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NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, 

 đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2022 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN BA BỂ 

 HO  XX,    H P THỨ NĂM 

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

Căn cứ 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 Luật Giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20/11/2015; 

Căn cứ Quyết định số 2388/QĐ-UBND ngày  08/12/2021 của UBND tỉnh 

Bắc Kạn về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; 

Căn cứ Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 16/12/2021 của Ban chấp hành Đảng 

bộ huyện Ba Bể về nhiệm vụ năm 2022; 

 au khi xem x t Báo cáo số 739/BC-UBND ngày 16/12/2021 của UBND 

huyện về công tác chỉ đạo, điều hành; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2021; nhiệm vụ và giải pháp phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh năm 2022; Tờ trình số 

174/TTr-UBND ngày 16/12/2021 của UBND huyện; các Báo cáo th m tra của Ban 

Kinh tế - Xã hội, Ban Pháp chế và tổng hợp ý kiến thảo luận của đại biểu Hội đồng 

nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

 Điều 1. Tán thành báo cáo của UBND huyện về công tác chỉ đạo, điều hành; 

tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an 

ninh năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 2022 và các báo cáo tiếp thu, giải trình của 

UBND huyện. 

I. MỤC TIÊU VÀ C C CHỈ TIÊU CHỦ YẾU TRONG PH T TRIỂN 

 INH TẾ - XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG VÀ AN NINH NĂM 2022 

1. Mục tiêu tổng quát 

Bám sát mục tiêu của kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025. 

Khai thác tốt các tiềm năng, thế mạnh, huy động có hiệu quả mọi nguồn lực nhằm 

phát triển kinh tế nhanh, bền vững. Tập trung phát triển, nâng cao giá trị kinh tế 

trong sản xuất nông - lâm nghiệp, từng bước phát triển nông nghiệp công nghệ cao, 

sản xuất hàng hoá. Phát triển công nghiệp chế biến, nhất là chế biến sau thu hoạch. 
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Phát triển du lịch có thế mạnh trên địa bàn huyện, xây dựng kết cấu hạ tầng phục 

vụ cho phát triển du lịch. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân, nhất 

là khu vực nông thôn, chú trọng giảm nghèo nhanh và bền vững. Làm tốt công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Thực hiện quyết liệt cải cách hành chính, tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương trong thực thi công vụ. Đẩy mạnh phòng chống tham 

nhũng, lãng phí. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường 

củng cố quốc phòng và an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

2. Một số chỉ tiêu chủ yếu 

2.1. Các chỉ tiêu kinh tế 

a) Thu ngân sách: Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt: 46,5 tỷ đồng.  

b) Nông, lâm nghiệp, thủy sản 

- Bình quân lương thực trên đầu người/năm: 580 kg. 

- Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa kém hiệu quả sang cây có 

giá trị kinh tế cao tăng thêm 20 ha. 

- Cây chất bột: 225 ha (trong đó: Cây khoai tây là 10 ha, cây khoai lang là 50 

ha, cây khoai môn là 10 ha, cây dong riềng là 150 ha). 

- Cây rau, đậu các loại: 600 ha (trong đó: cây rau là 420 ha, đậu các loại là 30 

ha, bí thơm 150 ha). 

- Cây công nghiệp: 919 ha (trong đó: đậu tương 70 ha, lạc 60, thuốc lá 02 ha, 

mía 10 ha, gừng 18 ha, nghệ 20 ha, cây chè diện tích duy trì 739 ha). 

- Cây ăn quả (phấn đấu diện tích trồng mới): 90 ha cây cam, quýt; 85 ha cây 

hồng không hạt; 47 ha cây chuối. 

- Chăn nuôi:  

+ Đại gia súc: tổng số 16.585 con.  

+ Lợn: tổng số 85.900 con. 

+ Dê: tổng số 9.140 con. 

+ Gia cầm: tổng số 627.912 con. 

+ Sản lượng thịt hơi các loại đạt 5.717 tấn. 

