
PHỤ LỤC 
       (Kèm theo Báo cáo số 454/BC-UBND ngày 09/12/2020 của UBND huyện Đại Lộc) 

 

Các chỉ tiêu chủ yếu 

Năm 2020 
Dự kiến  

năm 2021 NQ đề ra 
Kết quả thực 

hiện 
So sánh  

I. Trên lĩnh vực kinh tế:     

1. Tổng giá trị sản xuất 

tăng: Trong đó: 
Tăng 12% Đạt 96,02% 

Giảm 3,98% 

(chưa đạt) 
Tăng 12% 

+ CN-TTCN-XD: 
Tăng 13% Đạt 95,7% 

Giảm 4,3% 

(chưa đạt) 
Tăng 12-13% 

Giá trị CN-TTCN phần 

huyện quản lý Tăng 14% Đạt 95,35% 
Giảm 4,65% 

(chưa đạt) 
Tăng 14% 

+ TM-DV: Tăng 14% Đạt 93,21% 
Giảm 6,79% 

(chưa đạt) 
Tăng 14% 

+ Nông – lâm nghiệp: Tăng 4,5% Tăng 4,03% Chưa đạt Tăng 4,0% trở lên 

2. Tỷ trọng ngành chăn 

nuôi chiếm:  
Chiếm 40% 39,7% Xấp xỉ đạt Chiếm 40% 

 

3. Thu phát sinh kinh tế 

trên địa bàn tăng: 

Tăng 10% so với 

thực hiện năm 

2019 

Đạt 82% dự toán 

Giảm 14% so 

với năm 

2019 

Tăng 10% so với 

thực hiện năm 

2020 

II. Trên lĩnh vực văn hóa – 

xã hội: 
    

1. Công nhận xã đạt chuẩn 

văn hóa nông thôn mới, 

thị trấn đạt chuẩn văn 

minh đô thị 

9- 11 xã, thị trấn 12 xã, thị trấn Vượt 9-10 xã, thị trấn 

2. Công nhận thôn, khu 

phố văn hóa: 

85- 90% số thôn, 

khu phố 
88,5% Đạt 80 - 85% 

3. Công nhận cơ quan, 

đơn vị, doanh nghiệp đạt 

tiêu chuẩn văn hóa 

95% trở lên số cơ 

quan, đơn vị, 

doanh nghiệp 

95,12% Đạt 95% trở lên 

4. Công nhận gia đình 

VH: 

90 – 92% số gia 

đình 
92,55% Vượt 90 - 92% 

5.  Xây dựng Trạm y tế đạt 

chuẩn QG NTM 
01 trạm 01 trạm Đạt 

Duy trì chất 

lượng trạm y tế 

đạt chuẩn quốc 

gia 

6. Tỷ lệ tham gia BHYT toàn 

dân 
95% 96,94% Vượt 96% 

7. Xây dựng trường đạt 7 trường đạt chuẩn Hiện nay đã được Dự kiến vượt 8 trường đạt 
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chuẩn quốc gia: công nhận 2 

trường. Dự kiến 

đến cuối tháng 12 

được thêm 6 

trường 

1 trường chuẩn mức 1; 

mức 2 sau 5 năm 

và đạt kiểm định 

giáo dục cấp độ 3 

8. Giảm tỷ suất sinh thô: 
Giảm tỷ suất sinh 

thô 0,2‰ 
Tăng 0,13‰ Chưa đạt Giảm 0,2‰ 

9. Giảm tỷ lệ trẻ em SDD 

dưới 5 tuổi  

Giảm tỷ lệ trẻ em 

SDD dưới 5 tuổi 

thể nhẹ cân: 0,2% 

- Tỷ lệ trẻ em 

SDD thể nhẹ cân 

giảm còn 6,54 %, 

(giảm 0,39% so 

với 2019) 

-  Tỷ lệ trẻ em 

SDD thể thấp còi 

giảm còn 14,1%, 

giảm 0,67% so 

với năm 2019 

Vượt 

Giảm tỷ lệ trẻ em 

suy dinh dưỡng 

dưới 5 tuổi thể 

thấp còi 0,3% 

10. Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 
Giảm 0,5%-0,7% 

(210-300 hộ) 

Đang điều tra, dự 

kiến đạt chỉ tiêu 

nghị quyết đề ra. 

 
Giảm  hộ nghèo 

200- 250 hộ)  

11. Tạo việc làm 

Trong đó: xuất khẩu lao 

động 

1.500 - 1.700 lao 

động.  

Trong đó: xuất 

khẩu: 100 lao động 

1.500 lao động 

Trong đó: xuất 

khẩu: 185 lao 

động 

Đạt 

 

 

1.500 - 1.700 lao 

động.  

 

  

12. Chỉ tiêu giao quân, 

Xây dựng xã vững mạnh 

về QP-AN. 

 

Hoàn thành 100% 

chỉ tiêu giao quân. 

Xây dựng 100% xã 

vững mạnh về QP-

AN 

Hoàn thành 100% 

chỉ tiêu giao 

quân. 

Đạt 

 

 

Hoàn thành 100% 

chỉ tiêu giao 

quân.  

III. Chỉ tiêu về môi 

trường 
    

Tỷ lệ độ che phủ rừng:  55,2%  54,7% 

Tỷ lệ hộ dân nông thôn 

sử dụng nước hợp vệ 

sinh:  

 100%  100% 

Tỷ lệ hộ dân đô thị sử 

dụng nước sạch: 
 98%  Trên 95% 

IV. Xây dựng nông thôn 

mới 
    

- Đạt chuẩn xây dựng 

NTM 

01 xã (Đại Hưng) 01 xã (Đại Hưng) Đạt 

01 xã đạt chuẩn 

NTM nâng cao 

(Đại Quang) 

05 thôn đạt chuẩn 

KDC NTM kiểu 

mẫu 
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