UBND TỈNH BẮC NINH
SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
Số: 55

/BC-SKHĐT.THQH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bắc Ninh, ngày 24 tháng 02 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; tình hình kinh tế - xã hội
tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022
I. Về triển khai Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ
Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục
tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Tình hình quốc tế, trong nước có những
thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen; dịch COVID-19 có thể phức
tạp, nguy hiểm hơn, tăng trưởng kinh tế thế giới dự báo không đồng đều, chưa
vững chắc. Trong nước, kinh nghiệm, năng lực, khả năng ứng phó dịch bệnh
tiếp tục được nâng lên nhưng sức chống chịu của doanh nghiệp, người dân giảm
sút; nguy cơ chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng còn tiềm ẩn nếu dịch
bệnh không được kiểm soát hiệu quả.
Cùng với cả nước, Bắc Ninh sẽ thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát tốt
dịch COVID-19, bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng nhân dân, tích cực tháo gỡ
khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp và người dân;
nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và phát triển kết cấu hạ tầng, đô thị; tận
dụng các cơ hội, huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực tạo chuyển biến
tích cực trên các lĩnh vực chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, phát triển đô thị,
quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường sinh thái, nâng cao đời sống vật
chất và tinh thần của nhân dân theo hướng bền vững, tăng cường ứng dụng khoa
học công nghệ, thúc đẩy đổi mới, sáng tạo, chuyển đổi số; bảo đảm vững chắc
quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội và an toàn, an ninh cho nhân dân;
tích cực, chủ động hội nhập quốc tế toàn diện và sâu rộng, hoàn thiện các tiêu
chí đưa Bắc Ninh đến gần hơn với mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc
Trung ương theo hướng văn minh, hiện đại. Trong 2 tháng đầu năm 2022,
UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo, ban hành Chương trình hành động số 41/CTrUBND ngày 20/01/2022 thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022
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 2022 cùng 2 Chỉ thị và
nhiều văn bản chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển toàn diện các
ngành, lĩnh vực.
II. Tình hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022
1. Sản xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn
a. Sản xuất nông nghiệp
* Trồng trọt: Toàn tỉnh cơ bản đã xóa ải; đến ngày 18/02/2022, diện tích
làm đất 25.295ha, bằng 107,6% so với cùng kỳ; diện tích mạ 2.156,4ha, bằng
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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90,5% cùng kỳ; diện tích gieo cấy 12.900ha, bằng 144,1% so với cùng kỳ (gieo
thẳng 8.682,7ha, cấy 4.217,3ha).
Toàn tỉnh gieo trồng được 1.587,1ha rau màu các loại, bằng 139,9% so
với cùng kỳ. Diện tích hoa các loại 135,9ha, bằng 258,4% cùng kỳ.
* Chăn nuôi và hoạt động thú y: Tính đến 15/02/2022, toàn tỉnh có 2.820
con trâu, tăng 2,4% so với cùng kỳ năm trước; có 25.300 con bò, giảm 5,4%; có
5,9 triệu con gia cầm, tăng 6,3%; có 280.000 con lợn, tăng 29,8%.
Trên địa bàn tỉnh không phát sinh dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm
trên đàn vật nuôi. Tiếp tục hướng dẫn các hộ bị dịch thực hiện tiêu độc, khử
trùng chuồng nuôi và khu vực xung quanh, đồng thời thực hiện các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh lây lan theo quy định; hướng dẫn người chăn nuôi
thực hiện các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học.
b. Lâm nghiệp
Ngày 07/02/2022 tỉnh tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây” trang trọng,
hiệu quả, phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;
trồng được 4.115 cây các loại. Tiếp tục triển khai kế hoạch trồng cây phân tán
năm 2022 theo Đề án “Trồng một tỷ cây xanh giai đoạn 2021 - 2025” của Thủ
tướng Chính phủ; trồng được 30.959 cây các loại, đạt 11% kế hoạch năm. Thực
hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ rừng; phát hiện, ngăn chặn và xử lý kịp thời các
vụ xâm hại trái phép vào rừng và đất lâm nghiệp.
c. Thủy sản
Đến tháng 2/2022, diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh ước
4.828,4ha, giảm 6,2% so với cùng kỳ năm trước; số lượng lồng nuôi trên sông
ước đạt 2.409 lồng, tăng 6,26%. Tổng sản lượng thủy sản 2 tháng đầu năm
ước 9.803,1 tấn, tăng 0,9% so với cùng kỳ; trong đó: sản lượng nuôi trồng
ước 9.608,5 tấn, tăng 1,1%; thủy sản khai thác ước 194,6 tấn, giảm 7,2%.
d. Công tác phát triển nông thôn
Chỉ đạo các huyện, thành phố hoàn thiện hồ sơ đánh giá, phân hạng sản
phẩm đợt 2 năm 2021 và đăng ký sản phẩm tham gia Chương trình OCOP năm
2022; lựa chọn thôn đủ tiêu chuẩn tham dự Cuộc thi “Làng Bền Vững - Sáng
kiến thu gom và xử lý rác thải nhựa nông thôn”. Chương trình nước sạch và vệ
sinh môi trường nông thôn được duy trì và phát triển.
