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KHÓA XX, KỲ HỌP THỨ 13
Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 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 tháng 11 năm 2019;
Căn cứ Nghị quyết số 186/NQ-HĐND ngày 08 tháng 12 năm 2020 của
HĐND tỉnh Điện Biên khóa XIV - Kỳ họp thứ 16 về mục tiêu, nhiệm vụ phát triển
kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-205;
Xét Báo cáo số 501/BC-UBND ngày 11 tháng 11 năm 2020 của UBND
huyện Tuần Giáo về kết quả phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an
ninh 5 năm giai đoạn 2016-2020; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng - an ninh 5 năm giai đoạn 2021-2025, huyện Tuần Giáo; Báo cáo
thẩm tra số 72/BC-BKTXH ngày 14 tháng 12 năm 2020 của Ban Kinh tế - xã hội
HĐND huyện và ý kiến thảo luận của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp.
QUYẾT NGHỊ:
Điều 1. HĐND huyện Tuần Giáo nhất trí về mục tiêu, nhiệm vụ và giải
pháp thực hiện phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 5 năm
giai đoạn 2021-2025 do UBND huyện trình tại kỳ họp, với các nội dung sau:
A. MỤC TIÊU
1. Mục tiêu tổng quát
Tiếp tục nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động, quản lý, điều hành
của chính quyền các cấp, các ngành; phát huy sức mạnh đoàn kết các dân tộc; đẩy
mạnh đổi mới toàn diện, tạo đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội, tập trung
huy động nguồn lực xây dựng kết cấu hạ tầng và đô thị, đồng bộ theo hướng hiện
đại; khai thác hiệu quả tài nguyên; bảo vệ môi trường; bảo tồn, phát huy giá trị
bản sắc văn hóa các dân tộc và di tích lịch sử Quốc gia để phát triển du lịch trở
thành ngành kinh tế mũi nhọn. Đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo
bền vững, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân; giữ vững ổn định
chính trị, quốc phòng và an ninh. Quyết tâm đưa Tuần Giáo thành huyện phát triển
nhanh và bền vững.
2. Mục tiêu chủ yếu
2.1. Về kinh tế
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(1)- Tốc độ tăng trưởng GRDP bình quân đạt 7,0-7,5%/năm; đến năm 2025,
GRDP bình quân đầu người đạt trên 45 triệu đồng/năm.
(2)- Cơ cấu kinh tế đến năm 2025: Khu vực nông, lâm nghiệp chiếm
23,39%; công nghiệp-xây dựng 33,35%; ngành dịch vụ 43,13%.
(3)- Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn đến năm 2025 đạt 70 tỷ đồng.
Nguồn vốn Nhà nước đầu tư trung bình 310 tỷ đồng/năm.
(4)- Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 37.500 tấn. Tốc độ tăng đàn gia
súc bình quân đạt 4%/năm.
(5)- Giá trị sản xuất công nghiệp tăng từ 9-10%/năm.
(6)- Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 1.628 tỷ
đồng, tăng bình quân 5,24%/năm.
2.2. Về xã hội
(7)- Quy mô dân số trung bình năm cuối kỳ là 96.541 người; tốc độ tăng dân
số hằng năm 1,45%.
(8)- Mỗi năm đào tạo nghề cho 1.000 lao động; tỷ lệ lao động có việc làm
sau đào tạo đạt trên 75%; tạo việc làm mới cho 1.000 lao động/năm.
(9)- Giảm tỷ lệ hộ nghèo tiếp cận đa chiều xuống còn dưới 20% năm 2025.
(10)- Tỷ lệ xã đạt Tiêu chí quốc gia về y tế xã 95%; duy trì tỷ lệ trẻ em dưới
1 tuổi được tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 96% trở lên; trên 90% dân số
được quản lý sức khỏe; 8 bác sỹ/1vạn dân; tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y
tế trên 98%.
(11)- Trên 86% trường học đạt chuẩn quốc gia. Đến năm 2025 đạt chuẩn
phổ cập giáo dục tiểu học, THCS mức độ 3; duy trì vững chắc kết quả phổ cập
giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi, tiến tới phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ
dưới 5 tuổi.
(12)- Tỷ lệ hộ gia đình văn hóa đạt trên 70%; trên 70% thôn, bản, tổ dân
phố văn hóa; 96% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp công nhận đạt chuẩn văn hóa.
(13)- Có 3 xã hoàn thành xây dựng nông thôn mới; 77,8% xã đạt trên 10
tiêu chí nông thôn mới trở lên.
2.3. Về hạ tầng thiết yếu, môi trường
(14)- 100% xã có đường ô tô đến trung tâm xã đi lại được quanh năm; 100%
số trạm y tế có cơ sở hạ tầng bảo đảm quy định của Bộ Y tế; trên 75% phòng học
được kiên cố hóa; 93% hộ dân được sử dụng điện lưới.
(15)- 100% người dân thành thị được sử dụng nước sạch; 100% người dân
nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh; 100% chất thải rắn ở đô thị
được thu gom, xử lý. Tỷ lệ che phủ rừng đạt 43%.
