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CHƯƠNG TRÌNH 
Triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

   

Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần 

thứ XIII, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 

XXIII và Kế hoạch 5 năm 2021 - 2025. Để triển khai thực hiện hiệu quả Nghị 

quyết số 05-NQ/HU ngày 24/12/2021 của Huyện ủy và Nghị quyết số 17/NQ-

HĐND ngày 27/12/2021 của Hội đồng nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2022, Ủy ban nhân dân huyện ban 

hành Chương trình triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022 với những nội dung chính như sau: 

I. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Triển khai các nhiệm vụ trọng tâm, dài hạn giai đoạn 2022 - 2025 

- Tập trung triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ XXIII; bám sát các nhiệm vụ trọng tâm, chương trình trọng điểm, 

đột phá chiến lược tại Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết; các nội 

dung nhiệm vụ tại Chương trình công tác toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện và Ban Thường vụ Huyện ủy.  

- Chỉ đạo quyết liệt, sâu sát, gắn với kiểm tra, giám sát thường xuyên việc 

thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, hoàn thành các chỉ 

tiêu tại các chương trình, kế hoạch đề ra. 

- Theo chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai dự toán ngân sách nhà nước, 

kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm 2022.  

- Căn cứ tình hình chức năng nhiệm vụ tổ chức triển khai, chủ động tham 

mưu các đề án, chính sách dự kiến trình Hội đồng nhân dân huyện ban hành Nghị 

quyết chuyên đề đảm bảo chất lượng và tiến độ. 

2. Tiếp tục thực hiện quyết liệt, hiệu quả, linh hoạt “mục tiêu kép” vừa 

phòng, chống dịch COVID-19, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

trong trạng thái bình thường mới  

- Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính 

phủ về ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu 

quả dịch COVID-19”; triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp 

phòng, chống dịch bệnh COVID-19 theo chỉ đạo của Trung ương, hướng dẫn của 

Bộ Y tế và chỉ đạo của tỉnh, huyện. 

- Tăng cường chỉ đạo, tuyên truyền, nâng cao ý thức phòng, chống dịch, 

tuyệt đối không chủ quan trước dịch bệnh. Tiếp tục mở rộng độ bao phủ, tăng tốc 

chiến dịch tiêm vắc xin cho người dân. Đề cao trách nhiệm, sẵn sàng ứng phó, chỉ 
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đạo quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 

trong các cơ quan, đơn vị, địa phương. Chủ động các phương án đáp ứng với các 

cấp độ dịch COVID-19 nhằm phát hiện sớm, khoanh vùng, cách ly và điều trị 

phù hợp ngay khi phát hiện ca bệnh; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ tiêm chủng vắc 

xin phòng COVID-19 bảo đảm an toàn, hiệu quả. 

- Chủ động triển khai các giải pháp hiệu quả, kịp thời tháo gỡ khó khăn 

cho doanh nghiệp, người dân, người lao động, phục hồi, đẩy mạnh sản xuất kinh 

doanh. Khuyến khích, hỗ trợ các hoạt động kết nối doanh nghiệp, tập trung phát 

triển mạnh thị trường trong nước, trong tỉnh, huyện, đồng thời mở rộng thị 

trường, hướng tới phát triển bền vững; phát huy tính chủ động, sáng tạo, tự lực, 

tự cường, nỗ lực vượt qua khó khăn, thách thức của cộng đồng doanh nghiệp, các 

tổ chức kinh tế, hộ kinh doanh. 

3. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với chuyển đổi mô hình tăng 

trưởng theo chiều sâu, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh; huy động và 

sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển 

3.1. Lĩnh vực nông nghiệp 

- Tập trung chỉ đạo triển khai các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm, đảm 

bảo các điều kiện triển khai Đề án phát triển nông nghiệp bền vững giai đoạn 

2021 - 2025, Kế hoạch sản xuất nông nghiệp 2022 đạt hiệu quả cao. 

- Ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ (trong đó xây dựng một số mô 

hình, áp dụng chuyển đổi số để nhân rộng) trong sản xuất và truy xuất nguồn gốc 

các sản phẩm để tăng chất lượng, gia tăng giá trị, đẩy mạnh kết nối tiêu thụ trên 

các sàn thương mại điện tử. Chỉ đạo dồn điền, đổi thửa, tích tụ ruộng đất phát triển 

trang trại, mô hình sản xuất nông nghiệp. Trong năm 2022 xây dựng ít nhất 02 - 

03 mô hình tập trung, tích tụ đất đai, được ứng dụng công nghệ cao trong sản 

xuất, gắn sản xuất với bao tiêu sản phẩm theo chuỗi giá trị, đảm bảo vệ sinh an 

toàn thực phẩm, đảm bảo được tính đại diện cho vùng, địa phương. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực nông nghiệp. Theo 

dõi sát sao diễn biến thời tiết để chỉ đạo bố trí cơ cấu giống, thời vụ hợp lý. Quản 

lý tốt công tác kiểm soát giết mổ, giám sát dịch bệnh, chủ động phát hiện và xử lý 

kịp thời, không để dịch bệnh lây lan ra diện rộng, nhất là Dịch tả lợn Châu Phi, lở 

mồm long móng, viêm da nổi cục trên trâu bò… 

- Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các chủ rừng thực hiện đúng 

quy chế quản lý rừng, xử lý nghiêm các trường hợp phá rừng, cải tạo rừng tự 

nhiên, chuyển đổi mục đích sử dụng rừng trái phép... Chủ động triển khai phương 

án phòng cháy, chữa cháy rừng; nhiệm vụ phòng chống thiên tai. 

3.2. Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới 

- Xây dựng kế hoạch và phát động phong trào xây dựng khu dân cư kiểu 

mẫu, vườn mẫu, phong trào làm giao thông nông thôn, vệ sinh môi trường.  

- 100% các xã chủ động rà soát khối lượng, củng cố, nâng cấp giữ chuẩn 

20/20 tiêu chí, đặc biệt là khu dân cư kiểu mẫu, vườn mẫu. Phấn đấu năm 2022 

có thêm 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; xây dựng 22 khu dân cư nông 

thôn mới kiểu mẫu, 44 vườn mẫu đạt chuẩn. 
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- Đẩy mạnh công tác xúc tiến thương mại các sản phẩm tham gia Chương 

trình OCOP. Phấn đấu năm 2022 có tối thiểu 06 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao 

trở lên. 

3.3. Công nghiệp - xây dựng, dịch vụ - thương mại 

- Tiếp tục quan tâm phát triển công nghiệp, tạo điều kiện để các doanh 

nghiệp đầu tư vào các cụm công nghiệp. Thu hút xã hội hóa đầu tư, phát triển hạ 

tầng thương mại dịch vụ theo hướng văn minh, hiện đại; tạo điều kiện thuận lợi 

để nhà đầu tư triển khai các dự án thương mại dịch vụ đã đăng ký đầu tư. Đồng 

thời, xử lý kiên quyết các dự án vi phạm, thu hồi đất dự án, xây dựng môi trường 

đầu tư cạnh tranh, bình đẳng, tạo thuận lợi triển khai dự án đối với các doanh 

nghiệp thực hiện nghiêm túc cam kết đầu tư. 

- Hoàn thành Điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phố Châu, 

quy hoạch chung xây dựng đô thị Nầm; lập hồ sơ đề xuất mở rộng thị trấn Phố 

Châu, thị trấn Tây Sơn. Chỉ đạo 02 thị trấn xây dựng các tiêu chí đô thị văn minh 

(phấn đấu mỗi thị trấn tăng 2 - 3 tiêu chí); chú trọng công tác xây dựng, quản lý 

quy hoạch đô thị và cấp phép xây dựng tại 02 thị trấn; tăng cường thiết lập trật tự 

quản lý, chỉnh trang cảnh quan đô thị. 

- Tiếp tục phát động phong trào giao thông, thủy lợi; chủ động triển khai 

cứng hóa giao thông, kênh mương, rãnh thoát nước ngay từ đầu năm. Thực hiện 

đúng tiến độ kế hoạch đầu tư công năm 2022; tăng cường quản lý chất lượng 

công trình xây dựng; chú trọng công tác duy tu bảo dưỡng nhằm nâng cao hiệu 

quả và thời gian sử dụng các công trình hạ tầng. 

