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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; tình hình kinh tế - xã hội
tháng 3 và Quý I năm 2021
I. Về triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021 của Chính phủ
Năm 2021 có ý nghĩa quan trọng, là năm diễn ra Đại hội Đại biểu Đảng
toàn quốc lần thứ XIII, bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; là năm đầu tiên đất nước thực hiện Kế hoạch phát
triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 và Chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10
năm 2021-2030. Bên cạnh những thời cơ, thuận lợi vẫn còn không ít những khó
khăn, thách thức đan xen, đại dịch Covid-19 còn diễn biến phức tạp, gây ra suy
thoái và khủng hoảng kinh tế toàn cầu, tác động tiêu cực tới mọi mặt của kinh tế,
xã hội và đời sống.
Bắc Ninh tập trung triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX
và Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
5 năm 2021-2025 với “mục tiêu kép”, vừa phòng, chống dịch bệnh hiệu quả, bảo
vệ sức khỏe nhân dân; tận dụng tốt các cơ hội, vượt qua khó khăn, nỗ lực đẩy
mạnh phát triển toàn diện các ngành kinh tế theo hướng bền vững; đẩy nhanh tiến
độ triển khai thực hiện các dự án quan trọng và công trình trọng điểm; nâng cao
chất lượng công tác quy hoạch, thu hút các nhà đầu tư lớn trong lĩnh vực đô thị;
đẩy nhanh chuyển đổi số và phát triển kinh tế số, xây dựng đô thị thông minh;
phát triển giáo dục - đào tạo toàn diện gắn với xây dựng nguồn nhân lực chất
lượng cao; giữ vững quốc phòng, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; từng
bước xây dựng tỉnh Bắc Ninh phát triển bền vững và thực hiện lộ trình xây dựng
Thành phố trực thuộc Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Trong Quý I
năm 2021, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, ban hành Chỉ thị số 01/CT-UBND
ngày 14/01/2021; Chỉ thị 02/CT-UBND ngày 22/1/2021 cùng với nhiều văn bản
chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 và thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển
toàn diện các ngành, lĩnh vực. Tình hình triển khai các nhiệm vụ cụ thể trong Nghị
quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ (Chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo).

Địa chỉ cơ quan: Số 06 đường Lý Thái Tổ, phường Suối Hoa, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh;
Email: skhdt@bacninh.gov.vn; Website: skhdt.bacninh.gov.vn; ĐT: 02223.870741
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II. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2021
1. Tăng trưởng kinh tế
* Về tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh (GRDP): quý I/2021 theo giá so sánh
2010 ước 33.285 tỷ đồng, tăng 8,16% so với Quý I/2020; trong đó, khu vực nông,
lâm nghiệp và thủy sản đạt 1.270 tỷ đồng tăng 9,31% và đóng góp 0,35 điểm phần
trăm tăng trưởng chung; khu vực công nghiệp - xây dựng đạt 25.634 tỷ đồng tăng
9,6% và đóng góp nhiều nhất 7,26 điểm phần trăm tăng trưởng; khu vực dịch vụ
đạt 5.088 tỷ đồng tăng nhẹ 2,26% và đóng góp 0,37 điểm phần trăm tăng trưởng;
thuế sản phẩm đạt 1.292 tỷ đồng tăng 4,5% và đóng góp 0,18 điểm phần trăm tăng
trưởng. Cụ thể từng khu vực kinh tế:
Khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản quý I/2021 tăng khá cao so với cùng
kỳ năm trước nhờ sự chỉ đạo quyết liệt trong việc tái cơ cấu cây trồng vật nuôi,
tăng cường hỗ trợ kỹ thuật, giống, vật tư, đẩy mạnh áp dụng các tiến bộ trong
khoa học và cơ giới hóa trong sản xuất nên có sự phát triển tốt.
Trong khu vực công nghiệp và xây dựng, ngành công nghiệp quý I/2021
tăng khá cao 10,33% so với cùng kỳ năm trước (cao hơn mức tăng 6,12% của quý
I/2020), đóng góp 7,51 điểm phần trăm vào tốc độ tăng tổng giá trị tăng thêm toàn
nền kinh tế. Sở dĩ, kinh tế quý I năm nay tăng trưởng cao là do sản xuất công
nghiệp của khu vực FDI đạt mức tăng trưởng hai con số. Nguyên nhân chủ yếu
do trong tháng 2/2021 công ty Samsung gia tăng sản xuất. Ngành xây dựng giảm
7,2%, làm giảm 0,24 điểm phần trăm tăng trưởng, do thời điểm này các đơn vị thi
công đang tập trung chủ yếu vào công trình chuyển tiếp từ năm trước, một số nhà
thầu chậm triển khai thi công trình.
Khu vực dịch vụ quý I/2021 đạt mức tăng thấp, trong đó, dịch vụ lưu trú,
ăn uống, du lịch lữ hành và vui chơi giải trí giảm nhiều nguyên nhân do ảnh hưởng
của đại dịch Covid-19.
*Về cơ cấu nền kinh tế: Khu vực công nghiệp - xây dựng chiếm 78,5%;
dịch vụ chiếm 15%; nông, lâm nghiệp và thủy sản chiếm 2,8%; khu vực thuế sản
phẩm trừ trợ cấp sản phẩm 3,7% (năm 2020, tương ứng là: 77,5% - 15,9% - 2,8%
- 3,8%).
2. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn
a. Sản xuất nông nghiệp
* Trồng trọt: Tính đến trung tuần tháng 3, toàn tỉnh gieo cấy được 31.325,3
ha lúa đông xuân1, đạt 99,4% kế hoạch, bằng 97,6% cùng kỳ năm trước; trong đó,
diện tích gieo thẳng 8.294 ha bằng 107,8% cùng kỳ, diện tích gieo cấy 23.031,3
ha bằng 94,4% cùng kỳ.

Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp: Toàn tỉnh gieo cấy 31.465,5 ha lúa, đạt 50,1% kế hoạch và bằng 98,8% so
với cùng kỳ.
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Toàn tỉnh gieo trồng được 2.806,1 ha rau màu và hoa các loại, đạt 77,9%
kế hoạch bằng 99,9% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Ngô 368,2 ha; Khoai
tây 231,3 ha; Lạc 182,6ha; rau màu khác 1.864,5 ha; Hoa các loại 159,5 ha.
Diện tích gieo trồng cây hàng năm vụ đông toàn tỉnh đạt 6.612,1 ha, bằng
94,46% kế hoạch vụ và giảm 4% so với cùng vụ năm trước; trong đó: cây Ngô
347,5 ha, giảm 21,5% so với vụ đông năm trước; Khoai tây 1.953,6 ha, giảm
12,4%; cây rau đậu các loại 4.050,9 ha, tăng 1,8%.
* Chăn nuôi và hoạt động thú y: Công tác phòng chống dịch bệnh chăn
nuôi tiếp tục được quan tâm. Tính đến 31/12/2021, toàn tỉnh có 2.780 con trâu,
giảm 1,7% so với cùng kỳ; có 26.850 con bò, giảm 3,9%; có 5,6 triệu con gia cầm,
tăng 10,6%; có 274.550 con lợn, tăng 4,4%.2
Từ ngày 14/12 - 28/12/2020 và ngày 02/02/2021, trên địa bàn tỉnh, bệnh
dịch tả lợn Châu Phi xảy ra tại 10 hộ chăn nuôi lợn thuộc địa bàn 09 thôn, khu, 07
xã, phường của 04 huyện, thành phố làm 48 con lợn mắc bệnh, chết. Từ ngày
08/01 - 16/3/2021, trên địa bàn tỉnh, bệnh Cúm gia cầm đã xảy ra tại 34 hộ, 26
thôn, khu; 24 xã, phường, thị trấn của 06 huyện, thành phố làm 49.435 con gia
cầm mắc bệnh, chết. Ngày 02/01/2021, bệnh Viêm da nổi cục đã xảy ra tại 01 hộ
chăn nuôi bò thuộc huyện Quế Võ làm 1 con bò mắc bệnh. Ngay sau khi xảy ra
dịch, tiêu hủy toàn bộ số gia súc, gia cầm mắc bệnh với tổng trọng lượng
103.452,5 kg theo đúng quy trình kỹ thuật (lợn: 2.829 kg; gia cầm: 100.512,5 kg;
bò: 111kg); vệ sinh, khử trùng, tiêu độc môi trường bằng 625 lít hóa chất và 54
tấn vôi bột tại các địa bàn có dịch và khu vực lân cận; tiêm phòng bổ sung 740.000
liều vắc xin Cúm cho toàn bộ đàn gia cầm.
