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Nhiệm kỳ 2020 - 2025

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện xây dựng chương trình 
hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ 
XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 với những nội dung chủ yếu sau:

I- MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Muc đích
Tạo sự thống nhất, đồng thuận của cấp ủy, các cấp, các ngành nhằm đạt kết 

quả cao nhất trong việc thực hiện những định hướng, các nhiệm vụ trọng tâm, đột 
phá mà Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, nhiệm 
kỳ 2020 - 2025 đã đề ra. Xác định các mục tiêu, nhiệm vụ để triển khai, thực hiện. 
Trên cơ sở đó, các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở thống nhất nhận thức, hành 
động và xây dựng kế hoạch thực hiện.

2. Yêu cầu
Bám sát và triển khai cụ thể hoá các mục tiêu, định hướng, nhiệm vụ trọng 

tâm, đột phá và các giải pháp trong Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà 
Giang lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 phù họp với điều kiện thực tiễn Đảng 
bộ huyện. Xác định rõ các nhiệm vụ chủ yếu, giải pháp cụ thể đe tập trung lãnh 
đạo, chỉ đạo thực hiện đảm bảo chất lượng, hiệu quả cao nhất, đưa nghị quyết vào 
cuộc sống. Tạo sự đồng bộ, chặt chẽ giữa công tác lãnh đạo với chỉ đạo, điều hành 
và tổ chức thực hiện chương trình. Quá trình tô chức thực hiện phải thường xuyên 
đôn đốc, kiểm tra, giám sảt, hướng dẫn, bổ sung, cập nhật những chủ trương, 
nhiệm vụ mới theo yêu cầu thực tiễn, đề cao tinh thần chủ động, quyết tâm, đối 
mới sáng tạo trong thực hiện nghị quyết.

II- NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Đối vói các chỉ tiêu, nhiệm vụ về công tác xây dựng Đảng và hệ thống 

chính trị
Tăng cường công tác xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và tổ chức. Chú 

trọng giáo dục đạo đức cách mạng, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong 
toàn Đảng bộ. Tiếp tục thực hiện tốt Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” gắn với 
thực hiện các Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII về công tác xây dựng,
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chỉnh đốn Đảng. Nêu cao tính tiên phong, gương mẫu, trách nhiệm nêu gương của 
cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền, cơ quan, đơn vị. 
Đấu tranh có hiệu quả các thông tin sai trái, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 
chuyển hoá” trong nội bộ. Xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp đủ 
phấm chất, năng lực, uy tín, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Triển 
khai thực hiện có hiệu quả Đề án số 02-ĐA/HU ngày 03/02/2021 của Ban Thường 
vụ Huyện uỷ về đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và tạo nguồn nhân lực 
của huyện giai đoạn 2021 - 2025. Phấn đấu đến năm 2025, tỷ lệ trưởng, phó các 
ban ngành của huyện có trình độ sau đại học đạt 30%, tỷ lệ cán bộ chủ chốt xã, thị 
trấn có trình độ trung cấp lý luận chính trị và trình độ chuyên môn đại học đạt 
100%. Thực hiện tốt công tác phát triển Đảng viên mới, gắn với bồi dưỡng lý luận 
chính trị cho đảng viên.

Lãnh đạo, chỉ đạo nghiêm túc việc quán triệt Điều lệ Đảng, các nghị quyết, 
chỉ thị, quyết định, quy định, kết luận của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính 
trị, Ban Bí thư, Tỉnh uỷ, cấp uỷ các cấp về công tác kiểm tra, giám sát. Nâng cao 
năng lực, kỹ năng lãnh đạo và tố chức thực hiện nhiệm vụ kiếm tra giám sát. Chỉ 
đạo triển khai Đề án số 03-ĐA/HU ngày 24/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ 
về nâng cao chất lượng, hiệu lực công tác kiếm tra, giám sát và thi hành kỷ luật 
Đảng giai đoạn 2021-2025 trong đảng bộ huyện. Duỵ trì tốt việc thực hiện đối 
thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền với cán bộ và nhân dân, 
giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng, lãng 
phí. Phối họp chặt chẽ công tác kiểm tra của Đảng với hoạt động giám sát của 
HĐND các cấp, thanh tra của nhà nước và giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận 
Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội.

