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NGHỊ QUYẾT
Về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2021
và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN THỊ TRẤN KÔNG CHRO
KHÓA VII, KỲ HỌP THỨ TƯ
Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi, bổ
sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa
phương năm 2019;
Căn cứ Quyết định số:1744 /QĐ-UBND ngày 21/12/2021 của UBND huyện
Kông Chro về việc giao dự toán thu, chi ngân sách năm 2022 cho các xã, thị trấn
và công văn số 806/TB-TCKH, ngày 21/12/2021 của Phòng Tài chính – Kế hoạch
huyện Kông Chro về thông báo các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2022
Căn cứ Nghị quyết số 68 -NQ/ĐU ngày 24/12/2021 của Đảng uỷ thị trấn về
chỉ tiêu, nhiệm vụ 2022
Sau khi xem xét các báo cáo của Thường trực HĐND thị trấn, UBND thị
trấn; thông báo của Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị trấn; báo cáo thẩm tra
số 21/BC-BKTXH ngày 22/12/2021 của Ban Kinh tế - xã hội HĐND thị trấn và ý
kiến thảo luận, thống nhất của các vị đại biểu HĐND thị trấn tại kỳ họp thứ Tư,
Hội đồng nhân dân thị trấn khoá VII.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. Hội đồng nhân dân thị trấn nhất trí báo cáo số 2436/BC-UBND ngày
08/12/2021 của Ủy ban nhân dân thị trấn về tình hình thực hiện nhiệm vụ năm
2021 và kế hoạch giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm 2022.
Trong năm 2021, kinh tế - xã hội trên địa bàn có nhiều chuyển biến tích cực;
dưới sự lãnh đạo chỉ đạo của UBND huyện, Đảng uỷ thị trấn và sự phấn đẩu nổ lực
của toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn nên tình hình phát triển kinh tế - xã hội
nhìn chung được giữ vững, ổn định, công tác xây dựng hệ thống chính trị được
củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả hơn. Nhìn chung, các chỉ tiêu Nghị
quyết đề ra, cơ bản đều đạt (đạt 13/14 chỉ tiêu); thu ngân sách địa phương vượt chỉ
tiêu huyện giao; công tác giảm nghèo được thực hiện đảm bảo đã từng bước nâng
cao đời sống nhân dân; công tác phòng chống các loại dịch bệnh và công tác tiêm

2
Covid- 19 được quan tâm chỉ đạo kịp thời. Các chế độ chính sách được thực hiện
đầy đủ, kịp thời. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt.
Trật tự an toàn xã hội, an toàn giao thông được giữ vững, ổn định. Công tác cải
cách hành chính được quan tâm thực hiện tốt.
Bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số tồn tại, hạn chế: Tình hình
sản xuất của nhân dân còn nhiều khó khăn, sản phẩm nông nghiệp làm ra bán giá
không ổn định trong khi giá vật tư nông nghiệp để đầu tư sản xuất cao, thời tiết
nắng hạn kéo dài, dịch bệnh Covid-19 ở người, dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu
bào gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân. Một bộ phận nhân dân chấp hành
pháp luật đất đai, xây dựng, bảo vệ môi trường chưa tốt. Trong năm 2021, tỷ lệ
người dân tham gia bảo hiểm không đạt so với kế hoạch do có sự thay đổi điều
chỉnh phân loại theo Quyết định 861/QĐ-TTg ngày 04/6/2021 của Thủ tướng
Chính phủ về phê duyệt danh sách các xã khu vực I, II, III thuộc vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025. Tình hình gây mất an ninh trật
tự, nạn trộm cắp tài sản trong dân vẫn còn; vi phạm an toàn giao thông xảy ra
nhiều nhất là lứa tuổi thanh niên. Công tác tham mưu của một số cán bộ, công
chức chuyên môn còn chậm trong việc xây dựng Kế hoạch, văn bản chỉ đạo và
thực hiện còn hạn chế như: ban hành kế hoạch phòng chống bệnh Viêm da nổi cục
ở trâu bò còn chậm; công tác quản lý trật tự xây dựng trên địa bàn chưa chặt chẽ,
chậm khắc phục; thực hiện chưa nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19;
không tổ chức Đại hội thể dục thể thao theo thời gian quy định; công tác quản lý
hành lang an toàn giao thông còn hạn chế; nắm tình hình dư luận xã hội chưa kịp
thời.
