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BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 02 tháng đầu năm;
nhiệm vụ trọng tâm tháng 03 năm 2022
I. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI THÁNG 02 VÀ 02 THÁNG ĐẦU NĂM 2022

1. Sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới; tài nguyên, môi trường
Trong tháng, các địa phương tiếp tục tập trung thu hoạch cây vụ Đông, gieo
trồng lúa và cây màu vụ Xuân; tăng cường các biện chăm sóc và bảo vệ cây trồng,
đặc biệt trong điều kiện thời tiết rét đậm, rét hại. Đến ngày 24/02/2022, diện tích
cây vụ Đông cơ bản đã thu hoạch xong1; diện tích lúa Xuân gieo cấy là 67.030 ha,
đạt 89% kế hoạch; đã trồng 12.385 ha cây màu Xuân, đạt 82,5% kế hoạch, cao hơn
2,2% so với cùng kỳ năm trước.
Hoạt động chăn nuôi đáp ứng đủ nhu cầu tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán. Sau
Tết, các địa phương đã chủ động triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho đàn
vật nuôi phát triển tốt để tái đàn2. Duy trì công tác giám sát dịch bệnh, tiêm vắc-xin
phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; bảo đảm thực hiện đúng quy trình công tác
kiểm dịch, kiểm tra vệ sinh thú y, kiểm soát giết mổ, kiểm dịch vận chuyển.
Hoạt động nuôi trồng và khai thác thủy sản duy trì sự ổn định. Tổng sản lượng
thủy sản tháng 02 ước đạt 20,9 nghìn tấn, tăng 2,2%; lũy kế 02 tháng đầu năm ước
đạt 41,7 nghìn tấn, tăng 2,1% so với cùng kỳ3. Toàn tỉnh hiện có 730 tàu cá công suất
138.898 CV; số tàu lắp máy giám sát hành trình 176/186 tàu phải lắp đặt, đạt 94%.
Hưởng ứng Lễ phát động “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” Xuân Nhâm
Dần (ngày 07/02), toàn tỉnh đã trồng được 821.800 cây nhân dân nội đồng; tiếp tục
chỉ đạo địa phương tăng cường công tác bảo vệ, phát triển rừng năm 20224.
Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày
04/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông
thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Đến nay, có 15 xã được công nhận đạt
chuẩn nông thôn mới nâng cao5. Tiếp tục thực hiện Chương trình xây dựng hệ thống
đèn điện "Thắp sáng đường quê", Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP)6.
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Còn 90 ha cây ngưu tất tại huyện Hưng Hà chưa thu hoạch.
Theo Cục Thống kế tỉnh: Tháng 02/2022, tổng đàn lợn ước đạt 687,7 nghìn con, tăng 0,8%; tổng đàn trâu bò ước
đạt 56,6 nghìn con, tăng 0,9%; tổng đàn gia cầm ước đạt 13,3 triệu con, tăng 1,2% so với cùng kỳ năm trước.
3
Sản lượng nuôi trồng thủy sản tháng 02 ước đạt 12,4 nghìn tấn, tăng 2,1%; lũy kế 02 tháng đầu năm ước đạt 24,8
nghìn tấn, tăng 2%; sản lượng khai thác tháng 02 ước đạt 8,4 nghìn tấn, tăng 2,5%; lũy kế 02 tháng đầu năm ước
đạt 16,9 nghìn tấn, tăng 2,2% so với cùng kỳ
4
Theo Kế hoạch số 70/KH-UBND ngày 13/5/2021 về việc thực hiện Quyết định số 524/ QĐ-TTg ngày 01/4/2021
của Thủ tướng chính phủ phê duyệt Đề án "Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021-2025”
5
Bao gồm: các xã Thụy Phúc, Thụy Chính, Thụy Liên, Thụy Ninh (huyện Thái Thụy); xã Quỳnh Minh (huyện
Quỳnh Phụ); xã Tây Giang (huyện Tiền Hải); xã Nguyên Xá (huyện Vũ Thư); các xã Hồng An, Tiến Đức, Hòa Bình
(huyện Hưng Hà) và các xã Bình Định, Vũ Ninh, Vũ Hòa, Bình Thanh, Nam Bình (huyện Kiến Xương).
6
Đến nay, có 17 sản phẩm OCOP được công nhận đạt 4 sao
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Phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Bộ Nông nghiệp, Lương
thực và Phát triển nông thôn Hàn Quốc tổ chức lễ khởi động Dự án “Cải tiến chuỗi
giá trị lúa gạo vùng Đồng bằng sông Hồng, Việt Nam” (ngày 21/02).
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện sửa đổi, bổ sung Bảng giá đất giai đoạn 2020-2024,
Hệ số điều chỉnh giá đất năm 2022 trên địa bàn tỉnh; tiếp tục thẩm định, phê duyệt
quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp huyện;
duy trì thực hiện các thủ tục về đất đai bảo đảm theo quy định.
