
UBND huyện Vụ Bản triển khai Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển 

KT –XH và dự toán ngân sách Nhà nước năm 2022 

Sáng ngày 21 tháng 12 năm 2021, UBND huyện Vụ Bản tổ chức hội nghị 

triển khai Nghị quyết HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển KT –XH và dự toán 

ngân sách Nhà nước năm 2022. 

 

Toàn cảnh hội nghị 

  

Đồng chí Nguyễn Khắc Xung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện 

chủ trì hội nghị. 

Dự hội nghị có đồng chí Lại Hồng Quý - Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, 

Phó Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Phạm Ngọc Chi - Ủy viên Ban Thường vụ 

Huyện ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND huyện; đồng chí Đỗ Văn Kỳ - Phó Chủ 

tịch UBND huyện; các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ huyện; thủ trưởng các 

cơ quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện và của tỉnh đóng trên địa bàn; các đồng chí 

Bí thư Đảng uỷ và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trong huyện. 



 

Các đại biểu dự hội nghị 

  

Tại hội nghị, UBND huyện đã triển khai nhiệm vụ phát triển KT –XH của 

huyện năm 2022 theo Nghị quyết Kỳ họp thứ tư HĐND huyện khóa XX. Theo đó, 

trong năm tới, huyện Vụ Bản tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả các giải pháp 

chủ yếu cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển doanh nghiệp. Tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng NTM nâng cao, 

kiểu mẫu. Huy động tối đa các nguồn lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Ưu tiên đầu 

tư xây dựng kết cấu hạ tầng của huyện theo hướng hiện đại, đồng bộ. Chú trọng phát 

triển văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tỉnh thần của Nhân dân. Quản lý 

chặt chẽ đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường. chủ động các biện pháp phòng, chống 

thiên tai. Đẩy mạnh chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư, kinh 

doanh thuận lợi, khơi thông các nguồn lực cho phát triển. Đảm bảo tốt an sinh xã hội, 

an toàn vệ sinh thực phẩm, quan tâm xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ nghèo. Đảm bao 

quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Làm tốt công tác thông 

tin, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận xã hội, tập trung phát triển kinh tế theo tinh thần 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXII đã để ra. 



 

Đồng chí Đỗ Văn Kỳ - Phó Chủ tịch UBND huyện trình bày kế hoạch của UBND 

huyện thực hiện nhiệm vụ KT-XH năm 2022 

  

Về các chỉ tiêu cơ bản, huyện Vụ Bản phấn đấu đạt tốc độ tăng giá trị sản xuất 

15,3%. Thu nhập bình quân đầu người 70 triệu đồng/năm. Cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất nông nghiệp sau dồn điền đổi thửa 7.500 giấy. Về các chỉ tiêu xã 

hội, trong năm 2022, huyện Vụ Bản phấn đấu nâng tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 

95%. Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo quy định hiện hành còn 1,23%. Chỉ tiêu xây dựng 

NTM phấn đấu có từ 2 đến 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, từ 1 đến 2 xã đạt chuẩn 

NTM kiểu mẫu và từ 7 đến 10 thôn, xóm, tổ dân phố đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 



 

Đồng chí Quyền Trưởng phòng Tài chính – Kế hoạch huyện trình bày báo cáo phân 

bổ dự toán ngân sách huyện năm 2022 

  

Cũng tại hội nghị, UBND huyện đã đánh giá tình hình thực hiện dự toán thu, 

chi ngân sách Nhà nước năm 2021 và phân bổ dự toán thu, chi ngân sách Nhà nước 

năm 2022. Theo đó, trong năm tới, UBND huyện Vụ Bản phấn đấu có tổng thu ngân 

sách Nhà nước hơn 452 tỷ 650 triệu đồng và tổng chi ngân sách địa phương được điều 

hành là 470 tỷ 029 triệu đồng. Dự toán chỉ ngân sách Nhà nước năm 2022 được xây 

dựng trên cơ sở Luật Ngân sách và các quy định của Trung ương, của Tỉnh; phù hợp 

với khả năng cân đối ngân sách địa phương năm 2022 và giai đoạn 2022-2025; trong 

đó thực hành triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, dành nguồn để chi đầu tư phát triển 

và thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 

và phòng, chống dịch bệnh. Ưu tiên bố trí kinh phí cho các lĩnh vực: giáo dục - đào 

tạo; khoa học và công nghệ; môi trường; an sinh xã hội; phòng, chống dịch bệnh và 

thực hiện các Nghị quyết chuyên đề của Ban chấp hành Đảng bộ huyện... 



 

Đồng chí Nguyễn Khắc Xung – Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện phát 

biểu kết luận hội nghị. 

 Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Khắc Xung – Phó Bí thư Huyện ủy, 

Chủ tịch UBND huyện đã nêu rõ những kết quả và hạn chế, tồn tại trong thực hiện 

nhiệm vụ KT –XH năm 2021; đồng thời chỉ đạo các cơ quan, ban ngành của huyện và 

các xã, thị trấn thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả các Nghị 

quyết Kỳ họp lần thứ tư, HĐND huyện (Khóa XX), phòng, chống hiệu quả dịch bệnh 

Covid 19, phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT – XH, QP - AN và 

thực hiện đúng các quy định về thu, chi ngân sách Nhà nước năm 2022. 

Nguồn: vuban.namdinh.gov.vn 


