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CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ 

ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết 

của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025 

 

Thực hiện Nghị quyết số 54/NQ-CP ngày 12/4/2022 của Chính phủ ban 

hành Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 

12/11/2021 của Quốc hội về Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025, 

UBND huyện Xuân Trường xây dựng Chương trình hành động để thực hiện với 

những nội dung chủ yếu sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Nhằm quán triệt và chỉ đạo các cấp, các ngành tập trung tổ chức thực hiện 

Nghị quyết của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực 

hiện Nghị quyết số 31/2021/QH15 ngày 12/11/2021 của Quốc hội về Kế hoạch cơ 

cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025. 

2. Chương trình hành động phải đảm bảo phù hợp và gắn kết chặt chẽ với 

những chủ trương, định hướng, mục tiêu và giải pháp phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện đã được thông qua tại Nghị quyết số 01-NQ/ĐH ngày 05/8/2020 của Đảng 

bộ huyện nhiệm kỳ 2020-2025; Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-

2025 của UBND huyện; là căn cứ để UBND huyện kiểm điểm trách nhiệm của các 

cấp, các ngành trong việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm được giao. 

3. Căn cứ vào các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu trong Nghị quyết của Chính 

phủ và trong Chương trình hành động này, các cấp, các ngành tổ chức triển khai 

thực hiện một cách quyết liệt, cụ thể, phù hợp với thực tế ngành, địa phương mình; 

đảm bảo sự chỉ đạo, điều hành tập trung thống nhất của UBND huyện đối với 

những nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm. 

II. MỤC TIÊU 

1. Mục tiêu tổng quát 

Huy động, khai thác và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực, tiềm năng, 

lợi thế của huyện để phát triển kinh tế nhanh và bền vững, chuyển dịch mạnh mẽ 

cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mới mô hình tăng trưởng, chú trọng phát triển nông 

nghiệp sạch, công nghiệp công nghệ cao; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng 

chính quyền điện tử, đô thị thông minh, nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu. Chú 

trọng bảo vệ môi trường và phát triển toàn diện lĩnh vực văn hóa, xã hội, nâng cao 

đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng huyện Xuân Trường giàu mạnh, 

văn minh. 
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2. Một số chỉ tiêu chủ yếu 

2.1. Giá trị sản xuất trên địa bàn tăng từ 13% trở lên.  

2.2. Cơ cấu kinh tế:  

- Công nghiệp - Xây dựng - Dịch vụ: 92%,  

- Nông nghiệp - Thủy sản: 8%.  

2.3. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản tăng từ 2% đến 2,5%. 

2.4. Giá trị sản xuất công nghiệp, xây dựng tăng từ 16% đến 17%. 

2.5. Giá trị sản xuất ngành thương mại, dịch vụ tăng từ 9% đến 10%. 

2.6. Thu nhập thực tế bình quân đầu người năm 2025 đạt trên 100 triệu đồng. 

2.7. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn năm 2025 đạt 650 tỷ đồng trở lên. 

2.8. Tỷ lệ lao động qua đào tạo năm 2025 đạt 82% trở lên. 

2.9. Tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính sách bảo trợ xã hội năm 2025 giảm xuống 

dưới 0,15% (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều áp dụng cho giai đoạn 2021- 2025). 

2.10. Tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đạt 95% trở lên. 

2.11. Tỷ lệ hộ dân được cung cấp nước sạch đạt 98% trở lên. 

2.12. Mục tiêu xây dựng NTM đến năm 2025: 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn 

NTM nâng cao, trong đó có từ 05 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trở lên. 

III. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

1. Tập trung hoàn thành các mục tiêu cơ cấu lại đầu tư công, ngân sách 

nhà nước, hệ thống các tổ chức tín dụng và đơn vị sự nghiệp công lập 

a) Cơ cấu lại đầu tư công 

- Triển khai hiệu quả Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, 

tổ chức thực hiện, quản lý chặt chẽ, tiết kiệm, hiệu quả nguồn vốn đầu tư công; 

thường xuyên theo dõi, chủ động điều chỉnh, cân đối nguồn vốn giữa các dự án để 

nâng cao hiệu quả quản lý nguồn vốn ngân sách Nhà nước tại địa phương theo 

đúng quy định, đảm bảo mục tiêu sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân sách 

Nhà nước để đầu tư nâng cấp hệ thống kết cấu hạ tầng then chốt theo hướng đồng 

bộ, hiện đại. 