Thường trực theo dõi diễn biến mực nước, công tác điều hành, vận hành các
công trình thủy lợi; thường xuyên kiểm tra công trình đê điều, vật tư dự trữ phòng
chống thiên tai; theo dõi, cập nhật thông tin về diễn biến của thiên tai.
2. Sản xuất công nghiệp và đầu tư xây dựng.
Sản xuất công nghiệp đạt kết quả khá; giá trị sản xuất tháng 02 ước đạt 6.082
tỷ đồng, tăng 14,8%; lũy kế 02 tháng đầu năm ước đạt 13.744 tỷ đồng, tăng 16,5% so
với cùng kỳ7. Chỉ số sản xuất công nghiệp tháng 02 giảm 27,7% so tháng trước và
lũy kế 02 tháng tăng 14,4% so với cùng kỳ.
Tỉnh đã tổ chức Lễ khởi công, động thổ các dự án đầu tư tại huyện Quỳnh Phụ
và trong Khu công nghiệp Liên Hà Thái tại huyện Thái Thụy, dự án xây dựng tòa
nhà Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh (CDC) tại phường Trần Lãm, thành phố
Thái Bình (ngày 18/02)8..., tạo khí thế thi đua sản xuất sôi nổi ngay từ đầu năm,
góp phần thúc đẩy tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh; tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh
tiến độ các dự án lớn, trọng điểm9.
Tiếp tục triển khai các bước lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn
đến năm 2050; đơn vị tư vấn đang hoàn thiện dự thảo Báo cáo giữa kỳ để báo cáo
Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai xây dựng Báo cáo cuối kỳ bảo đảm chất lượng
theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ lập quy hoạch sử dụng đất của tỉnh, điều chỉnh
cục bộ quy hoạch chung và quy hoạch phân khu chức năng trong Khu kinh tế.
Công tác quản lý quy hoạch xây dựng, phát triển đô thị, phát triển nhà ở được
duy trì thực hiện nền nếp, bảo đảm quy định pháp luật. Ban hành văn bản chỉ đạo
đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, xác định đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm
năm 2022 của các cấp ủy đảng, chính quyền và cả hệ thống chính trị ở địa phương.
Triển khai một số nhiệm vụ theo Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội.
3. Các ngành thương mại, dịch vụ, tài chính, ngân hàng.
Tình hình thị trường tương đối ổn định, không xảy ra hiện tượng tăng giá đột
biến; hàng hóa đa dạng, phong phú về chủng loại, mẫu mã đáp ứng đầy đủ nhu cầu
tiêu dùng của người dân, đặc biệt trong dịp Tết. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và
doanh thu dịch vụ tháng 02 ước đạt 4.777 tỷ đồng, giảm 1,5% so với tháng trước
và tăng 11% so với cùng kỳ; lũy kế 2 tháng ước đạt 9.627 tỷ đồng, tăng 10,8% so
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Một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu có tốc độ tăng cao so với cùng kỳ: Tai nghe tăng 126%; Túi khí an toàn
tăng 74,1%; Com-lê quần áo đồng bộ tăng 61%; Gạch xây và Khăn mặt, khăn tắm và khăn khác dùng trong phòng
sản lượng đều tăng 56,1%; Sản phẩm sứ vệ sinh tăng 47,8%... Tuy nhiên, có một số sản phẩm giảm như: Sắt thép
không hợp kim dạng thỏi đúc hoặc thô giảm 55,3%; Sản phẩm loa giảm 52,6%; Bia lon giảm 47,6% …
8
Dự án Nhà máy Lotes Thái Thụy Việt Nam, dự án Nhà máy Ohsung Vina, dự án xây dựng và kinh doanh cho thuê
nhà xưởng Nam Tài (tại KCN Liên hà Thái), Nhà máy chế biến thực phẩm sạch (xã Quỳnh Trang, Quỳnh Phụ)
9
Kiểm tra tiến độ thi công Dự án tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình, Dự án Cải tạo nâng cấp đường 221A;
đốt dầu lần đầu cho tổ máy phát điện số 1 Dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 (ngày 23/02)…
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với cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu tháng 02 ước đạt 151 triệu USD, tăng 44,2%;
lũy kế 2 tháng ước đạt 350 triệu USD, tăng 43% so với cùng kỳ. Kim ngạch nhập
khẩu tháng 02 ước đạt 164 triệu USD tăng 90,6%; lũy kế 2 tháng ước đạt 368 triệu
USD, tăng 58,4% so với cùng kỳ. Doanh thu vận tải hành khách trong tháng ước
đạt 150 tỷ đồng, tăng 2,5% so với tháng trước và tăng 8,4% so với cùng kỳ; lũy kế
02 tháng ước đạt 296 tỷ đồng, giảm 2,2%. Doanh thu vận tải hàng hóa trong tháng
ước đạt 392 tỷ đồng, giảm 18,1% so với tháng trước và tăng 15,2% so với cùng
kỳ; lũy kế 02 tháng ước đạt 870 tỷ đồng, tăng 12,8%. Công tác kiểm tra, kiểm soát
thị trường tiếp tục được tăng cường.