Chú trọng triển khai công tác dân vận của hệ thống chính trị thông qua việc 
đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “dân vận khéo” gắn với xây dựng Nông 
thôn mới, thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên 
phải thật sự gần, sát, hiểu và có trách nhiệm với nhân dân. Tiếp tục duy trì hiệu quả 
hoạt động của các khối dân vận, tổ dân vận thôn, tố dân phố. Phát huy dân chủ trong 
Đảng, hệ thống chính trị và trong xã hội, tạo sự đồng thuận cao trong các tầng lóp 
nhân dân, củng cố khối đại đoàn kết các dân tộc. Vận động cán bộ, đảng viên và nhân 
dân tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng và nhân rộng các mô 
hình hoạt động hiệu quả. Nâng cao chất lượng tham mưu về công tác dân tộc, quản 
lý tôn giáo.

Tập trung lãnh đạo thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và 
bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn 
huyện đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu, đúng luật và chỉ đạo của Tỉnh. Tô chức các kỳ 
họp HĐND huyện theo quy định, thực hiện linh hoạt, đôi mới các hình thức tiêp 
xúc cử tri như: Tiếp xúc tại hộ gia đình, khu dân cư, tiếp xúc trực tiếp và tố chức 
tiếp xúc cử tri trên trang thông tin điện tử của huyện; Tăng cường giám sát, khảo 
sát việc thực hiện các chương trình, mục tiêu phát triến kinh tế - xã hội gắn với 
giám sát kết quả giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Phát huy sự chủ động, 
linh hoạt, sáng tạo trong quản lý và điều hành của ủy ban nhân dân huyện, xã. 
Triên khai kịp thời, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyêt, chỉ đạo của UBND 
tỉnh, Huyện ủy, HĐND huyện thành các chương trình, kê hoạch, phương án đê



triển khai thực hiện; chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ 
phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh trên địa bàn 
huyện. Duy trì chế độ làm việc theo Quy chế gắn với phân công nhiệm vụ cụ thể 
trong Thường trực, Thành viên UBND huyện, các ngành chuyên môn, các xã, thị 
trấn. Thực hiện tốt hoạt động tiếp dân, kịp thời giải quyết các phản ảnh, đề nghị 
của nhân dân. Đấy mạnh công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông 
tin phục vụ hành chính và tiêp tục triển khai cải cách thủ tục hành chính theo mô 
hình một cửa, một cửa liên thông. Nâng cao chất lượng công vụ, chú trọng việc 
nâng cao hiệu quả làm việc và đổi mới lề lối tác phong của cán bộ, đảng viên trong 
thực hiện nhiệm vụ.

Tiếp tục đổi mới phương thức, nội dung hoạt động của ủy ban Mặt trận Tổ 
quốc và các tố chức chính trị - xã hội phù họp với nhiệm vụ của địa phương. Phát 
huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, tham gia xây dựng Đảng, chính quyền 
của các tô chức chính trị xã hội. Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đổi với 
Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội. Tập trung lãnh đạo và định hướng hoạt 
động của Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội với cơ sở với qua phong trào 
“mỗi tuần mỗi đoàn thể làm một việc cụ the ở thôn”, đa dạng hóa các hình thức tập 
hợp nhân dân, nhất là chức sắc các tôn giáo, đồng bào các dân tộc thiểu số. Thực 
hiện hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, đặc biệt là cuộc 
vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Thực 
hiện có hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây 
dựng chính quyền, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, giữ vững ổn 
định chính trị, tăng cường mối quan hệ giữa Đảng với nhân dân.

2. Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển kinh tế, xây dựng nông 
thôn mói

2.1. Tập trung phát triển kinh tế theo định hướng phát triển bền vững
Lồng ghép các nguồn vốn hỗ trợ đầu tư từ ngân sách Trung ương (các 

chương trình mục tiêu quốc gia, các chương trình dự án đang triến khai trên địa 
bàn). Tiếp tục phối họp với sở ngành của tỉnh triến khai các công trình đang đầu tư 
dở dang, bổ sung danh mục và mức bố trí vốn đầu tư đối với công trình khởi công 
mới từ các chương trình, dự án của Chính phủ. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn cân 
đối ngân sách địa phương hàng năm được phân cấp gắn với triến khai thực hiện 
các giải pháp tăng thu ngân sách. Huy động nguồn vốn đầu tư từ doanh nghiệp; 
Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư. Quan tâm việc thu hút đầu tư các 
dự án thủy điện trên địa bàn huyện. Chủ động phối hợp với các sở ngành của tỉnh 
đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công và hoàn thành đưa vào khai thác 
thương mại đóng góp phần lớn cho nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước. Bô trí lông 
ghép các nguồn lực và mời gọi các nhà đầu tư có tiềm năng đến tham gia đầu tư 
xây dựng các nhà máy chế biến nông sản, chợ đầu mối... đã được quy hoạch. Triên 
khai thực hiện có hiệu quả Đồ án số 05-ĐA/HU ngày 26/02/2021 của Ban Thường 
vụ Huyện uỷ về huy động nguồn vốn cho đầu tư phát triển và tăng thu ngân sách 
nhà nước trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021 - 2025.