- Ưu tiên bố trí nguồn lực từ ngân sách và huy động thêm các nguồn vốn xã 

hội hóa để đầu tư các công trình. Đa dạng hóa các hình thức đầu tư. 

- Thực hiện nghiêm các quy định của Luật Ngân sách nhà nước, Luật Đầu tư 

công, Luật Xây dựng, Luật Đấu thầu,... Thường xuyên rà soát, kịp thời tháo gỡ khó 

khăn vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực hiện, giải ngân các nguồn vốn đầu tư 

công. Tăng cường kiểm tra các chủ đầu tư trong việc thực hiện các quy định về 

quản lý đầu tư, lựa chọn nhà thầu; nâng cao chất lượng công tác thẩm định thiết kế, 

dự toán, quyết toán các dự án xây dựng cơ bản. Xử lý nghiêm hành vi vi phạm 

pháp luật, tham nhũng, tiêu cực, gây thất thoát, lãng phí trong đầu tư công. 
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b) Cơ cấu lại ngân sách nhà nước 

Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh quy 

định phân cấp nguồn thu, tỷ lệ phân chia các khoản thu và nhiệm vụ chi cho các 

cấp ngân sách tỉnh Nam Định năm 2022 và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; 

định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách địa phương tỉnh năm 2022 

và thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; quy định phân công quản lý đối với 

người nộp thuế trên địa bàn tỉnh trong thời kỳ ổn định ngân sách 2022-2025; Kế 

hoạch triển khai áp dụng hóa đơn điện tử trên địa bàn tỉnh,…Thực hiện đồng bộ 

các biện pháp chống thất thu ngân sách. Tổ chức thực hiện tốt việc nuôi dưỡng, 

khai thác các nguồn thu, phấn đấu có thêm các nguồn thu lớn tạo nguồn thu ổn 

định cho ngân sách nhà nước. Triệt để thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong 

chi tiêu ngân sách; quản lý chặt chẽ tài sản công. Bố trí ngân sách phù hợp phục vụ 

phát triển kinh tế - xã hội, tập trung ưu tiên một số lĩnh vực trọng điểm, tránh dàn 

trải, hiệu quả đầu tư thấp. 

c) Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng 

Phát triển mạnh các sản phẩm, dịch vụ tài chính ngân hàng, mở rộng mạng 

lưới hoạt động nhằm nâng cao khả năng tiếp cận vốn, dịch vụ ngân hàng đáp ứng 

nhu cầu phát triển sản xuất kinh doanh, nhu cầu đời sống của người dân, doanh 

nghiệp. Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh huy động vốn để mở rộng cho vay có 

hiệu quả nhất là lĩnh vực sản xuất kinh doanh phục vụ phát triển kinh tế địa 

phương. Kiểm soát rủi ro, nâng cao chất lượng tín dụng của các Tổ chức tín dụng 

trên địa bàn, kiểm soát nợ xấu, hạn chế tối đa nợ xấu phát sinh, đảm bảo an toàn 

hoạt động. Triển khai thực hiện Quyết định số 149/QĐ-TTg ngày 22/01/2020 của 

Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Chiến lược tài chính toàn diện quốc gia đến 

năm 2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện nghiêm, kịp thời, đầy đủ các cơ 

chế, chính sách về tiền tệ, tín dụng và ngân hàng. 

d) Cơ cấu lại các đơn vị sự nghiệp công lập 

- Tiếp tục triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 19-CTr/TU ngày 

14/12/2017 của Tỉnh ủy; Kế hoạch số 73/KH-UBND ngày 16/7/2018 và Kế hoạch 

số 111/KH/UBND ngày 15/12/2020 của UBND tỉnh thực hiện Nghị quyết số 

08/NQ-CP ngày 24/01/2018 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng 

(khóa XII) về tiếp tục đổi mới và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt 

động của các đơn vị sự nghiệp công lập. 

