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LẦN THÚ XXI, NHIỆM KỲ 2020 - 2025

Đại hội Đại biếu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ XXI được tổ chức từ 
ngày 22/7/2020 đến ngày 24/7/2020, tại Hội trường Trung tâm huyện Hoàng Su 
Phì, tham dự Đại hội có 300/300 đại biểu được triệu tập. Sau khi thảo luận các văn 
kiện do Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XX trình, Đại hội thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

I. Tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình thực hiện 
mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX (2015 -  
2020) và phương hưóng, nhiệm vụ 5 năm 2020 - 2025 nêu trong báo cáo chính 
trị trình Đại hội, vói những nội dung chủ yếu sau:

1. Đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng 
bộ huyện khóa X X ,nhiệm kỳ 2015 - 2020

Nhiệm kỳ qua với sự đoàn kết, thống nhất cao trong toàn Đảng bộ huyện, sự 
chỉ đạo điều hành năng động sáng tạo của chính quyền các cấp, sự phấn đấu nỗ lực 
vươn lên của cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc trong huyện, sự quan tâm 
giúp đỡ của trung ương, của tỉnh, các sở, ban ngành, Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì 
đã vượt qua nhiều khó khăn thử thách, tranh thủ tối đa các yếu tố thuận lợi đế hoàn 
thành các mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ lần thứ XX đề ra: 24/27 chỉ tiêu 
chủ yếu hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu.

Kinh tế của huyện tiếp tục tăng trưởng ổn định, bền vững. Cơ cấu kinh tế có 
sự chuyến dịch đúng hướng, giảm dần tỷ trọng phát triến nông, lâm nghiệp sang 
phát triển thương mại, dịch vụ. Tổng giá trị sản xuất 1.398,7 tỷ đồng (tăng 385 tỷ 
đồng so với năm 2015). Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đạt 33,6 tỷ đồng. Thu 
nhập bình quân đầu người tăng lên 24,5 triệu đồng/người/năm (tăng 9,6 triệu đồng 
so với năm 2015). An ninh lương thực được đảm bảo. Thực hiện tốt việc hỗ trợ sản 
xuất nông nghiệp gắn với xây dựng mỗi xã một sản phấm (OCOP), trong đó có 05 
sản phấm đạt cấp tỉnh (3 - 4 sao) và 02 sản phẩm (5 sao) được tỉnh đề nghị Bộ 
Nông nghiệp & PTNT chứng nhận sản phấm cấp Quốc gia. Công tác quản lý, trồng 
mới, chăm sóc, khoanh nuôi và bảo vệ rừng được quan tâm; cơ sở vật chất hạ tầng 
được quan tâm đầu tư 100% xã, thị trấn có đường cứng hoá đến trung tâm, 95% số
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thôn có đường xe cơ giới đến trung tâm thôn, 100% thôn, tổ dân phố có nhà văn 
hoá kiên cô; hoàn thành 03 xã được công nhận đạt chuẩn Quốc gia về xây dựng 
nông thôn mới. Lĩnh vực du lịch tạo được bước đột phá, lượng khách du lích vào 
địa bàn tăng hàng năm với tổng số đạt trên 50.000 lượt khách, doanh thu đạt trên 
65 tỷ đông (Tăng 50 tỷ đông so với năm 2015).

Giáo dục đào tạo được quan tâm, hoàn thành đạt chuẩn Quốc gia đối với 26 
trường, vận động xã hội hóa xây dựng được 31 nhà lưu trú cho học sinh, với tổng số 
kinh phí trên 40 tỷ đồng. 24/24 xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về Y tế xã. Đào 
tạo nghê cho lao động nông thôn được 3.501 người, giải quyết việc làm cho 8.393 
lao động, tỷ lệ giảm nghèo bình quân hàng năm đạt 6,11%. Triển khai thực hiện tốt 
các đê án, chương trình của Trung ương, tỉnh về quy tụ dân cư, hỗ trợ nhà ở cho 
nhân dân, trong 5 năm đã thực hiện được 1.760 nhà với tổng kinh phí là 53,683 tỷ 
đồng.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm về công tác quốc phòng địa phương. 
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn đảm bảo ổn định. 
Các hoạt động đối ngoại được triển khai linh hoạt và có hiệu quả.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức cơ sở đảng được nâng cao. 
Phát huy hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của chính quyền các cấp. Thực hiện 
tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dường và sử dụng cán bộ. Công tác kiểm tra, 
giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng được thực hiện thường xuyên, góp phần 
xây dựng hệ thống tổ chức cơ sở đảng trong sạch, vững mạnh. Công tác dân vận 
trong hệ thống chính trị được đổi mới toàn diện cả về nội dung, phương pháp tuyên 
truyền, vận động và địa bàn thực hiện.

Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội được đổi 
mới. Tổ chức được nhiều phong trào hướng về cơ sở, mỗi đoàn thể có một chương 
trình hành động riêng gắn với một địa chỉ cụ thể của thôn, xã. Tích cực phát động 
triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động và tạo sự đồng thuận cao của 
các tầng lóp nhân dân.

2. Tồn tai, han chế

Còn 3/27 chỉ tiêu chủ yếu chưa đạt chỉ tiêu nghị quyết đề ra (chỉ tiêu về thu 
ngân sách, chỉ tiêu về tỷ lệ che phủ rừng, chỉ tiêu về xây dựng nông thôn mới). 
Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông lâm nghiệp hiệu quả chưa cao, 
chưa thu hút được doanh nghiệp đầu tư vào sản xuất, chế biến nông lâm nghiệp, 
việc phát triển kinh tế vườn hộ hiệu quả chưa cao; giá trị văn hoá, bản sắc các dân 
tộc chưa được khai thác và phát huy, phát triển du lịch chưa tương xứng với tiềm 
năng; tình trạng vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ vẫn còn sảy ra.

Tiến độ thi công, giải ngân một số công trình xây dựng cơ bản và các 
chương trình dự án còn chậm. Tình trạng ngộ độc thực phâm vân còn xảy ra; chât 
lượng, năng suất lao động thấp, tỷ lệ hộ nghèo, cận nghèo còn cao. Công tác quỵ 
hoạch, bố trí, sử dụng cán bộ, nhất là cán bộ trẻ, cán bộ nữ người dân tộc thiêu sô 
còn gặp nhiều khó khăn. Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong đảng 
có mặt còn hạn chế; công tác dân vận của đảng chưa thật sự sâu sát.

Công tác cải cách hành chính huyện, xã ở một số khâu hiệu quả chưa cao.
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Cấp ủy, chính quyền một số xã chưa thực sự quyết liệt trong chỉ đạo và thực hiện 
nhiệm vụ; chưa có tính sáng tạo, đổi mới trong tư duy.

Hoạt động Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị xã hội các cấp có lúc, có 
nơi chưa thật sự sâu sát, một sô hoạt động, phong trào hiệu quả chưa thật sự nổi bật; 
chât lượng giám sát và phản biện xã hội chưa cao.

3. Mục tiêu và nhiệm vụ chủ yếu 5 năm, nhiệm kỳ 2020 - 2025
3. ỉ. Mục tiêu tông quát

Phấn đấu đến hết năm 2025 huyện Hoàng Su Phì giảm nghèo nhanh và bền 
vững, cơ bản không còn là huyện nghèo; đến năm 2030 thoát khỏi huyện 30a; đến 
năm 2045 trở thành huyện phát triển trung bình khá trong tỉnh.

3.2. Chỉ tiêu chủ yếu và các nội dung đột phả, chưong trĩnh trọng tâm
Đại hội xác định và phấn đấu thực hiện đạt 18 chỉ tiêu chủ yếu, bao gồm:

* về kinh tế

(1) Thu nhập bình quân đầu người 45 triệu đồng/người/năm

(2) Cơ cấu kinh tế:

- Ngành nông, lâm nghiệp, thuỷ sản: 43%.

- Ngành công nghiệp, xây dựng: 34%.

- Ngành thương mại, du lịch, dịch vụ: 23%

(3) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội (vốn đầu tư của nhà nước, vốn đầu tư ngoài 
nhà nước...) 4.250 tỷ đồng

(4) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 133 tỷ đồng, trong đó thu thuế và 
phí đạt 128,4 tỷ đồng

(5) Tỷ lệ hộ được sử dụng điện từ các nguồn đạt 99%

(6) Thu hút khách du lịch 200.000 lượt người

*  về xã hội

(7) Tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng năm 6% trở lên

(8) Số xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế): 08 xã.