Tiếp tục quy hoạch, đầu tư, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa tại khu trung tâm 
huyện và các xã. Bố trí họp lý các nguồn vốn đầu tư hỗ trợ và lồng ghép các
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chương trình dự án đang có hiệu lực để phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng, nhất là 
các hạng mục thiết yếu phù hợp với văn hóa truyền thống và cảnh quan thiên nhiên 
của huyện.

2.2. Phát triển nông nghiệp đặc trưng theo chuỗi giá trị
Phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 05- 

NQ/TU ngày 14/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về cải tạo vườn tạp, 
phát triến kinh tế vườn hộ đế tạo sinh kế cho người dân, giảm nghèo bền vững, giai 
đoạn 2021 - 2025. Tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, chuyển đổi các 
loại cây trồng sang các giống cây có năng xuất, chất lượng; ưu tiên ưu tiên các loại 
nông sản lợi thế, có giá trị kinh tế, tỷ lệ trao đoi hàng hoá cao. Tập trung phát triển 
các sản phấm chè Shan tuyết chất lượng cao. Sản xuất các sản phấm có sự khác 
biệt, có tính đặc trưng cao đảm bảo các tiêu chuấn an toàn, chất lượng nhằm làm 
tăng giá trị trong chuỗi sản phấm. Thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 06-NQ/HƯ 
ngày 03/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khóa XXI về nâng cao giá trị 
chè Shan tuyết cổ thụ huyện Hoàng Su Phì giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 
2030. Thu hút các tổ chức, doanh nghiệp đầu tu vào sản xuất, chế biến các sản 
phẩm nông nghiệp, đặc biệt là sản xuất, chế biến chè. Tiếp tục thực hiện chương 
trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP) theo hướng đa dạng về mẫu mã, nâng cao chất 
lượng sản phẩm. Thực hiện đổi mới các mô hình sản xuất, mô hình chế biến sản 
phẩm, ứng dụng công nghệ tiên tiến, hiện đại vào sản xuất, chế biến sản phấm 
nông nghiệp. Đẩy mạnh phát triến chăn nuôi theo quy mô hộ gia đình, đồng thời 
quan tâm, hỗ trợ nhân rộng các mô hình chăn nuôi theo hướng gia trại, trang trại. 
Tiến hành cải tạo đàn giống trâu, bò, dê và tái đàn, phát triến giống lợn đen bản 
địa. Hỗ trợ kiến thức chăn nuôi và tạo mối liên kết tiêu thụ sản phẩm cho người 
dân. Nâng cao tỷ lệ trao đối, xuất bán gia súc trong chăn nuôi.

Chỉ đạo triển khai thực hiện Đồ án số 07-ĐA/HƯ ngày 26/02/2021 của Ban 
Thường vụ Huyện uỷ về quản lý, bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2021-2025. 
Xây dựng các kế hoạch trồng rừng hàng năm, đồng thời chủ động dự báo và có 
phương án phòng cháy, chữa cháy rừng hiệu quả. Theo dõi và quản lý chặt chẽ 
diễn biến rừng, đất lâm nghiệp. Vận động cán bộ, nhân dân tích cực trồng, chăm 
sóc, bảo vệ rừng, nhất là đối với các rừng nguyên sinh, rừng đầu nguồn; nâng tỷ lệ 
che phủ rừng đến năm 2025 đạt 57%. Tiếp tục nghiên cứu, ưu tiên phát triển các 
loại cây dược liệu phù họp với đặc diêm tự nhiên, thô nhưỡng địa phương.