2. Sản xuất công nghiệp
a. Chỉ số sản xuất công nghiệp
Tháng 2/2022, hầu hết các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã hồi phục,
hoạt động sản xuất kinh có nhiều biểu hiện tăng trưởng tích cực; chỉ số sản xuất
công nghiệp (IIP) tăng 3,7% so với tháng trước, tăng 36,3% so với tháng
2/2021; trong đó, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo tăng 3,8% và tăng 36,5%;
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 tăng cao
như: sản xuất sản phẩm điện tử, máy vi tính và sản phẩm quang học tăng 39,5%;
sản xuất chế biến thực phẩm tăng 29,9%; sản xuất thiết bị điện tăng 20,2%...
Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, IIP toàn ngành công nghiệp tăng 5,8%.
b. Sản phẩm công nghiệp: Tháng 2/2022, một số mặt hàng có lượng sản
xuất tăng khá so với tháng trước như: đồng hồ thông minh tăng 13,5%, linh kiện
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điện tử tăng 13,4%, pin điện thoại các loại tăng 10%, bê tông trộn sẵn tăng 13%,...
Tuy nhiên, một số ít sản phẩm có mức sản xuất giảm như: sắt thép dùng trong xây
dựng giảm 28,8%, thuốc lá có đầu lọc giảm 6,6%... Tính chung 2 tháng, các sản
phẩm duy trì được lượng sản xuất tăng cao so với cùng kỳ: quần áo mặc thường
tăng 25%, đồng hồ thông minh tăng 7,3%, màn hình điện thoại sử dụng ống đèn
hình tia catốt tăng 63,8%, linh kiện điện tử tăng 13,1%...
c. Chỉ số sử dụng lao động: Tình hình lao động việc làm trong tháng có
dấu hiệu phục hồi, chỉ số sử dụng lao động tháng 2/2022 tăng 1,2% so với tháng
trước, giảm 1,3% so với tháng 2/2021; trong đó, ngành công nghiệp chế biến chế
tạo tăng 1,2% và giảm 1,4%; khu vực đầu tư nước ngoài tăng 1,3% và giảm 1,9%.
3. Hoạt động thương mại - dịch vụ, xuất, nhập khẩu hàng hóa
a. Lưu chuyển hàng hóa, dịch vụ
Tiếp tục triển khai thực hiện chiến lược “thích ứng an toàn, linh hoạt,
kiểm soát hiệu quả với dịch COVID-19”, tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19
của tỉnh cao đã tạo môi trường an toàn cho đời sống người dân; hoạt động
thương mại dịch vụ tuy giảm nhẹ sau dịp Tết Nguyên đán nhưng nhìn chung
đang sôi động trở lại. Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tháng 2/2022
ước 6.279,7 tỷ đồng, giảm 4,5% so với tháng trước nhưng tăng 21% so với
tháng 2/2021. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, ước 12.854 tỷ đồng, tăng
11,5% so với cùng kỳ.
Tổng doanh thu bán lẻ hàng hóa tháng 2/2022 ước 4.823,2 tỷ đồng, giảm 5%
so với tháng trước, tăng 16,7% so với tháng 2/2021. Tính chung 2 tháng, tổng mức
bán lẻ ước 9.898,9 tỷ đồng, tăng 7,5%.
Tháng 2/2022, doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống ước 535,5 tỷ đồng,
giảm 4,1% so với tháng trước, tăng 58,1% so với tháng 2/2021. Tính chung 2
tháng, doanh thu hoạt động lưu trú, ăn uống ước 1.093,9 tỷ đồng, tăng 39,6%;
doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác ước 1.447,5 tỷ đồng, tăng 16,9%.
b. Xuất, nhập khẩu: Hoạt động xuất khẩu tháng 2/2022 ước 3.542,4 triệu
USD, tăng 1,8% so với tháng trước và tăng 29,9% so với tháng 2/2021. Tính
chung 2 tháng đầu năm, tổng kim ngạch xuất khẩu ước 7.022,4 triệu USD, giảm
0,6% so với cùng kỳ. Một số mặt hàng chủ lực có mức xuất khẩu tăng so với
cùng kỳ như: điện thoại và các loại linh kiện tăng 49,3%, chất dẻo nguyên liệu
tăng 48,5%...
Nhập khẩu tháng 2/2022 ước 3.625,2 triệu USD tăng 5,5% so với tháng
trước và tăng 53,3% so với tháng 2/2021. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng
kim ngạch nhập khẩu ước 7.060,4, tăng 21,1%.
c. Giao thông vận tải
Trong tháng, số ca nhiễm COVID-19 tăng nhanh cùng với giá xăng dầu
leo thang tác động tiêu cực tới hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn; vận
chuyển vật liệu xây dựng giảm kéo theo hoạt động vận tải hàng hoá giảm.
Vận tải hành khách: Tháng 2/2022 ước 0,7 triệu lượt khách, giảm 29,6%
so với tháng trước và giảm 16,5% so với tháng 2/2021; luân chuyển ước 32,3
triệu HK.km, giảm 28,9% và giảm 19,4%; doanh thu ước 43,7 tỷ đồng, giảm
25,5% và giảm 19,7%. Tính chung 2 tháng đầu năm, ước 1,8 triệu lượt khách,
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giảm 32,8% so với cùng kỳ; luân chuyển ước 77,7 triệu HK.km, giảm 36,2%;
doanh thu ước 102,4 tỷ đồng, giảm 38%.
