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SỐ 

TT

TÊN CHỈ TIÊU KINH 

TẾ XÃ HỘI

KẾ HOẠCH NĂM 

2022

KẾT QUẢ THỰC 

HIỆN ĐẾN 

15/6/2022

TỈ LỆ 

(%)

TỈ LỆ 

(%) so 

với cùng 

kỳ 2021

Ghi chú

I Chỉ tiêu về kinh tế

Thương mại - Dịch vụ 

70,1%

Công nghiệp - Xây 

dựng 26,9%

Nông, lâm nghiệp và 

Thủy sản 3,0%.

2

Giá trị sản xuất công 

nghiệp, tiểu thủ công 

nghiệp theo giá hiện 

hành

363,55 tỷ đồng 167,5 tỷ đồng 46 94.6

3

Tổng mức lưu chuyển 

hàng hoá và doanh thu 

thương mại dịch vụ:

5.409 tỷ đồng 2.130,532 tỷ đồng 40.00 80

4
Giá trị sản xuất nông 

nghiệp
233 tỷ đồng 113,8 tỷ đồng 48.80 101.6

5

Tổng sản lượng lương 

thực có hạt
10.870 tấn 5.891,7 tấn 54.20 102

6

Tổng giá trị sản phẩm 

ngành chăn nuôi (hiện 

hành)

61,3 tỷ đồng 35,64 tỷ đồng 58 127

7

Giá trị sản phẩm thu 

được trên lha đất trồng 

trọt, mặt nước nuôi 

trồng thủy sản

89,1 triệu đồng/ha 48,9 triệu đồng 54,9 100.2

564,9 tỷ đồng 119,483 tỷ đồng 21.20%

BIỂU KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU KTXH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

So sánh với nội dung Nghị quyết số 44 /2021/NQ-HĐND ngày 23/12/2021 của HĐND Thành phố

1 Cơ cấu ngành kinh tế Đánh giá cuối năm

PHỤ LỤC SỐ 01

Thu ngân sách nhà nước8
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Trong đó thu tiền sử 

dụng đất 267,4 tỷ 

đồng

53,47 tỷ đồng 19.9

9
Thành lập mới hợp tác 

xã
02 HTX 1 HTX 50% 100%

10

Xây dựng Nông thôn 

mới

Phấn đấu 01 xã đạt 

chuẩn nông thôn mới 

nâng cao (Hưng Đạo); 

Duy trì và nâng cao 

chất lượng 04 tiêu chí 

nông thôn mới (Vĩnh 

Quang); Duy trì và 

nâng cao chất lượng 

05 tiêu chí nông thôn 

mới (Chu Trinh)

(chưa đến kỳ đánh 

giá) - Cuối năm đánh 

giá

Trung ương 

đã ban hành 

bộ tiêu chí 

mới 

II
Các chỉ tiêu văn hóa - 

xã hội

1
Chỉ tiêu về giáo dục - 

đào tạo

Công nhận mới 01 

trường đạt chuẩn quốc 

gia; Công nhận kết 

quả duy trì chất lượng 

08 trường đạt chuẩn 

quốc gia giai đoạn 

2017-2022

Ban hành kế hoạch 

số 68/KH-UBND 

ngày 03/3/2022; 

Công nhận kết quả 

duy trì chất lượng 03 

trường đạt chuẩn 

quốc

37.5

Duy trì tỷ lệ suy dinh 

dưỡng trẻ em dưới 5 

tuổi

10,50%; Đang duy trì 

Tỷ lệ tăng dân số tự 

nhiên
8% - 0,9% Đang duy trì 

Giảm tỷ suất sinh 0,04 ‰ Đang duy trì 

Tỷ lệ gia đình đạt 

chuẩn văn hoá đạt: 

86%

Đánh giá cuối năm

Tỷ lệ tổ, xóm đạt 

chuẩn văn hoá đạt: 

63%

Đánh giá cuối năm

Tỷ lệ cơ quan, đơn vị 

đạt chuẩn văn hoá đạt: 

95%.

Đánh giá cuối năm

Thu ngân sách nhà nước8
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3 Chỉ tiêu văn hoá
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4 Tỷ lệ hộ nghèo

Giảm 10% trên tổng 

số hộ nghèo được rà 

soát (theo chuẩn 

nghèo đa chiều giai 

đoạn 2022-2025)

Hộ nghèo 228 hộ

5 Giải quyết việc làm mới 1.930 lao động 1051 lao động 54.46

6 Chỉ tiêu du lịch

Phấn đấu du khách 

đến với thành phố 

Cao Bằng: 150.000 

lượt người

48,615 lượt người 32.41

III
Chỉ tiêu quản lý đô 

thị, môi trường

Tỷ lệ hộ dân cư khu 

vực thành thị (8 

phường) được sử 

dụng nước sạch đạt 

trên 99,32%;

Tỷ lệ cải 

tạo phát 

triển đạt 

26,7%

 Tỷ lệ hộ dân khu vực 

nông thôn (03 xã) 

