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NGHỊ QUYẾT
HỘI NGHỊ LẦN THỨ 4, BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ HUYỆN KHOÁ XXI
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vê mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yêu năm 2021

Hội nghị lần thứ 4, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Hoàng Su Phì khoá 
XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 (họp ngày 18/12/2020) đã đánh giá kết quả lãnh 
đạo thực hiện nhiệm vụ năm 2020, quyết nghị mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp 
chủ yếu năm 2021 như sau:

I- TÌNH HÌNH THựC HIỆN NGHỊ QUYẾT NĂM 2020
Năm 2020, là năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện 

lần thứ XX, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh 
hưởng của thiên tai mưa bão, sạt lở đất, dịch bệnh tả lợn Châu phi, đặc biệt là 
dịch bệnh coivid - 19 đã ảnh hưởng lớn đến các hoạt động kinh tế, văn hóa, 
xã hội, sản xuất kinh doanh, du lịch, xây dựng cơ bản của huyện... Ngay từ 
đầu năm, tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy đã bám sát các 
quan điểm chỉ đạo của tỉnh để ban hành Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm 
vụ năm 2020; thực hiện nghiêm quy chế làm việc, giữ vững sự đoàn kết, tập 
trung, dân chủ nhằm cụ thể hóa và quyết liệt triến khai đồng bộ nhiều biện 
pháp, giải pháp thực hiện nhiệm vụ sát với yêu cầu thực tiễn, có trọng tâm, 
trọng điểm. Do đó tạo được sự đồng thuận và quyết tâm cao của cả hệ thống 
chính trị và nhân dân các dân tộc trong huyện; v ề  cơ bản huyện ta vẫn đạt 
được mục tiêu tổng quát và nhiều chỉ tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, trong đó đạt và 
vượt 23/27 chỉ tiêu chủ yếu của nghị quyết.

Kinh tế tiếp tục duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định: Tổng giá trị sản 
xuất (không bao gồm XDCB, thương mại) đạt 1.468,2 tỷ đồng, tăng 69,50 tỷ 
đồng so với năm 2019. Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 38,05 tỷ đồng 
tăng 6,5 tỷ đồng, đạt 119% NQ. Thu nhập bình quân đầu người đạt 22 triệu 
đồng. An ninh lương thực được đảm bảo, sản lượng lương thực bình 
quân/người/năm 587kg, đạt 102,4% NQ. Đẩy mạnh sản xuất, chế biến các 
sản phẩm OCOP là thế mạnh, đặc trưng của huyện gắn với tìm kiếm thị 
trường tiêu thụ bền vững cho các sản phẩm, trong đó có 2 sản pham được Bộ 
Nông nghiệp & PTNT chứng nhận sản phấm cấp quốc gia.

Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tiếp tục được 
chú trọng thực hiện, đời sống, diện mạo nông thôn có nhiều thay đối theo 
hướng tích cực. Tập trung nguồn lực đảm bảo thực hiện các tiêu chí đã đăng 
ký từ đầu năm theo hướng bền vững, hoàn thành xây dựng xã Hồ Thầu đạt 
chuẩn bộ tiêu chí quốc gia xây dựng năm 2020 sớm nhất toàn tỉnh.
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Các lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều khởi sắc; du lịch, dịch vụ tuy bị 
ảnh hưởng của đại dịch Covid -19, nhưng với các giải pháp quảng bá phù hợp 
vẫn thu hút được trên 33.000 lượt khách, doanh thu ước đạt 28 tỉ đồng. Nhiều 
giá trị văn hoá truyên thông tôt đẹp của các dân tộc được phát huy, bảo tồn. Hệ 
thống cơ sở vật chất trường học từng bước được kiên cố hoá, chất lượng giáo 
dục được nâng lên. Công tác y tê, chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân được quan 
tâm đâu tư với các hệ thông trang thiết bị hiện đại. An sinh xã hội, các chế độ 
chính sách cho người dân được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Đặc biệt là thực 
hiện Chương trình hô trợ xây dựng nhà ở cho người có công, cựu chiến bỉnh, 
hộ nghèo có khó khăn vê nhà ở giai đoạn I được 449 nhà, đạt 100% kế hoạch 
tỉnh giao. Quan tâm hỗ trợ, vận động nhân dân khôi phục lao động sản xuất, 
phát triển được nhiều mô hình kinh tế hộ, tìm kiếm việc làm và xuất khẩu lao 
động tạo thu nhập ổn định cho người dân. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 30,33%.

