
DANG BØ TINH HA GIANG BANG CQNG SAN VIT NAM 
THANH UY HA GIANG 

* TP Ha Giang, ngày 15 tháng 12 nám 2021 
S 16-NQ/TU 

NGH! QUYET 
Hçn ngh lan thir 11 - Ban Chap hanh Bang bQ thanh pho Ha Giang 

(Khóa XVIII) ye music tiêu, nhim viii nàm 2022 

Hi nghj 1n thir 11 - Ban Chip hành Dâng b thành phé Ha Giang khOa XVIII, 
h9p ngày 10/12/202 1 dä dánh giá kt qua lânh do thirc hin nhim vçi nàm 2021, quyêt 
nghj miic tiêu, nhim vii, giái pháp chü yêu nm 2022, nhu sau: 

I- T!NH HINH TI{C HIN NGH QUYET NAM 2021 

Nàm 2021, mc dü con gp nhiu khó khän do din bin khI hu bt thuông, 
djch bnh di vcM gia süc, dc bit là djch bnh Covid- 19 dã ãnh hir&ng nghiêm tr9ng 
dn phát trin kinh t - xä hOi  cüa thành ph& Nhimg duài sir quan tam, chi do sat 
sao, dung c1n cüa Tinh üy, Hi dng nhãn dan, Uy ban nhãn dn tinh; s1r phôi hçp, 
giüp dô cUa các s&, ngành; Ban Chap hành Dãng b thành phô dâ doàn kêt, thông 
nht, kbAc phiic khó khan, tp trung, quyt lit trong cong tác 1nh do, chi dao,  to 
chirc thirc hin, ciing vài sir dng thun, quyêt tam cao cña ca h thông chInh trj va 
các tng lop nhân dan; v Co bàn thành ph6 vn hoàn thành thang lçci mçic tiêu tong 
quát và các chi tiêu, nhim vi ma nghj quyt dä d ra trén các linh virc; trong do có 
30/37 chi tiêu dt vã vixçrt (chiém 81%); thu ngãn sách Nhà nrnfc vuçlt 8,33 %; huy 
dng vn du tu toàn xa hi vu'çit 4,91%; t l h ngheo trong nm giàm cOn 0,04%. 
Tp trung lAnh dao  tO chüc thành cong cuc bâu dai biêu Quôc hi khóa XV và 
bu cr dai  biêu Hi dông nhân dan các cap, nhim kS' 2021 - 2026, dam bâo dung quy 
djnh, an toàn tuyt dôi. Chi dto quyét 1it, hiu qua cong tác phông, chông djch bônh 
Covid-19 vói nhiêu bin pháp linh hoat, sang tao (thi diem cách lyy tê, diêu In FO, Fl 
tgi nhà...), tüng buâc không ché, kiêm soát tot tInh hInh djch bnh, tao diéu kiên dé 
tiêp tçic phát triên kinh té - xä hOi. Co câu kinh té tiêp titc chuyên djch dung hu'àng; 
hoat dng thzong mai - djch v disçic duy trI; cOng tác quân l Nhà ni.rc ye do thj, 
quy hoach, tài nguyen, mOi tnrO'ng duçc quan tam chi dao; cOng tác bi thi.rrng, giãi 
phóng mt bang thrc hin các dir an trçng diem duçic trin khai quyt 1it, có hiu 
qua; cOng tác xâ hi hóa chinh trang do thj di.rqc trMn khai sâu rng, dng bô, nhân 
dugc slr dông tInh, hung üng cüa dông dào can b, dãng viên và nhân dan; chuong 
trInh xay dirng nông thôn m&i, cái tao vun tap có chuyn bin tIch c1rc; din mao do 
thj khang trang, nOng thôn có nhiêu dOi mâi; mt s vi vic kéo dài duçic quan tam 
giâi quyêt dtrt diem... 

LTnh virc van hoá, xa hi tMp tiic CO nhiu tin b, cOng tác chAm soc suc khOe 
Nhân dan, an sinh xã hi dixoc dam báo; chat luçmg cuc sng cüa nhân dan không 
ngüng di.rçic nang cao; các giá trj van hoá truyên thông dixoc giU gin, báo thn và phát 
huy; xây drng nOng thOn mOi dat ket qua tIch circ, hoàn thành xây drng xâ Phuong 
Thin dt chuân nOng thOn mâi nâng cao (vJ dIch Inthc 02 nám myc tiêu Nghj quyé't 



cia Ban Chá hành Dthng b5 thành p/is Ha Giang v xay dyng nông thôn mái náng 
cao, giai dogn 2021-2025). 

