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KẾ HOẠCH 

Tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm năm 2021 

 

Căn cứ Nghị quyết số 22 -NQ/ĐU ngày 20/02/2021 của Ban chấp hành 

Đảng bộ xã Hoàng Văn Thụ về lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ trọng tâm năm 2021. 

UBND xã Hoàng Văn Thụ xây dựng Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2021  cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

Tạo ra sự thống nhất trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy 

xã đề ra; Quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ trọng tâm năm 2021; nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội 

bức xúc; bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an 

toàn xã hội. 

Cụ thể hóa các nội dung, phân công trách nhiệm cụ thể các nhiệm vụ trọng 

tâm trong năm 2021 nhằm tổ chức thực hiện đạt và vượt các mục tiêu, nhiệm vụ 

trọng tâm đã được giao. 

2. Yêu cầu 

Cán bộ, công chức được giao chủ trì thực hiện các nhiệm vụ nghiêm túc, chủ 

động tham mưu UBND xã xây dựng kế hoạch, đề xuất các giải pháp cụ thể để tập 

trung hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

II. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ 

1. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác phát triển sản xuất, nhân rộng 

Mô hình sản xuất Lúa J02 (lúa Nhật) từ 15-18ha năng xuất, sản lượng đạt 50-54 

tạ/ha. Gạo J02 (gạo Nhật) đạt tiêu chuẩn OCOP, hạng ba sao. Mở rộng diện tích 

trồng rừng 20ha trở lên trong đó trồng Hồi 15ha, cây phân tán 5 ha ở các thôn Nà 

Pàn, Nà Phiêng, Cốc Mặn, Nà Lùng, Nhân Hòa. Trồng mới diện tích Hồng Vành 

Khuyên 15 ha, cây Đào 1 ha, cây Thạch đen 2ha. Có 3 tập thể, cá nhân thụ hưởng 

chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác xã, liên kết sản xuất tiêu 

thụ sản phẩm nông nghiệp, nông thôn theo Nghị quyết số 08/2019/NQ-HĐND 

ngày 10/12/2019 của HĐND tỉnh Lạng Sơn. 

2. Lãnh đạo, chỉ đạo hoàn thành bộ tiêu chí Nông thôn mới nâng cao. 

3. Lãnh đạo, chỉ đạo thu ngân sách tăng 10% trở lên so với chỉ tiêu giao 
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4. Lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, 

huấn luyện dân quân đạt loại khá trở lên, chỉ tiêu tuyển quân đạt 100%. 

5. Tăng cường công tác kiểm tra phát hiện, ngăn chặn. Xử lý kịp thời buộc 

người có hành vi vi phạm khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm theo 

quy định tại khoản 2 Điều 208 Luật Đất đai năm 2013; Phối hợp thực hiện hoàn 

thành việc lập quy hoạch sử dụng đất kỳ 2021 – 2030. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cán bộ, công chức chuyên môn thực hiện nhiệm vụ tại phục lục kèm 

theo kế hoạch này 

2.Các công chức chuyên môn được giao chủ trì chủ động phối hợp với các 

ban, ngành đoàn thể, công chức liên quan tập trung quán triệt và tham mưu cho 

UBND xã xây dựng kế hoạch cụ thể từng nội dung để triển khai thực hiện có hiệu 

quả, hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu giao, đúng thời gian quy định. Khi có vấn đề 

phát sinh kịp thời báo cáo, đề xuất UBND xã xem xét, quyết định. 

Chủ động tự đánh giá từng nhiệm vụ trọng tâm và báo cáo kết quả về Văn 

phòng UBND xã định kỳ 6 tháng (trước 15/5) và cả năm (trước 15/12) để tổ chức 

thẩm định, tổng hợp đánh giá. Làm căn cứ đánh giá, xếp loại thực hiện nhiệm vụ 

hàng năm. 

3. Giao công chức Văn phòng – Thống kê theo dõi, đôn đốc các công chức 

thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo kế hoạch. Tổng hợp báo cáo UBND 

xã gửi cấp trên theo quy định. 

Trên đây là Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong tâm 

năm 2021 của UBND xã Hoàng Văn Thụ. Đề nghị các cán bộ, công chức, các thôn 

nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 

- UBND huyện; 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- CT, PCT UBND xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể xã; 

- Các Trưởng thôn; 

- Lưu: VP. 
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