2.3. Tập trung xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ, trọng tâm; 
xây dựng nông thôn mới theo hướng phù họp với địa hình đôi núi, bên vữnẹ

Nâng cao chât lượng quy hoạch đô thị và đây mạnh đâu tư xây dựng kêt câu 
hạ tầng ở trung tâm huyện và khu vực nông thôn. Phối hợp với các Sở, ngành của 
tỉnh và các đơn vị thi công sớm hoàn thành dự án các tuyên đường quôc lộ 4D đi 
qua địa phận xã Tân Tiến và xã Túng Sán, tuyến đường tỉnh lộ 177. Tiêp tục triên 
khai, nghiên cứu điều chỉnh họp lý và tăng cường quản lý quy hoạch các vùng 
trung tâm xã, thị trấn. Bố trí họp lý nguôn ngân sách nhà nước và huỵ động các 
nguồn lực xã hội hoá để hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn. Quyêt liệt triên 
khai hiệu quả Nghị quyết số 05-NQ/HƯ ngày 03/02/2021 của Ban Chấp hành 
Đảng bộ huyện khóa XXI về phát triển hạ tầng giao thông nông thôn, hạ tâng du
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lịch huyện Hoàng Su Phì, giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến năm 2025 có 95% 
thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn, trong đó tỷ lệ được cứng hóa đạt 70%.

Tập trung thực hiện và hoàn thiện các tiêu chí xây dựng nông thôn mới; đến 
năm 2025 xây dựng mới được 05 xã và ít nhất 15 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. 
Thực hiện có hiệu quả các phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới bằng nhiều 
hình thức theo hướng “phát huy nội lực là chính”, “Nhà nước và nhân dân cùng 
làm” - Nhà nước đầu tư hỗ trợ vật liệu, nhân dân đóng góp ngày công, hiến đất trên 
tinh thần tự nguyện để xây dựng các công trình phúc lợi xã hội tại địa phương. 
Tiếp tục triển khai thực hiện quỹ “Tình nghĩa quê hương - Chung sức xây dựng 
Nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025 và phong trào “Tự đào đường, đổ đường bê 
tông nhóm hộ, nhánh hộ, hộ gia đình”.

Tiếp tục thực hiện quy tụ dân cư, ổn định dân cư biên giới để phát triển kinh 
tế biên mậu. Đẩy mạnh phát triên kinh doanh hộ cá thể, nhân rộng các mô hình 
phát triển kinh tế hộ, nhóm hộ, cải tạo vườn tạp, giải quyết việc làm nâng cao thu 
nhập cho người dân. Hoàn thiện và phát huy các thể chế văn hoá ở cơ sở, thúc đẩy 
tính tự chủ về kinh tế và nâng cao nhu cầu thụ hưởng về vật chất và văn hoá tinh 
thần cho người dân. Tổ chức các hoạt động sinh hoạt văn hoá, lễ hội, các phong 
trào thể dục, thể thao giữa các xã, thị trấn trong và ngoài địa bàn huyện.

2.4. Phát triển du lịch; thương mại, dịch vụ
Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ban hành Đe án số 06-ĐA/HU ngày 