b. Lâm nghiệp
Quý I/2021, các địa phương trong tỉnh chủ yếu tập trung cho công tác chuẩn
bị mặt bằng, cây giống để triển khai cho công tác trồng rừng theo kế hoạch cả
năm, dịp Tết trồng cây và trồng cây phân tán trong năm. Ngày Mùng 06 tháng
Giêng âm lịch (tức ngày 17/02/2021) tổ chức phát động "Tết trồng cây” Xuân Tân
Sửu tại 6 huyện, thành phố vào; riêng thị xã Từ Sơn phối hợp với Văn phòng
Chính phủ tổ chức "Tết trồng cây” vào ngày 08 tháng Giêng. Huyện Lương Tài
tạm dừng tổ chức Tết trồng cây do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp.
Trong quý, ngành chức năng thực hiện tốt công tác quản lý bảo vệ rừng và
phòng chống cháy rừng, công tác chăm sóc, bảo vệ diện tích rừng. Tháng 3, toàn
tỉnh trồng được 36.500 nghìn cây phân tán. Tính chung quý I/2021, toàn tỉnh đã
trồng được 55.800 cây phân tán các loại, đạt 42,9% kế hoạch năm và bằng 85,8%
so với cùng kỳ năm trước. Đảm bảo lực lượng trực 24/24 giờ vào các đợt hanh
khô và các ngày lễ Tết; thực hiện tốt các quy định về bảo vệ rừng và quản lý lâm
sản, chủ động phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chức năng, đấu tranh ngăn chặn
các hành vi vi phạm pháp luật xâm hại tới rừng, buôn bán, vận chuyển lâm sản
trái phép.
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp: Toàn tỉnh có 2.800 con trâu, tăng 0,6% so với cùng kỳ; có 27.200 con bò,
giảm 2,6%; có 5,6 triệu con gia cầm, tăng 10,6%; có 270.700 con lợn, tăng 37,3%.
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c. Thủy sản
Thời tiết Quý I cơ bản thuận lợi cho nuôi trồng thủy sản và trùng với dịp
Tết Nguyên đán nên nhu cầu tiêu thụ cá thịt gia tăng hơn, giá bán các loại sản
phẩm thuỷ sản tăng nhẹ trong dịp tết và nguồn cung dồi dào hơn so với cùng kỳ.
Trong quý I/2021, cùng với việc thu hoạch diện tích cá đã nuôi còn lại, các hộ
cũng tiến hành tu bổ, sửa chữa hệ thống nuôi; cải tạo, nạo vét khử trùng vệ sinh
đáy ao, hồ; tôn cao bờ ao, tranh thủ nguồn nước đổ ải bổ sung nước mới vào ao
nuôi, tích cực chuẩn bị ao nuôi, lồng nuôi, con giống để chuẩn bị nuôi thả cá vụ
mới. Tình hình dịch bệnh thuỷ sản tại các vùng nuôi trồng thuỷ sản tập trung trong
ao đất và nuôi cá lồng ổn định không có dịch bệnh lớn xảy ra.
Ước tính đến cuối Quý I/2021, diện tích nuôi trồng thủy sản 5.150 ha, bằng
với cùng kỳ năm trước; số lượng lồng nuôi trên sông đạt 2.267 lồng, tăng 9,94%
(tăng 205 lồng). Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác trong Quý I ước
9.971 tấn, giảm 6,1% so với cùng kỳ, trong đó: Sản lượng nuôi trồng 9.686 tấn,
giảm 6,1%; sản lượng thủy sản khai thác 285 tấn, giảm 4,6%.3
d. Công tác phát triển nông thôn
Tính đến hết quý I/2021, Bắc Ninh hoàn thành chương trình nông thôn mới,
vượt xa kế hoạch đề ra, đã có 100% số xã trên địa bàn toàn tỉnh (94/94 xã) được
công nhận đạt chuẩn nông thôn mới; 8/8 huyện, thị xã, thành phố đủ điều kiện,
đạt chuẩn nông thôn mới. Ban hành các Kế hoạch thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2021-2025; Kế
hoạch tỉnh Bắc Ninh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2020.
Khảo sát tình hình phát triển nghề, làng nghề tại các huyện, thị xã, thành phố phục
vụ xây dựng đề án bảo tồn và phát triển nghề, làng nghề. Xây dựng và chuẩn bị
triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn
năm 2021, giai đoạn 2021 - 2025.
3. Sản xuất công nghiệp
3.1. Chỉ số sản xuất công nghiệp: Tháng 3/2021, thời điểm sau dịp nghỉ
Tết Nguyên đán và trạng thái bình thường mới, sản xuất công nghiệp đã hoạt động
mạnh trở lại. Chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) tăng 34,9% so với tháng trước và
tăng 1,1% so với cùng kỳ; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng
35% so với tháng trước và tăng 1,1%; cụ thể, ở ngành công nghiệp chế biến, chế
tạo có 14/20 ngành có chỉ số tăng so với cùng kỳ năm trước, một số ngành chủ
lực của tỉnh có tỷ trọng lớn và tăng cao như: sản xuất sản phẩm từ kim loại đúc
sẵn (trừ máy móc, thiết bị) tăng 65,4%; sản xuất thuốc, hoá dược và dược liệu
tăng 44,9% và sản xuất trang phục tăng 35,8%. Tính chung 3 tháng đầu năm 2021,
IIP toàn ngành công nghiệp tăng 9,2% so với cùng kỳ.
3.2. Sản phẩm công nghiệp: Tháng 3/2021, một số mặt hàng có lượng sản
xuất tăng so với tháng trước như: máy in-copy, in bằng công nghệ in phun có kết
Theo báo cáo của Sở Nông nghiệp: Tổng sản lượng thủy sản nuôi trồng và khai thác ước đạt 10.874,9 tấn, tăng
2,4% so với cùng kỳ; trong đó, sản lượng nuôi trồng 10.547,2 tấn, tăng 2,2%; sản lượng khai thác 327,7 tấn, tăng
9,7%.
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nối tăng 142,6%; điện thoại thông minh tăng 80,6%; thuốc lá có đầu lọc tăng
68,8%... Tuy nhiên, một số sản phẩm có mức sản xuất giảm như: đồng hồ thông
minh giảm 10,9%; nước máy thương phẩm giảm 1,9%; kính các loại giảm 2,3%.
Tính chung 3 tháng đầu năm, các sản phẩm tiêu dùng đều duy trì lượng sản xuất
tăng mạnh như: linh kiện điện tử tăng 43,8%; bình đun nước nóng tăng 47,9%;
dược phẩm có chứa Vitamin tăng 38,7%; sữa và kem chưa cô đặc, chưa có đường
và có đường tăng 24,6%...
3.3. Chỉ số sử dụng lao động: Nhu cầu sử dung lao động tăng nhẹ, chỉ số
sử dụng lao động tháng 3 tăng 1,4% so với tháng trước. Tuy nhiên, do ảnh hưởng
của dịch Covid-19 và dịp nghỉ Tết Nguyên đán nên chỉ số sử dụng lao động của
doanh nghiệp công nghiệp 3 tháng đầu năm giảm 1,4% so với cùng kỳ; trong đó,
ngành công nghiệp chế biến chế tạo giảm 1,4% và khu vực đầu tư nước ngoài
giảm 1,5%.
4. Hoạt động thương mại - dịch vụ
4.1. Lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ
Những tháng đầu năm, ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19 đã làm ảnh hưởng
đến hoạt động lưu chuyển hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng. Đến nay, trạng thái bình
thường mới, sức mua đã có dấu hiệu khởi sắc trong ba tháng gần đây. Hơn nữa,
một phần nguyên nhân là do đặc điểm tiêu dùng mùa vụ, như: cưới hỏi, mua sắm
đồ dùng dân cư tăng... Hoạt động thương mại dịch vụ tháng 3/2021 khá sôi động.
Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng trong tháng ước 5.782,4 tỷ
đồng, tăng 3,6% so với tháng trước và tăng 9,6% so với cùng kỳ. Quý I/2021 ước
17.701,2 tỷ đồng, tăng 2,2% so với cùng kỳ.
Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 3 ước 4.623,2 tỷ đồng, tăng 2,2% so
với tháng trước và tăng 8,2% so với cùng kỳ. Tổng mức bán lẻ Quý I/2021 ước
14.223 tỷ đồng, tăng 2,4%.
Tháng 3/2021, doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống ước 401,4 tỷ đồng,
tăng 18,5% so với tháng trước và tăng 22,2% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch
lữ hành ước 0,8 tỷ đồng; tăng 0,4%. Quý I/2021, doanh thu hoạt động dịch vụ lưu
trú, ăn uống ước 1.184,8 tỷ đồng, tăng 5,1% so với cùng kỳ; doanh thu du lịch lữ
hành ước 2,2 tỷ đồng, giảm 12% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác
ước 1.852,7 tỷ đồng, giảm 5,3%.
4.2. Xuất, nhập khẩu: Hoạt động xuất khẩu tháng 3 ước 3.083,59 triệu
USD, tăng 13% so với tháng trước, giảm 4,7% so với cùng kỳ; một số mặt hàng
chủ lực có mức xuất khẩu tăng khá như: điện thoại và các loại linh kiện tăng
13,8% so với tháng trước; máy vi tính và linh kiện tăng 11,8%; hàng dệt may tăng
5,3%. Quý I/2021, tổng kim ngạch xuất khẩu ước 10.149,1 triệu USD, tăng 25,9%
so với cùng kỳ.
Nhập khẩu tháng 3/2021 ước 2.638,96 triệu USD tăng 11,6% so với tháng
trước và tăng 6,8% so với cùng kỳ. Quý I/2021, tổng kim ngạch nhập khẩu ước
8.475,02 triệu USD, tăng 18,8% so với cùng kỳ.
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5. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp
Đầu tư trong nước: Tháng 3/2021, toàn tỉnh cấp mới 3 dự án, tổng số vốn
đăng ký 799,722 tỷ đồng; điều chỉnh 3 dự án, trong đó có 1 dự án điều chỉnh vốn,
tổng số tăng 430 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, cấp mới đăng ký đầu tư 13 dự án
với tổng vốn 6.710,987 tỷ đồng (trong đó cấp Quyết định phê duyệt kết quả đấu
thầu lựa chọn nhà đầu tư 1 dự án với tổng mức đầu tư 98,24 tỷ đồng) và điều
chỉnh 25 dự án, tổng số tăng 3.077,263 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 18/03/2021,
đã cấp đăng ký đầu tư 1.446 dự án còn hiệu lực với tổng vốn 208.580,12 tỷ
đồng; cấp Quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư 35 dự án, tổng
mức đầu tư 16.521,523 tỷ đồng.
Đầu tư nước ngoài: Tháng 3/2021, cấp mới 10 dự án, tổng vốn đăng ký
76,649 triệu USD; điều chỉnh vốn 5 dự án, số vốn đăng ký điều chỉnh tăng 9,95
triệu USD; thu hồi 2 dự án với tổng vốn đầu tư 4,1 triệu USD; thông báo chấp
thuận 5 lượt góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài tại
tổ chức kinh tế với giá trị là 4,704 triệu USD. Từ đầu năm đến nay, cấp mới 29
dự án, tổng vốn đăng ký 242,42 triệu USD; điều chỉnh vốn 18 dự án tổng vốn
giảm 11,511 triệu USD. Góp vốn, mua cổ phần, phần vốn góp 12 lượt với giá trị
6,472 triệu USD; thu hồi 7 dự án với tổng vốn là 129,688 triệu USD. Lũy kế đến
hết ngày 18/3/2021, đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.653 dự án còn hiệu lực với tổng
vốn đầu tư đăng ký sau điều chỉnh và góp vốn mua, mua cổ phần, phần vốn góp
đạt 19.987,575 triệu USD (trong đó có 3 dự án hạ tầng với tổng vốn đầu tư hạ
tầng là 263,91 triệu USD).
Phát triển doanh nghiệp: Tháng 3/2021, thành lập mới 294 doanh nghiệp,
tổng vốn đăng ký 2.035,94 tỷ đồng và 60 đơn vị trực thuộc. Từ đầu năm 2021 đến
nay, thành lập mới 576 doanh nghiệp, tổng vốn đăng ký 5.746,253 tỷ đồng (tăng
5,7% về số doanh nghiệp, tăng 40,1% về số vốn đăng ký so với cùng kỳ và 180
đơn vị trực thuộc). Luỹ kế đến hết ngày 18/3/2021, trên địa bàn tỉnh có 19.025
doanh nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký 284.872,241 tỷ đồng.
6. Giao thông vận tải
Những diễn biến phức tạp của dịch Covid-19 ảnh hưởng đến tình hình vận
tải, kho bãi trên địa bàn tỉnh, sụt giảm mạnh nhất là vận tải hành khách. Đến nay,
dịch bệnh đã được kiểm soát tại hầu hết các tỉnh thành nên hoạt động vận tải tháng
3 đang phục hồi. Trong tháng 3/2021, công tác bảo đảm giao thông, lưu thông
trên địa bàn tỉnh được thực hiện tốt. Vận tải đường bộ, đường thủy ổn định, đáp
ứng kịp thời nhu cầu đi lại của nhân dân cũng như vận chuyển hàng hóa trong sản
xuất kinh doanh.
Vận tải hành khách: Tháng 3/2021 ước 1,038 triệu lượt khách, tăng 17,8%
so với tháng trước và tăng 13,3% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 48,4 triệu
HK.km, tăng 20,7% và tăng 5,8%; doanh thu 63,336 tỷ đồng, tăng 16,3% và tăng
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9,2%. Quý I/2021 ước 3,686 triệu lượt khách, giảm 21,2% so với cùng kỳ; luân
chuyển ước 170,1 triệu HK.km, giảm 22,1%; doanh thu 228,58 tỷ đồng, giảm
30,6%.
Vận tải hàng hoá: Tháng 3/2021 ước 3,0 triệu tấn, tăng 19,4% so với tháng
trước và tăng 9,7% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 158,3 triệu tấn.km, tăng
25,5% và tăng 12,7%; doanh thu 223,1 tỷ đồng, tăng 18,3% và tăng 10,8%. Quý
I/2021 ước 9,429 triệu tấn, tăng 2,5% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 472,8 triệu
tấn.km, tăng 1,7%; doanh thu 698,6 tỷ đồng, giảm 11,2%.
7. Tài chính
Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 3/2021 ước 2.845 tỷ đồng,
đạt 10,2% dự toán năm và tăng 1,6% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa ước
2.385 tỷ đồng, đạt 10,7% dự toán, tăng 5,8%. Quý I/2021, tổng thu ngân sách Nhà
nước ước 9.623,83 tỷ đồng, ước 34,57% dự toán năm và tăng 4,97% so với cùng
kỳ; trong đó, thu nội địa ước 7.957,77 tỷ đồng, ước 35,65% dự toán năm và
tăng 5,03%.
Tổng chi ngân sách địa phương tháng 3/2021 ước 2.254,15 tỷ đồng, đạt
18,8% dự toán và tăng 66,5% so với cùng kỳ. Quý I/2021, tổng chi ngân sách ước
7.054,2 tỷ đồng, đạt 37,0% dự toán năm và tăng 56,8% so với cùng kỳ; trong đó,
chi đầu tư phát triển ước 5.193,8 tỷ đồng, 88,2% dự toán năm và tăng 89,5%.
