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BÁO CÁO 

Về giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021 

 

 Thực hiện Công văn số 01/ UBND-TCKH, ngày 24 tháng 12 năm 2020 

của Ủy ban nhân dân huyện Tủa Chùa về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị triển 

khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2021. 

 Để thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo 

quốc phòng an ninh  năm 2021 Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo thực hiện 

tốt các giải pháp chỉ đạo, điều hành như sau: 

 1. Tập chung chỉ đạo phát triển sản xuất nông lâm nghiệp, thực hiện 

chuyển đổi giống cây trồng, vật nôi, chuyển giao tiến bộ khoa học kỹ thuật, tập 

trung chỉ đạo chăn nôi gia xúc, gia cầm tăng tổng đàn gia xúc gia cầm đạt và 

vượt kế hoạch giao. Xây dựng mô hành trang trại, tăng cường công tác phòng 

chống dịch bệnh cho đàn gia xúc, không để gia xúc chết vì đói rét hoặc dịch 

bệnh. Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, chỉ đạo trồng rừng theo quy 

hoạch trên giao, chăm sóc, bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có. 

 2. Chỉ đạo tốt việc  thu, chi ngân sách xã các khoản quý vốn đóng góp xây 

dựng hàng năm. 

 3. Thực hiện tốt các Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền 

vững và tranh thủ thời cơ của một số các chương trình khác đầu tư trên địa bàn 

xã. 

 4. Tiếp tục chỉ đạo tốt công tác văn hoá, y tế, giáo dục đạo tạo, truyền 

thông dân số kế hoạch hoá gia đình và trẻ em. 

 5. Chỉ đạo tốt chương trình xoá đói giảm nghèo, các chế độ chính sách ưu 

đãi đối với các đối tượng thuộc diện đặc biệt khó khăn. 

 6. Huy động tốt nhân lực hàng năm trong việc tu sửa các công trình phúc 

lợi các công trình khai hoang phục hoá ruộng bậc thang. 

 7. Chỉ đạo tốt công tác tổ chức hoà giải các đơn thư khiếu nại tố cáo của 

công dân  

 8. Làm tốt công tác sắp xếp cán bộ công chức xã. 

 9. thực hiện tốt quy chế làm việc của uỷ ban nhân dân xã duy trì chế độ 

giao ban thường xuyên, tổ chức các phiên họp Ủy ban nhân dân theo định kỳ, 

kịp thời  thông tin báo cáo hàng tháng, hàng quý, sơ, tổng kết trong năm. 



 10. Tổ chức tuyên truyên Luật đất đai hạn chễ việc tranh chấp nương dấy 

giữa các thôn và các xã lân cận.  

 11. Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục triển khai thực hiện việc kết hợp 

hiệu quả các nguồn vốn có cùng mục tiêu qua đó góp phần cải thiện hạ tầng kinh 

tế - xã hội nông thôn, thúc đẩy phát triển sản xuất và nâng cao đời sống nhân 

dân hướng đến xây dựng nông thôn mới, vận động người dân ủng hộ, hưởng các 

hình thức như tham gia lao động, hiến đất để xây dựng, nâng cấp một số tuyến 

đường giao thông nông thôn, thực hiện tu sửa, dọn vệ sinh nơi ở và nơi công 

cộng; huy động nhân dân, các tổ chức đóng góp công sức, hiến đất xây dựng cơ 

sở hạ tầng. 

 12. Về lĩnh vực quốc phòng - an ninh: Thực hiện tốt kế hoạch quân sự, 

quốc phòng địa phương, kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, phòng chống tội 

phạm. Kết hợp chặt chẽ với phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng 

địa phương, xử lý nghiêm các loại tội phạm, đảm bảo an ninh, trật tự; vận động 

nhân dân đấu tranh với các âm mưu phá hoại của kẻ địch, đặc biệt là các đối 

tượng tuyên truyền đạo trái pháp luật. Nâng cao hiệu quả công tác phòng chống 

tệ nạn xã hội, giao bộp vũ khí, vật liệu nổ; hạn chế di dịch cư tự do, xuất cảnh 

trái phép và mua bán người. 

 Trên đây là báo cáo Về giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện mục tiêu, 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh năm 2021 của 

Ủy ban nhân dân xã Huổi Só./. 

 
Nơi nhận: 

- UBND huyện Tủa Chùa; 

- Phòng tài chính - Kế hoạch huyện Tủa 

Chùa; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Lưu: VP. 
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