Tỉnh đã tổ chức Lễ phát động “doanh nghiệp thi đua đẩy mạnh sản xuất kinh
doanh năm 2022”, góp phần tạo khuyến khích, động viên các doanh nghiệp quyết
tâm cao ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm mới.
Về hoạt động ngân hàng, đến 28/02/2022, tổng nguồn vốn huy động ước đạt
95.700 tỷ đồng, tăng 1,5% và tổng dư nợ cho vay của các tổ chức tín dụng ước đạt
75.350 tỷ đồng, tăng 0,3% so với thời điểm 31/12/2021; tỷ lệ nợ xấu chiếm khoảng
0,67% tổng dư nợ cho vay10; mặt bằng lãi suất huy động ổn định so với tháng trước.
Cơ bản bảo đảm đủ lượng tiền mặt, đáp ứng nhu cầu thanh toán trả lương và rút tiền
qua tài khoản của cán bộ, công chức, viên chức, công nhân, người lao động.
Tổng thu ngân sách nhà nước 02 tháng ước thực hiện 3.717,9 tỷ đồng, đạt
20,7% dự toán, bằng 90,7% so với cùng kỳ; thu ngân sách địa phương ước thực
hiện 3.117,7 tỷ đồng, đạt 20,5% dự toán, bằng 83,6% so với cùng kỳ; trong đó thu
nội địa ước đạt 1.516,3 tỷ đồng, bằng 17,9% dự toán, tăng 19,6% so với cùng kỳ.
Tổng chi ngân sách địa phương ước thực hiện 2.889,6 tỷ đồng, bằng 19% dự toán,
tăng 6,6% so với cùng kỳ, trong đó chi đầu tư phát triển ước đạt 1.356,4 tỷ đồng,
tăng 8,9%; chi thường xuyên ước đạt 1.400,6 tỷ đồng, tăng 30,8%.
4. Thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp.
Đến ngày 28/02/2022, có 16 dự án đầu tư được chấp thuận chủ trương đầu tư/
điều chỉnh chủ trương đầu tư hoặc cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư
với tổng vốn đăng ký mới và tăng thêm là 4.203 tỷ đồng11; cấp mới giấy chứng
nhận đăng ký kinh doanh 157 doanh nghiệp, 15 chi nhánh và văn phòng đại diện tăng
45,8% so với cùng kỳ... Đến nay, toàn tỉnh có 7.986 doanh nghiệp, 939 chi nhánh và
văn phòng đại diện đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký trên 95.430 tỷ đồng.
Ban hành quy chế phối hợp thẩm định hồ sơ đề nghị chấp thuận chủ trương đầu
tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư; hồ sơ đề nghị cấp, điều chỉnh Giấy chứng nhận
đăng ký đầu tư; thẩm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định điều kiện giao đất,
cho thuê đất, cho phép chuyển mục đích sử dụng đất đối với các dự án đầu tư trên
địa bàn tỉnh. Tổ chức các hoạt động thăm, động viên và chúc Tết đối với một số
doanh nghiệp nhân dịp Tết Nhâm Dần 2022 trên địa bàn tỉnh (ngày 08/02).
5. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội
Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Tỉnh ủy, UBND tỉnh, Ban Chỉ đạo tỉnh
đã kịp thời ban hành nhiều văn bản chỉ đạo triển khai thực hiện trên địa bàn tỉnh,
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Không bao gồm dư nợ, nợ xấu của Ngân hàng Phát triển chi nhánh Thái Bình.
Bao gồm: 14 dự án ngoài KCN, KKT vốn đăng ký mới và tăng thêm 4.056 tỷ đồng và 02 dự án trong KCN, KKT
vốn đăng ký tăng thêm là 147 tỷ đồng
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đặc biệt là trước, trong và sau Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Nhâm Dần 202212.
Chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và nhân dân trong
tỉnh nêu cao tinh thần trách nhiệm, đề cao cảnh giác, không chủ quan, lơ là, thực
hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ, các bộ, ngành trung ương và của tỉnh, bảo
đảm thích ứng an toàn, linh hoạt và kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; do vậy, tình
hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, việc điều trị F0 tại nhà cơ bản đạt kết quả
tốt; dịp Tết Nguyên đán, Thái Bình là tỉnh dẫn đầu cả nước trong việc thực hiện
Chiến dịch “Tiêm chủng mùa Xuân” do Chính phủ, Bộ Y tế phát động. Tuy nhiên,
sau Tết Nguyên đán, tình hình dịch trong tỉnh diễn biến phức tạp với số ca mắc mới
liên tục tăng13; Ủy ban nhân dân tỉnh đã chỉ đạo các cấp, các ngành, các địa phương
triển khai các biện pháp tăng cường công tác phòng, chống dịch Covid-19 để chủ
động kiểm soát, khống chế không để dịch bùng phát. Từ ngày 01/01/2022 đến
28/02/2022, trên địa bàn tỉnh có 27.349 ca nhiễm14. Công tác tiêm chủng vắc-xin
Covid-19 tiếp tục được chỉ đạo triển khai theo đúng quy định; tổng số mũi tiêm
đến ngày 28/02/2022 là 3.086.873 mũi, trong đó số mũi tiêm cho người từ 18 tuổi
trở lên là 2.790.773 mũi15, số mũi tiêm cho đối tượng 12-17 tuổi là 296.100 mũi16;
có 237.039 người tiêm mũi bổ sung, 268.157 người tiêm mũi nhắc lại.
