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BÁO CÁO 

Về các 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 789/UBND-TCKH ngày 24/12/2020 của UBND huyện 

Tủa Chùa về việc chuẩn bị nội dung Hội nghị triển khai nhiệm vụ Kế hoạch năm 2021. 

UBND xã xây dựng báo cáo cụ thể như sau:  

I. Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - đảm bảo quốc 

phòng an ninh năm 2020 

1. Kết quả đạt được 

Năm 2020 là năm cuối để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

XVII và kế hoạch 5 năm 2016-2020. Trong bối cảnh mặc dù còn đối mặt với nhiều khó 

khăn, thách thức do kinh tế thế giới nói chung và kinh tế nước ta những năm qua còn nhiều 

khó khăn, tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, song được sự quan tâm của Đảng, nhà 

nước, của các bộ, ngành trung ương, đặc biệt là sự quan tâm sát sao, chỉ đạo kịp thời của 

huyện ủy, HĐND&UBND, các phòng ban chuyên môn huyện nhiều chỉ tiêu phát triển kinh 

tế xã hội của xã đã đạt và vượt mục tiêu đề ra. Tuy nhiên bên cạnh những thuận lợi, xã còn 

gặp rất nhiều khó khăn, thách thức, nguồn lực đầu tư từ ngân sách nhà nước chưa đáp ứng 

được yêu cầu; thời tiết, khí hậu, thiên tai, dịch bệnh,... diễn biến bất thường; vấn đề dân tộc, 

tôn giáo, xuất nhập cảnh trái phép, tội phạm ma túy diễn biến phức tạp; tỷ lệ hộ nghèo, hộ 

cận nghèo cao, chất lượng nguồn nhân lực còn hạn chế, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi có 

những yếu tố phức tạp như dịch tả lợn châu phi, sâu keo mùa thu đã ảnh hưởng lớn đến sản 

xuât nông nghiệp của xã. Đặc biệt năm 2020, trước những diễn biến của dịch bệnh Covid-

19 trong nước và thế giới, Chính phủ áp dụng các biện pháp giãn cách xã hội để phòng, 

chống dịch đã ảnh hưởng không nhỏ đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội, đời sống nhân 

dân. Trong bối cảnh đó, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc xã Tủa Thàng đã 

đoàn kết, nỗ lực phấn đấu và đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, kinh tế - 

xã hội, quốc phòng, an ninh. 

2. Những tồn tại, hạn chế 

Bên cạnh những thành tựu đạt được trong năm vẫn còn một số tồn tại hạn chế đó là: 

Kinh tế tăng trưởng chưa bền vũng, chuyển đổi cơ cấu kinh tế chậm, đời số của nhân dân 

còn gặp nhiều khó khăn, nhất là việc xác định chuyển đổi cơ cấu cây tròng, vật nuôi có giá 

trị kinh tế; tỷ lệ hộ nghèo tuy giảm nhanh nhưng chưa bền vững và nguy cơ tái nghèo cao, 

số hộ cận nghèo còn cao; công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của một số ngành, địa phương 

chưa kịp thời, chưa quyết liệt; trình độ năng lực cán bộ, công chức xã hạn chế trong công 

tác tham mưu, trao đổi phối hợp trong thực hiện nhiệm vụ giữa các cấp, các ngành, các thôn 



bản còn chưa chủ động, chất lượng tham mưu ở một số lĩnh vực còn thấp; tình hình an ninh 

trật tự an toàn xã hội còn tiềm ẩn những nhân tố phức tạp. 

II. Về các 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 

1. Mục tiêu 

Tập trung đẩy mạnh thực hiện mục tiêu xóa đói giảm nghèo, đảm bảo an sinh xã hội; 

chú trọng chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và Chương trình xây dựng 

nông thôn mới; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong hoạt động chỉ đạo điều hành; thu hút và 

nâng cao thực hiện hiệu quả sử dụng các nguồn lực đầu tư, duy trì tăng trưởng kinh tế gắn 

liền gắn với chuyển dịch cơ cấu kinh tế và cơ cấu lao động, cải thiện và nâng cao đời sống 

vặt chất, tinh thần cho nhân dân; thực hiện quyết liệt công tác cải cách hành chính, tinh giản 

biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã. 

Giữ vững ổn định chính trị, an ninh và khối đại đoàn kết toàn dân tộc trên địa bàn xã. 