- Tập trung rà soát, kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy của các đơn vị sự 

nghiệp công lập theo Quyết định số 26/2021/QĐ-TTg ngày 12/8/2021 của Thủ 

tướng Chính phủ về Danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp 

thành công ty cổ phần; Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Nghị định 

120/2020/NĐ-CP ngày 07/10/2020 của Chính phủ quy định về thành lập, tổ chức 

lại, giải thể đơn vị sự nghiệp công lập. Xây dựng và triển khai Đề án vị trí việc làm 

của đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; quy định chức năng, nhiệm vụ, 

quyền hạn của các đơn vị thuộc UBND huyện. 
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2. Phát triển các loại thị trường, nâng cao hiệu quả phân bổ và sử 

dụngcác nguồn lực 

a) Phát triển thị trường tài chính, tiền tệ 

Phát triển đa dạng, chất lượng các dịch vụ tài chính, tiền tệ, ngân hàng theo 

hướng an toàn, hiệu quả, dễ tiếp cận, với mục tiêu lấy khách hàng là trung tâm. 

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng 

số. Tập trung đầu tư, hiện đại hóa hệ thống thanh toán, chuyển tiền điện tử trên cơ 

sở công nghệ hiện đại phù hợp với thông lệ và chuẩn mực quốc tế. Tiếp tục triển 

khai có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Đề án đẩy mạnh thanh toán qua ngân hàng 

đối với các dịch vụ công trên địa bàn huyện, nhất là trong lĩnh vực y tế, giáo dục. 

- Mở rộng mạng lưới các tổ chức tín dụng trên địa bàn huyện theo đúng các 

quy định của Trung ương, của tỉnh và định hướng pháttriển kinh tế - xã hội của 

huyện nhằm đáp ứng tốt khả năng cung ứng vốn tín dụng và dịch vụ ngân hàng đối 

với khu vực nông thôn, góp phần phát triển kinh tế địa phương, chuyển dịch cơ cấu 

kinh tế nông thôn. Tiếp tục triển khai các chương trình, chính sách tín dụng trọng 

điểm theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủtướng chính phủ và Ngân hàng Nhà 

nước Việt Nam. 

b) Phát triển thị trường quyền sử dụng đất 

- Tập trung triển khai hiệu quả Bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Nam 

Định giai đoạn 2020-2024; Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 huyện Xuân 

Trường; Xây dựng, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch sử dụng đất hàng năm. Tập 

trung thực hiện hoàn thành việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất sau dồn 

điền đổi thửa, đất ở của Nhân dân, đất trụ sở của các cơ quan, tổ chức, cơ sở tôn 

giáo, tín ngưỡng, đất cộng đồng. Nâng cao hiệu quả sử dụng đất, ngăn chặn tình 

trạng sử dụng đất lãng phí; kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai. Triển 

khai đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp bảo vệ môi trường theo yêu cầu tiêu chí 

NTM nâng cao, kiểu mẫu.  

- Đẩy mạnh ứng dụng các công nghệ tiên tiến, công nghệ số trong việc thu 

thập và quản lý hệ thống cơ sở dữ liệu về đất đai, cập nhật và liên thông với hệ 

thống cơ sở dữ liệu quốc gia. Xây dựng các chính sách, giải pháp nhằm tăng cường 

mở rộng dịch vụ công trong bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; quản lý chặt chẽ quỹ 

đất công, quỹ đất phát triển nhà ở xã hội trong các dự án phát triển nhà ở thương 

mại; đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng tạo quỹ đất sạch để thu hút đầu tư; đẩy 

mạnh điều tra, thống kê, kiểm kê và xác định giá đất làm cơ sở hạch toán đầy đủ 

giá trị quyền sử dụng đất. 

c) Phát triển thị trường lao động 

Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp phát triển thị trường 

lao động và việc làm, giải quyết cơ bản việc làm cho người lao động; từng bước 

được hoàn thiện hệ thống thông tin thị trường lao động. Chú trọng nâng cao chất 

lượng đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu thị trường lao động và hội nhập quốc tế; mở 

rộng các hình thức giáo dục nghề nghiệp.  
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d) Phát triển thị trường khoa học công nghệ 

- Triển khai Kế hoạch thực hiện Kết luận số 50-KL/TW của Ban Bí thư về 

tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW6 khóa XI về phát triển khoa học và công nghệ 

phục vụ sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá trong điều kiện kinh tế thị trường 

định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế; Kế hoạch thực hiện một số chủ 

trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư của 

Bộ Chính trị; Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin, phát triển chính quyền số và 

đảm bảo an toàn thông tin mạng trong hoạt động của cơ quannhà nước tỉnh giai 

đoạn 2021-2025; Kế hoạch chuyển đổi số tỉnh Nam Định giai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030; Kế hoạch số 31/KH-UBND ngày 15/3/2022 của UBND 

huyện về việc triển khai thực hiện Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về 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” trên địa bàn. Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng tiến 

bộ khoa học - công nghệ trong sản xuất và đời sống. 

