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I. TÌNH HÌNH CHUNG

Sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020,

xã Bảo Nhai đã đạt được những thành tựu quan trọng trên tất cả các lĩnh vực. Hầu hết

các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Đảng và hệ

thống chính trị đều đạt và vượt so với mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần

thứ XXIV đề ra. Trong tổng số 24 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội có 14 chỉ tiêu vượt và

10 chỉ tiêu đạt 100%. Phát triển kinh tế đạt được nhiều kết quả nổi bật, thu ngân sách

nhà nước năm 2020 trên địa bàn đạt 2 tỷ đồng, gấp 7 lần so với đầu nhiệm kỳ. Thu

nhập bình quân đầu người đạt 40 triệu đồng/người/năm. Giá trị sản phẩm trên đơn vị

diện tích canh tác đạt 65 triệu đồng/ha. Giá trị sản xuất tiểu thủ công nghiệp, thương

mại, dịch vụ đạt 377 tỷ đồng. Văn hóa xã hội có nhiều chuyển biến tích cực, chất

lượng giáo dục được nâng lên; công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được triển

khai thực hiện hiệu quả, kịp thời. Đời sống vật chất, tinh thần của Nhân dân tiếp tục

được cải thiện; tỷ lệ hộ nghèo giảm nhanh, còn lại 5%. Quốc phòng, an ninh không

ngừng được củng cố, tăng cường, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo. Công tác xây

dựng Đảng và hệ thống chính trị luôn được trú trọng; hoạt động của bộ máy chính

quyền từng bước được đổi mới, nâng cao hiệu lực, hiệu quả.

Tuy nhiên trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ, cấp ủy cơ sở còn bộc lộ một số

hạn chế, yếu kém: Tăng trưởng kinh tế chưa bền vững, phát triển nông nghiệp chưa

hình thành vùng hàng hóa, chưa gắn kết chặt chẽ với du lịch, dịch vụ; xây dựng nông

thôn mới có tiêu chí chưa bền vững; quản lý đất đai, tài nguyên, bảo vệ môi trường,

trật tự đô thị còn nhiều bất cập; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phòng

chống tội phạm phát triển chưa vững chắc, an ninh, trật tự, an toàn xã hội còn tiềm ẩn

phức tạp. Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của một số tổ chức cơ sở đảng và đảng

viên chưa cao.  

Những hạn chế, yếu kém nêu trên có nhiều nguyên nhân, song nguyên nhân

chủ quan là chủ yếu. Nhận thức của Nhân dân về sản xuất hàng hoá, chuyển đổi cơ

cấu cây trồng, vật nuôi còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, công chức tinh thần trách
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nhiệm chưa cao, năng lực chưa đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ, chưa sát với thực tế

cơ sở.  Định hướng phát triển kinh tế chưa rõ; thiếu cơ chế hợp tác và liên kết. Nguồn

nhân lực, nhất là nguồn nhân lực chất lượng cao chưa đáp ứng được yêu cầu phát

triển, số lượng doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn còn ít; chưa thu hút

được nhiều dự án đầu tư có hàm lượng khoa học - công nghệ cao, giá trị gia tăng lớn. 

II. QUAN ĐIỂM, MỤC TIÊU

1. Quan điểm

Bảo Nhai là xã có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng đối với huyện Bắc Hà,

có vai trò kết nối với các địa phương khác trong tỉnh. Xây dựng và phát triển Bảo

Nhai trở thành đô thị loại V phải phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội

của huyện Bắc Hà và của tỉnh Lào Cai. Phát huy mọi tiềm năng, lợi thế để phát triển

xã Bảo Nhai nhanh và bền vững. Khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế về tài

nguyên thiên nhiên và bản sắc văn hóa đa dạng của đồng bào các dân tộc thiểu số để

phát triển du lịch theo hướng bền vững bảo đảm hài hoà và cân đối giữa các thôn,

nhất là giữa các thôn vùng thấp với các thôn đặc biệt khó khăn. Giải quyết tốt mối

quan hệ giữa phát triển nhanh với phát triển bền vững; giữa phát triển hợp lý theo

chiều rộng và phát triển theo chiều sâu, trong đó phát triển theo chiều sâu là chủ đạo.

Phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế theo hướng du lịch - dịch vụ - thương

mại là trọng tâm nhằm tạo đột phá; nông, lâm nghiệp, xây dựng nông thôn mới là nền

tảng để tạo ổn định, bền vững; phát triển các ngành nghề tiểu thủ công nghiệp gắn với

phục vụ du lịch.

