
PHỤ LỤC 
(Kèm theo Báo cáo số 453/BC-UBND ngày 09/12/2020 của UBND huyện Đại Lộc) 

 
Stt 

Nội dung 

Chỉ tiêu NQ 

HĐND giai đoạn 

2016-2020 

Kết quả 

thực hiện 

Chỉ tiêu NQ 

HĐND giai đoạn 

2021-2025 

I Chỉ tiêu về kinh tế    

1 Tổng giá trị sản xuất 12-13%/năm BQ tăng 9,15%/năm 
BQ tăng 12-

13%/năm 

2 
Giá trị sản xuất ngành CN - 

TTCN - xây dựng  
13-14%/năm 

tăng bình quân 

9,83%/năm 

12-13%/năm 

 
Trong đó, CN-TTCN phần 

huyện quản lý 
14-15%/năm tăng 10,64% 13-14%/năm 

3 
Giá trị sản xuất ngành TM - 

DV - DL 
14-15%/năm tăng 10,19%/năm 13-14%/năm 

4 
Giá trị sản xuất ngành Nông 

- Lâm - Thủy sản  
4-4,5%/năm 4,49%/năm 4-4,5%/năm 

 

Tỷ trọng chăn nuôi (kể cả  

thủy sản) trong nội bộ 

ngành nông nghiệp 

40% đạt 39,7% 
Đến năm 2025 là 

42% 

5 

Cơ cấu kinh tế: ngành CN-

TTCN-XD; TMDV; nông-

lâm- thủy sản 

65,7- 23,3-11 62,1-25,4-12,6 64-28,5-7,5 

6 Thu phát sinh kinh tế 10-12%/năm Tăng BQ 3,2%/năm 10%/năm 

7 

Xây dựng nông thôn mới 

 

 

 

 

Có trên 75% số 

xã đạt chuẩn 

nông thôn mới 

Đến năm 2020 có 

13/17 xã đạt chuẩn 

nông thôn mới đạt tỷ 

lệ 76,5% 

17/17 xã 

 

Trong đó:   Có 01 xã đạt chuẩn 

NTM kiểu mẫu (Đại 

Hiệp), 02 xã đạt 

chuẩn NTM nâng 

cao (Đại Hiệp, Đại 

Thắng), 20 khu dân 

cư NTM kiểu mẫu  

12 xã đạt chuẩn 

NTM kiểu mẫu, 

30% xã đạt chuẩn 

NTM nâng cao, 

40 khu dân cư 

NTM kiểu mẫu 

II Chỉ tiêu về xã hội    

1 Giải quyết việc làm mới 

1.500-1.700 lao 

động/năm 

 1.500 lao động/năm. 

Trong đó XK lao 

động: 750 người 

1.200 -1.500 lao 

động/năm. 

Mỗi năm xuất 

khẩu 100 lao 

động  

2 Tỷ lệ hộ nghèo  

Đến năm 2020 

còn 2%, trừ đối 

tượng BTXH 

Tỷ lệ hộ nghèo giảm 

còn 3,43% (năm 

2019). Năm 2020, dự 

kiến đạt chỉ tiêu NQ 

năm đề ra (giảm từ 

0,5-07%)  

Phấn đấu đến năm 

2025 không còn 

hộ nghèo (trừ các 

hộ nghèo thuộc 

chính sách 

BTXH) 

3 

Giảm tỷ suất sinh thô  Hằng năm giảm 

0,15-0,2‰ 

- Năm 2016 giảm 

0,27‰ 

- Năm 2017 giảm 

0,78‰  

- Năm 2018 giảm 

2,32‰  

- Năm 2019 tăng 

Hằng năm giảm 

<0,2‰ 



 

 

2 

2 

0,54‰   

- Năm 2020 tăng 

0,13‰ 

4 

Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng  Tỷ lệ trẻ em suy 

dinh dưỡng thể 

nhẹ cân hằng 

năm dưới 8% 

- Tỷ lệ trẻ em SDD 

thể nhẹ cân giảm còn 

6,54 % 

-  Tỷ lệ trẻ em SDD 

thể thấp còi giảm còn 

14,1% 

Hằng năm, giảm 

tỷ lệ trẻ em suy 

dinh dưỡng dưới 

5 tuổi thể nhẹ 

thấp còi 0,3 % 

5 
Xây dựng trạm y tế đạt 

chuẩn quốc gia  
18/18 16/18 18/18 

6 

Xây dựng thôn, khu phố, gia 

đình, cơ quan đơn vị, doanh 

nghiệp đạt chuẩn văn hóa 

Đến năm 2020 

có: 65 - 70% số 

thôn, khu phố; 

trên 95% cơ quan 

đơn vị, doanh 

nghiệp; 87- 90% 

số gia đình đạt 

chuẩn văn hóa; 

45-50% số tộc họ 

đạt chuẩn văn 

hóa  

Có 88,5% số thôn, 

khu phố; 95,12% số 

cơ quan đơn vị, 

doanh nghiệp; 

92,55% số gia đình 

đạt chuẩn văn hóa; 

12 xã, thị trấn đạt 

chuẩn văn hóa nông 

thôn mới và đô thị 

văn minh; 

45,13% số tộc họ đạt 

chuẩn văn hóa 

có 85 - 90% số 

thôn, khu phố; 

95% trở lên số cơ 

quan đơn vị, 

doanh nghiệp; 90 

- 92% số gia đình 

đạt chuẩn văn hóa 

7 
Tỷ lệ người dân tham gia 

BHYT  
95% 96,94% 97% 

IV Các chỉ tiêu về môi trường    

1 Tỷ lệ độ che phủ rừng đạt 56% 54,9% 55% 

2 
Tỷ lệ hộ dân nông thôn sử 

dụng nước hợp vệ sinh 98% 100% 100% 

3 
Tỷ lệ hộ dân đô thị được 

cung cấp nước sạch 
80% 98% 95% 

V 
Các chỉ tiêu về quốc phòng 

– an ninh 
   

1 
Xây dựng 100% xã, thị trấn 

vững mạnh toàn diện  100% Đạt 77,7 %  Đạt 83,3 %  

2 Giao quân hằng năm 100% 100% 100% 

 

 


