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 Năm 2022, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong bối cảnh dịch 

bệnh Covid-19 diễn biễn phức tạp, có nguy cơ bùng phát dịch trở lại. Trước tình 

hình trên, Huyện ủy, HĐND và UBND huyện đã tập trung quán triệt các quan 

điểm, chủ trương của Trung ương, của tỉnh về công tác phòng, chống đại dịch 

Covid-19; huy động toàn hệ thống chính trị vào cuộc với quyết tâm cao trong công 

tác phòng, chống dịch, thực hiện “mục tiêu kép” vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa 

kiểm soát tốt dịch bệnh; chủ động đề ra các giải pháp để tháo gỡ khó khăn, đồng 

thời thực hiện song hành hai nhiệm vụ “vừa chống dịch, vừa khôi phục sản xuất”. 

Do vậy, tình hình kinh tế - xã hội của huyện đạt được kết quả khá toàn diện trên 

hầu hết các lĩnh vực, đời sống nhân dân được cải thiện; quốc phòng, an ninh, trật tự 

an toàn xã hội được giữ vững. 

I. DỰ BÁO THUẬN LỢI VÀ KHÓ KHĂN   

1. Thuận lợi. 

Năm 2023 là năm có ý nghĩa quan trọng trong việc đẩy mạnh thực hiện và 

phấn đấu hoàn thành các mục tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-

2025; là năm được dự báo kinh tế sẽ tiếp tục duy trì đà phục hồi và phát triển, tình 

hình an ninh, chính trị - xã hội ổn định; công tác quy hoạch được quan tâm thực 

hiện; kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội nhất là hạ tầng giao thông, cụm công nghiệp,… 

được đầu tư ngày càng hoàn thiện tạo điều kiện thuận lợi hơn trong việc xúc tiến và 

thu hút đầu tư. Phong trào xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu 

mẫu tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong phát triển kinh tế - xã hội. Cải cách 

hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, đô thị thông minh, chuyển đổi số, cải 

thiện môi trường đầu tư kinh doanh tiếp tục được quan tâm thực hiện là động lực 

thực hiện các mục tiêu chung về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023.  

2. Khó khăn.  

Tình hình biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến khó lường tác động 

trực tiếp đến sản xuất và đời sống của nhân dân. Mặt khác, trên địa bàn huyện, đời 

sống của một bộ phận nhân dân còn gặp nhiều khó khăn, lực lượng lao động trong 

nông nghiệp còn cao, khả năng tiếp thu khoa học, công nghệ còn hạn chế. Nguồn 

vốn để đầu tư nâng cấp hạ tầng kinh tế - xã hội của huyện còn khó khăn; hầu hết 

các doanh nghiệp trên địa bàn huyện là các doanh nghiệp nhỏ và vừa, năng lực 

cạnh tranh thấp; thu ngân sách trên địa bàn chưa đáp ứng được nhiệm vụ chi và tái 

đầu tư vào sản xuất, chủ yếu là dựa vào sự hỗ trợ của ngân sách Trung ương, của 
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tỉnh. Hiệu lực và hiệu quả quản lý Nhà nước ở một số cơ quan, đơn vị, địa phương 

chưa cao; trách nhiệm thực thi công vụ của một bộ phận công chức còn chưa đạt 

yêu cầu. 

II. MỤC TIÊU VÀ CHỈ TIÊU PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 

1. Mục tiêu tổng quát. 

Giữ vững ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng giá trị sản xuất; tiếp tục 

triển khai hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh xây dựng đô thị thông minh, 

chính quyền điện tử, chuyển đổi số, cải cách hành chính, tạo môi trường đầu tư 

kinh doanh thuận lợi. Tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu; chỉ 

đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án lớn, trọng điểm có sức lan tỏa cao nhằm 

tạo động lực cho phát triển kinh tế - xã hội. Chú trọng phát triển toàn diện các lĩnh 

vực văn hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng 

cường công tác QLNN về đất đai và bảo vệ môi trường, chủ động các biện pháp 

phòng chống thiên tai, ứng phó hiệu quả biến đổi khí hậu. Tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính; phòng chống tham nhũng, lãng phí. Củng cố quốc phòng, an 

ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

2. Dự kiến các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chủ yếu của huyện 

năm 2023  

2.1. Các chỉ tiêu kinh tế: 

(1) Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất (theo giá so sánh 2010) đạt 13,21%. 

