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KẾ HOẠCH 

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

 
 

Thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện 

về phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2022, các Nghị quyết 

được HĐND huyện kỳ họp thứ 4 Quyết nghị; Ủy ban nhân dân huyện ban hành 

Kế hoạch triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 với các nội 

dung chính sau đây:  
 

Phần thứ nhất 

NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU  
 

I. NHẬN ĐỊNH TÌNH HÌNH VÀ NHỮNG MỤC TIÊU CƠ BẢN.  

 1. Trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, 

khó lường, dịch bệnh Covid 19 đang diễn biến phức tạp; kinh tế trong nước còn 

nhiều khó khăn, thiên tai, dịch bệnh diễn biến bất thường. 

Đối với Nghi Xuân, năm 2022 từ các kết quả đạt được năm 2021, tình 

hình kinh tế, văn hóa xã hội đang phát triển đúng hướng; nhiều dự án của các 

nhà đầu tư lớn đang nghiên cứu và đề xuất đầu tư vào Nghi Xuân, đây là cơ hội 

để Nghi Xuân đẩy nhanh tốc độ phát triển. Bên cạnh những thuận lợi vẫn còn 

nhiều khó khăn thách thức như thiên tai, thời tiết biến đổi khí hậu khó lường; an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục diễn biến phức tạp, luôn tiềm ẩn 

nguy cơ mất ổn định. 

 2. Một số chỉ tiêu chủ yếu phấn đấu năm 2022 

Chỉ tiêu về kinh tế: Tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất trên 8%; Thu nhập 

bình quân đầu người đạt 48 triệu đồng/người/năm; Tổng sản lượng lương thực 

có hạt 20.830 tấn; Thu ngân sách tại địa bàn 267 tỷ đồng (trong đó, thu từ cấp 

quyền sử dụng đất 180 tỷ); 

Chỉ tiêu về xã hội: Số lao động được giải quyết việc làm 3.000 người; Tỷ 

lệ hộ nghèo giảm 0,5%; Số trường học đạt chuẩn quốc gia 40 trường; Tỷ lệ thôn, 

TDP đạt chuẩn văn hóa 97%; 03 xã đạt chuẩn NTM nâng cao; 01 xã đạt NTM 

kiểu mẫu; Tỷ lệ người tham gia bảo hiểm y tế trên 95% 

Chỉ tiêu về quốc phòng - an ninh: 100% đơn vị đạt tiêu chuẩn cơ sở an 

toàn làm chủ; 100% xã, thị trấn ổn định kinh tế - chính trị. 

 II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP. 

 1. Chỉ đạo, thực hiện tốt công tác lập, quản lý, thực hiện quy hoạch và 

kế hoạch theo lộ trình, quy định 
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 1.1. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: Tiếp tục thực hiện Quy hoạch tổng thể 

phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 

2050; tăng cường công tác quản lý Quy hoạch và trật tự xây dựng trên địa bàn. 

Hoàn thành công tác lập quy hoạch chung đô thị Nghi Xuân theo chủ trương đã 

được Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất; 

1.2. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Phối hợp với các phòng ban chuyên 

môn trong công tác lập, tổ chức công bố và triển khai thực hiện các đồ án quy 

hoạch. 

2. Tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành Công nghiệp - Tiểu thủ công 

nghiệp, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình, các dự án đầu tư ngoài 

ngân sách. 

2.1. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: Tham mưu chiến lược và tổ chức thực hiện 

KCN Gia Lách 2, các cụm công nghiệp Xuân Lĩnh, Xuân Mỹ, Xuân Phổ và lập 

kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 138/NQ-HĐND của HĐND huyện. Tăng 

cường phối hợp QLNN trong Khu công nghiệp Gia Lách 

 2.2. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện phối hợp với địa phương, 

Hội đồng BT GPMB: Hoàn thành công tác thi công, bàn giao, giải ngân đúng kế  

hoạch 100%, phát huy hiệu quả vốn đầu tư. 

