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KẾ HOẠCH
Phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
Căn cứ Nghị quyết số 46/NQ – HĐND ngày 28/12/2021 của HĐND huyện
về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. UBND huyện ban hành Kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, cụ thể như sau:
I. DỰ BÁO TÌNH HÌNH:

1. Thuận lợi:
- Sự quyết tâm, đoàn kết của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân
tộc trong huyện thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ
huyện lần thứ XXI và các mục tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2022. Phát
huy tinh thần đoàn kết, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức
thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước. Sự sáng tạo, quyết
liệt, mạnh mẽ tìm ra các giải pháp căn cơ giải quyết từng vấn đề cụ thể.
- Huyện Lập Thạch, với tiềm năng về đất đai, nguồn lao động; với các
tuyến đường giao thông trọng điểm trên địa bàn như: cải tạo nâng cấp tuyến ĐT
305 và 305C đoạn từ nút giao cao tốc Nội Bài - Lào Cai tại xã Văn Quán đến
trung tâm Thị Trấn Lập Thạch, đường Tây Thiên – Tam Sơn, đường vành đai 2
vùng phía Tây đô thị Vĩnh Phúc (giai đoạn 1) và nhiều tuyến đường khác. Cùng
với đó là các khu, cụm công nghiệp, đô thị được quy hoạch và quy hoạch du
lịch, dịch vụ khu vực hồ Vân Trục; quy hoạch các vùng chăn nuôi, thủy sản; với
chương trình thanh long ruột đỏ được triển khai,...mở ra nhiều cơ hội cho người
dân trong tìm kiếm việc làm, phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; sẽ có nhiều
doanh nghiệp, cá nhân tìm hiểu và đầu tư trên địa bàn.
- Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Các công ty
đang hoạt động trên địa bàn sản xuất, kinh doanh ổn định, cùng với các công ty
chuẩn bị đi vào hoạt động sẽ tạo việc làm ổn định và thu nhập cho người lao động.
2. Khó khăn:
- Tình hình thế giới, khu vực tiếp tục có những diễn biến phức tạp, khó lường;
tác động sâu rộng của đại dịch Covid-19 đến nền kinh tế toàn cầu; cạnh tranh về
thương mại giữa các nước diễn biến phức tạp; thiên tai, dịch bệnh ngày càng gia tăng
và khó lường; tác động của cách mạng công nghiệp lần thứ tư vừa là thời cơ, vừa là
thách thức. Ở trong nước kinh tế từng bước thoát khỏi tình trạng suy giảm, lấy lại đà
tăng trưởng, nhưng vẫn còn nhiều khó khăn thách thức, bộc lộ nhiều tồn tại cần giải
quyết. Áp lực cạnh tranh trong thu hút đầu tư từ các địa phương lân cận, các địa
phương có cùng điều kiện lợi thế ngày càng gia tăng…

- Đối với huyện Lập Thạch, hệ thống kết cấu hạ tầng đã và đang được đầu
tư song chưa đồng bộ, hiện nhiều công trình đang xuống cấp; nguồn nhân lực
dồi dào song thiếu nguồn nhân lực chất lượng cao; nhu cầu đầu tư lớn trong khi
nguồn thu và các nguồn lực huy động khác hạn chế. Với lĩnh vực nông nghiệp,
đầu ra cho sản phẩm tiếp tục khó khăn, giá cả bấp bênh; tình hình dịch bệnh trên
cây trồng, vật nuôi khó lường; thời tiết diễn biến phức tạp,..sẽ tiếp tục là những
khó khăn khi bước vào thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện
năm 2022.
II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU:
1. Mục tiêu tổng quát:
Tập trung phục hồi, phát triển kinh tế, đồng thời không chủ quan trong
phòng, chống dịch Covid – 19. Khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực
để phát triển kinh tế xã hội. Giải quyết dứt điểm những vụ việc thuộc thẩm
quyền của cấp huyện, cấp xã. Phát triển hệ thống hạ tầng đô thị và nguồn nhân
lực chất lượng cao, tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; tiếp tục
đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành,
thực thi pháp luật, phòng chống tham nhũng, lãng phí; nâng cao chất lượng các
mục tiêu an sinh xã hội, quốc phòng toàn dân và an ninh trật tự. Chính quyền
các cấp và các cơ quan cấp huyện năng động, chủ động sáng tạo theo tư duy mới
để đạt hiệu quả cao nhất. Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng cường
kiểm tra, thanh tra công vụ nhằm phục vụ người dân tốt nhất.