Vận tải hàng hóa: Tháng 2/2022 ước 3,1 triệu tấn, giảm 10,5% so với
tháng trước, tăng 23,5% so với tháng 2/2022; luân chuyển ước 168,1 triệu
tấn.km, giảm 11,4%, tăng 34,9%; doanh thu ước 242,7 tỷ đồng, giảm 11,2%,
tăng 28,7%. Tính chung 2 tháng đầu năm, ước 6,6 triệu tấn, tăng 0,2% so với
cùng kỳ; luân chuyển ước 357,9 triệu tấn.km, tăng 10%; doanh thu ước 516,1 tỷ
đồng, tăng 6,1%.
4. Hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, phát triển doanh nghiệp
Đầu tư trong nước: Tháng 2/2022, toàn tỉnh cấp điều chỉnh cho 7 dự
án, vốn điều chỉnh tăng 0,78 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, cấp mới 5 dự án,
tổng vốn 335,5 tỷ đồng; điều chỉnh 14 dự án, trong đó 2 dự án điều chỉnh
vốn, tổng vốn điều chỉnh tăng 14,4 tỷ đồng. Lũy kế đến hết ngày 18/02/2022,
đã cấp đăng ký đầu tư 1.500 dự án còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư sau điều
chỉnh 235.835,7 tỷ đồng.
Đầu tư nước ngoài: Tháng 2/2022, cấp mới 8 dự án, tổng vốn đăng ký
31,8 triệu USD; điều chỉnh vốn 10 dự án, số vốn tăng 1.244,4 triệu USD. Từ đầu
năm đến nay, cấp mới 16 dự án với tổng vốn 33,8 triệu USD; điều chỉnh vốn 22
dự án, vốn điều chỉnh tăng 1.252,6 triệu USD; góp vốn, mua cổ phần, phần vốn
góp 5 lượt trị giá 21,2 triệu USD; thu hồi 6 dự án, tổng vốn 13,6 triệu USD. Lũy
kế đến hết ngày 18/02/2022, đã cấp đăng ký đầu tư cho 1.727 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 22.536,8 triệu USD.
Phát triển doanh nghiệp: Tháng 2/2022, thành lập mới 146 doanh nghiệp,
tổng vốn đăng ký 1.085,7 tỷ đồng và 45 đơn vị trực thuộc. Từ đầu năm đến nay,
thành lập mới 380 doanh nghiệp và 131 đơn vị trực thuộc, tổng vốn đăng ký
3.783,4 tỷ đồng; 457 doanh nghiệp và 64 đơn vị trực thuộc tạm ngừng hoạt
động; 57 doanh nghiệp giải thể; 351 doanh nghiệp và 51 đơn vị trực thuộc hoạt
động trở lại; tỷ lệ hồ sơ đăng ký doanh nghiệp qua mạng đạt 96,23%, đứng thứ 2
cả nước. Lũy kế đến hết ngày 19/02/2022, trên địa bàn tỉnh có 20.591 doanh
nghiệp với tổng số vốn điều lệ đăng ký 331.186 tỷ đồng và 4.404 đơn vị trực
thuộc; trong đó có 19.567 doanh nghiệp đang hoạt động với tổng vốn đăng ký
324.960 tỷ đồng và 4.261 đơn vị trực thuộc.
5. Thu - chi ngân sách và hoạt động ngân hàng
a. Thu - chi ngân sách
Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tháng 2/2022 ước 1.850 tỷ đồng,
giảm 12,2% so với tháng 2/2021; trong đó, thu nội địa ước 1.250 tỷ đồng, giảm
22,3%. Tính chung 2 tháng đầu năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước ước
5.642,1 tỷ đồng, đạt 18,5% dự toán, giảm 16,8% so với cùng kỳ; trong đó, thu
nội địa ước 4.291,3 tỷ đồng, đạt 18,4% dự toán, giảm 23%.
Chi ngân sách địa phương tháng 2/2022 ước 2.940 tỷ đồng, giảm 16,2%
so với tháng 2/2021. Tính chung 2 tháng đầu năm, tổng chi ngân sách ước
4.298,9 tỷ đồng, đạt 22,9% dự toán, giảm 10,4% so với cùng kỳ; trong đó chi
đầu tư phát triển ước 2.508,9 tỷ đồng, đạt 38,3% dự toán, giảm 29,9%.
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b. Hoạt động ngân hàng
Từ đầu tháng 2/2022 nguồn vốn huy động trên địa bàn tích cực tăng
trưởng, tổng nguồn vốn huy động ước 206.200 tỷ đồng, tăng 0,5% so với tháng
trước, tăng 21,8% so với tháng 2/2021. Các chi nhánh ngân hàng, tổ chức tính
dụng trên địa bàn đã tích cực triển khai công tác cho vay, đáp ứng nhu cầu vốn
vay của doanh nghiệp, người dân; dư nợ tín dụng ước 129.300 tỷ đồng, bằng
tháng trước, tăng 30,3% so với tháng 2/2021; nợ xấu 1.179 tỷ đồng, chiếm
0,91% tổng dư nợ.