2.3. Phòng Kế hoạch Tài Chính chủ trì và các đơn vị liên quan: Giám sát 

việc thực hiện đầu tư của Nhà đầu tư; báo cáo định kỳ hàng tháng. 

3. Tiếp tục kiên trì thực hiện các nội dung đề án tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững 

3.1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì phối hợp với 

Trung tâm ứng dụng KHKT và bảo vệ cây trồng vật nuôi. 

Xây dựng kế hoạch giao các địa phương hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch1 về 

diện tích, năng suất, sản lượng các loại cây trồng, vật nuôi; Chỉ đạo sản xuất 

thay đổi sang phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa quy mô lớn; triển khai 

kế hoạch phá bờ vùng, ô thửa nhỏ gắn với triển khai Đề án tích tụ ruộng đất; 

Xây dựng khu vực tích tụ ruộng đất để phê duyệt thực hiện, hoàn thành trong 

quý I; 

Xây dựng kế hoạch phát triển ngành chăn nuôi theo hướng tập trung, từng 

bước đưa các mô hình chăn nuôi nhỏ, lẻ ra khỏi khu dân cư; kế hoạch phát triển 

nuôi trồng thủy sản thâm canh tại vùng ven Sông Lam; nâng cao giá trị khai 

thác, nhất là đánh bắt xa bờ, gắn với thu mua chế biến và dịch vụ hậu cần nghề 

cá. Nâng cao chất lượng đàn gia súc, gia cầm; chú trọng, tăng cường công tác 

thú y và phòng chống các dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 

Tiếp tục xây dựng phương án PCTT, TKCN phù hợp với tình hình dịch 

bệnh Covid 19; rà soát để đầu tư các công trình thủy lợi, đê điều, hồ đập đã 

xuống cấp đảm bảo tính mạng người dân và sản xuất kinh doanh 

                                                 
1 Các chỉ tiêu về kế hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2022 và nhiệm vụ tại Quyết định 5149/QĐ-UBND ngày 

06/12/2021 và Đề án số 08/ĐA-UBND ngày 01/12/2021 của Ủy ban nhân dân huyện 
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3.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường: Xây dựng kế hoạch cấp đổi bìa, gắn 

với đề án Tích tụ ruộng đất; hoàn thành theo kế hoạch giao. 

3.4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn, các Hợp tác xã nông nghiệp:  

Xây dựng kế hoạch và triển khai sản xuất vụ Xuân năm 2022 hoàn thành 

theo kế hoạch, phân công rõ trách nhiệm cho từng cán bộ phụ trách. Tiếp tục chỉ 

đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng góp phần nâng cao thu nhập trên đơn 

vị diện tích canh tác; chuẩn bị các điều kiện về giống, phân bón, thuốc bảo vệ 

thực vật; 

Chủ động rà soát diện tích đất nông nghiệp bỏ hoang, có các giải pháp, 

chế tài quản lý;  

4. Tập trung phát triển mạnh mẽ ngành dịch vụ; ứng dụng khoa học 

công nghệ 

4.1. Phòng Văn hóa - Thông tin: 

Xây dựng kế hoách phát triển dịch vụ du lịch theo hướng hiện đại; Chú 

trọng kêu gọi thành lập các đơn vị lữ hành du lịch, kết nối các tua tuyến trong 

huyện, trong tỉnh và ngoài tỉnh nhằm phục hồi lại ngành du lịch. Xây dựng vùng 

thu hút du lịch phù hợp với thị hiếu. 

4.2 Phòng Kinh tế - Hạ tầng:  

Xây dựng kế hoạch củng cố, nâng cấp cơ sở hạ tầng thương mại nông 

thôn trên địa bàn, tích cực thu hút đầu tư, hình thành các cửa hàng tiện ích, siêu 

thị mini phân bố đồng đều; đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc chuyển đổi mô hình 

quản lý chợ, tập trung hoàn thành chợ Giang Đình, chợ thị trấn Xuân An và chợ 

Cương Gián trong năm 2022.  