Cong tác câi cách hânh chInh diiçic dy manh; giãi quyt don thi.r, khiu nai, t6 
cáo dixçc quan tam xcr 1; trin khai và t6 chtc thirc hin quyêt 1it cong tác phông, 
chng tham nhUng, lang phi; tang cing cOng tác phôi hçp giCa các c quan trong h 
thng chInh trj; phrong thtrc lânh dao, chi do cüa các cap üy dng, chInh quyên tiêp 
tic có nhieu dôi mâi, quyêt liêt, toàn din. 

Thông tin tuyên truyn tip tiic diiqc dy manh; chmnh sách v dan tOe, ton giao 
duçc quan tam th?c hin kjp th&i, hiu qua, gop phân tao sir dOng thun trong Ca tang 
lap nhân dan; quc phOng - an ninh duçc dam bäo, giQ v&ng, khOng xây ra "diem 
nóng" ye an ninh, trt tir. Khôi dai doàn két các dan tOe duçic tang cu&ng, phát buy. 
Nhân dan tin tirang tuyt dôi vào sr lânh dao cüa Dãng, chi dao, quán l, diéu hành 
cüa chInh quyên cac cap. 

Ben cnh nhung kt qua dat &rqc vn con nhng han ch, nhi.r: COng tác länh 
dao, chi dao triên khai các bin pháp phOng, chông djch bnh Covid - 19 khi phát sinh 
djeh bnh con lung tang; cong tác djnh huâng tuyén truyên có lüc chua kip thai; vai 
trO nêu guong cüa can bO, dãng viên, nhât là ngu&i dung dau mOt sO dan vj chua ducc 
phát huy; chat lucing sinh hoat mOt sO chi bO con han chê; mOt so to chtc dáng cii the 
hóa môt so chuang trInh, kê hoch thirc hin Nghj quyêt Dai hOi Dãngg  bO thành phO 
cOn chm; mOt sO dông chi cap üy vien, ngizai dirng dâu các phOng, ban, dan vj 
chua tIch c1rc, chü dng trong cong tác tham mru th1rc hin các nhim vii trong 
linh vrc, dja bàn phii trách; cong tac quãn l Nhà nurc ye dat dai, trt tçr do thj tai 
mOt sO dja bàn co sa chm ducic khäc phiie; cãi each thu ti,ic hành chinh cOn chm; 
vic thirc hin các nOi dung két luQn thanh tra cUa tinh có chuyên biên nhixng chua 
tIch crc; cong tác bôi thix?mg giâi phóng mt bang mOt sO dir an cOn chum; giái ngân 
vOn dâu tir cong ('dir an ODA,) chua dáp lrng duçYc yêu câu dê ra; chuong trInh cãi tao 
yuan tap, xay dirng nOng thOn mâi d có chuyên biên tIch circ nhung hiu qua dat 
ducic chua cao; bnh djch tá 1cm Châu phi chi.ra duoc kiêm soát... 

II- MI)C TIEU, NHI1M VU VA GIAI PHAP CHU YEU NAM 2022 
Nàm 2022, vic iânh dao thrc hin các nhiêm vii chInh trj cüa thành ph có 

nhiêu thun lqi, nhung cüng gp khOng It khó khan, thách thuc. Ngun 1?c du ts 
phát triên tir ngãn sách han hçp; h thng k& cu ha thng chua dng bO; nang hrc cüa 
môt bO phn can bô, cOng chüc cOn hn chê; tinh hInh an ninh trt tir cOn nguy ca 
tiêm an khó hr&ng; ben canh do bién dOi khi hu, thiên tai, djch bnh, dc bit là djch 
bnh Covid - 19 diên bién phuc tap. Tuy nhiên, cling có nhli'ng ca hOi, thun 

lvi: 
thành phô luOn nhn dixçmc sr quan tam lânh dao, chi dao sat sao Tinh üy, HOi dng 
nhân dan, Uy ban nhan tinh; sir giñp d cUa các sâ, ngành; truyn thng doàn kt, 
thông nhât trong tp the cap üy và h thông chInh trj tlr thành phô den co sa tiêp tiic 
duçmc phát huy; tInh hInh chinh trj - xâ hOi On djnh; niêm tin cüa các tang lap nhân dn 
dôi vói 5r iânh dao, diu hánh cUa cp üy, chInh quyn các cp tip tiic di.rçmc cUng c& 
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1. Miic tiêu ting quát 