(9) Tỷ lệ lao động qua đào tạo 65%

(10) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia 50%

(11) Duy trì lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 1,24%

(12) Thôn biên giới có điện, đường giao thông đạt chuẩn nông thôn mới 100%

* Chỉ tiêu về môi trường

(13) Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, họp vệ sinh 96%

(14) Thực hiện việc thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt đạt 90%
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(15) Tỷ lệ che phủ rừng đạt 57%

* về xây dựng Đảng, an ninh trật tự

(16) Ket nạp đảng viên mới bình quân hàng năm 130 đảng viên trở lên

(17) Tỷ lệ tổ chức cơ sở đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên 80%; Tỷ lệ 
đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên đạt 98%

(18) Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự 95%.
Đại hội xác định 05 nhiệm vụ trọng tâm; 03 nội dung đột phả của nhiệm kỳ
* 05 nhiệm vụ trọng tâm:
(1) Tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, xây dựng hệ thống chính trị 

trong sạch, vững mạnh.
(2) Đẩy mạnh thực hiện chương trình xây dựng Nông thôn mới. Tạo sinh kế, 

nâng cao đời sống cho người dân thông qua việc nhân rộng các mô hình phát triển 
kinh tế hộ, nhóm hộ, cải tạo vườn tạp, giải quyết việc làm.

(3) Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng.
(4) Phát triển du lịch gắn với bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, 

bảo vệ cảnh quan môi trường.
(5) Đảm bảo công tác quốc phòng - an ninh.
* 03 nội dung đột phá:

(1) Phát triển hạ tầng giao thông nông thôn và hạ tầng du lịch.

(2) Nâng cao giá trị chè Shantuyết cổ thụ Hoàng Su Phì.

(3) Giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho nhân dân.
3.3. Nhiệm vụ chủ yếu
*  về phát triển kinh tế: Tập trung phát triển kinh tế theo định hướng phát 

triến nhanh, bền vững. Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa chất lượng 
cao. Tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã một sản phấm (OCOP), phấn đấu đến 
2025 có 15 sản phấm được xếp hạng 3, 4 sao, 04 sản phấm xếp hạng 5 sao. Phát 
triển chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang trại, hộ gia đình. Phấn đấu đưa tỷ trọng 
ngành chăn nuôi đến 2025 đạt 32% trong cơ cấu ngành nông nghiệp.

Tiếp tục quy hoạch, đầu tư, đẩy nhanh tốc độ đô thị hóa tại khu trung tâm 
huyện và các xã. Phấn đấu đến 2025, thị trấn Vinh Quang hoàn chỉnh các tiêu chí 
đô thị loại V và hình thành được ít nhất 02 tuyến phố văn minh, 01 xã cơ bản đạt 
tiêu chí đô thị loại V ở miền núi, 95% thôn có đường ô tô đến trung tâm thôn, trong 
đó tỷ lệ được cứng hóa đạt 70%.

Thực hiện tốt công tác chăm sóc, khoanh nuôi, bảo vệ rừng, duy trì tốt diện 
tích rừng phòng hộ hiện có, nâng tỷ lệ che phủ rừng đạt 57% trở lên; phát triến 
rừng sản xuất, rừng tái sinh, cải tạo vườn tạp; đẩy mạnh việc phát triển trồng cây 
dược liệu; thực hiện tốt việc giao khoán quản lý, bảo vệ rừng.

Chú trọng lồng ghép các nguồn lực đầu tư từ ngân sách, gắn với thực hiện 
xã hội hoá để xây dựng Nông thôn mới, lũy kế đến năm 2025 hoàn thành 08 xã và
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CÓ ít nhất 15 thôn đạt chuẩn nông thôn mới. Nâng cao chất lượng quy hoạch đô thị, 
đây mạnh đâu tư xây dựng kêt câu hạ tầng ở trung tâm huyện và khu vực nông 
thôn.

Đẩy mạnh phát triển du lịch, nâng cao chất lượng dịch vụ gắn với bảo tồn và 
phát huy các giá trị văn hóa truyền thống; vận dụng hợp lý các cơ chế để thu hút 
các tô chức, cá nhân đầu tư trong lĩnh vực du lịch. Đến năm 2025 thu hút khách du 
lịch đạt 200.000 lượt người, doanh thu ước đạt 176 tỷ đồng.