2. Các chỉ tiêu chủ yếu
2.1. Về phát triển kinh tế:
- Tốc độ tăng (theo giá SS năm 2010) 11-13%. Trong đó:
Nông lâm nghiệp: 5,0%
Công nghiệp- XD: 18,2%
Dịch vụ:

0,27%

- Cơ cấu kinh tế:
Nông lâm nghiệp: 18,09%
Công nghiệp- XD: 59,29%
Dịch vụ:

22,62%

- Cơ cấu giá trị nội bộ ngành nông nghiệp có tỷ trọng chăn nuôi trên 56%.
- Năng suất lúa bình quân: Trên 58 tạ/ha.
- Tổng sản lượng lương thực có hạt: Trên 45.000 tấn.
- Bình quân giá trị sản xuất/ha canh tác hàng năm ước đạt trên 80 triệu
đồng/ha trở lên.
- Giá trị sản xuất bình quân đầu người ước đạt trên 95 triệu
đồng/người/năm.
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- Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn: Tăng 10% so dự toán
2.2. Về văn hóa xã hội:
- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên dưới 1,20%.
- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh: dưới 6,8%.
- Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân: trên 8,1 bác sỹ/vạn dân.
- Tạo thêm việc làm cho trên 1.500 đến 2.000 lao động, trong đó XKLĐ
100 đến 150 người.
- Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều phấn đấu giảm từ 0,5 – 1%.
- Tỷ lệ gia đình văn hóa đạt trên 85%.
- Tỷ lệ thôn, làng văn hóa trên 80%.
- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa trên 85%.
- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT: Trên 94%.
2.3. Các chỉ tiêu về môi trường:
- Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 25%.
- Tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải trên 90 %.
- Tỷ lệ dân số nông thôn được dùng nước sinh hoạt hợp vệ sinh đạt trên 98%;
- Tỷ lệ dân số đô thị được sử dụng nước sạch trên 97%.
2.4. Về an ninh quốc phòng:
- Tuyển quân đạt 100% chỉ tiêu.
- Tuyển công an nghĩa vụ đạt 100% chỉ tiêu
- Đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.
III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP:
1 Về phát triển kinh tế:
1.1. Sản xuất nông - lâm nghiệp và quản lý tài nguyên môi trường:
Thực hiện tốt các giải pháp đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp. Tập
trung chuyển đổi cơ cấu cây trồng theo hướng đa dạng hóa các loại cây có giá trị
kinh tế, hàng hóa; chú trọng phát triển các loại rau, cây ăn quả, cây dược liệu;
tuyên truyền, vận động nông dân sản xuất cây vụ đông đạt diện tích tối đa.
Nghiên cứu xây dựng mô hình sản xuất rau quả an toàn theo VietGAP. Khuyến
khích thực hiện “dồn điền, đổi thửa”, tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân
trong việc cho thuê, gom ruộng, phát triển vùng sản xuất hàng hóa, tạo điều kiện
để thu hút các doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất nông nghiệp tại huyện. Vận
động và hướng dẫn nhân dân thành lập các tổ hợp tác hoặc hợp tác xã để tổ chức sản
xuất có sự quản lý và liên kết với các doanh nghiệp đầu tư vốn cho sản xuất, thu mua,
chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Triển khai quy hoạch vùng trồng trọt
hàng hóa tập trung.
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Tập trung chỉ đạo, tuyên truyền sâu rộng, hỗ trợ để tiếp tục thực hiện các nội
dung Chương trình phát triển thanh long ruột đỏ trên địa bàn đảm bảo hiệu quả.