T.p trung cong tác lânh dao, chi dao, té chüc thc hin quy& 1it cong tác tuyen 
truyên va triên khai hiu qua cac nghj quyôt, chirnng trInh, kê hoach thirc hin Nghj 
quyt Dti hOi Dãng các cap, nhirn k' 2020 - 2025; tang cil&ng cOng tác xây dirng, 
chinh don Dãng và xây dimg h thông chinh trj trong sch, vQ'ng manh; dôi mi mnh 
me phtrcing thüc lânh dao cüa cap üy, diêu hành cüa chInh quyên các cap; siêt cht k 
1ut, k cucmg, phông, chong tham nhi3ng, lang phI gán vó'i câi each thu tic hành 
chInh. Thirc hin quyêt 1it miic tiêu kép, vira phát triên kinh té, vera phông, chông 
djch vói phucing châm thIch ü'ng an toàn, linh hoat, kiêm soát hiu qua djch bnh 
Covid- 19; huy dng các nguOn 1irc cho dâu tii phát triên, hoàn thin kêt câu h tang; 
day nhanh tién d thi cong các dir an tr9ng diem; tang cii?ng üng diving khoa hc và 
cong nghê, chuyên dOi sO; khai thác hiu qua tiêm näng, lqi the cüa thành phO; phát 
triên nOng nghip ben vmg; cãi tao vuin tp theo hiirng thirc chat; xay dirng nOng 
thôn mOi ben ving gan vOi b ton, phát huy giá trj ban sac van hóa các dan tc 
phiic vi du ljch. Nâng cao chat hrqng giáo dic - dào tao; dam bão an sinh xA heii, 
cUng cô quôc phông, an ninh. Phân dâu hoàn thành thàng lqi các miie tiêu, nhim vii 
näm 2022. 

2. Các chi tiêu chü yu 

(1) Thu ngân sách Nhà nuóc trén dja bàn 610,884 t) dng; (2) Thu nhp bInh quàn 
du nguii 70 triu dOng; (3) TOng rnüc bàn lé hang hóa và djch vti 4.900 t dông; (4) Huy 
dng vn dâu tt.r toàn xà hi 3.300 t dOng; (5) Thu hut khách du ljch 485.726 hrçit nguôi; 
(6) T 1 do thj hóa 80%; (7) T5' 1 phü kIn quy hoach phân khu, quy hotch chi tiêt 40 %; 
(8) T l tuyên phô van rninhltông so tnic chunh 81,8 % (trong do, duy trI tuyênphó van 
rninh: 76 tuyên,); (9) T' l các di.rng phO chmnh Co din chiêu sang 100%; (10) T l các 
ngô, xóm CO din chiêu sang 76%; (11) T 1 h có nhà i kiên cO, bàn kiên cO 93,2%; (12) 
Mat do dix?ng cong thoát nirâc ch1nh3,5 kmikm2; (13) Giàm t' 1 ht nghêo trong nàm: 
0,06%; (14) Tr 1 tnrâng h9c d.t chuàn quOc gia 97,1%; (15) Xây dirng xä Phixcing D, 
Ng9c Ding dt 18/19 tiêu clii nông thôn mOi nãng cao; (16) T l lao dng qua dào tio 
và có vic 1am 88%; (17) Duy tn t 1 h dan cu di.rçic dung nuóc sach, nuâc hçp v sinh 
100%; (18) T l thu gom, xà l the thai ràn, sinh hoat 96,5%; (19) T l che phü thng 
70,2%; (20) Trén 95% xä, phuâng, Co quan dat tiêu chuàn an toàn ye an ninh trt t11; (21) 
So dàng viên &rçYc kêt nap: 50 dàng viên; (22) TO chüc cor s dung hoàn thành nhiêm vii 
100%; (23) T' l dàng vien hoàn thành nhiêm vii 99,8%. 

• 9• 3. Nhiçm vi va giai phap chu yeu 

3.1. Tiêp tic thc hin có hi?u qul dc bin phip phOng, chñng djcb 
bénh Covid -19 

Tip tiic tp trung lãnh dao giC vQng thành 
qua trong phông, chng djch; dng 

th?i day manh cOng tác thông tin tuyên truyen, nâng cao nhn thuc, thüc cüa can b, 
dãng vien và nhàn dan trong phông, chOng djch, tuyt di khOng Jo là, chü quan, mt 
cành giác. Thirc hin quyet 1it, dOng b các bin pháp phông, cMng djch, vira phiic 
hôi phát triên kinh tê - xa hi; tp trung trien khai tiem väc xin Covid - 19 pMn du d 
bao phü väc xin toàn dan trong d tuOi tiem chüng dat muc cao nhât. 
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3.2. Cong tác xây drng Bang Va b théng chInh fr/ 
Tip tic lânh d?o, chi dao t chirc nghiem tue cong tác quán trit, trin khai 

thirc hin hiu qua Nghj quyét Dai hi Dãng các cap; các chi thj, nghj quyêt, 
ehuong trinh, ké hotch cUa Trung uang, cUa Tinh üy. 