Tiếp tục phát triển các ngành công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp trên địa 
bàn, trọng tâm là chê biên nông lâm sản. Trong đó tập trung vào việc chế biến chè 
Shantuyêt có tính đặc trưng, khác biệt và chất lượng cao, có sức cạnh tranh cao, sản 
phâm mận máu, gạo các loại,... đến năm 2025 giá trị sản xuất công nghiệp, xây 
dựng đạt 1.049,4 tỷ đồng.

Ưu tiên bố trí nguồn lực và mời gọi các nhà đầu tư đến xây dựng các nhà 
máy chế biến nông lâm sản, chợ đầu mối tiêu thụ nông lâm sản tại Km38 xã Nậm 
Ty. Đe xuất với các cấp, ngành liên quan để đàm phán với phía Trung Quốc công 
nhận lôi mở môc 219 xã Bản Máy, mốc 227 xã Thàng Tín để thuận tiện hơn trong 
trao đổi mua bán hàng hóa.

Thực hiện tốt công tác quản lý và sử dụng hiệu quả tài nguyên, bảo vệ môi 
trường. Tăng cường kiếm soát các hoạt động khai thác tài nguyên, khoáng sản. Tổ 
chức tốt việc thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt ở các xã, thị trấn đạt 90% gắn với 
chỉnh trang đô thị tại các xã.

* Phát triển văn hóa, xã hội:
Tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục. Giành 

nguồn lực đầu tư hoàn thiện về cơ sở vật chất trường, lớp học, phấn đấu xây dựng 
50% số trường đạt chuẩn quốc gia. Tổ chức tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng 
cao trình độ cho đội ngũ giáo viên, đến năm 2025 100% giáo viên, cán bộ quản lý 
đạt chuấn trình độ đào tạo theo quy định.

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 hơn với người dân, đến 2025 sổ lượng bác sỹ 
đạt 10,2 bác sỹ/vạn dân. Giảm mạnh tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng, tỷ lệ tảo hôn, hôn 
nhân cận huyết, sinh con thứ 3 trở lên. Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên đến năm 
2025 ở mức 1,24%.

Tiếp tục bảo tồn, phục dựng và phát huy các giá trị văn hoá truyền thống của 
các dân tộc. Găn kêt chặt chẽ nhiệm vụ phát triên văn hoá, văn nghệ, bảo tôn, phát 
huy các di sản văn hoá với phát triển du lịch. Phấn đấu đến năm 2025, có trên 75% 
hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa; trên 56% sô thôn, tô dân phô đạt tiêu chuân văn 
hóa và 80% cơ quan, đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

Triển khai thực hiện tốt các chương trình, chính sách về dân tộc và miền núi 
trên địa bàn huyện, đặc biệt là hộ nghèo, cận nghèo vùng đồng bào dân tộc thiếu 
số. Tạo sinh kế cho người dân thông qua nhiều hình thức, biện pháp, giải pháp 
trong từng lĩnh vực, phấn đấu tỷ lệ hộ nghèo giảm bình quân hàng năm đạt 6%, tạo 
việc làm mới cho 9.000 lao động, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 65%.

* Công tác nội chính. Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc



quan điểm, chủ trương của Đảng về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. 
Phát huy sức mạnh tông hợp của toàn dân, của cả hệ thống chính trị, trong đó lực 
lượng vũ trang làm nòng cốt trong việc đảm bảo quốc phòng, an ninh. Đến năm 
2025 hoàn thành 100% sô xã, thị trấn bố trí khu vực làm việc đáp ứng được yêu 
câu nhiệm vụ của Ban chỉ huy Quân sự - Công an xã, hoàn thành 100% chỉ tiêu 
tuyên công dân nhập ngũ hàng năm, tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an 
ninh cho các đối tượng bảo đảm 100% kế hoạch.

Thường xuyên tổ chức tấn công, trấn áp tội phạm, tệ nạn xã hội, nhất là tội 
phạm có tô chức, xuyên quôc gia, tội phạm công nghệ cao. Xử lý hài hòa các vấn 
đê 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 về an ninh trật tự.

