
UBND HUYỆN NAM TRÀ MY

Mục tiêu Thực hiện

I Chi tiêu về kinh tế

1 Thu nhập bình quân đầu người Tr.đồng   20-22             24.07 Vượt

2 Tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân %              10.00               8.61 Không đạt

3 Tổng sản lượng lương thực cây có hạt Tấn              5.500        5.365.35 Xấp xỉ

4 Tổng GTSX trên địa bàn (giá hiện hành) Tỷ đồng  -                937 

Trong đó:

 - Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản Tỷ đồng  -                151 

 - Công nghiệp và xây dựng Tỷ đồng  -                150 

 - Dịch vụ Tỷ đồng  -                635 

5 Cơ cấu kinh tế (giá hiện hành) %

Trong đó:

 - Nông, lâm nghiệp và thuỷ sản % 25 - 30             16.17 

 - Công nghiệp và xây dựng % 30 - 35             16.03 

 - Dịch vụ % 35 - 40             67.80 

6 Sản lượng lương thực bình quân đầu người Kg/năm                 188           175.88 Không đạt

7 Bảo tồn, phát triển sâm Ngọc Linh Ha 

 - Diện tích trồng sâm nguyên liệu (đăng ký) Ha              2.000             2.000 Đạt

 - Tỷ lệ diện tích đăng ký có sâm %                   30                  30 Đạt

 - Gieo ươm cây sâm giống hàng năm 1.000 cây  200 - 250 

8 Diện tích trồng mới Dược liệu Ha   60-70            55 Không đạt

9 Bảo vệ và phát triển rừng

Trong đó:

 - Trồng mới, phục hồi rừng Ha 

 - Trồng mới cây Quế Trà My Ha                 690             2.003 Vượt

 - Các loại cây khác Ha  -                286 

10 Tỷ lệ che phủ rừng %              60.00             59.44 Xấp xỉ

11 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tr.đồng 194.296                 242.899 Vượt

Tốc độ tăng trưởng bình quân %   15-20             25.00 Vượt

12 Chi ngân sách địa phương

 - Chi đầu tư phát triển Tr.đồng  -      1.181.001 

 - Chi thường xuyên Tr.đồng  -      1.653.300 

13 Tỷ lệ đường giao thông được cúng hóa %                   90 

14 Số hộ được sắp xếp chỗ ở và ổn định SX Hộ              2.230             1.991 Không đạt

15 Số hộ hợp đồng sử dụng điện quốc gia Hộ              6.123             4.990 Không đạt

16 Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia %                   80             65.20 Không đạt

II Chi tiêu về văn hóa xã hội

1 Chỉ tiêu về giáo dục

  - Tỷ lệ huy động học sinh ra lớp %  -             98.00 

  - Số xã hoàn thành phổ cập giáo dục Xã              10.00                  10 Đạt

  - Số trường đạt chuẩn quốc gia Trường   06 - 08                    8 Đạt

2 Chỉ tiêu về y tế, dân số, KHHGĐ

  - Dân số trung bình Người            31.144           31.674 

  - Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ‰                   15             16.15 Không đạt
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  - Số Trạm y tế đạt tiêu chí quốc gia Trạm                     4                    3 Không đạt

  - Tỷ lệ SDD trẻ em thể thấp còi dưới 5 tuổi %                   18             18.77 Không đạt

3 Chỉ tiêu về đào tạo dạy nghề và việc làm

  - Số lượt lao động được đào tạo nghề Người                 500             1.531 Đạt

  - Tỷ lệ LĐ được đào tạo nghề %                   40             34.46 Không đạt

  - Tỷ lệ LĐ có việc làm sau đào tạo nghề %  -             95.50 

4 Chỉ tiêu về đời sống nhân dân, ASXH

  - Tổng số hộ gia đình trên địa bàn Hộ  -             7.654 

  - Tổng số hộ nghèo Hộ  2846 - 3321             2.377 Vượt

  - Tổng số hộ nghèo là người DTTS Hộ  2846 - 3321             2.376 Vượt

  - Tỷ lệ hộ nghèo %  38 - 42             31.06 Vượt

  - Tổng số hộ cận nghèo Hộ  -                    2 

  - Tổng số hộ cận nghèo là người DTTS Hộ  -                    2 

  - Tỷ lệ hộ được nghe đài, xem truyền hình %                   85             86.84 Vượt

5 Chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới

  - Xã đạt chuẩn nông thôn mới xã                     1                    1 Đạt

  - Các xã còn lại hoàn thành trên 8/19 tiêu chí nông 

thôn mới 
Tiêu chí                     8                  10 Vượt

6 Chỉ tiêu về văn hóa

  - Số xã đạt chuẩn văn hóa xã                     2                  -   Không đạt

  - Tỷ lệ xã đạt chuẩn văn hóa %                   20                  -   Không đạt

III Chi tiêu về tài nguyên - môi trường

1 Tỷ lệ hộ được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh %              80.00             71.00 Không đạt

2 Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng hố xí hợp vệ sinh %              80.00             65.50 Không đạt

3 Tỷ lệ xã có rác thải được tổ chức thu gom %              50.00             30.00 Không đạt

4
Tỷ lệ diện tích đất lâm nghiệp do hộ gia đình, cá 

nhân được cấp GCN QSD đất
%              80.00             20.90 Không đạt

IV Quốc phòng - an ninh

1 Tuyển quân hoàn thành chỉ tiêu tỉnh giao % 100               100              Đạt

2
Xây dựng lực lượng DQTV đạt chất lượng cao so 

với dân số
%                2.64               2.64 

Đạt

V Chi tiêu khác

1 Số HTX thành lập mới HTX  04 - 05                    5 Đạt

2 Số thành viên tham gia HTX Người  21 - 35                  35 Đạt

3 Số hộ đăng ký SXKD mới Hộ  150 - 200                160 Đạt