Thirc hin tOt Nghi quyêt Trung uong 4 (khóa XI, XII), Kêt 1un Hi nghj lan thu tix Ban Chap hành Trung uang Dáng khoa XIII ye day manh xay drng, chinh 
don Dâng và h thông chinh trj; hen quyêt ngän ehn, day lüi, xü 1 nghiêm can 
b, dâng viên suy thoái v chInh trj, do due, 1i sng, biêu hin "tir din biên", 
"tu chuyên hóa ", day m?nh vic hçc tp và lam theo tii tu&ng, do dfrc, phong 
each Ho ChI Minh gän vái 8 1i Bác Ho can dn Dãng b và nhan dan các dan te 
tinh Ha Giang. Tang ci.thng thirc hin tiêp xüc, dôi thoi trVc tiêp gia ngtthi th'rng 
dâu cap üy, chInh quyén vOi nhân dan. Nâng cao hiu qua cong tác tuyên truyên, 
giáo due chInh tn, tu tu&ng, dao düc each mng, lôi song cho can bO, dáng viên. 

Chi dto to chuc sor kêt, tOng kêt các chi thj, nghj quyêt cüa Trung uong, cüa Tinh 
üy theo quy djnh; Triên khai hiu qua chrnng trinh, ké hoach thirc hin nâng cao chat 
krcmg sinh hoat chi b; nâng cao chat luçmg dng viên, giai don 2021 - 2025 theo tinh 
than Chi thj sO 12-CTiTU ngày 13/9/2021; Dé an so 06-DA/TU ngày 22/11/2021 cUa 
Ban Thung vu Tinh üy; xây dirng kê hotch Quy hoach can b, nhim k' 2025 - 2030 
vâ rà soát, bô sung quy hoach can b hang nàm theo quy ctjnh; ké hoch luãn chuyên, 
diéu dng can b dão ban dáp üng yêu câu thim vi1; c1ing cô, nang eao nàng lirc lath 
dto và sire chiên dâu cüa các to chuc cci so dâng. To chuc thành cOng Di hi Hi Ciru 
chiên binh, Doàn thanh niên thãnh phô và cap cci sO, nhiêm k' 2022 - 2027; Dti hi các 
chi b trirc thuc Dâng üy co sO, nhim k' 2022 - 2025. 

Quan tam lânh dao, chi do cOng tác kiêm tra, giám sat; thanh tra gän vOi 
phát huy vai trO, trách nhim cüa tp the, ngithi dirng dâu cap üy, chInh quyên cáe 
cap. Day minh giám sat thtxmg xuyên, kiêm tra, giám sat, thanh tra chuyén dê các 
1mb yuc cOn yeu kern, de phát sinh sai phm, tiêu circ. Xir l kjp thOi, nghiêm 
minh can b, dâng viên vi phim theo quy djnh cüa Dâng và Nhà nuOc. 

Tp trung lãnh dao, chi dao Cong tác dan vn cüa Dáng, chInh quyên; thi,rc 
hin tot Quy ché dan chü cor sO. Dôi m6i ni dung, phuorng thuc hoat dng eüa 
Mt t4n To quôc và các to chuc chInh trj - xâ hi theo huOng sâu sat, ci the; nâng 
cao hiu qua giám sat, phãn bin xä hi; triên khai các giâi pháp bài tth mt so t.p 
tiic lac hu trong dOng bào dan tc thiêu so, thc hin nêp song van minh do thj. 

Lânh dao nâng cao cht luçmg, hiu qua hoat dng cüa ThuOng trirc và các 
Ban Hi dông nhân dan trong cong tác theo dOi, giárn sat, tái giám sat vic tnin 
khai nghi quyët de kjp thOi phát hin, kiên nghj bin pháp xO l eác bt cap, han 
ché; tiêp tiic nâng cao hiu qua cOng tác thâm tra, boat dng chat vn và trã IOi cht 
van tai các k' hop; quan tam huOng dan, bOi duOng kiên thüc, k nAng cho dai 
biêu cap cor sO thisc hiên tot nhiêm vu. 