2.4. Về xây dựng chính quyền
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(16)- Cán bộ lãnh đạo, quản lý từ phó phòng trở lên: 100% được đào tạo lý
luận chính trị, bồi dưỡng về quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn đối với các chức
danh quy định. Cán bộ, công chức cấp xã: 100% được đào tạo, bồi dưỡng chuyên
môn, nghiệp vụ (trong đó 97% có trình độ trung cấp trở lên); 100% cán bộ chuyên
trách được đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị (trong đó 85% có trình độ trung
cấp lý luận chính trị trở lên).
B. NHIỆM VỤ
I. Lĩnh vực kinh tế
1. Về sản xuất nông - lâm nghiệp
1.1. Về phát triển kinh tế nông - lâm nghiệp
Hình thành rõ nét vùng chăn nuôi gia súc tập trung (các xã vùng cao), các
vùng sản xuất như: vùng lúa (Quài Cang, Quài Tở, Chiềng Sinh, Chiềng Đông),
vùng ngô (Ta Ma, Pú Nhung, Rạng Đông, Phình Sáng), vùng cao su (Nà Sáy,
Mường Mùn, Mùn Chung), vùng mắc ca (Quài Nưa, Quài Cang, Quài Tở, Mường
Khong, Nà Sáy, Mường Thín), phát triển vùng trồng dược liệu dưới tán rừng ở
Tênh Phông, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế tập trung thành vùng nguyên liệu
kết hợp với trồng rừng kinh tế ở thị trấn và các xã, tập trung tại Pú Nhung và Rạng
Đông, kết hợp bảo vệ rừng, tạo môi trường sinh thái rừng. Phát huy lợi thế trên
trục động lực kinh tế quốc lộ 279, tranh thủ sự đầu tư, ủng hộ của tỉnh vào trục
động lực này.
1.2. Về phát triển nông thôn
Đảm bảo an ninh lương thực, nâng cao hiệu quả diện tích lúa ruộng, giảm
dần diện tích lúa nương; đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi thích
ứng với biến đổi khí hậu, tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật nhằm
tăng hiệu quả kinh tế. Thực hiện có hiệu quả Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp
theo hướng phát triển sản xuất hàng hóa, tập trung gắn với liên kết theo chuỗi,
nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, trong đó tập trung phát tích diện tích
cây mắc ca, chanh leo, xoài…. Tiếp tục thực hiện chương trình mỗi xã một sản
phẩm (OCOP).
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm.
Khuyến khích phát triển mô hình chăn nuôi tập trung, mở rộng chăn nuôi gia cầm
theo quy mô trang trại.
Tập trung bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, thực hiện tốt nhiệm vụ phát
triển rừng hàng năm và triển khai thực hiện hiệu quả các chương trình, dự án,
chính sách đầu tư, hỗ trợ bảo vệ và phát triển rừng. Giao đất lâm nghiệp chưa có
rừng cho các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân theo kế hoạch của tỉnh để quản lý và
phát triển rừng, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.
Tiếp tục triển khai cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn
mới, đô thị văn minh". Triển khai có hiệu quả Chương trình xây dựng nông thôn
mới trên cơ sở lồng ghép, phát huy tối đa nguồn lực của huyện và của các chương
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trình, dự án khác thực hiện trên địa bàn; ưu tiên các công trình hạ tầng thiết yếu
như: Giao thông, điện, thủy lợi, giáo dục, y tế, nước sạch... các tiêu chí thiết yếu
có số người hưởng lợi cao, cần nguồn lực ít, phù hợp với khả năng cân đối của
nguồn vốn ngân sách hỗ trợ. Tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện chủ
trương nhà nước và nhân dân cùng làm trong thực hiện các chương trình đầu tư
cho nông nghiệp, nông thôn và từng bước nâng cấp, chỉnh trang đô thị Thị trấn
Tuần Giáo.
2. Về sản xuất công nghiệp, xây dựng
Tiếp tục đẩy mạnh phát triển kinh tế công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp,
nhanh và bền vững, gắn với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, hỗ
trợ thúc đẩy nông nghiệp phát triển và tăng nguồn thu ngân sách.
Tạo điều kiện cho nhà đầu tư triển khai xây dựng kết cấu hạ tầng cụm Công
nghiệp phía Đông thị trấn; đẩy mạnh công tác xúc tiến đầu tư; khai thác hiệu quả
nguồn điện năng từ các thủy điện và hệ thống điện mặt trời áp mái; ưu tiên thu
hút các doanh nghiệp có năng lực sản xuất kinh doanh, chế biến, tiêu thụ nông
lâm sản và các ngành công nghiệp khác phù hợp với định hướng phát triển của
tỉnh, huyện; nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động địa phương để đáp
ứng nhu cầu phát triển sản xuất và giải quyết việc làm. Khôi phục, phát triển các
ngành nghề truyền thống của địa phương, các ngành tiểu thủ công nghiệp.