Công tác cải cách hành chính tiếp tục được đẩy mạnh. Giải quyết khiếu 
nại, tô cáo được quan tâm xử lý. Phòng, chống tham nhũng, lãng phí được 
triên khai và tô chức thực hiện có hiệu quả. Phương thức lãnh đạo, chỉ đạo 
của các cấp ủy đảng, chính quyền tiếp tục đổi mới, quyết liệt và toàn diện 
hơn, việc ứng dụng công nghệ thông tin trong chỉ đạo, điều hành được nâng 
lên; Chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, thế trận quốc phòng toàn 
dân, an ninh nhân dân vững chắc; không xảy ra “điểm nóng” về an ninh, trật 
tự; hoạt động đối ngoại tiếp tục được duy trì. Lãnh đạo, chỉ đạo thành công 
Đại hội đảng bộ các cấp và Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXI, 
nhiệm kỳ 2020 - 2025 theo đúng chỉ đạo của tỉnh và có nhiều điểm mới so 
với nhiệm kỳ trước. Hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính 
trị xã hội đã có nhiều chuyến biến tích cực, trọng tâm là hướng mạnh về cơ 
sở, hội viên và người dân.

Bên cạnh kết quả đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn chế như: cấp ủy, 
chính quyền một số xã còn chậm đổi mới tư duy, chưa thực sự quyết liệt 
trong chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ, vai trò nêu gương của cán bộ đảng viên, 
nhất là người đứng đầu ở một số nơi chưa được phát huy; chất lượng tham 
mưu ở một số lĩnh vực còn thấp, tính dự báo chưa cao; Tiến độ thi công, giải 
ngân vốn trong xây dựng cơ bản, xây dựng nông thôn mới còn chậm; Tình 
trạng ngộ độc thực phẩm vẫn còn xảy ra; Việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào 
sản xuất nông lâm nghiệp hiệu quả chưa cao, cơ chế thu hút đầu tư chưa thực 
sự thông thoáng; Chưa có nhiều các sản phấm đặc trưng thế mạnh của huyện 
có tính cạnh tranh cao trên thị trường, chưa tạo ra được các mối liên kết bền 
vững trong sản xuất nông, lâm nghiệp và chăn nuôi giữa người dân; Tình 
hình thiên tai diễn biến phức tạp, gây thiệt hại rất lớn về người và tài sản. 
Việc nhân rộng các mô hình phát triển kinh tế hộ đôi khi chưa kịp thời; Tỷ lệ 
hộ nghèo, cận nghèo vẫn còn cao; Chưa đưa được nhiều lao động đi làm việc 
ngoài tỉnh; Ý thức người dân còn trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước; 
Phòng, chống dịch bệnh có nơi, có lúc còn chủ quan; An ninh chính trị, trật
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tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn còn tiềm ẩn những yếu tố phức tạp; Chất 
lượng sinh hoạt chi bộ, phát triên đảng viên ở một số cơ sở còn hạn chế.

II- MỤC TIÊU, NHIỆM v ụ , GIẢI PHÁP CHỦ YẾU NĂM 2021
Năm 2021 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là năm đầu tiên thực hiện 

Nghị quyết đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết Đại 
hội đảng bộ huyện lần thứ XXI, là năm diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biêu Hội đông nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Điều 
kiện kinh tế - xã hội của huyện còn nhiều khó khăn trong khi nhu cầu đầu tư 
cơ sở hạ tầng, phòng, chống dịch bệnh cần nhiều kinh phí; năng suất lao động 
còn ở mức thâp; hệ thông giao thông chưa đảm bảo. Tuy nhiên, cũng có 
những thuận lợi: Thành công của đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 
2025, câp ủy và đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp được kiện toàn, nghị quyết 
đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, đặc biệt là những nhiệm vụ trọng tâm, 
đột phá ngay sau đại hội được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện từ huyện 
đến cơ sở; khối đại đoàn kết toàn dân và niềm tin của nhân dân được củng cố.