Lânh dao, chi dao Uy ban nhân dan tp frung, quyt lit trong cong tác chi 
dao, diêu hành, chap hành nghiém tue quy chê lam viéc; kjp thOi cii th hóa có hiu 
qua miic tiéu, thim vii nghj quyêt dâ de ra. Nâng cao hiu içrc, hiu qua quân l 
Nhà ni.rOc dé sOm khac phçic nhChig tOn tai, han ché, nht là v 111th vic quãn 15' dO 



5 

thj, dt dai; hoân thin k& cu h tAng theo huàng dng bO; trin khai quyt 1it cong 
tác bôi thir&ng, giãi phóng mt bang; day manh câi each thu tiic hành chinh; 
chuyên dôi so, üng diving manh me cong ngh thông tin trong giái quyêt cOng vic. 
Tang cuOng k 1ut, k' cirong cong vil; thanh tra, kiêm tra, tiêp cOng dan, giãi 
quyêt khiêu nai, to cáo và dâu tranh phông, chOng tham nhuing, lang phi, tiêu c1rc; 
kiôm diem rô trách nhim ngui dirng dâu dé xáy tInh trang chum ch trong cong 
viêc, nhüng nhiêu, gay phiên ha trong thirc thi cOng vi. 

3.3. Vphat triln kinh /i- xd h3i 

Tp trung lânh dao, chi dao cu th hóa, trin khai hiu qua các m11c tiêu, 
nhim vii nghj quyêt dâ dê ra näm 2022. Phiic hOi, phát triên manh linh vvc thung 
mai - djch vii; thu hut các thành phân kinh té dâu tij vào dja bàn trén Co s phát 
huy tiêm näng, the rnanh cüa thành phO; tiép tic triên khai mô hInh chuyên dôi mO 
hInh quán 1 chçr; tao diêu kin, khuyén khIch phát triên các hoat dng san xuât, 
djch vti, du ljch (cüa ng5 phIa Nam thành phô; dQc hal bo' kè song LO dogn tir cáu 
Yen Biên I den cáu Yen Biên II, hlnh thành các tuyên phO di bc5...); cüng cô, nâng 
cao chat ltrqng cac Lang van hóa du ljch cong dông gàn vâi phát huy ni lye, phát 
triên các san phâm du ljch dc sAc, da dang; báo tOn, phát huy giá trj vAn hóa 
truyên thông các dan tc; giá trj cay chè Shan tuyêt cô thii. 

LAth dao trin khai hoàn thành các cOng trmnh da khâi công; cong trinh khii 
cong mâi nAm 2022; dam báo tiên d giài ngn và nâng cao hiu qua diing von dau 
tix cOng và chat lung cong trinh xay dyng co bàn. Phôi hqp, triên khai giãi phong 
mt bAng, thi cOng các hang m'ic cOng trinh ('Dp dáng nu'&c sOng LO, Thu so' lam 
vic các co' quan cüa tinh; Thành iy, Hç5i dOng nhán dan, Uy ban nhán dan, Mt trn 
To quOc và các tO chzc chInh frj - xâ hi thành phO....,); day nhanh cOng tác bôi 
thithng giái phóng mt bAng, tiên d thi cong cOng trInh Dy an "Chiiong trInh phát 
triên các do thj loai II ('cac dO th: xanh)" và các dy an khác trên dja bàn; lam tot 
cOng tác phôi hqp trong thyc hin các dy an thu hut dâu tu, phát trién do thj. Tao 
mci diêu kin dé cáe thành phn kinh tê phát triên thu cong nghiêp - xây dyng; M trç 
phát triên các co sâ san xuât, hçip tác xA..., theo hixàng hang hóa, chat luçng, có 
thrnmg hiu ben virng. 

LAth do trin khai dng b) cac giái pháp tái co cAu ngành nông nghip theo 
hi.thng ben vü'nggAn vói thyc hin hiu qua, thyc chat chucing trinh cãi t?o vwOn tap, phát trien san phâm nông nghip hang boa theo chuôi giá tn; nâng cao giá trj san xuât 
trên don vj din tIch. Day math phát triên chAn nuôi theo hi.nfrng trang trai, gia trai; 
kiêm soát tot djch bnh trên dan gia sue, gia cam (bnh djch tá li Cháu phi...). Quyêt 
lit thyc hin chuong trInh xây dyng nông thOn mâi, tp trung các giâi pháp tAng thu 
nhp cho ngui dan; xây dyng hai xA Ngpc Dithng, Phixong D hoàn thin 18/19 tiêu 
chI nãng cao. 