- Triển khai kịp thời, đầy đủ các cơ chế, chính sách hỗ trợ khoa học và công 

nghệ phù hợp với thực tiễn, tạo động lực phát huy sáng tạo, nâng cao năng suất 

chất lượng và hội nhập. Hỗ trợ có hiệu quả việc phát triển tài sản trí tuệ, nâng cao 

năng suất chất lượng và sức cạnh tranh các các sản phẩm địa phương; từng bước 

hình thành thị trường công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và hình thành hệ sinh 

thái khởi nghiệp. 

3. Phát triển lực lượng doanh nghiệp; thúc đẩy kết nối giữa doanh 

nghiệpthuộc các thành phần kinh tế; đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

a) Đẩy mạnh phát triển lực lượng doanh nghiệp khu vực kinh tế tư nhân, 

thúc đẩy chuyển đổi số, liên doanh, liên kết, nâng cao năng lực cạnh tranh. Triển 

khai hiệu quả Kế hoạch thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số 

giai đoạn 2021-2025; Đề án chuyển đổi số quốc gia, phát triển kinh tế số, các 

chương trình hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số; Quyết định số 1322/QĐ-TTg 

ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chương trình quốc gia hỗ trợ 

doanh nghiệp nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm, hàng hóa giai đoạn 

2021-2030. Tiếp tục triển khai các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị quyết 

số 42/2017/NQ-HĐND ngày 10/7/2017 của HĐND tỉnh về Quy định một số chính 

sách hỗ trợ tài chính trong hoạt động khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh. 

- Đẩy mạnh triển khai Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, trọng tâm là 

các chính sách hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi số, doanh nghiệp nhỏ 

và vừa khởi nghiệp sáng tạo và tham gia cụm liên kết ngành, chuỗi giá trị. Tiếp tục 

thực hiện quyết liệt, hiệu quả cải cách thủ tục hành chính; rà soát, bãi bỏ rào cản 

hạn chế quyền tự do kinh doanh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh 

theohướng cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng; đổi mới lề lối phương thức và thái độ 

làm việc của cán bộ, công chức, viên chức theo hướng hỗ trợ và phục vụ doanh 

nghiệp; công khai, minh bạch, tăng cường kỷ luật, kỷ cương đối với cán bộ, công 

chức, viên chức, cơ quan nhà nước; xử lý nghiêm các tiêu cực, nhũng nhiễu. Thực 

hiện nghiêmcác quy định về đất đai, xây dựng, môi trường, đầu tư vàcác thủ tục 

hành chính tạo thuận lợi cho doanh nghiệp. 
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b) Đổi mới, phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã 

Tập trung triển khai hiệu quả Chương trình hành động số 05/CTr-UBND 

ngày 26/10/2020 của UBND tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 134/NQ-CP ngày 

25/9/2020 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động thực hiện Kết luận số 

70-KL/TW ngày 09/3/2020 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng 

cao hiệu quả kinh tế tập thể tỉnh Nam Định; Chương trình số 01/CTr-UBND ngày 

11/01/2021 của UBND tỉnh về hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã giai 

đoạn 2021-2025 theo Quyết định số 1804/QĐ-TTgngày 13/11/2020 của Thủ tướng 

Chính phủ. Trong đó tập trung hỗ trợ, phát triển khu vực kinh tế tập thể, hợp tác xã 

cả chiều rộng và chiều sâu, đặc biệt chú trọng đến nâng cao chất lượng hoạt động 

của hệ thống hợp tác xã; quan tâm hỗ trợ thành viên thông qua việc nâng cao nhận 

thức của toàn dân về kinh tế tập thể, hợp tác xã; đồng thời, tăng cường năng lực 

của các tổ chức kinh tế tập thể, hợp tác xã nhằm phát huy hơn nữa vai trò liên kết, 

hợp tác, hỗ trợ thành viên và cộng đồng khu vực; xây dựng hệ thống các hợp tác xã 

hoạt động hiệu quả, góp phần giải quyết việc làm tại chỗ, nâng cao thu nhập cho 

người dân. Phấn đấu tới năm 2030, có 75% - 85% số HTX toàn huyện hoạt động 

đạt loại khá, tốt; toàn huyện có 03 HTX đẩy mạnh ứng dụng công nghệ cao vào 

sản xuất và tiêu thụ nông sản; thực hiện truy xuất nguồn gốc đối với hàng hóa nông 

sản, 50% HTX nông nghiệp liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi giá trị. 