4.3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: Phối hợp với các sở, ban, ngành tiêp tục 

thu hút đầu tư các dự án ngành dịch vụ du lịch, đặc biệt là du lịch biển; ưu tiên 

bố trí vốn đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng du lịch.  

4.4. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: Phối hợp với các phòng, ban ngành 

xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động phục vụ khách du lịch, đón khách 

tham quan đến địa bàn trong dịp lễ, tết; xây dựng kế hoạch, chương trình tổ chức 

Lễ hội diễn ra trên địa bàn. 

5. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư, đẩy mạnh các hoạt động tài 

chính - tín dụng 

5.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

Chủ động phối hợp với các Sở, Ban ngành hướng dẫn các nhà đầu tư hoàn 

thiện hồ sơ, thủ tục đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư; tiếp tục rà soát và có phương 

án xử lý các dự án đã được chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa được giao 

đất, chưa triển khai xây dựng và có vi phạm trong quá trình đầu tư. 

Thực hiện đồng bộ các giải pháp đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công 

ngay từ đầu năm. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu trong việc quyết định 

chủ trương đầu tư, quyết định đầu tư dự án;  
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Tăng cường hoạt động của Hội doanh nghiệp huyện, xây dựng các cơ chế 

chính sách hỗ trợ các doanh nghiệp mới thành lập, đặc biệt là các doanh nghiệp sản 

xuất, các doanh nghiệp lĩnh vực công nghệ cao, các doanh nghiệp mới thành lập. 

5.2. Phòng Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng phối hợp với các 

địa phương rà soát quy hoạch sử dụng đất, tạo điều kiện giúp nhà đầu tư trong 

vệc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án Khu đô thị, khu dân cư trên địa bàn. 

5.3. Các tổ chức tín dụng, ngân hàng: Đảm bảo đáp ứng yêu cầu nguồn 

vốn vay cho các doanh nghiệp, hộ cá nhân phát triển kinh tế và phục vụ chương 

trình giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. 

5.4. Chi cục thuế: Xây dựng kế hoạch thu ngân sách, các giải pháp quản lý 

thu ngân sách, phối hợp với các địa phương tập trung các giải pháp thu thuế; 

Tập trung tăng cường công tác thu từ doanh nghiệp vãng lai, thuế hộ kinh doanh 

cá thể, thuế xây dựng nhà ở...đảm đảm vượt chỉ tiêu thu ngân sách. 

6. Nâng cao chất lượng quản lý nhà nước về Tài nguyên - Môi trường 

và công tác giải phóng mặt bằng 

6.1. Phòng Tài nguyên - Môi trường chủ trì, phối hợp, tham mưu: Xây 

dựng đề án tích tụ ruộng đất. Tập trung giải quyết tồn đọng công tác cấp giấy lần 

đầu, cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ở, cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất nông nghiệp gắn với đo vẽ bản đồ địa chính, xây dựng giữ liệu địa 

chính.  

Thực hiện có hiệu quả Đề án phân loại rác thải hữu cơ tại nguồn sửa đổi; 

chỉ đạo các địa phương hoàn thành tiêu chí môi trường trong xây dựng xã NTM, 

đô thị văn minh. Kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, khoáng sản có nguy cơ 

gây ô nhiễm môi trường, vi phạm các quy định về khai thác khoáng sản trên địa 

bàn 

6.2. Hội đồng bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng chủ trì, phối hợp với 

các phòng, ban, địa phương liên quan: Tập trung nhân lực để hoàn thành công 

tác bồi thường giải phóng mặt bằng các công trình, dự án đầu tư công trên địa 

bàn và các dự án của các nhà đầu tư. 

6.3. Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn: Phối hợp với Phòng Tài nguyên và 

môi trường rà soát lại toàn bộ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp 

để thực hiện việc chuyển đổi đất nông nghiệp lần 32; rà soát lại việc giao, cho 

thuê đất trái thẩm quyền trên địa bàn3; tập trung cao cho công tác bồi thường giải 

phóng mặt bằng. 

