáo viên dam 
bâo can di, n djnh cho nãm h9c tOi; Chü trçng bi du6ng di ngü, dáp iimg yêu 
cu di mâi chuang trInh giáo dye; d xut kin nghj cp tren các bin pháp khc 
phc nhftng bt cp v b trI di ngü trong thai gian qua, nht là di vi k toán 
khi mm non; T chuc dy he, tuyn sinh nhà tré, lap 1 darn bào ni dung, tin 
d k hoach. Dy nhanh tin dt xây dçrng truông chun quc gia, gn mcii miic 
tiêu xây dirng nông thôn m&i cüa dja phuang, dam bão các diu kin co sa 4t 
chit, trang thit bj phiic v1i dy và hoc. Lam t& cong tác tu vn, phân 1ung ngh 
nghip, khuyn hçc, khuyn tài, xây dirng xã hi hçc tsp. 
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13. Tiêp t1Tc thirc hin các giâi pháp nâng cao chat luqng khám chtra bnh, 
dc bit là h thông y tê co s; thixc hin hiu qua tiêp nhn và chuyn giao k 
thut, triên khai các giài pháp nâng cao chat lugng khám chüa bnh. Lam t& Cong 
tác phông chông djch bnh, bão dam an toàn VSTP. Tang cithng cong tác phông 
chông, khOng dê djch lan xây ra trên da bàn, dc bit phát hin sam, khng ch, 
không dê djch lan xây ra trên dja bàn. 

14. To chüc thirc hin kjp thai các chInh sách giãm nghèo, an sinh xã hi, 
triên khai dOng b, có hiu qua kê hoach giàm nghèo ben vimg giai dotn 2016-
2020. Lam tOt cOng tác phOi hçp xüc tiên hcip tác xuât khâu lao dng, dào tao 
nghê, tii van nghê và giài quyêt vic lam. 

15. Day manh  cài each hành chInh, sap xêp tinh gián to chüc b may theo 
tinh than Nghj quyêt sO 18, sO 19 cüa Hi nghj Trung uong 6; Day nhanh vic 
hoàn thin và tp trung th?c hin Dê an sap nhp xã, sap nhp trithng h9c, dam 
bão sam on djnh, hoat  dng hiu qua sau sap nhp. Tang cuang irng dçtng cong 
ngh thông tin vào quãn l hành chInh; vn hành hiu qua Trung tam hành chInh 
cOng cap huyn, dông thai tang cuang kiêm tra chân chinh, chi dao  nâng cap trang 
thiêt bj, nâng cao hiu qua hoat  dng mt ctta, mt cOa lien thông và thirc hin 
cOng vii cüa can b cOng chüc a các don vj và dja phuong, có bin pháp xir 1, 
khàc phiic nhüng han  chê trong thai gian qua, nhât là chap hành k5 lut, ki cuo'ng 
hành chInh. 

16. Tiêp tçic nâng cao chat lug cong tác thanh tra, kiêm tra, phông chông 
tham nhüng, lAng phi; Tang cuang kiêm tra vic thrc hin các kêt 1ut và xi1 l 

nghiêm tüc các kêt lun cüa Kiêm toán, các doàn thanh tra cac cap. To chüc tOt 
cOng tác tiêp dan, giài quyêt kjp thai các don thu khiêu nai  to cáo cüa cOng dan; 
xir l dirt diem các vi vic ton d9ng kéo dài. 

17. Duy tn chê d trirc ban, trirc sn sang lirc luçmg lrng phó vói các tmnh 
huông xây ra trên dja bàn. Chü dng 11am chAc tInh hInh, gän vOi phát huy hiu 
qua phong trào toàn dan bão v an ninh TO quôc, nâng cao vai trô chInh quyên co 
s& trong phát hin, giái quyêt kjp thai, dam bào an ninh trt tir trên dja bàn; Phông 
ngüa, dâu tranh có hiu qua vói các loai ti pham và vi pham pháp lut. Kiên 
quyêt dâu tranh, trân áp, trit phá các loai, ô nhóm ti pham và t nan  xA hi. Tang 
cu&ng các bin pháp, thirc hin hiu qua Dê an dam bâo trt tir ATGT giai doan 
2019-2020. 

UBND huyn d nghj các cp, các ngành, các t chüc chInh tr xA hi tang 
cu&ng sir phOi hçp dOng b, dê huy dng sue manh  cüa cá h thông chInh tr, tao 
sir doàn kt, nhât tn, dông lông trong toàn Dang b, toàn dan, quyêt tam thcrc hin 
thäng lçi cac miic tiêu kinh tê - xA hi nam 2019 dA dé ra./.j— 

No'i nhân: 
- UBND tinh; 
- TT. Huyn uS', TT. HDND huyn; 
- Chü tjch, các PCT UBND huyn; 
- UBMTTQ và các Doàn the huyn; 
- Dai biêu HDND huyn; 
- Các phông, ban, c quan, don vi; 
- UBND các xã, thj trn; 
- Liru: VT. 

