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BÁO CÁO 

Thực hiện nhiệm vụ tháng 11/2021;  

phương hướng nhiệm vụ chủ yếu tháng 12 năm 2021 

 

I - KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 11 NĂM 2021. 

1. Sản xuất nông nghiệp. 

Sản xuất nông nghiệp tháng 11/2021 tập trung vào các nhiệm vụ trọng 

tâm sau: tập trung chỉ đạo công tác gieo trồng một số loại cây vụ đông muộn và 

ưa lạnh; đồng thời kiểm tra, phát hiện và phòng trừ sâu bệnh, đảm bảo tưới tiêu 

cho toàn bộ diện tích cây vụ đông; phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia 

cầm trong thời tiết giao mùa. 

- Tiến độ gieo trồng vụ đông 2021 – 2022 

  Tính đến ngày 15/11/2021, tổng diện tích gieo trồng cây vụ đông toàn tỉnh 

là 8.854,2 ha; đạt 86,5% kế hoạch. Trong đó: ngô đạt 2.100,1 ha; đậu tương 416,5 

ha; khoai lang 235 ha; lạc 111,2 ha; rau các loại 5.354,6 ha... Một số diện tích 

không trồng cây vụ đông được cày lật đất, để ải phục vụ sản xuất vụ đông xuân 

2022. Vụ đông năm nay diễn ra trong điều kiện thời tiết rét đến sớm, lượng mưa 

trung bình thấp hơn các năm trước dẫn đến nguy cơ thiếu hụt nguồn nước tưới. 

Vì vậy, nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới là bố trí cơ cấu cây trồng phù hợp, đảm 

bảo nguồn nước tưới, tập trung chăm sóc và phòng trừ một số loại sâu bệnh hại, 

như: sâu keo mùa thu, sâu xanh, sâu khoang, bọ trĩ, rệp, bệnh đốm lá, bệnh virus 

khảm lá, bệnh giả sương mai, héo xanh, chuột hại... 

- Tình hình chăn nuôi. 

Tháng 11, tình hình chăn nuôi trên địa bàn tỉnh nhiều tín hiệu tích cực hơn 

khi toàn tỉnh chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch Covid-19”, thị trường tiêu thụ được mở rộng, nhu cầu tiêu dùng tăng 

kéo theo giá bán sản phẩm có xu hướng tăng, vận chuyển sản phẩm chăn nuôi 

được thông suốt... Giá thịt lợn hơi sau thời gian giảm mạnh đã bắt đầu có dấu 

hiệu tăng giá (hiện tại dao động từ 42 - 48 nghìn đồng/kg), phần nào gỡ khó cho 
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người chăn nuôi, tạo tiền đề để khôi phục lại tổng đàn sau thời gian dài ảnh 

hưởng bởi dịch Covid-19. 

Ước tính số lượng đầu con gia súc, gia cầm tháng 11/2021: đàn trâu đạt 

3.650 con, tăng 1,4%; đàn bò là 32.770 con, tăng 1,4%; tổng đàn lợn 370,3 nghìn 

con, tăng 2,8%; đàn gia cầm 8,5 triệu con, giảm 1,2% so cùng kỳ. 

 2. Sản xuất công nghiệp. 

  Trước tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát tốt, các lĩnh vực của nền kinh 

tế đang bước vào trạng thái hoạt động trong điều kiện bình thường mới, các doanh 

nghiệp đang nỗ lực đẩy mạnh sản xuất những tháng cuối năm để hoàn thành các 

đơn hàng cũ, tích cực kiếm đối tác mới tạo tiền đề hồi phục sản xuất. 

  Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tháng 11 ước tăng khá ở mức 8,3% so 

với tháng trước và tăng 4,8% so với cùng tháng năm trước. Trong đó, tính riêng 

ngành chế biến, chế tạo tăng 8,5% và tăng 5,3%. 

Tính chung 11 tháng, IIP ước tính tăng 11,3% so với cùng kỳ năm 2020. 

