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KẾ HOẠCH  

Thực hiện nghị quyết 14/2020/NQ-HĐND, Nghị quyết 41/NQ-HĐND 

 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch  

phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 
 

 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 01/01/2021 của Chính phủ, Nghị 

quyết số 14/2020/NQ-HĐND ngày 08/12/2020 của HĐND tỉnh, Nghị quyết số 

41/NQ-HĐND, ngày 16/12/2020 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2021. UBND huyện xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức thực hiện với 

những nội dung cụ thể sau: 
A. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn chủ động phối hợp, nâng cao 

trách nhiệm, tập trung chỉ đạo và thực hiện đồng bộ các giải pháp phù hợp với 

phương châm hành động năm 2021 của tỉnh “Đoàn kết, kỷ cương, đổi mới, sáng 

tạo, khát vọng phát triển” và tình hình thực tế địa phương nhằm hoàn thành toàn 

diện, vượt mức các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 đã được 

Nghị quyết số 41/NQ- HĐND huyện khóa XVIII, kỳ họp thứ 17 thông qua. 
 

B. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2021 

1. Triển khai hiệu quả các nhiệm vụ phục vụ tổ chức cuộc bầu cử đại 

biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026; 

xây dựng và chỉ đạo triển khai thực hiện ngay các Chương trình hành động 

thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Đại hội 

Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, 

nhiệm kỳ 2020-2025. 

- Xây dựng và triển khai tốt 05 Đề án, Kế hoạch về lĩnh vực phát triển kinh 

tế- xã hội để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX và Nghị quyết 

Đại hội đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025 với mục tiêu, nhiệm vụ, 

giải pháp cụ thể theo từng ngành, từng lĩnh vực. Tập trung xây dựng thực hiện quy 

hoạch huyện thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội 5 năm 2021-2025; kế hoạch đầu tư công 5 năm giai đoạn 2021-2025.  

- Tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng 

toàn quốc lần thứ XIII. Chuẩn bị tốt các điều kiện để tổ chức thành công cuộc bầu 

cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-

2026. Triển khai thực hiện tốt Chỉ thị của UBND tỉnh, của UBND huyện về tổ chức 

cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. 

2. Tiếp tục thực hiện linh hoạt, hiệu quả “mục tiêu kép” vừa phòng, 

chống đại dịch Covid-19, vừa phát triển kinh tế - xã hội. 

- Tiếp tục thực hiện Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 11/CT-TTg, ngày 

04/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ giải pháp cấp bách tháo gỡ 

khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội ứng phó với dịch Covid-
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19; kế hoạch thực hiện Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại hội nghị Thủ tướng 

Chính phủ với doanh nghiệp với chủ đề  “Cùng nỗ lực, vượt qua thách thức, đón 

thời cơ, phục hồi kinh tế”. 

- Thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại hội nghị về tăng cường 

phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

- Tập trung thực hiện các văn bản của UBND tỉnh về phòng, chống dịch 

Covid-19: Kế hoạch số 200/KH-UBND, ngày 01/02/2020 về phòng, chống bệnh 

viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút corona gây ra trên địa bàn tỉnh; Kế 

hoạch số 1753/KH-UBND, ngày 17/6/2020 về triển khai thực hiện Nghị quyết số 

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 bảo 

đảm an toàn xã hội trong bối cảnh đại dịch Covid-19; Công văn số 130/UBND-

KGVX ngày 15/01/2021 của UBND tỉnh. Đồng thời thực hiện tốt Công văn số 

114/UBND-VP, ngày 16/02/2021 của UBND huyện; Kế hoạch số 01/KH-BCĐ, 

ngày 05/01/2021 về phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm năm 2021 và tiếp tục đẩy 

mạnh thực hiện các biện pháp phòng, chống Covid-19 trên địa bàn huyện. 

- Tiếp tục triển khai kế hoạch lập dự toán mua sắm các vật tư, trang thiết bị y 

tế phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn huyện 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết (Quy hoạch, hạ tầng, nguồn nhân lực, 

thủ tục hành chính….) để sẵn sàng đón nhận các dự án đầu tư trên địa bàn. 

- Tập trung chỉ đạo thực hiện các giải pháp để phấn đấu năm 2021 hoàn 

thành toàn diện, đạt và vượt mức 15/15 chỉ tiêu kinh tế- xã hội đã được theo Nghị 

quyết kỳ họp thứ 17, HĐND huyện khoá XVIII (nhiệm kỳ 2016-2021) quyết nghị. 