(2) Cơ cấu kinh tế: 

- Nông nghiệp, thuỷ sản:  9,79% 

- Công nghiệp, xây dựng, dịch vụ: 90,21% 

 (3) Tốc độ gia tăng giá trị sản xuất ngành Nông nghiệp - Thủy sản đạt 2,35%: 

- Năng suất lúa đạt 124,3 tạ/ha.  

- Sản lượng lương thực (cây có hạt) đạt 68.000 tấn. 

- Giá trị thu được trên ha canh tác (theo giá hiện hành) đạt 107 triệu 

   đồng trở lên. 

- Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 16.000 tấn. 

(4) Giá trị sản xuất CN-XD (theo giá so sánh 2010) đạt 11.627 tỷ đồng.  

(5) Giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 41,9 triệu USD.  

(6) Thu ngân sách trên địa bàn vượt dự toán tỉnh giao. 

2.2. Các chỉ tiêu xã hội: 

(1) Giải quyết việc làm cho khoảng 3000 lượt người. 

(2) Tỷ lệ hộ nghèo (chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2022-2025) giảm 0,05%. 

(3) Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế đạt từ 95,5% trở lên. 
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(4) Giảm tỷ suất sinh 0,15‰. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng 

(theo cân nặng) 11,35%. 

(5) Nâng cao tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia, trường Xanh - Sạch - Đẹp - An 

toàn. Phấn đấu, tất cả các trường đã đạt chuẩn Quốc gia đến kỳ công nhận lại đều 

đạt; mỗi cấp học có từ 1-2 trường đạt chuẩn mức độ 2. 

(6) Văn hóa: 

- Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa: 88,5%. 

- Tỷ lệ xóm (thôn), tổ dân phố đạt danh hiệu văn hóa: 100%. 

- Tỷ lệ cơ quan, đơn vị, đạt chuẩn văn hóa: 100%. 

(7) Công tác xây dựng nông thôn mới (NTM): Có ít nhất từ 02 xã trở lên đủ 

điều kiện đề nghị công nhận đạt chuẩn NTM kiểu mẫu. 

2.3. Các chỉ tiêu về môi trường: 

(1) Duy trì tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100% 

(trong đó được sử dụng nước sạch đạt từ 95% trở lên). 

(2) Tỷ lệ chất thải y tế được xử lý đạt 100%.  

(3) Tỷ lệ chất thải rắn được thu gom đạt 97% trở lên. 

2.4. Các chỉ tiêu về xây dựng chính quyền, công tác Quân sự - QPĐP: 

(1) 90% số xã, thị trấn đạt chính quyền vững mạnh. 

(2) Quốc phòng, an ninh được củng cố, giữ vững; 100% số xã, thị trấn hoàn 

thành chỉ tiêu giao quân. 

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tiếp tục triển khai hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19 và 

các dịch bệnh khác. 

Tiếp tục theo dõi sát diễn biến tình hình dịch bệnh; chủ động triển khai kịp 

thời các biện pháp phòng, chống dịch, bảo đảm thích ứng an toàn, linh hoạt và 

kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo, hướng dẫn của trung ương, của 

tỉnh, của huyện; đẩy nhanh tiến độ tiêm phòng vacxin phòng dịch covid-19 cho các 

đối tượng, nhất là việc tiêm phòng mũi 2 cho trẻ 5 -11 tuổi, phấn đấu đạt  trên 95% 

tổng số trẻ trong diện tiêm; triển khai tiêm phòng mũi 1 cho trẻ từ 6 tháng đến dưới 

5 tuổi an toàn và hiệu quả khi có hướng dẫn và chỉ đạo của Trung ương, tỉnh. Tăng 

cường công tác thông tin, tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự giác, có 

trách nhiệm với bản thân, gia đình và cộng đồng trong công tác phòng, chống dịch. 

2. Đảm bảo tiến độ và nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản 

lý, thực hiện quy hoạch; đẩy mạnh đầu tư hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - 

xã hội đồng bộ, hiện đại. 

Quản lý và thực hiện hiệu quả các quy hoạch tổng thể phát triển KT-XH 

định hướng đến năm 2030 của huyện và các xã, thị trấn; quy hoạch sử dụng đất 

giai đoạn 2021-2030; quy hoạch xây dựng chung cấp xã và các quy hoạch khác. 
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Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và quản 

lý, công khai, thực hiện quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và thu hút 

đầu tư. 