- Đẩy mạnh truyên truyền, quảng bá du lịch trên các phương tiện thông tin 

đại chúng, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa lịch sử vùng đất, con người 

Hương Sơn... Phát triển các loại hình du lịch tiềm năng, nhất là du lịch sinh thái, 

nghỉ dưỡng, tâm linh, khai thác có hiệu quả Khu di tích Hải Thượng Lãn Ông gắn 

với Khu du lịch Hải Thượng, khu du lịch sinh thái Nước Sốt, các di tích lịch sử 

văn hóa, tâm linh, các điểm du lịch trải nghiệm nông thôn mới (vùng cây ăn quả, 

chè, chăn nuôi hươu tập trung, các khu rừng sinh thái). 

3.4. Tài chính ngân sách 

- Triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm; phấn đấu 

thu đạt và vượt dự toán. Tăng cường phối hợp giữa ngành thuế với các cơ quan 

chức năng trong công tác quản lý thu; chống thất thu ngân sách, quản lý chặt chẽ 

các khoản thu; rà soát, tổ chức khai thác tốt các nguồn thu từ hoạt động dịch vụ. 

Tiếp tục xử lý, thu hồi nợ đọng thuế, giao chỉ tiêu thu nợ cụ thể và đôn đốc thực 

hiện từng địa phương, giải quyết dứt điểm các khoản nợ đọng kéo dài; xử lý 

nghiêm vi phạm, tiêu cực trong lĩnh vực thuế. Có các giải pháp để tạo nguồn thu 

bền vững dài hạn. 

- Tổ chức điều hành ngân sách chặt chẽ, tiết kiệm triệt để các khoản chi 

thường xuyên; bảo đảm kịp thời nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản để giải ngân, 

đẩy nhanh tiến độ các dự án; dành, bố trí nguồn để thực hiện các chính sách đã 

ban hành; tiếp tục rà soát đánh giá hiệu quả thực hiện một số chủ trương, cơ chế 
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chính sách của huyện để điều chỉnh phù hợp với tình hình thực tế và khả năng 

cân đối ngân sách địa phương. 

4. Tăng cường quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường 

- Tiếp tục chấn chỉnh, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trên 

lĩnh vực quản lý đất đai, khoáng sản, môi trường. Tăng cường công tác quản lý 

đất đai theo quy hoạch và hoàn thiện, chuẩn hóa hệ thống thông tin đất đai. 

Hướng dẫn cụ thể và hỗ trợ thuận lợi cho người dân thực hiện các mô hình 

chuyển đổi tích tụ ruộng đất.  

- Thực hiện tốt quy chế phối hợp quản lý khai thác cát, sỏi lòng sông, xử lý 

nghiêm vi phạm. Bổ sung quy hoạch các mỏ vật liệu xây dựng và đề xuất cấp, 

đấu giá kịp thời các mỏ để đủ nguồn cung cho địa bàn.  

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả Đề án thu gom, vận chuyển, xử lý rác thải 

trên địa bàn. Triển khai xây dựng lò xử lý rác thải để xử lý cơ bản lượng rác thải 

trên địa bàn.  

- Rà soát các hộ dân có nguy cơ sạt lở cao, đề xuất giải pháp phòng, chống 

thích ứng biến đổi khí hậu.  

- Tập trung làm tốt công tác bồi thường, GPMB các công trình, dự án trên 

địa bàn: Quốc lộ 8A, Dự án Khu đô thị Bắc Phố Châu 2, các công trình đường điện 

chống quá tải, các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng, quy hoạch các điểm dân cư... 

5. Phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa - xã hội, bảo đảm an sinh xã 

hội, nâng cao sức khỏe đời sống Nhân dân 

- Nâng cao chất lượng phong trào Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, thực hiện nếp sống văn 

minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội. Xây dựng các danh hiệu gia đình, thôn, tổ 

dân phố, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp văn hóa có chiều sâu, chất lượng; phấn đấu 

năm 2022, tỷ lệ cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa 68%; tỷ lệ xã đạt 

chuẩn văn hóa nông thôn mới 34,7%. Khai thác và phát huy hiệu quả hoạt động 

của hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở các cấp. Làm tốt công tác xã hội hóa 

nguồn lực đối với lĩnh vực văn hóa, thể thao, du lịch; tổ chức tốt các hội diễn, hội 

thi văn nghệ, thể thao quần chúng. Tu bổ, tôn tạo, tổ chức phục dựng các lễ hội và 

phát huy giá trị các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh trên địa bàn. Đổi 

mới nội dung và hình thức các chương trình phát thanh, cổng, trang thông tin điện 

tử của huyện và các xã, thị trấn.  