Trong đó, ngành khai khoáng tăng 4,3%; ngành chế biến, chế tạo tăng 11,5%; 

ngành sản xuất và phân phối điện tăng 10,6%; ngành cung cấp nước và xử lý rác 

thải, nước thải tăng 11,0%. Một số ngành có chỉ số sản xuất tăng cao như: sản 

xuất chế biến thực phẩm tăng 12,0%; sản xuất đồ uống tăng 18,0%; sản xuất kim 

loại tăng 13,2%; sản xuất thiết bị điện tăng 17,2%; sản xuất phương tiện vận tải 

khác tăng 15,6%... Bên cạnh đó, một số ngành chịu ảnh hưởng nặng nề của dịch 

Covid-19 có chỉ số sản xuất tăng thấp như: sản xuất trang phục tăng 0,6%; sản 

xuất giấy và sản phẩm từ giấy tăng 2,2%; sản xuất giường, tủ, bàn, ghế tăng 

1,8%; sản xuất sản phẩm từ cao su và plastic ở mức tương đương năm trước. 

Lũy kế 11 tháng, sản lượng một số sản phẩm công nghiệp chủ yếu duy trì 

tốc độ tăng cao so với cùng kỳ như: bia các loại tăng 22,0%; sữa các loại tăng 

31,0%; linh kiện điện tử tăng 11,8%; xe gắn máy tăng 15,5%; đồ chơi trẻ em tăng 

15,0%... 

3. Thương mại – dịch vụ. 

Tháng 11, dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, toàn tỉnh 

chuyển sang trạng thái “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19” theo Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ nên 

các hoạt động thương mại và dịch vụ đã có nhiều diễn biến tích cực. 
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Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tháng 11/2021 ước đạt 

2.557,1 tỷ đồng, tăng 6,0% so với tháng trước và tăng 0,1% so với cùng kỳ năm 

2020. Trong đó, tổng mức bán lẻ tháng 11 ước đạt 2.155,7 tỷ đồng, tăng 4,8% so 

với tháng trước và tăng 4,0% so với cùng kỳ năm 2020; doanh thu dịch vụ lưu 

trú, ăn uống ước đạt 146,0 tỷ đồng, tăng 24,2% so với tháng trước và giảm 21,8% 

so cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ hành ước đạt 1,5 tỷ đồng, tăng gấp 11 lần so 

tháng trước và bằng 16,2% so cùng kỳ; doanh thu dịch vụ khác 254 tỷ đồng, tăng 

6,9% so tháng trước và giảm 11,2% so cùng kỳ năm 2020.  

Trong tháng 11, doanh thu hầu hết các nhóm ngành hàng bán lẻ đều tăng so 

với tháng trước. Trong đó, một số nhóm hàng tăng cao như: Doanh thu dịch vụ 

sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác tăng 8,4%; Gỗ và vật liệu 

xây dựng tăng 7,6%; Xăng, dầu các loại tăng 6,6%; Đồ dùng, dụng cụ, trang thiết 

bị gia đình tăng 4,8%; Lương thực, thực phẩm tăng 3,1%... Tính chung 11 tháng 

năm 2021, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 28.446,8 tỷ đồng, 

tăng 10,1% so với cùng kỳ năm 2020. 

Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 11/2021 trên địa bàn tỉnh tăng 0,65% so 

với tháng trước; tăng 2,70% so với cùng tháng năm 2020 và tăng 2,87% so với 

tháng 12 năm 2020. Cụ thể: Có 08/11 nhóm hàng hóa có chỉ số giá tăng so với 

tháng trước: Giao thông +3,71%; May mặc, mũ nón và giày dép +2,87%; Hàng 

hóa và dịch vụ khác +0,95%; Thiết bị và đồ dùng gia đình +0,61%; Nhà ở, điện, 

nước, chất đốt và vật liệu xây dựng +0,35%; Đồ uống và thuốc lá +0,20%; Hàng 

ăn và dịch vụ ăn uống +0,07%; Văn hoá, giải trí và du lịch +0,06%. Có 03/11 

nhóm hàng hóa có chỉ số giá ổn định: bưu chính viễn thông; thuốc và dịch vụ y 

tế; giáo dục. 

 4. Đầu tư xây dựng cơ bản. 

Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, lũy kế khối lượng thực hiện 11 tháng đầu 

năm 2021 các dự án do tỉnh quản lý ước đạt 579.165 triệu đồng, trong đó vốn cân 

đối ngân sách: 310.500 triệu đồng, vốn hỗ trợ có mục tiêu: 130.000 triệu đồng, 

vốn ODA: 138.665 triệu đồng. Lũy kế giải ngân các dự án do tỉnh quản lý từ đầu 

năm đến 15/11/2021 đạt 855.058 triệu đồng, trong đó: vốn cân đối ngân sách địa 

phương đạt 508.977 triệu đồng bằng 78,6% kế hoạch giao đầu năm, 63,5% kế 

hoạch giao bổ sung; vốn chương trình mục tiêu (vốn trong nước) đạt 277.278 
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triệu đồng, bằng 47,7% kế hoạch giao; vốn nước ngoài cấp phát từ NSTW đạt 

68.803 triệu đồng, bằng 43% kế hoạch giao. Lũy kế giải ngân từ đầu năm đến 

15/11/2021 dự án do cấp huyện, cấp xã quản lý đạt 2.135.708 triệu đồng. 

5. Tài chính ngân sách 

 Thu cân đối ngân sách nhà nước tháng 11 ước đạt 625.293 triệu đồng, 

trong đó thu nội địa là 561.074 triệu đồng, thu xuất nhập khẩu là 64.219 triệu 

đồng. Lũy kế 11 tháng năm 2021, thu cân đối ngân sách ước đạt 11.851.650 triệu 

đồng, bằng 126% so với dự toán trung ương, 123% so với dự toán địa phương, 

bằng 121% so với cùng kỳ, trong đó thu nội địa ước đạt 10.426.650 triệu đồng 

bằng 130% so với cùng kỳ, thu xuất nhập khẩu ước đạt 1.425.000 triệu đồng 

bằng 81% so với cùng kỳ. Trong điều kiện phát sinh nhiều khó khăn và thách 

thức, so với dự toán trung ương và địa phương giao; luỹ kế 11 tháng các khoản 

thu cơ bản đạt và vượt tiến độ thu theo kế hoạch giao đầu năm: thu từ thuế, phí, lệ 

phí ước đạt 7.901.650 triệu đồng, bằng 115% dự toán trung ương và 114% dự 

toán địa phương; thu tiền sử dụng đất ước đạt 2.400.000 triệu đồng, bằng 343% 

dự toán trung ương và 300% dự toán địa phương; thu xổ số kiến thiết ước đạt 

37.900 triệu đồng, bằng 223% dự toán trung ương và dự toán địa phương; các 

khoản thu thường xuyên tại xã ước đạt 20.700 triệu đồng, bằng 83% dự toán 

trung ương và dự toán địa phương. 

Tổng chi ngân sách địa phương tháng 11/2021 ước thực hiện 836.123 triệu 

đồng, bao gồm chi cân đối ngân sách địa phương ước thực hiện 834.123 triệu 

đồng, chi trả nợ gốc ước thực hiện 2.000 triệu đồng. Luỹ kế 11 tháng, tổng chi 

ngân sách địa phương ước thực hiện 9.495.146 triệu đồng, bao gồm chi cân đối 

ngân sách địa phương ước thực hiện 9.488.146 triệu đồng, bằng 101% dự toán 

trung ương, 99% dự toán địa phương và bằng 117% so với cùng kỳ năm 2020; 

chi trả nợ gốc ước thực hiện 7.000 triệu đồng, đạt 61% dự toán trung ương, 73 % 

dự toán địa phương và bằng 27% so với cùng kỳ.  

Tháng 11, chi đầu tư phát triển ước thực hiện 219.901 triệu đồng; chi 

thường xuyên ước thực hiện 593.722 triệu đồng. Luỹ kế 11 tháng đầu năm 2021. 

chi đầu tư phát triển ước thực hiện 2.905.200 triệu đồng, đạt 207% dự toán trung 

ương và 194% dự toán địa phương, 153% so với cùng kỳ năm 2020; chi thường 
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xuyên ước thực hiện 5.383.600 triệu đồng, đạt 93% dự toán trung ương và địa 

phương, bằng 104% so với cùng kỳ năm 2020. 