được cấp nước sinh 

hoạt hợp vệ sinh đạt 

100%. Trong đó được 

cấp nước sạch trên 

81,6%,

Tỷ lệ cấp 

nước 

hợp vệ 

sinh đạt 

79,8%

Tỷ lệ chất thải rắn 

sinh hoạt được thu 

gom và xử lý toàn 

thành phố đạt 96,7%

đối với khu vực nông 

thôn đạt 93%

Chỉ tiêu về nước sạch

Đã xây dựng báo cáo 

Tổng kết công tác 

năm 2021 và triển 

khai kế hoạch công 

tác bảo vệ môi 

trường năm 2022 

Cải tạo và phát triển 

mạng lưới cấp nước: 

 - Tuyến ống cấp 3 tổ 

3+4 (cũ) phường Hợp 

Giang 

 - Tuyến ống cấp 3 

phố Nguyễn Du tổ 31 

(cũ)

1

2 Chỉ tiêu xử lý chất thải
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Tỷ lệ thu gom, xử lý 

chất thải y tế: 100%

vỏ bao bì thuốc bảo 

vệ thực vật tại 03 xã 

NTM: 100%.

(-) Lắp đặt mới điện 

chiếu sáng công cộng 

cho 60 ngõ, xóm, 

tương ứng với 

530/664 ngõ.

 - Đã ban hành quyết 

định chỉ định thầu;

 - Đã bàn giao vật tư 

điện chiếu sáng cho 

các xã, phường gồm: 

360 cột điện, 37 cần 

đèn

66/60 

ngõ

(-) Trồng mới 1000 

cây xanh đô thị
425 cây 42.5

(-) Duy trì 15 tuyến 

phố văn minh đô thị 

đã được công nhận; 

xây dựng mới 08 

tuyến phố văn minh 

đô thị, công nhận 04 

tuyến phố văn minh 

đô thị.

 - Đã tổ chức cuộc 

họp Triển khai công 

tác quản lý trật tự đô 

thị năm 2022; tình 

hình duy trì và triển 

khai thực hiện các 

tuyến phố văn minh 

đô thị trên địa bàn; 

triển khai nhiệm vụ 

cụ thể đến từng 

phường xã xây dựng 

kế hoạch thực hiện 

duy trì các tuyến phố 

được công nhận và 

thực hiện xây dựng 

các tuyến phố VMĐT 

mới. 

- Tổ chức họp đánh 

giá, công nhận tuyến 

phố VMĐT vào cuối 

năm

3

Tiếp tục hoàn thiện các 

tiêu chí hạ tầng kỹ thuật 

đô thị theo yêu cầu của 

đô thị loại II

Đã xây dựng báo cáo 

Tổng kết công tác 

năm 2021 và triển 

khai kế hoạch công 

tác bảo vệ môi 

trường năm 2022 

2 Chỉ tiêu xử lý chất thải
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4

Xây dựng hoàn thành 

đường giao thông nông 

thôn (theo hình thức nhà 

nước hỗ trợ nhân dân 

cùng thực hiện)

Xây dựng hoàn thành 

3km đường giao 

thông nông thôn (theo 

hình thức nhà nước hỗ 

trợ Nhân dân cùng 

thực hiện)

 Đã tổng hợp nhu cầu 

thực hiện năm 2022 

đối với đường GTNT 

(ước tính 12km);

5

Nâng cấp các tuyển 

đường (đường cấp tỉnh, 

cấp huyện) do UBND 

thành phổ quản lý trong 

năm 2021

Cải tạo, nâng cấp 2 

km các tuyến đường 

(đường cấp tỉnh, cấp 

huyện) do UBND 

thành phố quản lý.

 - Đã giao các Chủ 

đầu tư thực hiện lập 

hồ sơ thiết kế công 

trình với tổng chiều 

dài khoảng 3,8km;

 - Đang thẩm định 

phê duyệt hồ sơ, dự 

kiến đầu thầu trong 

tháng 6/2022

6
Duy trì tỷ lệ che phủ 

rừng
47%

Đầu năm 2022 theo 

số liệu Hạt kiểm lâm 

TP cập nhận diễn 

biến rừng, tỷ lệ che 

phủ rừng của Thành 

phố đạt 46,02%.

Đã ban hành công 

văn chỉ đạo tăng 

cường công tác bảo 

vệ và phát triển rừng 

và trồng cây nhân dịp 

xuân Nhâm Dần năm 

2022 và Kế hoạch 

thực hiện công tác 

quản lý, bảo vệ, phát 

triển rừng và triển 

khai thực hiện Đề án 

"trồng một tỷ cây 

xanh giai đoạn 2021-

2025" trên địa bàn 

Thành phố năm 2022 

(trong đó đã giao 

nhiệm vụ cụ thể cho 

các đơn vị liên quan 

thực hiện) 

97.91 97.85

Công văn số 

217/UBND-

KT ngày 

28/01/2022, 

KH số 

61/KH-

UBND ngày 

28/02/2022

IV
Chỉ tiêu về cải cách 

hành chính

1

Đã ban hành KH và 

triển khai các nhiệm 

vụ theo kế hoạch. 

Đánh giá cuối năm

KH số 

14/KH-

UBND ngày 

18/01/2022

Phấn đấu chính quyền thành phố và 11 phường, 

xã đạt chính quyền điện tử mức độ 3 trở lên
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2

Đã ban hành KH và 

triển khai các nhiệm 

vụ theo kế hoạch

KH số 

91/KH-

UBND ngày 

28/3/2022

Phấn đấu xếp hạng 03 trở lên trong toàn tỉnh về 

thực hiện Bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp 

huyện (DDCI)