+ Phát triển chăn nuôi trang trại quy mô vừa và nhỏ: 02 mô hình (chăn nuôi 

đại gia súc 01 mô hình, chăn nuôi lợn 01 mô hình). 

+ Phát triển chăn nuôi theo chuỗi liên kết: 01 mô hình. 

- Diện tích rừng trồng: 420 ha (trồng cây phân tán 100 ha; trồng lại rừng sau 

khai thác 300 ha; trồng theo các CT, DA khác 20 ha). 

- Tỷ lệ che phủ rừng: 68,5%. 

c) Tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư XDCB các nguồn đạt trên 90%. Riêng đối với 

nguồn vốn của Trung ương, của tỉnh không được phép kéo dài hoặc chuyển nguồn 

sang năm 2023 (nếu có): Giải ngân đạt 100% kế hoạch vốn giao. 

d) Thành lập hợp tác xã (HTX): Thành lập mới HTX: 03 HTX. 

e) Xây dựng nông thôn mới (NTM) 

- Số xã đạt chuẩn NTM nâng cao: 01 xã. 
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- Số xã đạt chuẩn NTM tăng thêm: 01 xã. 

- Số thôn đạt chuẩn NTM: 12 thôn. 

- Tổng số xã đạt chuẩn NTM (lũy kế): 05 xã. 

- Tỷ lệ số xã đạt chuẩn NTM: 35,7%. 

- Số sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên: 08 sản phẩm. 

f) Thu hút khách du lịch: Thu hút khách du lịch trong năm: 100 nghìn lượt 

khách. 

2.2. Các chỉ tiêu văn hóa - xã hội 

a) Giáo dục và Đào tạo 

- Số trường đạt chuẩn quốc gia: 01 trường. 

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS: 99%. 

- Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT trên 90%. 

b) Y tế 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1%. 

- Giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em dưới 5 tuổi: 11%. 

- Tỷ lệ trẻ em được tiêm chủng đầy đủ: 100%. 

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên 95%. 

c) Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Số lao động được đào tạo và giải quyết việc làm: 1.000 người. 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn đa chiều: 2,5-3%. 

- Số xã, thị trấn đạt tiêu chuẩn phù hợp với trẻ em: 15 xã, thị trấn. 

d) Văn hóa 

- Tỷ lệ số hộ đạt gia đình văn hóa: 88%. 

- Tỷ lệ khu dân cư văn hóa: 86%. 

- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa: 94%. 

2.3. Tài nguyên và môi trường 

- Tỷ lệ thu gom, xử lý rác, chất thải rắn tại trung tâm huyện: 100%. 

- Tỷ lệ thu gom, xử lý rác, chất thải rắn sinh hoạt tại các xã trên 40%. 

- Tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh: 98,5%. 

- Tỷ lệ hộ dân được sử dụng điện lưới quốc gia: 98%. 

2.4. Quốc phòng và an ninh 

- Chỉ tiêu tuyển quân đạt: 100%. 

- Diễn tập chiến đấu phòng thủ và diễn tập phòng thủ dân sự: 04 xã. 

- Động viên quân nhân dự bị, bồi dưỡng kiến thức QP-AN cho các đối tượng: 

100%. 

- Tỷ lệ khám phá án từ 80% trở lên. 

- Tỷ lệ khám phá án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng từ  90% trở 

lên. 
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- Tỷ lệ số vụ tội phạm về trật tự xã hội giảm từ 5% trở lên. 

- Kiềm chế, giảm tai nạn giao thông: Giảm cả 3 tiêu chí. 

2.5. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính 

- Tỷ lệ cơ quan hành chính nhà nước có cơ cấu công chức, viên chức phù hợp 

với vị trí việc làm: 97%. 

- Tỷ lệ cán bộ, công chức cấp xã có trình độ chuyên môn từ trung cấp trở lên: 

98%. 

- Tỷ lệ cung cấp dịch vụ công trực tuyến toàn huyện theo mức độ 4 trên 82%. 