1. Mục tiêu tổng quát
Bám sát Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, tích cực tuyên 

truyền và triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI. 
Tiếp tục xây dựng đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh đáp ứng yêu 
cầu nhiệm vụ trong tình hình mới; đổi mới phương thức lãnh đạo của đảng 
đảm bảo toàn diện, sâu sát, cụ thể, nâng cao năng lực hiệu quả quản lý, điều 
hành từ huyện đến cơ sở; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát của HĐND 
các cấp, giữ vững kỷ cương, kỷ luật; Tập trung thực hiện có hiệu quả "mục 
tiêu kép" vừa phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và phát triển kinh tế; đẩy 
nhanh tiến độ thực hiện các dự án, thu hút đầu tư; Phát huy vai trò của Mặt 
trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội trong tuyên truyền, vận động 
phát huy nội lực nhân dân tham gia xây dựng phát triển kinh tế - xã hội ở địa 
phương; tiếp tục cải cách thủ tục hành chính; giữ vững và đảm bảo quốc phòng 
- an ninh, trật tự an toàn xã hội; linh hoạt trong các mối quan hệ đối ngoại; 
thực hiện tốt công tác văn hóa - giáo dục - y tế, công tác đào tạo nghề và giải 
quyết việc làm, tạo sinh kế để tăng thu nhập cho nhân dân, giảm nghèo bền 
vững. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, phòng chống thiên 
tai, ứng phó với biến đổi khí hậu; Chỉ đạo tổ chức tốt bầu cử đại biểu Quốc hội 
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn huyện.

2. Các chỉ tiêu chủ yếu
(1) Thu nhập bình quân đầu người đạt 27,0 triệu đồng/năm; (2) Cơ cấu 

kinh tế: Nông, lâm nghiệp, thủy sản chiếm 49,2%; Công nghiệp, xây dựng 
chiếm 29,7%; Thương mại, dịch vụ, du lịch chiếm 21,1%; (3) Tổng vốn đầu 
tư toàn xã hội (cả vốn đầu tư của nhà nước, vốn đầu tư ngoài nhà nước) đạt 
750 tỷ đồng; (4) Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 35,95 tỷ đồng; (5) Tỷ 
lệ hộ được sử dụng điện từ các nguồn đạt 97,0%; (6) Thu hút 80 nghìn lượt 
khách; (7) Tỷ lệ hộ thoát nghèo 6,0%/năm; (8) 01 xã đạt chuẩn nông thôn
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mới; (9) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 53,0% và số lao động làm việc ngoài 
địa bàn và xuất khâu lao động 2.500 người; (10) Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc 
gia 39,6%; (11) Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,24%; (12) 80,0% thôn 
biên ẹiới có điện, đường giao thông đạt chuẩn Nông thôn mới; (13) 24/24 xã, 
thị tran có ít nhất 01 sản phẩm văn hoá đặc sắc; (14) Tỷ lệ hộ dân được sử 
dụng nước sạch, hợp vệ sinh 87,0%; (15) Thực hiện việc thu gom, xử lý chất 
thải sinh hoạt 86,0%; (16) Tỷ lệ che phủ rừng 54,5%; (17) Kết nạp đảng viên 
140 quần chúng; (18) Tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ trở lên 76,0% và 
Tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên 95,5%; (19) 91,0% xã, thị trấn, 
cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về an ninh trật tự (Có biểu kèm theo).

3. Các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
3.1. về công tác xây dựng Đảng và hệ thống chỉnh trị
Ban hành và chỉ đạo triển khai quyết liệt các chương trình hành động, 

nghị quyết, đề án, kế hoạch, nhiệm vụ trọng tâm, đột phá và các nhiệm vụ, 
giải pháp đề ra trong Nghị quyết Đại hội XXI của Đảng bộ huyện, gắn với 
nguồn lực thực hiện1.