6. Công tác quản lý đầu tư công và quy hoạch xây dựng
Tập trung thực hiện, hướng dẫn triển khai kế hoạch đầu tư công năm
2022; phân bổ vốn đầu tư công đến từng chủ đầu tư theo từng nguồn vốn,
từng lĩnh vực, chi tiết từng dự án theo đúng nguyên tắc, tiêu chí, quy định của
trung ương và tỉnh. Hoàn thành giao 100% kế hoạch vốn đầu tư công nguồn
vốn ngân sách trung ương hỗ trợ, vốn ODA và thực hiện giao nguồn vốn ngân
sách địa phương đối với các chương trình, dự án, nhiệm vụ đủ điều kiện theo
đúng quy định; giao và hướng dẫn cấp huyện triển khai kế hoạch vốn đầu tư
công năm 2022. Thực hiện công khai, minh bạch, kế hoạch đầu tư công năm
2022 theo đúng quy định. Khởi công một số công trình quan trọng thúc đẩy
phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh: khu công nghiệp Thuận Thành I; 2.000
căn hộ (8 tòa nhà 9 tầng) phục vụ công nhân, người lao động - thuộc dự Khu
nhà ở xã hội tại huyện Yên Phong; Bệnh viện Sản - Nhi mở rộng tại thành
phố Bắc Ninh.
Khẩn trương hoàn thiện hồ sơ Quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 20212030, tầm nhìn đến năm 2050, đảm bảo các nội dung được kiểm tra, rà soát kỹ
lưỡng trước khi trình các Bộ, ngành thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ phê
duyệt theo thời hạn được quy định.
7. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội
a. Sự nghiệp giáo dục - đào tạo
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm các quy định về công tác phòng, chống
dịch COVID-19 trong trường học. Chỉ đạo nâng cao chất lượng dạy và học sau kỳ
nghỉ Tết nguyên đán; chỉ đạo công tác tổ chức thi khoa học kỹ thuật dành cho học
sinh trung học cấp tỉnh và kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022;
tổ chức Hội thi giáo viên dạy giỏi cấp tỉnh năm học 2021-2022 các cấp học; tập
huấn, bồi dưỡng Chương trình GDPT 2018 theo kế hoạch và quy chế chuyên
môn; tổ chức tuyên dương, khen thưởng học sinh giỏi quốc gia năm học 20202021 và Quỹ Khuyến học - Khuyến tài Phạm Văn Trà năm 2021. Tiếp tục hướng
dẫn thực hiện các nội dung về cải cách hành chính các đơn vị trực thuộc và xây
dựng kế hoạch phát triển năm học 2022-2023.
b. Sự nghiệp y tế
Nâng cao chất lượng công tác y tế dự phòng; chủ động thích ứng an toàn,
linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19; thực hiện nghiêm 5K trong phòng,
chống dịch. Mặc dù tình hình dịch COVID-19 phức tạp, số ca mắc mới có xu
hướng tăng cao nhưng đa số là các ca mắc không triệu chứng hoặc triệu chứng
nhẹ. Thực hiện Kế hoạch số 130/KH-UBND ngày 14/01/2022 về triển khai Tổng
đài 1022 tư vấn sức khỏe cho người nhiễm COVID-19 tại nhà trên địa bàn tỉnh;
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hướng dẫn cho người nhiễm bệnh trong cộng đồng tự theo dõi sức khỏe, chế độ
sinh hoạt, sử dụng thuốc... Xây dựng kế hoạch và triển khai công tác phòng,
chống dịch tại các khu vực đông dân cư, đô thị lớn, khu công nghiệp; các thời
điểm người dân, công nhân di chuyển về quê ăn tết, trở lại tỉnh lao động, sản xuất.
Công tác chăm sóc sức khỏe, khám, chữa bệnh: Tiếp tục triển khai các
biện pháp tăng cường phòng chống dịch COVID-19 trong cơ sở khám chữa
bệnh; chủ động, sẵn sàng triển khai công tác thu dung, điều trị, cấp cứu bệnh
nhân nặng, rất nặng do nhiễm COVID-19; đảm bảo công tác kiểm soát nhiễm
khuẩn trong bệnh viện, tuyệt đối không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện.
Tổng số lượt khám bệnh, chữa bệnh trong tháng: 131.728 lượt (giảm 49.051 lượt
so với cùng kỳ); trong đó số lượt khám chữa bệnh tại trạm y tế: 30.102 lượt
(chiếm 22,8%); điều trị nội trú: 12.325 bệnh nhân (giảm 5.303 lượt). Không ghi
nhận trường hợp tử vong do bệnh truyền nhiễm trên địa bàn tỉnh.