II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ, GIẢI PH P CHỦ YẾU 

Xây dựng và triển khai kế hoạch, chương trình hành động của UBND huyện 

trong chỉ đạo điều hành thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng - an 

ninh và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022 ngay từ đầu năm trong đó tập trung 

một số giải pháp cụ thể như sau: 

1. Về phát triển kinh tế 

1.1. Sản xuất nông, lâm nghiệp 

- Triển khai thực hiện Đề án phát triển sản xuất một số cây trồng, vật nuôi có 

thế mạnh trên địa bàn huyện Ba Bể, giai đoạn 2021-2025 và Đề án tái cơ cấu nông 

nghiệp. Khuyến khích chuyển đổi đất trồng lúa, ngô sang cây trồng có giá trị kinh 

tế cao, số còn lại canh tác lúa, ngô hết diện tích để đảm bảo an ninh lương thực. 

Duy trì và cải tạo, chăm sóc nâng cao năng xuất các cây ăn quả hiện có; khai thác 

có hiệu quả và duy trì diện tích nuôi ao, ruộng, hồ và thể tích nuôi cá lồng; nâng 

cao chất lượng các vùng sản xuất tập trung, các sản phẩm đặc trưng như bí xanh 

thơm. 

- Phát triển các chuỗi liên kết đã và đang hình thành, đi vào chiều sâu, phát 

triển bền vững. Tiếp tục tuyên truyền và khuyến khích thành lập mới hợp tác xã, tổ 

hợp tác trong các lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản. Ưu tiên ứng dụng khoa 

học công nghệ, nâng cao tỷ lệ cơ giới vào sản xuất để nâng cao năng suất, chất 

lượng, hạ giá thành sản phẩm, kết hợp với thực hiện chương trình OCOP nhằm đẩy 

mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá và tìm kiếm thị trường tiêu thụ 

sản phẩm; nghiên cứu, lựa chọn các sản phẩm làng nghề tiêu biểu để xây dựng 

thương hiệu, tạo thuận lợi cho tiêu thụ nông sản. Đẩy mạnh công tác trồng, chăm 

sóc và bảo vệ rừng, tăng cường công tác phòng chống cháy rừng; triển khai có hiệu 

quả Chỉ thị số 13-CT/TW ngày 12/01/2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh 

đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ và phát triển rừng và Nghị quyết số 

71/NQ-CP ngày 08/8/2017 của Chính phủ về ban hành Chương trình hành động 

của Chính phủ thực hiện Chỉ thị 13-CT/TW; Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý 

các hoạt động khai thác, vận chuyển và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép trên 

địa bàn huyện Ba Bể (đối với lĩnh vực lâm sản). 

- Đẩy mạnh Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, chú 

trọng duy trì chất lượng toàn diện các tiêu chí nông thôn mới của các xã đã được 

công nhận đảm bảo bền vững; đồng thời, nâng cao chất lượng thực hiện các tiêu 
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chí nông thôn mới đối với các xã còn lại; lồng ghép các nguồn vốn để thực hiện 

các tiêu chí xã nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao và xây dựng thôn nông 

thôn mới; tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư  

cho nông nghiệp, nông thôn gắn với bảo vệ môi trường sinh thái; Đẩy mạnh công 

tác tuyên truyền, huy động sự tham gia của cả hệ thống chính trị và toàn thể nhân 

dân trong xây dựng nông thôn mới. 

1.2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp 

Tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, đặc 

biệt là các sản phẩm công nghiệp có lợi thế của huyện như: Chế biến nông, lâm 

sản, khai thác và chế biến khoáng sản, vật liệu xây dựng... 

Phối hợp với các ngành của tỉnh triển khai công tác chuẩn bị đầu tư hạ tầng 

cụm công nghiệp theo chủ trương đầu tư đã được HĐND tỉnh phê duyệt, tạo tiền 

đề cho thu hút các nhà đầu tư vào khu vực công nghiệp của huyện để phát huy các 

lợi thế về nguyên liệu có sẵn ở địa phương, thu hút nhiều lao động. 