Tiếp tục thực hiện tốt Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), gắn với phát
triển các làng nghề, sản xuất các sản phẩm truyền thống, các sản phẩm là thế mạnh
trên địa bàn. Các ngành phục vụ nông nghiệp tổ chức tốt việc chuyển giao KHKT,
cung ứng giống, phân bón và vật tư nông nghiệp. Làm tốt công tác dự thính, dự
báo, hướng dẫn nông dân phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng, vật nuôi. Triển khai
thực hiện 8-10 mô hình trình diễn trong lĩnh vực trồng trọt, chăn nuôi.
Tiếp tục xác định chăn nuôi là mũi nhọn trong kinh tế nông nghiệp.
Chuyển từ chăn nuôi quy mô hộ gia đình, nhỏ lẻ, phân tán sang chăn nuôi trang
trại, tập trung ngoài khu dân cư theo vùng và xã trọng điểm; xây dựng các mô
hình sản xuất chăn nuôi liên kết theo tiêu chuẩn VietGAP; tập trung phát triển chăn nuôi
bò sữa, bò, lợn ở các xã phía Bắc và vùng giữa của huyện; chăn nuôi gắn với chế biến
thủy sản ở các xã phía Nam của huyện. Phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng
bền vững, hiệu quả. Thí điểm giai đoạn 2021-2025 thực hiện xây dựng hạ tầng
kỹ thuật vùng nuôi trồng thủy sản tập trung tại các xã phía Nam huyện. Thực
hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm đảm bảo an toàn dịch
bệnh, cách phòngchống nóng và chống rét để bảo vệ đàn gia súc, gia cầm, thuỷ sản.
Chỉ đạo các xã, thị trấn triển khai kế hoạch trồng cây, trồng rừng năm 2022.
Tăng cường tuyên truyền, làm tốt công tác chăm sóc, bảo vệ, phát triển rừng và
PCCC rừng, cảnh báo nguy cơ sạt lở đất rừng; thực hiện nghiêm các quy định về
việc trồng rừng thay thế theo quy định. Chỉ đạo các xã phối hợp chặt chẽ với các
công ty thuỷ lợi xây dựng lộ trình kiên cố hoá kênh mương; quản lý, sử dụng hiệu
quả các công trình thủy lợi nhỏ và thủy lợi nội đồng đã được bàn giao; thường
xuyên kiểm tra hệ thống các công trình thuỷ lợi, nạo vét, tu sửa kịp thời cung cấp
nước tưới đảm bảo sản xuất; thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, có
phương án đối phó với tình hình hạn hán, ngập úng, lũ lụt.
Tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất;
thu hồi đất, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất, ký hợp đồng thuê đất và đẩy
mạnh công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các tổ chức, cá nhân
theo bản đồ địa chính VN2000 đảm bảo chính xác về vị trí, ranh giới, diện tích,
loại đất theo thực tế và quy định của pháp luật; thực hiện tốt công tác GPMB;
tập trung giải quyết triệt để (Đến sản phẩm cuối cùng) xong 400 vụ tồn tại về đất
đai; ngăn chặn, xử lý kịp thời, dứt điểm vi phạm mới phát sinh. Tăng cường quản
lý, sử dụng tài nguyên; tiếp tục thực hiện “dồn điền, đổi thửa”. Đề xuất, xử lý
dứt điểm các điểm đất không còn nhu cầu sử dụng để đấu giá QSD đất như Chi
cục thuế, khu nông nghiệp, khu HTX Đông Phú … Từng bước khắc phục và xử
lý ô nhiễm môi trường do rác thải, nước thải sinh hoạt và chất thải trong chăn
nuôi; phối hợp xử lý các thủy vực tiếp nhận nước thải bị ô nhiễm. Nghiên cứu,
khảo sát đề xuất xây dựng hệ thống nước sạch ở một số xã trên địa bàn.
Tập trung chỉ đạo hoàn thiện một số tiêu chí huyện NTM chưa đạt theo
quy định; Phấn đấu đánh giá xét công nhận xã Thái Hòa, Triệu Đề đạt chuẩn
NTM nâng cao vào quý II năm 2022; triển khai thực hiện chương trình xây dựng
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NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu năm 2022 tại 4 xã Xuân Lôi,Văn Quán, Xuân
Hòa, Bắc Bình. Chủ động thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm huy động các
nguồn lực cho xây dựng NTM, NTM nâng cao và kiểu mẫu.