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các hoạt động đổi mới giáo dục theo tinh 

thần Nghị quyết 29-NQ/TW. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, 

đánh giá theo hướng phát triển phẩm chất, năng lực người học. Giữ vững và nâng 

cao chất lượng giáo dục toàn diện; tham gia có hiệu quả các cuộc thi cấp tỉnh, cấp 

quốc gia. Tiếp tục đổi mới phương pháp, hình thức tổ chức dạy học, đánh giá học 

sinh; nâng cao chất lượng dạy và học ngoại ngữ; chú trọng giáo dục nhân cách, đạo 

đức, lối sống, kiến thức pháp luật và ý thức công dân trong hệ thống giáo dục; tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và quản lý. Tranh thủ mọi 

nguồn lực đầu tư xây dựng CSVC trường học, nhất là đối với các trường chưa đạt 
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chuẩn và trường đến kỳ kiểm tra công nhận lại. Mở rộng xã hội hóa đầu tư cho 

giáo dục; khuyến khích hình thành cơ sở giáo dục và nhóm trẻ độc lập, tư thục.  

- Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, đặc biệt là tuyến y tế cấp xã; tiếp 

tục triển khai Đề án khám, chữa bệnh từ xa; tăng cường hoạt động y tế dự phòng; 

duy trì bền vững xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Giám sát, kiểm tra việc thực hiện 

chính sách, pháp luật về khám chữa bệnh bảo hiểm y tế; tuyên truyền, nâng cao tỷ 

lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Quản 

lý tốt hoạt động hành nghề y, dược tư nhân; kiểm soát về an toàn thực phẩm. Chủ 

động các biện pháp phòng, chống dịch, sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống, cấp độ 

của dịch COVID-19; đảm bảo thực hiện linh hoạt, hiệu quả mục tiêu vừa phòng, 

chống dịch COVID-19, vừa phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Nâng cao chất 

lượng dân số, giảm mức sinh, giảm tỷ lệ sinh con thứ ba. 

- Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách đối với người có công, đối 

tượng chính sách xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đạt mục tiêu giảm 

nghèo, lồng ghép chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và các chương 

trình dự án, các nguồn tài trợ để hỗ trợ cho các hộ nghèo phát triển sản xuất vươn 

lên thoát nghèo bền vững, thực hiện tốt các chính sách cho người nghèo. Nâng 

cao chất lượng, hiệu quả công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đáp ứng 

nguồn lực lao động cho thị trường lao động. 

6. Nâng cao hiệu quả cải cách hành chính, công tác thanh tra, tư pháp, 

phòng chống tham nhũng, lãng phí 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình tổng thể cải cách hành chính 

huyện giai đoạn 2021 - 2030. Tập trung sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên 

chế, nâng cao hiệu lực hiệu quả, chất lượng hoạt động của các cơ quan đơn vị. 

Nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính; đẩy mạnh thực hiện dịch vụ 

công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Duy trì, mở rộng, cải tiến hệ thống quản lý 

chất lượng ISO 9001:2015. Tăng cường công tác kiểm tra, thanh tra, giám sát, siết 

chặt kỷ cương hành chính, kỷ luật công vụ; chú trọng xây dựng văn hóa công sở.  

- Nâng cao số lượng và chất lượng thẩm định, rà soát, kiểm tra văn bản quy 

phạm pháp luật. Tăng cường tuyên truyền phổ biến pháp luật. Tiếp tục thực hiện 

có hiệu quả các giải pháp phòng chống tham nhũng, tiết kiệm chống lãng phí, 

nhất là trong quản lý đất đai, khoáng sản, tài chính, xây dựng cơ bản. Ngăn chặn 

có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp 

trong giải quyết công việc. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về thanh tra, 

tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục tập trung chỉ đạo giải quyết 

dứt điểm các vụ việc tồn đọng; giải quyết kịp thời khiếu nại tố cáo ở cơ sở ngay 

từ khi mới phát sinh; xử lý nghiêm các địa phương, đơn vị phát sinh nhiều khiếu 

kiện, để tình trạng đơn thư khiếu kiện vượt cấp. 