* Công tác đối ngoại: Bám sát các chủ trương, chỉ đạo của Trung ương, 
tỉnh về công tác đối 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. Đẩy 
mạnh quảng bá hình ảnh của tỉnh, huyện và tạo cơ hội thu hút viện trợ, đầu tư từ 
các khu vực ngoài biên giới.

* Công tác xây dựng Đảng, củng cố hệ thống chính trị:
Kịp thời cụ thế hóa, triển khai có hiệu quả các chủ trương, quan điểm, đường 

lôi của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước vào điều kiện thực tiễn. Nâng 
cao năng lực nghiên cứu, dự báo tình hình, nhìn nhận đánh giá hiệu quả trong việc 
xây dựng các nghị quyết, đề án, chủ trương lớn của Ban Chấp hành, Ban Thường 
vụ Huyện ủy.

Thực hiện nghiêm cơ chế kiểm tra, giám sát, kiểm soát các tổ chức đảng, 
đảng viên. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí. 
Thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 6 khoá XII về sắp xếp tổ chức bộ máy của 
Đảng và hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Xây dựng và ban hành các đề án, chương trình, tổ chức các hội thảo để khắc 
phục từng khâu hạn chế trong công tác cán bộ. Làm tốt công tác quy hoạch và tạo 
nguồn cán bộ được đào tạo bài bản trên các lĩnh vực, đánh giá và sử dụng đúng cán 
bộ; Chú trọng cán bộ trẻ, cán bộ nữ, cán bộ người dân tộc thiếu số.

Đẩy mạnh đổi mới công tác dân vận của Đảng trong hệ thống chính trị; quán 
triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương của Đảng về công tác dân 
vận, tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân. Đẩy mạnh triến 
khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động, trọng tâm là 
phong trào thi đua “Dân vận khéo” trong xây dựng nông thôn mới.

Quán triệt, cụ thể hoá chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà 
nước về công tác cải cách tư pháp. Nâng cao chất lượng điều tra, truy tố, xét xử, thi 
hành án, không đê xảy ra tình trạng khiêu kiện tập thê, đông người. Tô chức tôt 
công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời phản ánh, kiến nghị ngay từ cơ sở.

Tăng cường sự lãnh đạo của cấp uỷ đối với hội đồng nhân dân các cấp; nâng 
cao chất lượng các kỳ họp. Tăng cường công tác giám sát đối với các cơ quan quản 
lý Nhà nước trong việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách và pháp luật 
của Nhà nước. Chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ bầu cử Đại biểu Quốc hội và 
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

6
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Tiếp tục đổi mới phương thức quản lý, điều hành và hoạt động của chính 
quyền các cấp. Từng bước xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức chuẩn hoá, chuyên 
nghiệp. Đây mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong 
điều hành, giải quyết công việc. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, phát huy 
quyền làm chủ của nhân dân.

Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Uỷ ban Mặt trận Tổ 
quốc và các tố chức chính trị - xã hội, trọng tâm là hướng về cơ sở. Đẩy mạnh 
phong trào nông dân tham gia xây dựng Nông thôn mới, xây dựng “Người Nông 
dân mới”. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống công đoàn. Tăng 
cường giáo dục lý tưởng cách mạng, bản lĩnh chính trị, đạo đức, lối sống, truyền 
thông văn hóa cho thê hệ trẻ, phong trào khởi nghiệp ở địa phương. Phát huy vai trò 
của phụ nữ trong phát triển kinh tế - xã hội, bình đẳng giới, xây dựng hạnh phúc gia 
đình. Thực hiện tốt chức năng, vai trò của cựu chiến binh trong tham gia xây dựng 
và bảo vệ Đảng, Nhà nước và chế độ xã hội chủ nghĩa.

II- Thông qua Báo cáo kiểm điểm sự lãnh đạo, chỉ đạo của Ban Chấp 
hành Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì khoá XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020 trình Đại 
hôi.

Giao Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XXI trên cơ sở nội dung báo cáo và các ý 
kiến tiếp thu tại Đại hội, tiếp tục phát huy những ưu điểm, những kết quả đạt được 
và khắc phục những tồn tại, hạn chế. Không ngừng đồi mới phương thức, năng lực 
lãnh đạo để thực hiện thắng lợi các mục tiêu mà Đại hội đề ra.