8. Tín dụng ngân hàng
Trong Quý I/2021, do tác động của dịch bệnh Covid-19, cùng với việc lãi
suất huy động đang ở mức thấp, kéo theo nguồn vốn huy động trên địa bàn biến
động chậm. Tổng nguồn vốn huy động tháng 3 ước 171.600 tỷ đồng, tăng 1,4%
so với tháng trước, tăng 21,76% so với cùng kỳ; trong đó, tiền gửi của tổ chức
ước 80.200 tỷ đồng, tăng 7,0% và tăng 36,3%; tiền gửi cá nhân 88.500 tỷ đồng,
giảm 3,4% và tăng 11,4%.
Các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tín dụng trên địa bàn đã bắt đầu triển khai
công tác tín dụng với các giải pháp nhằm đẩy mạnh lưu thông dòng vốn ngân
hàng. Tuy nhiên, vào thời điểm những tháng đầu năm, do có thời gian nghỉ Tết
nguyên đán, cùng với tác động của dịch bệnh Covid-19, dẫn đến hoạt động tín
dụng chưa sôi động. Tổng dư nợ tín dụng ước 102.100 tỷ đồng, tăng 2,9% so với
tháng trước và tăng 14,9% so với cùng kỳ. Nợ xấu tính đến cuối tháng 3 ước 1.360
tỷ đồng, chiếm 1,33% tổng dư nợ.
9. Hoạt động đầu tư và quản lý xây dựng
Quyết liệt thực hiện các chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và của Lãnh đạo
tỉnh về thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư.
Tổng vốn đầu tư phát triển Quý I ước 12.540,9 tỷ đồng, giảm 28,1% so cùng kỳ.
Tổng vốn đầu tư của Nhà nước do địa phương quản lý ước 1.511,9 tỷ đồng, tăng
20,2%; trong đó, vốn đầu tư từ ngân sách tỉnh ước 767,8 tỷ đồng, tăng 2,0%; ngân
sách cấp huyện ước 488,7 tỷ đồng, tăng 89,2%; ngân sách cấp xã 255,4 tỷ đồng,
tăng 3,6%.
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Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về xây dựng, nâng cấp các
đô thị, hướng tới mục tiêu xây dựng tỉnh Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc
Trung ương. Quản lý và phát triển hệ thống hạ tầng giao thông quan trọng, giảm
ùn tắc rõ rệt ở các nút giao, điểm giao thông trọng yếu. Hệ thống hạ tầng kỹ thuật,
hạ tầng xã hội được đầu tư đồng bộ theo hướng hiện đại, bền vững, nâng cao chất
lượng đô thị, cuộc sống của nhân dân, triển khai mạng cấp nước máy sạch cho các
xã, phường còn lại.
10. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội
10.1. Sự nghiệp Giáo dục - Đào tạo
Nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, đảm bảo
cân đối, phù hợp, đúng vị trí việc làm. Thực hiện đầy đủ, kịp thời, nghiêm túc và
hiệu quả các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.
Trong tháng 3/2021, tổ chức kiểm tra giữa học kỳ II các cấp học; thi chọn học
sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2020 - 2021; tăng cường bồi dưỡng học sinh giỏi quốc
gia; chuẩn bị tốt các điều kiện để tham dự thi tuyển chọn các đội tuyển học sinh giỏi
dự thi quốc tế và khu vực. Tổ chức thi và hoàn thành công tác tuyển dụng lại viên
chức giáo viên các đơn vị trực thuộc; thi giáo viên dạy giỏi, chủ nhiệm giỏi cấp tỉnh.
Bồi dưỡng giáo viên theo kế hoạch; biên soạn tài liệu Giáo dục địa phương lớp 2,
lớp 6; phối hợp giới thiệu và hoàn thành lựa chọn sách giáo khoa lớp 1, lớp 2, lớp 6
của Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chỉ đạo rà soát các điều kiện, ổn định
các hoạt động giáo dục; nâng cao chất lượng dạy và học; hướng dẫn thực hiện công
tác hướng nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS và THPT khi học sinh, sinh viên
đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19; chỉ đạo việc
dạy, học trên Internet, qua truyền hình và các ứng dụng công nghệ thông đáp ứng
tình hình dịch COVID-19. Phối hợp, chỉ đạo đẩy mạnh công tác phòng, chống dịch
COVID-19 trong các cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh.
Tổ chức kỷ niệm ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ
Chí Minh 26/3. Tuyên truyền về bầu cử đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong cán bộ, giáo viên và học sinh, sinh viên.
10.2. Sự nghiệp Y tế
Trong Quý I/2021, tình hình dịch Covid-19 trên thế giới vẫn đang diễn biến
phức tạp, tại một số quốc gia dịch bệnh Covid-19 đã bùng phát trở lại với tốc độ
lây lan và số ca tử vong cao. Trong nước dịch bệnh Covid-19 xuất hiện ca bệnh
trong cộng đồng tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Bắc Ninh. Để chủ động
trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, tỉnh tiếp tục đẩy mạnh triển khai thực
hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19.
Thực hiện yêu cầu 5K trong phòng, chống dịch theo khuyến cáo của Bộ Y
tế; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động tư vấn, khám, chữa
bệnh; yêu cầu tất cả các nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân đến thăm,
chăm sóc phải thực hiện cài đặt và bật ứng dụng BlueZone, khai báo y tế theo quy
định. Tăng cường quản lý, giám sát y tế chặt chẽ đối với các Chuyên gia hiện đang
cách ly tập trung tại các khách sạn và cán bộ phục vụ trên địa bàn tỉnh. Định kỳ
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hàng tuần tổ chức đánh giá theo Bộ tiêu chí Bệnh viện an toàn, phòng khám an
toàn trong phòng, chống dịch Covid-19 và các dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp
theo quy định của Bộ Y tế.
Chỉ đạo Trung tâm Y tế huyện Lương Tài phối hợp với Ban Chỉ đạo phòng
chống dịch huyện Lương Tài: Tiếp tục rà soát, xác minh các trường hợp tiếp xúc
liên quan đến các trường hợp dương tính với SARS - CoV- 2 và hướng dẫn cách
ly, theo dõi sức khỏe theo quy định, thực hiện các biện pháp phòng dịch; Hiện các
trường hợp F1, F2 đã được hướng dẫn cách ly, khai báo y tế và theo dõi sức khỏe
theo quy định; thực hiện các biện pháp khoanh vùng điều tra dịch tễ tại gia đình
và khu vực liền kề, thực hiện xử lý môi trường theo quy định. Chỉ đạo Bệnh viện
đa khoa tỉnh phối hợp với Trung tâm Y tế huyện Lương Tài tiếp nhận bệnh nhân,
điều trị theo quy định.
Tiếp tục rà soát, hoàn thiện các quy trình về sàng lọc, phân loại, phân luồng;
đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây
nhiễm chéo trong bệnh viện, đặc biệt tại các khoa điều trị bệnh nhân nặng; tiếp
tục đảm bảo công tác quản lý chất thải, vệ sinh môi trường… Chỉ đạo các đơn vị
xây dựng kế hoạch, chủ động giám sát phát hiện sớm dịch bệnh, trong tháng không
có dịch bùng phát trên địa bàn. Thực hiện nghiêm công tác thống kê, báo cáo bệnh
truyền nhiễm theo quy định tại Thông tư số 54/2015/TT-BYT .
Từ ngày 28/01/2021 đến 14/3/2021, trên địa bàn tỉnh ghi nhận 7 ca mắc
Covid-19, trong đó 2 bệnh nhân đã được điều trị khỏi, 4 bệnh nhân chuyển lên Bệnh
viện Nhiệt đới Trung ương, 1 trường hợp điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh; tổng
số trường hợp cách ly trên địa bàn là 1.809 người, trong đó cách ly tại cơ sở y tế 2
trường hợp, cách ly tại cơ sở tập trung là 36 trường hợp, cách ly tại khách sạn 1.506
trường hợp, cách ly tại nhà 265 trường hợp. Đến thời điểm hiện tại, không ghi nhận
ca nhiễm cộng đồng trên địa bàn tỉnh.
Trong Quý I/2021, toàn tỉnh ghi nhận 5 ca mắc Sốt xuất huyết (giảm 3 trường
hợp so với cùng kỳ năm 2020), 10 ca Tay chân miệng (giảm 4 ca), 660 ca mắc/nghi
cúm (giảm 612 ca), không ghi nhận trường hợp mắc Sởi/ nghi mắc (giảm 18
trường hợp).