Ngành y tế tiếp tục thực hiện tốt công tác giám sát, phòng chống các bệnh
truyền nhiễm khác. Thực hiện kiểm tra về an toàn vệ sinh thực phẩm đối với các
loại hình sản xuất kinh doanh thực phẩm phục vụ trước, trong và sau Tết.
Trước diễn biến phức tạp của dịch, đặc biệt sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần,
ngành giáo dục và đào tạo đã chủ động chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục trên
địa bàn tỉnh nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; tổ
chức dạy học tại trường các nội dung cơ bản, cốt lõi theo các văn bản hướng dẫn
điều chỉnh nội dung dạy học của Bộ Giáo dục và Đào tạo phù hợp với điều kiện
của nhà trường và đối tượng học sinh.
Ngành khoa học và công nghệ thực hiện tốt công tác quản lý các nhiệm vụ
khoa học và công nghệ theo đúng các quy định hiện hành17. Các đề tài, đề án khoa
học công nghệ tiếp tục được triển khai gắn với sản xuất và đời sống nhân dân.
Triển khai thực hiện Đề án “Phát triển khoa học và công nghệ tỉnh Thái Bình giai
đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030”.
Tình hình việc làm của người lao động trong doanh nghiệp sau Tết nguyên đán
cơ bản được bảo đảm, không có nhiều lao động nghỉ việc gây thiếu hụt lao động;
02 tháng đầu năm đã tạo việc làm cho 4.500 lao động, trong đó đi làm việc ở nước
ngoài là 160 lao động và có 2.080 người tham gia học nghề18.
12

BTV Tỉnh ủy đã ban hành Công điện số 11-CĐ/TU ngày 17/12/2021; UBND tỉnh đã ban hành: Công điện số
11/CĐ-UBND ngày 24/12/2021, Kế hoạch số 185/KH-UBND ngày 30/12/2021 về tháng cao điểm phòng, chống dịch
Covid-19 dịp Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Nhâm Dần, Kế hoạch số 11/KH-UBND ngày 27/01/2022 về quản lý,
cách ly và chăm sóc, điều trị người nhiễm Covid-19 tại nhà và một số văn bản chỉ đạo về công tác phòng, chống dịch.
13
Nguyên nhân chủ yếu là do người dân đi làm ăn xa, công tác, cư trú tại tỉnh ngoài trở về địa phương trong dịp Tết,
các cơ quan, đơn vị, cơ sở giáo dục tổ chức thực hiện việc xét nghiệm Covid-19 cho cán bộ, công chức, viên chức,
người lao động, học sinh, sinh viên trước khi trở lại làm việc, học tập
14
Hoàn thành điều trị/cách ly 21.444 ca, chuyển viện Trung ương 08 ca, tử vong 37 ca.
15
Số người từ 18 tuổi trở lên đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin là 1.239.760 đạt 99,58%; đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin là
1.237.029 đạt 99,36%
16
Số trẻ từ 12-17 tuổi đã tiêm ít nhất 1 mũi vắc xin: 149.941 đạt 99,96%; đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin: 146.159 đạt 97,44%
17
Thực hiện quản lý 55 đề tài cấp tỉnh, bao gồm 24 đề tài chuyển tiếp từ năm 2020, 2021 sang năm 2022 và 31 đề tài
phê duyệt mới thực hiện từ năm 2022.
18
Trong đó trình độ cao đẳng nghề 100 người, trung cấp nghề 270 người, sơ cấp và đào tạo dưới 03 tháng 1.710 người.
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Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với người và gia đình
có công; thăm hỏi, động viên, chúc thọ, mừng thọ các đối tượng chính sách trong
dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 19, 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa
bàn tỉnh đều được tặng quà Tết; trong dịp Tết, tỉnh Thái Bình đứng thứ 7 toàn
quốc về hoạt động an sinh xã hội. Thực hiện chính sách hỗ trợ người lao động và
người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh20.
Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, thông tin, tuyên truyền được duy
trì, thiết thực với các hình thức phù hợp, bảo đảm quy định về phòng, chống dịch và
đáp ứng nhu cầu nhân dân21. Tổ chức thành công chương trình nghệ thuật đêm giao
thừa chào Xuân Nhâm Dần 2022 với chủ đề “Xuân trên quê lúa Thái Bình”. Thực
hiện thanh tra, kiểm tra các cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, các
di tích lịch sử, điểm du lịch bảo đảm đúng quy định pháp luật và quy định về phòng,
chống dịch22. Tổ chức cho các vận động viên tập huấn và tham gia thi đấu các giải
theo Kế hoạch; chuẩn bị cơ sở vật chất tổ chức giải Vô địch Bóng đá Nhi đồng.