26/02/2021 về phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân 
tộc, bảo vệ cảnh quan môi trường giai đoạn 2021-2025. Phát triển du lịch bền vững 
dựa trên các giá trị văn hoá truyền thống, di sản văn hoá, cảnh quan tự nhiên, di 
tích lịch sử, các sản phẩm đặc thù và bảo vệ môi trường. Thực hiện sưu tầm, bảo 
tồn và nghệ thuật hoá, nghệ nhân hoá các phong tục, tập quán, các nét văn hoá đặc 
trưng trong canh tác sản xuất nông nghiệp của địa phương để phát triến đa dạng 
các loại hình dịch vụ. Tận dụng các cảnh quan nông nghiệp, thời điếm canh tác, 
thu hoạch để tạo các địa điểm chụp ảnh, góc nhìn đẹp để quảng bá và thu hút du 
lịch. Đẩy mạnh phát triển các hoạt động du lịch trải nghiệm sản xuất nông nghiệp, 
tham quan, du lịch tại vườn. Thúc đẩy phát triển du lịch, dịch vụ qua việc tố chức 
các sự kiện và Tuần văn hóa du lịch theo định kỳ hàng năm. Tiếp tục lập hồ sơ đề 
nghị Bộ Văn hóa Thể thao & Du lịch đưa vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể 
Quốc gia các lễ hội, lễ thức, nghề thủ công truyền thống độc đáo và riêng có của 
các dân tộc Hoàng Su Phì như Lễ cầu mùa của dân tộc Cờ Lao xã Túng Sán, Têt 
nhảy bói của dân tộc Dao xã Nam Sơn, nghề trồng bông, dệt vải và may trang phục 
của dân tộc La Chí xã Bản Phùng. Khôi phục, mở rộng quy mô và nâng cao chất 
lượng sản phẩm thủ công truyền thống của các dân tộc để cung cấp thành các sản 
phẩm lưu niệm. Nâng cao chất lượng của các đội văn nghệ quần chúng tại các 
thôn, các làng văn hóa du lịch cộng đồng, hoạt động của các Hội nghệ nhân dân 
gian tại các xã, thị trấn trong việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc và 
làm nòng cốt trong việc đưa văn hóa truyền thống vào truyền dạy tại các nhà 
trường. Chỉ đạo các xã, thị trấn xây dựng ít nhất 01 sản phẩm văn hoá đặc sắc đe 
phục vụ du lịch.
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Phát huy hoạt động các chợ thương mại trên địa bàn. Ưu tiên bổ trí nguồn 
lực thu hút, mời gọi các nhà đầu tư xây dựng nhà máy chế biến nông lâm sản, chợ 
đầu mối tiêu thụ nông lâm sản tại Km38 xã Nậm Ty. Khuyến khích, hỗ trợ, tạo 
điều kiện để các xã tự tổ chức các hoạt động quảng bá du lịch, lễ hội, lễ thức văn 
hóa truyền thống; tự định hướng để xây dựng trung tâm xã thành trung tâm phát 
triển thương mại, dịch vụ. Đe xuất với các cấp, ngành liên quan để đàm phán với 
phía Trung Quốc công nhận lối mở mốc 219 xã Bản Máy, mốc 227 xã Thàng Tín 
đe thuận tiện hơn trong trao đoi mua bán hàng hóa với các huyện bạn trong nước 
và với các huyện phía Trung Quốc. Hỗ trợ các thủ tục hành chính, vay vốn,... để 
phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế họp tác, tập trung vào các lĩnh vực kinh doanh 
thương mại, dịch vụ du lịch.

3. Đối với các chỉ tiêu, nhiệm vụ về phát triển văn hoá - xã hội
3.1. Tập trung nguồn lực đầu tư cơ sở vật chất và nâng cao chất lượng 

giáo dục đào tạo

Tập trung nguồn lực, kêu gọi đầu tư xã hội hoá xây dựng cơ sở vật chất các 
trường, lóp học. Tiếp tục phát triển các mô hình trường phổ thông dân tộc bán trú, 
xây dựng nhà lưu trú cho giáo viên và học sinh. Chỉ đạo ƯBND huyện hàng năm 
xây dựng và triển khai kế hoạch xây dựng trường chuẩn Quốc gia, đến năm 2025 
tỷ lệ trường học đạt chuẩn Quốc gia trên địa bàn huyện đạt 50%.

Tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 
04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương về đoi mới cản bản, toàn diện giáo dục 
và đào tạo, Đề án số 04-ĐA/HU ngày 26/02/2021 của Ban Thường vụ Huyện uỷ về 
đổi mới, phát triển, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo huyện Hoàng Su Phì, 
giai đoạn 2021-2025. Tập trung đổi mới phương pháp dạy học, đẩy mạnh việc 
ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và giảng dạy. Tập trung đào tạo, bồi 
dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên đáp ứng yêu cầu. Tổ 
chức tốt kỳ thi chuyến lớp, chuyến cấp, xét tốt nghiệp cấp Tiếu học và Trung học 
cơ sở. Duy trì, đảm bảo sỹ số học sinh theo từng cấp học. Đẩy mạnh việc giáo dục 
kỹ năng sống và đưa văn hóa truyền thống vào truyền dạy tại các trường học trên 
địa bàn huyện, tiếp tục triển khai thực hiện tốt việc dạy văn hóa với dạy nghề ở bậc 
Trung học phổ thông. Nâng cao hiệu quả hoạt động của trung tâm học tập cộng 
đồng các xã.

