
HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN CỘNỌ HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
XÃ LŨNG NẬM Độc lập -  Tự do -  Hạnh phúc

Số: 20/NQ-HĐND Lũng Nặm, ngày 29 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Phê chuẩn chỉ tiều Kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa -  xã hội, 

quốc phòng - an ninh năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN XÃ LŨNG NẶM 
KtlÓA XX, KỲ HỌP THỨ 3

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 thảng 6 năm 2015; 
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Lưạt Tổ chức Chính phủ va Luật Tổ chức 
chính quyền địa phương năm 2019;

Căn cứ Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22/6/2015; Luật sửa 
đổi bổ sung một số điều của Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2020;

Căn cứ Nghị quyết sổ 26/2020/NQ-HĐND ngày 24 tháng 12 năm 2020 của 
Hội đồng nhân dân xã Lũng Năm, khóa XX, kỳ họp thứ 5, về Ke hoạch phát triển 
kỉnh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;

Căn cứ quyết định sổ ..../QĐ-UBND ngày ... tháng 12 năm 2021 của UBND 
huyện Hà Quảng về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát Men kỉnh tế - xã hội năm 
2022;

Xét Tờ trình sổ 110/TTr-UBND ngày 20 tháng 12 năm 2020 của UBND xã 
Lũng Nặm về việc dự kiến chỉ tiêu kế hoạch phát trỉến kinh tế - xã hội năm 2022 xã 
Lũng Nặm;

Sau khỉ nghe Báo cảo thẩm tra của Ban kinh tế, Ban Pháp chế HĐND xã về 
các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kỉnh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 
ninh năm 2022 của xã Lũng Nặm và ý  kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân tại 
kỳ họp,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Nhất trí phê chuẩn chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế, văn hóa - xã 
hội, đảm bảo quốc phòng - an nioh năm 2022, gồm 19 chỉ tiêu sau:

I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YỂU
a) Chỉ tiêu về kinh tế
1. Tổng sản lượng lương thực có hạt cả năm: 1.588,5 tấn.



2. Thu ngân sách trên địa bàn 16!600.000đ.
3. Giá trị sản xuất nông nghiệp/ha: 25 triệu đồng.
4. GDP bình quân đầu người: 14 triệu đồng/năm.
5. về trồng trọt: *
*) Vụ Đông-Xuân:
- Ngô rẫy diện tích: 280 ha; Trong đó:
+ Ngô địa phương diện tích 230 ha, năng suất 32 tạ/ha, sản lượng 736 tấn.
+ Ngô lai diện tích 50 ha, năng suất 43tạ/ha, sản lượng 215 tấn.
- Đỗ tương diện tích: ì 7 ha, năng suất 10,4 tạ/ha, sản lượng 17,7 tấn.
- Lạc diện tích 12ha, năng suất 10,8 tạ/ha, sản lượng 13 tấn.
- Gừng diện tích lOha, năng suất 17 tạn/ha, sản lượng 170 tấn.
- Thuốc lá diện tích: 17ha, năng suất 25,9tạ/ha, sản lượng 44 tấn.
*) Vụ hè - thu:
- Lúa mùa diện tích 1 lOha, năng suất đạt 50tạ/ha, sản lượng 550 tấn.
- Ngô hè - thu: diện tích 35ha, năng suất đạt 25 tạ/ha, sản lượng: 87,5tấn.
- Đỗ tương diện tích: diện tích 14ha, năng suất 10,7tạ/ha, sản lượng 15 tấn.
- Lạc diện tích: 40ha, năng suất đạt 17tạ/ha, sản lượng 68 tấn.
6. Tổng đàn gia súc
- Tổng đàn trâu 970 con.

- Tổng đàn bò 660- con.
- Tổng đàn lợn 3.302 con.
- Tổng đàn ngựa 216 con.
- Tổng đàn gia cầm 16.224 con.
- Tổng đàn dê: 512 con.
7. Duy trì diện tích cỏ chăn nuôi: 24ha.

b) Chỉ tiêu xã hội -  môi trường
1. Trồng mới 0,5 ha rừng, nâng độ che phủ rừng lên trên 51%.
2. Duy trì, giữ vững kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập 

giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi,- phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, giữ vững Trường 
Tiểu học, trường THCS Nặm Nhũng đạt chuẩn Quốc gia, phấn đấu Trường Mầm 
Nong Nặm Nhũng đạt chuẩn Quốc gia.



( 33. Thực hiện xây dựng nếp sống vặn hóa
- Làng văn hóa: duy trì đạt 8 làng.
- Gia đình văn hóa: phấn đấu đạt 471 gia đình (tăng 13 gia đình so với năm 

2021).

- Phấn đấu cơ quan đạt chuẩn văn hóa.
4. Phấn đấu năm 2022, giảm tỷ lệ hộ nghèo: 5,16%.
5. Giảm tỷ suất sinh 0,01 %0.
6. Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 0,5% (năm 2021 tỷ lệ 17,7%)
7. Di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở: phấn đấu đạt 50% trên tổng số hộ

chưa di rời chuồng trại ra khỏi gầm sàn nhà ở.
8. Xây dựng đường GTNT từ 01 đến 02 tuyến.
9. Xây dựng nông thôn mới: phấn đấu.4ạt 1 tiêu chí trở lên.
10. Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện đạt 99%.
11. Tỷ lệ số hộ xem truyền hình đạt 90%.
12. Nước sinh hoạt đạt 60 lít/người/ngày.
c. Công tác quốc phòng - an ninh
Đẩy mạnh công tác giữ gìn trật tự trị an an toàn xã hội, an ninh biên giới cũng 

như nội địa luôn được ổn định và giữ vững.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THẺ TRÊN TỪNG LĨNH v ự c
1. Phát triển kinh tế
- Tập trung chỉ đạo sản xuất nông nghiệp năm 2022 đảm bảo đạt kế hoạch chỉ 

tiêu về diện tích, năng suất và sản lượng. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây 
trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với cơ cấu đầu tư theo hướng công 
nghiệp hóa, hiện đại hóa. Đẩy mạnh công tác chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ 
thuật, công nghệ vào lĩnh vực sản xuất, đời sống, chú trọng khâu chọn giống, phân 
bón, kỹ thuật chăm sóc để nâng cao năng suất và chất lượng cây trồng; duy trì và mở 
rộng diện tích trồng lạc, ngô hàng hóa và cây gừng trâu...theo mô hình chất lượng 
cao; khuyến khích, hỗ trợ chăn nuôi thâm canh, cbụyéịn canh có quy mô vừa và lớn; 
thực hiện công tác phòng trống dịch bệnh cho gia súc, gia cầm; công tác phòng chống 
lụt bão; thực hiện tốt công tác trồng rừng, quản lý bảo vệ rừng, phòng cháy chữa cháy 
rừng; quản lý và khai thác có hiệu quả công trình thủy lợi, công trình nước sinh hoạt 
trên địa bàn xã.

- Tập trung khuyến khích các thành phần kinh tế ‘đầu tư phát triển tiểu thủ công 
nghiệp, mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh, nâng fcao chất lượng và đa dạng hóa 
sản phẩm. Tập trung mọi nguồn lực, tăng cường công-tác quảng bá để thu hút vốn đầu



tư trong và ngoài xã; khuyến khích phát triển kinh tế tập thể, huy động nguồn lực đầu 
tư phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn.

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch và thực hiện quy hoạch trên tất cả các 
lĩnh vực, không để tình trạng lấn chiếm đất đai, xây dựng trái phép xảy ra trên địa bàn 
xã; chuẩn bị hồ sơ, thủ tục các công trình dự kiến đầu tư xây dựng trong năm 2021, 
trình câp có thâm quyên phê duyệt đảm bảo đúng thời gian quy định. Tăng cường 
công tác giám sát cộng đồng và công tác báo cáo giám sát để kịp thời xử lý, khắc 
phục những tồn tại, hạn chế trong xây dựng công trình.

- Huy động mọi nguồn lực tập trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn 
xã, nhất là trên lĩnh vực giao thông, nước sinh hoạt, điện sinh h o ạ t . t i ế p  tục đề nghị 
cấp trên đầu tư xây dựng các tuyến đường giao thông nông thôn theo kế hoạch, tiếp 
tục đề nghị cấp trên duy tu bảo dưỡng cáẹ tuyến đường bị hư hỏng xuống cấp trên địa 
bàn.

- Tăng cường công tác quản lý quy^hoạch và thực hiện quy hoạch trên tất cả các 
lĩnh vực, kiên quyêt xử lýcác tổ chức cả nhân lấn chiếm đất công, xây dựng trái phép 
xảy ra trên địa bàn xã; tiếp tục kiểm đếm giải phóng mặt bằng xây dựng các công 
trình theo kế hoạch xây dựng cơ sở hạ tầng phục vụ cho việc phát triển kinh tế - xã 
hội {nếu có nguồng vốn đầu tư). Giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố cáo (nếu 
có) theo đúng quy định của pháp luật.

- Đẩy mạnh công tác thu ngân sách ngay từ đầu năm; tập trung nuôi dưỡng, phát 
triển và quản lý tốt các nguồn thu bảo đảm thu đúng, thu đủ, chống thất thu, thu đạt và 
vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Song song với việc tập trung thu ngân sách, thực hiện tốt 
công tác kiểm soát chi, đảm bảo điều hành cân đối theo kế hoạch được 'giao; tăng 
cường công tác kiểm tra việc thu -  chi, quản lý ngân sách theo đúng quy định của 
Luật ngân sách Nhà nước.

- Triển khai thực hiện tốt Đề án xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh việc lồng 
ghép các chương trình mục tiêu Quốc gia với chương trình xây dựng nông thôn mới. 
Tiến hành rà soát, đánh giá chính xác từng tiêu chí, xác định kế hoạch, lộ trình tiếp 
tục đầu tư; thực hiện có chất lượng từng tiêu chí còn lại chưa đạt, ưu tiên bố trí, lồng 
ghép các nguồn vốn đầu tư cho các tiêu trí, nhất là các tiêu trí gần đạt. Phấn đấu năm 
2021 xã đạt thêm 01 đến 02 tiêu chí.

2. Văn hóa -  xã hội
- Nâng cao chất lượng dạỵ và học ở các cấp học; tiếp tục đổi mới phương pháp 

dạy và học, tạo bước chuyển biến về chất lượng giáo dục toàn diện. Thực hiện có hiệu 
quả các cuộc vận động dặc biệt là cuộc vận động “mỗi thầy cô giáo là một tấm gương 
đạo đức tự học và sáng tạo” và các phong trào thi đua trong các Nhà trường. Duy trì, 
giữ vững kết quả phổ cập giáo dục Tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập giáo dục mầm non 
trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Trung học cơ sở, giữ vững Trường Tiểu học đạt chuẩn 
Quốc gia và phấn đấu trường THCS Nặm Nhũng đạt chuẩn quốc gia.
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- Đẩy mạnh và nâng cao chất lưạng các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thề dục thể 
thao; đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, cổ động trực quan trên địa bàn xã, nhất 
là vào dịp Lê, Têt. Luyện tập và tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT do 
huyện tổ chức. Duy trì, thực hiện hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 
nông thôn mới”. Nâng cao chất lượng Làng văn hóa, cơ quan, trường học văn hóa, gia 
đình văn hóa. Phát huy hiệu quả hoạt động trạm truyền thanh phục vụ tốt công tác 
tuyên truyên, chỉ đạo, lãnh đạo và điều hành của cấp trên và của UBND xã.

- Đẩy mạnh thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia về Y tế. Củng cố và nâng 
cao hiệu quả hoạt động của Trạm Y tế, chủ động trong công tác phòng chống dịch 
bệnh. Nâng cao trình độ chuyên môn, giáo dục y đức của cán bộ y, bác sỹ để cải thiện 
chât lượng khám chữa bệnh cho nhân dân tại cơ sở Y tê. Thực hiện tôt việc khám, 
chữa bệnh bảo hiểm y tế chồ nhân dân.

<>" *

- Thực hiện tốt chính sách dân số, kế hoạch hóa gia đình, phấn đấu đạt chỉ tiêu 
giảm sinh; thực hiện quyết liệt các biện pháp để từng bước khắc phục tình trạng sinh 
con thứ 3 trở lên. Nâng cao chất lượng curtg cấp dịch vụ trong lĩnh vực dân số gắn với 
cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản và kế hoạch hóa gia đình.

- Tập trung giải quyết đầy đủ, kịp thời chế độ cho các đối tượng chính sách 
người có công, bảo trợ xã hội. Triển khai thực hiện hiệu quả Chương trình mục tiêu 
Quốc gia về giảm nghèo bền vững. Kịp thời cấp phát cứu đói Tết và giáp hạt cho các 
hộ đủ tiêu chuẩn được hưởng khi được cấp trên cấp phát- Xây dựng kể hoạch phối 
hợp với các cấp có thẩm quyền thực hiện đào tạo nghề, tạo việc làm cho người lao 
động. Đẩy mạnh công tác đền ơn đáp nghĩa.

- Triển khai có hiệu quả các chính sách dân tộc, hỗ trợ giảm nghèo. Tăng cường 
công tác tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, chính sách 
của Đảng, pháp luật của nhà nước; vận động nhân dân dấu tranh, ngăn chặn tiến tới 
xóa bỏ tổ chức bất hợp pháp Dương Văn Mình.

3. Nội vụ, tư pháp
- Thựe hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai 

đoạn 2021 - 2030 của Chính phủ, chú trọng cải cách thể chế, tổ chức bộ máy tinh gọn, 
cải cách tài chính công, ứng dụng công nghệ thông tin...phù hợp với điều kiện phát 
triển kinh tế - xã hội tỉnh, huyện, xã; tăng cường thanh tra, kiểm tra, nhất là việc thực 
hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính và thực hiện tốt văn hóa công vụ, đề cao trách 
nhiệm người đứng đầu trong phòng, chống tham nhũng, lãng phí... Tiếp tục thực hiện 
có hiệu quả chính sách tinh giản biên chế theo hướng dẫn cấp trên, cơ cấu lại đội ngũ 
công chức theo đúng hướng dẫn của cấp trên, sử dụng có hiệu quả biên chế được giao. 
Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nhất, là bồi dưỡng kỹ năng lãnh đạo quản lý, bồi dưỡng 
theo tiêu chuẩn vị trí việc làm; thực hiện tốt công tác quy hoạch, tạo nguồn cấn bộ để 
rèn luyện, thử thách. Tổ chức thực hiện các phong trào thi đua yêu nước bán sát 
nhiệm vụ chính trị; khen thưởng chính xác, công khai, kịp thời, chú trọng khen



thưởng tập thể và người lao động trựe tiếp và xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình 
tiên tiến tạo sức lan tỏa trong cộng đồng xã hội.

- Thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về công tác xây dựng và thi hành 
văn bản pháp luật, phổ biến, giáo dục pháp luật, chứng thực, hộ tịch, trợ giủp pháp lý 
và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật... Triển khai các văn bẳn pháp 
luật, tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật 12/12 xóm một cách có hiệu quả.

4. Trật tự trị an, an ninh -  quốc phòng
- Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, đặc biệt là bảo vệ các ngày Lễ, Tết...; 

năm tình hình địa bàn, giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội và đường biên 
mốc giới. Phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự địa phương. Thực 
hiện tốt công tác huấn luyện dân quân, công tác tuyển quân theo kế hoạch chỉ tiêu trên 
giao.

- Thực hiện tốt phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc. Tăng cường giữ 
vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã h©ì; phát hiện và xử lý kịp thời các vụ việc về 
an ninh trật tự đảm bảo sự bình yên cho nhân dân. Tăng cường công tác quản lý về 
nhân khẩu, hộ khẩu nhằm hạn chế các trường họp công dân vượt biên trái phép sang 
Trung Quốc làm thuê, phụ nữ tự ý lấy chồng người Trung Quốc; phối họp với Đồn 
Biên phòng Lũng Nặm đẩy mạnh công tác tuần tra, kiểm soát khu vực biên giới, nắm 
chắc tình hình và xử lý kịp thời các vấn đề xảy ra trong khu vực biên giới.

Điều 2. Hội đồng nhân dân xã giao cho ủy ban nhân dân xã Lũng Nặm tổ chức 
triển khai, chỉ đạo các cấp, các ngành phối hợp thực hiện và đình kỳ báo cáo kết quả 
thực hiện nghị quyết cho Hội đồng nhân dân xã theo qui định;

Điều 3. Thường trực hội đồng nhân dân xã, các Ban Hội đồng nhân dân và đại 
biểu Hội đồng nhân dân xã khóa XXI có trách nhiệm đôn đốc, kiểm tra, giám sát thực 
hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân xã khóa XXI, kỳ họp thứ 3 thông 
qua ngày 29 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể tò ngày thông qua./.
Nơi nhận:

-  TT. HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Phòng Tư pháp huyện;
- Văn phòng HĐND &UBND huyện;
- TT. Đảng ủy, HĐND, lãnh đạo UBND xã;
- UBMTTQ và các đoàn thể xã;
- Tổ ĐB HĐND huyện (đơn vị Lũng Nặm-Cải Viên;
- Các Đại biểu HĐND xã;
- Lưu: VP.
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