Tranh thủ các nguồn lực từ Trung ương, tỉnh và các nguồn vốn khác, tiết
kiệm chi thường xuyên; tập trung phân bổ nguồn lực đầu tư công vào các công
trình, dự án lớn, dự án đầu tư phát triển đô thị có hiệu quả; các công trình thiết
yếu, cấp bách ở các lĩnh vực: giao thông, hạ tầng đô thị, thủy lợi, điện nông thôn,
giáo dục, y tế, các công trình ở vùng sâu, vùng xa. Ưu tiên giành vốn từ ngân sách
do huyện quản lý (vốn đầu tư cân đối ngân sách địa phương, nguồn thu từ đất,
nguồn tăng thu được để lại...) bố trí cho công tác giải phóng mặt bằng, xây dựng
các điểm tái định cư, tạo ra quỹ đất sạch cho các dự án phát triển đô thị, qua đó
khai thác có hiệu quả nguồn lực từ đất đai cho đầu tư phát triển; ưu tiên tập trung
thực hiện tại thị trấn Tuần Giáo theo quy hoạch.
Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 phải gắn với mục tiêu
và kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Việc cân đối bố trí các
nguồn lực bảo đảm công khai, minh bạch, hiệu quả góp phần thúc đẩy phát triển
kinh tế - xã hội theo hướng bền vững, đồng thời tạo ra hạ tầng đô thị để thu hút
nguồn vốn lớn ngoài nhà nước.
3. Về tài nguyên - môi trường
Nâng cao chất lượng quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tăng cường quản
lý nhà nước về đất đai theo quy hoạch, kế hoạch được phê duyệt. Phát hiện, ngăn
chặn kịp thời và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm luật về tài nguyên đất, nước,
khoáng sản và môi trường. Đẩy nhanh công tác GPMB nhằm đảm bảo tiến độ các
công trình, dự án. Từng bước giải quyết dứt điểm các vụ việc tranh chấp đất đai
trên địa bàn.
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Kiến nghị tỉnh thu hồi, giao lại đất của các đơn vị thuộc tỉnh đóng trên địa
bàn không sử dụng đúng mục đích, kém hiệu quả; tổ chức rà soát những vị trí đất
xen kẹt hoặc sử dụng kém hiệu quả, xây dựng và trình tỉnh kế hoạch đấu giá quyền
sử dụng đất nhằm tăng nguồn thu cho ngân sách huyện.
Nâng cao chất lượng công tác vệ sinh môi trường nông thôn, đô thị; đảm
bảo vệ sinh môi trường lao động, sản xuất, kinh doanh... Đầu tư xây dựng nhà
máy xử lý rác thải trên địa bàn thị trấn Tuần Giáo.
4. Về phát triển các ngành dịch vụ
Tiếp tục đẩy mạnh phát triển ngành thương mại-dịch vụ nhanh và bền vững,
nhất là ngành du lịch cộng đồng, du lịch sinh thái; gắn phát triển ngành dịch vụ
với giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động, hỗ trợ thúc đẩy nông nghiệp
phát triển và tăng nguồn thu ngân sách.
Rà soát, điều chỉnh quy hoạch và thu hút doanh nghiệp đầu tư xây dựng khu
thương mại - dịch vụ - dân cư gắn kết với trung tâm Thị trấn Tuần Giáo để tạo
điểm nhấn phát triển. Đầu tư, xây dựng chợ Thị trấn Tuần Giáo thành chợ loại I.
Khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân phát triển thương
mại, dịch vụ tại các khu trung tâm xã, thị trấn, khu đông dân cư, dọc các tuyến
giao thông chính trên địa bàn.
Khuyến khích doanh nghiệp đầu tư phát triển du lịch, dịch vụ tại đỉnh đèo
Pha Đin theo quy hoạch đã được UBND tỉnh phê duyệt; thu hút các doanh nghiệp
mới vào đầu tư ở các khu vực còn lại để phát huy tiềm năng phát triển du lịch trên
địa bàn; gắn kết với du lịch sinh thái Tênh Phông, nước nóng Bản Sáng với du
lịch cộng đồng mang đậm bản sắc các dân tộc trên địa bàn.
Phát triển thương mại gắn với phát triển du lịch tại các điểm như: Khu căn
cứ Cách mạng Pú Nhung; di tích khảo cổ Hang Thẳm Khương xã Chiềng Đông;
di tích cấp tỉnh danh lam thắng cảnh Hang động Mùn Chung xã Mùn Chung;…
Tiếp tục phát triển các ngành dịch vụ như: vận tải, giáo dục, tài chính - ngân
hàng, pháp luật, chăm sóc sức khỏe, giải trí... Phát triển nhanh, đa dạng hóa các
dịch vụ bưu chính, viễn thông nhằm cung cấp cho người sử dụng các dịch vụ với
chất lượng cao, an toàn, bảo mật, đáp ứng mọi nhu cầu thông tin của Nhân dân,
phục vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh.
5. Về tài chính - ngân hàng
Huy động các nguồn thu vào ngân sách, tăng khả năng cân đối phục vụ
nhiệm vụ chi thường xuyên và đầu tư phát triển, quản lý và khai thác tốt các nguồn
thu hiện có, bồi dưỡng nguồn thu mới, ổn định, lâu dài từ sản xuất, tài nguyên đất,
khoáng sản, nguồn nước. Phấn đấu hằng năm thu ngân sách trên địa bàn đạt 70 tỷ
đồng/năm.