Đẩy nhanh tiến độ GPMB thực hiện các dự án: Dự án xây dựng tuyến đường 

bộ mới Nam Định - Lạc Quần - Đường bộ ven biển; Dự án đầu tư xây dựng đường 

trục trung tâm huyện Hải Hậu đoạn qua huyện Xuân Trường; Dự án xây dựng 

điểm đón trả khách kinh doanh dịch vụ và bến xe tĩnh Thành Nam tại xã Xuân 

Ninh; xây dựng khu dân cư tập trung tại các xã Xuân Phương, Xuân Trung, Xuân 

Vinh, Xuân Hồng. Tập trung huy động nguồn lực, kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng 

hạ tầng khu công nghiệp Thượng - Thành có quy mô 240ha; hướng dẫn, tạo điều 

kiện về hồ sơ, thủ tục thuộc thẩm quyền của cấp huyện cho các nhà đầu tư thứ cấp 

tham gia đầu tư SXKD tại cụm công nghiệp Xuân Tiến - giai đoạn 2. Đồng thời, 

triển khai thi công các dự án đường giao thông thuộc huyện quản lý, đường giao 

thông liên xã bằng nguồn thu từ đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư tập trung. 

3. Đẩy mạnh cơ cấu lại các ngành sản xuất, dịch vụ gắn với đổi mới và 

nâng cao chất lượng tăng trưởng, sức cạnh tranh của nền kinh tế. 

a) Về phát triển nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. 

Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết 

của Huyện ủy về xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với Kế hoạch cơ 

cấu lại ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Duy trì, nâng cao chất lượng các 

tiêu chí NTM của các xã, nhất là các tiêu chí về sản xuất, môi trường, văn hóa, an 

ninh trật tự để đảm bảo tính bền vững; phấn đấu năm 2023 có ít nhất từ 02 trở lên 

đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm (OCOP). 

Đẩy mạnh đổi mới các hình thức sản xuất nông nghiệp, gắn sản xuất với chế 

biến và tiêu thụ nông sản, hàng hoá chuỗi giá trị. Khuyến khích phát triển nông 

nghiệp xanh, sạch, nông nghiệp sinh thái, nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công 

nghệ cao thích ứng với biến đổi khí hậu. Nhân rộng các cánh đồng lớn, cánh đồng 

liên kết, tổ chức các chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến, tiêu thụ các sản phẩm 

chủ lực của ngành trồng trọt 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Kế hoạch phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu 

Phi trên địa bàn huyện giai đoạn 2020-2025; rà soát, tham mưu quy định khu vực 

thuộc nội thị, khu dân cư không được phép chăn nuôi; phát triển chăn nuôi theo 

quy mô trang trại, hộ chăn nuôi an toàn sinh học, an toàn dịch bệnh; tiếp tục thực 

hiện các giải pháp tái đàn lợn. Khuyến khích tổ chức chăn nuôi khép kín, liên kết 

giữa các khâu trong chuỗi giá trị để cắt giảm chi phí, tăng hiệu quả và giá trị gia 

tăng. Khuyến khích các hộ nuôi trồng thủy sản đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật, phát 

triển đa dạng các đối tượng nuôi có giá trị kinh tế cao phù hợp với quy hoạch phục 

vụ tiêu dùng và xuất khẩu. 

b) Về phát triển công nghiệp, thương mại, dịch vụ. 

Chỉ đạo đẩy mạnh  thực hiện các giải pháp tạo điều kiện đẩy mạnh phát triển 

sản xuất Công nghiệp. Khuyến khích các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, áp dụng 
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công nghệ mới, sản xuất sản phẩm mới, ứng dụng máy móc thiết bị tiên tiến, nâng 

cao chất lượng sản phẩm, tăng cường năng lực cạnh tranh. Coi trọng xây dựng và 

quảng bá các thương hiệu doanh nghiệp, thương hiệu các sản phẩm công nghiệp 

của huyện để nâng cao khả năng cạnh tranh trên thị trường trong và ngoài nước; 

kêu gọi, tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư thứ cấp về đầu tư hạ tầng các cụm 

công nghiệp và phát triển sản xuất kinh doanh. Phấn đấu năm 2023 giá trị sản xuất 