Công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh được đảm bảo. Quý I, tổng
số lượt khám bệnh, chữa bệnh: 475.405 lượt (giảm 7.824 lượt so với cùng kỳ), trong
đó số lượt khám chữa bệnh tại trạm y tế: 106.574 lượt (chiếm 22,4%); số lượt điều
trị nội trú: 45.453 lượt (giảm 19 lượt so với cùng kỳ năm 2020).
Công tác tiêm chủng mở rộng duy trì thường xuyên. Triển khai tiêm vắc
xin phòng COVID-19 đợt 1 năm 2021 cho các đối tượng ưu tiên theo Nghị quyết
số 21/NQ-CP, tính đến hết ngày 14/3/2021 có 312 nhân viên y tế làm việc tại
Bệnh viện đa khoa tỉnh, Bệnh viện Sản Nhi, Trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh,
không ghi nhận trường hợp có phản ứng nặng sau tiêm. Quản lý chặt chẽ đối tượng
và tổ chức tiêm chủng phù hợp với bối cảnh phải triển khai giãn cách phòng chống
dịch Covid 19, đảm bảo an toàn, đạt tỷ lệ miễn dịch cộng đồng; thực hiện tốt công
tác giám sát phản ứng sau tiêm chủng.
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10.3. Công tác an toàn thực phẩm
Chỉ đạo triển khai công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong tình hình mới.
Triển khai hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc phục các sự cố về an toàn
thực phẩm, ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh, giám sát mối nguy ô nhiễm thực
phẩm; tăng cường công tác quản lý về an toàn thực phẩm đối với các cơ sở sản
xuất, kinh doanh trên địa bàn tỉnh; tuyên truyền và thực hiện kế hoạch phòng
chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra. Thực hiện công
tác kiểm tra, giám sát, thu hồi sản phẩm không đảm bảo an toàn thực phẩm; triển
khai các hoạt động đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm
trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, tập huấn kiến thức an toàn thực phẩm cho
các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm.
Trong Quý I/2021, tổ chức tập huấn, cập nhật kiến thức về an toàn thực
phẩm cho 905 người trực tiếp sản xuất, chế biến thực phẩm. Tiến hành thanh tra,
kiểm tra, hậu kiểm 22 cở sở tuyến tỉnh có 3 cơ sở vi phạm; kiểm tra 385 cơ sở sản
xuất, kinh doanh thực phẩm tuyến huyện, xã 134 cơ sở vi phạm bị nhắc nhở, 3 cơ
sở vi phạm bị xử phạt. Không xảy ra vụ ngộ độc thực phẩm nào trên địa bàn
toàn tỉnh.
10.4. Hoạt động Văn hóa, Thể thao và Du lịch
Tổ chức các hoạt động tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; tổ chức tuyên
truyền cổ động trực quan chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ
XIII của Đảng; tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp
luật của Nhà nước; hướng dẫn các câu lạc bộ đội văn nghệ trên địa bàn tỉnh duy trì
hoạt động, đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Cung cấp thông tin xây dựng cuốn Guidebook về tiềm năng, thế mạnh cơ
hội đầu tư của địa phương; xây dựng Kế hoạch Tuần Văn hóa Du lịch tỉnh Bắc
Ninh năm 2021; thực hiện việc xuất bản Sách ảnh du lịch Bắc Ninh; dự án du
thuyền Sông Cầu và sông Đuống; hoàn thiện dự thảo Quy định về quản lý các điểm
du lịch trên địa bàn tỉnh; dự thảo đề án “Phát huy bản sắc văn hóa, di tích lịch sử
và Dân ca Quan họ Bắc Ninh gắn với phát triển Du lịch trên địa bàn tỉnh”.
Theo dõi, hướng dẫn triển khai tu bổ di tích tiếp tục được duy trì và thực hiện
có hiệu quả: xây dựng bổ sung kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tu bổ, tôn tạo di tích
chùa Đan Quế (xã Trung Chính), nhà cụ Đám Thi (phường Đồng Kỵ); hướng dẫn
Ban quản lý Di tích đình thôn Đông, xã Hoàn Sơn thực hiện trình tự, thủ tục, hồ sơ
đề nghị tôn tạo một số hạng mục phụ trợ thuộc di tích; tiếp nhận hồ sơ đề nghị tu
bổ di tích chùa Phương Lưu, xã Yên Giả; chùa Khúc Toại, phường Khúc Xuyên để
thẩm tra phương án theo quy định; lập thiết kế, dự toán, báo cáo đề xuất phương án
chỉnh trang di tích nhà lưu niệm đồng chí Lê Quang Đạo hướng tới kỷ niệm 100
năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021).
Tuân thủ nghiêm túc các văn bản chỉ đạo từ Trung ương đến địa phương về
thực hiện một số biện pháp cấp bách về phòng, chống dịch Covid-19. Trong thời
điểm xuất hiện ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn tỉnh, 100% tại các di tích đã lập
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chốt kiểm tra của lực lượng Công an, dân phòng cùng Chính quyền địa phương
kiểm soát không cho bất cứ ai ra vào khu vực di tích; treo biển dừng đón tiếp khách,
đóng cửa, cổng di tích; không tổ chức lễ hội. Sau khi tình hình dịch bệnh trong
nước và trên địa bàn tỉnh cơ bản được kiểm soát, tỉnh đã chỉ đạo từ ngày 18/3/2021,
các cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng, thờ tự; các hoạt động tổ chức lễ hội; các di tích văn
hóa, lịch sử, điểm du lịch; các sự kiện văn hóa được phép trở lại trong trạng thái
bình thường mới tuy nhiên vẫn không được chủ quan, lơ là, thường xuyên thực hiện
thông điệp “5K” của Bộ Y tế và các biện pháp phòng chống dịch Covid-19.
Ban hành Điều lệ, Kế hoạch phối hợp tổ chức Lễ phát động hưởng ứng
SEA GAMES 31 và Giải chạy Nagakawa “Khỏe để lập nghiệp và giữ nước”
Cúp Báo Bắc Ninh lần thứ XXV và Giải vô địch Vật tự do, Vật dân tộc tỉnh
Bắc Ninh năm 2021; hướng dẫn thực hiện Kế hoạch Tổ chức Đại hội Thể dục
thể thao các cấp tỉnh Bắc Ninh lần thứ IX, năm 2021-2022; quyết định cử 2
Đoàn thể thao tham gia thi đấu giải quốc gia năm 2021 môn Pencak Silat,
KickBoxing. Xây dựng Kế hoạch tham gia Giải Bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền năm 2021; tuyển chọn bổ sung vận động viên bóng chuyền tuyến
năng khiếu; kiểm tra, giám sát việc thực hiện chuyên môn của huấn luyện
viên, vận động viên.
10.5. An sinh xã hội
Công tác đào tạo nghề từng bước được nâng cao về chất lượng lao động,
giảm thiểu chi phí cho hoạt động đào tạo, đào tạo lại của doanh nghiệp. Trong
Quý I, tuyển sinh học nghề 1.120 người chủ yếu trình độ sơ cấp; giải quyết việc
làm cho khoảng 11.218 người (đạt 40% kế hoạch năm 2021), đưa lao động sang
thị trường Đài Loan (49 người); giới thiệu cung ứng 10.000 lao động phổ thông
cho công ty TNHH Canon Việt Nam. Chỉ đạo, hướng dẫn các cơ sở giáo dục nghề
nghiệp tăng cường quản lý học sinh sinh viên, trẻ độ tuổi vị thành niên; tăng cường
công tác phòng chống dịch Covid-19.