Kết hợp chặt chẽ nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế

- xã hội. Các chủ trương, chính sách, dự án phát triển kinh tế - xã hội của xã Bảo Nhai

phải gắn liền với mục tiêu phát triển bền vững, bảo đảm an sinh xã hội, thực hiện tiến

bộ và công bằng xã hội, phát triển văn hoá, bảo vệ môi trường sinh thái; bảo đảm

quốc phòng, an ninh, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh đô thị hoá gắn với xây dựng

nông thôn mới; không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và phát huy vai trò

làm chủ của Nhân dân.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng trong sạch, vững mạnh toàn diện; phát huy tinh thần

đoàn kết, dân chủ. Nâng cao hơn nữa năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng; hiệu

lực, hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; phát huy sức mạnh của cả hệ thống

chính trị và khối đại đoàn kết toàn dân; khơi dậy và phát huy cao độ truyền thống

cách mạng, tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng vươn lên

mạnh mẽ của Nhân dân xã Bảo Nhai.

2. Mục tiêu và tầm nhìn

2.1. Mục tiêu đến năm 2025
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2.1.1. Mục tiêu chung

Xây dựng xã Bảo Nhai phát triển toàn diện, đồng bộ, tốc độ tăng trưởng kinh

tế đứng trong tốp đầu các xã trong huyện, trở thành trung tâm về kinh tế, văn hóa,

giáo dục, đào tạo, y tế, đầu mối giao thông có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế -xã

hội của huyện và các xã khu vực hạ huyện. Đến năm 2025 cơ bản hoàn thành các tiêu

chí đô thị loại V với hệ thống hạ tầng, dịch vụ đồng bộ, hiện đại; sản phẩm du lịch đa

dạng, đặc sắc, chất lượng cao, hấp dẫn du khách trong nước và quốc tế. Xây dựng

chính quyền đô thị với bộ máy hoạt động hiệu lực, hiệu quả; an ninh, quốc phòng

được bảo đảm vững chắc; các tổ chức cơ sở đảng và hệ thống chính trị trong sạch,

vững mạnh.

2.1.2. Một số chỉ tiêu cụ thể

(1) Quy mô đô thị: Cơ bản đạt tiêu chí đô thị loại V.

(2) Kinh tế - xã hội

- Đến năm 2025, thu nhập bình quân đầu người đạt 71,8 triệu đồng/người/năm;

- Giá trị sản phẩm trên 01 ha đất trồng trọt và nuôi trồng thủy sản đạt 91 triệu;

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt trên 45%;

- Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, tăng tỷ trọng thương mại dịch vụ, du
lịch, giảm dần tỷ trọng nông lâm thủy sản;

- Tỷ lệ hộ nghèo còn lại dưới 10%;

- Tỷ lệ trường học trên địa bàn đạt chuẩn quốc gia đạt 100%;

- Tỷ lệ thanh niên trong độ tuổi đạt trình độ giáo dục THPT hoặc tương đương 60%;

- Tỷ lệ lao động qua đào tạo 75% trở lên;

- Tỷ lệ tăng dân số hằng năm đạt 1,2%;

- Duy trì đạt chuẩn quốc gia về y tế;

- Duy trì 19 tiêu chí đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới; hoàn thành các tiêu chí

về nông thôn mới nâng cao;

(3) Quy mô dân số: Dân số toàn đô thị: 8.300 người;

(4) Mật độ dân số trung bình khu vực nội thị: 3000 người/km2 ;

(5) Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt trên 55%;

(6) Phát triển cơ sở hạ tầng và kiến trúc, cảnh quan đô thị.

- Diện tích sàn nhà ở bình quân toàn đô thị đạt trên 26,5m2 sàn/ người;

- Tỷ lệ nhà ở kiên cố, bán kiên cố đạt trên 85%;

- Đất dân dụng đạt trên 61m2/người;

- Đất xây dựng các công trình dịch vụ công cộng cấp đô thị đạt trên 3m2/
người;
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- Cơ sở y tế đạt 3 giường/1.000 dân, nâng cấp phòng khám đa khoa thành bệnh

viện khu vực;

- Công trình thể dục, thể thao cấp đô thị: 02 công trình;

- Công trình thương mại dịch vụ cấp đô thị: 02 công trình;

- Đầu mối giao thông: Bến xe ô tô vùng liên huyện;