II. Lĩnh vực Văn hoá - xã hội
1. Về giáo dục - đào tạo
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Tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo; rà soát,
sắp xếp lại mạng lưới trường, lớp học nhằm thực hiện việc tinh giản bộ máy, đầu
mối, biên chế, gắn với nâng cao chất lượng giáo dục; huy động trẻ em trong độ
tuổi đi học. Củng cố mở rộng, nâng quy mô các trường phổ thông dân tộc nội trú,
bán trú, trường trung học phổ thông, xây dựng xã hội học tập. Ưu tiên nguồn ngân
sách nhà nước và tăng cường huy động các nguồn xã hội hóa để tiếp tục nâng cao
chất lượng giáo dục đào tạo theo hướng toàn diện. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất
lượng giáo dục và đào tạo theo hướng phát triển toàn diện cả về năng lực và phẩm
chất người học. Thực hiện nội dung đổi mới chương trình, phương pháp dạy học
phổ thông theo chỉ đạo của Tỉnh phù hợp với điều kiện địa phương.
Tiếp tục kiện toàn, củng cố và nâng cao chất lượng đào tạo, dạy nghề; gắn
đào tạo với nhu cầu nhân lực của thị trường. Nâng cao hiệu quả liên kết đào tạo,
bồi dưỡng tại Trung tâm Giáo dục dạy nghề-GDTX huyện; tăng cường liên kết
với doanh nghiệp trong đào tạo, tuyển dụng lao động sau đào tạo.
2. Về văn hoá – TDTT và thông tin
Tiếp tục triển khai các nghị quyết của Tỉnh ủy, của Huyện ủy về xây dựng
và phát triển văn hóa con người toàn diện đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững.
Chú trọng bảo tồn và phát huy bản sắc văn hóa các dân tộc. Chuẩn bị tốt các điều
kiện tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên
Phủ (07/5/2024). Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống
văn hóa”; nhân rộng mô hình gia đình văn hóa tiêu biểu. Chủ động hợp tác và giao
lưu quốc tế về văn hóa.
Tạo điều kiện phát triển mạnh mẽ phong trào thể dục, thể thao quần chúng,
nhất là trong lực lượng thanh thiếu niên, học sinh. Ưu tiên đầu tư phát triển các
môn thể thao chuyên nghiệp, thể thao thành tích cao mà huyện có thế mạnh. Từng
bước hình thành, tổ chức các sự kiện thể thao giải trí, thể thao đặc thù nhằm thu
hút khách du lịch.
Đổi mới về nội dung và hình thức tuyên truyền đáp ứng thông tin kịp thời,
chính xác và đa dạng đến với nhân dân. Đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ
các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng, phòng chống thiên
tai, đưa thông tin về cơ sở miền núi, vùng sâu, vùng xa của địa phương; Phát triển
hạ tầng viễn thông là hạ tầng thiết yếu cho phát triển kinh tế số, xã hội số; Đẩy
mạnh xây dựng Chính quyền điện tử huyện Tuần Giáo tiến tới Chính quyền số;
Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính,
cung cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi. Triển
khai hiệu quả các hệ thống, phần mềm dùng chung của huyện; dịch vụ công trực
tuyến. Phát triển bưu chính theo hướng là hạ tầng chuyển phát và hạ tầng Logistic
để phục cho phát triển thương mại điện tử và kinh tế số. Phát triển hạ tầng viễn
thông là hạ tầng thiết yếu cho phát triển kinh tế số, xã hội số. Nâng cao chất lượng
mạng 4G, từng bước triển khai mạng 5G. Đẩy mạnh việc phổ cập dịch vụ viễn
thông và Internet cho các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng có điều kiện
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kinh tế - xã hội khó khăn. Thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu, tỷ trọng kinh tế từ dịch
vụ viễn thông cơ bản sang dịch vụ công nghệ thông tin và truyền thông.
Tăng cường, đổi mới nội dung, hình thức và tăng cường đầu tư các thiết bị
kỹ thuật đồng bộ, hiện đại đảm bảo tăng thời lượng, chất lượng phát sóng trên các
phương tiện thông tin đại chúng để thể hiện dòng chảy chính, tốt đẹp của xã hội;
tạo đồng thuận xã hội hướng tới mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo
quốc phòng - an ninh trên địa bàn huyện.
3. Công tác y tế - dân số - gia đình - trẻ em
Phát triển mạng lưới y tế có quy mô phù hợp với sự phát triển kinh tế - xã
hội của huyện. Củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của mạng lưới
y tế cơ sở, thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; nâng
cao hiệu quả công tác y tế dự phòng. Hướng phát triển hệ thống y tế theo nguyên
lý y học gia đình. Phấn đấu mọi người dân đều được hưởng các dịch vụ chăm sóc
sức khỏe một cách thuận lợi, có điều kiện tiếp cận và sử dụng các dịch vụ y tế
chất lượng cao. Tăng cường quản lý nhà nước về hành nghề y dược tư nhân, vệ
sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường kiểm soát chặt chẽ dịch bệnh, đặc biệt là dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do Covid-19; phát hiện sớm và xử lý kịp thời, hạn
chế tỷ lệ mắc, tử vong, không để dịch lớn xảy ra.