Kiên quyết, kiên trì thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa 
XI, khóa XII gắn với thực hiẹn Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy 
mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đổi 
mới và nâng cao chất lượng giáo dục tư tưởng chính trị cho cán bộ, đảng 
viên. Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng, nhất là cấp ủy viên các cấp 
nhiệm kỳ 2020 - 2025, chú trọng công tác tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ dân 
tộc ít người, cán bộ nữ. Ket nạp đủ và đảm bảo chất lượng đảng viên.

Chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của 
tỉnh theo quy định và các nghị quyết, đề án, chương trình, phong trào đã ban 
hành và phát động trong nhiệm kỳ 2015 -  2020 để đánh giá hiệu quả, kết quả 
đạt được, trên cơ sở đó rút ra bài học kinh nghiệm.

Phát huy vai trò của tập thể, người đứng đầu cấp ủy trong lãnh đạo, chỉ 
đạo; Tăng cường nhiều cuộc kiểm tra, giám sát của cấp ủy và của HĐND các 
cấp, kịp thời phát hiện và đấu tranh, xử lý nghiêm minh đối với những cán 
bộ, đảng viên có biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, phẩm chất đạo 
đức, lối sống và các vi phạm pháp luật. Chỉnh đốn lề lối, tác phong làm việc 
của đội ngũ cán bộ công chức, viên chức; Đổi mới các kỳ họp HĐND giảm 
thời gian báo cáo, tăng thời gian thảo luận, chất vấn và trả lời chất vấn, giải 
quyết có hiệu quả các kiến nghị của cử tri. Chuẩn bị tốt nhân sự phục vụ bầu 
cử Đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác dân vận của Đảng, chính 
quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; tiếp tục thực hiện

‘. Ban hành các nghị quyết, đề án của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ: (1) Nghị quyết chuyên đề về công tác xây 
dựng đội ngũ cán bộ giai đoạn 2020 -  2025; (2) Đề án Đào tạo cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp và tạo nguồn nhân 
lực của huyện giai đoạn 2020 -  2025; (3) Đề án về nâng cao chất lượng, hiệu quả, hiệu lực công tác kiểm tra, giám 
sát và thi hành kỷ luật Đảng giai đoạn 2021 — 2025.
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tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã 
hội. Thường xuyên tổ chức các cuộc tiếp xúc đối thoại giữa người đứng đầu 
cấp uỷ, chính quyền với dân nhân; Lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công Đại 
hội đại biểu phụ nữ các cấp huyện Hoàng Su Phì, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Các 
chi, đảng bộ trực thuộc xây dựng và triển khai thực hiện các chương trình, 
nhiệm vụ cụ thể, thiết thực cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội của mình và Nghị 
quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

3.2. về phát triển kinh tế
Tập trung chỉ đạo triển khai thực hiện Chương trình hành động của Ban 

Chấp hành Đảng bộ huyện thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần 
thứ XXI với các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu sau2:

Tập trung tháo gỡ khó khăn và tạo bước đột phá trong phát triển kinh 
tế. Phát triển nông nghiệp theo hướng hàng hóa chất lượng cao, phát huy tối 
đa lợi thế sẵn có của từng vùng, từng địa bàn đế phát triển cây trồng, vật nuôi 
phù hợp. Khuyến khích người dân áp dụng các quy trình sản xuất nông 
nghiệp sạch, khép kín. Nghiên cứu xây dựng các mô hình bao tiêu sản phẩm 
tại chỗ cho người dân, đồng thời kết nối với các doanh nghiệp, siêu thị để đưa 
các sản phẩm nông nghiệp ra ngoài huyện. Cải tạo đàn giống trâu, bò, dê và 
giống lợn bản địa, đấy mạnh phát triển chăn nuôi theo quy mô gia trại, trang 
trại, hộ gia đình, tập huấn nâng cao kiến thức chăn nuôi cho người dân và 
nâng cao tỷ lệ trao đổi, xuất bán trong chăn nuôi. Chủ động triển khai các 
biện pháp phòng chống dịch bệnh. Chú trọng công tác dự báo tình hình và 
phòng chống ảnh hưởng của thiên tai, ứng phó với biến đối khí hậu. Thực 
hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, rà soát thực hiện cải tạo 
vườn tạp, phát triển kinh tế vườn hộ, trồng cây dược liệu, tạo sinh kế lâu dài 
bền vững cho người dân.