- Mật độ đường giao thông (đường có chiều rộng phần xe chạy ≥7,5m) trên 6 km;

- Tỷ lệ hộ dân được cấp điện sinh hoạt đạt 100%;

- Tỷ lệ đường khu nhà ở, ngõ xóm được chiếu sáng đạt trên 50%;

- Tỷ lệ hộ dân được cấp nước sạch, hợp vệ sinh đạt 100%;

- Tỷ lệ phủ sóng thông tin di động trên dân số đạt trên 85%;

- Mật độ đường cống thoát nước chính khu vực nội thị trên 2,5km/km2;

- Tỷ lệ chất thải nguy hại được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu

hủy đạt trên 70%;

- Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý tại khu chôn lấp hợp vệ sinh
đạt trên 60%;

- Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý, tiêu hủy, chôn lấp an toàn sau xử lý, tiêu hủy
trên 85%;

- Tỷ lệ sử dụng hình thức hỏa táng đạt trên 5%;

- Đất cây xanh khu vực nội thị trên 3m2/ người;

- Có quy chế quản lý quy hoạch kiến trúc đô thị;

- Tỷ lệ tuyến phố văn minh/ tổng số đường chính khu vực nội thị đạt trên 20%;

(7) Quốc phòng - An ninh

- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân hằng năm và xây dựng LLDQNC đạt 1,2% trên

tổng số dân;

- Tỷ lệ thôn không có tội phạm và tệ nạn xã hội 85%;

(8) Hệ thống chính trị

- Tỷ lệ cán bộ, công chức đạt chuẩn 100%;

- Đảng bộ, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội xã xếp loại
chất lượng hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên;

- Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định;

2.2. Tầm nhìn đến năm 2030: Xây dựng và phát triển xã Bảo Nhai văn minh,

hiện đại là xã phát triển toàn diện và kiểu mẫu của huyện Bắc Hà đạt tiêu chí đô thị

loại V nâng cao.

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
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1. Thực hiện tốt công tác quy hoạch, quản lý và thực hiện quy hoạch; phát

triển kết cấu hạ tầng; phát triển kinh tế; tăng cường công tác bảo vệ tài nguyên,

môi trường, phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Tập trung quy hoạch, đầu tư kết cấu hạ tầng để hoàn thành tiêu chuẩn của đô thị

loại V. Thực hiện tốt công tác quy hoạch và quản lý quy hoạch, nhất là quy hoạch đô

thị, quy hoạch các ngành và lĩnh vực, quy hoạch phát triển các vùng. Xây dựng quy

hoạch xã Bảo Nhai giai đoạn 2021 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 phù hợp với quy

hoạch tổng thể của huyện. Quy hoạch xã Bảo Nhai theo hướng phân bổ hợp lý giữa

các vùng, kết nối thuận lợi với các xã giáp ranh trong và ngoài huyện; kết hợp giữa

hiện đại và truyền thống, thân thiện với môi trường, dẫn dắt đổi mới sáng tạo và là

động lực tăng trưởng kinh tế.

Phát triển nhanh kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, đặc biệt là kết cấu hạ tầng đô

thị, hạ tầng giao thông đồng bộ, hiện đại, kết nối các thôn, bản, các xã giáp ranh là cơ

sở để xã Bảo Nhai phát huy vai trò là trung tâm khu vực hạ huyện.

Xây dựng hệ thống giao thông vận tải đồng bộ, hiện đại, tạo thành mạng lưới

giao thông hợp lý, kết nối thuận lợi trong và ngoài huyện. Trong đó ưu tiên các tuyến

đường phát triển du lịch như: Đường 153 - Trung Đô - Nậm Mòn; 153 - Bản Dù- Cốc

Ly; Bảo Nhai - Nậm Đét; Bảo Nhai- Cốc Lầu; Nậm Khắp Trong - Trại Bò - Làng

Chảng; Phi ̀n Giàng - xóm Vi Ba; Phìn Giàng - Khởi Xá Trong; Bản Mẹt Thượng-

Khởi Bung; mở mới đường Nậm Khắp Trong- Cầu đen; cầu Nậm Khắp Trong ...

Tiếp tục đầu tư đồng bộ, hoàn chỉnh các công trình hạ tầng thiết yếu trong khu

quy hoạch mới tại thôn Nậm Khắp ngoài, sớm đưa khu này trở thành một trong những

trung tâm đô thị - công nghiệp và dịch vụ trọng điểm của xã. Ưu tiên đầu tư mới, cải

tạo, nâng cấp các công trình thủy lợi đầu mối, công trình trọng điểm. Tạo điều kiện

thuận lợi cho các doanh nghiệp đầu tư vào các khu, điểm du lịch. Phát triển hệ thống

hạ tầng điện. 