6. Tình hình thu hút đầu tư, hoạt động của doanh nghiệp 

 - Tình hình đăng ký kinh doanh:  

 Luỹ kế đến 22/11/2021, cả tỉnh có 588 doanh nghiệp thành lập mới với số 

vốn đăng ký đạt 9.118 tỷ đồng; có 282 doanh nghiệp thông báo tạm ngừng và 48 

doanh nghiệp giải thể, phá sản, 226 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Tính đến 

ngày 22/11/2021 toàn tỉnh có 7.395 doanh nghiệp đăng ký thành lập theo Luật 

Doanh nghiệp với tổng số vốn đăng ký là 160.220 tỷ đồng. 

- Tình hình thu hút đầu tư:  

 Công tác thu hút đầu tư tiếp tục được quan tâm thực hiện. Luỹ kế 11 tháng 

năm 2021, đã thu hút 35 dự án, bằng 53% so với cùng kỳ năm 2020 và thực hiện 

điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư 30 dự án với tổng vốn đăng ký mới và điều 

chỉnh FDI là 235,2 triệu USD và 5.767,23 tỷ đồng, chấm dứt 06 dự án, cụ thể: 

+ Thực hiện cấp mới 35 dự án đầu tư, trong đó: 14 dự án FDI (bằng 51,9% 

so với cùng kỳ 2020; 27 dự án) và 21 dự án trong nước (bằng 53,8% so với cùng 

kỳ 2020; 39 dự án) với tổng vốn đăng ký đầu tư FDI đạt 173,2 triệu USD (bằng 

33% so với cùng kỳ 2020; 523,7 triệu USD) và 3.963,9 tỷ đồng (bằng 22,9% so 

với cùng kỳ 2020; 17.307,8 tỷ đồng).  

+ Thực hiện điều chỉnh tăng, giảm vốn đầu tư cho 30 dự án, trong đó: 18 

dự án FDI (bằng 69,2% so với cùng kỳ 2020; 26 dự án) và 12 dự án trong nước 

(bằng 66,7% so với cùng kỳ 2020; 18 dự án); tổng vốn đầu tư tăng 62 triệu USD 

(bằng 29% so với cùng kỳ 2020; 213,3 triệu USD) và 1.803,33 tỷ đồng (bằng 

136,7% so với cùng kỳ 2020; 1.319,5 tỷ đồng). 

+ Đã thực hiện chấm dứt hoạt động và thu hồi văn bản chấp thuận chủ 

trương đầu tư đối với 06 dự án (04 dự án FDI và 02 dự án trong nước) với tổng 

vốn đăng ký 22,1 tỷ đồng và 7,1 triệu USD (cùng kỳ 2020 đã thực hiện chấm dứt 

01 dự án FDI với tổng vốn 45 triệu USD). 

Luỹ kế 11 tháng năm 2021, có 1.054 dự án đầu tư còn hiệu lực (bằng 

103,3% so với cùng kỳ 2020; 1.020 dự án), trong đó: 335 dự án FDI (bằng 104% 

so với cùng kỳ 2020; 322 dự án) và 719 dự án trong nước (bằng 103% so với 

cùng kỳ 2020; 698 dự án) với vốn đăng ký 4.520,819 triệu USD (bằng 105,7% so 
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với cùng kỳ 2020; 4.275,4 triệu USD) và 143.378 tỷ đồng (bằng 105,9% so với 

cùng kỳ 2020; 135.342,4 tỷ đồng). 

 7. Các nhiệm vụ chuyên môn của Sở. 

- Báo cáo tình hình thực hiện và tiến độ giải ngân các dự án đầu tư công 

(bao gồm các dự án sử dụng nguồn vốn ODA); 

 - Báo cáo kết quả thực hiện chính sách pháp luật về quy hoạch; 

 - Báo cáo tình hình triển khai tổ chức lập quy hoạch tỉnh thời kỳ 2021-

2030, tầm nhìn đến năm 2050; 

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 99/NQ-CP ban hành chương trình 

hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ-TW; 

 - Báo cáo kiểm điểm công tác chỉ đạo, điều hành năm 2021; phương hướng 

nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành năm 2022; 

- Báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 

của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế -xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; 

- Xây dựng dự thảo sửa đổi Quyết định số 27/2020/QĐ-UBND ngày 

18/12/2021 (lần 2), gửi lấy ý kiến các Sở, ban, ngành và địa phương; 

- Báo cáo tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2021 phương hướng 

nhiệm vụ năm 2022; 

