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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 29/12/2020 của HĐND xã  

về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 

 

 Để triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 43/NQ-HĐND ngày 

29/12/2020 của HĐND xã Sơn Ninh, kỳ họp thứ 17, nhiệm kỳ 2016-2021 về nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021. Ủy ban nhân dân xã xây 

dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết với các nội dung sau: 

 I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Tổ chức quán triệt, triển khai sâu rộng Nghị quyết 43/NQ-HĐND ngày 

29/12/2020 của HĐND xã Sơn Ninh đến tận cán bộ, đảng viên và Nhân dân về nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2021; từ đó tạo sự đồng thuận, 

nhất trí cao trong quá trình lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện Nghị quyết, tạo điều kiện 

thuận lợi để thực hiện Nghị quyết đạt kết quả cao nhất. 

 2. Cụ thể hóa các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết phù 

hợp với điều kiện thực tế của địa phương để triển khai kịp thời, đảm bảo tính khả thi; 

đồng thời xác định các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo để 

thực hiện đồng bộ, hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu của Nghị 

quyết. 

 II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế theo hướng bền vững; thu hút đầu tư thúc đẩy 

phát triển thương mại – dịch vụ và công nghiệp. Thực hiện các giải pháp đồng bộ, quyết 

liệt trong xây dựng nông thôn mới; trọng tâm là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống 

Nhân dân. Phát triển toàn diện văn hóa, xã hội; đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh ứng 

dụng khoa học công nghệ, công tác cải cách hành chính; tăng cường hiệu lực, hiệu quả 

quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường; chủ động phòng chống thiên tai, phòng chống 

cháy nổ; đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội.   

2. Mục tiêu cụ thể 

a) Về kinh tế: 

- Thu nhập bình quân đầu người đạt 39.06 triệu đồng; 

- Tổng sản lượng lương thực 2.350 tấn;  

- Thu ngân sách trên địa bàn đạt 2.101 tỷ đồng, trong đó thu từ tiền đấu giá đất 

1.500 triệu đồng;  



- Chăn nuôi: Tổng đàn trâu, bò 1.100 con; đàn hươu 2.550 con; đàn dê 1.100 

con; đàn gia cầm 28.900 con; 

- Chuyển đổi từ 1 – 2 mô hình đất trồng lúa kém hiệu quả sang mô hình cá lúa 

(quy mô 0,5ha trở lên); 

 - Xây dựng mới nhà làm việc UBND xã đạt chuẩn; xây dựng 01km đường giao 

thông, rảnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng. 

b) Về văn hóa - xã hội: 

- Giữ vững đạt chuẩn Quốc gia mức độ 2 đối với Trường Tiểu học, Trường Mầm 

non; 

- Giữ vững Trạm y tế đạt chuẩn Quốc gia giai đoạn tiếp theo; 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 95%;  

- 100% thôn công nhận lại đạt chuẩn Danh hiệu “Thôn văn hóa”;  

- Tỷ lệ gia đình đạt Danh hiệu “Gia đình văn hóa” 96%; 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng (theo thấp còi) dưới 14,8 %;  

- Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,91%, hộ cận nghèo giảm còn 2,5%; 

- Tỷ lệ lao động đã qua đào tạo 70,9%. 

c) Về xây dựng nông thôn mới 

- Trồng mới 4,5ha cây ăn quả, trong đó 1,5ha cam, 03 ha bưởi. 

- Xây dựng hoàn thành 2-3 thôn khu dân cư kiểu mẫu; làm mới 10 vườn mẫu; 

cải tạo 20 vườn. 

- Tỷ lệ hộ thực hiện đề án xử lý rác tại hộ đạt trên 80%; 

 - Tiếp tục bổ sung, củng cố, hoàn thiện các tiêu chí để cuối năm 2021 giữ vững 

20 tiêu chí NTM một cách bền vững. 

d) Về quốc phòng - an ninh: 

- Tuyển giao quân đạt 100% chỉ tiêu;  

- Đảm bảo an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu, ổn định chính trị. 