15 



KET QUA THIXC HhIN CAC CII! TIEU CHU YEU 6 THANG DAU NAM 2019 
(Kern theo Báo cáo KTXH 6 tháng &u nárn 2019) 

T 
T 

Chi tiêu Do'fl Vi 

TH6 
tháng 
11am 
2018 

Näm 2019 
Dir kin TH các chi 
tiêucãnäm2019 

KH 
2019 

Uó'c thurc 
hiên 6 
tháng 

So vói 
nàm 2018 

(%) 

So vói 
KH(%) 

CM tiêu 
côn1ii 

1(11 Tang 
trtrông 

2019 (%) 

Dr kin 
khã náng 

1 Tang trtrO'ng giá trj san xuât % 12 16 15.3 16.3 Iat 

Tong giá trj san xut (Giá so sánh 2010) T dlng 3,203 7,851 3,693 115.3 47.04 4,158 116.3 Dat 

Trongdó: -Nong,Lam,Ngunghip Tdng 1,110 2,730 1,170 105.4 42.86 1,560 110.1 KhongDt 

- Cong nghip, TTCN, xay dirng T dng 890 2,230 1,080 121.3 48.43 1,150 122.5 Vuot 

- TM - DV, Du ljch + Thu khác T' dông 1,203 2,891 1,443 120.0 49.91 1,448 118.0 Vuot 

Tong giá trj san xuiit (Giá HH) T dông 4,609 11,290 5,324 115.5 47.15 5,966 116.7 Dit 

TrongdO: -Nong,Lam,Ngunghip Tdng 1,531 3,765 1,614 105.4 42.86 2,151 110.1 

-Côngnghip,TTCN,xâydirng T'dng 1,238 3,102 1,502 121.3 48.43 1,600 122.5 

- TM - DV, Du lich + Thu khác T dông 1,840 4,423 2,208 120.0 49.91 2,215 118.9 

Tëing thu nhp theo giá so sánh (nàm 2010) T dông 1,966 4,811 2,280 116.0 47.39 2,531 116.0 

Trong dO: - Nong, Lam, Ngi.r nghip T dng 589 1,448 621 105.4 42.86 827 110.1 

- Cong nghip, TTCN, xay drng T dông 523 1,310 634 121.3 48.43 676 119.7 

-TM-DV,Duljch+Thukhác Tdông 854 2,053 1,025 120.0 49.91 1,028 118.0 

Ting thu nhp theo giá hin hành T dông 2,800 6,850 3,256 116.3 4754 3,593 116.1 Dat 

.Trong do: - Nong, Lam, Ngu nghip T dông 774 1,905 816 105.4 42.86 1,088 110.0 Không D?t 

-Congnghip,TTCN,xaydrng Tdng 754 1,890 915 121.3 48.43 975 119.5 Vuçrt 

-TM-DV,Du1jch;thunhpkhác T'dng 1,271 3,055 1,525 120.0 49.91 1,530 118.0 Vuot 



2 Tong giá trj dâu tir toàn xã hi T dông 444 1,350 1,000 225.2 74.07 350 108.0 Vir 
Tng giá trj dâu tir XDCB trên dja bàn T dông 121 337 194 160.5 57.57 143 101.4 

a Cá'phuyçn,xdquánl Tjdng 114 322 184 161.6 57.14 138 100.5 
- Ngân sách trung uo'ng, tinh T dng 15 75 25 166.7 33.33 50 101.6 
-Ngansáchhuyn Tdng 48.85 102 74 151.5 72.55 28 99.7 
-Ngânsáchxã,dandonggop dng 50 135 85 170.0 62.96 50 102.0 
- Vn nirOc ngoài (ODA) 7)> dng 0 10 0 0.00 10 

b Dyándoc4trenquánlj 7)>dng 7 15 10 142.9 66.67 5 125.0 
3 Thu ngân sách trên dja bàn Tj dông 101 189.4 126.5 125.2 0.67 63 1.19 Vuçrt 
4 Thu nhp blnh quail du ngirôi Trdglnam 18 41 21 116.7 51.22 20 117.1 Dtt 
S GTSX trên doii vj din tIch Trdg/ha 90 95 95 102.2 96.84 105.6 Dat 
6 San hrç'ng hrong thirc Van tan 5.41 10 5.33 98.5 53.30 4.67 98.0 Dtt 

Giao thông nông thôn Km 34.8 78.238 24.34 69.9 31.11 54 98.9 Dat 
Xây dirng 1KM, rãnh thoát nithc Km 18.9 38.34 4.93 26.1 12.86 33 80.4 Dat 

II CM tiêu xã hôi 
1 T l thôn, ti dan phô van hoá % 82 85 85 Dat 
2 T l gia dInh van hóa, % 85 90 90 Dat 

T l gia dlnh th thao % 40 41.4 41.4 Dat 
3 Xây dirng mói 6 tru*ng d3t chun Quc gia Trtrông 3 6 6 Dtt 

Co 25 xA dat  chuân quôc gia v y tê giai doan 
2011-2020 (Dat) Xã 25 27 27 27 Dat 

4 S gitrôlig bnh/1 van  dan % 25.8 25.8 25.8 25.8 Dat 
5 T l tré em dtrói 5 tui suy dinh diröng % <10% <10% <10% <10% Dat 
6 Giãm t3 l ho ngheo theo chuân mOi % 1-2 1-2 1-2 Dat 
7 Giãi quyt vic lam ngiiñ 1200 2000 1750 2000 Vuçt 
8 Tang t l lao dng qua dào tao % 44 50 47.8 50 Dat 
9 T l ngtrôi dan tham gia BHYT % 82 92 92 Dat 

III CM tiêu xây diyng nông thôn mó'i 0 
1 Xä dat chun NTM xà 0 5 5 Vut 
2 xä dat  nông thôn mOi kiêu mâu Xä 0 1 1 Dat 
3 Xä dat  chun nâng cao xã 0 2-3 2-3 Dat 
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