Thực hiện nghiêm chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 422/UBND-TH ngày 

23/02/2021, của UBND huyện tại Công văn số 292/UBND-Vp ngày 05/3/2021 về 

đôn đốc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ tết nguyên đán năm 2021. 

3. Tăng cường thực hiện các giải pháp thúc đẩy sản xuất nông nghiệp. 

Thực hiện có hiệu quả các cơ chế hỗ trợ đẩy mạnh công nghiệp hóa nông 

nghiệp, thu hút doanh nghiệp đầu tư trong lĩnh vực sản xuất nông nghiệp, sản xuất 

sản phẩm sạch, ứng dụng công nghệ cao, cơ giới hóa sản xuất. Phấn đấu giá trị sản 

xuất nông nghiệp tăng 2,07% so với năm 2020; sản lượng lương thực 76.000 tấn 

(Trong đó sản lượng thóc 74.750 tấn, sản lượng màu quy thóc 1.250 tấn); trồng cây 

vụ đông đạt diện tích 1.000 ha.  

Triển khai thực hiện các Đề án, Kế hoạch trọng sản xuất nông nghiệp theo 

Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX, nhiệm kỳ 2020-2025. Phát 

triển nhân rộng các mô hình, đề án trong sản xuất nông nghiệp, chú trọng triển khai 

thực hiện Kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, nuôi trồng thủy sản trên 

đất lúa; mô hình mỗi xã một sản phẩm; chuyển mạnh vụ đông sang trồng cây hàng 

hóa có chất lượng và hiệu quả kinh tế cao. 

  Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; nhân 

rộng mô hình nuôi cá sông trong ao. Phấn đấu sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 

6.632 tấn; sản lượng nuôi trồng thủy sản 2.500 tấn.  
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 Chủ động thực hiện công tác phòng, chống lụt bão, hạn chế đến mức 

thấp nhất thiệt hại có thể xảy ra. Thường xuyên đôn đốc kiểm tra, giám sát toàn 

tuyến đê sông Đáy trên địa bàn huyện để kịp thời phát hiện và có đề xuất giải pháp 

với cấp có thẩm quyền đảm bảo an toàn trong mùa mưa lũ. 

4. Đẩy mạnh công tác giải phóng mặt bằng, phấn đấu bàn giao mặt bằng 

sạch các dự án đảm bảo tiến độ kế hoạch cho chủ đầu tư xây dựng và mở rộng 

sản xuất.  

Tích cực chỉ đạo giải quyết cơ bản những tồn tại, vướng mắc trong công tác 

giải phóng mặt bằng thực hiện một số dự án như: đầu tư xây dựng Khu công nghiệp 

Thanh Liêm giai đoạn II; đầu tư xây dựng Khu đô thị Hưng Hòa; dự án điểm du lịch 

làng nghề xã Thanh Hà; dự án đấu giá đất xã Liêm Cần.... Kiểm tra, rà soát, hoàn 

thiện hồ sơ phục vụ quyết toán một số dự án đã hoàn thành công tác giải phóng mặt 

bằng. Thực hiện tốt công tác quản lý quỹ đất đã thu hồi; tổ chức tốt việc đấu giá 

quyền sử dụng đất tạo nguồn thu đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn. 

5. Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về hoạt động công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp, thương mại; triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn 

huyện. 

 Đẩy mạnh sản xuất công nghiệp, khuyến khích các doanh nghiệp tăng cường 

năng lực sản xuất, phát triển thị trường nội địa, thúc đẩy xuất khẩu. Phát triển mạnh 

ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, phấn đấu giá trị sản xuất công nghiệp tăng 

27,5% so với năm 2020. Xây dựng phương án chuyển đổi mô hình chợ trên địa bàn 

huyện giai đoạn 2020-2025. Phát triển, mở rộng mạng lưới thương mại, dịch vụ gắn 

với các hoạt động du lịch; mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm công nghiệp, tiểu 

thủ công nghiệp, nông nghiệp, làng nghề; phát triển các loại hình thương mại điện 

tử, dịch vụ, bán buôn, bán lẻ ở các xã, thị trấn; phấn đấu tổng mức bán lẻ hàng hóa 

tăng 4,5% so với năm 2020. Thường xuyên duy tu, sửa chữa các tuyến đường 

huyện và đường tỉnh ủy thác; duy trì giải tỏa vi phạm hành lang an toàn giao thông, 

giải tỏa chợ cóc trên địa bàn.  