Đẩy mạnh công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình, ổn định quy mô dân số
ở mức hợp lý; giảm mạnh tỷ lệ sinh ở những nơi có tỷ lệ tăng dân số tự nhiên cao.
Nâng cao chất lượng dân số về thể chất, trí tuệ, tinh thần đảm bảo cơ cấu dân số
và phân bổ dân cư phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội.
Ưu tiên triển khai các đợt chiến dịch truyền thông, lồng ghép đưa dịch vụ
chăm sóc sức khỏe sinh sản/kế hoạch hóa gia đình đến tất cả các xã đặc biệt khó
khăn. Tuyên truyền, phổ biến các quy định pháp luật về công tác phòng, chống
bạo lực gia đình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm.
Chú trọng công tác chăm sóc, giáo dục và bảo vệ quyền lợi của trẻ em, tạo
môi trường an toàn, lành mạnh để trẻ em được phát triển toàn diện về thể chất và
tinh thần. Tăng cường các dịch vụ xã hội có chất lượng, tập trung vào dịch vụ
công tác xã hội, dịch vụ chăm sóc nhận nuôi tại cộng đồng và phục hồi cho trẻ
khuyết tật và tiếp cận của trẻ em đến các dịch vụ này; tập trung nguồn lực bảo vệ
và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, ưu tiên hỗ trợ bảo vệ và chăm sóc trẻ
em vùng nông thôn nghèo, vùng miền núi, đồng bào dân tộc thiểu số.
Bảo đảm bình đẳng giới trong mọi lĩnh vực đời sống xã hội; Tạo sự bình
đẳng về giới, nâng cao hiệu quả hoạt động vì sự tiến bộ của phụ nữ, giảm dần
khoảng cách về giới, xóa bỏ dần các định kiến về giới.
4. Thực hiện các chính sách xã hội
Tập trung phát triển và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn đào tạo,
bồi dưỡng, tuyển dụng nguồn nhân lực với thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát
triển kinh tế - xã hội của huyện. Tiếp tục mở rộng các hình thức dạy nghề, chú
trọng nâng cao chất lượng đào tạo, liên kết đào tạo, trọng tâm là đào tạo các ngành
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nghề phù hợp với nhu cầu nhân lực và thị trường lao động. Đẩy mạnh nghiên cứu,
ứng dụng, chuyển giao khoa học công nghệ vào sản xuất và quản lý. Xây dựng
đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có trình độ năng lực, phẩm chất đáp ứng
được yêu cầu nhiệm vụ; đội ngũ doanh nhân, chuyên gia, quản trị doanh nghiệp,
có năng lực tổ chức sản xuất, kinh doanh thích ứng với cơ chế thị trường.
Thực hiện tốt các chính sách, pháp luật về lao động, việc làm, chính sách
giảm nghèo, chính sách đối với người có công, chính sách đối với các hộ đồng
bào dân tộc thiểu số và các chính sách an sinh xã hội khác. Chú trọng công tác
đào tạo, dạy nghề cho người lao động, đặc biệt là dạy nghề cho lao động nông
thôn; bảo đảm cân đối lao động và việc làm hàng năm.
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả mục tiêu giải quyết việc làm. Liên kết, phối
hợp với các tỉnh có điều kiện phát triển công nghiệp để đưa lao động trong huyện
đi đào tạo và làm việc tại các khu, cụm công nghiệp nhằm giải quyết việc làm cho
lao động của huyện, tăng thu nhập và giảm nghèo. Nâng cao hiệu quả liên kết đào
tạo, bồi dưỡng tại Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX huyện; tăng cường
liên kết với doanh nghiệp trong tuyển dụng lao động sau đào tạo.
Tiếp tục triển khai thực hiện tốt các chính sách hỗ trợ xã nghèo, hộ nghèo,
người nghèo; triển khai có hiệu quả các chính sách hỗ trợ sản xuất, đào tạo nghề,
giải quyết việc làm góp phần tăng thu nhập cho người nghèo; hỗ trợ về giáo dục
và đào tạo; về y tế và dinh dưỡng; nhà ở và hỗ trợ người nghèo tiếp cận các dịch
vụ trợ giúp pháp lý, các nguồn vốn tín dụng ưu đãi giúp nhân dân vươn lên thoát
nghèo bền vững.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời, đúng pháp luật các chế độ, chính sách đối với
người có công với cách mạng, chính sách trợ giúp xã hội trên địa bàn. Tiếp tục đề
xuất sửa đổi, điều chỉnh, bổ sung mở rộng đối tượng thụ hưởng các chế độ, chính
sách cho phù hợp. Đẩy mạnh huy động mọi nguồn lực xã hội hóa để thực hiện trợ
giúp xã hội trên địa bàn; thực hiện hiệu quả, kịp thời chính sách bảo hiểm xã hội
và bảo hiểm thất nghiệp.
