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CHƢƠNG TRÌNH
Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh năm 2021
Năm 2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ V, Đại hội
Đảng bộ xã lần thứ II và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025; năm tổ chức bầu cử Quốc
hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026. Bên cạnh những
yếu tố thuận lợi thì cũng còn nhiều khó khăn, thách thức như dự báo tình hình thế
giới, khu vực diễn biến phức tạp; tác động tiêu cực của đại dịch Covid -19 có thể
kéo dài; tác động ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai, lũ lụt; nguồn lực đầu tư
chưa đáp ứng yêu cầu phát triển; kết cấu hạ tầng còn thiếu đồng bộ,... Để thực hiện
tốt Nghị quyết số 01-NQ/ĐU ngày 15/5/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ xã và
Nghị quyết 01/NQ-HĐND ngày 07/01/2021 của Hội đồng nhân dân xã khóa I,
nhiệm kỳ 2016- 2021 về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
năm 2021 và các Nghị quyết, Chương trình hành động của Đảng ủy, HĐND xã về
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh giai đoạn 2021-2025; Ủy
ban nhân dân xã ban hành Chương trình triển khai kế hoạch phát triển kinh tế- xã
hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2021 với các nội dung chính như sau:
I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU
1. Về kinh tế
- iá trị sản ph m các ngành kinh tế đạt: 282.571 triệu đồng. Trong đó: Sản
xuất n ng lâm nghiệp, thủy sản: 181.838 triệu đồng, chiếm 64,3 ; Sản xuất phi
n ng lâm nghiệp, thủy sản: 39.457 triệu đồng, chiếm 14 ; Thương mại – dịch vụ:
61.276 triệu đồng, chiếm 21,7 . Thu nhập bình quân đầu người dự kiến khoảng 42
triệu đồng/người/năm
- Sản lượng lương thực: 1.115 tấn.
- Diện tích một số cây ăn quả chủ lực 559 ha trong đó: Diện tích cam 502ha,
diện tích trồng mới 5 ha, diện tích cho thu hoạch 380ha, năng suất bình quân
99,61tạ/ha, sản lượng thu 3.785 tấn; Diện tích chanh 30ha, diện tích trồng mới 01
ha, diện tích cho thu hoạch 25 ha, năng suất bình quân 116 tạ/ha, sản lượng 290
tấn; diện tích bưởi 27 ha, diện tích trồng mới 4 ha, diện tích cho thu hoạch 10ha,
năng suất 88,6 tạ/ha, sản lượng 89 tấn.
- Trồng mới 3ha ổi Đài Loan vườn hộ.
- Diện tích Chè 24ha, trong đó chè c ng nghiệp 17ha, năng suất bình quân 40
tạ/ha, sản lượng 48 tấn.
- Tăng diện tích mía lên 30ha (trồng mới 13ha), thành lập mới 4 tổ sản xuất
cam theo tiêu chu n Viet ap và 01 sản ph m OCOP (chè).
- Tiếp tục phát triển các sản ph m chủ lực có lợi thế: Tổng đàn lợn thường
xuyên duy trì 3.400 con; đàn bò 1.270 con; đàn trâu 580 con; đàn ong 2.950 đàn;
đàn gia cầm 36 nghìn con.

