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NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, 

đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2022 

 

HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN TỦA CHÙA 

KHOÁ XXI, NHIỆM KỲ 2021-2026, KỲ HỌP THỨ SÁU 
 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Luật sửa 

đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính 

quyền địa phương ngày 22/11/2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân ngày 

20/11/2015; 

Căn cứ Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 17/12/2021 của Hội đồng nhân 

dân huyện Tủa Chùa về mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo đảm quốc phòng - an ninh năm 2022; 

Sau khi xem xét Báo cáo số 356/BC-UBND ngày 05/7/2022 của Ủy ban 

nhân dân huyện về tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp 6 

tháng cuối năm 2022; các báo cáo của Tòa án nhân dân, Viện Kiểm sát nhân dân, 

Chi cục Thi hành án dân sự huyện; Báo cáo thẩm tra số 59/BC-KTXH ngày    

11/7/2022 của Ban Kinh tế - Xã hội Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến thảo luận 

của đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 

Hội đồng nhân dân huyện cơ bản tán thành với đánh giá về tình hình thực 

hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện, Tòa án nhân dân, Viện 

kiểm sát nhân dân, Chi cục Thi hành án dân sự huyện và kiến nghị trong các báo 

cáo thẩm tra, giám sát của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và nhất trí với các 

nhiệm vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh 6 

tháng cuối năm 2022 của các cơ quan trình tại kỳ họp. Yêu cầu Ủy ban nhân dân 

huyện và các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục triển khai thực hiện các mục 

tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm tại Nghị quyết số 84/NQ-HĐND ngày 

17/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện; đồng thời tập trung thực hiện một số 

nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 như sau: 

1. Phát triển kinh tế 

- Tích cực triển khai có hiệu quả chính sách hỗ trợ sản xuất; khuyến khích 

ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật về giống cây trồng, vật nuôi vào sản xuất; tăng 
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cường kêu gọi đầu tư xây dựng phát triển các sản phẩm nông nghiệp có sự liên kết 

đảm bảo khâu sản xuất đến tiêu thụ; đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ khoanh nuôi tái 

sinh để tăng độ che phủ rừng; tăng cường các biện pháp phòng chống cháy rừng, 

quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm các vụ vi phạm; 

- Đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; vận động nhân dân tu sửa 

các công trình đường bộ liên xã, liên thôn bản trong và sau mùa mưa; thúc đẩy phát 

triển sản xuất vật liệu  xây dựng; khuyến khích đầu tư và hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng 

thương mại tại các khu đô thị; đẩy mạnh quảng bá các sản phẩm nông nghiệp và các 

sản phẩm thủ công truyền thống tiêu biểu của huyện đến các thị trường trong và 

ngoài tỉnh;  

- Thực hiện điều hành dự toán thu chi ngân sách năm 2022 linh hoạt theo 

đúng chỉ đạo của các cấp, các ngành. Thực hiện có hiệu quả các nguồn vồn đầu 

tư; quản lý, sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, 

đảm bảo an sinh xã hội, hỗ trợ phát triển sản xuất, đầu tư cơ sở hạ tầng kinh tế - 

xã hội, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, nhất là các lĩnh vực đầu tư vào nông 

nghiệp, nông thôn, đổi mới công nghệ;  

- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện có hiệu quả quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; 

tăng cường kiểm tra việc quản lý, sử dụng đất đai, khoáng sản; kiên quyết xử lý 

các trường hợp vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, khoáng sản. 