1.3. Xây dựng cơ bản 

Sử dụng có hiệu quả và đúng mục đích các nguồn vốn đầu tư của Trung ương, 

của tỉnh, của huyện; phân bổ vốn ngân sách đúng quy định. Thực hiện tốt các quy 

định về quản lý tài chính, quản lý đầu tư và xây dựng để đảm bảo tiến độ, chất 

lượng công trình, chống thất thoát, lãng phí. 

1.4. Phát triển thương mại, dịch vụ, du lịch 

Đẩy mạnh phát triển các ngành dịch vụ. Ưu tiên phát triển dịch vụ thương mại, 

vận tải; nâng cao chất lượng các dịch vụ thông tin và truyền thông. Khuyến khích 

phát triển thương mại tư nhân, chợ kinh doanh tổng hợp, gắn với chuyển đổi mô 

hình quản lý chợ; mạng lưới dịch vụ cung ứng vật tư, kỹ thuật và khoa học công 

nghệ; dịch vụ nông nghiệp, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm; phát triển 

dịch vụ ăn uống, vui chơi, giải trí, cung ứng xăng dầu. Khuyến khích, hỗ trợ các 

dịch vụ quảng bá thương hiệu sản phẩm địa phương, đẩy mạnh các hoạt động xúc 

tiến thương mại và xuất khẩu lao động. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát 

thị trường chống buôn lậu, gian lận thương mại. 

Triển khai Đề án phát triển du lịch trên địa bàn huyện Ba Bể giai đoạn 2021 - 

2025.  Tăng cường nguồn vốn đầu tư cho phát triển du lịch; đầu tư, xây dựng điểm 

thu phí với hệ thống nhà tiếp đón, bến để xe và các công trình phụ trợ khác; quy 

hoạch, đầu tư, xây dựng điểm bán hàng lưu niệm... Quan tâm công tác bảo vệ môi 

trường Hồ Ba Bể, xây dựng các công trình vệ sinh công cộng tại khu vực bến 

thuyền và các điểm du lịch, thực hiện thu gom, xử lý rác thải sinh hoạt khu vực 

xung quanh Hồ Ba Bể. Quản lý tốt hoạt động của các xuồng chở khách, hoạt động 

bán hàng. Đa dạng hóa các sản phẩm du lịch; kết hợp với các cấp, các ngành, các 

đơn vị kinh doanh lĩnh vực du lịch nghiên cứu, mở mới các sản phẩm du lịch gắn 

với những thế mạnh của địa phương.  

1.5. Thu, chi ngân sách 

Thực hiện các chính sách nhằm tăng thu ngân sách trên địa bàn, hoàn thiện 

thủ tục và tổ chức đấu giá khu đất trụ sở cũ của huyện để đáp ứng nhu cầu chi đầu 



6 

 

tư phát triển. Huy động tối đa các nguồn lực bổ sung kịp thời vào ngân sách, tăng 

cường các biện pháp quản lý nguồn thu. Nâng cao hiệu quả quản lý chi ngân sách 

theo hướng tiết kiệm, đúng quy định, chống lãng phí, ưu tiên nguồn lực cho đầu tư 

phát triển và các chính sách an sinh xã hội, khắc phục hậu quả, thiên tai, dịch bệnh. 

1.6. Tài nguyên và môi trường 

Tăng cường công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên đất, tài nguyên nước, 

tài nguyên khoáng sản; quản lý tốt hoạt động khai thác, sản xuất vật liệu xây dựng, 

nguồn nước phục vụ sinh hoạt, sản xuất. Tiếp tục xây dựng, thực hiện tốt quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất và giải quyết các thủ tục hành chính liên quan đến đất 

đai. Quản lý chặt chẽ đất đã thu hồi để xây dựng các công trình công cộng, đất 

hành lang bảo vệ an toàn giao thông, đất được giao quản lý theo quy hoạch và tăng 

quản lý chặt chẽ việc san ủi đất trái phép, quản lý bảo vệ môi trường. Triển khai có 

hiệu quả Chỉ thị số 10-CT/TU ngày 24/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc 

tăng cường phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hoạt động khai thác, vận chuyển 

và chế biến khoáng sản, lâm sản trái phép. 