2

- Thu ngân sách trên địa bàn: 2,2 tỷ đồng.
- Tu sửa, nâng cấp chợ và hệ thống hồ đập nước thủy lợi.
- Xây dựng n ng th n mới: Xây dựng mới 2 khu dân cư (Th n 1, 6); quy
hoạch và xây dựng mới 40 vườn mẫu; 04 tuyến đường (Th n 4, th n 1, th n 2,
th n 6, chiều dài trên 500m/ tuyến/ th n); 02 cụm dân cư “sáng - xanh - sạch, đẹp an toàn - văn minh” (th n Kiều và th n 4); làm mới 2,5km đường điện thắp sáng
làng quê (th n 1, th n 6, th n 7), trồng mới 3km hàng rào xanh.
2. Văn hóa - Xã hội
- Nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện ở các bậc học, cấp học, đặc biệt là
chất lượng các lớp đầu cấp, khối lớp thực hiện chương trình S K mới (lớp 1,2 và
lớp 6). Củng cố vững chắc phổ cập giáo dục mầm non trẻ em 5 tuổi, phổ cập giáo
dục Tiểu học và phổ cập giáo dục THCS mức độ 3.
- Sáp nhập trường liên cấp TH&THCS Sơn Thọ với trường TH Hương Điền
thành trường TH&THCS Thọ Điền (có 3 điểm trường), sáp nhập MN Sơn Thọ với
Trường MN Hương Điền thành trường MN Thọ Điền (có 2 điểm trường).
- Duy trì xã đạt tiêu chí Quốc gia về Y tế xã.
- Tỷ lệ tham gia BHYT 95%.
- iữ vững 11/11 th n văn hóa, trên 95 gia đình đạt danh hiệu ĐVH; xã
đạt chu n văn hóa n ng th n mới, đơn vị đạt đơn vị văn hóa; đảm bảo hệ thống
phát thanh ổn định.
- iảm 10 hộ nghèo. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 66%.
- Triển khai dịch vụ c ng trực tuyến mức độ 3 và mức độ 4 theo danh mục
dịch vụ c ng trực tuyến do Chính phủ quy định đạt tỷ lệ 50% (Trong đó: Dịch vụ
công trực tuyến mức độ 3 đạt 50%; dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đạt 5%).
3. Quốc phòng, An ninh: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu,
nắm chắc tình hình xử lý kịp thời các tình huống ở cơ sở, giữ vững ANCTTTATXH; đảm bảo ổn định về chính trị, ATLC - SSCĐ cao.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong tái cơ cấu ngành nông
nghiệp theo hướng liên kết chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp
hữu cơ, nông nghiệp bền vững.
1.1. Nông nghiệp chủ trì phối hợp với các ngành, thôn xóm:
- Xây dựng các Đề án sản xuất theo từng mùa vụ trong năm gắn với thực
hiện hiệu quả các đề án về phát triển n ng nghiệp xã đã ban hành và phấn đấu
thực hiện đạt kết quả toàn diện. Chủ động xây dựng kế hoạch, triển khai kịp thời
các phương án phòng trừ sâu bệnh, dịch bệnh trên cây trồng, vật nu i, thực hiện
tốt c ng tác phòng chống rét đậm, rét hại, hạn hán, lũ lụt, cứu hộ, cứu nạn.
- Tiếp tục ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất; mở rộng thâm canh, ứng
dụng quy trình Viet AP đối với diện tích cam hiện có, tạo tiền đề phát triển
chương trình OCOP; nâng cao hiệu quả sản xuất gắn với thị trường, chú trọng
n ng nghiệp hiệu quả cao, n ng nghiệp sạch gắn với xây dựng n ng th n mới, phát
triển các m hình kinh tế theo hướng liên kết, đặc biệt là các m hình liên kết trong
chăn nu i, liên kết trồng cây ăn quả; tăng cường c ng tác quản lý và sử dụng nhãn
hiệu Cam của địa phương đảm bảo đúng tiêu chu n, chất lượng quy định; giảm
thiểu tác động thiên tai và biến đổi khí hậu; tập trung khắc phục những vấn đề có
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tác động ảnh hưởng lớn đến n ng nghiệp, n ng dân và n ng th n và hạn chế thấp
nhất hậu quả của biến đổi khí hậu.
- Xây dựng m hình thử nghiệm trồng Na Đài Loan, xoài Đài Loan quy m
1ha;
- Tập trung xây dựng vườn mẫu, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế vườn, liên
kết trồng các sản ph m n ng nghiệp có thương hiệu, sản xuất theo hướng c ng
nghệ sinh học, c ng nghệ hữu cơ bền vững.
- Xây dựng kế hoạch phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm năm 2021;
nâng cao hiệu quả phối hợp quản lý, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
- Xây dựng Đề án phát triển rừng sản xuất phục vụ nguyên liệu chế biến; triển
khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu quả c ng tác quản lý, BVR-PCCCR, rà
soát quy hoạch để phát triển rừng sản xuất, rừng FSC, trồng cây nguyên liệu phục
vụ chế biến.
- Rà soát và có giải pháp phát huy hiệu quả, tận dụng tối đa diện tích mặt
nước của các hồ để phát triển thủy sản nước ngọt.
- Tăng cường c ng tác kiểm tra và quản lý chặt chẽ việc cung ứng nguồn
giống, kinh doanh vật tư phân bón trên địa bàn.
1.2. Văn phòng điều phối NTM chủ trì, phối hợp với Nông nghiệp, các
ngành, các thôn: Tập trung xây dựng, củng cố các tiêu chí xã N ng th n mới, các
vườn mẫu, khu dân cư kiểu mẫu, các tuyến đường mẫu,.... Tập trung hướng dẫn
các hộ dân xây dựng vườn mẫu nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế vườn, liên kết với
các sản ph m n ng nghiệp có thương hiệu, sản xuất theo hướng sinh học, c ng
nghệ hữu cơ bền vững.
1.3. Tài chính Toán chủ trì, phối hợp với Văn phòng điều phối NTM, các
ngành, các thôn: Tiếp tục huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng, nâng cấp cơ sở
hạ tầng, phục vụ tái cơ cấu ngành n ng nghiệp gắn với xây dựng NTM.
2. Thực hiện có hiệu quả các giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế,
hỗ trợ phát triển DN, HTX và các mô hình kinh tế
2.1. Tài chính kế toán chủ trì phối hợp với Địa chính xây dựng và các
ngành liên quan:
- Thực hiện hiệu quả các giải pháp để xây dựng, phát triển và nu i dưỡng các
nguồn thu, đặc biệt là các khoản thu từ việc giao đất, đấu giá đất, các khoản thuế
tài nguyên, phí m i trường, phấn đấu năm 2021 thu trên địa bàn đạt 2,2 tỷ đồng.
Chi ngân sách đảm bảo nhu cầu chi thường xuyên, đảm bảo an sinh xã hội cũng
như các nhiệm vụ đột xuất.
- Huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư để đ y nhanh tiến độ các c ng trình,
dự án sớm đưa c ng trình vào sử dụng; giải ngân kịp thời, phát huy hiệu quả nguồn
vốn được bố trí; thực hiện tốt quy trình quản lý vốn đầu tư XDCB, chất lượng c ng
trình theo quy định luật đầu tư c ng và các quy định hiện hành.
- Hỗ trợ các Doanh nghiệp, HTX về các hồ sơ, thủ tục đăng ký thành lập mới;
hướng dẫn các quy định về chế độ, chính sách để các Doanh nghiệp, HTX, m
hình kinh tế trên địa bàn huyện dễ dàng được tiếp cận.
3. Tăng cường công tác quản lý, điều hành ngân sách. Huy động tối đa các
nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng phục vụ cho phát triển.
3.1. Tài chính - Kế toán:
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- Triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm, gắn với đ y
mạnh c ng tác tuyên truyền chính sách và pháp luật, nghĩa vụ nộp thuế, phấn đấu
thu đạt và vượt dự toán đề ra.
- Phân bổ ngân sách hợp lý để đảm bảo vừa tạo điều kiện chủ động cho
ngân sách các tổ chức, vừa đảm bảo nguồn lực tập trung cho giải quyết các vấn
đề đột xuất của xã; tham mưu các chính sách khuyến khích phát triển sản xuất
kinh doanh, tạo điều kiện phát triển kinh tế, tạo nguồn thu lâu dài, ổn định.
- Kiểm soát chặt chẽ chi ngân sách nhà nước, thực hiện hiệu quả việc tiết
kiệm chi thường xuyên và sử dụng có hiệu quả tài sản c ng, tránh lãng phí. Tích
cực chỉ đạo chống thất thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, tổ chức kịp thời đ n
đốc các khoản thu còn nợ đọng và nộp kịp thời vào NSNN.
- Phối hợp với cấp trên và các ngành huy động tối đa các nguồn vốn đầu tư,
đ y nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản.
- Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát, đảm bảo thực hiện tốt quy trình
quản lý vốn đầu tư XDCB theo đúng quy định của Luật đầu tư c ng.
- Phối hợp chặt chẽ với huyện và Địa chính xây dựng soát xét hoàn thiện các hồ
sơ, thủ tục và tổ chức đấu giá QSD 2 l đất, giao đất có thu tiền sử dụng đất; tổ chức
thu nộp kịp thời vào ngân sách phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu tiền sử dụng đất
tỉnh giao hàng năm.
- Thường xuyên kiểm tra, đ n đốc, đ y nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên
địa bàn, đảm bảo chất lượng c ng trình theo quy định luật đầu tư c ng và các quy
định hiện hành.
- Tăng cường quản lý các dự án đầu tư xây dựng và nâng cao hiệu quả sử
dụng vốn đầu tư phát triển thuộc ngân sách nhà nước, lựa chọn các dự án phải đảm
bảo hiệu quả kinh tế - xã hội.
3.3. Giao thông chủ trì phối hợp với Nông nghiệp xã:
- Tham mưu kế hoạch ra quân nạo vét kênh mương, tiến hành nâng cấp,
duy tu bảo dưỡng những tuyến kênh mương bị hư hỏng xuống cấp, phấn đấu
hoàn thành kế hoạch xây dựng kênh mương cứng theo chỉ tiêu đề ra trong năm
2021. Trồng mới và bổ sung 210 cây xanh bóng mát 2 bên tuyến đường trục xã,
trục th n, liên th n.
- Phát động phong trào làm TNT, TLNĐ năm 2021 hoàn thành kế hoạch
đề ra; đ n đốc các chủ đầu tư, đơn vị thi c ng, vận động nhân dân, huy động các
nguồn lực hoàn thành 410m đường BTXM; 59m rãnh thoát nước đảm bảo kỹ
thuật và chất lượng c ng trình; thực hiện tốt c ng tác duy tu, bảo dưỡng các
tuyến đường trên địa bàn; Đắp lề tuyến đường ngõ xóm tại th n 2 dài 120m.
Nâng cấp sửa chữa các đường: Tuyến đường từ cầu ãy đến ngã 3 ng