2. Các chỉ tiêu chủ yếu 

2.1 Về sản xuất nông, lâm nghiệp 

Phấn đấu tổng diện tích gieo trồng là 835 ha, trong đó: Vụ đông xuân: 65 ha năng 

suất ước đạt 60,7tạ/ha, sản lượng ước đạt 395 tấn; Lúa ruộng: 230 ha, năng suất ước 

đạt 45 tạ/ha, sản lượng ước đạt 1,035 tấn; Lúa nương: 200 ha năng suất ước đạt 15 

tạ/ha, sản lượng đạt 300 tấn; Ngô nương: 340ha, năng suất ước đạt 23,3tạ/ha, sản 

lượng ước đạt trên 792,2 tấn; Lạc gieo trồng 3 ha,năng suất đạt 11,4 tạ, sản lượng đạt 

2,9 tấn; Đậu tương: 20 ha, năng suất ước đạt 13,7 tạ/ha, sản lượng đạt 27,4 tấn; Khoai: 

10 ha, năng suất 84,5tạ/ha, sản lượng ước đạt 84,5 tấn; Sắn 50ha, năng suất 109 tạ/ha, 

sản lượng ước đạt 545 tấn; Tổng đàn gia súc, gia cầm toàn xã 33,946 con, trong đó: 

Đàn trâu 1,773 con, Đàn Bò 172 con, Đàn Lợn 3,945 con, Đàn Dê 1,899 con, Đàn 

ngựa 7 con, Đàn gia cầm 26,150 con. Diện tích gieo trồng thủy sản 12ha. Tăng cường 

công tác quản lý, bảo vệ rừng; chăm sóc, bảo vệ và phát triển rừng hiện có; tỷ lệ che 

phủ rừng 45%.  

2.2 Về Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới 

Tiếp tục tăng cường tổ chức các hoạt động phổ biến, quán triệt truyên truyền sâu rộng 

về chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước và Chương trình xây dựng nông thôn mới 

giai đoạn 2016-2020 theo Quyết định số 160/QĐ-TTg ngày 16/8/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ. Tập trung đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách về xây dựng nông 

thôn mới, huy động nhân dân hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng; Năm 2021 tiếp tục phấn đấu 

triển khai thực hiện cơ bản đạt tiêu chí số 14 về giáo dục đào tạo. 

2.3 Tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi ra lớp: trẻ 24- 36 tháng tuổi đạt 23,8%, trẻ 

3-5 tuổi đạt 100%, trẻ 5 tuổi đạt 99,4%, trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 100%, 6-10 tuổi học 

tiểu học đạt, 100%; 11 tuổi vào học lớp 6 đạt 98,5%; 11-14 tuổi học trung học cơ sở 

đạt 97,6%. Đẩy mạnh sự nghiệp giáo dục đào tạo theo hướng đổi mới, thiết thực, hiệu 

quả, nâng cao chất lượng và đạt chuẩn lên tầm cao mới. Giữ vững đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục tiểu học, Trung học cơ sở, mầm non. 

 



2.4. Thực hiện tốt các chương trình, mục tiêu y tế quốc gia, công tác khám chữa 

bệnh cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh, phấn đấu 95% trẻ em dưới 1 tuổi được 

tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin, giản tỷ lệ trẻ em dưới năm tuổi suy dinh dưỡng. 

Thực hiện tốt chương trình nước sạch vệ sinh môi trường, phấn đấu có 75% hộ gia 

đình có nhà tiêu hợp vệ sinh.  

2.5. Về tài chính – ngân sách: Tổng thu ngân sách năm 2020: 5.537.360.000 đồng, 

trong đó: Thu trên địa bàn là 22 triệu đồng; thu bổ sung từ ngân sách cấp trên là: 

5.515.360.000 đồng; tổng chi ngân sách địa phương năm 2021 là 5.537.360.000 đồng.  

2.6. Tỷ lệ hộ nghèo giảm từ 5%. Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hóa đạt 

82%; duy trì 9/9 thôn, bản đạt tiêu chuẩn văn hóa. 

 2.7. Tổ chức tuyển quân và bàn giao tân binh cho cấp trên đạt 100% chỉ tiêu kế 

hoạch giao; huấn luyện dân quân tại xã; cử cán bộ, công chức tham gia các lớp bồi 

dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh đạt theo chỉ tiêu kế hoạch giao.  

3. Nhiệm vụ, giải pháp thực hiện  

3.1. Phát triển kinh tế 

- Tập trung chỉ đạo triển khai đồng bộ các giải pháp để hoàn thành các mục tiêu, 

chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2021 đảm bảo phấn đấu 

thực hiện hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ 

XIX và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2020-2025 của xã; triển 

khai rà soát, xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch đầu tư công trung 

hạn và kế hoạch tài chính 5 năm giai đoạn 2021- 2025;  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông, 

lâm nghiệp. Đẩy mạnh thực hiện các nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, khuyến 

khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; nghiên cứu đưa các loại 

giống có giá trị kinh tế cao phù hợp với điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng vào sản xuất 

để nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, thích ứng với biến đổi khí hậu, gắn với mục 

tiêu xây dựng nông thôn mới. Chủ động xây dựng và thực hiện các giải pháp, kiểm 

soát chặt chẽ diễn biến dịch, bệnh trên cây trồng, vật nuôi. Phát triển chăn nuôi với 

quy mô phù hợp theo liên kết và nhu cầu của thị trường. Tiếp tục kêu gọi các nguồn 

lực đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, tập trung vào hỗ trợ sản xuất và nhân rộng mô 

hình Khoai Sọ Tím và xây dựng thương hiệu bán ra thị trường. Thực hiện tốt nhiệm 

vụ khoanh nuôi tái sinh tự nhiên, giao rừng và giao đất lâm nghiệp chưa có rừng cho 

các tổ chức, cá nhân, hộ gia định quản lý, bảo vệ và phát triển rừng.  

- Thực hiện rà soát bổ sung danh mục các dự án kêu gọi, thu hút nguồn đầu tư 

cho phù hợp với thực tế; rà soát, chuẩn bị tốt các chương trình dự án kêu gọi đầu tư 

và các lĩnh vực có thế mạnh, tiềm năng của xã; tiếp tục thực hiện tốt công tác khuyến 

nông; triển khai thực hiện có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ ngân sách, kêu gọi, 

thu hút các nhà đầu tư trong huyện để phát triển cơ sở hạ tầng của xã, thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội; tăng cường công tác quản lý tiến độ, chất lượng công trình, dự 

án; phối hợp với các cơ quan chuyên môn của huyện giúp xã để hoàn thiện thủ tục 

triển khai các dự án đầu tư, thanh quyết toán dự án hoàn thành;  



- Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành thu ngân sách; thực hiện nghiêm 

các quy định về kiểm soát chi; tổ chức thu đúng, thu đủ và kịp thời và khoản thu; tiếp 

tục thực hiện chi tiết kiệm chi tiêu hành chính theo hướng mở rộng khoán chi đối với 

các ban ngành, đoàn thể gắn với kiểm tra, giám sát đảm bảo đúng quy định của luật 

ngân sách, đảm bảo các khoản dự phòng chi cho các yêu cầu nhiệm vụ chi cấp bách, 

đột suất phát sinh trên địa bàn.  

3.2. Phát triển xã hội  

- Triển khai thực hiện việc sắp xếp, tổ chức lại quy mô, mạng lưới trường lớp 

học theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Nâng cao chất lượng đội ngũ 

giáo viên, viên chức quản lý giáo dục; huy động tối đa học sinh trong độ tuổi ra lớp, 

duy trì số lượng và tính chuyên cần của học sinh; thực hiện kịp thời các chế độ chính 

sách đối với học sinh, giáo viên; củng cố và nâng cáo các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập 

giáo dục – xóa mù chữ; tăng cường cơ sở vật chất đảm bảo chất lượng các hoạt động 

giáo dục và đào tạo; tăng cường cơ chế phối hợp giữa gia đình, nhà trường và các tổ 

chức, đoàn thể xã hội trong giáo dục, quản lý học sinh.  

- Triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu y tế - dân số; thường xuyên 

kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm; nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh; 

duy trì và nâng cao các tiêu chí quốc gia về y tế xã; tiếp tục thực hiện các chương trình 

bảo vệ trẻ em, chương trình hành động về trẻ em năm 2021.  

- Đẩy mạnh hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao tại cơ sở; tổ chức các 

hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao theo kế hoạch; đẩy mạnh phong trào 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” xây dựng cơ quan đơn vị, trường học 

đạt danh hiệu văn hóa; đẩy mạnh việc bảo tồn và phát triển văn hóa các dân tộc trong 

xã gắn với phát triển kinh tế xã hội, tăng cường huy động các nguồn lực để bảo tồn, 

tôn tạo và phát huy di sản văn hóa các dân tộc; tăng cường công tác quản lý các dịch 

vụ văn hóa, thể thao, thông tin truyền thông; đẩy mạnh công tác tuyên truyền các sự 

kiện, các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, của huyện; tham gia các hoạt động kỷ 

niệm 66 năm thành lập Đảng bộ huyện (28/9/1955-28/9/2021 và thành lập huyện 

(18/10/1955/- 18/10/2021);  

- Nâng cao hiệu quả các hoạt động hỗ trợ cho người dân; đẩy mạnh phổ biến các 

chủ trường, chính sách về giảm nghèo; tập trung huy động các nguồn lực cho công 

tác xóa đói giảm nghèo, ưu tiên hỗ trợ sản xuất và đầu tư cơ sở hạ tầng nông thôn; 

nâng cao vai trò giám sát của cộng đồng và đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình 

mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững; triển khai thực hiện kịp thời các chính 

sách an sinh xã hội, chính sách người có công; tăng cường công tác quản lý và thực 

hiện các chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế cho người dân.  