Ưu tiên phát triển ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao năng suất, chất

lượng, hiệu quả, khả năng cạnh tranh và phát triển bền vững gắn với xây dựng nông

thôn mới; ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao, thông minh để hình thành các vùng

chuyên canh sản xuất nông nghiệp hàng hoá quy mô lớn, chất lượng cao; hình thành

và phát triển các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ. 

Phát triển nhanh, đa dạng các loại hình dịch vụ; các sản phẩm dịch vụ chất

lượng cao, có giá trị gia tăng lớn. Gắn phát triển du lịch với bảo tồn và phát huy các

giá trị văn hoá, dân tộc; giữ gìn cảnh quan, bảo vệ môi trường; bảo đảm quốc phòng,

an ninh và trật tự, an toàn xã hội với 2 loại hình mũi nhọn gồm: Du lịch sinh thái cộng

đồng và du lịch di sản văn hoá, tâm linh.
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Thường xuyên kiểm tra tăng cường công tác quản lý tài nguyên khoáng sản.

Tăng cường công tác bảo vệ môi trường tại các nhóm sản xuất công nghiệp có nguy

cơ ô nhiễm môi trường cao. Tăng cường quản lý, bảo vệ nguồn nước, môi trường các

lưu vực sông, suối, chú trọng bảo vệ đa dạng sinh học. Xã hội hoá công tác bảo vệ

môi trường.

Thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động về chủ động ứng phó với biến đổi

khí hậu và Chương trình nghị sự năm 2025 vì sự phát triển bền vững. Cung cấp thông

tin, xây dựng cơ sở dữ liệu kinh tế - xã hội phục vụ công tác dự báo, bảo vệ môi

trường, ứng phó với biến đổi khí hậu. 

2. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn đầu tư cho phát triển kinh

tế - xã hội. Thu hút và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư từ mọi thành phần

kinh tế cho phát triển kinh tế - xã hội trên cơ sở đột phá về cải cách hành chính, cải

thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phù hợp để xã Bảo Nhai trở thành đô thị loại V.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của công tác tiếp dân. Tập trung nâng cao thứ

hạng Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp xã, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công

cấp xã, Chỉ số cải cách hành chính; Bộ tiêu chí đánh giá về Chuyển đổi số. Đổi mới

phương thức và nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế đối ngoại, xúc tiến đầu tư;

khuyến khích xã hội hoá và đầu tư của khu vực tư nhân vào phát triển kết cấu hạ tầng

theo hình thức đối tác công - tư (PPP).

Rà soát, kiến nghị điều chỉnh cơ chế, chính sách đầu tư, tài chính phù hợp nhằm

huy động tối đa, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực để đầu tư các dự án trọng điểm,

có quy mô lớn, ưu tiên đầu tư các tuyến đường giao thông kết nối các thôn có khả

năng tăng trưởng. Phát triển mạnh khu vực kinh tế tư nhân; tạo điều kiện thuận lợi

cho các hộ kinh doanh mở rộng quy mô, nâng cao hiệu quả hoạt động và chuyển đổi

hoạt động kinh doanh theo mô hình doanh nghiệp. Nâng cao hiệu quả hoạt động khu

vực kinh tế tập thể, hợp tác xã theo hướng phát triển các hình thức hợp tác, liên kết,

hình thành các chuỗi giá trị từ sản xuất, chế biến đến tiêu thụ sản phẩm.

Thực hiện có hiệu quả các giải pháp tăng thu, chống thất thu ngân sách đặc biệt

là thu các loại phí, thu tiền sử dụng đất...

3. Đầu tư, hoàn thiện các thiết chế văn hóa thể thao; phát triển giáo dục -

đào tạo, y tế; thực hiện tiến bộ, công bằng và an sinh xã hội

Hoàn thiện hệ thống thiết chế thể thao, văn hóa và đầu tư trang thiết bị văn hóa

từ xã đến thôn. Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở, chú trọng hệ thống

truyền thanh; quản lý khai thác hiệu quả các giá trị văn hóa, di tích lịch sử trên địa bàn.