CN - XD (theo giá so sánh 2010) đạt 11.627 tỷ đồng, giá trị hàng hoá xuất khẩu đạt 

41,9 triệu USD. Tập trung huy động nguồn lực, kêu gọi thu hút đầu tư xây dựng hạ 

tầng khu công nghiệp Thượng - Thành có quy mô 240ha; hướng dẫn, tạo điều kiện 

về hồ sơ, thủ tục thuộc thẩm quyền của cấp huyện cho các nhà đầu tư thứ cấp tham 

gia đầu tư SXKD tại cụm công nghiệp Xuân Tiến - giai đoạn 2. 

Chú trọng tạo điều kiện phát triển các ngành dịch vụ có lợi thế, các loại hình 

và sản phẩm là thế mạnh của huyện, có giá trị gia tăng cao. Đa dạng hoá và nâng 

cao chất lượng các loại hình dịch vụ; khuyến khích các thành phần kinh tế tham gia 

đầu tư xây dựng mới, nâng cấp các cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật thương mại, 

dịch vụ theo hướng hiện đại, văn minh theo quy hoạch đã được phê duyệt. Nâng 

cao hiệu quả hoạt động xúc tiến thương mại, thông tin thị trường, xây dựng thương 

hiệu hàng hoá; đẩy mạnh xuất khẩu, tạo điều kiện lưu thông hàng hóa, tiêu thụ sản 

phẩm. Đẩy mạnh kiểm soát chất lượng và giá cả các mặt hàng, sản phẩm thiết yếu; 

xử lý kịp thời các gian lận và vi phạm thương mại nhằm bảo vệ quyền lợi chính 

đáng của các nhà sản xuất và người tiêu dùng. Tổ chức phục vụ tốt nhu cầu đi lại 

của nhân dân và vận chuyển hàng hóa, đảm bảo an toàn, hiệu quả. 

c) Về công tác thu, chi ngân sách. 

Thực hiện tốt nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2023, phấn đấu 

hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước tỉnh giao. Tăng cường công 

tác kiểm tra, xử lý nợ đọng thuế; điều hành chi ngân sách theo dự toán được 

phê duyệt và các quy định của nhà nước. Thực hiện nghiêm các quy định của pháp 

luật về quản lý đầu tư xây dựng cơ bản; thường xuyên đôn đốc đẩy nhanh tiến độ 

giải ngân vốn đầu tư công, đảm bảo hoàn thành kế hoạch năm 2023. Kiểm soát 

chặt chẽ việc quản lý, sử dụng tài sản công; quản lý đất đai, quản lý tài chính theo 

quy định. 

4. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc 

tiến thu hút đầu tư, xây dựng chính quyền điện tử, chuyển đổi số. 

Chỉ đạo triển khai thực hiện hiệu quả các Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 

18/6/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Đẩy mạnh cải cách hành chính, 

nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu hút đầu tư giai đoạn 2021-2025”; 

Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 15/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về 

“chuyển đổi số tỉnh Nam Định đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”. Nâng 

cao chất lượng hoạt động của Bộ phận Một cửa huyện và Bộ phận Một cửa các xã, 

thị trấn; tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư lớn về tìm 

hiểu, đầu tư tại huyện, trong đó ưu tiên thu hút các dự án có vốn lớn, công nghệ 

cao, góp phần phát triển xanh, bền vững và tăng thu cho ngân sách huyện. Tiếp tục 

triển khai các nhiệm vụ về xây dựng chính quyền điện tử; triển khai các bước 
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chuyển đổi số ở các lĩnh vực như: Quản lý hành chính, giáo dục, y tế, tài nguyên và 

môi trường. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Đề án” Phát triển ứng dụng dữ liệu dân 

cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022- 

2025, tầm nhìn đến năm 2030”; Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà 

nước tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2030; Kế hoạch của Ban thường vụ Huyện ủy 

về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh tranh, xúc tiến và thu 

hút đầu tư giai đoạn 2021-2025 và Kế hoạch của UBND huyện về cải cách hành 

chính giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. 

5. Chú trọng phát triển các lĩnh vực văn hoá, xã hội; đảm bảo an sinh xã 

hội, nâng cao đời sống nhân dân. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” trong giai đoạn mới và Đề án đẩy mạnh vận động thực hiện nếp 

sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội và mừng thọ trên địa bàn huyện. 