Công tác an sinh, phúc lợi xã hội được đảm bảo, quan tâm, thăm hỏi, chăm
sóc các đối tượng người cao tuổi, người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, người
có hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức thăm tặng quà hộ nghèo, người cao tuổi chúc,
mừng thọ, đối tượng bảo trợ xã hội dịp tết Tân Sửu năm 2021. Kết quả có 7.339
suất quà tặng hộ nghèo, với số tiền 5,72 tỷ đồng; tặng quà người cao tuổi chúc
mừng thọ cho 2.001 người, số tiền 2,1 tỷ đồng; 2.086 đối tượng bảo trợ xã hội và
người có hoàn cảnh khó khăn được tăng quà tết, với số tiền 1,01 tỷ đồng; thăm
tặng quà cho 2.261 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn số tiền 837,8 triệu đồng.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em; kế hoạch hành
động phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em. Đẩy mạnh các hoạt động, công tác
phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn xã hội khác. Kế hoạch tập huấn nâng
cao năng lực cho người ứng cử Đại biểu HĐND khóa XIX giai đoạn 2021-2026.
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11. Hoạt động thông tin truyền thông
Đến tháng 3/2021, 100% cơ quan, đơn vị thuộc UBND tỉnh; 100% UBND
cấp huyện; 71% UBND cấp xã đã triển khai việc tạo lập hồ sơ công việc trên Hệ
thống Quản lý văn bản và Điều hành dùng chung toàn tỉnh có ký số văn bản điện
tử đối với lãnh đạo thay cho việc ký văn bản giấy; số tài khoản thư điện tử công vụ:
13.160 tài khoản.
Chỉ đạo các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh nhắn tin tuyên truyền
công tác phòng, chống dịch COVID-19, nhắn tin chúc mừng Năm mới Xuân Tân
Sửu năm 2021 tới các thuê bao di động trên địa bàn tỉnh. Đảm bảo an toàn mạng
lưới, an ninh thông tin liên lạc, cung ứng dịch vụ bưu chính trong giai đoạn dịch
COVID-19 đầu năm 2021.
Thực hiện đăng tải 700 tin bài tuyên truyền về các lĩnh vực kinh tế, xã hội,
công nghệ thông tin trên “Fanpage Bắc Ninh 24h” và Zalo “Chính quyền điện tử
tỉnh Bắc Ninh” và trang thông tin điện tử của Sở; đưa tin các hoạt động tuyên
truyền trên trang thông tin điện tử của Sở và cộng tác với các cơ quan báo chí
khác. Đăng tải trên 50 bài viết phản bác các quan điểm sai trái, bịa đặt, vu khống
của các thế lực thù địch chống phá chế độ, Đảng và nhà nước Việt Nam trên mạng
xã hội facebook. Theo dõi, phân tích, tổng hợp, báo cáo tình hình, diễn biến dư
luận xã hội trên môi trường mạng thông qua các phần mềm Reputa, Social,
Netview.
Chỉ đạo triển khai dự án camera giai đoạn II, lắp đặt thiết bị và đưa vào vận
hành thử nghiệm hệ thống camera “phạt nguội” tại nút giao tỉnh lộ 279 và quốc lộ
38. Rà soát hệ thống camera an ninh trên địa bàn thành phố Bắc Ninh trong đó
chỉnh sửa thiết bị, khắc Phục sự cố mất kết nối hệ thống camera tại một số vị trí
trên địa bàn tỉnh. Lắp đặt hệ thống Camera giám sát tại thôn Nhiêu Đậu, xã Lâm
Thao, huyện Lương Tài, nơi có các ca mắc Covid 19 trong cộng đồng ở tỉnh. Trích
xuất dữ liệu camera an ninh, tìm ra các đầu mối quan trọng giúp các lực lượng
chức năng của tỉnh làm rõ được tình tiết của 4 vụ tai nạn giao thông khác xảy ra
trên địa bàn thành phố.
12. Hoạt động Khoa học và công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ trong Quý I được triển khai đảm bảo tiến
độ và kế hoạch đã đề ra. Lựa chọn, phê duyệt kế hoạch khoa học và công nghệ
năm 2021 bao gồm 32 đề tài, dự án (trong đó có 24 đề tài, dự án thực hiện mới, 8
đề tài, dự án chuyển tiếp từ năm 2020) và 21 nhiệm vụ khoa học và công nghệ
khác. Hoạt động quản lý nhà nước về khoa học và công nghệ như sở hữu trí tuệ,
an toàn bức xạ, hạt nhân, tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng... được quan tâm thực
hiện, hỗ trợ tích cực cho các hoạt động sản xuất, kinh doanh, nâng cao năng suất
và chất lượng sản phẩm hàng hóa (trong quý đã làm thủ tục cấp 12 giấy phép, giấy
chứng nhận các loại, xác nhận 169 giấy đăng ký kiểm tra Nhà nước về hàng hoá
nhập khẩu; phê duyệt 2 Kế hoạch ứng phó sự cố bức xạ cấp cơ sở; 03 chứng chỉ
nhân viên bức xạ ; tư vấn, hướng dẫn 20 đơn vị lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn
hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp; kiểm định, hiệu chuẩn 46 phương tiện
đo các loại; thử nghiệm chất lượng 75 mẫu sản phẩm hàng hóa; tiếp nhận 2 hồ sơ
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công bố hợp chuẩn, hợp quy; tư vấn, hướng dẫn 2 doanh nghiệp sử dụng mã số,
mã vạch…).
Hoạt động thông tin khoa học và công nghệ trong Quý I/2021 cũng được
tăng cường thực hiện nhằm tuyên truyền, phổ biến khoa học và công nghệ phục
vụ sản xuất và đời sống.
13. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Công tác quản lý đất đai được tăng cường, chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi
trường lập Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2025; tích hợp quy
hoạch sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh Bắc Ninh đến năm 2030 tầm nhìn đến năm
2050; thực hiện dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai sử
dụng vốn vay của Ngân hàng thế giới”. Hướng dẫn UBND cấp huyện thực hiện
các dự án giao đất dân cư dịch vụ; giải quyết các trường hợp giao đất trái thẩm
quyền, lấn, chiếm đất đai; tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án đầu tư
lớn, công trình trọng điểm. Tập trung tháo gỡ, giải quyết khó khăn, vướng mắc
của các huyện, thị xã, thành phố về đấu giá quyền sử dụng đất và công tác bồi
thường, giải phóng mặt bằng đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án.
Chú trọng công tác bảo vệ môi trường, tiếp tục triển khai thực hiện Đề án
tổng thể Bảo vệ môi trường tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025; đôn đốc các đơn
vị tư vấn triển khai các chương trình, đề án, dự án năm 2021 theo kế hoạch. Giám
sát hoạt động của các phương tiện vận chuyển chất thải rắn sinh hoạt, các khu xử
lý chất thải sinh hoạt tập trung; đôn đốc các địa phương xây dựng các lò đốt công
suất nhỏ, các nhà máy xử lý chất thải sinh hoạt công nghệ cao thu năng lượng;
đôn đốc việc thực hiện kết luận thanh tra đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh
tại CCN Phong Khê, CCN Phú Lâm, Kết luận thanh tra các doanh nghiệp nhập
khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất. Phối hợp với các ngành, địa phương liên
quan kiểm tra hoạt động tập kết và khai thác cát, sỏi lòng sông; hoạt động khai
thác khoáng sản khác trên địa bàn; dừng hoạt động khai thác, tập kết cát, sỏi, vật
liệu xây dựng trong thời gian phòng chống lụt bão.
Công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ cứu nạn được triển khai đồng
bộ; ngành Công an tăng cường chỉ đạo về công tác phòng cháy, chữa cháy; tuyên
truyền, đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất về phòng cháy, chữa cháy.
14. Công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo;
phòng, chống tham nhũng
Trong quý I/2021, công tác thanh tra triển khai thực hiện có trọng tâm
trọng điểm, kịp thời thanh tra đột xuất theo yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh và địa
phương, tăng cường thanh tra, kiểm tra những lĩnh vực dễ phát sinh tiêu cực,
dư luận xã hội quan tâm; thực hiện nghiêm túc Nghị quyết 84/NQ-CP ngày
29/5/2020 của Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất kinh doanh, thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công và đảm bảo an
toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch covid-19. Chỉ đạo nghiêm túc thực hiện
kế hoạch thanh tra, kiểm tra năm 2021, nghiêm cấm các tổ chức, đơn vị và cá
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nhân liên hệ làm việc với doanh nghiệp khi chưa có kế hoạch thanh tra, kiểm
tra được cấp có thẩm quyền phê duyệt.
Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo bám sát sự chỉ đạo
của Thủ tướng Chính phủ, Thanh tra Chính phủ, Ban thường vụ Tỉnh ủy,
UBND tỉnh tiến hành đồng bộ, quyết liệt, có nhiều giải pháp triển khai hiệu
quả chỉ đạo của cấp trên, các sở ngành, huyện thị xã, thành phố đã có sự vào
cuộc tích cực, tập trung thực hiện tốt việc kiểm tra, rà soát, giải quyết các vụ
việc tồn đọng, phức tạp và triển khai thực hiện Kế hoạch phối hợp tổ chức
tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII và bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Kịp thời
chỉ đạo tăng cường đối thoại, nâng cao hiệu quả tuyên truyền phổ biến chính
sách pháp luật trong công tác tiếp công dân, chất lượng công tác tiếp công
dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo được nâng lên; kết quả giải quyết đơn thư
thuộc thẩm quyền đạt tỷ lệ cao, giải quyết được nhiều đơn thư tồn đọng, kéo
dài, vụ việc bức xúc của nhân dân góp phần ổn định tình hình an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội của tỉnh.
Công tác phòng, chống tham nhũng được triển khai kịp thời, đồng bộ,
toàn diện và đã có những chuyển biến tích cực cả về nhận thức và hành động
của các cấp các ngành và người dân. Triển khai kịp thời, đồng bộ công tác kê
khai, công khai tài sản, thu nhập theo chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ trên
địa bàn tỉnh; Tăng cường công khai minh bạch, đẩy mạnh cải cách thủ tục
hành chính, quan tâm công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật phòng
chống tham nhũng; vai trò giám sát của các cơ quan dân cử và trách nhiệm
giải trình của các cơ quan nhà nước và người có trách nhiệm được nâng lên.
Các vụ việc, vụ án có liên quan đến tham nhũng được quan tâm chỉ đạo xử lý
nghiêm túc, kịp thời.
15. Công tác quốc phòng an ninh
Duy trì cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu,
tuần tra canh gác, kiểm soát quân sự bảo đảm an toàn. Xây dựng kế hoạch bảo vệ
Hội nghị TW 2, kỳ họp Quốc hội lần thứ 11; bầu cử Quốc hội khoá XV và HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 bảo đảm chặt chẽ. Tổ chức luyện tập chuyển trạng
thái sẵn sàng chiến đấu năm 2021. Xây dựng kế hoạch huấn luyện dân quân tự vệ
năm 2021. Chỉ đạo các huyện, thị xã, thành phố huy động dân quân tự vệ tham
gia trực chốt kiểm dịch Coivd-19; tổ chức Lễ giao nhận quân bảo đảm nhanh, gọn,
an toàn (quân số: 1.650 công dân, hoàn thành 100% chỉ tiêu, chất lượng).
Bảo đảm tốt công tác hậu cần - kỹ thuật cho nhiệm vụ thường xuyên, đột
xuất. Tổ chức tiếp nhận, quản lý 45 công dân vào cách ly tại e833; cấp phát, thu
hồi, bảo quản vũ khí trang bị kĩ thuật theo đúng mệnh lệnh. Tổ chức khảo sát đánh
giá mô hình hoạt đọng của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn và chuẩn bị phục
vụ Đoàn khảo sát của Cục Chính trị/Quân khu khảo sát tại thị xã Từ Sơn, huyện
thuận thành theo kế hoạch.
Trong quý I toàn tỉnh xảy 202 vụ phạm pháp hình sự gấp gần 2 lần so với
quý trước và tăng rất cao 54,2% so với cùng kỳ năm trước. Số vụ ma túy 218 vụ
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tăng 2,4 lần so với quý trước nhưng giảm 5,2% so với cùng kỳ năm trước, 252 đối
tượng bị bắt giữ tăng 81,3% nhưng giảm 37,8%, với 10.481 gam ma túy các loại.
Trước diễn biến phức tạp, nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19, trong đợt phòng,
chống dịch Covid-19 vừa qua tỉnh thành lập các Chốt kiểm soát liên ngành phòng
chống dịch Covid-19 tại các vị trí giáp ranh với tỉnh Hải Dương, cụ thể: 2 chốt cấp
tỉnh, 12 chốt cấp huyện, 15 chốt cấp xã. Đồng thời, phối hợp rà soát, truy vết, xác
minh các trường hợp liên quan đến các ca nhiễm bệnh Covid-19; tiếp tục phối hợp
thực hiện phương án đảm bảo an ninh trật tự trong cách ly, phòng chống dịch Covid19.
Tình hình an toàn giao thông: Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
có chuyển biến tích cực; khắc phục kịp thời các bất cập trong hạ tầng, điều tiết giao
thông, không để xảy ra ùn, tắc giao thông, đặc biệt trong dịp Tết Nguyên đán Tân
Sửu năm 2021. Trong quý I/2021, trên địa bàn tỉnh xảy ra 12 vụ tai nạn giao thông,
làm chết 11 người và 2 người bị thương; các lực lượng chức năng đã xử phạt 5.093
trường hợp vi phạm luật giao thông, nộp kho bạc 6,3 tỷ đồng.
III. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện trong thời gian tới
1. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 01/01/2021
của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021; Chỉ
thị số 01/CT-UBND ngày 14/01/2021 của UBND tỉnh Bắc Ninh về những nhiệm
vụ trọng tâm và giải pháp chủ yếu chỉ đạo, điều hành thực hiện Kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội năm 2021; thực hiện đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn
cho sản xuất kinh doanh và điều hành thu ngân sách ngay từ đầu năm trong bối
cảnh phòng, chống dịch bệnh Covid-19 để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục
tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
2. Triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả các chương trình, kế hoạch hành
động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX; Nghị quyết Hội đồng
nhân dân tỉnh về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; các Kết
luận, Nghị quyết, Chỉ thị về phát triển của năm 2021. Theo dõi sát, tập trung phân
tích, đánh giá, dự báo tình hình để chủ động chuẩn bị phương án, kịch bản, biện
pháp, đối sách ứng phó kịp thời, hiệu quả với những biến động lớn và vấn đề mới
phát sinh.
3. Chỉ đạo tổ chức công tác tuyên truyền cổ động trực quan chào mừng
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021 - 2026; tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch chào mừng kỷ niệm
100 năm ngày sinh đồng chí Lê Quang Đạo (08/8/1921 - 08/8/2021); tổ chức các
hoạt động chào mừng cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026; tuyên truyền các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
4. Triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra an toàn thực phẩm trong “Tháng
hành động vì an toàn thực phẩm” năm 2021 và thanh tra, kiểm tra chuyên ngành
theo kế hoạch năm 2021 trên địa bàn tỉnh. Chỉ đạo công tác đảm bảo an toàn thực
phẩm, phòng chống ngộ độc trên địa bàn tỉnh và triển khai kế hoạch phòng chống
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dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do vi rút Corona gây ra. Tiến hành kiểm tra,
giám sát các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống về công tác phòng chống dịch bệnh
Covid-19 trong tình hình mới; kiểm tra, giám sát hoạt động quảng cáo qua hội
nghị, hội thảo; tiếp tục rà soát cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh thực phẩm trên
địa bàn tỉnh.
5. Đôn đốc, hướng dẫn các địa phương chăm sóc, bón phân cho lúa, đồng
thời gieo trồng và chăm sóc cây rau màu vụ xuân đảm bảo kế hoạch đề ra. Theo
dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết và phát sinh gây hại của các đối tượng sinh vật hại
cây trồng ngay từ đầu vụ để có biện pháp chỉ đạo phòng trừ kịp thời, hiệu quả.
Triển khai các lớp tập huấn phổ biến chính sách và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật,
kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho lúa và rau màu vụ xuân. Chỉ đạo cán
bộ tăng cường công tác theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi,
đặc biệt tại những nơi có ổ dịch cũ và nơi có nguy cơ lây nhiễm cao nhằm phát
hiện sớm, ngăn chặn không để dịch lây lan ra diện rộng.