3.2. Nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; năng lực phòng, chống dịch bệnh
Tăng cường công tác y tế dự phòng và chăm sóc sức khoẻ nhân dân theo 

hướng đưa các dịch vụ y tế đến gần với người dân. Phát triển mạng lưới y tế tư 
nhân; quan tâm đầu tư trang thiết bị phục vụ khám và điều trị, tiếp tục củng cổ 
hoàn thiện mạng lưới y tế cơ sở, đến 2025 số lượng bác sỹ trên địa bàn đạt 10,2 
bác sỹ/vạn dân. Tập trung đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ 
y tế đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới, tăng cường giáo dục, nâng cao trách 
nhiệm và y đức của cán bộ y tế. Đấy mạnh việc kết nối với các bệnh viện tỉnh, 
trung ương trong hội chẩn, khám, chữa bệnh cho nhân dân.

Quan tâm chăm sóc sức khoẻ ban đầu, nâng cao năng lực công tác y tế,
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chủ động phòng bệnh, không để xảy ra các đại dịch bệnh. Đẩy mạnh thực hiện 
bảo hiếm y tế toàn dân. Nâng cao nhận thức và huy động sự tham gia của toàn xã 
hội vào công tác dân số, kế hoạch hoá gia đình; làm tốt công tác chăm sóc sức 
khoẻ sinh sản, sức khoẻ bà mẹ trẻ em, giảm mạnh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, tỷ 
lệ tảo hôn, hôn nhân cận huyết, sinh con thứ 3 trở lên, góp phần nâng cao chất 
lượng dân số.

3.3. về an sinh xã hội, giải quyết việc làm
Tiếp tục thực hiện chưcmg trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo và an sinh 

xã hội bền vững. Thực hiện tốt công tác dân tộc và chính sách dân tộc. Thực hiện 
tốt các chưcmg trình đền cm đáp nghĩa, chăm lo đời sống cho người có công, gia 
đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội. Quyết liệt triển khai thực hiện Chương 
trình hỗ trợ nhà ở cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn 
về nhà ở. Nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết việc làm. Chỉ đạo 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/HU ngày 03/02/2021 của Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện khoá XXI về giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân 
trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì giai đoạn 2021-2025. Tạo việc làm mới cho 
9.000 lao động, bình quân 1.800 người/năm, trong đó: số lao động đi làm việc 
ngoài tỉnh và xuất khẩu lao động 6.400 người, giải quyết việc làm tại địa phương 
trong tỉnh là 2.600 người.

Tăng cường giáo dục kiến thức, kỹ năng bảo vệ, kiểm soát tình hình tai nạn, 
bạo lực với trẻ em. Coi trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức, trách 
nhiệm của chính quyền, người dân trong thực hiện chính sách pháp luật về bình 
đắng giới.

4. Đối vói các mục tiêu, nhiệm vụ về đảm bảo quốc phòng, an ninh, đối ngoại
4.1. Tăng cường quốc phòng, an ninh
Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao năng lực lãnh đạo, 

vai trò quản lý điều hành và phối hợp tham mưu của các cơ quan, đợn vị trong thực 
hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân vững 
chắc, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội với quốc phòng an 
ninh. Chỉ đạo lực lượng vũ trang thường xuyên rà soát, điều chỉnh bố sung các 
phương án kế hoạch tác chiến phòng thủ; bảo đảm an toàn trong mọi tình huống. 
Nắm chắc tình hình, chủ động phòng ngừa, đấu tranh làm thất bại mọi âm mưu 
diễn biến hoà bình, chống phá của các thế lực thù địch, bảo đảm an toàn đường 
biên, mốc giới. Kịp thời có các giải pháp phòng ngừa với các loại tội phạm phi 
truyền thống, tội phạm công nghệ cao, an ninh chính trị nội bộ. Thực hiện tốt công 
tác huấn luyện cho các đối tượng theo đúng chương trình, kế hoạch, bảo đảm chất 
lượng, duy trì nghiêm công tác sẵn sàng chiến đấu ở các cấp. Quan tâm đầu tư xây 
dựng các công trình quốc phòng, khu vực phòng thủ huyện. Phấn đấu đến năm 
2025 hoàn thành 100% số xã, thị trấn bố trí khu vực làm việc đáp ứng được yêu 
cầu nhiệm vụ của Ban chỉ huy Quân sự - Công an xã, hoàn thành 100% chỉ tiêu 
tuyển công dân nhập ngũ hàng năm, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh cho 
các đối tượng bảo đảm 100% kế hoạch.