2. Về văn hóa - xã hội 

2.1. Giáo dục và đào tạo 

- Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của tỉnh về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; triển khai thực hiện Nghị quyết của 

Tỉnh ủy về phát triển giáo dục và đào tạo tỉnh Bắc Kạn giai đoạn 2021-2025 và kế 

hoạch thực hiện của UBND huyện. Tăng cường công tác rà soát, gắn bồi dưỡng 

chuyên môn nghiệp vụ với bồi dưỡng lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý 

giáo dục, giáo viên. Thực hiện có hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới, 

nâng cao chất lượng giáo dục. 

- Tiếp tục quan tâm đầu tư cơ sở vật chất cho các nhà trường, nhất là trang bị 

bổ sung thiết bị dạy học tối thiểu phục vụ thực hiện chương trình mới; các trường 

lớp học vùng sâu, vùng xa còn khó khăn và các trường học dự kiến đạt chuẩn quốc 

gia năm 2022. 

- Tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các xã, thị trấn đã đạt phổ cập giáo 

dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, đạt chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 3, chuẩn 

PCGDTHCS mức độ 3 và đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2. 

- Chủ động phòng chống dịch Covid-19 tại mỗi trường học, địa phương, có 

phương án linh hoạt để ứng phó với các tình huống xảy ra. 

2.2. Y tế 

Duy trì và nâng cao chất lượng các xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; 

chủ động phòng chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Đặc biệt là 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Triển khai tốt và có hiệu quả các chương 

trình/hoạt động y tế - dân số và đẩy mạnh lồng ghép trong việc thực hiện các hoạt 

động, các chương trình, dự án. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến dịch 

tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch đề ra. 
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Phấn đấu các trạm y tế đều có bác sĩ và nâng tỷ lệ bác sĩ/vạn dân; nâng cao 

chất lượng cung cấp dịch vụ khám, chữa bệnh tại các tuyến; nêu cao tinh thần, thái 

độ phục vụ người bệnh; thực hiện tốt nội quy, quy chế chuyên môn. 

2.3. Lao động - Thương binh và Xã hội 

Thực hiện kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; huy động và lồng ghép 

nguồn lực của Chương trình với các Chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình 

phát triển kinh tế - xã hội, sử dụng hiệu quả các nguồn lực để tập trung thực hiện 

mục tiêu giảm nghèo. Hướng dẫn người nghèo, hộ nghèo có kiến thức, kinh 

nghiệm trong lao động, sản xuất, chủ động vươn lên thoát nghèo, không trông chờ, 

ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước và xã hội, tuyên truyền kịp thời các cá nhân, mô 

hình, kinh nghiệm hay trong giảm nghèo bền vững. 

Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh bạch chính sách đối với 

người có công với cách mạng; đảm bảo triển khai thực hiện tốt quyền trẻ em; tiếp tục 

thực hiện tốt các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới; đẩy mạnh công tác phòng, chống 

tệ nạn xã hội. Thực hiện hoàn thành chỉ tiêu cai nghiện tập trung tỉnh giao. 

2.4. Thông tin, tuyên truyền, văn hóa, thể thao 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước và đẩy mạnh các hoạt động thông tin, 

tuyên truyền, văn hóa, thể dục, thể thao nhằm phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của 

đất nước và địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến các chủ 

trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sông văn hóa”, gắn với phong trào xây dựng 

nông thôn mới, đô thị thông minh. 

Tiếp tục thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình giải quyết TTHC hướng tới 

việc hiện đại hóa quy trình, đáp ứng điều kiện cung cấp thành dịch vụ công trực 

tuyến mức độ 3, 4. 

2.5. Công tác dân tộc, tôn giáo 

Thực hiện tốt các chương trình, dự án, các chính sách dân tộc; triển khai 

Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc 

thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 và năm 2022. Tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện tốt các chủ trương, 

đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, gìn giữ bản sắc văn hóa; 

triển khai thực hiện các chương trình phát triển kinh tế - xã hội với thực hiện giảm 

nghèo. 