7. Giữ vững quốc phòng, an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội; 

nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại 

- Tập trung công tác tổ chức xây dựng và huấn luyện cho lực lượng vũ 

trang địa phương, thực hiện nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Chuẩn bị 

tốt các điều kiện tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ huyện bảo đảm an toàn. 
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Thực hiện tốt nhiệm vụ tuyển giao quân, tuyển sinh quân sự theo chỉ tiêu kế 

hoạch giao. Sẵn sàng lực lượng, phương tiện phòng chống thiên tai và các nhiệm 

vụ đột xuất khác. Tăng cường quản lý nhà nước về quốc phòng, nâng cao chất 

lượng toàn diện của lực lượng vũ trang, nhất là dân quân tự vệ, dự bị động viên. 

- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh quốc gia và giữ gìn trật tự an toàn 

xã hội, không để đột xuất, bất ngờ xảy ra. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời 

xử lý những vấn đề phức tạp. Đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm, tệ nạn xã 

hội; kiềm chế và làm giảm tai nạn giao thông, các biện pháp phòng chống cháy 

nổ, cứu hộ, cứu nạn, phòng chống cháy rừng. Tập trung giám sát và ổn định an 

ninh, trật tự tại các địa bàn trọng điểm.  

- Tiếp tục quán triệt, triển khai đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước 

nhằm tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại, đặc biệt ngoại giao phát 

triển kinh tế. Duy trì tốt quan hệ hữu nghị với nước bạn Lào, trực tiếp là huyện 

Xay Chăm Pon và huyện Khăm Cợt, tỉnh Bôlykhămxay. Chủ động phối hợp 

trong triển khai công tác đảm bảo quốc phòng - an ninh, nhất là khu vực biên 

giới; thực hiện nghiêm túc biên bản chung 2 huyện, 2 tỉnh đã ký. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Trưởng các phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trực tiếp 

chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ sau: 

- Quán triệt mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ trọng tâm kế hoạch năm 2022 theo 

Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và Nghị quyết Hội đồng nhân dân 

huyện; trên cơ sở các nhiệm vụ trọng tâm của Chương trình và khung phân công 

nhiệm vụ kèm theo, triển khai xây dựng, ban hành kế hoạch cụ thể hóa thành các 

nhiệm vụ hàng tháng, quý và cả năm; trong đó xác định rõ mục tiêu, nhiệm vụ, 

tiến độ thực hiện, đơn vị chủ trì tổ chức thực hiện. 

- Tập trung thực hiện, hoàn thành đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng cao 

nhất các nhiệm vụ được phân công tại Chương trình này và chịu trách nhiệm 

trước Ủy ban nhân dân huyện, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện về việc triển khai 

thực hiện Chương trình; báo cáo Ủy ban nhân dân huyện chỉ đạo giải quyết các 

khó khăn vướng mắc, xử lý kịp thời đối với những vấn đề, nhiệm vụ phát sinh. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện Chương 

trình; kiểm điểm đánh giá tình hình thực hiện hàng tháng, quý; gửi Văn phòng 

HĐND - UBND huyện trước ngày 16 hàng tháng, báo cáo năm gửi trước ngày 

25/11/2022. 

2. Văn phòng HĐND - UBND huyện theo dõi, đôn đốc các phòng, ban, 

ngành, địa phương triển khai thực hiện; tổng hợp kết quả thực hiện hàng tháng, 

quý và năm báo cáo Ủy ban nhân dân huyện. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức đoàn thể vận động 

các tầng lớp Nhân dân đoàn kết, tin tưởng và tích cực tham gia thực hiện các chủ 

trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, tạo đồng thuận cao và phát huy sức 

mạnh của toàn xã hội trong thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022. 
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4. Đề nghị các Ban Hội đồng nhân dân huyện, Hội đồng nhân dân các xã, 

thị trấn tăng cường giám sát thực hiện nhiệm vụ của Ủy ban nhân dân huyện, các 

phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện Chương 

trình này./. 