2. Văn hóa - xã hội 

- Tiếp tục thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19, 

tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin 

cho những nhóm đối tượng theo quy định; chủ động phòng, chống kịp thời các 

bệnh dịch phát sinh trong mùa; tiếp tục chỉ đạo thực hiện tốt các hoạt động y tế 

- dân số theo kế hoạch; 

- Chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học 2022-2023, huy động tối đa học 

sinh trong độ tuổi ra lớp, duy trì số lượng và tính chuyên cần của học sinh, hạn 

chế học sinh bỏ học; nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện của học sinh; củng 

cố và nâng cao các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập giáo dục - xóa mù chữ; các tiêu 

chí trường đạt chuẩn quốc gia; 

- Đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở; xã hội 

hóa hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao; tăng cường huy động các nguồn 

lực để bảo tồn, tôn tạo và phát huy các di sản văn hoá các dân tộc, các di tích đã 

được công nhận; nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin; tiếp tục triển khai 

thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ của kế hoạch phát triển du lịch năm 2022; 

thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyển đổi số; 

- Chỉ đạo triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã 

hội, chính sách người có công; tiếp tục mở các lớp đào tạo nghề, đẩy mạnh công 

tác giới thiệu việc làm, xuất khẩu lao động; theo dõi quản lý chặt chẽ số người 

nghiện ma túy; tiếp tục duy trì các cơ sở điều trị, cấp phát methadone. 
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3. Công tác dân tộc, tôn giáo: Chủ động nắm bắt tình hình triển khai 

thực hiện các chính sách dân tộc; triển khai đảm bảo tiến độ, hiệu quả các 

chương trình, dự án, chính sách hỗ trợ đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số; 

thực hiện nghiêm túc các quy định của Nhà nước về quản lý tôn giáo. 

4. Xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, thi đua, khen thưởng; 

thanh tra, tư pháp  

- Đẩy mạnh công tác xây dựng, củng cố chính quyền trong sạch, vững 

mạnh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm người đứng 

đầu; nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy hành chính nhà nước; 

tăng cường thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính; 

- Thực hiện đồng bộ công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng 

chống tham nhũng, lãng phí; tập trung thanh tra việc quản lý, sử dụng ngân sách, 

quản lý đầu tư xây dựng, quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản; giải quyết đúng 

quy trình về đơn thư khiếu nại, tố cáo, tiếp công dân, không để đơn thư tồn đọng; 

chấp hành nghiêm các kết luận thanh tra, kiểm toán của các cấp, các ngành; 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành 

án, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, không để oan sai, không bỏ lọt 

tội phạm; 

- Chỉ đạo đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp 

luật, trợ giúp pháp lý. Tiếp tục thực hiện tốt công tác kiểm tra, rà soát hệ thống 

hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn, tăng cường quản lý nhà nước về 

công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, chứng thực, theo dõi thi hành pháp luật về 

xử lý vi phạm hành chính. 

5. Xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục duy trì và nâng cao các tiêu chí đã 

đạt trên địa bàn các xã; tập trung chỉ đạo xây dựng nông thôn mới tại các xã 

Mường Báng, Mường Đun và Tủa Thàng. 

6. Quốc phòng - an ninh: Tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ, chủ 

động đối phó với các tình huống, diễn biến, không để xẩy ra các tình huống bất 

ngờ; kết hợp củng cố quốc phòng - an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, xoá 

đói giảm nghèo, bảo đảm các điều kiện cơ bản về sản xuất, đời sống cho nhân 

dân; thực hiện có hiệu quả các chương trình, đề án quốc gia về phòng chống tội 

phạm; chủ động phòng ngừa, đấu tranh kiềm chế, làm giảm các loại tội phạm. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện  

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện; Tòa án nhân dân, Viện kiểm sát nhân dân, 

Cục thi hành án dân sự huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi các 

nhiệm vụ, giải pháp đã được Hội đồng nhân dân huyện thông qua.  

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban của Hội đồng nhân dân, 

Tổ đại biểu Hội đồng nhân dân và các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện giám 

sát việc thực hiện Nghị quyết. 
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3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức thành 

viên của Mặt trận giám sát và tuyên truyền, động viên các tầng lớp Nhân dân 

thực hiện thành công Nghị quyết. 

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày được Hội đồng 

nhân dân huyện thông qua. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Tủa Chùa khoá XXI, 

Kỳ họp thứ Sáu thông qua ngày 15/7/2022./.  

Nơi nhận: 
- Như Điều 2; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- UBND tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- UBMTTQVN huyện; 

- Các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- TT. HĐND, lãnh đạo UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Giàng A Páo 
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