III- Thông qua Báo cáo tổng hợp ý kiến tham gia góp ý xây dựng dự thảo 
các văn kiện của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI, trình Đại hội Đại 
biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và văn kiện của Ban 
Chấp hành Trung ương khóa XII trình Đại hội lần thứ XIII của Đảng.

Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì khoá XXI có trách 
nhiệm tổng hợp đầy đủ các ý kiến thảo luận tại Đại hội đã được thông qua để bổ 
sung, hoàn thiện các văn kiện báo cáo Tỉnh ủy theo quy định.

IV- Thông qua kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoàng Su 
Phì khoá XXI và bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đi dự Đại 
hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025, cụ thể như sau:

- Kết quả bầu Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì khoá XXI, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 gồm 41 đồng chí (có danh sách kèm theo).

- Kết quả bầu Đoàn đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì đi dự Đại hội đại 
biểu Đảng bộ tỉnh Hà Giang lần thứ XVII, gồm 19 đại biểu chính thức và 02 đại 
biếu dự khuyết (cỏ danh sách kèm theo).

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện khoá XXI có trách nhiệm hoàn chỉnh hồ sơ về 
kết quả bầu cử, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh uỷ và các ban xây dựng Đảng Tỉnh 
uỷ đế quyết định chuấn y theo quy định.

V- Giao Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì khoá XXI có trách 
nhiệm tổng hợp đầy đủ các ý kiến thảo luận tại Đại hội về dự thảo chương trình 
hành động của Ban chấp hành thực hiện Nghị quyết khóa XXI đê bố sung và ban 
hành chính thức. Các cấp ủy, tổ chức Đảng trong toàn huyện Hoàng Su Phì căn cứ
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Nghị quyết Đại hội khẩn trương xây dựng chương trình công tác toàn khóa, kế 
hoạch công tác để cụ thể hóa và tổ chức thực hiện thắng lợi Nghị quyết và những 
chủ trương đã nêu trong các văn kiện Đại hội, đưa Nghị quyết Đại hội vào thực 
tiễn cuộc sống.

Đại hội Đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần thứ XXI kêu gọi toàn thể 
đảng viên, cán bộ, chiến sỹ các lực lượng vũ trang và nhân dân các dân tộc trong 
toàn huyện phát huy truyền thống huyện Anh hùng, đoàn kết, nêu cao tinh thần 
trách nhiệm, năng động, sáng tạo, vì huyện Hoàng Su Phì và tỉnh Hà Giang phát 
triến, với phương châm “Đoàn kết, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo, phát triển”. 
Quyết tâm thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hoàng 
Su Phì lần thứ XXI./.’

Nghị quyết này đã được Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì lần 
thứ XXI biểu quyết thông qua.

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH

VŨ MẠNH HÀ

XÁC NHẬN

Chữ ký của đồng chí: Vũ Mạnh Hà 
Thay mặt Đoàn chủ tịch Đại hội ký Nghị quyết Đại hội là đúng
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ĐẢNG CÔNG SẢN VĨẺT NAM

íỉ TIÊU NGHỊ QUYẾT
Đại hội Đại biêiTĐảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025

(Kèm theo Nghị quyết số 01-NQ/HU, ngày 24/7/2020 của Huyện ủy)