5. Công tác dân tộc và tôn giáo
Tiếp tục triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chính sách về công tác dân tộc,
trọng tâm là các chính sách về hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, phát triển sản xuất,
giảm nghèo, y tế, giáo dục, công tác cán bộ…; nâng cao đời sống vật chất và tinh
thần cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện.
Thực hiện nghiêm túc quy định của pháp luật và tăng cường công tác quản
lý nhà nước về tôn giáo. Cấp giấy chứng nhận đăng ký sinh hoạt đạo cho những
điểm nhóm đủ điều kiện.
III. Công tác tư pháp, thanh tra và tổ chức xây dựng chính quyền
Tiếp tục triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng
của Trung ương, của tỉnh; tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp uỷ đảng;
đề cao trách nhiệm của cấp uỷ, chính quyền các cấp, vai trò tiên phong gương
mẫu của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các đơn vị, cơ quan trong công tác
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phòng chống tham nhũng. Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, phòng,
chống tham nhũng, lãng phí và công tác tư pháp. Tiếp tục duy trì tốt công tác tiếp
công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo theo đúng quy định của pháp luật;
tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thứ, khiếu nại kéo dài, các lĩnh vực phức
tạp, dư luận xã hội quan tâm nhất là về quản lý đất đai.
Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW, ngày
25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, trọng tâm là rà soát, xây
dựng và triển khai thực hiện Đề án đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị; sắp
xếp, kiện toàn các cơ quan đơn vị và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên
chức. Tạo nguồn và phát triển đội ngũ cán bộ trẻ và hỗ trợ phát triển nguồn nhân
lực chất lượng cao cho khu vực công giai đoạn 2021-2025. Xây dựng bộ máy
chính quyền tinh gọn, trong sạch, vững mạnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản
lý, điều hành, tổ chức thực hiện.
Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng tổ chức các kỳ họp của Hội đồng
nhân dân, bảo đảm thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ quyền hạn trong việc ban
hành cơ chế, chính sách; Công tác giám sát, bảo đảm đồng bộ, hiệu quả, có trọng
tâm, trọng điểm, tập trung vào những vấn đề dư luận xã hội quan tâm. Bảo đảm
phối hợp chặt chẽ giữa Hội đồng nhân dân với Ủy ban nhân dân và các cơ quan
liên quan trong xây dựng chính sách; đổi mới và nâng cao chất lượng hoạt động
tiếp xúc cử tri, tiếp công dân, hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn. Tổ chức thành
công bầu cử HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Đẩy mạnh triển khai xây dựng Chính quyền điện tử tiến tới Chính quyền
số; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, cung
cấp dịch vụ công cho người dân và doanh nghiệp mọi lúc, mọi nơi. Nâng cao chất
lượng, kỷ luật, kỷ cương công vụ; chủ động và tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa
các cấp, các ngành, trong thực thi nhiệm vụ.
Nâng cao chất lượng hoạt động của các cơ quan tư pháp, bảo đảm điều tra,
truy tố, xét xử đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm. Triển khai
thực hiện đồng bộ, toàn diện các mặt công tác tư pháp, cải cách tư pháp; nâng cao
trình độ chuyên môn, nghiệp đáp ứng yêu cầu thực hiện nhiệm vụ được giao. Tăng
cường hiệu quả quản lý nhà nước đối với các hoạt động bổ trợ tư pháp bảo đảm
minh bạch và an toàn pháp lý cho các giao dịch dân sự; nâng cao chất lượng vụ
việc trợ giúp pháp lý…
IV. Công tác quốc phòng và an ninh
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị chủ động đấu tranh
phòng, chống làm thất bại âm mưu “Diễn biến hoà bình” của các thế lực thù địch,
không để bị động bất ngờ trong mọi tình huống. Kết hợp chặt chẽ giữa quốc
phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội, nhất là ở các địa bàn xung yếu, vùng
cao, vùng xa. Xây dựng tiềm lực và thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận
an ninh nhân dân, xây dựng khu vực phòng thủ huyện ngày càng vững chắc. Thực
hiện tốt công tác huấn luyện; hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn công dân nhập
ngũ, bảo đảm số lượng và chất lượng. Tổ chức hiệu quả, chất lượng diễn tập khu

10
vực phòng thủ cấp huyện; chỉ đạo các xã, thị trấn tổ chức tốt chiến đấu phòng thủ
cấp xã, diễn tập ứng phó thiên tai và tìm kiếm cứu nạn.
Tiếp tục quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả Chiến lược bảo vệ Tổ
quốc, Chiến lược an ninh quốc gia trong tình hình mới. Tăng cường sự lãnh đạo
của Đảng, chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền, giáo dục nâng cao ý thức
trách nhiệm của các cấp, các ngành; phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân
tộc, đẩy mạnh phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, kiên quyết giữ vững
an ninh chính trị, ổn định trật tự an toàn xã hội; ngăn chặn, phản bác những thông
tin và luận điệu sai trái, chủ động làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá
của các thế lực thù địch tác động vào địa bàn; kiềm chế, đẩy lùi các loại tội phạm
và tệ nạn xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực an ninh, trật
tự. Bảo đảm an ninh các lĩnh vực: nội bộ, tư tưởng văn hóa, xã hội, dân tộc, tôn
giáo, kinh tế, thông tin…. Xây dựng lực lượng Công an nhân dân vững mạnh toàn
diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.