Thực hiện nghiêm các quy định về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; tổ chức 

triển khai thực hiện một số dự án trọng tâm trên địa bàn huyện: xây dựng khu Trung 

tâm hành chính huyện; dự án đường T1, T4. Tập trung nguồn lực, thu hút đầu tư 

xây dựng, phát triển các khu đô thị, khu nhà ở trên địa bàn huyện để nâng cao tỷ lệ 

đô thị hóa của huyện, tạo động lực cho địa phương phát triển kinh tế. Phấn đấu năm 

2021 tỷ lệ tỷ lệ đô thị hóa đạt 27%; đến năm 2025 tỷ lệ đô thị hóa đạt 35%; đến năm 

2030 huyện Thanh Liêm cơ bản đạt tiêu chí thị xã. 

6. Chú trọng công tác tài chính - kế hoạch trên địa bàn.  

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác thu ngân sách, kiểm soát chặt chẽ 

chi ngân sách nhà nước; phấn đấu thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn hàng năm 

vượt 10% kế hoạch tỉnh giao. Nắm chắc nguồn thu, đối tượng thu; tăng cường thanh 

kiểm tra và việc tự khai, tự nộp thuế của các tổ chức, cá nhân. Thực hiện tốt tiết 

kiệm chi thường xuyên để tăng chi cho đầu tư phát triển, thực hiện chính sách an 

sinh xã hội và xử lý các tình huống đột xuất, cấp bách. Kiểm soát chặt chẽ việc đầu 

tư mua sắm và sử dụng tài sản công.  

 7. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng 

sản, bảo vệ môi trường; chủ động ứng phó với biến đổi khí hậu, tăng cường 

phòng, chống và giảm nhẹ thiên tai. 
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 - Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát hoạt động khai thác tài nguyên, 

khoáng sản trên địa bàn huyện. Phát hiện, kiến nghị xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm về Luật Đầu tư, Luật Đất Đai, Luật Khoáng sản theo quy định. 

 - Xây dựng và triển khai thực hiện nghiêm quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 

2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021. 

 - Chỉ đạo rà soát, hoàn thiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông 

nghiệp sau dồn đổi, đất cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng trên địa bàn huyên; tập trung 

thực hiện giao đất, cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất dịch vụ 7% trên địa bàn 

huyện. 

 - Thực hiện nghiêm chủ trương quản lý, khai thác khoáng sản theo kết luận 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy (Kết luận số 50-KL/TU, ngày 16/9/2016; số 76-KL/TU, 

ngày 30/11/2017; số 113-KL/TU, ngày 19/3/2019; số 119-KL/TU, ngày 24/6/2019) 

và Kết luận của Ban cán sự Đảng UBND tỉnh tại Hội nghị giao ban tuần ngày 

20/10/2020. 

 - Lựa chọn dự án đầu tư đảm bảo đúng tiêu chí của tỉnh, nâng cao  hiệu quả 

sử dụng đất và bảo vệ môi trường. Thực hiện nghiêm chủ trương không thu hút, tiếp 

nhận các dự án tiềm ẩn nguy cơ và ảnh hưởng đến môi trường, cảnh quan, không 

phù hợp với các quy hoạch chung đã được phê duyệt. 

 - Thực hiện tốt công tác bảo vệ môi trường tại các làng nghề trên địa bàn 

huyện; các quy định về chất thải rắn. Triển khai các giải pháp để giải quyết có  hiệu 

quả vấn đề xử lý rác thải, tập trung phân loại rác thải tại nguồn; thường xuyên kiểm 

tra, giám sát hoạt động của các nhà máy xử lý rác thải; kịp thời đề xuất các biện 

pháp giải quyết khó khăn, vướng mắc đối với các nhà máy xử lý rác thải trên địa 

bàn huyện. 

 - Đưa mô hình xử lý chất thải chăn nuôi với quy mô nhỏ tới các hộ chăn nuôi; 

giám sát chặt chẽ và xử lý nghiêm các doanh nghiệp trong khu công nghiệp xả thải 

ra môi trường chưa qua xử lý đạt tiêu chuẩn. Tiếp tục thực hiện tốt Kế hoạch giảm 

thiểu ô nhiễm môi trường khu vực Tây Đáy trên địa bàn huyện. 

 8. Phát triển các lĩnh vực văn hóa, xã hội, thực hiện tiến bộ, công bằng xã 

hội và nâng cao đời sống vật chất, thần của nhân dân. 

 - Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và 

Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW về xây 

dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền 

vững đất nước; các phong trào: toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại gắn với xây dựng nông thôn mới 

kiểu mẫu. Tiếp tục thực hiện Đề án 641 về phát triển thể lực, tầm vóc người Việt 

Nam giai đoạn 2011-2030. Phấn đấu trong năm 2021, toàn huyện có trên 80% số 

khu dân cư đạt danh hiệu làng văn hóa; trên 90% số gia đình đạt danh hiệu gia đình 

văn hóa. Duy trì phát triển các phong trào thể dục thể thao trên địa bàn huyện. Tổ 

chức tốt Đại hội thể dục thể thao cấp xã, cấp huyện năm 2021. 

- Tập trung hoàn thiện và triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án về công tác 

văn hóa theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXX. 

 - Tổ chức các hoạt động tuyên truyền, văn hóa, văn nghệ. Đẩy mạnh xã hội 

hóa chống xuống cấp, tu bổ, tôn tạo di tích; tăng cường hướng dẫn các hoạt động 

bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di sản văn hóa trên địa bàn huyện. Thường xuyên 
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kiểm tra, khảo sát mức độ xuống cấp của các di tích, kịp thời đề xuất, kiến nghị 

UBND tỉnh đưa vào Kế hoạch tu bổ, tôn tạo hàng năm theo quy định. 

 - Làm tốt công tác phòng, chống dịch, kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực 

phẩm. Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân. Quản lý tốt 

bệnh không để lây nhiễm bệnh tại tuyến y tế cơ sở. Đảm bảo thuốc và trang thiết bị 

y tế, nhân lực, không để xảy ra những biến động lớn về giá gây khó khăn cho người 

bệnh. Chú trọng công tác đào tạo, nâng cao trình độ cho cán bộ y tế. 

 - Duy trì, nâng cao chất lượng công tác dân số - kế hoạch hóa gia định, đáp 

ứng đầy đủ, kịp thời, an toàn việc cung cấp các dịch vụ kế hoạch hóa gia định cho 

các đối tượng; giảm tỷ lệ mất cân bằng giới tính. 

 - Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và  đào tạo. Triển 

khai các Chương trình, Đề án, kế hoạch thực hiện mục tiêu phát triển giáo dục và 

đào tạo tỉnh Hà Nam (Đề án phân luồng học sinh sau tốt nghiệp THCS; Đề án dạy 

và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2017-2025; Đề án 

phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025; Đề án giáo dục thông minh và 

học tập suốt đời; Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên mầm non và cán bộ quản lý giáo 

dục mầm non giai đoạn 2020-2025; Đề án xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2021-

2030…).Thực hiện tốt chương trình thay sách giáo khoa mới lớp 02, lớp 06 năm học 

2021-2022.  

 - Tập trung thực hiện các giải pháp giảm nghèo bền vững. Tích cực triển khai 

Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững theo chuẩn đa chiều. Tăng 

cường công tác thông tin tuyên truyền, kiểm tra để thực hiện tốt các chủ trương, 

chính sách về an sinh xã hội. Triển khai thực hiện các chương trình, kế hoạch về an 

sinh xã hội (Chương trình đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao sinh kế, giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia 

về người cao tuổi giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phòng, chống bạo lực, xâm hại 

trẻ em trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025; chương trình trợ giúp người khuyết 

tật giai đoạn 2021-2030….);  

 - Thực hiện công tác đào tạo nghề cho lao động nông thôn trên địa bàn huyện 

đảm bảo thiết thực, hiệu quả, chú trọng việc lựa chọn các ngành, nghề đào tạo phù 

hợp; phấn đấu trong năm 2021 giải quyết việc làm mới cho 2.800 người lao động; tỷ 

lệ lao động qua đào tạo đạt 71%;. Đẩy mạnh thực hiện Đề án giáo dục hướng nghiệp 

và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025. 

Tập trung giáo dục nghề nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động truyền thông giáo 

dục nhằm thay đổi nhận thức xã hội về giáo dục nghề nghiệp. Xây dựng kế hoạch 

phát triển công tác xã hội giai đoạn 2021-2025. 

 - Thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội, mở rộng đối tượng tham gia; 

phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế trong năm 2021 đạt 92%; tỷ lệ dân 

số trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đạt 32%. 

 - Đẩy nhanh tiến độ các dự án nước sạch, đồng thời kiểm soát chặt chẽ chất 

lượng nước cung cấp cho sinh hoạt của người dân. 

 - Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo 

bền vững giai đoạn 2021-2025; tiếp tục thực hiện các Chương trình, mục tiêu quốc 

gia về giảm nghèo bền vững, thực hiện các mô hình giảm nghèo, ổn định và nâng 

cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội, phấn đấu đến 

năm 2021 tỷ lệ hộ nghèo giảm 0,15% so với năm 2020. Hạn chế tái nghèo, giảm 
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khoảng cách tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo giữa các nhóm dân cư góp phần 

thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội. 

 9. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước và chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; thanh tra, kiểm 

tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng 

phí, tiêu cực. 

 - Triển khai hiệu quả Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính; kế hoạch rà 

soát, khảo sát, đánh giá thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa năm 2021 

trên địa bàn huyện. Tiến hành khảo sát mức độ hài lòng của người dân, doanh 

nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính Nhà nước cấp huyện. Phấn 

đấu năm 2021, chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp huyện được đánh giá 

xếp thứ hạng cao. 

 - Tập trung thực hiện nghiêm chủ trương sắp xếp, tinh giản bộ máy theo tinh 

thần Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XII); Nghị định 143/2020/NĐ-CP ngày 

10/12/2020 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 

108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ về chính sách tinh giản biên chế 

và Nghị định số 113/2018/NĐ-CP, ngày 31/8/2018 của Chính phủ về sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Nghị định 108/2014/NĐ-CP, ngày 20/11/2014 của Chính phủ 

về chính sách tinh giản biên chế.  

 - Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức; chú trọng bồi 

dưỡng công chức theo các ngạch, bậc, tiêu chuẩn chức danh. Triển khai thực  hiện 

tốt Quyết định 1847/QĐ-TTG, ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Đề án Văn hóa công vụ, tập trung thực hiện tốt các nội dung yêu cầu về 

tinh thần, thái độ làm việc, về chuẩn mực giao tiếp ứng xử; chuẩn mực về đạo đức, 

lối sống của cán bộ, công chức, viên chức khi thực hiện nhiệm vụ công vụ. 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị định số 61/2018/NĐ-CP, ngày 23/4/2018 

của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ 

tục hành chính. Tăng cường hiệu quả khai thác, sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

mức độ 3, mức độ 4; tiếp tục triển khai tăng cường sử dụng hệ thống văn bản quản 

lý điều hành trong thực thi nhiệm vụ. 

 - Đổi mới công tác tiếp dân, xử lý đơn thư theo chỉ đạo cuả Ban Bí thư Trung 

ương Đảng, Chính phủ. Nắm chắc tình hình khiếu kiện, chủ động phối  hợp giữa các 

cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn trong phát hiện và xử lý kịp thời các tình 

huống phức tạp về khiếu nại, tố cáo, nhất là khiếu kiện đông người. Khắc phục tình 

trạng đơn thư xử lý đơn chậm trễ, thiếu trách nhiệm. 

 - Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền 

đối với công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Thực hiện tốt Luật 

Khiếu nại, Luật Tố cáo, Luật Tiếp công dân và các văn bản hướng dẫn thi hành… 

Thường xuyên rà soát, giải quyết các vụ việc tồn đọng, phức tạp; tập trung giải 

quyết kịp thời đơn thư mới phát sinh ngay tại cơ sở, phát hiện và xử lý nghiêm 

những sai phạm, giữ vững kỷ luật, kỷ cương hành chính, góp phần ổn định an ninh 

trật tự, phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện. 

 - Tổ chức rhanh tra, kiểm tra tập trung vào một số lĩnh vực nổi cộm, bức xúc, 

dễ xảy ra sai phạm tiêu cực như: quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường, công tác 

đầu tư xây dựng cơ bản, tài chính ngân sách… kiến nghị kịp thời các biện pháp xử 

lý và các giải pháp tích cực để nâng cao hiệu quả công tác quản lý Nhà nước. Phối 
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hợp chặt chẽ với cơ quan Thanh tra tỉnh trong triển khai tổ chức hoạt động, tránh 

chồng chéo, không gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. Chỉ đạo, đôn đốc 

thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm toán trên địa bàn huyện. 

 - Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác nắm tình hình, phát hiện tham 

nhũng. Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khóa XII) về xây dựng, chỉnh 

đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống,  

những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ. 

10. Củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh kết hợp chặt chẽ, 

hiệu quả nhiệm vụ quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội 

Xây dựng và triển khai thực hiện các phương án, kế hoạch đảm bảo an ninh 

trên các lĩnh vực, bảo vệ an toàn các sự kiện chính trị, các ngày lễ lớn, các mục tiêu 

chính trị, kinh tế trọng điểm của đất nước, của tỉnh và của huyện nhất là đảm bảo 

tuyệt đối an toàn cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND 

các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn huyện. Quản lý chặt chẽ, đấu tranh ngăn 

chặn, xử lý kịp thời các hoạt động chống phá của các đối tượng phản động, chống 

đối. Nắm tình hình, kịp thời tham mưu giải quyết các vấn đề nổi lên về an ninh trật 

tự, không để phát sinh phức tạp, trở thành “điểm nóng”. 

 - Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả Đề án về công tác quốc phòng địa 

phương, thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. Nâng cao hiệu quả công tác 

giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối 

tượng theo quy định. 

 - Thực hiện đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh trấn áp tội phạm và 

vi phạm pháp luật; đấu tranh, triệt xóa các ổ, nhóm tội phạm hình sự, các đường 

dây, tụ điểm, điểm buôn bán ma túy phức tạp, không để hình thành băng ổ nhóm tội 

phạm có tổ chức. Tăng cường công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tội 

phạm kinh tế, tội phạm vi phạm pháp luật về môi trường, vệ sinh an toàn thực 

phẩm… Nâng cao chất lượng công tác điều tra, xử lý tội phạm bảo đảm đúng pháp 

luật. Thực hiện nghiêm các quy định về giam giữ, thi hành án, các biện pháp tái hòa 

nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù. 

 - Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương. Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản 

lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh trật tự; quản lý vũ khí, vật liệu 

nổ, công cụ hỗ trợ; kiểm tra, khắc phục những sơ hở trong công tác phòng, chống 

cháy nổ. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao 

thông, kiềm chế, làm giảm tai nạn giao thông, không để xảy ra ùn tắc giao thông 

nghiêm trọng. 

11. Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền, tranh thủ sự đồng thuận 

của các tầng lớp nhân dân, nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan, tổ 

chức, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp. 

 - Quản lý chặt chẽ, định hướng cụ thể công tác thông tin trên các phương tiện 

thông tin tuyên truyền của huyện và cơ sở; tập trung thông tin tuyên truyền về 

đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các sự kiện lớn, đặc biệt 

là cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm 

kỳ 2021-2026. Chú trọng tuyên truyền, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, điển 

hình tiên tiến, vượt khó vươn lên, có tác động lan tỏa tích cực, khơi dạy lòng yêu 
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nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước. Tăng cường quản lý 

thông tin mạng. Xử lý nghiêm các trường  hợp lợi dụng dân chủ, đưa tin sai sự thật. 

 - Thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí, chủ 

động cung cấp thông tin chính xác, kịp thời về tình hình kinh tế - xã hội, quy hoạch, 

các cơ chế chính sách, sự chỉ đạo điều hành thuộc phạm vi quản lý, nhất là các vấn 

đề được xã hội quan tâm. 

 - Đề nghị Ban Dân vận Huyện ủy, Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức 

thành viên tăng cường phối hợp và tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân 

đoàn kết, tin tưởng, tích cực tham gia thực hiện các chủ trương, chính sách của 

Đảng và Nhà nước, của Tỉnh. 

 C. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Căn cứ  Kế hoạch của UBND huyện, yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn 

vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao tiến hành 

xây dựng Kế hoạch cụ thể của cơ quan, đơn vị; nghiêm túc triển khai thực hiện hiệu 

quả, thực chất và toàn diện các nhiệm vụ và giải pháp đã được đề ra tại Kế hoạch 

này. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ đề ra; báo cáo UBND huyện tại phiên họp thường kỳ hàng tháng nhằm 

chủ động xử lý kịp thời đối với những vấn đề phát sinh. Hàng quý báo cáo UBND 

huyện tình hình thực hiện trước ngày 15 tháng cuối quý; báo cáo năm trước ngày 

15/11/2021. 

2. Giao Phòng Tài chính – Kế hoạch chủ trì phối hợp với Văn phòng Huyện 

ủy, HĐND & UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị thực hiện Kế 

hoạch, tổng hợp báo cáo UBND huyện trước ngày 20 tháng cuối quý; báo cáo năm 

trước ngày 20/11/2021. 
 

Nơi nhận:      
- UBND tỉnh; 

- TT HU, TT HĐND huyện; (Để b/c) 

- Các cơ quan, đơn vị thuộc huyện; 

- UBND các xã, TT;    

- Lưu VT.                       

      
                                                                                                                           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
 

 

 
 

 

Hoàng Mạnh Dũng 
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