6. Chỉ đạo, xây dựng kế hoạch hướng dẫn và tổng kết năm học 2020-2021
đối với các cấp, ngành học; tổ chức hội nghị xét duyệt kết quả thi đua, khen thưởng
toàn ngành; tổng hợp kết quả báo cáo Bộ Giáo dục và Đào tạo và UBND tỉnh.
Tuyên truyền về các kỳ thi tốt nghiệp THPT, tuyển sinh vào các trường đại học,
cao đẳng năm 2021; tuyên truyền, phổ biến văn bản quy phạm pháp luật mới ban
hành trong ngành Giáo dục. Chỉ đạo công tác xét hoàn thành chương trình giáo
dục các cấp học năm học 2020-2021; chuẩn bị các điều kiện cho các kỳ thi tuyển
sinh vào lớp 10, thi tốt nghiệp THPT 2021. Tổ chức Kỳ thi tuyển sinh lớp 10
THPT, THPT Chuyên, lớp 6 trường THCS trọng điểm.
7. Phát huy giá trị văn hóa, con người Bắc Ninh - Kinh Bắc; thực hiện tiến
bộ, công bằng xã hội và nâng cao đời sống nhân dân. Bảo tồn và phát huy giá trị
di sản văn hóa vật thể và phi vật thể, nhất là các di tích Quốc gia đặc biệt, di tích
quốc gia tiêu biểu, Dân ca Quan họ Bắc Ninh, hát Ca trù, các loại hình nghệ thuật
trình diễn dân gian truyền thống, nghề làm tranh dân gian Đông Hồ, các làng nghề
truyền thống tiêu biểu… gắn với đẩy mạnh phát triển du lịch. Tăng cường công
tác quảng bá văn hóa du lịch tỉnh trên các phương tiện thông tin đại chúng, cổng
thông tin điện tử, đẩy mạnh truyền thông du lịch địa phương trên nền tảng số;
triển khai thực hiện việc xuất bản sách ảnh du lịch Bắc Ninh.
8. Tiếp tục thực hiện tốt các chính sách ưu đãi người có công, bảo trợ xã
hội, chăm sóc tốt hơn đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công với cách
mạng và các đối tượng chính sách có mức sống cao hơn trung bình của tỉnh; bảo
đảm an sinh và phúc lợi xã hội hiệu quả, bền vững. Tiếp tục hỗ trợ nhà ở cho hộ
nghèo, hộ người có công; chú trọng chính sách nhà ở, chăm lo đời sống, vật chất
tinh thần cho công nhân ở các khu công nghiệp tập trung. Thực hiện tốt Chương
trình việc làm và dạy nghề, mạng lưới dịch vụ cung ứng lao động, giao dịch, giới
thiệu việc làm.
Tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động nhân tháng hành động trẻ em:
Lễ phát động tháng hành động và diễn đàn trẻ em năm 2021; vận động ủng hộ
quỹ bảo trợ trẻ em các cấp; kiểm tra giám sát, tổng hợp kết quả thực hiện tháng
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hành động trẻ em trên địa bàn tỉnh báo cáo về Bộ Lao động - Thương binh và Xã
hội. Tổ chức khám sáng lọc, vận động các nhà tài trợ hỗ trợ phẫu thuật tim bẩm
sinh trẻ em. Tập huấn, truyền thông về lĩnh vực Trẻ em - Bình đẳng giới năm
2021.
9. Tiếp tục triển khai công tác truyền thông, giáo dục sức khỏe cộng đồng
về phòng, chống dịch COVID-19; đẩy mạnh tuyên truyền thông điệp 5K của Bộ
Y tế, cài đặt và sử dụng các ứng dụng truy vết, ứng dụng khai báo y tế. Thực hiện
cung ứng dịch vụ khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho người dân
trên địa bàn tỉnh. Nâng cao hiệu quả công tác dược, trang thiết bị, công nghệ thông
tin, công trình y tế; bao phủ bảo hiểm y tế tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân; phấn
đấu nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần; chăm lo phát triển
con người một cách toàn diện.
10. Triển khai các dự án, nhiệm vụ ứng dụng công nghệ thông tin theo Kế
hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát
triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng trên địa bàn tỉnh Bắc
Ninh năm 2021. Tiếp tục đôn đốc các cơ quan, đơn vị và địa phương tăng cường
ký số quản lý văn bản điện tử; đẩy mạnh tỷ lệ giải quyết hồ sơ dịch vụ công trực
tuyến mức độ 3,4. Hỗ trợ các đơn vị khai thác, sử dụng hạ tầng các ứng dụng đặt
hạ tầng tại Trung tâm dữ liệu và các ứng dụng dùng chung của tỉnh. Tiếp tục việc
theo dõi, hướng dẫn, hỗ trợ quản trị hệ thống công nghệ thông tin các sở, ban,
ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố. Tiếp tục triển khai các dự án Camera
giám sát giai đoạn II; Trung tâm điều hành thành phố thông minh.
11. Tăng cường quốc phòng, quân sự địa phương; giữ vững an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa quân đội và công
an nhân dân; phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị trong thực hiện
nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường ổn
định, góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương. Chủ động làm tốt công tác
nắm tình hình, kịp thời phát hiện, ngăn chặn, xử lý kịp thời các tình huống, giải
quyết ổn định tình hình ngay từ cơ sở, không để tạo điểm nóng, không bị động,
bất ngờ; tiếp tục làm tốt công tác phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, kiềm chế làm
giảm tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; công tác phòng cháy, chữa cháy
và cứu hộ, cứu nạn; sẵn sàng ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống,
nhất là an ninh môi trường, an ninh nguồn nước tại các khu, cụm công nghiệp,
làng nghề. Đẩy mạnh vai trò công an xã cùng với phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc; nâng cao hiệu quả cuộc vận động xây dựng xã, phường lành mạnh,
không có tội phạm và tệ nạn xã hội; ngăn chặn bạo lực gia đình, xâm hại trẻ em;
thực hiện các giải pháp kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông. Coi trọng việc
nâng cao năng lực của chính quyền cơ sở nhằm thực hiện các mục tiêu kinh tế xã hội gắn với đảm bảo quốc phòng, an ninh.
12. Tập trung nghiên cứu, triển khai, thực hiện có hiệu quả các chính sách,
quy định mới của Trung ương liên quan đến phát triển toàn diện các lĩnh vực gắn
với các điều kiện cụ thể của tỉnh một cách linh hoạt nhưng vẫn đảm bảo chặt chẽ
và đúng quy định của pháp luật.
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IV. Kiến nghị
Đề nghị Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Tổng cục Thống kê thống nhất chung
mốc thời gian yêu cầu các địa phương báo cáo hàng tháng, quý, 6 tháng, 9 tháng
và cả năm để thuận tiện cho việc tổng hợp báo cáo đạt hiệu quả, chất lượng, đảm
bảo đúng thời gian theo quy định (Hiện tại Bộ Kế hoạch & Đầu tư yêu cầu các địa
phương gửi báo cáo tháng chậm nhất ngày 20, báo cáo quý chậm nhất ngày 22;
Tổng cục Thống kê yêu cầu gửi báo cáo chậm nhất ngày 25 hàng tháng, quý và
công bố số liệu vào ngày 29,30 hàng tháng, quý).
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP và tình
hình kinh tế - xã hội tháng 3 và Quý I năm 2021. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc
Ninh trân trọng báo cáo.
(Báo cáo này thay thế Báo cáo số 68/BC-SKHĐT.THQH ngày 26/3/2021
của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh - Điều chỉnh lại số liệu Quý I/2021 do
Tổng cục Thống kê công bố lại số liệu vào ngày 30/3/2021)./.
Nơi nhận:
- Bộ KHĐT: Vụ KTĐP&LT, Vụ THKT QD (b/c);
- Tổng cục Thống kê (b/c);
- TT Tỉnh ủy; HĐND, UBND tỉnh (b/c);
- Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Văn phòng Tỉnh ủy; Văn
phòng HĐND tỉnh, VP UBND tỉnh;
- Các Sở, ban, ngành của tỉnh;
- Các cơ quan Trung ương trên địa bàn tỉnh;
- UBND các huyện, thị xã, thành phố;
- Lãnh đạo Sở;
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở;
- Ban biên tập Website (đăng bài);
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