Công tác tiêm chủng mở rộng: Tiếp tục rà soát đối tượng và khẩn trương
đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho người chưa tiêm; tăng
cường độ bao phủ và miễn dịch cộng đồng. Tính đến ngày 13/02/2022, tỷ lệ
người trên 18 tuổi được tiêm đủ mũi vắc xin trên toàn tỉnh đạt 97,5%; tỷ lệ
người trên 50 tuổi được tiêm đủ mũi vắc xin trên toàn tỉnh đạt 96,7%; tỷ lệ
người từ 12-17 tuổi tiêm đủ mũi vắc xin trên toàn tỉnh đạt 95,3%; tỷ lệ công
nhân trong các khu công nghiệp được tiêm đủ mũi đạt 95,4%. Duy trì công tác
tiêm chủng mở rộng cho trẻ em dưới 1 tuổi và phụ nữ có thai trên địa bàn tỉnh.
c. Công tác an toàn thực phẩm
Thực hiện tốt công tác đảm bảo an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên
đán Nhâm dần và mùa Lễ hội Xuân 2022; các hoạt động truyền thông nhằm
nâng cao nhận thức của người quản lý, người sản xuất, chế biến, kinh doanh
thực phẩm và người tiêu dùng về đảm bảo an toàn thực phẩm thông qua các
phương tiện truyền thông; triển khai hoạt động phòng ngừa, ngăn chặn và khắc
phục các sự cố về an toàn thực phẩm, ngộ độc thực phẩm, giám sát mối nguy ô
nhiễm thực phẩm. Trong tháng tiến hành kiểm tra 106 cơ sở sản xuất, kinh
doanh thực phẩm; trong đó 44 cơ sở không đạt yêu cầu (chiếm 41,5%). Không
xảy ra trường hợp ngộ độc thực phẩm trên địa bàn tỉnh.
d. Hoạt động văn hóa, thể thao và du lịch
Tiếp tục quản lý chặt chẽ các hoạt động lễ hội, các dịch vụ kinh doanh
văn hóa, thể thao, du lịch phù hợp với diễn biến của dịch COVID-19. Triển khai
tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao mừng Đảng, mừng
Xuân Nhâm Dần 2022; các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái
lập tỉnh Bắc Ninh. Tiếp tục Triển lãm thành tựu phát triển kinh tế - xã hội tỉnh
sau 25 năm tái lập, trưng bày tư liệu “Bắc Ninh - 190 năm thành lập và phát
triển”; triển lãm sách ảnh “Bắc Ninh, 25 năm đổi mới và phát triển”, “Vẻ đẹp
miền Quan họ”; triển lãm mỹ thuật, ảnh nghệ thuật và kiến trúc với chủ đề “Bắc
Ninh tỏa sáng”. Đặc biệt, tổ chức Lễ kỷ niệm và Chương trình nghệ thuật chào
mừng "Bắc Ninh - rạng rỡ miền văn hiến" dự kiến diễn ra ngày 26/02/2022 tại
Trung tâm Văn hóa Kinh Bắc, thành phố Bắc Ninh.
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Tăng cường tuyên truyền quảng bá du lịch đến các điểm du lịch trên địa
bàn tỉnh, tổng doanh thu du lịch tháng 2/2022 ước 55 tỷ đồng, tăng 6% so với
tháng trước; tổng lượt khách ước 90.000 lượt, tăng 12%.
Triển khai Kế hoạch tổ chức SEA Games 31 tại Bắc Ninh. Thành lập đội
tuyển tham gia thi đấu Giải vô địch Pencaksilat Đông Nam Á tại Singapore, từ
ngày 22/2 - 28/2/2022; Giải vô địch Wushu các đội mạnh quốc gia năm 2022 tại
Hải Phòng, từ ngày 19/2 - 01/3/2022. Thường xuyên liên hệ, quan tâm gia đình
các vận động viên dịp nghỉ tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022.
e. Đào tạo lao động, giải quyết việc làm và công tác an sinh xã hội
Tập trung thực hiện các văn bản chỉ đạo của Bộ Lao động, Thương binh và xã
hội, Tỉnh ủy, UBND tỉnh về việc thăm tặng quà đối tượng, nắm tình hình đời sống
của nhân dân trên địa bàn tỉnh; có kế hoạch, phương án trợ giúp hỗ trợ, chăm lo Tết
cho các đối tượng người có công, hộ nghèo, người cao tuổi, bảo trợ xã hội và đối
tượng có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022. Tính
đến hết ngày 05/02/2022 (Mùng 5 Tết), toàn tỉnh thực hiện thăm, tặng 80.214 suất
quà các đối tượng, tổng kinh phí 61,92 tỷ đồng. Trong đó tổ chức thăm, tặng 64.682
suất quà người có công, số tiền 50,6 tỷ đồng; thăm tặng 7.295 suất quà hộ nghèo, số
tiền 6,5 tỷ đồng (100% hộ nghèo được tặng quà); 1.855 suất quà tặng đến người cao
tuổi chúc thọ, mừng thọ đầu Xuân năm mới, số tiền 2,6 tỷ đồng; tặng 2.768 suất quà
đến trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, số tiền 1,14 tỷ đồng...
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19
đối với công nhân, người lao động cả trong và ngoài các khu, cụm công nghiệp.
Đẩy mạnh các hoạt động, công tác phòng chống ma túy, mại dâm và các tệ nạn
xã hội khác.