Phát triển đa dạng các sản phẩm OCOP của địa phương, cải tiến mẫu 
mã, ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nhằm nâng cao năng suất, 
chất lượng, khả năng cạnh tranh của hàng hóa trên thị trường, tăng cường 
quảng bá, giới thiệu, tìm kiếm thị trường ổn định cho các sản phẩm. Tập 
trung phát triển các sản phẩm chè chất lượng cao, đồng thời phát huy giá trị 
của Thương hiệu “Chè Shan Tuyết Hoàng Su Phì” gắn với công tác bảo vệ, 
chăm sóc tạo nguồn nguyên liệu sạch.

Bố trí hợp lý nguồn ngân sách nhà nước và huy động các nguồn lực xã 
hội hoá trong thực hiện Chương trinh mục tiêu Quốc gia về xây dựng Nông

2. Ban hành các nghị quyết, đề án của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ: (1) Nghị quyết về phát ừiển hạ tầng giao 
thông nông thôn, hạ tầng du lịch huyện Hoàng Su Phì, giai đoạn 2021-2025; (2) Nghị quyết về nâng cao giá trị chè 
Shantuyết cổ thụ Hoàng Su Phì giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến 2030; (3) Nghị quyết về giải quyết việc làm, 
tăng thu nhập cho nhân dân trên địa bàn huyện Hoàng Su Phì, giai đoạn 2021 -  2025 (4) Đề án về việc đào tạo nghê, 
giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động cho nhân dân trên địa bàn huyện; (5) Đề án vê phát triên du lịch găn với bào 
tồn, phát huy giá trị văn hóa các dân tộc, bảo vệ cảnh quan môi trường; (6) Đề án Huy động nguồn vốn cho đâu tư 
phát triển, tăng thu ngân sách huyện Hoàng Su Phì giai đoạn 2021 -  2025. (7) Đề án đổi mới, phát triển, nâng cao 
chất lượng giáo dục - đào tạo huyện Hoàng Su Phì, giai đoạn 2021 -  2025 (8) Đề án về quàn lý, bảo vệ, phát triển 
rừng giai đoạn 2021 -2025; (9) Kế hoạch thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025.
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thôn mới. Phấn đấu năm 2021 có thêm ít nhất 01 xã đạt chuẩn NTM, bình 
quân mỗi xã đạt từ 13 tiêu chí trở lên. Duy trì và xây dựng các tiêu chí nâng 
cao đối với các xã Thông Nguyên, Nậm Ty, Hồ Thầu. Tiếp tục phát động sôi 
nôi và có hiệu quả phong trào “tự làm đường bê tông vào nhóm hộ, nhánh hộ, 
hộ gia đình giai đoạn 2020 - 2025”, phong trào ủng hộ quỹ “Tình nghĩa quê 
hương - chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2021 - 2025. Quản lý, 
giám sát tốt các công trình xây dựng; thường xuyên duy tu, bảo dưỡng đảm 
bảo giao thông thông suốt. Thực hiện tốt công tác tài nguyên, vệ sinh môi 
trường công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tranh chấp đất đai, giải 
quyết vấn đề khai thác vật liệu thông thường trên địa bàn.

Có các giải pháp nuôi dưỡng nguồn thu, thực hiện đúng, đủ việc thu 
nộp thuế đối với các cơ sở, đối tượng nộp thuế theo quy định. Rút kinh 
nghiệm năm 2020, quyết liệt chỉ đạo, tháo gỡ khó khăn để việc giải ngân sớm 
các nguồn vốn đầu tư công tạo đà cho phát triển kinh tế.