 III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

 1. Về kinh tế 

 1.1. Lĩnh vực nông nghiệp 

 Chú trọng đến việc sản xuất và chăn nuôi nhằm phát triển kinh tế. Bên cạnh đó 

cần tập trung chỉ đạo sản xuất kịp thời vụ và gieo trồng hết diện tích đất (Lúa 241 ha; 

Lạc 90 ha; Đậu 110 ha, ngô 140 ha; Rau các loại 50 ha; sắn 25 ha, khoai lang 12 ha); 

tiếp tục vận động nhân dân chuyển đổi diện tích đất trồng lúa kém hiệu quả sang 

trồng cỏ và trồng ngô làm thức ăn gia súc, chuyển đổi ruộng sâu trủng sang nuôi cá 

nước ngọt... Chú ý đến khâu chăm bón, thường xuyên theo dõi kịp thời tình hình sâu 

bệnh, bảo đảm tưới tiêu cho cây lúa, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất.  

Tiếp tục tăng cường công tác chỉ đạo xây dựng thêm các mô hình chăn nuôi 

theo hướng trang trại, gia trại, các mô hình chăn nuôi vừa và nhỏ. Giữ vững và phát 

triển tổng đàn gia súc, gia cầm, phấn đấu đạt kế hoạch đã đề ra. Làm tốt công tác tiêm 



phòng cho đàn vật nuôi theo quy định; quản lý tốt công tác kiểm soát giết mổ, giám sát 

dịch bệnh, chủ động phát hiện và xử lý kịp thời, không để dịch bệnh lây lan trên địa bàn. 

1.2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

Kiên trì, quyết liệt trong chỉ đạo phong trào xây dựng khu dân cư kiểu mẫu, vườn 

mẫu, phong trào làm giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường từ đầu năm và duy trì 

thường xuyên, liên tục tạo thành phong trào sâu rộng trong mỗi cộng đồng dân cư, mỗi 

hộ gia đình.  

Các thôn đăng ký xây dựng khu dân cư kiểu mẫu chủ động triển khai từ đầu năm, 

các thôn đã đạt chuẩn củng cố, hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí, nhất là khu 

dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Phấn đấu năm 2021 xây dựng hoàn thành 2 -3 khu dân cư 

nông thôn mới kiểu mẫu, 10 vườn mẫu đạt chuẩn. 

Phấn đấu năm 2021 có 02 sản phẩm OCOP. 

1.3. Địa chính – xây dựng – môi trường 

 Huy động nội lực, đầu tư từ các dự án củng cố, xây dựng cơ sở hạ tầng. Xây 

dựng hồ sơ một số vùng đất theo quy hoạch để cấp đất, đấu giá đất khai thác nguồn 

thu xây dựng cơ sở hạ tầng. Hoàn thiện cấp đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 

cho nhân dân 

 Làm tốt công tác giải phóng mặt bằng bàn giao nhà thầu thi công các công 

trình đảm bảo đúng tiến độ, làm tốt công tác giám sát cộng đồng nâng cao vai trò 

trách nhiệm của các thành viên. Đồng thời phát huy tốt vai trò giám sát của nhân dân 

để nâng cao chất lượng các công trình. Hoàn thành xây dựng nhà làm việc UBND xã 

đạt chuẩn. 

Tổ chức các đợt chiến dịch làm giao thông nông thôn, thủy lợi nội đồng; Tiếp 

tục giải tỏa hành lang mở rộng nền đường và cứng hóa đối với các tuyến đường, rảnh 

thoát nước chưa đảm bảo tiêu chí giao thông. Cắm mốc bổ sung các tuyến đường để 

đảm bảo tiêu chí quy hoạch bền vững. Phấn đấu hoàn thành 01km đường giao thông 

và rãnh thoát nước theo cơ chế hỗ trợ xi măng. 

1.4. Tài chính ngân sách 

 Đẩy mạnh công tác thu ngân sách, khai thác triệt để các nguồn thu trên địa bàn, 

phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu đề ra, đảm bảo cho công tác chi hoạt động thường 

xuyên; quản lý tốt công tác thu chi năm 2021. 

 2. Văn hóa -Xã hội: 

 Tuyên truyền và tổ chức tốt các ngày lễ của dân tộc. Tuyên truyền vận động nhân 

dân thực hiện đúng các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước trên loa truyền 

thanh xã và qua các hội nghị thôn xóm. Phối hợp chỉ đạo thực hiện tốt cuộc vận động 

xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư. Tổ chức Đại hội TDTT, tuyên truyền bầu cử 

đại biểu HĐND các cấp. 