Dương; tuyến từ ngã 3 ng Dần đến ng Hùng th n 6; tuyến từ ngã 3 ng Đình
đến ng iáp th n 3.
4. Tăng cường quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường;
phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.
4.1. Địa chính – Xây dựng:
- Hoàn thành việc cấp giấy chứng nhận QSD đất các hộ Tái định cư; Hoàn
thành c ng tác xét và c ng nhận nguồn gốc đất ở trước năm 1980 đối với 7/7 th n
với 72 hồ sơ.
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- Lập quy hoạch sử dụng đất kỳ 2021- 2030 và Kế hoạch sử dụng đất 5 năm
kỳ đầu 2021- 2025 đảm bảo đúng theo định hướng phát triển của xã trong những
năm tiếp theo.
- Tiếp tục đề xuất UBND huyện, UBND tỉnh và các sở ngành thực hiện
chuyển mục đích sử dụng rừng để giao cho người dân quản lý, sử dụng tại khu tái
định cư xã.
- Nâng cao hiệu quả hoạt động đối với HTX m i trường; tuyên truyền, vận
động để nhân dân hiểu để phân loại, xử lý rác thải ngay tại hộ, hạn chế lượng rác
thải phải thu gom đến khu xử lý tập trung.
- iải quyết xong các vụ việc tranh chấp đất đai (2 vụ)
- iải quyết lấn chiếm đất đai 8 hộ, diện tích 108ha.
- Kiểm tra và xử lý các trường hợp trồng keo trên đất n ng nghiệp.
- Phối hợp với huyện tổ chức đấu giá 2 l đất, giao đất có thu tiền sử dụng
đất.
- Thực hiện tốt việc quản lý nhà nước về đất đai, đặc biệt đối với quỹ đất
c ng ích, đất chưa sử dụng; rà soát, xử lý kịp thời các vấn đề vướng mắc phát
sinh trên lĩnh vực đất đai ngay tại cơ sở.
- Phát hiện và ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm liên quan đến việc khai
thác tài nguyên, khoáng sản, các trang trại chăn nu i.
4.2. Nông nghiệp:
- Thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ, phát triển rừng, quản lý lâm
sản và phòng cháy chữa cháy rừng; kiểm soát chặt chẽ việc sử dụng rừng và đất
lâm nghiệp.
- Xây dựng phương án phòng chống bão lụt năm 2021, đồng thời tập trung
thực hiện có hiệu quả các giải pháp phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai, ứng phó
hiệu quả với biến đổi khí hậu.
5. Tập trung thực hiện hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
NTM, tập trung huy động nguồn lực, huy động sức dân, nâng cao chất lượng,
hiệu quả các tiêu chí
5.1. Văn phòng điều phối Nông thôn mới chủ trì phối hợp với các ngành,
đoàn thể, các thôn:
- Xây dựng NTM, Chương trình OCOP:
+ Đối với tiêu chí xã NTM: Trên cơ sở bộ tiêu chí 05 của UBND tỉnh soát
xét, xây dựng khung kế hoạch, lộ trình chi tiết, cụ thể, phân c ng phân nhiệm rõ
ràng, huy động cân đối nguồn lực để thực hiện. Hàng tháng phát động phong trào,
ra quân chỉnh trang khu dân cư gắn với phong trào xây dựng Khu dân cư mẫu,
vườn mẫu, xây dựng cảnh quan m i trường.
+ Xây dựng Khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu: Tiếp tục phân bổ chỉ tiêu
thi đua đối với các tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và các tổ chức. Phát động
phong trào xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, vườn mẫu. 100% cán bộ đảng viên
phải xây dựng vườn mẫu và vườn đẹp.
+ Chương trình mỗi xã một sản ph m (OCOP): Tham mưu kế hoạch xây dựng
sản ph m tham gia Chương trình OCOP năm 2021.
- Tiếp tục đấy mạnh c ng tác tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức của
nhân dân về mục tiêu, ý nghĩa của chương trình MTQ xây dựng NTM, xây dựng
khu dân cư mẫu, vườn mẫu để huy động sự vào cuộc của nhân dân.
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- Xây dựng và thực hiện hiệu quả Khung kế hoạch xây dựng NTM năm 2021,
trong đó: phát triển các m hình sản xuất, tích cực vận động nhân dân xây dựng
khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu chuyển đổi mạnh mẽ sản xuất vườn hộ theo
hướng sản xuất hữu cơ, nâng cao thu nhập cho người dân; rà soát, đổi mới phát
triển các loại hình tổ chức sản xuất; đa dạng hóa nguồn lực đầu tư xây dựng NTM;
triển khai tốt các chính sách n ng nghiệp, n ng th n theo Nghị quyết của HĐND
huyện, chính sách giảm nghèo, giải quyết việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.
- Tham mưu Ban chấp hành Đảng ủy ban hành NQ về c ng tác xây dựng
NTM năm 2021.
6. Phát triển đồng bộ các lĩnh vực văn hóa - xã hội, chăm lo đời sống nhân
dân
6.1. Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh xã:
- Tiếp tục nâng cao chất lượng các chương trình truyền thanh, phản ánh kịp
thời các hoạt động và các sự kiện trên địa bàn, xây dựng các tin bài; đặc biệt là
c ng tác tuyên truyền cho cuộc bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021- 2026.
- Đổi mới nội dung, hình thức phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời
sống văn hóa gắn với xây dựng NTM; nâng cao chất lượng các danh hiệu văn hóa.
- Điều chỉnh, bổ sung hương ước các th n để
6.1. Các Trường học:
- Duy trì vững chắc kết quả phổ cập giáo dục, xóa mù chữ. Tập trung thực
hiện đồng bộ các biện pháp, giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện,
quyết tâm thực hiện thắng lợi kế hoạch, nhiệm vụ năm học.
- Thực hiện đề án sáp nhập trường học theo NQ của HĐND huyện. Sáp nhập
trường liên cấp TH&THCS Sơn Thọ với trường TH Hương Điền thành trường
TH&THCS Thọ Điền (có 3 điểm trường), sáp nhập MN Sơn Thọ với Trường MN
Hương Điền thành trường MN Thọ Điền (có 2 điểm trường).
6.3. Trạm y tế xã:
- Nâng cao chất lượng khám và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân tại
trạm y tế xã.
- Tăng cường c ng tác phòng, chống dịch bệnh, trọng tâm c ng tác phòng
chống dịch Covid19, thực hiện tiêm phòng Vắc xin cho các đối tượng ưu tiên; đ y
mạnh c ng tác truyền th ng giáo dục sức khỏe. Tăng cường c ng tác truyền th ng
về dân số KHH Đ và mất cân bằng giới tính khi sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3.
- Tiếp tục triển khai chính sách, pháp luật về BHXH, BHYT có hiệu quả, tiến
tới bảo hiểm y tế toàn dân theo tinh thần Nghị quyết số 21, 28-NQ/TW về thực
hiện chính sách BHYT, BHXH theo hướng c ng bằng, hiệu quả, bảo đảm cho
người dân được tiếp cận các dịch vụ y tế, hướng đến cải thiện chất lượng sức khỏe
của người dân.Tích cực, chủ động triển khai với nhiều giải pháp đồng bộ, quyết
liệt nhằm hoàn thành các mục điêu đề ra là đạt trên 95% BHYT và 22,5% BHXH
tự nguyện.
6.4. Lao động TB&XH:
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chính sách cho các đối tượng, đặc biệt chính sách
ưu đãi người có c ng với cách mạng, bảo trợ xã hội, các hoạt động đền ơn đáp
nghĩa nhân các ngày lễ, tết.
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- Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo
năm 2021; tập trung thực hiện đồng bộ, hiệu quả các giải pháp tác động theo các
chiều tiếp cận nhằm giảm nghèo bền vững, các chính sách trợ giúp, đảm bảo an
sinh xã hội, phấn đấu giảm 10 hộ nghèo theo chu n nghèo giai đoạn 2021 - 2025.
Thực hiện tốt c ng tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, Tổ chức tốt các hoạt
động ngày Tết thiếu nhi, Tháng hành động vì trẻ em, Tết trung thu; xây dựng kế
hoạch và tổ chức các hoạt động thúc đ y bình đẳng giới trên các lĩnh vực.
- Phối hợp với cấp trên trong việc triển khai rà soát, th m định và trình phê
duyệt Danh sách hỗ trợ nhà ở; hỗ trợ nhà ở theo đúng hướng dẫn của Ban chỉ đạo 22
Tỉnh.
7. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đội ngũ cán bộ, công
chức. Tiếp tục thực hiện hiệu quả cải cách hành chính
7.1. Văn phòng UBND:
- Tham mưu các việc sắp xếp bộ máy xã, th n theo NQ 258 của HĐND tỉnh.
- Tham mưu thực hiện tốt chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách khác
đối với cán bộ, c ng chức và người lao động ở xã và th n.
- Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, c ng chức năm 2021.
- Xây dựng và triển khai có hiệu quả các nội dung kế hoạch cải cách hành
chính năm 2021. Tiếp tục triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất
lượng theo TCVN ISO 9001: 2015. Thực hiện có hiệu quả c ng tác Thi đua- Khen
thưởng năm 2021.
- Thực hiện hiệu quả c ng tác kiểm soát thủ tục hành chính; thực hiện c ng
tác cải cách thủ tục hành chính theo hướng dân chủ, c ng khai, minh bạch, chuyên
nghiệp, cải tiến quy trình, rút ngắn thời gian, giảm chi phí; tham mưu quản lý, điều
hành hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã; ứng dụng hiệu
quả phần mềm DVC trong tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC, từng bước hướng tới
thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, giải quyết TTHC theo hình mức DVC mức độ 3, 4.
- Chú trọng nâng cao đạo đức, văn hóa, tính chuyên nghiệp của cán bộ, c ng
chức, đặc biệt là ở các bộ phận trực tiếp giải quyết c ng việc liên quan đến người
dân, doanh nghiệp.
7.3. Văn hóa - thông tin chủ trì phối hợp với Văn phòng: Tiếp tục đ y mạnh
ứng dụng CNTT để đảm bảo tính liên th ng và c ng khai, minh bạch. Quản lý
nâng cấp, duy trì hoạt động Cổng th ng tin điện tử xã.
8. Xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; bảo đảm an ninh
chính trị, trật tự an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo
dục pháp luật:
8.1. BCH Quân sự, Công an xã:
- Thực hiện tốt kế hoạch tuyển quân, huấn luyện, giáo dục, bồi dưỡng kiến
thức quốc phòng, an ninh; thực hiện tốt c ng tác diễn tập. Tiếp tục thực hiện việc
củng cố nền quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân. Kết hợp chặt chẽ
nhiệm vụ quốc phòng an ninh, đối ngoại với phát triển kinh tế - xã hội. Kiện toàn
các lực lượng DQTV, DBĐV, đặt biệt là th n đội trưởng theo Nghị quyết
258/2020/NQ-HĐND tỉnh.
- Thực hiện Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương về Chiến lược bảo vệ
Tổ quốc trong tình hình mới; phối hợp thực hiệu có hiệu quả hoạt động giữa lực
lượng quân sự, c ng an theo Nghị định số 03/2019/NĐ-CP, ngày 05/9/2019 của
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Chính phủ; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an
ninh nhân dân.
- Chủ động triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ Quân sự - Quốc phòng, tổ chức
diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021; tổ chức giao quân nhanh gọn, đúng Luật
định, an toàn; tiếp tục bồi dưỡng kiến thức QPAN cho các đối tượng theo kế
hoạch; duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, giữ vững
ANCT, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt c ng tác xây dựng lực
lượng DQTV, DBĐV, tuyển giao quân.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo ANTT bảo vệ bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Triển khai dự án cấp căn cước c ng dân trên địa bàn xã.
- Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị về Chiến
lược bảo vệ Tổ quốc, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với c ng tác đảm bảo
an ninh trật tự trong tình hình mới.
- Chủ động nắm, phân tích, đánh giá, dự báo diễn biến tình hình, kịp thời
tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương các kế hoạch, phương án, giải pháp
đảm bảo ANTT; đặc biệt là cuộc bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021- 2025. Chủ động triển khai các biện pháp nghiệp vụ, các mặt c ng
tác C ng an, giải quyết tốt những phức tạp nổi lên liên quan đến t n giáo, các vụ,
việc khiếu kiện, giữ vững sự ổn định chính trị, TTATXH, góp phần phục vụ tốt
nhiệm vụ KTXH của địa phương.
- Tập trung kiểm soát chặt chẽ, chủ động phát hiện, đấu tranh ngăn chặn có
hiệu quả hoạt động của các đối tượng phản động, số cực đoan trong t n giáo và
cơ hội chính trị chống đối kích động biểu tình. Kiềm chế tội phạm về TTXH nhất
là các loại tội trộm cắp tài sản, hủy hoại tài sản, cố ý gây thương tích; duy trì và
nâng cao tỷ lệ điều tra khám phá án, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm;
8.2. Tư pháp: Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, Nhân dân.
Tổ chức sinh hoạt “Ngày Pháp luật Việt Nam” góp phần khơi dậy ý thức trách
nhiệm c ng dân, nâng cao ý thức pháp luật, giáo dục lối sống, làm việc theo Hiến
pháp và pháp luật, nâng cao hiệu quả xây dựng, thi hành và bảo vệ pháp luật trong
Nhân dân.
9. Tập trung xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, các nội dung tồn
đọng vướng mắc; đẩy mạnh công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí.
9.1. Địa chính – Xây dựng: Rà soát các vụ việc, nhiệm vụ tồn đọng liên quan;
tiếp tục tập trung giải quyết dứt điểm những vụ việc tồn đọng liên quan đến tranh
chấp, khiếu nại về đất đai.
9.2. Tư pháp:
- Tăng cường và nâng cao chất lượng c ng tác tiếp c ng dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo, đặc biệt trong quá trình chu n bị và diễn ra Đại hội khóa XIII của Đảng;
bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
- Theo dõi, đ n đốc các ngành, đơn vị liên quan thực hiện nghiêm túc các kết
luận giải quyết tố cáo, quyết định giải quyết khiếu nại của UBND xã. Kịp thời giải
quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của c ng dân; phối hợp rà soát giải quyết dứt
điểm các vụ việc tồn đọng, kéo dài, đặc biệt là các vụ việc liên quan đến lĩnh vực đất
đai, m i trường. Chỉ đạo, tổ chức tốt c ng tác tiếp c ng dân tại Ban tiếp c ng dân
nhằm đảm bảo đúng quy định của Luật tiếp c ng dân.
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- Tăng cường quán triệt, phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật về PCTN.
Thực hiện đồng bộ chủ trương, chính sách, pháp luật, giải pháp phòng ngừa tham
nhũng trong cơ quan, đơn vị. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, c ng chức
nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị.
- Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch ban hành, kiểm tra, tự kiểm tra,
rà soát văn bản QPPL năm 2021. Tiếp tục đ y mạnh c ng tác phổ biến giáo dục
pháp luật, c ng tác hòa giải ở cơ sở, xây dựng xã đạt chu n tiếp cận pháp luật. Phối
hợp với Trung tâm trợ giúp pháp lý tỉnh tổ chức trợ giúp pháp lý lưu động cho các
đối tượng đặc thù, gia đình chính sách, gia đình hộ nghèo, hộ cận nghèo. Xây dựng
Kế hoạch và thực hiện tốt việc theo dõi thi hành pháp luật, xử phạt vi phạm hành
chính trên địa bàn. Quản lý và thực hiện tốt c ng tác đăng ký hộ tịch.
10. Tổ chức thực hiện tốt công tác bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026
10.1. Văn phòng UBND chủ trì, phối hợp với các ngành có liên quan: Tham
mưu tổ chức thực hiện tốt c ng tác bầu cử, tham mưu các nội dung bầu cử theo
quy định.
10.2. Tư pháp xã:
Tham mưu giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh, vướng mắc, khiếu nại,
tố cáo trong quá trình chu n bị và tổ chức bầu cử; báo cáo Ban Thường vụ Đảng
ủy, Ban chỉ đạo Bầu cử xã để xử lý những nội dung vượt th m quyền.
10.3. Văn hóa Thông tin chủ trì phối hợp Đài truyền thanh, các ngành và các
thôn: Chú trọng c ng tác tuyên truyền, phổ biến sâu rộng trong cán bộ, đảng viên
và Nhân dân về ý nghĩa, tầm quan trọng của cuộc bầu cử; các văn bản quy định,
hướng dẫn thực hiện về cuộc bầu cử; về vị trí, vai trò của Quốc hội và Hội đồng
nhân dân trong bộ máy Nhà nước; về vị trí, vai trò của người đại biểu nhân dân; về
quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của c ng dân trong việc xây dựng bộ máy nhà
nước trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Động viên mọi cử tri tự
giác, tích cực và chủ động tham gia bầu cử, nghiên cứu kỹ về danh sách người ứng
cử; mỗi cán bộ, đảng viên phải gương mẫu, đề cao trách nhiệm, tuyên truyền, vận
động Nhân dân tích cực tham gia bầu cử.
10.4. Công an xã chủ trì, phối hợp với các ngành, thôn xóm: Chỉ đạo chặt
chẽ việc xây dựng các phương án đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã
hội, đặc biệt chú ý các địa bàn khó khăn, phức tạp; giải quyết kịp thời, đúng pháp
luật các khiếu nại, tố cáo của c ng dân; ngăn chặn mọi hành vi lợi dụng dân chủ, vi
phạm pháp luật về bầu cử. Kiên quyết đấu tranh chống mọi luận điệu xuyên tạc,
âm mưu, hành động phá hoại cuộc bầu cử, lợi dụng bầu cử để gây rối. Chủ động đề
ra các phương án ứng phó với những tình huống thiên tai, dịch bệnh có thể xảy ra
trong thời gian tiến hành cuộc bầu cử.
(Có Phụ lục các Chương trình, Kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể cần triển khai thực
hiện trong năm 2021 theo biểu kèm theo)
III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Các chuyên m n của UBND theo chức năng, nhiệm vụ được giao, các nhiệm
vụ theo Chương trình hành động năm 2021 của UBND xã, cụ thể hóa thành Kế
hoạch riêng và tổ chức triển khai, thực hiện hiệu quả, kịp thời; báo cáo UBND xã
chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc, xử lý kịp thời đối với những vấn đề,
nhiệm vụ phát sinh.
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2. Văn phòng HĐND-UBND xã theo dõi, đ n đốc các ngành triển khai thực
hiện; định kỳ hàng tháng, hàng quý, 6 tháng và cả năm tổng hợp kết quả thực hiện
báo cáo UBND xã biết và chỉ đạo.
3. Đề nghị các thành viên Tổ c ng tác của BTV Đảng ủy tăng cường c ng tác
lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ đã đề ra; Ủy ban Mặt trận Tổ
quốc xã, tổ chức đoàn thể cấp xã phối hợp chặt chẽ với các ngành của UBND xã cụ
thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp theo chương trình, kế hoạch của đơn vị để tổ chức
thực hiện; phối hợp với các ngành, các th n tăng cường c ng tác tuyên truyền, vận
động đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân phát huy vai trò làm chủ, đoàn
kết, chung sức thực hiện thắng lợi toàn diện nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021.
4. Đề nghị Ủy ban MTTQ xã, các Ban HĐND xã, các đại biểu HĐND xã tăng
cường giám sát việc thực hiện nhiệm vụ của UBND xã, các ngành chuyên m n của
UBND xã trong triển khai thực hiện Chương trình này./.
Nơi nhận:
- UBND huyện (b/c);
- Văn phòng UBND huyện (b/c);
- TT Đảng ủy, TT HĐND (b/c);
- Đ/c Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Các ngành chuyên m n cấp xã;
- Lưu VT, UBND.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Nguyễn Đăng Nhàn