- Báo cáo về việc khắc phục những tồn tại hạn chế, khuyết điểm theo Kế 

hoạch số 29-KH/TU ngày 18/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và rà soát về 

thủ tục đầu tư, đất đai, môi trường, xây dựng các dự án khai thác, chế biến 

khoáng sản trên địa bàn tỉnh; 

 - Báo cáo đánh giá khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai hỗ trợ 

cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh; 

 - Báo cáo sơ kết công tác Bảo vệ bí mật Nhà nước năm 2021; 

- Báo cáo công tác thông tin đối ngoại năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022; 

-  Báo cáo kết quả công tác tư pháp năm 2021 và nhiệm vụ, giải pháp 

công tác năm 2022; 

- Xây dựng Kế hoạch xúc tiến đầu tư năm 2022; 

- Báo cáo tổng kết Đề án Tuyên truyền, phổ biến pháp luật về phòng, 

chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021; 
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- Tiếp tục hoàn thiện các nội dung trình HĐND tỉnh, kỳ họp cuối năm 2021 

để báo cáo cấp có thẩm quyền: 

+ Báo cáo và Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022, 

Kế hoạch kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. 

+ Nghị quyết về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 và 

kế hoạch đầu tư công năm 2022; 

+ Nghị quyết về chủ trương đầu tư, điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án đầu 

tư công. 

- Phối hợp với Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh, hoàn thiện Dự thảo  

báo cáo Quy hoạch tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ, Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh, Thường trực Tỉnh uỷ. 

II - NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THÁNG 12/2021. 

 1. Chỉ đạo các địa phương hoàn thành kế hoạch gieo trồng cây vụ đông 

năm 2021 - 2022. Chú trọng chăm sóc, bảo đảm đủ nước tưới cho cây trồng. 

2. Tập trung kiểm tra, đôn đốc, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh 

tiến độ giải phóng mặt bằng, thi công và giải ngân các công trình; thực hiện điều 

chuyển vốn Kế hoạch năm 2021 theo quy định.  

3. Tiếp tục hoàn thành tốt các Đề án trong Chương trình công tác năm 

2021 của UBND tỉnh. 

* Nhiệm vụ chuyên môn của Sở Kế hoạch và Đầu tư: 

- Triển khai dự án Tăng cường môi trường đầu tư tỉnh Hà Nam; 

- Báo cáo Đoàn giám sát của Quốc hội khóa XV thực hành tiết kiệm chống 

lãng phí giai đoạn 2016-2021; 

- Xây dựng báo cáo và tổ chức tổng kết công tác năm 2021, phương hướng 

nhiệm vụ, chương trình công tác năm 2022 của Sở. 

- Xây dựng báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư, công tác đấu thầu, tình 

hình thực hiện các dự án ODA năm 2021. 

- Xây dựng báo cáo thu hút đầu tư nước ngoài năm 2021. 

- Xuất bản bản tin kinh tế - đầu tư quý IV/2021. 

- Chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp cuối năm của HĐND tỉnh, chuẩn 

bị giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2022.  
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- Rà soát tình hình giải ngân vốn đầu tư công, trình UBND tỉnh điều chỉnh 

vốn của những dự án không giải ngân được vốn đến hết 30/11/2021. 

- Giao kế hoạch 5 năm và hàng năm đầu tư công và kinh tế xã hội. 

- Phối hợp Liên danh tư vấn lập Quy hoạch tỉnh đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện dự án đảm bảo đúng tiến độ theo Kế hoạch số 327/KH-UBND ngày 

04/02/2021. 

- Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuyên truyền, kế hoạch rà soát, kế hoạch cải 

cách, kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính trong năm và các nhiệm vụ chuyên 

môn theo chức năng, nhiệm vụ của Sở. 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện tháng 11/2021, nhiệm vụ chủ yếu 

tháng 12/2021, Sở Kế hoạch và Đầu tư trân trọng báo cáo UBND tỉnh./. 

 

Nơi nhận: GIÁM ĐỐC 

- UBND tỉnh (để báo cáo); 

- Bộ Kế hoạch và Đầu tư (để báo cáo); 
 

- Lưu VT, THQH.  

 

 

Nguyễn Văn Lượng 
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