7. Đẩy mạnh các hoạt động văn hoá, thể thao, truyền thông 

7.1. Phòng Văn hóa thông tin, Trung tâm Văn hóa - Truyền thông chủ trì, 

phối hợp tham mưu:  

Tổ chức hiệu quả các hoạt động văn hóa cơ sở, tăng cường chất lượng đầu 

tư hệ thống thiết chế văn hóa tại các địa phương; tuyên truyền các nhiệm vụ 

chính trị, kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, huyện năm 2022.  

                                                 
2 Xuân Hồng, Xuân Lam, Cương Gián, Xuân Hội  
3 Xã Xuân Viên, Xuân Phổ, Cổ Đạm, Xuân Mỹ 
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Tiếp tục thực hiện công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy các giá trị văn hóa 

vật thể, phi vật thể. Đặc biệt là quan tâm đến việc khôi phục và duy trì các lễ hội 

văn hóa truyền thống gắn với các hoạt động phát triển du lịch. Thực hiện tốt Chỉ 

thị của BTV huyện ủy về thực hiện việc cưới, tang và lễ hội trên địa bàn huyện 

giai đoạn 2020-2025. Đẩy mạnh phát triển phong trào thể dục thể thao quần 

chúng, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ 

vĩ đại”. Thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa khu dân cư” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới, đô thị văn minh” 

7.2. Ban Quản lý Khu du lịch Xuân Thành và các công trình công cộng 

huyện chủ trì, phối hợp với các phòng, ban liên quan: Tổ chức tốt việc khai 

trương mùa du lịch biển 2022. Đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực 

phẩm, vệ sinh môi trường phục vụ tốt nhu cầu của khách du lịch. 

8. Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo 

8.1. Phòng giáo dục và Đào tạo: 

Xây dựng và triển khai Đề án phát triển giáo dục Mầm non, Phổ thông 

huyện Nghi Xuân đến năm 2025. 

Tăng cường nề nếp, kỷ cương trong các nhà trường, nâng cao chất lượng 

giáo dục toàn diện, quan tâm giáo dục đạo đức lối sống, kỹ năng sống, ý thức 

trách nhiệm công dân. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, hình thức tổ 

chức các hoạt động giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin triển khai 

có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông 2018. Thực hiện tốt công tác phổ 

cập mầm non trẻ 5 tuổi, phổ cập tiểu học, phổ cập THCS và xóa mù chữ năm 

2022. Đẩy mạnh hướng nghiệp cho học sinh. 

Chủ động phối hợp với các ngành liên quan và Uỷ ban nhân dân các xã, 

thị trấn tăng cường huy động nguồn lực để xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia 

gắn với với phong trào xây dựng nông thôn mới 

8.2. Ủy ban nhân dân các xã thị trấn: Ưu tiên các nguồn lực đầu tư hoàn 

thiện cơ sở vật chất trường học, nhất là các trường đăng ký đạt chuẩn quốc gia 

năm 2022. 

9. Chú trọng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; thực hiện tốt công tác y 

tế dự phòng và công tác dân số 

9.1. Phòng Y tế, Trung tâm y tế huyện phối hợp với các xã, thị trấn:  

Tập trung công tác phòng chống dịch Covid-19. Tăng cường công tác 

khám, chữa bệnh đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân, chú trọng đảm 

bảo trong KCB bảo hiểm y tế; làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại 

các Trạm y tế xã, thị trấn; quan tâm đến đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng cho 

Trung tâm y tế huyện. 

9.2. Trung tâm y tế huyện chủ trì, phối hợp tham mưu: Thực hiện tốt công 

tác truyền thông, giáo dục các chính sách dân số và phát triển, giảm tốc độ mất 

cân bằng giới tính khi sinh, chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại cộng đồng, 
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tăng tỉ lệ người sử dụng dịch vụ tầm soát, chuẩn đoán sớm bệnh tật trước sinh và 

sơ sinh, tăng số người sử dụng biện pháp tránh thai hiện đại… 

10. Công tác đào tạo nghề, giảm nghèo và an sinh xã hội:  

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các phòng, 

ban, các xã, thị trấn: 

Thực hiện đồng bộ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn. 