Rà soát và làm tốt công tác định hướng sử dụng đất theo quy hoạch, kế 
hoạch, tạo quỹ sạch. Tăng cường quảng bá, thu hút, mời gọi các nhà đầu tư, 
tạo điều kiện để phát triển đa dạng các thành phần kinh tế trong nhiều lĩnh vực.

Duy trì và phát triển các làng nghề truyền thống, các ngành nghề thủ công 
mỹ nghệ dựa trên những nét bản sắc văn hóa của các dân tộc tạo sản phẩm bán 
ra thị trường, mở rộng chợ tại trung tâm các xã để người dân buôn bán trao đổi 
hàng hóa thuận tiện.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào phục vụ việc lãnh đạo, 
quản lý của cơ quan, đơn vị. Tăng cường giải quyết công việc, giải quyết thủ 
tục hành chính trên môi trường mạng nhằm giảm giấy tờ, nâng cao chất 
lượng, năng suất lao động.

3.3. về văn hóa - xã hôi•

Tiếp tục thực hiện đổi mới toàn diện và nâng cao chất lượng giáo dục, 
thực hiện tốt việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao dân trí. Đẩy 
mạnh khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập, đưa văn hoá truyền 
thống, kỹ năng sống vào truyền dạy trong trường học. Dành nguồn lực hợp lý 
và kêu gọi xã hội hoá để lồng ghép đầu tư xây dựng hệ thống trường lớp, nhà 
lưu trú, nhà ăn, nhà tắm, nhà vệ sinh cho các trường học, phấn đấu đến hết 
năm 2021, các xã trong toàn huyện đều có nhà bán trú cho giáo viên và học 
sinh. Quan tâm định hướng nghề nghiệp cho các em học sinh cuối cấp.

Đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, thiết bị y tế hiện đại và nâng cao năng 
lực khám, chữa bệnh của bệnh viện đa khoa huyện, phòng khám đa khoa các 
xã, tiếp tục kết nối với các bệnh viện tuyến tỉnh, trung ương trong việc chẩn 
đoán, điều trị. Thực hiện tốt các chính sách, biện pháp trợ giúp tiếp cận các 
dịch vụ xã hội cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Tập trung phát triển du lịch, khuyến khích các thành phần kinh tế đầu tư 
phát triển hệ thống hạ tầng, sản phẩm du lịch độc đáo như dù lượn. Khai thác
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tốt tiềm năng du lịch của các danh lam, thắng cảnh. Chỉ đạo các xã, thị trấn 
sưu tầm, bảo tồn và xây dựng ít nhất một sản phẩm văn hoá đặc sắc, mang 
tính đặc trưng vùng miền của các dân tộc tại địa phương, có thể biểu diễn để 
thu hút khách du lịch. Nghiên cứu, xây dựng làng văn hoá dân tộc La Chí theo 
kiến trúc cổ, độc đáo, vận động và hướng dẫn nhân dân tham gia các hoạt động 
kinh doanh dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, nghỉ dưỡng theo chuỗi nhu cầu. 
Tổ chức các hoạt động vui chơi, giải trí theo tổ hợp để thu hút khách du lịch.

Nâng cao trách nhiệm cấp ủy, chính quyền cơ sở trong việc lãnh đạo 
thực hiện công tác xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, đào tạo nghề, 
xuất khẩu lao động, hỗ trợ làm nhà ở cho người có công, cựu chiến binh, hộ 
nghèo khó khăn về nhà ở. Tuyên truyền, động viên, phát huy nội lực, ý chí tự 
lực, tự cường vươn lên thoát nghèo, khắc phục tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong 
nhân dân. Quản lý tốt công tác dân tộc, tôn giáo. Triển khai thực hiện có hiệu 
quả chương trình khởi nghiệp cho đoàn viên, thanh niên. Phát huy vai trò của 
người có uy tín và nghệ nhân dân gian trong việc bài trừ các hủ tục lạc hậu, 
nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sống văn hóa, đô thị văn minh”.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời, bảo đảm công khai, minh bạch các chính 
sách ưu đãi người có công với cách mạng, chính sách trợ giúp xã hội, các 
chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, đặc biệt là Chương trình phát 
triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc và miền núi. Triển khai đồng bộ 
các giải pháp giải quyết việc làm gắn với nâng cao thu nhập cho người lao 
động và đưa lao động đi làm việc ngoài huyện. Tiếp tục huy động nguồn lực 
để triển khai thực hiện giai đoạn II Chương trình hỗ trợ xây dựng nhà ở cho 
người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo có khó khăn về nhà ở trên địa 
bàn huyện theo chủ trương của tỉnh.