Giải quyết kịp thời, đúng pháp luật những nguyện vọng chính đáng của các 

tín đồ tôn giáo. Tạo điều kiện cho các tôn giáo sinh hoạt ổn định, đúng quy định 

của pháp luật và tham gia phát triển kinh tế - xã hội góp phần gìn giữ ổn định an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.  

3. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính 

Sắp xếp, sử dụng, tuyển dụng, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức, 

viên chức phù hợp với bản mô tả công việc và khung năng lực của vị trí việc làm 

được phê duyệt. Tăng cường kiểm tra việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương của đội 
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ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi công vụ để phòng, chống tiêu cực 

và ngăn chặn tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp. 

- Tiếp tục sắp xếp cán bộ, công chức cấp xã dôi dư do sắp xếp đơn vị hành 

chính cấp xã. 

- Tiếp tục đẩy mạnh CCHC trên tất cả các lĩnh vực. Nâng cao chất lượng rà 

soát, đơn giản hóa TTHC; Chỉ đạo niêm yết công khai đầy đủ, kịp thời các TTHC 

theo quy định. Nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả 

giải quyết thủ tục hành chính của huyện; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin 

và dịch vụ bưu chính công ích trong giải quyết TTHC.  

- Tăng cường ứng dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 gắn với 

hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính của 

huyện; nâng cao chất lượng trang trang Thông tin điện tử của huyện đảm bảo cung 

cấp đầy đủ thông tin cho người dân, doanh nghiệp có nhu cầu tìm kiếm. 

4. Đảm bảo quốc phòng và an ninh  

Thực hiện có hiệu quả các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng về công tác quốc 

phòng và an ninh. Xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn 

dân và thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển chọn và 

gọi công dân nhập ngũ năm 2022, huấn luyện dân quân tự về đảm bảo 100% chỉ 

tiêu. 

Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia 

bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả, nhân 

rộng các mô hình quần chúng tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc. Đẩy mạnh phong 

trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc; chủ động nắm chắc tình hình, phát hiện và giải 

quyết kịp thời những vấn đề mới nảy sinh từ cơ sở, không để hình thành các tổ 

chức đối lập, các “điểm nóng”, xảy ra đột xuất, bất ngờ về an ninh trật tự; Đấu 

tranh, phòng ngừa, khám phá, kiềm chế sự gia tăng của các loại tội phạm; Thực 

hiện tốt việc tiếp nhận giải quyết tin báo tố giác tội phạm và kiến nghị khởi tố. 

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, quản lý chặt chẽ 

hoạt động xuất nhập cảnh, bảo vệ bí mật Nhà nước; thực hiện các giải pháp giảm 

thiểu tai nạn giao thông. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao UBND huyện chỉ đạo, tổ chức thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh năm 

2022. 

2. Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, Tổ đại biểu HĐND 

huyện, đại biểu HĐND huyện; HĐND và đại biểu HĐND các xã, thị trấn giám sát 

việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Đề nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên phối 

hợp chặt chẽ với các cơ quan chính quyền động viên kêu gọi cán bộ, chiến sĩ, nhân 

dân các dân tộc trong huyện phát huy các thành tích đã đạt được, nêu cao tinh thần 

tự lực, tự cường, thi đua lao động sản xuất, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, 

chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng và pháp luật của Nhà nước, phấn 
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đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng 

và an ninh năm 2022. 

Nghị quyết này được HĐND huyện Ba Bể khóa XX, kỳ họp thứ năm thông 

qua ngày 21 tháng 12 năm 2021./. 

 
Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- Thường trực HĐND, UBND tỉnh (B/c); 

- TTHU, TT HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện. 

- TT Đảng ủy, HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Cổng TTĐT huyện. 

- LĐVP. 

Gửi bản giấy: 

- Các vị Đại biểu HĐND huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành(không có HSCV) 

- Lưu: VT. 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Cao Minh Hải 

 

 

  

 

 

 

 


		haicm.bb@backan.gov.vn
	2021-12-22T11:31:06+0700


		vanphong.bb@backan.gov.vn
	2021-12-22T13:41:12+0700