T T C h ỉ tiêu
Đ ơ n  vị 

tính

K ết quả  
thự c h iện  
đến năm  

2020

M ục tiêu  
thự c hiện  
đến năm  

2025

Tăng, giảm  
so vói nhiệm  

kỳ 2015 - 
2020

1 2 3 4 5 6
A C H Ỉ T IÊ U  C H Ủ  Y Ế U
I- CH Ỉ TIẾU VÈ KIN H  TÊ

1 T hu nhập  b ình  qu ân  đầu  người Triệu
đồng/năm

24,5 45,0 20,5

2 C ơ  cấu k inh  tế % - 100,0 -

- N ông , lâm  nghiệp , thủy  sản % - 43,0 -

- C ông nghiệp, xây dựng % - 34,0 -

- T hư ơng  m ại, d ịch  vụ, du  lịch % - 23,0 -

3
T ổng vốn  đầu  tư  to àn  x ã  hộ i b ình  qu ân  5 năm  (vốn đầu 
tư  của nhà  nước, v ốn  đầu  tư  ngoài nhà  nước)

T ỷ đồng - 4 .250 ,0 -

4 T hu  ngân  sách nhà  nước trên  đ ịa  bàn T ỷ đồng 33,6 133,0 99,4
- T rong  đó thuế và  phí Tỷ đồng 30,6 128,4 97,8

5 T ỷ lệ hộ  được sử  dụng  đ iện  từ  các nguồn % 98,0 99,0 1

6 T hu  hút khách du  lịch
N g h ìn  lượt 

người
50 200 150

II- CH Ỉ TIÊU VÈ X Ả  HỘI
7 T ỷ lệ hộ thoát nghèo  hàng  năm % 6,0 6,0 0,0

8 Số xã đạt chuẩn nông  th ô n  m ới (lũy  kế) X ã 3 8 5
9 Tỷ lệ lao động qua  đào  tạo % 50,0 65,0 15,0

10 Tỷ lệ trư ờng  đạt chuẩn  quốc gia % 41,3 50,0 8,7

11 D uy trì tỷ lệ tăng  dân  số tự  nh iên % 1,24 1,24 0

12
T hôn b iên  giới có đ iện , đ ư ờ ng  giao  thông  đạt chuẩn 
N ô n g  thôn  m ới

% 75,0 100 25

III- C H Ỉ TIÊU VÈ M Ô I TR ƯỜNG

13 T ỷ lệ hộ dân  được sử  dụng  nước sạch , hợp  vệ sinh 85,0 96,0 11,0

14 T hực h iện  việc th u  gom , x ử  lý ch ấ t thải sinh hoạt % 85,0 90,0 5,0

15 T ỷ lệ che phủ  rừng % 53,5 57,0 3,5

I V CH Ỉ TIÊU VỀ X Â  Y D Ụ N G  ĐẢNG, A N  N IN H  TRÀT T ự

16 K ết nạp đảng  v iên  m ới b ìn h  quân  hằn g  năm Đ ảng  viên 200 130 -70

17
17.1 Tỷ lệ T C C S Đ  hoàn  th àn h  tố t nh iệm  vụ trở  lên % 75,0 80,0 5,0

17.2 Tỷ lệ đảng  v iên  hoàn  th àn h  tố t nh iệm  v ụ  trở  lên % 95,0 98,0 3,0



T T C h ỉ tiêu
Đ o n  vị 

tính

K ết quả  
th ự c hiện  
đến năm  

2020

M ụ c tiêu  
thự c hiện  
đến năm  

2025

Tăng, giảm  
so với nhiệm  

kỳ 2015 - 
2020

18
Tỷ lệ xã, thị trấn , cơ  quan  đạt tiêu  chuẩn  an toàn  về an 
n inh  trậ t tự % 90,0 95,0 5,0

B C Á C  C H Ỉ T IÊ U  C Ụ  T H Ể

I- CHỈ TIÊU VÊ KINH TỂ

1 D iện  tích  gieo trồ n g  cây hằng  năm ha 19.121,3 19.150,0 28,7

2 T ổng sản lượng lương thự c  có hạt T ấn 39 .721 ,0 40 .947 ,0 1.226,0

3 Cây rau , đậu  các loại ha 4 .9 5 8 ,0 4 .958 ,0 0

4 Cây dược liệu trồng  m ới ha 100,0 100,0 0

5 C ây ăn quả ha 1.340,8 1.640,0 299,2

6 Sản lượng chè búp  tươi tấn 13.731,5 14.000,0 268,5

7 C ỏ trồng  m ới + trồng  dặm ha 2 .420 ,9 2 .960 ,0 539,1

8 T hảo quả  (luỹ kế) ha 2 .212 ,0 2 .212 ,0 0,0

9 T rồng rừng  m ới (trồng  rừ n g  ph ân  tán) ha 1.298,5 1.400,0 101,5