C. GIẢI PHÁP
I. Thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương
1. Về phát triển nông nghiệp và kinh tế nông thôn
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ tái cơ cấu theo ngành, lĩnh vực; trong đó cần
tập trung vào: Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu đầu tư, trọng tâm là đầu tư công, bố
trí đầu tư tập trung, có trọng tâm, trọng điểm, không dài trải,... Tập trung tái cơ
cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, liên kết trong sản xuất. Có cơ
chế chính sách thu hút đầu tư, tạo điều kiện cho các loại hình doanh nghiệp phát
triển, nhất là các lĩnh vực có tiềm năng về công nghiệp khai thác, trồng rừng, phát
triển du lịch...
- Tăng cường chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện Chương trình mục
tiêu quốc gia về giảm nghèo, Chương trình xây dựng nông thôn mới, Chương tình
mỗi xã một sản phẩm. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực
hiện chủ trương nhà nước và nhân dân cùng làm trong quá trình triển khai thực
hiện các chương trình đầu tư cho nông thôn, nông nghiệp.
2. Về phát triển sản xuất công nghiệp, xây dựng và tài nguyên - môi trường
- Đổi mới, tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kế hoạch: Triển khai
lập quy hoạch huyện Tuần Giáo thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Thiết
lập nghiêm trật tự, kỷ cương trong quản lý, trật tự xây dựng trên địa bàn; Gắn trách
nhiệm người đứng đầu trong thực hiện các kế hoạch, nhiệm vụ trên các lĩnh vực.
- Thực hiện tốt các giải pháp để thực hiện thu hút mạnh nguồn lực cho đầu
tư phát triển; Xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị đồng bộ theo hướng hiện
đại; thực hiện các giải pháp phù hợp với điều kiện của địa phương trong việc phát
triển nâng cao chất lượng nguồn nhân lực và xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng.
- Huy động, thu hút, quản lý và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Tiếp
tục cụ thể hóa các cơ chế chính sách ưu đãi, đẩy mạnh mạnh cải cách hành chính
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cách hành chính để thu hút bổ sung nguồn lực đầu tư phát triển từ các thành phần
kinh tế. Đảm bảo nâng cao hiệu quả nguồn lực đầu tư từ ngân sách Nhà nước.
Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ làm công tác quản lý đầu tư. Tăng cường công
tác kiểm tra và triển khai sâu rộng Quy chế giám sát cộng đồng.
- Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn thực hiện tốt chức năng quản
lý Nhà nước về đất đai; duy trì lịch tiếp công dân nhằm giải quyết kịp thời các
kiến nghị của công dân. Thực hiện tốt việc tuyên truyền, phổ biến pháp luật; các
cán bộ tiếp dân cần không ngừng nâng cao trình độ để xử lý, phân loại đơn thư,
giải thích cho người dân về các chính sách, quy định của Nhà nước liên quan đến
đất đai để hạn chế tranh chấp đất đai trên địa bàn.
3. Phát triển các ngành dịch vụ
- Thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của Chính phủ và các bộ, ngành Trung
ương về Tiếp tục hoàn thoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội
chủ nghĩa, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, bền vững trên cơ sở giữ vững ổn định kinh
tế vĩ mô.
- Khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia hệ thống phân phối bán lẻ
tới các khu vực vùng sâu, vùng cao đảm bảo cung cấp các mặt hàng thiết yếu và
thu mua nông sản hàng hóa cho nhân dân, nhằm tạo điều kiện lưu thông hàng hóa,
thúc đẩy sản xuất phát triển.
- Tiếp tục triển khai thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên
dùng hàng Việt Nam”. Tăng cường kiểm tra chất lượng hàng hoá, vệ sinh an toàn
thực phẩm, chống buôn lậu, gian lận thương mại, bảo vệ quyền lợi cho người sản
xuất và tiêu dùng.
II. Đảm bảo an sinh xã hội gắn với giảm nghèo bền vững, nâng cao đời
sống nhân dân
1. Giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội
- Tiếp tục nâng cao chất lượng đào tạo nghề; đẩy mạnh công tác phối hợp
với các đơn vị, doanh nghiệp nhằm cung cấp thông tin, nhu cầu tuyển dụng tới
người lao động chưa có việc làm để người lao động có cơ hội được lựa chọn những
môi trường làm việc và công việc phù hợp khả năng, ngành nghề đào tạo. Nâng
cao hiệu quả của chính sách hỗ trợ tín dụng ưu đãi phát triển sản xuất nhằm tăng
thu nhập, cải thiện đời sống cho người lao động.
- Tăng cường lồng ghép các chương trình, dự án và chính sách đối với hộ
nghèo, người nghèo để tập trung huy động các nguồn lực cho công tác giảm nghèo.