Đổi mới mạnh mẽ, toàn diện giáo dục và đào tạo, trọng tâm là nâng cao chất

lượng giáo dục toàn diện; giữ vững và phát huy thành tích giáo dục mũi nhọn; thu hẹp



7

khoảng cách về chất lượng giáo dục giữa các thôn. Phát triển mạnh mạng lưới các cơ

sở đào tạo, dạy nghề theo hướng xã hội hoá. Hoàn thiện quy hoạch tổng thể mạng lưới

trường lớp, hệ thống phòng học được kiên cố hóa; đến năm 2025 có 02 trường đạt

chuẩn mức độ 2, nâng cao chất lượng dạy học, tăng cường ứng dụng công nghệ thông

tin trong dạy và học.

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề, đẩy mạnh chuyển dịch lao động từ nông

nghiệp sang du lịch, dịch vụ, lao động phi nông nghiệp; gắn đào tạo nghề với giải

quyết việc làm; thực hiện tốt các mô hình phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho

người dân. Tập trung giải quyết tốt các vấn đề xã hội, bảo đảm các chính sách an sinh

xã hội, giảm nghèo; quan tâm hỗ trợ các trường hợp yếu thế trong xã hội.

Nâng cao chất lượng dịch vụ y tế đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe Nhân

dân. Xây dựng và nâng cấp phòng khám đa khoa lên bệnh viện. Quản lý chặt chẽ dịch

bệnh, phòng ngừa các dịch bệnh nguy hiểm. Tăng cường công tác dân số, duy trì mức

sinh thay thế, đẩy mạnh các hoạt động nâng cao chất lượng dân số, nâng cao tuổi thọ

người dân.

4. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với bảo đảm quốc

phòng, an ninh

Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với việc xây dựng thế trận

quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc. Củng cố xây dựng lực lượng quân

sự vững mạnh, chú trọng xây dựng lực lượng dân quân tự vệ, dự bị động viên; đầu tư

thao trường bắn, thao trường huấn luyện, tổ chức huấn luyện bảo đảm chặt chẽ, an

toàn đúng quy định.

Xây dựng lực lượng nòng cốt trong công tác bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở,

các mô hình tự quản và tổ chức quần chúng tham gia. Tăng cường công tác tuyên

truyền để Nhân dân cảnh giác trước âm mưu của các thế lực thù địch và các loại tội

phạm. Chủ động nắm chắc tình hình, xây dựng và triển khai hiệu quả các nhiệm vụ

bảo vệ an ninh chính trị, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa, an ninh tư tưởng, an ninh

trong đồng bào dân tộc, an ninh tôn giáo, an ninh mạng và trật tự an toàn xã hội. Nâng

cao hiệu lực quản lý nhà nước về an ninh trật tự trên các lĩnh vực.

5. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng

cao năng lực lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền

Tăng cường xây dựng Đảng vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ

chức và cán bộ. Đổi mới công tác chính trị, tư tưởng, quán triệt, triển khai, học tập

nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết của Đảng tạo sự thống nhất cao về tư tưởng và

hành động trong toàn đảng bộ.
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Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đổi mới nội

dung, phương thức lãnh đạo và nâng cao chất lượng sinh hoạt đảng, sinh hoạt chi bộ.

Thực hiện nghiêm trách nhiệm, nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng

đầu. Xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý có bản lĩnh chính trị

vững vàng, phẩm chất đạo đức, năng lực tốt, trách nhiệm, tâm huyết, dám nghĩ, dám

làm, dám chịu trách nhiệm, có tư tưởng sáng tạo, có uy tín, gắn bó mật thiết với Nhân

dân. Thực hiện tốt công tác đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ theo vị trí việc làm đáp ứng

yêu cầu nhiệm vụ.

Thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật đảng, phòng chống tham

nhũng, lãng phí, tiêu cực; kịp thời phát hiện, ngăn chặn và xử lý nghiêm minh các vi

phạm, bảo đảm giữ nghiêm kỷ luật, kỷ cương của Đảng; phòng chống suy thoái về tư

tưởng chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ, đảng viên. Quan tâm chất lượng kết nạp

đảng viên, đồng thời thường xuyên rà soát, sàng lọc đưa những đảng viên không đủ tư

cách ra khỏi đảng.

Tiếp tục đổi mới công tác dân vận theo hướng sâu sát cơ sở, tăng cường đối

thoại và lắng nghe ý kiến của Nhân dân; chú trọng nắm bắt tư tưởng, nguyện vọng

chính đáng của Nhân dân để chủ động thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động;

thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Tích cực tuyên truyền vận động thực hiện có hiệu

quả các phong trào thi đua yêu nước, phong trào dân vận khéo và nhân rộng các điển

hình gương người tốt, việc tốt.