1.2. Công tác quy hoạch, giao thông, xây dựng, công nghiệp, tiểu thủ
công nghiệp, dịch vụ thương mại:
Rà soát, đánh giá, tổng hợp nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội, điều kiện đất
đai, khoáng sản để lập quy hoạch xây dựng vùng Lập Thạch, tích hợp và Quy
hoạch tỉnh đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Tăng cường công tác quản lý
xây dựng và chỉ đạo thực hiện quy hoạch. Từng bước hoàn thiện hệ thống giao
thông đồng bộ, thuận lợi, thông suốt dẫn đến các khu, cụm công nghiệp, các khu
du lịch, dịch vụ và các đầu mối giao thông cửa ngõ của huyện theo quy hoạch
phát triển giao thông vận tải tỉnh Vĩnh Phúc, các quy hoạch vùng liên huyện.
Chỉ đạo, đôn đốc các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình phục vụ
cho phát triển kinh tế, xã hội, sinh hoạt của người dân; tập trung nguồn vốn đầu
tư xây dựng, hoàn thành các công trình trọng điểm trên địa bàn như: dự án
đường vành đai 2, tỉnh Vĩnh Phúc, đoạn từ ĐT.305 - QL2C huyện Lập Thạch
(giai đoạn I); dự án đường ngoài hàng rào khu công nghiệp huyện Lập Thạch,
tuyến từ ĐT.305 đi ĐT.306; dự án mở rộng đường từ cầu Bì La đi thị trấn Lập
Thạch; dự án nâng cấp cải tạo ĐT.307 đoạn từ xã Xuân Hòa đi QL2C (cầu Liễn
Sơn). Hoàn thiện quy hoạch mạng lưới giao thông ở các xã, thị trấn; từng bước
xây dựng hạ tầng kỹ thuật ngoài hang rào khu công nghiệp Thái Hòa, Liễn Sơn,
Liên Hòa khu vực II, Khu công nghiệp Lập Thạch I, II, Khu công nghiệp Thái
Hòa – Bắc Bình; các cụm công nghiệp, các khu dịch vụ, thương mại; các khu
công viên công cộng…. Tiếp tục nâng cao chất lượng các dịch vụ thông tin và
truyền thông; tổ chức, sắp xếp lại mạng lưới thương mại gắn với quy hoạch đô
thị; khuyến khích phát triển thương mại tư nhân, siêu thị, củng cố chợ kinh
doanh tổng hợp ở các xã, thị trấn; đề nghị cấp có thẩm quyền cho chủ trương
đầu tư xây dựng lại Chợ thị trấn Lập Thạch; phát triển mạng lưới dịch vụ cung
ứng vật tư, kỹ thuật và khoa học công nghệ; mở rộng dịch vụ tài chính, tín dụng
nông thôn; phát triển dịch vụ ăn uống, dịch vụ vui chơi, giải trí; thực hiện đồng
bộ các giải pháp để thu hút đầu tư phát triển khu du lịch sinh thái nghỉ dưỡng hồ
Vân Trục với du lịch tâm linh. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, kiểm
soát các hoạt động thương mại trên địa bàn, nhất là các cửa hàng kinh doanh
hàng tiêu dùng; bảo vệ quyền, lợi ích người tiêu dùng.
1.3. Công tác thuế, tài chính và hoạt động dịch vụ tín dụng ngân hàng:
Nâng cao năng lực, hiệu quả quản lý thuế, chống thất thu, gian lận thuế.
Tập trung phân loại, đôn đốc thu nợ thuế của các doanh nghiệp trên địa bàn,
đặc biệt là các khoản nợ có khả năng thu.Thực hiện tốt việc quản lý thu, chi
ngân sách đảm bảo chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả. Ưu tiên nguồn lực cho chi đầu
tư phát triển, đảm bảo kinh phí thực hiện các chính sách an sinh xã hội. Tiếp tục
thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả Luật Đầu tư công và các văn bản hướng
dẫn thi hành.