Điều 2. Mục tiêu và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu năm 2022
1. Mục tiêu
Tập trung thực hiện có hiệu quả mục tiêu vừa phòng, chống dịch bệnh, vừa
phát triển kinh tế - xã hội; phát huy thế mạnh, khai thác tiềm năng, huy động mọi
nguồn lực cho phát triển, tiếp tục duy trì tăng trưởng kinh tế, tăng cường các giải
pháp an sinh xã hội, chăm lo công tác giáo dục, văn hóa - xã hội, xây dựng đời
sống tinh thần lành mạnh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng
cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên tai, ứng
phó với biến đổi khí hậu, công tác cải cách hành chính. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ
và đồng bộ hơn, phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị, sự đóng góp
tích cực của nhân dân trong xây dựng và phát triển thị trấn.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu
2.1. Các chỉ tiêu kinh tế
(1) Tổng diện tích gieo trồng: 3.977,5ha
(2) Tổng sản lượng lương thực: 5.537,12 tấn, trong đó thóc 505,72 tấn.
(3) Diện tích rau, hoa, cây ăn quả: 857,5 ha, trong đó: Rau các loại: 810 ha,
cây ăn quả 47,5 ha.
(4) Diện tích cây dược liệu: 6,5 ha.

3
(5) Tổng đàn gia súc: 8.074 con.
(6) Tổng diện tích thuỷ sản: 10,6ha (diện tích nuôi trồng 4,1ha; diện tích khai
thác tự nhiên 6,5ha)
(7) Tổng thu ngân sách trên địa bàn được hưởng: 1.614.000.000 đồng.
(8) Tổng chi ngân sách thị trấn: 4.204.951.000 đồng.
2.2. Các chỉ tiêu văn hoá xã hội
(9) Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1%.
(10) Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều 2021 – 2025) còn
30,2%; mức giảm tỷ lệ hộ nghèo 5%.
(11) Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 47,53%.
(12) Tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đến trường: 99%.
(13) Duy trì sĩ số học sinh đạt: 98%.
(14) Đăng ký gia đình văn hoá đạt: 85%.
(15) Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế: 85,09%.
(16) Công tác tuyển quân đạt 100%
Điều 3. Các giải pháp, biện pháp chủ yếu:
1.Trên lĩnh vực kinh tế
- Chú trọng chuyển đổi cơ cấu kinh tế, giảm tỷ trọng trong lĩnh vực nông
nghiệp, tăng tỷ trọng trong lĩnh vực thương mại và dịch vụ. Làm tốt công tác đẩy
mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, đưa giống cây trồng, vật nuôi có
năng suất cao nhân ra diện rộng để tăng năng suất, chất lượng giá trị kinh tế trên
một đơn vị diện tích cây trồng, nhất là trong đồng bào dân tộc thiểu số. Tăng
cường cử cán bộ trực tiếp xuống tổ dân phố để giúp đỡ, hướng dẫn cách chăm sóc
cây trồng, vật nuôi cho nhân dân, tăng cường chủ động phòng chống các loại dịch
bệnh ở cây trồng, vật nuôi nhất là trong mùa mưa. Chú trọng việc tuyên truyền vận
động nhân dân chuyển đổi cây trồng phù hợp với thổ nhưỡng ở địa phương mình.
Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển đàn gia súc cả về số lượng và chất lượng,
đặc biệt chú trọng công tác lai tạo đàn bò.
- Tập trung quản lý, khai thác có hiệu quả công trình thuỷ lợi trên địa bàn; tận
dụng triệt để nguồn nước để phục vụ sản xuất và sinh hoạt của nhân dân, tránh lãng
phí nguồn nước.
- Chú trọng các nguồn đầu tư, các dự án triển khai trên địa bàn, tranh thủ các
nguồn vốn, tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn sản xuất, ổn định cuộc sống góp
phần ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên toàn thị trấn.
- Tăng cường hiệu quả công tác quản lý, bảo vệ rừng, tài nguyên khoáng sản,
môi trường; trật tự xây dựng trên địa bàn.
- Thực hiện thu, chi ngân sách đúng quy định, hiệu quả và tiết kiệm chú trọng
đến việc quản lý chặt chẽ việc thu chi các quỹ vận động trong nhân dân. Hoàn
thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2022.
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2. Về văn hóa - xã hội:
Quản lý tốt cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy và học của các trường, quan tâm
đúng mức công tác giáo dục đưa con em tới trường đúng độ tuổi đạt 98% trở lên.
Trạm y tế thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, y tế dự phòng trên
địa bàn, chăm sóc tốt sức khoẻ cho nhân dân, thực hiện tốt các biện pháp phòng
chống dịch bênh như: dịch sốt xuất huyết, dịch Covid - 19. Thực hiện tốt chính
sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho các đối tượng chính sách, người nghèo, trẻ em
dưới 6 tuổi. Quan tâm thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng chính
sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người đồng bào dân
tộc thiểu số.
Tập trung công tác giảm nghèo nhất là đối với đồng bào dân tộc thiểu số, các
gia đình chính sách. Vận động các hộ nghèo, hộ cận nghèo chưa vay vốn tham gia
vay vốn để sản xuất, thoát nghèo bền vững.