Triển khai thực hiện các hoạt động đền ơn đáp nghĩa, làm tốt công tác chính sách 

đối với người có công. Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo đảm bảo đúng 



quy trình. Tổ chức quản lý sử dụng đúng nguồn vốn vay nhất là vốn xoá đói giảm 

nghèo, tạo việc làm cho lực lượng lao động. 

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh tại trạm y tế hướng tới sự hài lòng của 

người dân; Chủ động xây dựng, triển khai các kịch bản phòng, chống tương ứng với các 

cấp độ của dịch Covid-19 trong tình hình mới. 

 Thường xuyên tuyên truyền vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh con 

thực hiện tốt pháp lệnh về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình, giảm tỷ lệ sinh con thứ 3, 

giúp đỡ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn, bảo vệ quyền lợi cho trẻ. 

3. Quốc phòng - An ninh: 

Tăng cường công tác sẵn sàng chiến đấu, tuần tra bảo vệ đảm bảo an ninh nội bộ 

và trật tự an toàn xã hội, giữ vững ổn định chính trị. Đẩy mạnh các hoạt động trấn áp tội 

phạm, phòng chóng các tai tệ nạn xâm nhập vào địa bàn.  

Kịp thời dự báo và nắm chắc mọi diễn biến tình hình trên địa bàn, báo cáo tham 

mưu kịp thời, giải quyết tốt các vụ việc. Tổ chức khám tuyển, giao quân đảm bảo chất 

lượng, số lượng. Tổ chức tốt diễn tập chiến đấu phòng thủ năm 2021. 

4. Công tác nội vụ, cải cách hành chính 

Tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và kiện toàn 

bộ máy sau bầu cử.  

Xây dựng các văn bản chỉ đạo điều hành công tác cải cách hành chính năm 2021. 

Nâng cao chất lượng công tác tiếp dân tại cơ chế “một cửa, một cửa liên thông” và duy 

trì giải quyết các TTHC qua dịch vụ công trực tuyến. Duy trì và mở rộng áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015. 

Làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; tập trung chỉ đạo giải 

quyết dứt điểm, kịp thời khiếu nại tố cáo ở cơ sở ngay từ khi mới phát sinh; không để 

tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp. 

5. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo 

Tập trung cao, quyết liệt ngay từ đầu năm, phát huy vai trò, sức mạnh của cả hệ 

thống chính trị; các ban ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch cụ thể, rà soát lại việc phân 

công nhiệm vụ của từng đoàn thể, cá nhân gắn với chế độ trách nhiệm và tiến độ thực 

hiện hàng tuần, hàng tháng, 6 tháng, năm theo từng tiêu chí. 

Tổ chức soát xét cụ thể các tiêu chí, xác định nội dung cần thực hiện để hoàn 

thành, giữ vững tiêu chí, có phương án triển khai thực hiện. Tập trung chỉ đạo phát triển 

kinh tế, hoàn thiện mô hình mẫu theo các tiêu chí, nhân rộng Khu dân cư nông thôn mới 

kiểu mẫu, cải tạo cảnh quan môi trường, hình thành các giá trị văn hóa cộng đồng NTM, 

nâng cao đời sống mọi mặt cho người dân, mức độ đạt chuẩn các tiêu chí, xây dựng xã 

nông thôn mới bền vững; có kế hoạch, lộ trình xây dựng xã NTM nâng cao.  

Rà soát lại thực trạng và mức độ hoàn thành các chỉ tiêu, tiêu chí theo Bộ tiêu chí 

NTM nâng cao để chỉ đạo thực hiện, đặc biệt là tiêu chí Khu dân cư NTM kiểu mẫu, 

vườn mẫu chưa đạt chuẩn.  