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Các tổ chức tín dụng thực hiện tốt công tác cho vay, giải ngân vốn theo
quy định, ưu tiên cho các đối tượng chính sách, người nghèo, các chương trình
phát triển kinh tế nông nghiệp,… Thực hiện quản lý tốt quỹ NSNN; phối hợp tốt
trong công tác thu NSNN, hạn chế lưu thông tiền mặt, đa dạng hóa phương thức
thanh toán.
2. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội:
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện quy định nếp sống văn minh trong việc
cưới, việc tang, lễ hội mừng thọ,… Tăng cường công tác quản lý di tích và lễ
hội, triển khai có hiệu quả công tác bảo tồn, tôn tạo và khai thác có hiệu quả
các di tích của các địa phương. Chú trọng công tác thông tin truyền thông;
thông tin đầy đủ, kịp thời về các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm, đặc biệt
là công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh phát triển phong trào
thể dục thể thao quần chúng. Tổ chức Đại hội TDTT các cấp lần thứ VI tiến tới
Đại hội TDTT tỉnh Vĩnh Phúc và toàn quốc năm 2022. Chỉ đạo, đôn đốc, kiểm
tra việc đăng ký, bình xét các danh hiệu văn hóa ở các địa phương, cơ quan,
đơn vị trên địa bàn huyện năm 2022.
- Thực hiện tốt nhiệm vụ dạy và học theo hướng đổi mới căn bản toàn
diện. Đẩy mạnh phân luồng học sinh sau trung học cơ sở; xây dựng xã hội học
tập, đa dạng hóa phương thức học tập; chú trọng xây dựng mối quan hệ giáo dục
giữa gia đình, nhà trường và xã hội; nâng cao chất lượng giáo dục kỹ năng sống
cho học sinh và xây dựng quy tắc ứng xử văn hoá trường học. Xây dựng Đề án
phát triển giáo dục Mầm non,Tiểu học, THCS giai đoạn 2021-2025, định hướng
đến năm 2030. Đẩy mạnh ứng dụng CNTT trong dạy, học và quản lý giáo dục.
Tiếp tục triển khai có hiệu quả việc đánh giá CBQL theo Chuẩn hiệu trưởng;
đánh giá giáo viên theo Chuẩn nghề nghiệp. Tăng cường thực hiện công tác xã
hội hóa giáo dục, công tác khuyến học.
- Chú trọng công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân.
Củng cố và nâng cao hiệu quả hoạt động mạng lưới y tế cơ sở, y tế dự phòng,
chủ động phòng, chống dịch bệnh, không để các dịch bệnh lớn xảy ra. Tiếp tục
thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19 trên địa bàn huyện.
Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng cao chất lượng dịch vụ khám, chữa
bệnh… Đẩy mạnh chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, dân số - kế hoạch hóa gia
đình; tăng cường công tác tuyên truyền, hạn chế thấp nhất tình trạng chênh lệch
giới tính khi sinh. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra và tuyên truyền thực
hiện các biện pháp bảo đảm vệ sinh, an toàn thực phẩm, quản lý môi trường y tế.
- Triển khai đồng bộ các chính sách đối với người có công, dạy nghề, giải
quyết việc làm, bảo trợ xã hội, giảm nghèo bền vững và đảm bảo an sinh xã hội.
Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành, kiểm tra thường xuyên việc thực hiện
các chế độ chính sách ở các xã, thị trấn. Nâng cao hiệu quả dạy nghề gắn với
giải quyết việc làm. Đẩy mạnh phát triển thị trường lao động, tạo điều kiện
thuận lợi để hộ nghèo, người nghèo tiếp cận tốt hơn các dịch vụ xã hội cơ bản.
- Công tác BHXH: Tiếp tục thực hiện tốt công tác tuyên truyền về BHXH,
BHYT để mở rộng đối tượng tham gia nhất là BHXH tự nguyện và BHYT hộ
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gia đình; phấn đấu số người tham gia BHYT đạt 94%; đôn đốc, thu nợ đọng bảo
hiểm theo quy định; tăng cường quản lý và giải quyết tốt các chế độ bảo hiểm.