3.3. Công tác triển khai thực hiện các nguồn vốn sự nghiệp, đầu tư thuộc 

Chương trình MTQG trên địa bàn  

- UBND xã tiếp tục quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định 

của Luật Đầu tư công, các văn bản của Chính phủ và các văn bản hướng dẫn thực hiện 

của Bộ ngành Trung ương. Phân bổ vốn cho từng dự án cụ thể phải thực hiện theo 



đúng thứ tự ưu tiên đã được quy định trong Luật Đầu tư công và Nghị định số 

77/2015/NĐ-CP ngày 10/9/2015 của Chính phủ về kế hoạch đầu tư công trung hạn và 

hàng năm; Quyết định số 40/2015/QĐ-TTg ngày 14/9/2015 của Thủ tướng Chính phủ 

vể các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn NSNN 

giai đoạn 2016-2020.  

- Nâng cao năng lực của chủ đầu tư, nâng cao chất lượng công tác đấu thầu, lựa 

chọn nhà thầu thi công, bảo đảm lựa chọn nhà thầu có đầy đủ năng lực thực hiện dự 

án theo đúng tiến độ quy định.  

3.4. Bảo vệ và phát triển khai nguyên môi trường: Triển khai thực hiện việc 

giao đất, giao rừng; tiếp tục tăng cường công tác quản ký Nhà nước về đất đai; tập 

trung đẩy mạnh công tác triển khai xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai; tăng cường công 

tác quản lý, khai thác, sử dựng hợp lý và hiệu quả các nguồn tài nguyên, bảo vệ môi 

trường trong xây dựng quy hoạch, kế hoạch, đề án phát triển kinh tế xã hội, các chương 

trình, dự án đầu tư xây dựng gắn với thực hiện tiêu chí số 17 về nông thôn mới.  

3.5. Xây dựng chính quyền, tư pháp, thanh tra, phòng chống tham nhũng  

- Đẩy mạnh công tác xây dựng củng cố chính quyền; tiếp tục kiện toàn tổ chức 

bộ máy, sà soát sắp xếp, bố trí hợp lý cơ cấu tổ chức, biên chế theo hướng tinh gọn, 

hiệu quả; tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính, 

nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của bộ máy cơ quan hành chính nhà nước và 

đội ngũ cán bộ, công chức; thực hiện các quy định trng việc công khai, minh bạch các 

thủ tục hành chính; tập trung cải thiện các chỉ số thành phần còn thấp để nâng cao chỉ 

số cải cách hành chính của xã, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thôn tin, xây dựng và 

cung cấp dịch vụ công trong hoạt động của cơ quan quản lý nhà nước, nâng cao hiệu 

quả thực chất của cơ chế một cửa.  

- Đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, trợ giúp 

pháp lý của địa phương. Thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng, chống tham nhũng; 

thực hiện nghiêm các quy định về tiếp công dân, gải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo 

của công dân hạn chế thấp nhất việc khiếu nại vượt cấp.  

 - Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước, các địa phương 

trong công tác phối hợp thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.  

5.6. Đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà 

nước  

 - Tăng cường siết chặt kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu quả quản lý hành chính 

nhà nước, quản lý xã hội; tăng cường thanh tra, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc việc thực 

hiện nhiệm vụ của các thôn, bản.  

- Các cấp, các ngành, các địa phương khẩn trương hoàn thành các chương trình, 

đề án được giao; đồng thời, tiến hành đánh giá tình hình phát triển kinh tế - xã hội, dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2020 và xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 

dự toán ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2021, báo cáo UBND huyện 

theo quy định.  



6.7. Quốc phòng – an ninh: Tiếp tục tăng cường năng lực phòng thủ, chủ động 

đối phó với các tình huống, diễn biến, không để xảy ra các tình huống bất ngờ; chú 

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

giảm nghèo; tiếp tục thực hiện tốt công tác bám, nắm địa bàn cơ sở; triển khai 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, nhất là tội phạm mua 

bán người.  

Trên cơ sở các chỉ tiêu, mục tiêu nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm nêu trên, khẩn 

trương xác định cụ thể nhiệm vụ trong kế hoạch năm 2021 của xã và phân công trách 

nhiệm rõ ràng để tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, sáng tạo, phấn đấu hoàn thành 

các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra, góp phần cùng phấn đấu hoàn thành thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.  

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

vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã Tủa Thàng, 

năm 2021./.  
Nơi nhận: 
- UBND huyện; 

- Phòng TC-KH huyện; 

- TT Đảng ủy xã; 

- TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- UBMTTQ xã; 

- Các ban ngành đoàn thể xã; 

- 9/9 thôn bản; 

- Lưu: VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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