Nơi nhận:                                                       
- UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- TTr Huyện ủy, TTr HĐND huyện; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Thường trực UBMTTQ huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện; 

- HĐND, UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nguyễn Quang Thọ 



PHỤ LỤC 

KHUNG NHIỆM VỤ CHỦ YẾU THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 

(Kèm theo Chương trình số 10/CTr-UBND ngày 28/01/2022 của Ủy ban nhân dân huyện Hương Sơn) 
 

STT Nội dung công việc/ nhiệm vụ 

Thời gian thực 

hiện (tháng/2022) 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Ghi 

chú 
Bắt đầu 

Kết 

thúc 

1 Đề án bảo tồn, phát triển cây cam bù giai đoạn 2022 - 2025 1 6 
Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 
Các phòng, ngành liên quan  

2 Đề án phát triển chăn nuôi hươu giai đoạn 2022 - 2025 1 6 
Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 
Các phòng, ngành liên quan  

3 
Dự án quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý “Hương Sơn” cho sản 

phẩm nhung hươu của huyện hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 
1 12 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 

Chi cục chăn nuôi thú y tỉnh, 

Sở Khoa học công nghệ 
 

4 
Xây dựng nhãn hiệu chứng nhận cho sản phẩm “Dê núi Hương 

Sơn”  
1 12 

Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 
Sở Khoa học công nghệ  

5 Đề án phát triển đàn dê đến năm 2025 1 6 
Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 
Các phòng, ngành liên quan  

6 Kế hoạch chuyển đổi số trong lĩnh vực nông nghiệp 1 6 
Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 
Các phòng, ngành liên quan  

7 Kế hoạch phòng, chống thiên tai giai đoạn 2021 - 2025 1 3 
Phòng Nông 

nghiệp và PTNT 
Các phòng, ngành  liên quan  

8 
Chỉ đạo 23 xã xây dựng Đề án xã nông thôn mới nâng cao, kiểu 

mẫu; 02 thị trấn xây dựng Đề án đô thị văn minh 
2 6 

Văn phòng Điều 

phối nông thôn 

mới, Phòng Kinh 

tế - Hạ tầng 

Các phòng, ngành liên quan  

9 
Điều chỉnh mở rộng Quy hoạch chung thị trấn Phố Châu; Quy 

hoạch đô thị Nầm 
1 7 

Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng 

Các phòng, ngành,  

UBND các xã: Sơn Châu, 

Sơn Bình, thị trấn Phố Châu 

  

10 Điều chỉnh Quy hoạch chung 18 xã giai đoạn 2021 - 2030 3 9 
Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng 

UBND 18 xã chưa điều chỉnh 

quy hoạch 
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STT Nội dung công việc/ nhiệm vụ 

Thời gian thực 

hiện (tháng/2022) 
Đơn vị chủ trì Đơn vị phối hợp 

Ghi 

chú 
Bắt đầu 

Kết 

thúc 

11 
Kế hoạch phân cấp quản lý, đặt tên các tuyến đường theo quy 

hoạch 
1 9 

Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng 
UBND các xã, thị trấn  

12 
Ban hành tạm thời Bộ tiêu chí xây dựng, đánh giá tổ dân phố 

kiểu mẫu 
1 6 

Phòng Kinh tế - 

Hạ tầng  
   

13 Kế hoạch xúc tiến đầu tư giai đoạn 2022 - 2025 6 9 
Phòng Tài chính - 

Kế hoạch 
Các phòng, ngành liên quan  

14 
Kế hoạch thực hiện Đề án tích tụ tập trung ruộng đất của Ủy ban 

nhân dân tỉnh 
3 6 

Phòng Tài nguyên 

và Môi trường 

Các phòng: Nông nghiệp và 

PTNT, Kinh tế - Hạ tầng, 

UBND các xã 

 

15 Đề án nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe Nhân dân 1 3 Phòng Y tế 
Trung tâm Y tế,  

các đơn vị liên quan 
 

16 
Đề án phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo đến năm 2025 và 

những năm tiếp theo 
1 3 

Phòng Giáo dục và 

Đào tạo 
Các phòng, ban liên quan  

17 
Chỉ đạo các địa phương tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp cơ 

sở; tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp huyện 
1 6 

Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Trung 

tâm Văn hóa - 

Truyền thông 

UBND các xã, thị trấn   

18 Phương án sáp nhập đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2 4 6 Phòng Nội vụ Các phòng, ban liên quan  

19 Diễn tập khu vực phòng thủ huyện 7 7 

Ban Chỉ huy Quân 

sự huyện, Công an 

huyện 

Các phòng, ban, ngành,  

đoàn thể cấp huyện 
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