Tăng cường công tác quản lý lễ hội; quản lý chặt chẽ các hoạt động kinh doanh, 

dịch vụ văn hoá công cộng như quảng cáo, biểu diễn nghệ thuật, lưu trú du lịch. 

Tiếp tục triển khai hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới. Tăng cường 

giáo dục đạo đức, kỹ năng sống, bảo đảm an toàn trường học; công tác giáo dục thể 

chất cho học sinh. Định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông, đổi mới về 

nội dung, đa dạng hóa các hình thức giáo dục hướng nghiệp và đào tạo nguồn nhân 

lực chất lượng cao theo hướng thiết thực, gắn với nhu cầu thực tiễn. Khuyến khích 

xã hội hóa, thu hút các nguồn lực phát triển giáo dục. Triển khai thực hiện Đề án 

“Tăng cường ứng dụng CNTT và chuyển đổi số trong giáo dục và Đào tạo giai 

đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức 

khoẻ, khám chữa bệnh cho nhân dân; chủ động triển khai các giải pháp phòng 

chống dịch bệnh, không để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Quan tâm thực hiện 

tốt các chính sách đối với người có công và đảm bảo an sinh xà hội. Triển khai 

hiệu quả chính sách giảm nghèo, hỗ trợ các hộ nghèo, hộ cận nghèo phát triển sản 

xuất, tăng thu nhập để thoát nghèo bền vững. Chú trọng đổi mới, nâng cao chất 

lượng đào tạo nghề, mở rộng các hình thức giáo dục nghề nghiệp. Tiếp tục thực 

hiện các giải pháp mở rộng đối tượng tham gia BHXH, BHYT để tiến tới BHYT 

toàn dân, BHXH cho mọi người lao động. Đẩy mạnh công tác nghiên cứu, ứng 

dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ vào sản xuất và đời sống. 

6. Quản lý, sử dụng hiệu quả đất đai, tài nguyên; tăng cường bảo vệ môi 

trường; chủ động phòng, chống thiên tai, thích ứng với biển đổi khi hậu. 

Chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch sử 

dụng đất đã được phê duyệt. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm Kết luận số 43-

KL/TU ngày 22/8/2018 về tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU 

ngày 17/7/2012 của Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo đối với công tác quản lý 

nhà nước về đất đai; Nghị quyết số 29-NQ/HU ngày 03/6/2016 của Ban chấp hành 

Đảng bộ huyện về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý nhà 

nước về đất đai và giải quyết khiếu nại, tố cáo liên quan đến đất đai trên địa bàn 

huyện. Tiếp tục chỉ đạo xử lý các trường hợp sử dụng đất không hợp pháp theo 

Hướng dẫn số 42 và Hướng dẫn số 1456 của Sở Tài nguyên - Môi trường.  

https://xuantruong.namdinh.gov.vn/?pageid=27223&p_steering=84108
https://xuantruong.namdinh.gov.vn/?pageid=27223&p_steering=84108
https://xuantruong.namdinh.gov.vn/?pageid=27223&p_steering=84108
http://xuantruong.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=huyenxuantruong&sid=1210&pageid=27223&p_steering=65474
http://xuantruong.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=huyenxuantruong&sid=1210&pageid=27223&p_steering=65474
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Tăng cường quản lý về môi trường, kiểm soát chặt chẽ các nguồn thải lớn, 

nguồn thải có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm 

pháp luật về bảo vệ môi trường. Tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án 

"Thu gom và xử lý rác thải, làm đẹp cảnh quan môi trường kênh sông gắn với hành 

lang bảo vệ công trình thủy lợi và lề đường giao thông". Khuyến khích xã hội hóa 

xây dựng các công trình thu gom, xử lý nước thải, rác thải theo quy hoạch; đẩy 

mạnh hoạt động tuyên truyền nâng cao nhận thức về bảo vệ môi trường trong toàn 

xã hội. 

Chỉ đạo tăng cường công tác chủ động phòng, chống, giảm nhẹ thiên tai và 

thích ứng với biến đổi khí hậu; sẵn sàng các phương án phòng chống thiên tai, tìm 

kiếm cứu nạn theo phương châm “4 tại chỗ”. Duy trì nghiêm chế độ thường trực, 

kiểm tra phát hiện xử lý kịp thời các sự cố về đê điều trong mùa lũ bão. Thường 

xuyên kiểm tra, có biện pháp xử lý nghiêm các vi phạm công trình đê điều, thủy lợi. 

7. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính. 

Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, phục vụ của các cơ quan hành 

chính nhà nước gắn với công khai, minh bạch, thuận lợi cho người dân, doanh 

nghiệp. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ, công chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề cao trách nhiệm 

người đứng đầu, thực hiện tốt văn hóa công vụ, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm 

sai phạm. Tiếp tục sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính nhà nước, đơn vị 

sự nghiệp công lập theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả theo tinh thần Nghị 

quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19- NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương 

Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất 

lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.  

Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng; phát động các phong trào thi đua 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ngay từ đầu năm. Tăng 

cường quản lý nhà nước đối với hoạt động tín ngưỡng, tôn giáo, đảm bảo tự do tín 

ngưỡng, tôn giáo và tuân thủ pháp luật. 

8. Tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh; nâng cao hiệu quả công tác 

thanh tra, tư pháp và đấy mạnh phòng chống tham nhũng. 

Triển khai quán triệt, thực hiện hiệu quả các nghị quyết, chỉ thị của Trung 

ương, của tỉnh, của huyện về công tác quốc phòng, an ninh. Duy trì nghiêm chế độ 

thường trực sẵn sàng chiến đấu. Tổ chức thành công diễn tập phòng thủ theo kế 

hoạch. Hoàn thành 100% chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ đảm bảo chỉ 

tiêu giao. Giáo dục, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh và huấn luyện cho 

các đối tượng theo kế hoạch. Chủ động đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại mọi âm 

mưu, hoạt động chổng phá của các thế lực thù địch, phản động, không để bị động, 

bất ngờ. Đảm bảo tốt an ninh chính trị, an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội, an 

toàn giao thông, phòng, chống cháy nổ trên địa bàn. Nâng cao chất lượng, hiệu quả 

phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. Tăng cường đấu tranh, trấn áp các 

loại tội phạm, tệ nạn xà hội, nhất là tội phạm có tổ chức, chống người thi hành 

công vụ, ma tuý, cờ bạc, tệ nạn xã hội,.... 

http://xuantruong.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=huyenxuantruong&sid=1210&pageid=27223&p_steering=59183
http://xuantruong.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=huyenxuantruong&sid=1210&pageid=27223&p_steering=59183
http://xuantruong.namdinh.gov.vn/Default.aspx?sname=huyenxuantruong&sid=1210&pageid=27223&p_steering=59183
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Xây dựng và triển khai kế hoạch thanh tra năm 2023; duy trì nền nếp công 

tác tiếp công dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu các cấp trong công tác 

tiếp công dân, xử lý, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định; giải quyết 

kịp thời, dứt điểm các vụ việc mới phát sinh từ cơ sở, không để khiếu kiện vượt 

cấp, đông người xảy ra trên địa bàn. 

9. Đẩy mạnh thông tin tuyên truyền, nâng cao hiệu quả công tác dân 

vận, tạo sự đồng thuận xã hội 

Tập trung thông tin tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính 

sách, pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền các ngày kỷ niệm, ngày lễ lớn của đất 

nước, của tỉnh và của huyện; các hoạt động chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, an 

ninh, quốc phòng trên địa bàn, nhất là việc triển khai các Nghị quyết của Trung 

ương, của tỉnh, của huyện. Chú trọng tuyên truyền, cổ vũ, nhân rộng cách làm hay, 

sáng tạo, gương người tốt, việc tốt, tạo sự lan tỏa tích cực trong đời sống xã hội; 

kịp thời phản bác các quan điểm, tư tưởng sai trái, không để đối tượng thù địch lợi 

dụng, kích động; đấu tranh, ngăn chặn hiệu quả các thông tin xấu độc, đồng thời 

xử lý nghiêm các vi phạm. Nâng cao hiệu quả công tác dân vận, thực hiện tốt quy 

chế dân chủ ở cơ sở; phát huy vai trò của nhân dân và MTTQ, các đoàn thể chính 

trị - xã hội, góp phần tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, tạo đồng thuận xã hội 

để phấn đấu hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./. 
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