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Căn cứ Luật tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức chính quyền địa phương
năm 2019;
Căn cứ nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Húc lần thứ XVII nhiệm kỳ 2020 2025;
Xét tờ trình số 74/TTr-HĐND ngày 17 tháng 12 năm 2021 về việc thông qua
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh của Ủy ban
nhân dân xã, báo cáo thẩm tra của Ban kinh tế xã hội Hội đồng nhân dân và ý kiến
của các đại biểu Hội đồng nhân dân xã tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1: Thông qua kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng
– an ninh năm 2022, với các nội dung chủ yếu như sau:
Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025. Dự báo tình hình
kinh tế - xã hội trên địa bàn xã còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn nhiều rủi ro, thách thức
đối với quá trình phát triển bền vững, nhất là đại dịch Covid-19, biến đổi khí hậu,
thiên tai diễn biến phức tạp (lũ lụt, hạn hán, rét đậm, rét hại), dịch bệnh trên cây
trồng, vật nuôi… Vì vậy, cần phải quyết tâm thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ
mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đề ra.
I. Mục tiêu
Tập trung thực hiện hiệu quả mục tiêu kép, vừa phòng, chống dịch bệnh,
thiên tai, bảo vệ tính mạng, sức khỏe và tài sản Nhân dân, vừa phục hồi và phát
triển kinh tế - xã hội, tạo nền tảng vững chắc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại
hội Đảng bộ xã lần thức XVII, quyết tâm phấn đấu xây dựng nông thôn mới. Quản
lý, sử dụng có hiệu quả tài nguyên, đất đai, ngân sách và các nguồn hỗ trợ khác để
phát triển kinh tế - xã hội; quản lý, bảo vệ và phát triển rừng; tăng cường cơ sở vật
chất, nâng cao chất lượng dạy và học, đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, hoạt động
khuyến học, trung tâm học tập cộng đồng, xây dựng phong trào văn hoá, văn nghệ,
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thể dục, thể thao, nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; nâng cao
chất lượng khám chữa bệnh cho Nhân dân; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng và tỷ
lệ sinh con thứ 3 trở lên; thực hiện các biện pháp bảo vệ môi trường, phòng, chống
dịch Covid 19, thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm;
thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Quán triệt và thực hiện tốt chủ trương
của Đảng, pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc, tôn giáo. Thực hiện tốt
công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật; tăng cường kỷ luật, kỷ
cương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo thẩm quyền.
II. Các chỉ tiêu chủ yếu
Ngành nông - lâm - thủy sản 75%; Tỷ trọng ngành dịch vụ - thương mại
10%; Tỷ trọng ngành nghề khác 15%; Tổng sản lượng lương thực có hạt 450 tấn;
Tổng giá trị sản xuất của các ngành kinh tế trên 58 tỷ đồng. Tổng diện tích gieo
trồng cả năm 453,5 ha, trong đó: Cây hàng năm 326 ha (gồm lúa nước vụ Đồng
Xuân và vụ Hè Thu 125 ha, lúa rẫy 25 ha, sắn nguyên liệu 150 ha , Ngô 8 ha, các
loại cây hoa màu khác như nghệ, gừng, sả, riềng 18 ha); Cây lâu năm 127,5 ha
(Chăm sóc tốt, có hiệu quả diện tích cây Cà phê, chủ yếu là cà phê mít: 59 ha và
diện tích cây ăn quả hiện có như quýt, tách, cam, mít 38,5 ha, trồng mới rừng tập
trung năm 2022 là 20 ha đối với đất trống đồi núi trọc, khuyến khích bà con Nhân
dân trồng Chè xanh 10 ha); Phát triển chăn nuôi theo hướng có chuồng trại, gia
trại, trang trại thâm canh, kết hợp trồng cỏ; nâng cao chất lượng, đưa tổng đàn gia
súc lên 2.819 con, gia cầm lên 7000 con, tổng diện tích nuôi cá nước ngọt lên 7ha.
Thu nhập bình quân đầu người đạt 14 triệu đồng/người/năm. Tỷ lệ hộ nghèo phấn
đấu giảm trên 5,0% (theo tiêu chuẩn nghèo giai đoạn mới). Tỷ lệ gia tăng dân số tự
nhiên: 1% (10%o). Tỷ lệ trẻ dưới 01 tuổi được tiêm chủng đầy đủ đạt: 99%. Tỷ lệ
trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng chiều cao 33%. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy
dinh dưỡng theo cân nặng 27%. Tỷ lệ che phủ rừng đạt: 35%. Tỷ lệ hộ sử dụng
nước sạch 5%; Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh: 55%. Duy trì và khôi phục 02
tiêu chí về xây dựng nông thôn mới (tiêu chí số 15 -Y tế, tiêu chí số 19 - Quốc
phòng và An ninh) và đạt thêm 01 tiêu chí mới (Tiêu chí số 2 – Giao thông).
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP
1. Thường xuyên quán triệt, xây dựng các chương trình, kế hoạch gắn với
thực hiện Nghị quyết đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; kế hoạch phát triển kinh tế- xã hội 5 năm
(2021- 2025); Chiến lược phát triển kinh tế- xã hội 10 năm (2021- 2030) phù hợp
với thực tiễn địa phương.
2. Tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo,
hiệu quả các chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh, huyện về công tác
phòng, chống dịch Covid-19; chủ động đánh giá, xác định rõ cấp độ dịch và những
nguy cơ dịch Covid-19 xâm nhập vào địa bàn xã để xây dựng và triển khai các
phương án, biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch Covid-19” với lộ trình chặt chẽ, khả thi, vừa phòng, chống dịch, vừa phát triển
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kinh tế - xã hội. Có các giải pháp hữu hiệu để tuyên truyền, vận động Nhân dân
tiêm Vắc xin COVID-19.
3. Định hướng, tuyên truyền, hướng dẫn người dân phát triển các loại hình
kinh tế, chủ động chuyển đổi mô hình phát triển kinh tế phù hợp với tiềm năng, lợi
thế địa phương; đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào hoạt động sản xuất;
khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy tình thần vươn lên của các tầng lớp Nhân
dân. Tranh thủ tối đa các nguồn lực, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính
trị trong công tác xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là nguồn lực xã hội hóa. Chủ
động tham khảo kinh nghiệm xây dựng nông thôn mới của các địa phương trong và
ngoài huyện; xác định rõ tiềm năng, lợi thế của xã để đề ra các nhiệm vụ, giải pháp
có tính khả thi, phù hợp với tình hình thực tế; phân công trách nhiệm đối với từng
đồng chí cán bộ, công chức xã trong việc thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn
mới.
4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên, bảo vệ, phát
triển rừng; thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, đảm bảo
nguồn quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là nhiệm vụ công ích. Tiếp
tục khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống người dân; chủ động xây dựng
kịch bản, phương án phòng chống thiên tai năm 2022.
5. Nâng cao chất lượng phong trào xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở theo
tinh thần Nghị quyết Trung ương 9 ( khóa XI). Chú trọng nâng cao chất lượng giáo
dục toàn diện; tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8
(khóa XI) về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; duy trì kết quả phổ
cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục trung học cơ sở và phổ cập
giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Duy trì và nâng cao chất lượng tiêu chí quốc gia
về y tế; quan tâm làm tốt công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân. Thực hiện tốt
công tác an sinh xã hội; thực hiện việc chi trả trợ cấp hằng tháng cho các đối tượng
theo đúng quy định. Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mục tiêu quốc gia giảm
nghèo bền vững; hưỡng dẫn, hỗ trợ giải quyết việc làm; chăm lo cải thiện đời sống
vật chất và tinh thần cho Nhân dân.
6. Tích cực, chủ động nắm bắt tình hình trong Nhân dân, kịp thời ngăn chặn
các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về tín ngưỡng, tôn giáo, dân tộc; các
hành vi lợi dụng vấn đề dân tộc, tôn giáo để xuyên tạc, kích động, chống phá
Đảng, Nhà nước, chia rẽ khối đoàn kết các dân tộc.
7. Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật; tăng
cường kỷ luật, kỷ cương, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm pháp luật theo
thẩm quyền. Tăng cường công tác quốc phòng - an ninh, xây dựng đội ngũ dân
quân tự vệ, công an vững mạnh về mọi mặt; làm tốt công tác quân sự địa phương;
huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và toàn dân đấu tranh phòng,
chống ma túy; giải quyết tốt các vụ việc xảy ra trên địa bàn, bảo đảm an ninh chính
trị, trật tự an toàn xã hội, không để xảy ra điểm nóng chính trị ở cơ sở.
8. Tiếp tục nâng cao năng lực quản lý, điều hành và đổi mới phương thức
làm việc của UBND xã. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy quyền
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làm chủ của Nhân dân. Tiếp tục thực hiện nhiệm vụ đẩy mạnh cải cách hành chính.
Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức xã đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, số lượng theo
quy định, lưu ý phát huy năng lực, sở trường của cán bộ, công chức. Tiếp tục đề
xuất đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ làm việc, nhất là việc đẩy mạnh
ứng dụng công nghệ thông tin. Tăng cường và đảm bảo sự lãnh đạo thường xuyên,
toàn diện của Đảng ủy đối với Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân xã.
9. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội đồng nhân dân
xã; phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân
tộc. Phát huy vai trò hoạt động của cán bộ, công chức xã, của đại biểu Hội đồng
nhân dân xã trong tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt chủ trương, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào
xây dựng nông thôn mới; tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội; xây dựng
Đảng, xây dựng chính quyền ngày càng vững mạnh.
Điều 2. Giao Ủy ban nhân dân xã tổ chức thực hiện Nghị quyết.
Thường trực Hội đồng nhân dân xã, các Ban của Hội đồng nhân dân xã và
các đại biểu Hội đồng nhân dân xã theo chức năng, nhiệm vụ của mình, tăng cường
giám sát và đôn đốc việc thực hiện Nghị quyết.
Ban Thường trực Ủy ban mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, các tổ chức thành
viên của Mặt trận xã và các tổ chức chính trị xã hội phối hợp giám sát, động viên
Nhân dân thực hiện Nghị quyết.
Nghị quyết này được Hội đồng nhân dân xã Húc, khóa XII, kỳ họp thứ ba,
nhiệm kỳ 2021 - 2026, thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ
ngày thông qua./.