- Công tác Dân tộc - tôn giáo: Tiếp tục tuyên truyền, thực hiện tốt các chế
độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với đồng bào dân tộc, thiểu số. Quản
lý tốt các hoạt động tôn giáo trên địa bàn.
3. Công tác nội chính:
3.1. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác PCCC:
Tập trung lực lượng, xây dựng, triển khai có hiệu quả các phương án, kế
hoạch đảm bảo an ninh, an toàn các sự kiện chính trị quan trọng, các ngày lễ lớn
của đất nước, của tỉnh và của địa phương. Nắm chắc tình hình an ninh chính trị
trên địa bàn, nhất là địa bàn nông thôn, an ninh trật tự ở các nhà máy công
nghiệp, đô thị...Thường xuyên mở các đợt cao điểm, tấn công, trấn áp tội phạm,
tệ nạn xã hội, kiên quyết không để hình thành các ổ nhóm tội phạm có tổ chức,
tội phạm hoạt động theo hình thức “xã hội đen”, các tụ điểm tệ nạn xã hội phức
tạp, gây bức xúc dư luận; tăng cường tuyên truyền, giáo dục đối với các đối
tượng thanh thiếu niên,... Nâng cao công tác quản lý cư trú, quản lý ngành nghề
kinh doanh có điều kiện, quản lý vũ khí, vật liệu nổ, công cụ, hỗ trợ... Đảm bảo
an toàn giao thông, kiềm chế tai nạn giao thông, không để hình thành các “điểm
đen” mất an toàn giao thông. Phát huy phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ
quốc. Nắm chắc và kịp thời ngăn chặn tội phạm công nghệ và một số loại tội
phạm mới xuất hiện. Thực hiện tốt công tác PCCC trên địa bàn huyện, mở các
lớp bồi dưỡng kiến thức phòng cháy chữa cháy cho các chủ cơ sở sản xuất, kinh
doanh; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, thực hiện tốt Luật PCCC.
3.2. Công tác quân sự địa phương:
Tiếp tục xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn chặt với
thế trận an ninh nhân dân. Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2022. Tiếp tục
xây dựng lực lượng dự bị động viên vững mạnh. Chỉ đạo các địa phương bổ
sung, hoàn thiện kế hoạch mở rộng lực lượng dân quân tự vệ trong các trạng thái
sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh cho các
đối tượng. Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội.
3.3. Công tác Thanh tra, giải quyết KNTC, Tư pháp, THADS
- Công tác thanh tra, giải quyết KNTC: Xây dựng kế hoạch thanh tra đảm
bảo sát tình hình thực tế và chỉ đạo thực hiện nghiêm các kết luận, quyết định và
giải quyết KNTC. Chỉ đạo giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công
dân, đặc biệt trong lĩnh vực đất đai, bồi thường GPMB; không để phát sinh khiếu
nại, tố cáo đông người. Kiện toàn, nâng cao chất lượng cán bộ tiếp dân ở cấp xã,
tăng cường công tác tuyên truyền, đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí.
- Công tác Tư pháp: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền PBGDPL, duy trì
thực hiện tốt công tác chứng thực, quản lý hộ tịch, kiểm tra, rà soát các văn bản
QPPL theo thẩm quyền. Chỉ đạo các xã, thị trấn rà soát, thực hiện đồng bộ các
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giải pháp xây dựng xã, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. Thực hiện tốt công
tác theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
- Công tác thi hành án dân sự: Tiến hành xác minh, phân loại án; tăng
cường sự phối hợp với các cấp, các ngành trong công tác thi hành án dân sự để
giảm số án tồn đọng, có điều kiện thi hành án, nhất là những vụ việc phức tạp,
gây ảnh hưởng đến trật tự an toàn xã hội.