Tăng cường các hoạt động thông tin, truyền thông, phổ biến kịp thời các chủ
trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước đến người dân, công
tác tuyên truyền giảm thiểu tình trạng tảo hôn trong đồng bào dân tộc thiểu số. Đẩy
mạnh việc “học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chính Minh”;
phong trào ''Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa khu dân cư "... Tăng
cường các biện pháp phòng chống các tệ nạn xã hội, xây dựng môi trường sống
lành mạnh, an toàn. Làm tốt công tác bảo tồn, phát huy có hiệu quả những giá trị
bản sắc văn hoá dân tộc
3. Giữ vững quốc phòng “an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội:
- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng và an ninh,
giữ vững ổn định chính trị trật tự xã hội trong mọi tình huống. Tuyên truyền vận
động thanh niên thực tốt Luật nghĩa vụ quân sự, chấp hành lệnh nhập ngũ hàng
năm đạt 100%. Hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa
phương được giao. Chuẩn bị tốt cho công tác diễn tập phòng thủ năm 2022.
- Thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa Công an và Quân sự.
- Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và nhân dân thực hiện
quyết liệt, tạo chuyển biến tích cực trong công tác đấu tranh phòng, chống, trấn áp
các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, đảm bảo các chỉ tiêu về trật tự an toàn giao thông,
phòng chống cháy nổ; nâng cao chất lượng hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an
ninh Tổ quốc, tố giác tội phạm, quản lý tốt địa bàn; không để xảy ra trọng án trên
địa bàn.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ bién cho nhân dân về phương thức,
thủ đoạn hoạt động của các loại đối tượng, các loại tội phạm, tệ nạn xã hội để nâng
cao cảnh giác và cùng tham gia phòng, chống tội phạm; vận động nhân dân giao
nộp các loại vũ khí tàng trữ, sử dụng trái phép.
4.Cải cách hành chính:
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình cải cách hành; thực hiện đúng
theo các quy trình thủ tục của cấp trên ban hành nhằm tạo điều kiện thuận lợi tối đa
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cho người dân về thực hiện các thủ tục hành chính trong thời gian nhanh nhất.
Thực hiện cơ chế một cửa liên thông trong giải quyết các việc liên quan đến người
dân; tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết hành chính.
- Quyết liệt thực hiện công tác điều hành của chính quyền, tăng cường lãnh
đạo công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính; trách nhiệm người đứng đầu nhằm
khuyến khích “dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm”; xác lập rõ ràng, cụ thể
hơn nữa trách nhiệm của đơn vị, cá nhân trong thực hiện nhiệm vụ được giao trên
cơ sở xác định rõ cá nhân, đơn vị chủ trì, cá nhân, đơn vị phối hợp trong từng công
việc cụ thể.
- Đảm bảo 100% cán bộ, công chức sử dụng hộp thư công vụ và hệ thống
điều hành và quản lý văn bản; tăng cường hơn nữa trong việc sử dụng chữ ký số
trong hoạt động của cơ quan.
- Thực hiện nghiêm chế độ tiếp công dân, đối thoại, giải quyết những vấn đề
bức xúc, kiến nghị của công dân, đẩy nhanh tiến độ giải quyết các đơn thư khiếu
nại, tố cáo của công dân. Đặc biệt là tập trung giải quyết những vấn đề bức xúc của
nhân dân trong các kỳ họp tiếp xúc cử tri.
- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật phổ biến luật phòng,
chống tham nhũng. Luật thực hành tiết kiệm, chống lãng phí và các văn bản quy
phạm pháp luật có liên quan đến phòng, chống tham nhũng cho đội ngũ cán bộ,
công chức và nhân dân.
Điều 4. Tổ chức thực hiện
1. Giao Ủy ban nhân dân thị trấn tổ chức thực hiện Nghị quyết này.
2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân và các đại
biểu Hội đồng nhân dân thị trấn giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.
3. Ủy ban MTTQ và các đoàn thể thị trấn vận động các tầng lớp nhân dân
thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Hội đồng nhân dân thị trấn.
4. Hội đồng nhân dân thị trấn kêu gọi toàn thể cán bộ, nhân dân trên địa bàn
phát huy kết quả đạt được trong năm 2021, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân thị trấn khóa VII, kỳ họp lần thứ
Tư thông qua ngày 28/12/2021 và có hiệu lực kể từ ngày thông qua./.
Nơi nhận:
- Như Điều4;
- HĐND huyện;
- Lãnh đạo ĐU thị trấn;
- Đại biểu HĐND thị trấn;
- Các Ban HĐND thị trấn;
- Lưu VT.
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