Triển khai thực hiện kế hoạch đào tạo nghề cho lao động nông thôn; hỗ trợ đào 

tạo nghề và giải quyết việc làm người lao động gặp khó khăn do dịch bệnh 

Covid-19. Tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; 

tiếp tục đôn đốc các địa phương tuyên truyền, thông báo, hướng dẫn thực hiện 

chính sách hỗ trợ người lao động đi làm việc ở nước ngoài theo Nghị quyết 

150/2019/NQ-HĐND ngày 17/7/2019 của HĐND tỉnh. Phân loại hộ nghèo theo 

các nhóm để thực hiện các giải pháp giảm nghèo phù hợp và phân công cá nhân, 

tổ chức đỡ đầu giúp từng hỗ thoát nghèo. Kịp thời giải quyết đầy đủ, đúng chế 

độ chính sách của các đối tượng. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về bảo 

vệ và chăm sóc trẻ em; bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội.  

11. Đẩy mạnh cải cách hành chính; tập trung giải quyết tốt KN - TC 

và các kiến nghị, phản ánh của công dân 

11.1. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp:  

Tiếp tục rà soát lại cơ cấu, tổ chức bộ máy và chức năng, nhiệm vụ của 

các phòng, đơn vị sự nghiệp cấp huyện, địa phương, thôn, tổ dân phố theo tinh 

thần thực hiện Nghị quyết số 18, 19 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng khóa XII, gắn với kế hoạch tinh giản biên chế công chức, viên 

chức;  

Xây dựng kế hoạch đào tạo và bồi dưỡng cán bộ trẻ, đội ngũ kế cận phù 

hợp với nhiệm vụ thực hiện kế hoạch phát triển. 

Xây dựng và hoàn thiện Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp 

công lập đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và tiêu chuẩn chức danh 

nghề nghiệp.  

Xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính năm 

2022; giai đoạn 2021 - 2030; tiếp tục đẩy mạnh công tác CCHC, cải cách tổ 

chức bộ máy, siết chặt kỷ luật kỷ cương hành chính và nâng cao trách nhiệm của 

người đứng đầu; tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh việc thực hiện chức trách, 

nhiệm vụ, đạo đức công vụ. Thực hiện nghiêm việc luân chuyển, chuyển đổi vị 

trí công tác đối với cán bộ, công chức, viên chức đảm nhiệm các vị trí nhạy cảm 

để phòng ngừa nhất là những công chức, viên chức có biểu hiện phản ánh nhũng 

nhiễu, gây phiền hà...  

11.2. Thanh tra huyện chủ trì, phối hợp tham mưu: Tăng cường theo dõi, 

kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện kết luận, kiến nghị, quyết định xử lý sau thanh 

tra; chủ động nắm tình hình, phát hiện có dấu hiệu vi phạm pháp luật để phục vụ 

cho công tác thanh tra đột xuất. Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp dân, xử lý đơn 

thư; xem xét, giải quyết kịp thời, có hiệu quả các vụ việc KNTC, KNPA thuộc 

thẩm quyền ngay từ khi mới phát sinh tại cơ sở, địa phương, phấn đấu đạt tỷ lệ 
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trên 90%; Tập trung chỉ đạo xử lý dứt điểm các vụ việc KNTC đông người, phức 

tạp, kéo dài trên địa bàn. Thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp phòng 

ngừa tham nhũng, chú trọng các giải pháp: công khai, minh bạch hoạt động của 

các cơ quan, tổ chức, đơn vị; kê khai, công khai minh bạch tài sản, thu nhập của 

CBCC, nhất là cán bộ quản lý.  

11.3. Phòng Tư pháp 

Tăng cường quản lý nhà nước, nâng cao năng lực cho đội ngũ làm công tác 

xử lý vi phạm hành chính và theo dõi thi hành pháp luật. Nâng cao chất lượng 

QLNN trong xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật, hộ tịch, quốc tịch, chứng 

thực, nuôi con nuôi, bồi thường nhà nước. Triển khai thực hiện có hiệu quả Quyết 

định số 25/2021/QĐ-TTg quy định về xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận 

pháp luật trên địa bàn huyện. 