8. Hoạt động khoa học và công nghệ
Hoạt động khoa học và công nghệ trong tháng được triển khai bảo đảm kế
hoạch; các đề tài, dự án đang được triển khai đúng tiến độ. Hoạt động quản lý
nhà nước về khoa học và công nghệ tiếp tục được duy trì (trong tháng đã gia hạn
và làm thủ tục cấp mới 3 giấy phép hoạt động thiết bị X-quang y tế; cấp 2 chứng
chỉ nhân viên bức xạ; tư vấn, hướng dẫn 7 đơn vị lập hồ sơ đăng ký bảo hộ nhãn
hiệu hàng hóa và kiểu dáng công nghiệp; kiểm định hiệu chuẩn 14 phương tiện
đo các loại; tư vấn, hướng dẫn 1 doanh nghiệp công bố hợp chuẩn cho sản phẩm
hàng hóa; giải quyết kịp thời 61 hồ sơ đăng ký kiểm tra Nhà nước về hàng hoá
nhập khẩu...). Công tác thanh tra, kiểm tra về khoa học và công nghệ trong tháng
được tập trung thực hiện trên lĩnh vực đo lường chất lượng đối với các sản
phẩm, hàng hóa phục vụ dịp Tết Nguyên đán Nhâm Dần. Hoạt động thông tin
khoa học và công nghệ tiếp tục được duy trì, cập nhật thường xuyên nhằm tuyên
truyền, phổ biến các thành tựu về khoa học và công nghệ phục vụ sản xuất và
đời sống.
9. Công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường
Tiếp tục 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. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án xây dựng hệ thống hồ
sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai tại huyện Tiên Du; xây dựng, cập nhật cơ sở
dữ liệu nền địa lý Quốc gia các tỷ lệ 1/2.000 và 1/5.000; giải quyết các trường
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hợp giao đất trái thẩm quyền, lấn, chiếm đất đai; đẩy nhanh tiến độ giải phóng
mặt bằng để thực hiện các dự án đầu tư lớn, công trình trọng điểm. Cấp 1.301
giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; chỉnh lý biến động trực tiếp trên giấy chứng
nhận 5.557 trường hợp; đăng ký biện pháp bảo đảm cho 4.453 trường hợp.
Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý nhà nước trong lĩnh vực môi
trường. Đôn đốc triển khai thực hiện Đề án tổng thể bảo vệ môi trường tỉnh
Bắc Ninh giai đoạn 2019-2025. Tiếp tục làm việc với các cơ sở sản xuất giấy
tại phường Phong Khê và xã Phú Lâm. Chỉ đạo thực hiện các Dự án về quản lý
tài nguyên nước, khoáng sản theo kế hoạch.
10. Hoạt động thông tin truyền thông
Tiếp tục tuyên truyền việc tổ chức thực hiện các Nghị quyết, chủ trương
của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, của tỉnh; tình hình, công tác phòng chống dịch
COVID-19, công tác bảo vệ môi trường, y tế, giáo dục, an toàn thực phẩm, an
ninh trật tự, an toàn giao thông... Tuyên truyền đậm nét các hoạt động đón Tết
Nguyên Đán Nhâm Dần 2022, Tết Trồng cây... Tổ chức thành công Họp báo
tuyên truyền kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh. Khai trương Tổng
đài 1022 tư vấn sức khỏe cho người nhiễm COVID-19 điều trị tại nhà trên địa bàn
tỉnh. Chỉ đạo đảm bảo an toàn mạng lưới, an ninh thông tin liên lạc.
11. 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 huấn
luyện chiến dịch, kế hoạch xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực,
tiêu biểu” năm 2022; kế hoạch bảo vệ Lễ kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm
tái lập tỉnh Bắc Ninh. Chỉ đạo, theo dõi các địa phương chốt quân số công dân
nhập ngũ năm 2022 (kết quả 1.735/1.605 công dân). Nắm chắc tình hình tư
tưởng bộ đội, dự luận nhân dân trên địa bàn. Bảo đảm tốt công tác Hậu cần, Kỹ
thuật cho các nhiệm vụ.
Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định, lực lượng Công an tỉnh
nắm chắc tình hình, giải quyết tốt những vấn đề nổi lên về an ninh trật tự ngay
tại địa bàn cơ sở. Phạm pháp hình sự xảy ra 35 vụ (giảm 20 vụ so với tháng
trước); bắt, khởi tố 14 vụ (giảm 22 vụ), 100 đối tượng đánh bạc; bắt 1 vụ (giảm
8 vụ), 5 đối tượng mại dâm. Phát hiện, bắt giữ 31 vụ (giảm 130 vụ), 45 đối
tượng phạm tội về ma túy; thu giữ 725,3g heroin, 2.295g và 628,1g ma túy tổng
hợp. Phát hiện, xử lý 25 vụ việc về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu (giảm 29 vụ).
Phát hiện 22 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm
(giảm 104 vụ). Tai nạn giao thông xảy ra 4 vụ (tăng 1 vụ), làm 4 người chết, 2
người bị thương. Không xảy ra cháy, nổ trên địa bàn.
III. Về tình hình thực hiện và giải ngân kế hoạch đầu tư công vốn
ngân sách nhà nước
1. Kế hoạch vốn Chính phủ giao năm 2022 là 6.890 tỷ đồng; đến ngày
21/02/2022, tỉnh Bắc Ninh giải ngân 510 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 7,4%.
2. Kế hoạch vốn địa phương giao đến 21/02/2022 là 2.739 tỷ đồng, giải
ngân 510 tỷ đồng, đạt tỷ lệ 18,6%, trong đó: Vốn ngân sách nhà nước tỉnh (bao
gồm 3 cấp tỉnh, huyện, xã) giải ngân 510/2.738 tỷ đồng, đạt 18,6% (so với kế
hoạch vốn năm 2022 của tỉnh đã giao).