3.4. Công tác Nội vụ:
Xây dựng, củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống chính
quyền cấp xã và các cơ quan, đơn vị cấp huyện. Tổ chức thi tuyển công chức cấp xã;
tuyển dụng bổ sung viên chức sự nghiệp Giáo dục & Đào tạo theo chỉ tiêu tỉnh giao
bổ sung tại Quyết định số 3025/QĐ-UBND ngày 03/11/2021 của UBND tỉnh. Thực
hiện đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ, công
chức, viên chức theo quy định... Thực hiện đồng bộ các nội dung cải cách hành
chính mức độ 3, 4; nâng cao hiệu quả sử dụng phần mềm quản lý văn bản, đẩy mạnh
việc sử dụng các phầm mềm một cửa dùng chung. Siết chặt kỷ luật hành chính, tăng
cường kiểm tra công vụ. Duy trì công tác thi đua khen thưởng, quy chế dân chủ,
quản lý hoạt động các tổ chức hội, dân tộc, tôn giáo và tổ chức phi chính phủ trên địa
bàn.
4. Tập trung thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu,c
ác khâu đột phá tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐH XVII ngày 16/11/2020 của Đại
hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh Vĩnh Phúc lần thứ XVII:
- Nghiên cứu, đề xuất để sửa đổi, bổ sung các cơ chế không còn phù hợp,
đặc biệt là cơ chế phân cấp, điều hành. Giảm tổ chức các hội nghị, cuộc họp
không cần thiết; tăng cường đi kiểm tra cơ sở,… Thực hiện chỉ đạo bằng văn
bản, bằng cơ chế điều hành,…
- Chấn chỉnh lề lối, tác phong làm việc của cản bộ, công chức, viên chức.
Áp dụng nghiêm quy định về văn hóa công sở như thực hiện nghiêm túc thời
gian làm việc, trang phục, văn hóa ứng xử,… kiên quyết xử lý các trường hợp vi
phạm. Tăng cường kiểm tra công vụ, thành tra đột xuất, thanh tra chế độ trách
nhiệm,…
- Tập trung giải quyết các vấn đề còn tồn tại về đất đai, môi trường, khiếu
nại, tố cáo, thu hút các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp,…
- Tập trung kiểm tra và rà soát ngay các vấn đề như khai thác đất, vấn đề
an ninh trật tư, ma túy, mại dâm, cho vay nặng lãi, phòng cháy chữa cháy.
- Triển khai đồng bộ các giải pháp để thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng
bộ các cấp trong đó đặc biệt vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế.
5. Tăng cường phối hợp với các cơ quan của Đảng, các đoàn thể quyết
tâm thực hiện thành công nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp đề ra.
Đẩy mạnh phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị cấp huyện, cấp xã trong việc
kiểm tra, theo dõi, giám sát nhằm nâng cao hiệu quả quá trình thực hiện các văn
bản chỉ đạo của các cấp. Tăng cường phối hợp giữa UBND huyện với Ủy ban
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Mặt trận tổ quốc huyện và các đoàn thể chỉ đạo tuyên truyền, vận động đoàn
viên, hội viên, phát huy quyền làm chủ của các tổ chức chính trị xã hội và của
nhân dân trong mọi lĩnh vực, tạo sự đồng thuận xã hội, tăng cường khối đại đoàn
kết toàn dân thực hiện mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
IV.TỔ CHỨC THỰC HIỆN
1. Căn cứ Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 huyện Lập Thạch
được ban hành; các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện; UBND các xã, thị trấn
xây dựng kế hoạch của ngành, địa phương mình phù hợp với kế hoạch của
huyện, đảm bảo thực hiện đúng lộ trình kế hoạch đã đề ra, phấn đấu thực hiện
thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022.
2. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch, Văn phòng HĐND & UBND huyện
căn cứ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của huyện theo dõi tình hình thực
hiện, đề xuất điều chỉnh kế hoạch (nếu cần thiết). Định kỳ báo cáo hàng quý tình
hình thực hiện về UBND huyện.
3. UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị thuộc UBND huyện, UBND
các xã, thị trấn nghiêm túc triển khai thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã
hội năm 2022. Trong quá trình thực hiện, có khó khăn, vướng mắc các cơ quan,
đơn vị, UBND các xã, thị trấn báo cáo kịp thời về UBND huyện để giải quyết./.
Nơi nhận:
- UBND tỉnh;
- TT HU, HĐND, UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị thuộc khối HU,
UBND huyện;
- Các cơ quan TW, tỉnh đóng trên địa bàn;
- UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Phan Tuệ Minh
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