Hoàn thin 1p các quy hoach phân khu, quy hoach chi ti& Quy hoch chung 
dO thj Ha Giang den nAm 2035; Quy che quân l2 kién true do thj gAn vâi quán l 
tOt the quy hoach. Trien khai D an xây dyng thành phO Ha Giang hoàn thin tiéu 
chI do thj loai II vào nAm 2025. TAng cu&ng cOng tác quãn l trt ty do thj, xây 
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drng, dt dai, các hoit dng san dào, d thai, quán 1 kin true; nâng cao hiu qua 
phôi hcip trong cong tác quán 1 giüa các phông, ban chuyên mon vOi chInh quyen 
c s; tiêp t1ic phát huy hiu qua cong tác xä hi hóa chinh trang do thj, gAn vOi 
trang trI, trang hoâng do thj, thrc hin np song van mirth cUa ngi dan thánh phO 
và thirc hin tot quy chê thirc hin dan chü a co sâ. 

Chi dao giám sat chat ch vic trin khai các dir an du tu xay drng, dir an 
phát trin khu dan cu, khu do thj mâi theo các quy hoach chi tiêt, quy hoch phân 
khu dâ diric duyt. Thuc hin tot cong tác quy hoach, ké hoch sfr diung dat nàm 
2022 và giai don 202 1-2030; tang cuông cong tác quán 1 Nha nuOc gàn vói câi 
each thu tic hành chInh; ma rng qu dat do thj; day nhanh cong tác bOi thung 
giãi phóng mt bang Dir an "Chuong trInh phát triên các do thj loai II (cac do thj 
xanh) "- Tiôu dir an ti Ha Giang. 

Tp trung lath dao, chi dao thirc hin các ni dung trong thông báo kt 1un, kt 1un 
kiêm tra, giám sat, thanh tra cüa tinh; tang cuthng phôi hçip vài các sâ, ngành dê bàn, thông 
nht các giãi pháp tháo g các khó khan, vuang mac trong qua trInh to chirc thirc hin. 

Thirc hin tt cOng tác quãn 1 thu, chi ngân sách Nhà nuóc; quãn 1 chat chê, 
thc hin hiu qua các giãi pháp thu ngân sách, dam bão can dôi dé phiic vi dâu tu 
phát trin, thc hin có hiu qua các chuong trInh, dê an, dir an cüa thành phO. Bão 
dam tin d giãi ngân, nâng cao hiu qua sr diung vOn dâu tur cong và chat lucing 
cong trInh xây dirng co ban. 

Lânh dao trin khai t& chuong trInh giáo diic pM thông mOi; nhim vi näm 
hc 2022 - 2023; tiêp tiic nng cao chat krng giáo dc các cap h9c; dâu tu co sa vt 
chat tru&ng, lirp h9c; khuyên khIch và to diêu kin dê hInh thành và phát triên các 
truang dan 1p, tu thiic; triên khai thc hin cO hiu qua Dé an náng cao chat luçing 
Trirng THCS Lé Qu Don; thirc hin cong tác khuyen h9c, khuyên tài, xây dimg xâ 
hi hçc tip. Day mnh cOng tác thông tin, tuyên truyên; xã hi hóa dau tu các thiêt 
chê van hóa, the thao; nâng cao chat luvng phong trào toàn dan doàn két xây dirng de'i sOng van hóa gän vài xây dirng nông thôn mâi, do thj van rninh; b tOn, phát huy giá 
tij ban sac van hóa các dan tc thânh phô gan vai phát triên du ljch; phat huy vai trô 
cüa nguii có uy tIn, ngh than dan gian... trong bài trir các hü tiic luc hu. Triên khai 
tot cac Chuong trInh mitc tiêu quOc gia ye y té; cüng cO mng krâi y tê co sâ; nâng 
cao nàng lrc phông, chOng djch bnh; tang t.' l tiêm väc xin phOng, chOng Covid -19 
trong d tuOi. Thirc hin lông ghép các chuong trInh dê huy dng các nguOn Iirc trin 
khai hiu qua cac chuong trInh miic tiêu quôc gia ye giãm ngheo. Trin khai dy dU, 
kjp thai các chê d, chInh sách dam bão an sinh xâ hi, gia dInh có cOng; h nghèo có 
hoàn cãnh dc bit khó khän, dOi tucmg báo trçY xã hi. 