6. Công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền; bảo đảm an ninh,
quốc phòng và trật tự an toàn xã hội
Ban hành kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch công tác kiểm soát thủ tục
hành chính và kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm 2022. Đẩy mạnh ứng
dụng công nghệ thông tin và xây dựng chính quyền số23; tỷ lệ văn bản đi ký số đạt
75,8%; tỷ lệ hồ sơ dịch vụ công thực hiện trực tuyến mức 4 đạt 21,4%. Tăng cường
công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, quản lý văn bản và hoạt động bổ
trợ tư pháp, trợ giúp pháp lý. Duy trì nghiêm túc việc tiếp công dân thường xuyên,
định kỳ và đột xuất; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo được thực hiện nền nếp24.
Tình hình an ninh chính trị của tỉnh được giữ ổn định, không xảy ra khủng bố,
phá hoại, khiếu kiện phức tạp; tình hình trật tự an toàn xã hội được bảo đảm tốt,
không xảy ra trọng án, cháy nổ và là năm thứ 10 liên tiếp không có tiếng pháo nổ
trong đêm Giao thừa. Tình hình trật tự, an toàn giao thông bảo đảm thông suốt,
không ùn tắc, không có đua xe trái phép. Tình hình an ninh trật tự trong và ngoài
các bến xe được bảo đảm tốt, hành khách không bị ứ đọng tại bến. Tổ chức Lễ giao
và nhận quân năm 2022 bảo đảm trang nghiêm, nhanh gọn, an toàn, đúng luật và
bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc trong tình hình mới.
19

Dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022, toàn tỉnh tặng 254.572 suất quà tặng cho người có công với các mạng và
thân nhân, kinh phí 86,1 tỷ đồng; tổ chức chúc thọ, mừng thọ cho 47.686 người cao tuổi, kinh phí 17,43 tỷ đồng; tặng
4.300 suất quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, kinh phí trên 1,8 tỷ đồng; tặng 62.618 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận
nghèo và hộ có hoàn cảnh khó khăn với tổng kinh phí trên 26,6 tỷ đồng; thăm, tặng quà cho 98.134 đoàn viên, công nhân
lao động, người lao động có hoàn cảnh khó khăn và hộ gia đình chính sách với tổng kinh phí trên 34,7 tỷ đồng.
20
Đến nay, toàn tỉnh đã có 538.176 lượt người dân, người lao động và 2.946 lượt doanh nghiệp được hưởng
các chính sách hỗ trợ với số tiền 566 tỷ đồng.
21
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền chào mừng kỷ niệm 92 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, mừng
xuân Nhâm Dần; tuyên truyền vận động cán bộ, công chức và người lao động việc thực hiện Luật quản lý, sử dụng
vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Nghị định số 137/2020/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý, sử dụng pháo; công
tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
22
Kiểm tra 23 di tích lịch sử văn hóa; 04 cơ sở kinh doanh hoạt động thể thao; 05 cơ sở lưu trú du lịch trên địa bàn
các huyện, thành phố; 06 cơ sở kinh doanh karaoke; 30 lượt điểm treo băng rôn
23
Đến nay, có 763 đơn vị cơ quan, đơn vị trong tỉnh sử dụng Mạng văn phòng điện tử liên thông
24
Thanh tra tỉnh tiếp tục tiến hành xác minh, tham mưu biện pháp giải quyết 41 đơn khiếu nại (lần 2) liên quan đến
các trường hợp bị ngừng thực hiện chế độ đối với người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học và 01
đơn khiếu nại của doanh nghiệp liên quan đến lĩnh vực đầu tư.
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II. MỘT SỐ TỒN TẠI, HẠN CHẾ
- Công tác phòng, chống dịch Covid-19 ở một số cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp
đã xuất hiện biểu hiện chủ quan, lơ là.
- Việc triển khai thực hiện một số chủ trương, cơ chế chính sách của tỉnh đã
ban hành còn chậm, nhất là các cơ chế, chính sách trong lĩnh vực nông nghiệp.
- Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ đã được chỉ ra trong các kết luận
thanh tra, các kiến nghị kiểm toán, các nhiệm vụ đã có chủ trương và chỉ đạo của
Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh ở một số sở, ngành còn chậm.
- Kỷ cương, kỷ luật hành chính và việc chấp hành quy chế làm việc của Ủy ban
nhân dân tỉnh ở một số cơ quan, đơn vị chưa nghiêm túc, chưa bảo đảm tiến độ.
Công tác cải cách hành chính ở một số ngành, lĩnh vực, đơn vị, địa phương vẫn
còn chậm, chưa có nhiều thay đổi.
- Công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ giữa một số địa phương và các sở,
ngành có lúc còn chưa nhịp nhàng, thông suốt.
III. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 03 NĂM 2022

1. Về công tác phòng, chống dịch Covid-19
Các cấp, các ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương tiếp tục quán triệt, thực hiện
nghiêm, quyết liệt hơn nữa công tác phòng, chống dịch Covid-19 theo chỉ đạo của
Trung ương và của tỉnh; tuyệt đối không được chủ quan, lơ là; chủ động theo dõi,
bám sát tình hình, chuẩn bị các kịch bản, giải pháp để ứng phó hiệu quả với các
diễn biến của dịch Covid-19. Tập trung làm tốt công tác truyền thông, tuyên truyền
để tiếp tục nâng cao nhận thức, tự giác chấp hành nghiêm các biện pháp phòng,
chống dịch của người dân và toàn xã hội; xác định nhiệm vụ phòng, chống dịch
hiện nay là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, đồng hành cùng với công tác chỉ đạo
thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh, quốc phòng.
Tiếp tục kiểm soát hiệu quả di biến động dân cư và khai báo y tế của người dân
khi đi ra tỉnh ngoài và ở tỉnh ngoài trở về tỉnh. Tiếp tục làm tốt công tác truy vết,
khoanh vùng, cách ly, xét nghiệm bảo đảm khoa học, hiệu quả, tiết kiệm để sớm
bóc tách F0 ra khỏi cộng đồng. Chuẩn bị các phương án bảo đảm nhân lực, cơ sở
vật chất, trang thiết bị, cơ số thuốc để thực hiện hiệu quả việc điều trị F0, đặc biệt
điều trị F0 tại nhà, hạn chế thấp nhất ca F0 chuyển nặng, tử vong. Tăng cường
công tác kiểm tra, giám sát phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các
quy định về phòng, chống dịch. Khẩn trương xây dựng kế hoạch và phân bổ ngay
số lượng vắc xin phòng Covid-19 (vắc xin AstraZeneca, vắc xin Abdala) đã tiếp
nhận cho các địa phương, cơ sở y tế để chủ động triển khai việc tiêm vắc xin phòng
Covid-19 cho người dân, tuyệt đối không để vắc xin phải hủy bỏ do hết hạn sử
dụng. Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc-xin phòng Covid-19 theo chỉ đạo
của Chính phủ, Bộ Y tế. Chuẩn bị sẵn sàng mọi điều kiện về cơ sở vật chất, trang
thiết bị, phương tiện bảo quản, địa điểm, nhân lực để tiêm chủng cho trẻ em từ 5
tuổi đến dưới 12 tuổi ngay sau khi được phân bổ vắc xin.
2. Sản xuất nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới và tài nguyên, môi trường
Tập trung triển khai thực hiện mạnh mẽ, đồng bộ, hiệu quả giải pháp cơ cấu
lại và phát triển ngành nông nghiệp; tập trung chỉ đạo quy hoạch vùng sản xuất
hàng hóa quy mô lớn; triển khai hiệu quả đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè năm 2022;
theo dõi sát tình hình thời tiết, chỉ đạo, hướng dẫn địa phương các biện pháp
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chăm sóc, bảo vệ cây trồng vụ Xuân và phòng trừ sâu bệnh trên cây. Thực hiện
các giải pháp tái đàn, tăng đàn gia súc, gia cầm; triển khai các giải pháp nuôi
trồng, khai thác thủy sản bền vững; quản lý, phát triển và bảo vệ rừng.
Triển khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01-NQ/TU ngày
04/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông
thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu
giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; chương trình xây dựng hệ thống
đèn điện “thắp sáng đường quê”, chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), mô
hình phát triển sản xuất nông nghiệp; các cơ chế chính sách hỗ trợ phát triển sản
xuất nông nghiệp đã thông qua25; tổng kết đề xuất nhân rộng các mô hình sản xuất
nông nghiệp có hiệu quả hiện đang thực hiện.
Lập kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2021-2025) của tỉnh và hoàn thiện phương án
sử dụng đất trong quy hoạch tỉnh; hoàn thiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022 cấp
huyện. Tăng cường kiểm tra, giám sát công tác quản lý chất lượng nước sạch.
Thực hiện tốt công tác thanh tra, kiểm tra về quản lý, sử dụng đất đai; xử lý dứt
điểm các tồn tại, kiên quyết không để xảy ra vi phạm mới.
Thường xuyên theo dõi diễn biến thiên tai để chủ động triển khai công tác
phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn trên phạm vi toàn tỉnh.