Xây dựng hệ thống chính trị tinh gọn, vững mạnh, hoạt động hiệu lực hiệu quả.

Phát huy vai trò giám sát của HĐND, tích cực đổi mới công tác chỉ đạo, điều hành

của UBND; nâng cao vị trí, vai trò và hiệu quả hoạt động của MTTQ và các tổ chức

chính trị - xã hội, các hội quần chúng; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội,

tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh của tổ chức chính trị - xã hội theo

đúng quy định. Đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện chuyển đổi số đảm bảo

thống nhất, kết nối liên thông và đồng bộ, tăng cường trách nhiệm thực thi công vụ.

6. Giải pháp về cơ chế, chính sách: Để đảm bảo phát triển toàn diện xã Bảo

Nhai, trên cơ sở các nhiệm vụ giải pháp, các cấp, ngành liên quan chủ động thực hiện

hiệu quả các cơ chế chính sách hiện hành; đồng thời đề xuất với cấp có thẩm quyền về

các cơ chế, chính sách đặc thù, nhất là các nội dung liên quan đến đất đai, tài chính,

nguồn nhân lực, công tác tổ chức, cán bộ để tạo bước đột phá cho sự phát triển. Sắp

xếp, ưu tiên bố trí nguồn lực đầu tư các dự án hạ tầng quan trọng cơ bản đáp ứng tiêu

chí đô thị loại V.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN
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1. Ban Thường vụ Huyện ủy: Lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy và hệ thống chính

trị trên địa bàn phối hợp, đôn đốc triển khai thực hiện đảm bảo hoàn thành các mục

tiêu của Nghị quyết đề ra.

2. Ủy ban nhân dân huyện: Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện Nghị

quyết hằng năm và giai đoạn 2022- 2025, định hướng đến 2030. Chỉ đạo các cơ quan

chuyên môn phối hợp chặt chẽ với các sở, ngành của tỉnh bố trí nguồn kinh phí thực

hiện Nghị quyết cho từng năm và cả giai đoạn. Thường xuyên theo dõi, giám sát,

kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện, định kỳ hằng năm báo cáo kết quả về Ban

Thường vụ Huyện ủy.

3. Các cơ quan tham mưu, giúp việc Huyện ủy: Căn cứ chức năng, nhiệm vụ

giúp Ban Thường vụ Huyện ủy lãnh đạo, chỉ đạo Đảng uỷ xã Bảo Nhai triển khai thực

hiện hiệu quả Nghị quyết tại cơ sở.

3. Đảng bộ xã Bảo Nhai

Căn cứ tình hình thực tiễn địa phương xây dựng kế hoạch học tập, quán triệt

triển khai và tổ chức thực hiện Nghị quyết bảo đảm sự phân công, phân nhiệm rõ

ràng, cụ thể, có lộ trình, tiến độ thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp; bảo đảm phát huy

cao độ sự đồng thuận trong Nhân dân, vai trò lãnh đạo của Đảng, sự vào cuộc của cả

hệ thống chính trị.

Định kỳ hằng năm, báo cáo đề xuất với Huyện ủy (qua Ban Tuyên giáo) tiến

hành sơ kết việc thực hiện Nghị quyết và tổng kết nghị quyết khi có chỉ đạo.

4. Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội

huyện: Tổ chức quán triệt, phổ biến, triển khai Nghị quyết đến cán bộ, đảng viên, các

tổ chức trong hệ thống chính trị và Nhân dân. Xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện

Nghị quyết đảm bảo phù hợp với chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tình hình của địa

phương, đơn vị, sớm đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Nghị quyết này được quán triệt đến cán bộ, đảng viên và phổ biến đến Nhân

dân./.

Nơi nhận:
- Thường trực Tỉnh ủy,
- Các đồng chí Ủy viên BTV Huyện ủy,
- Các Ban XDĐ, Văn phòng Huyện ủy,
- MTTQ và các tổ chức chính trị - XH,
- Đảng ủy, HĐND, UBND xã Bảo Nhai,
- Các chi bộ, đảng bộ trực thuộc,
- Lưu Văn phòng Huyện ủy.         

T/M BAN THƯỜNG VỤ

BÍ THƯ

Nguyễn Duy Hòa
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