11.4. Văn phòng HĐND - UBND huyện chủ trì, phối hợp tham mưu: Thực 

hiện nghiêm túc Đề án đổi mới phương thức hoạt động của các Sở, ban, ngành, 

UBND cấp huyện nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành của UBND 

huyện.  

12. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đảm bảo an ninh 

trật tự an toàn xã hội 

12.1. Ban chỉ huy Quân sự huyện chủ trì, phối hợp tham mưu: Duy trì 

nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và thế 

trận an ninh nhân dân vững chắc; kết hợp kinh tế với quốc phòng nhằm tạo môi 

trường thuận lợi cho phát triển kinh tế; tập trung đầu tư xây dựng thao trường bắn. 

Xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện. Tổ chức diễn tập chiến đấu phòng thủ cho 

các xã, thị trấn. 

12.2. Công an huyện chủ trì, phối hợp tham mưu: Triển khai đồng bộ, 

quyết liệt các biện pháp, chủ động làm tốt công tác nắm, phân tích, dự báo tình 

hình, kịp thời tham mưu cho cấp ủy, chính quyền và phối hợp với các ngành 

chức năng triển khai thực hiện có hiệu quả các phương án, kế hoạch nhằm giải 

quyết ổn định các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất, 

bị động, bất ngờ, không để phát sinh, hình thành điểm “nóng”, phức tạp về 

ANTT. Tập trung tối đa lực lượng, phương tiện, triển khai thực hiện có hiệu quả 

các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh mạnh mẽ với các loại tội phạm, các hành vi 

vi phạm pháp luật. Chủ động mở các đợt cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội 

phạm, các hành vi vi phạm pháp luật. Chấp hành nghiêm túc các quy định của 

pháp luật trong công tác điều tra, xử lý tội phạm, không bỏ lọt tội phạm, không 

để xảy ra oan, sai, vi phạm pháp luật trong hoạt động tố tụng. 

12.3. Đồn biên phòng Lạch kèn chủ trì phối hợp với các xã ven biển: Kết 

hợp công tác tuyên truyền về biển, đảo với công tác giáo dục pháp luật, làm cho 

cán bộ, nhân dân, nhất là ngư dân hiểu rõ các quy định của pháp luật Việt Nam 

và pháp luật quốc tế về biển, đảo đặc biệt là Công ước của Liên Hợp quốc về 

Luật Biển năm 1982, kịp thời phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật của tàu, 

thuyền nước ngoài hoạt động ở vùng biển Việt Nam. Bảo vệ vững chắc chủ 

quyền, an ninh biên giới biển 
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13. Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, đô thị 

văn minh 

13.1. Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng NTM huyện 

Tổ chức phát động phong trào toàn dân chung sức xây dựng huyện đạt 

chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du 

lịch giai đoạn 2021 – 2025; Phấn đấu năm 2022, có thêm 3 xã đạt chuẩn nâng 

cao4 và ít nhất 01 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu5; hoàn thành 15 khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu đạt chuẩn, tổ dân phố văn minh, 60 vườn mẫu và 

công nhận thêm 5 sản phẩm OCOP; 

Triển khai Khung kế hoạch thực hiện Đề án” xây dựng huyện đạt chuẩn 

nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về văn hóa gắn với phát triển du lịch giai 

đoạn 2021- 2025” theo lộ trình kế hoạch đã đề ra. 

Phối hợp với các phòng ban, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn hấp thu 

tối đa các cơ chính sách hỗ trợ tạo nguồn lực xây dựng thành công tỉnh Hà 

Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2022-2025 tại Nghị quyết số 44/NQ-

HĐND ngày 30/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện. 