3.4. V qu6cphèng - an ninh, a6j ngozi 
Lath dao, chi do các hrc lixçing vu trang duy frI nghiêm ch d trirc sn sang 

chién dâu. Thc hién tot cong tác huân 1uyn, din tip, bi du0ng kin thüc quc 
phông, an ninh; cong tác tuyên quãn dam bão 100% chi tiêu giao. Trin khai các bin 
pháp dam bão an ninh chInh trj, trt tr an toàn xã hi, trt tr an toãn giao thông. Quán l chat chë dia bàn, khOng dê xãy ra dt xuât, bat nga, to thành "dim nóng "; kjp 
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thii phát hin, xà l các hott dng truyn do trái pháp lust; tang cix?mg các bin 
pháp trân áp các loai ti phm; nâng cao chat luvng hot dng diêu tra, truy to, xét xi:r, 
thi hành an. Phát triên sâu rng phong trào "Toàn dan báo v an ninh To quOc ", tiêp tiic phát huy, khai thác hiu qua các m8 hInh t%r quán ye an ninh, trt tix. Mi rng 
quan h hqp tác dOi ngoi, tr9ng tam là cac hot dng kinh té, tang ci.thng giao luu 
hap tác, hçc tp kinh nghim dê thu hut dâu ti.r, lien doanh lien két vOi các thành 
phân kinh té trong và ngoãi tinh. 

III- TO CII1XC THçC HIN 
1. Giao Uy ban nhân dan thành ph chi dao ci th hóa Nghj quy&bng cac 

chixo'ng trInh, ké hoach dê triên khai thirc hin hiu qua nhim vii phát triên kinh tê 
- xà hôi, quôc phông - an ninh näm 2022. 

2. Các chi, dâng bô trrc thuc xây drng k hoach xác djnh rô nhim vi, giãi 
pháp dê chi dao, triên khai th%rc hin hiu qua Nghj quyêt nay. 

3. Ban Tuyên giáo Thành üy xay drng k hoch quán trit, tuyên truyn 
Nghj quyêt den can b, dâng viên và Nhân dan trén dja bàn. 

4. Uy ban Kim tra Thành üy, VAn phông Thânh üy cAn cü chirc nAng, nhim 
vii chü tn, phôi hqp vói cac ban xây drng Dáng Thành üy, có ke hoch kiêm tra, 
giám sat, theo dOi, don dOe vic triên khai thirc hin Nghj quyêt và tOng hap tInh 
hInh, két qua to chuc thirc hin báo cáo Ban Chap hành, Ban Th'ir&ng vi Thành uy. 

Nghj quyt duçic pM bin dn cn b, dáng viên và Nhán dan d thirc hin. 

Ncyi nhân: 
- Thuông trirc Tinh üy, 
- Dông chI Nguyen Mnh DUng, Phó BI thu Tinhüy, 
- Van phông Tinh Uy, 
- Các Ban xây dijng Dãng Tinh üy, 
- Các dong chI Thành üy viên, 
- Thumg trirc HDND Thành phô, 
- Thuông trirc UBND Thành phô, 
- Các Ban xây dmg Dáng Thành Uy, 
- MTTQ và các to chirc CT-XH thânh phô, 
- Các chi, dàng b trixc thuôc, 
- Luu Van PhOng, Van Thu. 

T/M BAN CHAP HANH 
BI TH[f 

Hâu Minh Loi 



BIEU Cm TIEU NGI QUv*%rC HIEN NHIEM VU NAM 2022 
DAN Oti4 "HO HA GIANG 

(Kern theo Nghj quyêt s-]sJQ4[, 

\_;, ;'N 

5/12/2021 cüa Thành 4yHà Giang) 