KHUNG TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI -QPAN NĂM 2021
(Ban hành kèm theo Chương trình số: 01/CTr-UBND ngày 20 tháng 01 năm 2021 của UBND xã)

TT

Nội dung công việc

Thời gian
Bắt
Hoàn
đầu
thành

Cơ quan
chủ trì thực
hiện

Cơ quan phối hợp

A. Lĩnh vực Kinh tế
I Nông nghiệp
Tham mưu BTV Đảng ủy ban hành NQ sản
xuất N ng nghiệp năm 2021; Xây dựng và triển
Đ/c Cường Hội N ng dân, Các
1 khai Kế hoạch sản xuất N ng nghiệp năm 2021 12/2020 02/2021
NN
th n
(triển khai Đề án sản xuất vụ Xuân, vụ Hè thu,
vụ Đông năm 2021 đạt và vượt kế hoạch đề ra)
Thành lập BCĐ sản xuất N ng nghiệp năm
Đ/c Cường Các đoàn thể và các
2
01/2021 01/2021
2021
NN
th n
Đ/c Cường 3 Phát triển cây chè, mía trên địa bàn
2/2021 4/2021
Các đoàn thể, các th n
NN
Xây dựng các m hình thí điểm: trồng Na, Xoài
Đ/c Cường Hội N ng dân, các
4
01/2021 3/2021
theo chủ trương của huyện.
NN
đoàn thể
Đ/c Cường 5 Thành lập Tổ chỉ đạo sản xuất VietGap, OCOP 01/2021 02/2021
VP NTM
NN
Chỉ đạo thành lập thêm 3 THT trồng cam
Đ/c Cường 6
01/2021 06/2021
Các đoàn thể, các th n
VietGap
NN
Xây dựng chính sách khuyến khích phát triển
n ng nghiệp phát triển n ng th n đối với sản
Đ/c Cường - Kế toán, NTM và các
7
01/2021 3/2021
ph m mía, xây dựng n ng th n mới, chương
NN
đoàn thể liên quan
trình mỗi xã một sản ph m (OCOP)
Tổ chức nghiệm thu các chính sách n ng
Đ/c Cường –
8
06/2021 12/2021
Các ngành, đoàn thể
nghiệp, N ng th n mới
NN; Đ/c

Lãnh đạo phụ
trách

Đ/c Tùng Phó CT
UBND
nt
nt
nt
nt
Nt

nt

nt
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TT

Nội dung công việc

Xây dựng phương án PCBL năm 2021; quản lý
hệ thống hồ đập, nâng cấp, duy tu bảo dưỡng
9
những tuyến thống kênh mương hư hỏng xuống
cấp.
Triển khai các giải pháp nhằm thực hiện hiệu
quả c ng tác quản lý, BVR-PCCCR, làm giàu
10
rừng Tự nhiên là rừng Sản xuất giao cho tổ
chức, hộ gia đình
II Nông thôn mới

Thời gian
Bắt
Hoàn
đầu
thành

Cơ quan
chủ trì thực
hiện
Minh

Cơ quan phối hợp

Lãnh đạo phụ
trách
nt

4/2021

6/2021

Đ/c Cường NN

Các ngành liên quan;
các th n
nt

Đ/c Cường NN

Các ngành liên quan;
các th n

Xây dựng Kế hoạch xây dựng NTM năm 2021;
11
01/2021 02/2021
tổ chức Lễ phát động năm 2021

VP NTM

Các ngành liên quan;
các th n

12 Tham mưu kiện toàn BCĐ, BQL NTM xã

01/2021 02/2021

VP NTM

Các ngành có liên
quan

Khảo sát, hướng dẫn, đ n đốc, xây dựng
13 KDCKM, VM, Cụm dân cư, tuyến đường mẫu 01/2021 03/2021
năm 2021

VP NTM

Các ngành liên quan;
các th n

nt

Văn phòng NTM, Các
ngành liên quan; các
th n

nt

Các ngành liên quan;
các th n

nt

2/2021

3/2021

Phối hợp nâng cao tiêu chí sản xuất (tập trung
nâng cao chất lượng sản ph m đã có thương
Đ/c Cường 14
01/2021 12/2021
hiệu như mật mía; xây dựng thêm sản ph m
NN
Ocop...)
15