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IV. Nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu thực hiện trong những tháng tiếp
theo năm 2022
1. Tập trung triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày
08/01/2022 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 2022; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 07/01/2022 của UBND tỉnh; Chương
trình hành động số 41/CTr-UBND ngày 20/01/2022 của UBND tỉnh; Nghị quyết
của HĐND tỉnh số 306/NQ-HĐND ngày 11/12/2020 về kế hoạch phát triển kinh
tế - xã hội 5 năm 2021-2025 và số 70/NQ-HĐND ngày 08/12/2021 về mục tiêu,
nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội 2022; thực hiện đồng
bộ các giải pháp để phấn đấu hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế
- xã hội năm 2022.
2. Tập trung kiểm soát tốt dịch COVID-19; phát triển kinh tế - xã hội theo
hướng bền vững. Khắc phục khó khăn, phục hồi đầu tư, khôi phục các hoạt động
kinh doanh, dịch vụ gắn với các biện pháp phòng, chống và kiểm soát dịch bệnh
bằng các mô hình an toàn thích ứng linh hoạt. Tăng cường huy động, sử dụng có
hiệu quả các nguồn lực, thúc đẩy đầu tư, tiêu dùng, kích thích tăng trưởng kinh
tế. Phát huy nội lực của nền kinh tế, đẩy mạnh hợp tác công tư; lấy đầu tư công
dẫn dắt, kích hoạt mọi nguồn lực hợp pháp của xã hội. Chú trọng công tác đối
thoại chính sách, xúc tiến đầu tư tại chỗ, tăng cường kết nối khu vực FDI với
khu vực kinh tế trong nước. Phát triển các khu, cụm công nghiệp theo chiều sâu;
hình thành các trung tâm phát triển công nghiệp hỗ trợ, trung tâm nghiên cứu
phát triển ứng dụng và chuyển giao.
3. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch; quản lý quy hoạch và phát
triển kết cấu hạ tầng, đô thị. Sớm hoàn thành công tác lập Quy hoạch tỉnh thời kỳ
2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt. Khẩn
trương đẩy nhanh tiến độ lập Kế hoạch sử dụng đất tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 20212025; tích hợp quy hoạch sử dụng đất vào quy hoạch tỉnh Bắc Ninh đến năm
2030 tầm nhìn đến năm 2050. Tập trung đôn đốc, triển khai thực hiện hoàn thành
các đồ án quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các nhiệm vụ theo kế hoạch,
chương trình công tác năm 2022. Đôn đốc các dự án giao đất dân cư dịch vụ; đẩy
nhanh tiến độ bồi thường các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tích cực chuẩn
bị các bước triển khai các công trình trọng điểm, mang dấu ấn nhiệm kỳ Đại Hội
và các công trình để đạt chuẩn tiêu chí Thành phố trực thuộc Trung ương và
Chương trình phát triển đô thị tỉnh Bắc Ninh.
4. Tăng cường hướng dẫn nông dân chăm sóc tốt cho các diện tích mạ đã
gieo để có mạ đủ tiêu chuẩn cấy kịp thời vụ; tiến hành gieo trồng các cây rau màu
vụ xuân kịp thời vụ và hết diện tích kế hoạch đã đề ra. Theo dõi chặt chẽ diễn biến
thời tiết và tình hình sinh vật hại cây trồng để chủ động hướng dẫn nông dân phòng
trừ kịp thời, hiệu quả; đồng thời đảm bảo tiêu úng kịp thời khi có mưa lớn.
Tăng cường theo dõi, giám sát tình hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi đặc
biệt lưu ý tại những nơi có mật độ chăn nuôi lớn, ổ dịch cũ, nơi nguy cơ lây
nhiễm cao nhằm phát hiện sớm, ngăn chặn và xử lý kịp thời, không để dịch lây
lan ra diện rộng. Đẩy mạnh công tác kiểm dịch vận chuyển, kiểm soát giết mổ
và kiểm tra vệ sinh thú y. Hướng dẫn người chăn nuôi áp dụng các biện pháp
chăn nuôi an toàn sinh học; thường xuyên vệ sinh, khử trùng, tiêu độc chuồng
trại và khu vực xung quanh nhằm tiêu diệt các loại mầm bệnh lưu hành ngoài
môi trường.
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5. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong
trường học, đảm bảo các điều kiện để học sinh đến trường học tập tại các cơ sở
giáo dục trên địa bàn. Chỉ đạo việc dạy và học nâng cao chất lượng giáo dục các
cấp học đáp ứng các kỳ thi năm 2022; hướng dẫn thực hiện công tác hướng
nghiệp, phân luồng học sinh sau THCS và THPT; tổ chức kỳ thi chọn học sinh
giỏi cấp quốc gia tại Bắc Ninh; khảo sát, kiểm tra đánh giá chất lượng giữa học
kỳ II, năm học 2021 - 2022.
6. Tập trung chuẩn bị và tổ chức tốt các hoạt động kỷ niệm các ngày Lễ
lớn kỷ niệm, các sự kiện trọng đại. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch tổ
chức các hoạt động kỷ niệm 190 năm thành lập và 25 năm tái lập tỉnh Bắc Ninh.