10 B ảo vệ rừng h a 33 .849 ,7 36 .049 ,7 2 .200 ,0

11 Đ àn trâu % 4,0 7,0 3

12 Đ àn bò % 6,0 12,0 6,0

13 Đ àn  lợn % 10,0 10,0 0

14 Đ àn dê % 8,0 13,2 5

15 T ổng đàn gia cầm % 12,0 15,0 3

16 T ổng  đàn  ong % 1,0 4,0 3

17 Sản lượng xuất bán  th ịt hơ i g ia  súc T ấn 5.645,5 6 .329 ,0 684

18 G iá trị sản  xuất nông , lâm , thủy  sản T ỷ  đồng 1.230 1.300 70

19 G iá  trị sản  xuất công  ngh iệp , xây  dự ng  trên  đ ịa  bàn T ỷ  đồng 440 ,0 1.049,4 609

20 G iá trị doanh  thu  d ịch  vụ , du  lịch , lưu trú T ỷ đồng 76,0 232,6 157

21 T ổng  m ức bán  lẻ hàng  hóa T ỷ đồng 430 ,0 476 46

22
G iá  trị sản  phẩm  thu  h o ạch  b ìn h  q u ân /h a  đấ t trồng  cây 
hàng  năm

T riệu  đồng 50,0 60 10

23
T hôn  có đường  ô tô  đến  tru n g  tâm  th ô n  được cứng hóa 
(lũy kế)

% 64,0 70,0 6,0

II- CHỈ TIÊU VỀ XÃ HỘI

24 Tỷ lệ huy động  trẻ  em  5 tu ổ i đi m ẫu  giáo % 99,3 99,0 -0,3

25 T ỷ lệ huy động  trẻ 6 tuổi vào  lóp  1 % 99,0 99,0 0,0

26 T ỷ lệ huy động  học sinh  6 - 1 4  tuổi đến  trư ờng % 99,0 99,0 0,0

27 Tỷ lệ huy động  học sinh T H C S  vào  T H P T % 65,0 66,0 1,0

28 Số lao động  được tạo  v iệc  làm  m ới N gười 8.393 9.000 607,0

29
Lao động  đi làm  việc ngoài huyện  + X uất khẩu  lao 
động

N gư ời 2.273 6.300 4.027

30 Đ ào tạo nghề cho lao động  nô n g  th ô n N gư ờ i 3.501 4 .500 999
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31 T ỷ lệ thôn  tổ dân  phố  đạ t dan h  h iệu  làng  văn  hóa % 51,8 56,0 4,2

32 Tỷ lệ hộ gia đ ình  đạt tiêu  chuẩn  làng  văn  hóa % 71,0 75,0 4,0

33 T ỷ lệ hộ có ti vi % 85,0 90,0 5,0

34 Số bác sỹ/vạn dân B ác sỳ 10,0 10,2 0,2

III- CH Ỉ TIÊU VÊ QUÓC PH ÒNG - A N  NINH

35 H uấn luyện lực lượng D Q T V % 100 100 0

36 T ỷ lệ công  dân  nhập  ngũ % 100 100 0

37 T ỷ lệ đảng  v iên  trong  lự c  lư ợng  D Q T V % 27,0 28,0 1,0

38 T ỷ lệ đảng  viên  trong  lực lượng  D B Đ V % 25,3 26,0 0,7

39 Tỷ lệ đảng  viên  trong  lực lư ợng  C ông  an  x ã % 79,0 90,0 11,0

IV- CH Ỉ TIÊU V È X Â Y D ự N G  ĐẢNG, CH ÍNH  QUYỀN

40
T rưởng, phó  các ban  ng àn h  củ a  huyện  có trình  độ trung  
cấp lý luận ch ính  trị

% 95 100 5,0

41
T rưởng, phó các ban  ng àn h  của huyện  có trình  độ cao 
cấp lý luận ch ính  trị

% 50 70 20,0

42
T rưởng, phó các ban  ngành  của huyện  có trình  độ sau 
đại học

% 12,5 30 17,5

43
C án bộ chủ  chố t xã, thị trấn  có trình  độ trung  cấp  lý 
luận ch ính  trị v à  trìn h  độ  chuyên  m ô n  đại học

% 100 100 0

44
C án bộ chủ  chố t xã , th ị trấn  có trình  độ cao cấp lý luận 
ch ính  trị

% 5 10 5,0

45 C án bộ  chủ  chố t xã , thị trấn  có trìn h  độ sau đại học % 1,6 5 3,4