Tăng cường triển khai các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã
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hội, nhất là tội phạm hình sự, ma tuý, mua bán người, buôn lậu; giảm thiểu tình 
trạng vi phạm, tai nạn giao thông. Xử lý hài hòa các vấn đề dân tộc, tôn giáo, bức 
xúc xã hội, không để xảy ra các “điểm nóng”. Phát hiện, chủ động xử lý có hiệu 
quả các vụ việc phức tạp vê an ninh trật tự, gây bức xúc trong dư luận. Nâng cao 
chât lượng điêu tra, truy tô, xét xử, thi hành án, không đê xảy ra án oan sai, bỏ lọt 
tội phạm, củng cố niềm tin của nhân dân. Tuyên truyền, giáo dục tinh thần yêu 
nước, đấu tranh bảo vệ chủ quyền lãnh thổ trên tuyến biên giới.

4.2. Nâng cao hiệu quả các hoạt động đối ngoại
Bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, tỉnh về công tác đổi ngoại 

và hội nhập quốc tế, đảm bảo sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, sự quản lý tập 
trung của Nhà nước đối với các hoạt động đối ngoại. Tăng cường công tác đối 
ngoại biên phòng, ngoại giao nhân dân. Thực hiện tốt các chế độ hội đàm, giao 
ban, trao đôi thông tin, phối hợp tuần tra và giải quyết các vụ việc liên quan đến 
biên giới được thường xuyên, đi vào nề nếp, đạt hiệu quả thiết thực. Đẩy mạnh 
việc kết nghĩa, giao lưu giữa các cụm dân cư cùng các hoạt động thăm thân, xuất 
nhập cảnh (theo đúng quy chế và pháp luật) của nhân dân. Tạo mối quan hệ giữa 
chính quyền và nhân dân khu vực hai bên biên giới hài hoà, ngày càng đi vào chiều 
sâu, góp phần xây dựng biên giới hoà bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển. Tăng 
cường quảng bá hình ảnh của tỉnh, huyện và tạo cơ hội thu hút viện trợ, đầu tư từ 
các khu vực ngoài biên giới.

Tích cực triển khai các sự kiện, chương trình, hoạt động phối hợp, liên kết 
vùng với các huyện giáp danh, địa phương có đặc điểm tương đồng với huyện. 
Tranh thủ sự quan tâm, hỗ trợ từ các cơ quan, đơn vị trong và ngoài tỉnh, quản lý tốt 
và phối họp nâng cao hiệu quả hoạt động của các tổ chức phi chính phủ trên địa bàn 
huyện để phát triển kinh tế - xã hội, đầu tư cơ sở vật chất, hạ tầng nông thôn.

IV- TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Giao Thường trực Huyện ủy tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy trên 

cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết Đại 
hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và những chủ trương, định 
hướng trong chương trình hành động, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị liên quan xây 
dựng kế hoạch triến khai thực hiện.

2. Giao Hội đồng nhân dân, ủy  ban nhân dân huyện, các đồng chí ủy viên 
Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; thủ trưởng các phòng, ban 
chuyên môn, úy ban Mặt trận To quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Bí thư 
các chi, đảng bộ trực thuộc căn cứ mục tiêu, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách và nội 
dung chương trình này, chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch hành động và 
trực tiếp chỉ đạo, chịu trách nhiệm trước Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về việc 
phố biến, quán triệt và tiến độ kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ được giao 
đổi với lĩnh vực, địa phương phụ trách theo nội dung Chương trình.

3. Giao các đảng bộ, chi bộ trực thuộc; các cơ quan, đơn vị chỉ đạo to chức 
việc tuyên truyền, quán triệt và tô chức triến khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyêt 
Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kv 2020 - 2025 và Chương trình hành
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động này, đồng thời xây dựng kế hoạch -cụ thể của địa phương, đơn vị mình để 
triển khai thực hiện.

4. Giao Văn phòng Huyện ủy chủ trì, phối hợp với các ban Đảng Huyện ủy 
và các cơ quan liên quan theo dõi, đôn đốc triên khai thực hiện chương trình.

Chương trình này được phổ biến đến chi bộ.

Nơi nhân:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Ban Tuyên giáo Tỉnh uỷ,
- Đồng chí Vàng Seo Cón - Uỷ viên 
BTV Tỉnh uỷ, Chủ tịch ủ y  ban Mặt trận 
Tổ quốc tỉnh,
- Thường trực Huyện uỷ,
- Các đồng chí Ưỷ viên BCH Huyện ủy,
- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc,
- Lãnh đạo Văn phòng Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M HUYỆN UỶ
BÍ THƯ

Vũ Manh Hà
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