Tăng cường công tác tuyên truyền quảng bá du lịch; thực hiện chương trình kế
hoạch hoạt động du lịch năm 2022; triển khai chương trình kích cầu du lịch.
Chuẩn bị các điều kiện cơ sở vật chất phục vụ tổ chức SEA Games 31; xây dựng
kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2022 - Chào
SEA Games 31 và Giải chạy Việt dã tỉnh Bắc Ninh lần thứ 26.
7. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc, bảo vệ sức khỏe nhân
dân. Thực hiện tốt các biện pháp phòng, chống dịch; duy trì thực hiện 5K, vắcxin, thuốc điều trị, công nghệ, các biện pháp khác. Tiếp tục thực hiện hoạt động
của đội ngũ bác sĩ tham gia tư vấn sức khoẻ cho người nhiễm COVID-19 qua
tổng đài tư vấn, phối hợp với mạng lưới y tế cơ sở tư vấn, theo dõi, quản lý
người nhiễm bệnh hiệu quả. Thực hiện cung ứng dịch vụ khám, chữa bệnh,
chăm sóc sức khỏe ban đầu đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân.
Hướng dẫn các đơn vị triển khai lồng ghép sàng lọc, quản lý, điều trị các bệnh
mạn tính, bệnh không lây nhiễm. Tiếp tục triển khai tiêm vắc xin phòng chống
COVID-19 cho các đối tượng trên địa bàn tỉnh theo kế hoạch, theo phân bổ vắc
xin của Bộ Y tế.
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 dịch bệnh COVID-19 trong tình
hình mới. Xây dựng kế hoạch triển khai đề án “Kiểm soát nguồn gốc thực phẩm
tại các chợ trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh”, kế hoạch đảm bảo an toàn thực phẩm
năm 2022; xây dựng đề án “Bắc Ninh phấn đấu không còn thực phẩm không an
toàn”.
8. Quan tâm giải quyết việc làm và các chính sách an sinh xã hội: Tổ chức
tốt mạng lưới dịch vụ cung ứng lao động, giao dịch, giới thiệu việc làm; hướng
dẫn doanh nghiệp và người lao động: sử dụng lao động, cấp giấy phép lao động,
nhập cảnh, đăng ký dự tuyển đi làm việc tại nước ngoài; tuyên truyền, phổ biến,
giáo dục pháp luật lao động cho người lao động. Tổ chức hội nghị tập huấn triển
khai Đề án “Phát triển quan hệ lao động trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh giai đoạn
2021-2025”. Tiếp tục hỗ trợ người dân, người lao động, người sử dụng lao
động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. Xây dựng Kế hoạch kiểm tra
thực hiện chính sách ưu đãi người có công ở các huyện, thành phố; Kế
hoạch triển khai các hoạt động chương trình bảo vệ chăm sóc trẻ em năm
2022, hoạt động về công tác Bình đẳng giới và Vì sự tiến bộ của phụ nữ năm
2022, các hoạt động Quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2022.
9. Tăng cường nghiên cứu khoa học, phát triển, ứng dụng công nghệ, đổi
mới sáng tạo; tổ chức các Hội đồng tư vấn, thẩm định ký hợp đồng và tổ chức
triển khai thực hiện các nhiệm vụ khoa học và công nghệ năm 2022; đôn đốc các
đơn vị hoàn thiện báo cáo và tổ chức nghiệm thu, đánh giá các đề tài, dự án,
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nhiệm vụ khoa học và công nghệ đã hoàn thành. Xây dựng dự thảo Kế hoạch Hỗ
trợ phát triển doanh nghiệp khoa học và công nghệ tỉnh Bắc Ninh đến năm 2025.
Hoàn thiện Kế hoạch triển khai tổng đài 1022 tỉnh Bắc Ninh, sớm đưa vào hoạt
động.
10. Tập trung quản lý, khai thác, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả tài nguyên
gắn với bảo vệ môi trường. Đẩy nhanh tiến độ, sớm đưa vào khai thác, phát huy
hiệu quả các nhà máy xử lý rác thải, nhất là nhà máy đốt rác phát điện công nghệ
cao; 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. Tổ chức kiểm tra và giám
sát chặt chẽ việc thực hiện pháp luật về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở
đang hoạt động tại cụm công nghiệp Phong Khê I, phường Phong Khê; phối hợp
xử lý vi phạm hành lang đê Ngũ Huyện Khê và rác thải rắn tồn đọng tại cụm
công nghiệp Phú Lâm và phường Phong Khê; kiểm tra việc chấp hành pháp luật
về bảo vệ môi trường đối với các cơ sở tại cụm công nghiệp Xuân Lâm, huyện
Thuận Thành. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các Dự án về quản lý tài nguyên nước,
khoáng sản theo kế hoạch.
11. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội và
an toàn, an ninh cho nhân dân. Kết hợp phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường
quốc phòng - an ninh. Quyết liệt đấu tranh, trấn áp, truy nã tội phạm; sẵn sàng
ứng phó với các mối đe dọa an ninh phi truyền thống; đảm bảo trật tự an toàn
giao thông; làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu hộ, cứu nạn.
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.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP; tình
hình kinh tế - xã hội tháng 2 và 2 tháng đầu năm 2022.
Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh trân trọng báo cáo./.
Nơi nhận:
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