Phối hợp giữ vững và nâng cao chất lượng các
01/2021 12/2021
tiêu chí xã NTM

VP NTM

Đ/c Tùng Phó
CT
UBND
nt

13

TT

Nội dung công việc

Thời gian
Bắt
Hoàn
đầu
thành

Cơ quan
chủ trì thực
hiện

Cơ quan phối hợp

Lãnh đạo phụ
trách

Đ/c Qúy KT

Các ngành liên quan

Đ/c Chủ tịch
UBND

Đ/c Qúy KT

Các ngành liên quan

Đ/c Chủ tịch
UBND

Các ngành liên quan

nt

III Tài chính Kế toán
Phân bổ và c ng khai dự toán thu – chi ngân
01/2021 01/2021
sách năm 2021 theo NQ của HĐND xã
Thanh toán, quyết toán các khoản thu – chi
17 ngân sách năm 2020 trong thời gian chỉnh lý 01/2021 01/2020
quyết toán NS 2020
16

18 Tham mưu ban hành quy chế chi tiêu nội bộ

01/2021 01/2021

Đối chiếu số liệu thu, chi ngân sách năm 2020
02/2021 02/2021
với Kho bạc NN
Lập Hồ sơ chuyển nguồn ngân sách năm 2020
20
02/2021 02/2021
sang năm 2021
19

21 Báo cáo quyết toán ngân sách năm 2020
22
23
24
25
26

Tổ chức triển khai các khoản thu ngân sách năm
2021
Lập báo cáo quyết toán các c ng trình xây dựng
cơ bản còn tồn đọng năm 2020
Xây dựng phương án, dự toán khu dân cư NTM
kiểu mẫu
Quyết toán ngân sách và c ng khai kết quả
quyết toán ngân sách xã
Triển khai thực hiện quản lý các dự án đầu tư
trên địa bàn xã theo quy định của Luật đầu tư
c ng và các quy định có liên quan

03/2021 03/2021
01/2021 12/2021
04/2021 05/2021
03/2021 05/2021
01/2021 01/2021
01/2021 12/2021

Đ/c Qúy KT
Đ/c Qúy KT
Đ/c Qúy –
KT
Đ/c Qúy –
KT
Đ/c Hoài KT
Đ/c Qúy –
KT
Đ/c Qúy –
KT
Đ/c Qúy –
KT
Đ/c Qúy –
KT

Kho bạc NN Vũ
Quang
Kho bạc NN Vũ
Quang

nt

Phòng TC -KH

nt

Các ngành liên quan,
các th n

nt

Các ngành liên quan

nt

VP NTM, các th n

nt

Các ngành liên quan

nt

Địa chính XD, Các
ngành liên quan

nt
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TT

Thời gian
Bắt
Hoàn
đầu
thành

Nội dung công việc

Tổ chức kiểm tra, giám sát, thanh quyết toán
27 các dự án thuộc xã quản lý trên địa bàn theo các 01/2021 12/2021
quy định hiện hành
28 Xây dựng dự toán thu chi ngân sách năm 2022

12/2021 12/2021

Cơ quan
chủ trì thực
hiện
Đ/c Qúy –
KT
Đ/c Qúy –
KT

Cơ quan phối hợp
Địa chính XD, Các
ngành liên quan

Lãnh đạo phụ
trách
Đ/c Chủ tịch

Các ngành liên quan

nt

Đ/c Thọ GT

Địa chính XD, Các
ngành liên quan, các
th n

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Thọ GT

Địa chính XD, Các
ngành liên quan, các
th n

Nt

IV Địa chính – Xây dựng – Tài nguyên môi trƣờng
Xây dựng Kế hoạch và phát động phong trào ra
30 quân làm TNT phát sẻ, vệ sinh mặt đường 01/2021 03/2021
6.35km đường trục xã, liên xã
Khơi th ng cống rảnh thoát nước hai bên các
tuyến đường trục th n , liên th n với chiều dài
31
01/2021 12/2021
12.21 km trong đó 10.11km đường trục th n
liên th n, 2.1km đư,ờng trục xã liên xã.
Phát sẽ 53km đường trục th n , liên th n trên
32
01/2021 12/2012
toàn xã
Xây dựng rảnh thoát nước đường trục th n dài
33 364m và làm 103m đường ngõ xóm ( theo cơ 01/2021 05/2021
chế hổ trợ xi măng )
Thực hiện kế hoạch đắp mở rộng nền đường
theo quyết định 05 của UBND tỉnh là 5 tuyến
34 với tổng chiều dài 1693m đường giao th ng 01/2021 05/2021
n ng th n với khối lượng ước tính 1651,6m³ (
có phụ lục kèm theo )
Duy tu bảo dưởng 01 cầu treo dân sinh đảm bảo
35
01/2021 12/2021
c ng trình (phát sẽ cây hai bên mố neo, dưới

Đ/c Thọ GT
Đ/c Thọ GT

Địa chính XD, Các
ngành liên quan, các
th n
Địa chính XD, Các
ngành liên quan, các
th n

Nt

Nt

Đ/c Thọ GT

Địa chính XD, Các
ngành liên quan, các
th n

Nt

Đ/c Thọ GT

Địa chính XD, Các
ngành liên quan, các

Nt
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TT

Nội dung công việc

Thời gian
Bắt
Hoàn
đầu
thành

cầu, sơn trụ cầu các thiết bị khác. B i mỡ cáp
ốc vít, vv….)
Hoàn thành c ng tác xét và c ng nhận nguồn
36
01/2021 06/2021
gốc đất ở trước năm 1980 đối với 7/7 th n
Xử lý dứt điểm các tranh chấp, vướng mắc về
đất đai còn tồn đọng, quản lý chặt chẽ đất đai
37
01/2021 06/2021
trên địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý theo
quy định việc lấn chiếm đất đai
38

39

40

41

42

Cơ quan phối hợp

Lãnh đạo phụ
trách

th n
Đ/c Luận ĐC

Các ngành liên quan,
các th n

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Luận ĐC

Các ngành liên quan,
các th n

Đ/c Chủ tịch

Đ/c Luận

Các ngành liên quan,
các th n

Đ/c Chủ tịch

03/2021 04/2021

Đ/c Luận

Kế toán; Các ngành
liên quan, các th n

Đ/c Chủ tịch

01/2021 06/2021

Đ/c Luận

Các ngành liên quan,
các th n

Đ/c Chủ tịch

01/2021

6/2021

Đ/c Luận

T, Các ngành liên
quan

Đ/c Chủ tịch

01/2021

6/2021

Đ/c Luận

KT, Các ngành liên
quan

Đ/c Chủ tịch

Tiến hành đo đạc bản đồ địa chính và cấp
03/2021 06/2021
CNQSD đất cho người dân Khu tái định cư
Tham mưu UBND huyện tổ chức bán đấu giá
đất 02 l đất ở (01 l sát trường Mầm non, 01 l
sát nhà nội trú); tổ chức cấp đất có thu tiền 05 l
khu tái định cư.
Phối hợp trong việc bàn giao mặt bằng thi c ng
các c ng trình trên địa bàn: Đường quốc lộ 281,
đường điện 110KV, kênh mương thủy lợi,...
Nâng cấp sửa chữa các đường: Tuyến đường từ
cầu ãy đến ngã 3 ng Dương; tuyến từ ngã 3
ng Dần đến ng Hùng th n 6; tuyến từ ngã 3
ng Đình đến ng iáp th n 3
Đ n đốc c ng tác xây dựng cơ bản: C ng trình
trường TH và THCS; xây dựng nhà văn xã; Sửa
chữa, nâng cấp khu vực chợ; Làm khu n viên
hàng rào Đài tưởng niệm liệt sỹ xã.

Cơ quan
chủ trì thực
hiện

16

TT
43

Nội dung công việc

Thời gian
Bắt
Hoàn
đầu
thành

Lập Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 202101/2021 09/2021
2030; Lập Kế hoạch sử dụng đất năm 2021.