TT CM tiêu DVT 
Thtrc hiên 
nàm 2021  

Ngh quyt 
nãm 2022 

Ghi 
chü 

A CAC Cm TIEU cliii ytu 
I VEKINHTE 

1 Thu ngân sách Nhà nixâc trên dja bàn T dng 725,906 737,884 

-Tinhihu T&ng 482,464 127,000 

- Thànhphc4 thu T dng 243,442 610,884 

2 Thu nhâp bInh quân du ngirii/nãm Triu dtng 60,19 70 

3 Tng mfrc ban ìé hang hóa và djch vii T' ding 4.408 4.900 

4 Huy dng vn du hr toàn xä hi T' dng 3.147,4 3.300 

5 Thu hut khách du ljch Luçit ngtr1i 83 .071 485.726 

II VE PHAT TRIEN DO THI 

6 T'1êdôthihóa % 79 80 

7 T' I phU kin quy hoach phân khu, quy hoach chi tit % 30 40 

8 T' 1 tuyn ph van minhltong s truc chInh % 81,8 81,8 

- Duy trI tuyn ph vAn minh Tuyn ph 76 76 

9 T 1 các dir&ng ph chInh có din chiu sang % 100 100 

10 T' 1 các ngO, xóm có din chiu sang % 75 76 

11 T 1 hi có nhà kiên c& bàn kiên c % 93 93,2 

12 Mt d du&ng cng thoát nithc chinh Km/km2  3,3 3,5 

iii yE VAN HOA, xA HQI 

13 T 1 h nghèo 0,51 0,45 

Giàrn t 1 ho nghèo trong nAm % 0,04 0,06 

14 T' I tnr?mg hçc dat  chuii quc gia % 97,1 97,1 

15 Xây dirng xA dat  tiéu chI nông thôn man nâng cao Dat Dat 

- XãNgQcDtró'ng TiéuchI 15/19 18/19 
-  XâPhu'o'ngDç5 Tiêu chI 15/19 18/19 

16 Tllaodngquadaotaovacovjec lam % 86 88 
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TT Chi tiêu BVT 
Thtrc hin 
nãm 2021 

Ngh quyt 
nàm 2022 

Ghi 
chü 

iv yE MO! TRIf(ING 

17 
Duy tn t 1 h dan ci.r di.rqc dung ntthc sch, rnro'c hp 
ye sinh 100 100 

18 T 1 thu gom, xr 1)7 rác thai ran, sinh hoat % 96 96,5 

19 T)7 1 che phü thng % 69,9 70,2 

V NQI CHINH 

20 
Trén 95% xL phuôiig, co quan dat tiéu chun an toàn v . 
an ninh trat tix Dat Dat Dat 

VI CONG TAC XAY D1G BANG 

21 S dang viên dugc kt nap  trong näm Dâng viên 58 50 

22 Tchiccosxdânghoànthànhnhiemvu % 100 100 

23 T)7 1 dãng viên hoàn thành nhim vi,i % 99,8 99,8 

B CAC Cm TIEU CU THE 

1 Quy hoach mo rng qu dt do thj (Iüy k) Ha 50 80 

Trong do, ind róng quy dct & Ha 16 25 

2 
Giá trj san phm thu hoch bInh quânlha dt cay trông 
hang nam Tniêu dng 112 114 

3 Tng din tIch gieo trng Ha 2.005,67 1.950 

4 Din tich vt'lng rau, hoa chuyên canh vành dai th%rc phm Ha 119 120 

5 SánphAmOCOP Sánphm 7 2 

6 T)7 lé tAng dan gia s6c (dan 1cm) % -14,64 7,0 

7 T)7 l tang dan gia cm % 5,37 12,7 

8 T)7 1 huy dng tré dn tnithng: 

- Tj l huy d5ng tré 5 tuói vào mdu giáo 99,9 99,9 

- T)) l huy di5ng  tré tzi 3-5 tuói den lap mu giáo % 99,8 99,8 

- Tj) i huy d5ng tré hr 6 - 14 tui dn trtrOiig 99,9 99,9 

Page 2 



TT Chi tiêu DVT Th'c hin 
näm 2021 

Ngh quyt 
nãm 2022 

Ghi 
chü 

-Tlétré6tufvàol&p] % 99,8 99,8 

- 7)) lç huy dç5ng I1QC sinh Mt nghip THCS vào hQc 
THPT 9/ 95 94 

9 T lê thôn, tt, ca quan, gia dinh dat tiêu chun van hóa 

T lé thôn, t dt tiêu chudn VH % 93,6 95 

Tjlccrquandgttiêuchu VH 98,2 98,1 

Tlgiadinhdattieuchun VH 95,3 95,3 

10 S lao dng dtrqc giãi quyt vic lam Ngtr&i 1.820 1.850 

11 Giám t l suy dinh duOng r trê em duói 05 tui 

Theo can ning/tui 5,08 5,04 

Theochkucao/tuj 12,66 12,65 

12 
T'1 nguôi dan duc 1p h sotheo dOi và quân l sirc 
 khoe theo nguyen ly y hoc gia dinh 30 35 

13 Khámch&abénh Li.rqtngtryi 49.814 47.000 

14 s6 xa, phr&ng duy tn BO tiêu chI Quc gia v y t xa, phrông 8 8 

15 
thanh 

T' l giãi quyt thu tic hành chinh tai b phn "met c0a" 
pho dung han 98 >98 
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