Tạo sự chuyển biến trong việc phát huy vai trò của Ban phát triển thôn: Tổ chức 

tuyên truyền, phổ biến cho người dân hiểu rõ về chủ trương, cơ chế chính sách, phương 

pháp, các quyền lợi và nghĩa vụ của người dân, cộng đồng thôn nhằm tạo sự đồng thuận 

của người dân trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Xác định cộng đồng dân cư là 

chủ thể của Chương trình xây dựng nông thôn mới. Phát huy dân chủ trong việc huy động 

nguồn lực xây dựng các công trình hạ tầng do Ban quản lý xã giao nằm trên địa bàn thôn, 

tự giám sát cộng đồng các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn thôn. Thành lập các 

nhóm tự quản lý, vận hành và duy tu, bảo dưỡng các công trình sau khi nghiệm thu bàn 

giao. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

 1. Các thôn trên toàn xã 

 Quán triệt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch năm 2021 theo Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân xã; trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình 

trình và khung phân công nhiệm vụ kèm theo, triển khai xây dựng, ban hành kế hoạch 

cụ thể thành các nhiệm vụ hàng tháng, quý và cả năm; trong đó xác định rõ mục tiêu, 

nhiệm vụ, tiến độ thực hiện nhiệm vụ, tiến độ thực hiện. 

 Tập trung thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao nhất các 

nhiệm vụ được phân công tại chương trình này và chịu trách nhiệm trước Ủy ban nhân 

dân xã, Chủ tịch UBND xã về việc triển khai thực hiện chương trình. 

2. Các thành viên Ban chỉ đạo xã, chuyên môn nông thôn mới xã 

 Chỉ đạo, đôn đốc các thôn triển khai thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ 

phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2021; trực tiếp phụ trách các thôn để tiếp tục chỉ 

đạo, nắm tình hình, hướng dẫn thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đạt kết quả. 

 Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra kết quả thực hiện, hướng dẫn các thôn xây 

dựng phương án - kế hoạch cụ thể để tổ chức triển khai thực hiện hàng tuần; đặc biệt 

chịu trách nhiệm về số liệu báo cáo hàng tháng tại thôn mình phụ trách. 

 Tham mưu, tổ chức kiểm tra chéo giữa các thôn trong các đợt phát động phong 

trào, để có kết quả đánh giá chính xác phong trào; cuối đợt phát động tổ chức đoàn kiểm 

tra, đánh giá kết quả thực hiện tại các thôn. 

 Trực tiếp tư vấn, hướng dẫn các thôn, các hộ gia đình trồng cây có hiệu quả, 

hướng dẫn kỹ thuật trồng, chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh cho các loại cây trồng, vật nuôi 

 Theo dõi, tổng hợp báo cáo đánh giá kết quả thực hiện tại các đơn vị về Thường 

trực Ban chỉ đạo NTM xã; hàng tháng giao ban, họp mở rộng để soát xét tiến độ, đề xuất 

khen thưởng những đơn vị có kết quả tốt, nhiều chuyển biến, phê bình những đơn vị yếu 

kém, có kết quả triển khai thấp; kịp thời tham mưu BCĐ xã giải quyết những khó khăn, 

vướng mắc của từng thôn. 

 3. Ủy ban mặt trận tổ quốc và các tổ chức đoàn thể 

 Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn, triển khai thực hiện tại các vườn mà tổ chức hội đã 

lựa chọn để xây dựng vườn mẫu năm 2021 hoàn thành 5/5 tiêu chí của vườn mẫu. 



 Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia có hiệu quả đợt phát động tạo 

sự đồng thuận và huy động rộng rãi các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên tích cực 

tham gia có hiệu quả. 

 4. Giao cho Ban văn hóa, truyền thanh xã: Phối hợp cùng cán bộ NTM xã cập 

nhật, thường xuyên đưa tin tiến độ, kết quả thực hiện phong trào ở các thôn trên hệ 

thống loa truyền thanh xã; đồng thời phát huy có hiệu quả công tác tuyên truyền các đợt 

phát động và đưa tin bài đầy đủ, kịp thời lên trang thông tin điện tử của xã. 

 Trên đây là chương trình hành động Thực hiện Nghị quyết số: 43/NQ-HĐND 

ngày 29/12/2020 của HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 yêu 

cầu các thành viên Ban chỉ đạo được phân công phụ trách các thôn, Ban phát triển thôn 

và các tổ chức, cá nhân có liên quan triển khai thực hiện nghiêm túc./. 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- TT Đảng ủy-HĐND-UBND-UBMTTQ; 

- Thành viên BCĐ xã; 

- 9 thôn; 

- Lưu: VP-UBND. 

CHỦ TỊCH 
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