44 Thực hiện thống kê đất đai năm 2021.

09/2021 12/2021

B
I

Tiếp tục kiến nghị cấp có th m quyền trong việc
củng cố hồ sơ để ban hành đề án và hoàn thành
việc giao đất rừng sản xuất đợt 2 cho người dân
Khu tái định cư.
Hoàn thành thủ tục trình UBND tỉnh cấp giấy
CNQSD đất cho các nhà văn hóa xã
Tham mưu xử lý dứt điểm tình trạng lấn chiếm
đất rừng.
Kiểm tra, xử lý việc chấp hành bảo vệ m i
trường trong chăn nu i, các cơ sở sản xuất kinh
doanh.
Chỉ đạo kiện toàn, củng cố HTX m i trường
hoạt động thu gom, vận chuyên và xử lý rác thải
có hiệu quả.
Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội
Văn hóa Thông tin

1

Tổ chức Đại hội TDTT

01/2021

2

Xây dựng các danh hiệu văn hóa

01/2021 11/2021

3

Tổ chức tổng kết 20 năm thực hiện Phong trào
02/2021
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”

45

46
47
48

49

Cơ quan
chủ trì thực
hiện
Đ/c Luận
Đ/c Luận

Cơ quan phối hợp
Kế toán; Các ngành
liên quan, các th n
Các ngành liên quan,
các th n

Lãnh đạo phụ
trách
Đ/c Chủ tịch
Đ/c Chủ tịch
nt

Các ngành liên quan,
các th n

01/2021 12/2021

Đ/c Luận

01/2021 02/2021

Đ/c Luận

3/2021

10/2021

Đ/c Luận

01/2021 12/2021

Đ/c Luận

Các ngành liên quan,
các th n

nt

01/2021

4/2021

Đ/c Luận

Các ngành liên quan,
các th n

nt

9/2021

Đ/c Hùng
VH
Đ/c Hùng
VH
Đ/c Hùng
VH

Các ngành liên quan,
các th n
Các ngành liên quan,
các th n
Các ngành liên quan,
các th n

4/2021

Các ngành liên quan,
các th n
Các ngành liên quan,
các th n

nt
nt

Đ/c CT
UBND
nt
nt

17

TT

Nội dung công việc

Thời gian
Bắt
Hoàn
đầu
thành

Cơ quan
chủ trì thực
hiện

Cơ quan phối hợp

Lãnh đạo phụ
trách

Đ/c Hùng
VH

Các ngành liên quan,
các th n

nt

Các trường
học

Các ngành liên quan,
các th n

nt

Các trường
học

Các ngành liên quan,
các th n

nt

Các trường
học

Các ngành liên quan,
các th n

nt

Trạm Y tế

Các ngành liên quan,
các th n

nt

Trạm Y tế

Các ngành liên quan,

nt

tỉnh Hà Tĩnh (giai đoạn 2000-2020)

4

5

6

7

Thực hiện c ng tác tuyên truyền Đại hội Đảng
toàn quốc, bầu cử Quốc hội và HĐND các cấp
nhiềm kỳ 2021- 2026 và các ngày lễ lớn của
quê hương, đất nước

1/2021

6/2021

Thực hiện các giải pháp để nâng cao chất lượng
giáo dục toàn diện, gắn với xây dựng trường
chu n quốc gia và giữ chu n đối với tất cả 01/2021 12/2021
trường học.
Sáp nhập trường liên cấp TH&THCS Sơn Thọ
với trường TH Hương Điền thành trường
TH&THCS Thọ Điền (có 3 điểm trường), sáp
01/2021 11/2021
nhập MN Sơn Thọ với Trường MN Hương
Điền thành trường MN Thọ Điền (có 2 điểm
trường).
Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ
th ng, iai đoạn 2019 - 2025 (Các nhiệm vụ 01/2021 12/2021
trong năm 2021)

III Y tế, Dân số KHHGĐ, BHXH
8
9

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân
dân, thực hiện tốt c ng tác phòng chống dịch 1/2021 12/2021
bệnh.
Duy trì trạm y tế đạt chu n quốc gia về y tế
01/2021 11/2021

18

TT

Nội dung công việc

Thời gian
Bắt
Hoàn
đầu
thành

Thực hiện tốt các chính sách về Dân số 10 KHH Đ; Bảo hiểm Y tế, phấn đấu đạt tỷ lệ 01/2021 12/2021
Bảo hiểm y tế trên 95%
11
12
IV

iảm tỷ lệ suy dinh dưỡng xuống 0,5

01/2021 07/2021

Tăng cường quản lý nhà nước về y tế trên địa
01/2021 12/2021
bàn
Lao động Thƣơng binh và xã hội
Xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình
Việc làm - Dạy nghề cho lao động n ng th n 01/2021 02/2021
năm 2021
Xây dựng Kế hoạch tặng quả, thành lập đoàn và
tổ chức các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, đảm
bảo an sinh xã hội, thăm hỏi, tặng quà cho các 01/2021 12/2021
đối tượng nhân dịp Tết Nguyên đán 2021, Kỷ
niệm ngày Thương binh - Liệt sỹ 27/7.
Hoàn thiện khu n viên nhà bia tưởng niệm các
4/2021 07/2021
anh hùng liệt sỹ xã

Cơ quan
chủ trì thực
hiện

Trạm Y tế
Trạm Y tế
Trạm Y tế

Cơ quan phối hợp
các th n
Văn hóa chính sách,
Các ngành liên quan,
các th n
Văn hóa chính sách,
Các ngành liên quan,
các th n
Các ngành liên quan,
các th n

Lãnh đạo phụ
trách

nt

nt
nt

Đ/c iang

Các ngành liên quan,
các th n

Đ/c Chủ tịch
UBND

Đ/c iang

Các ngành liên quan,
các th n

nt

Đ/c Luận

LĐ-TBXH; Các ngành
liên quan, các th n

nt

Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình
01/2021 02/2021
giảm nghèo 2021

Đ/c iang

Các ngành liên quan,
các th n

nt

Tổ chức Tổng điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận
17 nghèo, trình phê duyệt kết quả hộ nghèo đúng 10/2021 12/2021
quy định.

Đ/c iang

Văn phòng; Các ngành
liên quan, các th n

nt

13

14

15
16

19

TT

Nội dung công việc

Hoàn thiện việc cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo,
cận nghèo
Tổ chức các hoạt động bảo vệ, chăm sóc và giáo
19 dục trẻ em. Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em,
Diễn đàn trẻ em, Tết Trung thu
Xây dựng Kế hoạch thực hiện chương trình
20
Bình đẳng iới giới năm 2021
Triển khai hỗ trợ và hoàn thành xây dựng nhà ở
tránh bão lũ cho đối tượng hộ nghèo, Người có
21
c ng, Hộ bị ảnh hưỡng bão lũ khó khăn về nhà
ở theo hướng dẫn của cấp trên
C Lĩnh vực Quốc phòng-An ninh, Nội chính
I Quốc phòng an ninh
Duy trì nghiêm túc, bảo đảm lực lượng, phương
tiện cho nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, phối hợp
bảo vệ thành c ng Đại hội Đảng toàn quốc lần
1
thứ XIII của Đảng, bầu cử HĐND các cấp, các
ngày lễ trọng đại của quê hương, đất nước,
phòng chống thiên tai và dịch bệnh
Rà soát, kiện toàn lực lượng DQTV, DBĐV
2
theo Nghị quyết 258/2020/NQ-HĐND tỉnh.
Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo
3 ANTT bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ
XIII
Xây dựng và triển khai kế hoạch đảm bảo
4
ANTT bảo vệ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
18