13.2. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì 

Tập trung chỉ đạo các thị trấn Xuân An, Tiên Điền hoàn thành việc xây 

dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị; tăng cường công tác quản lý trật tự đô 

thị. Đôn đốc, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ, chỉnh trang đô thị và xây 

dựng thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị theo Nghị quyết số 136/NQ-HĐND của 

HĐND huyện 

13.3. Phòng Tài chính- Kế hoạch: Cân đối nguồn lực để ưu tiên bố trí các 

chính sách nông nghiệp, phát triển nông thôn gắn với xây dựng NTM, đô thị văn 

minh; tranh thủ thu hút các chương trình, dự án đầu tư công, dự án xã hội hóa để 

xây dựng hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới kiểu mẫu, điển hình về 

văn hóa gắn với phát triển du lịch và đô thị văn minh. 

13.4. Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng cơ bản huyện: Phối hợp với các 

địa phương và các phòng, ban liên quan rà soát lại hệ thống giao thông, thủy lợi, 

trường học và các công trình hạ tầng kỹ thuật trên địa bàn toàn huyện để có kế 

hoạch đầu tư xây mới, cải tạo, nâng cấp để đảm bảo các tiêu chí của huyện nông 

thôn mới kiểu mẫu điển hình về văn hoá. 

13.5. Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Duy trì, củng cố và nâng cao chất lượng các tiêu chí xã đạt chuẩn nông 

thôn mới, đô thị văn minh; nâng cao chất lượng các khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu, TDP văn minh, vườn mẫu theo chiều sâu, tạo các giá trị, nền tảng để 

phát triển các dịch vụ, du lịch góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần 

cho người dân. Ưu tiên nguồn lực để thanh toán dứt điểm nợ xây dựng cơ bản; 

chủ động tạo nguồn lực để xây dựng củng cố, nâng cao các tiêu chí hạ tầng nông 

thôn, đô thị; tiếp tục tuyên truyền, vận động, kêu gọi nhân dân chung sức đồng 

                                                 
4 Xuân Hồng, Xuân Yên, Xuân Hải 
5 Xuân Phổ 
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lòng đóng góp vào công cuộc xây dựng NTM, đô thị tại địa phương đặc biệt tập 

trung cao cho mục tiêu xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu, đô thị 

văn minh. Thường xuyên tuyên truyền qua nhiều kênh thông tin cho các doanh 

nghiệp, tổ chức và nhân dân biết về các chính sách khuyến khích phát triển nông 

nghiệp, nông thôn gắn với xây dựng NTM, đô thị văn minh. 

 

Phần thứ hai 

TỔ CHỨC THỰC HIỆN 
 

1. Căn cứ Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện và Kế hoạch của UBND 

huyện giao Trưởng các phòng, ban, ngành, đoàn thể, đơn vị, Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được giao triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ cụ thể sau: 

Phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề 

ra; chỉ đạo, tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ được giao 

trong Kế hoạch của Ủy ban nhân dân huyện.  

Chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về việc 

triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ. Hàng tháng, quý, sáu tháng và cuối 

năm đánh giá việc triển khai và kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu Kế 

hoạch đề ra. 

sTăng cường các biện pháp QLNN đặc biệt là xử phạt hành chính, siết 

chặt kỷ luật, kỷ cương gắn với thi đua khen thưởng;  

2. Đề nghị Ủy ban MTTQ huyện và các tổ chức thành viên, động viên các 

thành viên, hội viên, cán bộ, đảng viên, nhân dân phát huy vai trò, trách nhiệm, 

tăng cường khối đại đoàn kết thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội đồng nhân dân 

huyện khóa XXI, kỳ họp thứ 04 và Kế hoạch của UBND huyện. 

Giao Văn phòng HĐND-UBND, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện theo 

dõi, đôn đốc việc triển khai thực hiện Kế hoạch này, định kỳ tổng hợp báo cáo 

UBND huyện./. 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 
- Thường trực HĐND huyện; 
- BTV, BCH Huyện ủy; 
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 
- Các ban, phòng, ngành, đoàn thể cấp huyện; 
- UBND các xã, thị trấn; 
- Chánh, Phó chánh HĐND - UBND huyện; 
- Lưu: VT, TCKH; 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Lê Anh Dũng 
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