3.4. về công tác nội chỉnh, quốc phòng - an ninh, đối ngoại
Thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt và thực hiện các Nghị quyết, 

kết luận của Trung ương, tỉnh, các quy định của pháp luật về công tác phòng, 
chống tham nhũng, lãng phí; kịp thời phát hiện xử lý nghiêm các sai phạm 
theo quy định. Giải quyết kịp thời, dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo của 
công dân, không để xảy ra điểm nóng về khiếu kiện đông người, vượt cấp. 
Đẩy mạnh thực hiện công khai, minh bạch; quy chế dân chủ trong hoạt động 
các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

Thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về 
quốc phòng, an ninh. Tiếp tục lãnh đạo các lực lượng phối hợp thực hiện tốt 
các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương và nhiệm vụ chiến lược của 
Đảng về xây dựng và bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới. Duy trì thường 
xuyên chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến đấu từ huyện đến cơ sở; quản lý 
bảo vệ tốt đường biên, mốc giới. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2021 
theo kế hoạch tỉnh giao, công tác huấn luyện, luyện tập, diễn tập, bồi dưỡng 
kiến thức quốc phòng và an ninh và xây dựng khu vực phòng thủ huyện. Bảo



8

đảm tuyệt đối an toàn trước, trong và sau Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng và cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu Hội đồng 
nhân dân các cấp. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn 
xã hội, an ninh nông thôn, phát huy vai trò của đội ngũ công an chính quy 
công tác tại các xã. •

Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động đối ngoại với các huyện đối đẳng của 
Trung Quốc (huyện Mã Quan, Ma Ly Pho) nhằm xây dựng biên giới ổn định, 
hòa bình, hữu nghị, họp tác và đi vào thực chất.

III- TỔ CHỨC THựC HIỆN
1. Các Chi, Đảng bộ trực thuộc có trách nhiệm tổ chức quán triệt học tập 

Nghị quyết. Đồng thời cụ thể hóa vào điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, 
địa phương bằng nghị quyết, chương trình, kế hoạch đế triến khai thực hiện 
Nghị quyết có hiệu quả.

2. Hội đồng nhân dân huyện cụ thể hoá bằng nghị quyết và giám sát 
việc tổ chức thực hiện.

3. ủ y  ban nhân dân huyện xây dựng chương trình, kế hoạch để tổ chức 
thực hiện, phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu, các nhiệm vụ trọng tâm 
đã đề ra.

4. Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ trì, phối họp với các cơ quan có liên 
quan hướng dẫn việc nghiên cứu, quán triệt, tuyên truyền phố biến nội dung 
Nghị quyết này tới cán bộ, đảng viên và nhân dân.

5. Các đồng chí ủ y  viên Ban Chấp hành Đảng bộ huyện có trách nhiệm 
chỉ đạo, đôn đốc tổ chức đảng Đảng được phân công phụ trách cụ thế hóa tố 
chức thực hiện mục tiêu Nghị quyết.

6. Các Ban Đảng Huyện ủy và Văn phòng Huyện ủy theo chức năng, 
nhiệm vụ được giao chủ động nắm bắt tình hình, giúp cấp uỷ đôn đốc, kiểm 
tra việc thực hiện Nghị quyết và thường xuyên báo cáo kết quả Ban Chấp 
hành, Ban Thường vụ Huyện ủy để có sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

Nghị quyết này được phổ biến tới chi bộ.
Nơi nhân:
- Thường trực Tỉnh uỷ,
- Văn phòng Tinh uỷ,
- Bạn cán sự Đảng UBND Tỉnh,
- Đồng chí Vàng Seo Cón - Uỷ viên BTV Tỉnh ủy,
Chủ tịch UBMTTQ tỉnh,
- Thường trực HĐND - UBND huyện,
- Các đồng chí Uỷ viên BCH Huyện uỷ,
- Các Chi, Đảng bộ trực thuộc,
- Các đồng chí ủy viên ủ y  ban kiểm tra Huyện ủy,
- Lãnh đạo, chuyên viên Văn phòng Huyện ủy,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.