3. Về sản xuất công nghiệp và xây dựng cơ bản
Tập trung triển khai thực hiện tốt công tác thu hút đầu tư, đổi mới cách nghĩ,
cách làm và đổi mới phong thái, trách nhiệm trong quá trình thực thi công vụ trên cơ
sở đó cải thiện hình ảnh để các doanh nghiệp, tập đoàn đầu tư yên tâm khi đầu tư vào
tỉnh. Tiếp tục cải cách mạnh mẽ các thủ tục hành chính, bảo đảm quy trình, thủ tục
đầu tư rõ ràng, minh bạch, tăng cường sự phối hợp giữa các cấp, các ngành trong hỗ
trợ doanh nghiệp thực hiện các thủ tục, nhất là về đất đai, xây dựng, môi trường...;
kịp thời chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện, tạo điều
kiện để doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hiệu quả. Tiếp tục thực hiện các giải
pháp cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và hỗ trợ các doanh nghiệp trên địa
bàn tỉnh; tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt và các khó khăn, vướng mắc trong thu
hút đầu tư để giải phóng, khơi thông các nguồn vốn, góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội của tỉnh. Tổ chức Hội nghị gặp gỡ, đối thoại với các doanh nghiệp
trên địa bàn tỉnh để kịp thời tháo gỡ các khó khăn vướng mắc trong quá trình sản
xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Đẩy mạnh khơi thông các nguồn lực để đầu
tư phát triển các dự án, đặc biệt là các dự án trọng điểm trên địa bàn. Tập trung các
giải pháp đẩy nhanh tiến độ đối với các dự án ngoài ngân sách đã được chấp thuận
chủ trương đầu tư hoặc cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư nhưng chưa đi vào hoạt
động26.
Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác giải phóng mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ
đầu tư hạ tầng các khu, cụm công nghiệp để tạo quỹ đất "sạch" thu hút đầu tư và khởi
công các dự án. Tập trung tháo gỡ khó khăn cho hoạt động đầu tư, sản xuất kinh
doanh, phục hồi chuỗi cung ứng, nhất là các dự án trong KCN Liên Hà Thái, và các

25

Chính sách hỗ trợ đối với dự án đầu tư xử lý rác thải sinh hoạt tập trung giai đoạn 2021-2025; Chính sách hỗ trợ
tích tụ, tập trung đất đai; mua máy cấy, hệ thống thiết bị sấy phục vụ sản xuất nông nghiệp giai đoạn 2021-2025
26
Kế hoạch số 146/KH-UBND ngày 03/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
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dự án đầu tư kinh doanh hạ tầng cụm công nghiệp...; kịp thời tháo gỡ khó khăn,
vướng mắc liên quan đến dự án Nhà máy nhiệt điện Thái Bình 2 theo thẩm quyền.
Thực hiện hiệu quả các giải pháp phát triển đô thị, phát triển nhà ở, đặc biệt
là các khu đô thị tập trung tại thành phố Thái Bình, các thị trấn và vùng ven đô thị;
khẩn trương hoàn thiện quy hoạch khu đô thị ven sông Trà Lý; hoàn thiện và
công khai quy hoạch chung xây dựng thành phố Thái Bình, phấn đấu xây dựng
thành phố Thái Bình sớm được công nhận là đô thị loại 1. Đẩy nhanh tiến độ các
dự án phát triển nhà ở thương mại và khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu; tháo gỡ
các khó khăn trong thực hiện các dự án phát triển nhà ở.
Xây dựng và triển khai các chương trình, kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ,
giải pháp phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội theo tinh thần Nghị quyết số
43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội và Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày
30/01/2022 của Chính phủ. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân kế hoạch vốn
đầu tư công, phấn đấu giải ngân hết vốn đầu tư công được giao kế hoạch năm 2022
(kế cả số vốn của các năm trước được chuyển nguồn sang). Tập trung hoàn thiện
Báo cáo giữa kỳ Quy hoạch tỉnh để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy và triển khai
xây dựng Báo cáo cuối kỳ Quy hoạch tỉnh.
4. Về thương mại - dịch vụ, tài chính
Thực hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại ngành Công Thương; các chương trình
khuyến công, khuyến thương; chương trình đưa hàng Việt về nông thôn. Theo dõi,
đánh giá nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, nhất là các hàng hóa thiết yếu để chủ
động có phương án bảo đảm cân đối cung cầu, không để xảy ra tình trạng thiếu
hàng, gián đoạn nguồn cung, gây bất ổn thị trường. Thực hiện đồng bộ các biện
pháp quản lý thị trường, chống buôn lậu, gian lận thương mại; tăng cường kiểm tra,
kiểm soát thị trường bảo đảm quyền lợi cho người tiêu dùng. Tăng cường công tác
quản lý, thanh kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong hoạt động vận tải.
Tăng cường thực hiện công tác thu ngân sách nhà nước theo dự toán được
giao; khai thác các nguồn thu còn dư địa, các khoản thu từ thuế, phí, lệ phí; tiết
kiệm chi ngân sách nhà nước; đẩy nhanh tiến độ đấu giá quyền sử dụng đất... để
có nguồn lực triển khai xây dựng các công trình trọng điểm cấp bách, thiết yếu của
địa phương và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động điều hành
ngân sách linh hoạt; quản lý chi trong phạm vi dự toán được giao, đúng tiêu
chuân, định mức, chế độ quy định, tăng cường quản lý tài sản công, triệt để tiết
kiệm chi, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước.