Thực hiện tốt công tác tổng rà soát hộ nghèo, gắn trách nhiệm của người đứng
đầu chính quyền mỗi địa bàn với kết quả tổ chức triển khai thực hiện các chương
trình giảm nghèo. Tăng cường tuyên truyền vận động để nâng cao quyết tâm thoát
nghèo của người dân; đánh giá kết quả công tác giảm nghèo một cách thực chất,
công khai từ đó có những giải pháp thực hiện hiệu quả.
2. Giải quyết các vấn đề xã hội
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- Tăng cường năng lực của chính quyền cơ sở và các cơ quan, đơn vị trong
đấu tranh, khống chế làm giảm tệ nạn xã hội. Gắn các hoạt động của các tổ chức
đoàn thể và chính quyền cơ sở với tham gia đấu tranh phòng chống tệ nạn xã hội
và phòng chống HIV-AIDS ngay tại địa bàn. Phối hợp với MTTQ và các đoàn thể
đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến Luật hôn nhân và gia đình nhằm giảm
thiểu tình trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trên địa bàn.
- Mở rộng mô hình điều trị thay thế nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng
methadone. Quản lý chặt chẽ sau cai nghiện gắn với trách nhiệm của gia đình và chính
quyền cơ sở, chú trọng giải quyết việc làm cho các đối tượng sau khi cai nghiện.
- Tăng cường chất lượng hoạt động của Chương trình mục tiêu Y tế - Dân
số; thực hiện tốt các chế độ BHYT, khám chữa bệnh cho người nghèo và trẻ em
dưới 6 tuổi. Nâng cao y đức của người thầy thuốc, thực hiện tốt quy chế chuyên
môn và quy tắc ứng xử trong các cơ sở y tế. Tăng cường cán bộ y tế cho các đơn
vị tuyến cơ sở nhằm hỗ trợ chuyên môn kỹ thuật cho các xã, góp phần nâng cao
công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
- Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, hỗ trợ các
gia đình chính sách, người dân bị thiệt hại do thiên tai, đồng bào dân tộc thiểu số;
Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất và đời
sống cho người nghèo để góp phần ổn định đời sống xã hội.
- Tiếp tục tăng cường quản lý hoạt động tôn giáo trên địa bàn, thực hiện tốt
chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác tôn giáo.
III. Nâng cao chất lượng công tác giáo dục-đào tạo
Nâng cao hiệu quả, chất lượng giáo dục, nâng cao chất lượng đội ngũ giáo
viên và tổ chức đánh giá kết quả học tập chính xác, khách quan, mở rộng các môn
học ngoại ngữ, tin học. Gắn học tập với thực hành phù hợp với đặc điểm và yêu
cầu phát triển kinh tế - xã hội. Tiếp tục đầu tư hoàn thiện cơ sở vật chất, trang thiết
bị dạy học, đẩy mạnh công tác xã hội hóa tại những địa bàn có điều kiện.
IV. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, nâng cao hiệu
lực hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường vai trò giám sát của nhân dân và
các tổ chức đoàn thể. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
- Đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính, thực hiện rà soát, kiến nghị sửa
đổi kịp thời các thủ tục hành chính không phù hợp. Tăng cường ứng dụng công
nghệ thông tin tại các cơ quan hành chính.
- Tăng cường đào tạo, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đổi mới lề lối làm
việc của chính quyền cơ sở theo hướng chỉ đạo điều hành công việc sát dân, gần dân,
kịp thời nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân.
- Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của
pháp luật về phòng chống tham nhũng đối với các đơn vị sử dụng ngân sách. Phát
huy vai trò của nhân dân, các tổ chức đoàn thể chính trị-xã hội trong đấu tranh
phòng, chống tham nhũng, lãng phí, quan liêu...
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- Quan tâm, chấn chỉnh thực hiện tốt hơn chế độ thông tin báo cáo của các
cơ quan, đơn vị và làm cơ sở xét thi đua khen thưởng đảm bảo chặt chẽ, khách
quan và minh bạch.
- Tiếp tục chỉ đạo xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh, toàn diện và
thực hiện nghiêm nhiệm vụ trực sẵn sàng chiến đấu. Kết hợp chặt chẽ giữa củng
cố quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế - xã hội. Tăng cường công tác phòng,
chống các loại tội phạm, giữ gìn an ninh, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm an toàn
giao thông.
Điều 2. Tổ chức thực hiện
1. Giao UBND huyện chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi các mục
tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc
phòng - an ninh 5 năm, giai đoạn 2021 - 2025 đã được HĐND huyện thông qua.
2. Giao Thường trực HĐND huyện, các Ban của HĐND huyện, các Tổ đại
biểu HĐND huyện và đại biểu HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.
3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam huyện, các tổ chức chính trịxã hội tăng cường giám sát, động viên các hội viên, các tầng lớp nhân dân trong
huyện thực hiện Nghị quyết HĐND huyện.
Nghị quyết này đã được HĐND huyện Tuần Giáo khoá XX, kỳ họp thứ 13
thông qua ngày 18/12/2020./.
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