T/M HUYỆN ỦY
BÍ THƯ



IANG 
u  PHÌ ĐẢNG CÕNG SẢN VIẺT NAM

HỈ TIỀU NGHỊ QUYÉT NĂM 2021
02-NQ/HU, ngày 21/12/2020 của Huyện ủy Hoàng Su Phì)

TT Chỉ tiêu
Đơn vị 

tính

Nghị
quyết đến 
năm 2025

Ước Thực 
hiện năm 

2020

Nghị
quyết
năm
2021

Tăng 
giảm so 
vói năm 

2020
1 2 3 4 5 6 7=6-5
I CHỈ TIÊU VỀ KINH TÉ

1 Thu nhập bình quân đầu người Triệu
đồng/năm 45,0 22 27,0 5,0

2 Cơ cấu kinh tế % 100,0 - 100,0 -

- Nông, lâm nghiệp, thủy sản % 43,0 - 49,2 -

- Công nghiệp, xây dựng % 34,0 - 29,7 -

- Thương mại, dịch vụ, du lịch % 23,0 - 21,1 -

3 Tổng vốn đầu tư toàn xã hội bình quân 5 năm (vốn 
đầu tư của nhà nước, vốn đầu tư ngoài nhà nước) Tỷ đồng 4.250,0 - 750,0 -

4 Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn Tỷ đồng 133,0 38,05 35,95 -2,1
- Trong đó thuế và phí Tỷ đồng 128,4 35,95 32,44 -3,5

5 Tỷ lệ hộ được sử dụng điện từ các nguồn % 99,0 96,0 97,0 1,0

6 Thu hút khách du lịch Nghìn 
lượt người 200 33 80 47,0

II- CHỈ TIÊU VÈ XÂ HỘI
7 Tỷ lệ hộ thoát nghèo hàng năm % 6,0 6,22 6,0 -0,2
8 Số xã đạt chuẩn nông thôn mới (lũy kế) Xã 8 3 4 1,0
9 Tỷ lệ lao động qua đào tạo % 65,0 50,0 53,0 3,0

- Số lao động làm việc ngoài địa bàn và xuất khẩu 
lao động Người - 1.281 2.500 Chi tiêu bổ 

sung

10 Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia % 50,0 38,0 39,6 1,6
11 Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên % 1,24 1,07 1,24 0,2

12
Thôn biên giới có điện, đường giao thông đạt chuẩn 
Nông thôn mới % 100 75,0 80,0 5,0

13
Các xã, thị trấn có ít nhất 01 sản phẩm văn hoá đặc
sắc Xã - - 24 Chi tiêu bồ 

sung

III- CHỈ TIÊU VẺ MÔI TRƯỜNG
14 Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch, họp vệ sinh % 96,0 85,0 87,0 2,0
15 Thực hiện việc thu gom, xử lý chất thải sinh hoạt % 90,0 85,0 86,0 1,0
16 Tỷ lệ che phủ rừng % 57,0 53,5 54,5 1,0

IV
CHỈ TIÊU VỀ XAY DựNG ĐẢNG, AN NINH 
TRẬT T ự

17 Kết nạp đảng viên mới bình quân hằng năm Đảng viên 130 164 140 -24,0

18
18.1 Tỷ lệ TCCSĐ hoàn thành nhiệm vụ trở lên % 80,0 99,0 76,0 -23,0

18.2 Tỷ lệ đảng viên hoàn thành nhiệm vụ trở lên % 98,0 95,0 95,5 0,5

19
Tỷ lệ xã, thị trấn, cơ quan đạt tiêu chuẩn an toàn về 
an ninh trật tự % 95,0 95,0 91,0 -4,0