5. Về lĩnh vực văn hóa, xã hội
Tiếp tục nâng cao năng lực, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc
sức khỏe nhân dân. Tăng cường quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm, hoạt động y,
dược; tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm vi phạm trong công tác khám,
chữa bệnh, phòng chống dịch theo quy định. Đẩy mạnh đấu thầu thuốc vật tư y tế
của các gói thầu đã được phê duyệt.
Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục rà soát, bổ khuyết phương án dạy học
an toàn, bảo đảm an toàn sức khỏe cho học sinh, sinh viên. Tăng cường công tác
kiểm tra bảo đảm việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch trong các
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cơ sở giáo dục. Đổi mới chương trình, nội dung, phương pháp giáo dục ở các cấp
học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện; tổ chức tốt các kỳ thi, hội thi.
Thực hiện đầy đủ, hiệu quả chính sách an sinh xã hội; giải quyết khiếu nại,
kiến nghị của công dân về việc ngừng thực hiện chính sách đối với người hoạt
động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; chủ động hướng dẫn doanh nghiệp
xây dựng phương án tuyển chọn, đào tạo nguồn để đưa lao động đi làm việc ở
nước ngoài khi các nước mở cửa trở lại.
Tổ chức các hoạt động thông tin, tuyên truyền; các hoạt động văn hóa, thể thao
đầu xuân. Đẩy mạnh phát triển các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, mở cửa
lại du lịch... gắn với các biện pháp bảo đảm an toàn dịch bệnh. Tiếp tục thanh tra,
kiểm tra cơ sở kinh doanh trong lĩnh vực văn hóa, thể thao, các di tích lịch sử, khu,
điểm du lịch bảo đảm đúng quy định pháp luật và quy định về phòng, chống dịch
Covid-19. Tổ chức Đại hội thể dục thể thao các cấp tiến tới Đại hội Thể thao toàn
quốc lần thứ IX năm 2022 bảo đảm các yêu cầu phòng, chống dịch Covid-19.
6. Về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền; bảo đảm quốc phòng,
an ninh và trật tự an toàn xã hội
Triển khai thực hiện nghiêm kế hoạch cải cách hành chính, kế hoạch công tác
kiểm soát thủ tục hành chính, kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính năm
2022; đẩy mạnh cải cách hành chính; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các giải pháp
nhằm nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI). Triển khai thực hiện tốt
bộ chỉ số năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, huyện, thành phố (DDCI). Thực hiện
tinh giản bộ máy cơ quan hành chính nhà nước. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương
hành chính trong các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh, đề cao trách nhiệm của
người đứng đầu; rà soát, triển khai thực hiện mạnh mẽ phân cấp, phân quyền trong
quản lý nhà nước. Tập trung thực hiện tốt các cuộc thanh tra theo chương trình, kế
hoạch được phê duyệt, thanh tra công vụ. Tăng cường quản lý về bổ trợ tư pháp
đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra đấu giá quyền sử dụng đất. Duy trì nền nếp
tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; rà soát, giải quyết dứt
điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng kéo dài, bảo đảm đúng quy
định của pháp luật. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Ban chấp
hành Đảng bộ tỉnh và Đề án của Ủy ban nhân dân tỉnh về chuyển đổi số tỉnh Thái
Bình đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.
Tăng cường, củng cố tiềm lực quốc phòng, an ninh; giữ vững an toàn trật tự
xã hội. Tập trung thực hiện tốt công tác quốc phòng, an ninh, hỗ trợ tốt cho việc
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế trên địa bàn đặc biệt là thu hút đầu tư, bảo
đảm môi trường an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư đã, đang và dự
kiến sẽ đầu tư trên địa bàn tỉnh. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu,
các công trình trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa đối ngoại quan trọng tại
địa phương. Tăng cường công tác nắm tình hình, giải quyết ổn định các vấn đề
phức tạp có liên quan đến đình công, lãn công, khiếu kiện, tôn giáo... Tập trung
đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có
xu hướng gia tăng trong dịp đầu Xuân như: tội phạm liên quan đến tín dụng đen,
đánh bạc, gây rối trật tự công cộng... Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp
hoàn thành tiến độ Dự án CSDL quốc gia về dân cư, Dự án sản xuất, quản lý, cấp
CCCD gắn chíp điện tử theo chỉ đạo Chính phủ, Bộ Công an; các giải pháp bảo
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đảm trật tự, an toàn giao thông. Chuẩn bị điều kiện phục vụ tổ chức diễn tập Khu
vực phòng thủ tỉnh, huyện Vũ Thư, Tiền Hải và Sở Y tế. Tăng cường công tác
huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, bảo vệ vùng biển, công tác phòng chống thiên tai,
tìm kiếm cứu nạn.
Trên đây là Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 02 và 2 tháng đầu năm;
nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 năm 2022 tỉnh Thái Bình, Ủy ban nhân dân tỉnh trân
trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Văn phòng Chính phủ;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Chủ tịch, các PCT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Các sở, ban, ngành thuộc UBND tỉnh;
- Lãnh đạo, chuyên viên VP UBND tỉnh;
- UBND các huyện, thành phố;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, TH.
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PHÓ CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Hưng