Thời gian
Bắt
Hoàn
đầu
thành

Cơ quan
chủ trì thực
hiện

Cơ quan phối hợp

Lãnh đạo phụ
trách

01/2021 02/2021

Đ/c iang

Các ngành liên quan,
các th n

nt

05/2021

9/2021

Đ/c iang

Các ngành liên quan,
các th n

nt

01/2021

3/2021

Đ/c iang

Các ngành liên quan,
các th n

nt

01/2021 10/2021

Đ/c iang

Các ngành liên quan,
các th n

nt

01/2021 12/2021

Quân sự

C ng an và Các ngành
có liên quan

Đ/c Chủ tịch
UBND

01/2021 12/2021

Quân sự

các ngành có liên quan

nt

12/2020

2/2021

C ng an

Các ban ngành và các
th n

nt

4/2021

6/2021

C ng an

Các ban ngành và các
th n

nt

20

TT

5

6

7

8

Nội dung công việc

Thời gian
Bắt
Hoàn
đầu
thành

XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026.
Triển khai dự án cấp căn cước c ng dân theo chỉ
01/2021 12/2021
đạo của cấp trên
Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các
Nghị quyết, Chỉ thị về chiến lược bảo vệ Tổ
quốc, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với 01/2021 12/2021
c ng tác đảm bảo an ninh trật tự trong tình hình
mới
Củng cố đội ngũ C ng an viên, Th n đội trưởng 02/2021 03/2021
Chu n bị tốt các nội dung và tổ chức thành c ng
c ng tác tuyển chọn, gọi c ng dân nhập ngũ
11/2021 03/2022
năm 2022

II Nội vụ, cải cách hành chính, thủ tục hành chính
Tham mưu cho HĐND xã ban hành Nghị quyết
quy định chức danh, số lượng, mức khoán chi
phụ cấp đối với người hoạt động kh ng chuyên
8
02/2021 03/2021
trách cấp xã, th n; mức bồi dưỡng đối với người
trực tiếp tham gia c ng việc ở th n theo nghị
quyết 258 của HĐND tỉnh.
Thực hiện việc khen thưởng, kỷ luật, đánh giá, ,
thực hiện chế độ tiền lương, chế độ đãi ngộ và
9
01/2021 12/2021
các chế độ, chính sách khác đối với cán bộ,
c ng chức và người lao động thuộc th m quyền

Cơ quan
chủ trì thực
hiện

Cơ quan phối hợp

C ng an

Các ban ngành và các
th n

C ng an

Các ban ngành và các
th n

nt

C ng an,
Quân sự

Các ngành có liên
quan

Nt

Quân sự,
C ng an

Các ban ngành và các
th n

Nt

Văn phòng

Các ban ngành và các
th n

Đ/c Chủ tịch
UBND

Văn phòng

Các ban ngành và các
th n

Nt

Lãnh đạo phụ
trách

21

TT

Nội dung công việc

Thời gian
Bắt
Hoàn
đầu
thành

quản lý của Ủy ban nhân dân xã
Xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện c ng
10
01/2021 01/2021
tác Cải cách hành chính năm 2021.
Kế hoạch tuyên truyền CCHC 2021; Báo cáo
11
01/2021 02/2021
kết quả tuyên truyền CCHC 2021
Xây dựng Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ,
c ng chức năm 2021; Thực hiện c ng tác quản
12 lý hồ sơ, c ng tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên 01/2021 02/2021
m n nghiệp vụ, kiến thức quản lý đối với cán
bộ, c ng chức theo phân cấp quản lý.
Xây dựng các văn bản triển khai Văn hóa c ng
13 sở; Kỷ luật kỷ cương hành chính; triển khai Văn 01/2021 03/2021
hóa C ng vụ
14
15

16

17

Xây dựng Kế hoạch, quyết định, c ng văn chỉ
đạo, hướng dẫn
xây dựng TCVN ISO
9001:2015 năm 2021 tại UBND các xã.
Xây dựng Kế hoạch và triển khai nhiệm vụ c ng
tác văn thư lưu trữ năm 2021.
Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực
hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp
luật của Nhà nước về t n giáo và c ng tác t n
giáo trên địa bàn.
Tổ chức tham mưu thực hiện quy trình bầu cử
đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026

Cơ quan
chủ trì thực
hiện
Văn phòng
Văn phòng

Cơ quan phối hợp

Các ban ngành và các
th n
Văn hóa; Các ban
ngành và các th n

Lãnh đạo phụ
trách

nt
nt

Văn phòng

Các ban ngành và các
th n

nt

Văn phòng

Các ban ngành và các
th n

nt

02/2021

4/2021

Văn phòng

Các ban ngành và các
th n

nt

01/2021

3/2021

Văn phòng

Các ban ngành và các
th n

nt

01/2021 12/2021

Văn phòng

Các ban ngành và các
th n

nt

01/2021

Văn phòng

Các ban ngành và các
th n

Chủ tịch
UBND

5/2021

22

TT

Nội dung công việc

Thời gian
Bắt
Hoàn
đầu
thành

Tổ chức Hội nghị ký kết giao ước thi đua lồng
18 ghép với việc ký cam kết thực hiện Chỉ thị 35, 01/2021 02/2021
Kết luận 05, QĐ 52 của UBND tỉnh.
Tổ chức các phong trào thi đua và triển khai
thực hiện chính sách khen thưởng trên địa bàn
19
01/2021 12/2021
xã; thực hiện c ng tác quản lý nhà nước về thi
đua khen thưởng.
Xây dựng kế hoạch và triển khai thực hiện hiệu
20 quả c ng tác Kiểm soát TTHC, rà soát TTHC 01/2021 3/2021
năm 2021.
21 Phê duyệt biên chế quỹ tiền lương CBCC xã

01/2021 01/2021

Xây dựng báo cáo Kinh tế xã hội 6 tháng đầu
06/2021 06/2021
năm để phục vụ kỳ họp giữa năm HĐND xã
Xây dựng báo cáo Kinh tế xã hội năm 2021 để
23
11/2021 11/2021
phục vụ kỳ họp cuối năm HĐND xã
22

Cơ quan
chủ trì thực
hiện

Cơ quan phối hợp

Lãnh đạo phụ
trách

Văn phòng

Các ban ngành và các
th n

nt

Văn phòng

Các ban ngành và các
th n

nt

Văn phòng

Các ban ngành và các
th n

Chủ tịch
UBND

Văn phòng
Văn phòng
Văn phòng

Các ngành có liên
quan
Các ngành có liên
quan
Các ngành có liên
quan

nt
Chủ tịch
UBND
nt

III Tƣ pháp
Xây dựng Kế hoạch và triển khai c ng tác tuyên
24 truyền, phổ biến giáo dục pháp luật; c ng tác 01/2021 02/2021
hòa giải năm 2021
Xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch ban
25 hành, kiểm tra, tự kiểm tra văn bản QPPL năm 01/2021 02/2021
2021
Xây dựng Kế hoạch và thực hiện việc theo dõi
26
01/2021 02/2021
thi hành pháp luật, xử phạt vi phạm hành chính

Đ/c CT
UBND

Đ/c Doan

Các ban ngành và các
th n

Đ/c Doan

Các ngành liên quan

nt

Đ/c Doan

Các ngành liên quan

nt

23

TT

Nội dung công việc

Thời gian
Bắt
Hoàn
đầu
thành

năm 2021
Tổ chức thực hiện chu n tiếp cận pháp luật năm
27
01/2021 12/2021
2021
Thực hiện số hóa, cập nhật dữ liệu hộ tịch từ sổ
28
01/2021 12/2021
hộ tịch vào phần mềm hộ tịch

Cơ quan
chủ trì thực
hiện

Cơ quan phối hợp

Lãnh đạo phụ
trách

Đ/c Doan

Các ngành liên quan

nt

Đ/c Doan

Các ngành liên quan

nt

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ

