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QUYẾT ĐỊNH 

Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 08/01/2022 

 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện  

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán 

 ngân sách Nhà nước năm 2022 

 

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ LŨNG NẶM 

 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019;  

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/01/2022 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và 

Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân xã Lũng Nặm về việc phê chuẩn dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa 

bàn, chi ngân sách địa phương; phương án phân bổ ngân sách địa phương năm 

2022;  

Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện xã Lũng Nặm về phê chuẩn chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế, văn 

hóa - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2022; 

Theo đề nghị của Tài chính - kế toán xã. 

 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện Nghị 

quyết số 01/NQ-CP, ngày 08/01/2022 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ 

yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà 

nước năm 2022. 

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Các ban, ngành, cán bộ, công chức xã và 12 xóm căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ tiến hành tổ chức triển khai thực hiện theo nhiệm vụ được giao.  

Điều 3. Văn phòng – Thống kê xã, các ban, ngành, cán bộ, công chức, 12 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/nq-cp&area=2&type=0&match=false&vc=true&lan=1
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Trưởng xóm và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định 

này./. 

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;  

- Văn phòng HĐND-UBND huyện;  

- Phòng Tài chính - kế hoạch huyện; 

- Thường trực Đảng ủy, HĐND xã;  

- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND xã;  

- Uỷ ban MTTQ, các đoàn thể xã;  

- Các Ban ngành của xã;  

- 12 xóm ;  

- Lưu: VP, VP-TK(Khánh). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Dương Văn Thọ 

 

 



 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ LŨNG NẶM 
 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

  

KẾ HOẠCH 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 08/01/2022 của Chính phủ  

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

kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 

 

(Ban hành kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND ngày    tháng 01 năm 2022 của 

UBND xã Lũng Nặm) 

 

Năm 2021 là năm diễn ra nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, năm tổ chức 

Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XV, bầu cử Hội 

đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 và là năm đầu tiên thực hiện Chiến lược 

phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

5 năm 2021-2025, các kế hoạch 5 năm theo các nghị quyết của Đảng, Quốc hội và 

Hội đồng nhân dân các cấp. Trong bối cảnh đất nước nói chung và xã Lũng Nặm nói 

riêng gặp những khó khăn, thách thức mới gay gắt hơn, đặc biệt là diễn biến phức tạp 

của dịch COVID-19, dưới sự lãnh đạo thống nhất của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, 

trực tiếp, thường xuyên là Ban Thường vụ Đảng ủy; sự giám sát hiệu quả của HĐND 

xã; sự chỉ đạo, điều hành quyết liệt của UBND xã; sự đồng tình, ủng hộ, chia sẻ, 

tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân, chúng ta đã đạt được nhiều kết quả quan 

trọng, đáng trân trọng. Đã quyết liệt thực hiện lộ trình thích ứng an toàn, linh hoạt, 

kiểm soát hiệu quả dịch bệnh COVID-19 theo hướng dẫn chỉ đạo của cấp trên; đẩy 

nhanh tốc độ tiêm vắc-xin phòng COVID-19, là một trong những xã có tỷ lệ bao phủ 

vắc-xin cao trên toàn huyện. Kinh tế tiếp tục có bước phát triển ổn định; thu ngân 

sách địa phương vượt 40,38%KH; tổng sản lượng lương thực có hạt vượt 24,3%KH; 

thương mại, dịch vụ phục được duy trì. Quốc phòng, an ninh được củng cố, tăng 

cường; trật tự, an toàn xã hội, giữ vững 

Năm 2022 là năm có ý nghĩa quan trọng, tạo nền tảng thực hiện các mục tiêu 

của Kế hoạch 5 năm 2021-2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những 

thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều 

hơn. Dịch COVID-19 có thể phức tạp, nguy hiểm hơn với biến chủng mới. Nguy cơ 

chậm phục hồi kinh tế, suy giảm tăng trưởng còn tiềm ẩn nếu không kiểm soát dịch 

bệnh hiệu quả. Thiên tai, biến đổi khí hậu tiêu cực là rủi ro thường trực…  

Ngày 08/01/2022, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 01/NQ-CP về nhiệm vụ, 

giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán ngân sách 

nhà nước năm 2022; Huyện ủy ban hành Nghị quyết số ....-NQ/HU, ngày .../01/2022 

về mục tiêu và một số nhiệm vụ trọng tâm năm 2022; Hội đồng nhân dân huyện ban 

hành Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 21/12/2021 về Kế hoạch phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2022. 

Để triển khai thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Đảng, Chính phủ, Nghị quyết 

của Đảng uỷ, HĐND xã, phấn đấu bứt phá hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kế hoạch 

https://thuvienphapluat.vn/phap-luat/tim-van-ban.aspx?keyword=01/nq-cp&area=2&type=0&match=false&vc=true&lan=1
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phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, tạo tiền đề và nền tảng vững chắc thực hiện 

thành công mục tiêu Đại hội Đảng bộ xã Lũng Nặm lần thứ XX đề ra. UBND xã yêu 

cầu các ban, ngành, cán bộ, công chức xã và 12 Trưởng xóm, kế thừa và phát huy 

những kết quả đã đạt được trong năm 2021; dự báo sát đúng tình hình, tranh thủ thời 

cơ, thuận lợi, phát huy mạnh mẽ tinh thần đổi mới, chủ động vượt qua khó khăn, 

thách thức, thực hiện quyết liệt, có trọng tâm, trọng điểm và hiệu quả các nhiệm vụ, 

giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo Quốc phòng - An ninh năm 2022 mà 

Nghị quyết của cấp trên, Đảng uỷ, HĐND xã đã đề ra; đồng thời, tập trung thực hiện 

tốt các nhiệm vụ trong chương trình công tác của UBND xã năm 2022 với các nội 

dung sau: 

A. PHƯƠNG CHÂM HÀNH ĐỘNG 

"Đoàn kết, kỷ cương, chủ động thích ứng, linh hoạt, an toàn hiệu quả" 

B. TRỌNG TÂM CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH NĂM 2022 

1. Chỉ đạo thực hiện các chương trình hành động, chương trình trọng tâm, kế 

hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, kết 

luận của Trung ương, của huyện, Đảng ủy, HĐND xã. Phát huy sức mạnh khối đại 

đoàn kết toàn dân tộc; nêu cao tinh thần tự lực, tự cường, nỗ lực phấn đấu với quyết 

tâm cao, biến thách thức thành cơ hội; nâng cao hiệu quả phối hợp giữa các ban, 

ngành, đoàn thể; khắc phục hạn chế, tồn tại của năm 2021, thực hiện thành công toàn 

diện mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2022, tạo nền tảng vững chắc để phát triển 

vững. 

2. Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19; kiên định 

thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp, hiệu quả, bảo vệ tối đa sức khỏe, 

tính mạng của Nhân dân cùng với tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh 

doanh, kịp thời hỗ trợ hiệu quả người dân, hộ kinh doanh. Đẩy mạnh công tác tiêm 

Vắc-xin, tuyên truyền nâng cao ý thức, trách nhiệm của người dân trong phòng chống 

dịch Covid-19. 

3.  Chủ động, bám sát tình hình, tận dụng mọi cơ hội để thúc đẩy quá trình 

phục hồi, phát triển KTXH địa phương và duy trì động lực tăng trưởng trong dài hạn. 

Tập trung thực hiện: khôi phục, thúc đẩy sản xuất kinh doanh; đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn đầu tư công và huy động mọi nguồn lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ 

tầng, nhất là hạ tầng giao thông. Kiên trì giữ vững ổn định kinh tế; đẩy mạnh cơ cấu 

lại nền kinh tế thực chất, hiệu quả. 

4. Ban hành Chương trình công tác của UBND xã; phát huy tính chủ động, sáng 

tạo và trách nhiệm của các ban, ngành, cán bộ, công chức xã, đảm bảo giải quyết kịp thời 

những vấn đề phát sinh, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh của xã. 

5. Tập trung chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 ngay từ đầu năm. Siết chặt kỷ 

luật, kỷ cương hành chính gắn với xử lý nghiêm trách nhiệm cá nhân người đứng đầu 

nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý nhà nước 

trên các lĩnh vực. 
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6. Chỉ đạo nắm chắc tình hình sản xuất kinh doanh, kịp thời hỗ trợ, giải quyết 

các khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho hợp tác xã, hộ kinh doanh phục hồi, đẩy 

mạnh sản xuất kinh doanh.  

7. Chỉ đạo quyết liệt thực hiện cải cách hành chính, trọng tâm là đẩy mạnh cải 

cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động 

quản lý, điều hành của chính quyền; nâng cao năng lực, chất lượng đội ngũ cán bộ, 

công chức; nâng cao hiệu quả thi hành pháp luật, góp phần xây dựng xã hội trật tự, 

kỷ cương, an toàn, lành mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; đẩy mạnh thu hút và 

huy động vốn cho đầu tư phát triển, tăng cường công tác quản lý nhà nước về đầu tư 

xây dựng trên địa bàn. 

8. Chỉ đạo triển khai đồng bộ, hiệu quả các giải pháp về thu ngân sách, khai 

thác tối đa các nguồn thu, phấn đấu hoàn thành dự toán thu năm 2022. Chỉ đạo thực 

hiện quản lý và sử dụng ngân sách triệt để tiết kiệm, hiệu quả. 

9. Phát huy mạnh mẽ các giá trị văn hoá, lịch sử của xã. Đổi mới căn bản, toàn 

diện và nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công 

nghệ vào sản xuất, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng. Thực hiện bảo 

đảm an sinh xã hội và cải thiện đời sống nhân dân. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo 

vệ môi trường, phòng, chống thiên tai, dịch bệnh và thích ứng với biến đổi khí hậu. 

10. Bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên đại bàn xã. tiếp tục 

củng cố, tăng cường, giữ vững quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo quyết liệt công tác đấu 

tranh, trấn áp các loại tội phạm; thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện pháp phòng, 

chống cháy nổ và phòng cháy, chữa cháy rừng.  

C. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

I. Tập trung cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, các nghị quyết, 

kết luận của Trung ương, Huyện ủy, HĐND huyện, của Đảng ủy, HĐND xã  

1. Các ban, ngành, cán bộ, công chức xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ của mình 

và căn cứ vào các chỉ tiêu kinh tế - xã hội được giao trong năm, khẩn trương xây 

dựng các chương trình trọng tâm, kế hoạch hành động thực hiện chỉ tiêu được giao, 

phấn đấu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao. 

2. Các ban, ngành, cán bộ, công chức xã căn cứ chức năng, nhiệm vụ được 

giao, khẩn trương rà soát các cơ chế, chính sách đang còn hiệu lực, nhưng có nội 

dung không còn phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật, kém hiệu quả; đề 

xuất điều chỉnh, bổ sung báo cáo UBND xã để tổng hợp và trình Ủy ban nhân dân 

huyện xem xét. 

II. Triển khai thực hiện quyết liệt, có hiệu quả các biện pháp thích ứng, 

an toàn phòng, chống dịch Covid-19 

1. Trạm Y tế chủ trì, tham mưu cho UBND xã chỉ đạo triển khai kịp thời các văn 

bản chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của Huyện và hướng dẫn của ngành Y tế về các 

biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, với phương châm chủ động, tích cực, sáng tạo, 

bảo vệ tối đa sức khỏe, tính mạng của Nhân dân. Triển khai công tác tiêm Vắc-xin kịp 

thời theo tiến độ cung cấp, hướng dẫn của Bộ Y tế. 
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2. Trung tâm chỉ huy phòng, chống dịch Covid-19 xã, duy trì chế độ giao ban 

thường xuyên hoặc đột xuất theo diễn biến dịch và chỉ đạo của Trung ương, tỉnh, huyện; 

thực hiện chế độ báo cáo hàng ngày về tình hình dịch bệnh với Chủ tịch UBND xã. 

3. Các cơ quan, đơn vị, ban ngành và các xóm theo chức năng, nhiệm vụ được 

giao  

Tiếp tục quán triệt sâu sắc quan điểm “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát 

hiệu quả dịch COVID-19” trong Nghị quyết 128/NQ-CP năm 2021 của Chính phủ. 

Chấp hành nghiêm chỉ đạo của cấp trên trong việc thực hiện các biện pháp phòng, 

chống dịch Covid-19; tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng, chống 

dịch; không để dịch bệnh lây lan thiếu kiểm soát. 

Trưởng xóm tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành y tế để đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền tốt các biện pháp phòng, chống dịch trên địa bàn do mình quản lý, theo 

dõi. 

III. Tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tạo thuận lợi cho sản xuất 

kinh doanh phát triển 

1. Trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn 

1.1. Thực hiện các Nghị quyết, cơ chế, chính sách: 

Công chức địa chính nông nghiệp chủ trì, phối hợp với các ban, ngành của xã 

tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách khuyến khích xây dựng 

nông thôn mới của Trung ương, của tỉnh, của huyện. Xây dựng và triển khai cơ chế, 

chính sách đặc thù của cấp trên hỗ trợ phát triển nông nghiệp, đặc biệt là hỗ trợ ứng 

dụng công nghiệp cao, công nghệ thông minh trong sản xuất nông nghiệp để thực 

hiện Kế hoạch, Đề án nông nghiệp thông minh giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn năm 

2030. 

1.2. Thực hiện các biện pháp phòng, chống thiên tai, dịch bệnh: 

- Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai xã khẩn trương rà soát, hoàn thiện phương án 

phòng chống thiên tai trên địa bàn; chủ động triển khai các biện pháp phòng ngừa và kịp 

thời ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai theo phương châm “4 tại chỗ” khi có tình 

huống xảy ra. 

- Công chức địa chính chủ trì tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ liên quan 

đến sắp xếp, di dân cư ra khu vực biên giới (theo các văn bản hưởng dẫn của cấp trên 

(Phòng Dân tộc và Phòng Nông nghiệp huyện). 

- Địa chính Nông nghiệp chủ trì, phối hợp với cán bộ khuyên nông (thú y) xã 

tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm, nhất là 

dịch tả lợn Châu Phi, viêm da nổi cục và dịch cúm gia cầm; không để dịch tái bùng 

phát và lây lan ra diện rộng; thực hiện đồng bộ các biện pháp chăm sóc, bảo vệ và 

phòng, chống dịch bệnh cho cây trồng, kiên quyết không để xảy ra dịch lớn trên địa 

bàn xã trong năm 2022. 

1.3. Về công tác lãnh đạo, chỉ đạo sản xuất nông nghiệp: Công chức địa chính 

Nông nghiệp và 12 xóm. 
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- Đẩy mạnh cơ cấu lại ngành trồng trọt theo hướng phát triển sản xuất quy mô 

lớn, tập trung theo chuỗi giá trị, trên cơ sở phát huy lợi thế sản phẩm và lợi thế vùng, 

miền; chuyển đổi linh hoạt diện tích đất kém hiệu quả sang các giống cây trồng có 

hiệu quả kinh tế cao hơn, đồng thời xây dựng nhãn hiệu sản phẩm gắn với thị trường 

tiêu thụ. 

- Tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án nông nghiệp thông minh theo 

của huyện. 

- Tập trung triển khai các dự án trồng rừng. Thực hiện trồng rừng gỗ lớn, gỗ 

nhỏ,... 

- Tập trung hỗ trợ kịp thời các hộ chăn nuôi lớn đang hoạt động và mở rộng 

quy mô sản xuất,... thu hút, tuyên truyền vận động HTX, hộ chăn  nuôi đầu tư các mô 

hình chăn nuôi tập trung, quy mô lớn.  

2. Về sản xuất công nghiệp và dịch vụ 

2.1. Công chức địa chính chủ trì, triển khai thực hiện có hiệu quả một số chính sách 

khuyến khích phát triển tiểu thủ công nghiệp và thương mại trên địa bàn xã. Triển khai 

thực hiện có hiệu quả một số chính sách như: khuyến khích phát triển giao thông 

nông thôn.  

2.2. Công chức địa chính chủ trì, phối hợp với các ban, ngành, đơn vị liên 

quan: 

- Phát triển mạnh các ngành nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp phục vụ 

du lịch. 

- Tiếp tục theo dõi diễn biến giá cả thị trường, tham mưu đề xuất những giải 

pháp nhằm góp phần bình ổn giá cả thị trường; Tiếp tục triển khai tuyên truyền cuộc 

vận động "Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam" nhằm hỗ trợ sản xuất và 

thúc đẩy lưu thông hàng hóa kết hợp cung ứng hàng hóa bình ổn thị trường. 

2.3. Trạm Y tế chủ trì, tăng cường kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh 

dược phẩm và thực phẩm chức năng trên địa bàn xã.. 

IV. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh; nâng cao hiệu quả 

công tác đối ngoại; đẩy mạnh thu hút đầu tư và sử dụng có hiệu quả các nguồn 

lực đầu tư phát triển 

1. Về cải cách hành chính 

1.1. Văn phòng – Thống kê chủ trì, tham mưu cho UBND xã triển khai công 

tác cải cách hành chính của xã năm 2022.  

1.2. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cơ quan nhà nước 

- Tiếp tục thực hiện tốt việc gửi, nhận và xử lý văn bản, hồ sơ công việc, giải 

quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

- Văn phòng – Thống kê chủ trì, đôn đốc, tham mưu các giải pháp đẩy nhanh 

tiến độ triển khai các dự án thuộc Chương trình xây dựng Chính quyền điện tử và 

phát triển các dịch vụ thông minh. 
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2. Về công tác quản lý đất đai và giải phóng mặt bằng 

2.1. Địa chính xã 

Chủ trì thực hiện có hiệu quả Kế hoạch sử dụng đất của xã; Triển khai thực 

hiện Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030, Kế hoạch sử dụng đất năm 2022, 

2023 của xã. 

2.2. Lãnh đạo UBND quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác bồi thường GPMB 

các dự án trên địa bàn do mình quản lý và coi đây là nhiệm vụ trọng tâm, đột phá 

nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện, sớm hoàn thành dự án đưa vào hoạt động, góp 

phần thúc đẩy tăng trưởng và nâng cao năng lực sản xuất trên địa bàn. Tổ chức giao 

ban định kỳ hằng tuần, hằng tháng về công tác GPMB, kịp thời báo cáo cấp có thẩm 

quyền xem xét, giải quyết những khó khăn, vướng mắc. 

3. Về huy động nguồn lực đầu tư phát triển 

- Tài chính - Kế toán chủ trì, tham mưu phân bổ các nguồn vốn đầu tư công 

năm 2022, đảm bảo kịp thời, đúng quy định khi được huyện giao vốn. 

- Yêu cầu các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư 

các dự án thuộc Kế hoạch đầu tư công năm 2022 đúng quy định, làm cơ sở giao chi 

tiết kế hoạch vốn cho các dự án để triển khai thực hiện. 

- Tham mưu cho UBND xã đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân 

vốn đầu tư công và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, sử dụng vốn đầu tư công 

năm 2022. 

V. Quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng, giao thông 

Công chức Địa chính xã tham mưu xây dựng kế hoạch phát triển hệ thống cấp 

nước trên địa bàn xã năm 2022, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tỷ lệ dân số được sử 

dụng nước sạch đạt 60 lít/người/ngày. Tham mưu văn bản chỉ đạo về tăng cường 

công tác quản lý nhà nước về quy hoạch xây dựng, quản lý trật tự xây dựng trên địa 

bàn xã. 

VI. Tăng cường quản lý thu, chi ngân sách nhà nước 

1. Tài chính - Kế toán 

- Thực hiện lập dự toán thu, chi ngân sách và báo cáo kết quả thực hằng tháng, 

quý, năm theo quy định. 

- Chủ trì tham mưu các giải pháp thu ngân sách nhà nước trên địa bàn theo từng 

lĩnh vực, sắc thuế, đảm bảo hoàn thành dự toán thu ngân sách do HĐND xã giao năm 

2022. 

- Chủ trì, tham mưu giải pháp quản lý chặt chẽ việc sử dụng ngân sách nhà 

nước; đề xuất cắt giảm các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết để dành nguồn lực 

cho các nhiệm vụ chi cấp bách, bảo đảm an sinh xã hội báo cáo Chủ tịch UBND xã. 

2. Hội đồng tư vấn thuế xã  

Chủ trì, Tham mưu cho UBND xã để đảm bảo thu đúng, thu đủ các sắc thuế 

theo quy định. 
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VII. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động khoa học và công nghệ, văn 

hóa - xã hội 

1. Về khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo 

Địac hính nông nghiệp chủ trì, tiếp tục thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ nghiên 

cứu phục vụ sản xuất và đời sống, tạo điều kiện cho các hộ sản xuất kinh doanh đầu tư 

ứng dụng các tiến bộ KHCN vào sản xuất, kinh doanh nâng cao năng suất, chất lượng 

và năng lực cạnh tranh của sản phẩm, hàng hoá, dịch vụ .  

2. Về Giáo dục và đào tạo 

2.1. Các đơn vị nhà trường, công chức Văn hóa Thông tin triển khai thực hiện 

đồng bộ, có hiệu quả các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, giữ 

vững thành tích giáo dục mũi nhọn; nâng cao chất lượng, chuẩn hóa đội ngũ giáo 

viên và cán bộ quản lý nhà trường. 

2.2. Các đơn vị nhà trường chủ trì, tiếp tục rà soát, xắp sếp các lớp học hợp lý, 

phù hợp với điều kieenjt hực tế của nhà trường; đảm bảo nâng cao chất lượng giáo 

dục và yêu cầu đổi mới giáo dục phổ thông. 

Tham mưu tiếp tục đẩy mạnh đổi mới chương trình giáo dục; triển khai các 

công việc chuẩn bị cho việc thực hiện chương trình sách giáo khoa mới đối với học 

sinh lớp 1 năm học 2021 – 2022 và học sinh lớp 2, lớp 6 và các lớp tiếp theo. Chú 

trọng đến chất lượng giáo dục đại trà, quan tâm đến dạy học theo định hướng phát 

triển năng lực, đặc biệt là môn tiếng Anh. 

3. Y tế: Trạm Y tế có ý kiến, kiến nghị cấp trên bố trí máy móc cho cơ sở y tế, 

đẩy mạnh ứng dụng kỹ thuật trong chẩn đoán và điều trị bệnh; thực hiện tốt việc lập 

hồ sơ sức khỏe điện tử đến từng người dân và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác quản lý Ngành và đơn vị, từng bước chuẩn hoá hệ thống thông tin 

y tế ở cơ sở một cách đồng bộ, đảm bảo số liệu có độ chính xác tin cậy cao. Triển 

khai thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao năng lực hệ thống y tế dự phòng, đảm 

bảo ứng phó với các tình huống khẩn cấp và sự cố y tế công cộng. 

4. Về văn hóa, thể thao 

4.1. Công chức Văn hóa thông tin chủ trì, thực hiện đồng bộ các giải pháp tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa; tham mưu tổ chức các hoạt động văn 

hóa chào mừng các ngày lễ lớn, các sự kiện quan trọng của đất nước, của xã. Thực 

hiện các chính sách hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa xóm đảm bảo tiêu chí nông thôn 

mới giai đoạn 2021-2025 theo văn bản hưởng dẫn của cấp trên. Bảo tồn, phát triển 

các môn thể thao dân tộc. 

4.2. Công chức Văn hóa thông tin, 12 xóm tiếp tục triển khai hiệu quả nội 

dung Kế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình tỉnh Cao Bằng đến năm 

2020, tầm nhìn đến 2030; đẩy mạnh xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, thực 

hiện tốt nếp sống văn minh trong lễ hội, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa”. Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại”; phát triển các loại hình tập luyện TDTT quần chúng phù hợp 

với từng đối tượng. 
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VIII. Triển khai thực hiện tốt mục tiêu giảm nghèo 

1. Công chức Văn hóa xã hội chủ trì tham mưu ban hành các văn bản hướng 

dẫn triển khai thực hiện các chính sách, dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia 

giảm nghèo bền vững. Phối hợp với các Ban, ngành và 12 xóm tổ chức thực hiện tốt 

các chính sách, dự án của Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tạo 

điều kiện để người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận một cách tốt nhất các dịch 

vụ xã hội cơ bản như: y tế, giáo dục, nhà ở, nước sinh hoạt, vệ sinh… Xây dựng các 

mô hình giảm nghèo và thực hiện nhân rộng các mô hình trên địa bàn toàn xã. Tiếp tục 

thực hiện hiệu quả phong trào thi đua “Lũng Nặm chung tay vì người nghèo - Không 

để ai bị bỏ lại phía sau”. 

2. Công chức Văn hóa xã hội, 12 xóm thực hiện tốt công tác điều tra, rà soát, 

thu thập thông tin và cập nhật thông tin về hộ nghèo, hộ cận nghèo theo tiêu chí mới. 

IX. Triển khai Đề án tổng thể phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào 

dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030. 

Căn cứ các Văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND tỉnh, của huyện; Công 

chức phụ trách công tác dân tộc chủ trì tham mưu ban hành các văn bản hướng dẫn 

triển khai thực hiện các chính sách, dự án, Đề án đảm bảo kịp thời. 

X. Triển khai có hiệu quả các giải pháp về vệ sinh an toàn thực phẩm và 

bảo vệ môi trường 

1. Về an toàn thực phẩm 

Công chức Văn hóa xã hội, tham mưu triển khai công tác phòng chống ngộ 

độc thực phẩm và các bệnh dịch truyền nhiễm qua thực phẩm. Xây dựng kế hoạch 

kiểm tra An toàn thực phẩm, giám sát điều tra và xử lý khi có vụ ngộ độc thực phẩm 

xảy ra trên địa bàn xã; phối hợp với các Ban, ngành liên quan và Trạm Ytế xã tổ 

chức thực hiện kế hoạch kiểm tra giám sát đảm bảo ATTP tại các cơ sở thực phẩm 

trên địa bàn toàn xã. 

2. Về bảo vệ môi trường 

2.1. Công chức địa chính chủ trì, tham mưu: 

- Triển khai hiệu quả Luật Bảo vệ môi trường sửa đổi; phối hợp thực hiện các 

chính sách về ưu đãi, hỗ trợ hoạt động bảo vệ môi trường.  

- Hoàn thành việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm tại các cơ sở gây ô 

nhiễm môi trường nghiêm trọng. 

2.2. Công chức địa chính, các Ban, ngành và 12 xóm tổ chức triển khai có hiệu 

quả Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2021 - 

2030, tầm nhìn đến 2050. Nghiên cứu các cơ chế, chính sách để khuyến khích kinh tế 

tập thể, hợp tác xã tham gia vào hoạt động thu gom, phân loại rác thải tại nguồn. 

XI. Đảm bảo quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội 

1. Các lực lượng vũ trang duy trì nghiêm công tác trực sẵn sàng chiến đấu, quản 

lý chặt chẽ vùng biên giới, nội địa; phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai, tìm kiếm 
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- cứu nạn. Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn các mục tiêu, sự kiện chính trị, văn 

hóa, trọng tâm là triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch bảo đảm tuyệt đối an 

ninh, an toàn các mục tiêu trọng điểm và sự kiện chính trị, xã hội quan trọng của đất 

nước, của tỉnh, của huyện, của xã. Nâng cao chất lượng công tác tập huấn, huấn 

luyện, khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng vũ trang địa phương. Thực hiện tốt 

công tác động viên, tuyển quân theo kế hoạch của cấp trên. Tăng cường công tác đấu 

tranh phòng, chống tội phạm; bảo đảm an ninh, trật tự khu vực biên giới, trong đó tập 

trung vào phòng chống xuất, nhập cảnh trái phép, tội phạm hình sự, ma túy, mua bán 

người, buôn lậu, truy bắt đối tượng truy nã... 

2. Công an xã chủ trì triển khai có hiệu quả Luật Cư trú sửa đổi; hoàn thành cơ 

sở dữ liệu quốc gia về dân cư. 

3. Công an xã, Địa chính xã triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các biện 

pháp bảo đảm an toàn giao thông; tăng cường quản lý lòng, lề đường, vỉa hè và xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm. 

XII.  Đẩy mạnh thông tin truyền thông, nâng cao hiệu quả công tác dân vận, 

thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở, tạo niềm tin, đồng thuận xã hội 

Công chức Văn hóa xã hộiphối hợp với công chứcc Tư pháp xã tập trung thông 

tin tuyên truyền về đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các sự 

kiện lớn, đặc biệt là Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị 

quyết Đảng bộ các cấp. Chú trọng tuyên truyền, cổ vũ những gương người tốt, việc tốt, 

điển hình tiên tiến, vượt khó vươn lên, có tác động lan tỏa tích cực, khơi dậy lòng yêu 

nước, niềm tự hào dân tộc và khát vọng phát triển đất nước. Thực hiện nghiêm cơ chế 

phát ngôn, tăng cường kỷ cương hoạt động báo chí, kịp thời phản bác các quan điểm, tư 

tưởng sai trái, không để đối tượng thù địch lợi dụng. Đấu tranh ngăn chặn hiệu quả 

thông tin xấu, độc; xử lý nghiêm các trường hợp lợi dụng quyền tự do ngôn luận, vi 

phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, công dân. 

D. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các ban, ngành và 12 xóm theo chức năng, nhiệm vụ được giao, thống nhất 

quán triệt phương châm phát huy tối đa các mặt tích cực đã làm được trong năm 

2021, nghiêm túc triển khai thực hiện nhanh hơn, hiệu quả hơn, thiết thực hơn và 

toàn diện hơn các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra tại các Nghị quyết của Hội đồng 

nhân dân và Kế hoạch này trong năm 2022; trực tiếp chịu trách nhiệm thực hiện 

nhiệm vụ sau: 

1.1. Trước ngày 25 tháng 01 năm 2022, xây dựng, ban hành các văn bản cụ thể 

triển khai thực hiện Kế hoạch của Ủy ban nhân dân xã, trong đó xác định rõ mục tiêu, 

nhiệm vụ, tiến độ thực hiện và gửi Văn phòng Ủy ban nhân dân xã,  báo cáo Ủy ban 

nhân dân xã, huyện. 

1.2. Chỉ đạo, điều hành thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong kế 

hoạch này và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân dân xã về việc triển khai thực hiện 

Kế hoạch trong lĩnh vực và theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 
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1.3. Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện các mục tiêu, 

nhiệm vụ đề ra; tổ chức giao ban hằng tháng/quý kiểm điểm tình hình thực hiện kế 

hoạch, chủ động xử lý theo thẩm quyền hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền giải pháp 

nhằm xử lý kịp thời đối với những vấn đề phát sinh. 

1.4. Thường xuyên theo dõi, đánh giá, cập nhật mục tiêu cụ thể của các ngành, 

lĩnh vực phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của Chính phủ và UBND huyện; phấn đấu 

đạt và vượt các chỉ tiêu đề ra (chi tiết tại Phụ lục kèm theo). 

1.5. Kịp thời triển khai thực hiện những chính sách cụ thể để tháo gỡ khó 

khăn, hỗ trợ người dân bị ảnh hưởng nặng nề bởi đại dịch Covid-19 phù hợp với diễn 

biến thực tiễn xảy ra trong năm. 

1.6. Tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch này trong phạm vi chức 

năng, nhiệm vụ được giao, báo cáo Ủy ban nhân dân, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, 

đồng gửi cấp trên một bản trước ngày 15 tháng 11 năm 2022. 

2. Các ban, ngành tổng hợp, phụ trách theo dõi các lĩnh vực kinh tế phối hợp 

chặt chẽ, hiệu quả trong tham mưu, đề xuất các giải pháp, biện pháp cụ thể điều hành 

kinh tế; kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã. Văn phòng – thống kê xã đôn đốc, theo 

dõi, kiểm tra và tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch này tại các phiên họp 

thường kỳ của Ủy ban nhân dân xã, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân xã, Chủ tịch Ủy 

ban nhân dân xã những vấn đề phát sinh trong quá trình thực hiện. 

3. Văn hóa xã hội, Tư pháp xã phối hợp với Ban Tuyên giáo Đảng ủy và các 

ban, ngành và 12 xóm tổ chức phổ biến, tuyên truyền rộng rãi Kế hoạch này trong 

các cơ quan, đơn vị, địa phương và toàn thể nhân dân./. 
 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Dương Văn Thọ 
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Phụ lục số  

Chỉ tiêu chủ yếu của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-UBND,  ngày    tháng 01 năm 2022 

 của Ủy ban nhân dân xã Lũng Nặm) 

 

Số TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

năm 2021 

Kế hoạch 

năm 2022 

Cơ quan chủ 

trì theo dõi, 

đánh giá 

1 
Giá trị thu nhập bình quân đầu 

người/ năm 

Triệu 

đồng 
13,5 14 

Văn phòng – 

Thống kê 

2 Thu ngân sách trên địa bàn   
Triệu 

đồng 
26,67 16,6 

Tài chính-Kế 

toán 

3 
Tổng sản lượng lương thực có 

hạt 
Tấn 1.891,5 1.558 

Địa chính 

NN  
4 Giá trị sản xuất nông nghiệp/ha 

Triệu 

đồng 
24 25 

5 Trồng trọt     

- Lúa     

Địa chính 

NN 

+ Diện tích Ha 101 110 

+ Sản lượng Tấn 505 550 

- Ngô    

+ Diện tích Ha 386 315 

+ Sản lượng Tấn 1.386,65 1008 

- Thuốc lá:     

+ Diện tích Ha 15,3 20 

+ Sản lượng Tấn 38,25 50 

- Lạc:    

+ Diện tích Ha 38,5 57 

+ Sản lượng Tấn 62,75 89,5 

- Gừng trâu    

+ Diện tích Ha 4 10 

+ Sản lượng Tấn 72 170 

6 Tốc độ phát triển chăn nuôi      

- Đàn bò Con 780 660 

Địa chính 

NN 

- Đàn trâu:  Con 994 970 

- Đàn lợn: Con 3065 2.002 

- Dê Con 448 522 

- Đàn gia cầm:  Con 18.350 16.224 

7 Xây dự nông thôn mới:     



12 

 

Số TT Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Thực hiện 

năm 2021 

Kế hoạch 

năm 2022 

Cơ quan chủ 

trì theo dõi, 

đánh giá 

- Phấn đấu: 
Tiêu 

chí 
1 1 

Địa chính 

NN 

8 Cỏ chăn nuôi ha 23,5 24  

9 Giao thông     

- 
Phấn đấu xây dựng đường 

GTNT 
Tuyến 4 1-2 Địa chính 

10 Giáo dục và Đào tạo    

 

 

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 

Đạt/ko 

đạt 
Đạt Duy trì 

- 
Phấn đấu 01 trường đạt chuẩn 

Quốc gia 
Trường Đạt 

Trường Mầm 

Non Nặm 

Nhũng 

11 Y tế     

- 
Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị 

suy dinh dưỡng 
%  0,5 

Trạm Y tế 

- Giảm tỷ suất sinh 0,1%0 trở lên %0 0,01 0,01 

12 
Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 05 tuổi bị 

suy dinh dưỡng 
% 1 0,3 Trạm Y tế 

13 Thực hiện nếp sống văn hóa     

- Danh hiệu gia đình văn hóa đạt  Gia đình 458 471 

 Văn hóa xã 

hội 

- Danh hiệu làng văn hóa đạt Làng 9 8 

- 
Duy trì cơ quan đạt chuẩn văn 

hóa 
Đạt Đạt Đạt 

14 Giảm tỷ lệ hộ nghèo  % 14,71 5,16 

15 Nâng độ che phủ rừng  % 50 51 

Địa chính 

16 
Đưa chuồng trại gia súc ra khỏi 

gầm sàn nhà ở: 
Hộ 302 260 

17 Tỷ lệ số hộ được sử dụng điện % 98 99 

18 
Tỷ lệ số hộ xem truyền hình 

đạt 
% 90 92 

19 
Nước sinh hoạt vùng cao: 

lít/người/ngày 

Lít/ngư

ời/ngày 
60 48 
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