4. Cơ cấu lại các ngành, lĩnh vực theo hướng hiện đại, phát triển kinhtế 

xanh, bền vững và phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế 

a) Đẩy mạnh cơ cấu lại nông nghiệp, phát triển kinh tế nông thôn gắn 

vớixây dựng nông thôn mới 

- Triển khai thực hiện Kế hoạch thực hiện “Chiến lược phát triển nông nghiệp 

và nông thôn bền vững giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050”; Kế hoạch cơ 

cấu lại ngành Nông nghiệp giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch thực hiện các Chiến lược 

phát triển trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 

đến năm 2045; Kế hoạch phát triển ngành chế biến thủy sản giai đoạn 2021-2025,... 

Phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung quy mô lớn theo hướng hiện đại, ứng 

dụng công nghệ cao, nâng cao giá trị gia tăng và phát triển bền vững.  

- Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp để phát triển 

sản xuất nông nghiệp gắn với quá trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu. Thực 

hiện có hiệu quả việc cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với xây dựng các sản phẩm 

OCOP. Phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản ở các vùng quy hoạch tập trung, 

đảm bảo an toàn dịch bệnh, vệ sinh môi trường. Đẩy mạnh chăn nuôi trang trại 

theo hướng công nghiệp, an toàn sinh học. Tiếp tục củng cố, nâng cao hiệu quả 

hoạt động sản xuất, kinh doanh của các Hợp tác xã. Tăng cường chỉ đạo công tác 

phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn. Tăng cường quản lý nhà nước về đê 

điều, các công trình thủy lợi. Tiếp tục đẩy mạnh triển khai Chương trình mục tiêu 

quốc gia về xây dựng NTM, trong đó đặc biệt chú trọng thực hiện các tiêu chí xây 

dựng xã NTM nâng cao, khu dân cư kiểu mẫu. 

- Tập trung triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 

18/6/2021 của BCH Đảng bộ tỉnh về xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu giai đoạn 
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2021-2025 theo hướng gắn với quá trình đô thị hóa, đi vào chiều sâu, hiệu quả, bền 

vững; Nghị quyết số 41-NQ/HU ngày 07/7/2021 củaBCH Đảng bộ huyện về thực 

hiện chương trình xây dựng NTM nâng cao, kiểu mẫu gắn với đẩy mạnh thực hiện 

Tái cơ cấu ngành nông nghiệp giai đoạn 2021-2025. Phấn đấu đến năm 2023, toàn 

huyện có 20/20 xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; năm 2025, huyện được công 

nhận đạt chuẩn NTM nâng cao, trong đó có ít nhất 05 địa phương đạt NTM kiểu 

mẫu; có ít nhất 70% thôn (xóm/đội/TDP) đạt chuẩn khu dân cư NTM kiểu mẫu.  

b) Cơ cấu lại ngành công nghiệp 

- Tập trung khai thác, huy động mọi nguồn lực để đầu tư xây dựng kết cấu 

hạ tầng kinh tế - xã hội. Tổ chức thực hiện đồng bộ các giải pháp phát triển công 

nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại, dịch vụ theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và tạo thêm nguồn thu ổn định cho ngân sách. Rà soát, điều chỉnh quy hoạch, 

kế hoạch phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp. Quản lý chặt chẽ, khai thác 

hiệu quả các Cụm công nghiệp hiện có; hoàn thành việc mở rộng Cụm công nghiệp 

Xuân Tiến giai đoạn II. Kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật Cụm công nghiệp Thượng Thành, Nam Điền, Khu dịch vụ thương 

mại tổng hợp chân cầu Lạc Quần và các cụm công nghiệp được phê duyệt. 

- Tập trung triển khai Nghị quyết số 44-NQ/HU ngày 07/7/2021 của BCH 

Đảng bộ huyện về đẩy mạnh thu hút đầu tư phát triển Công nghiệp - Thương mại - 

Dịch vụ giai đoạn 2021-2025 và những năm tiếp theo.Mục tiêu đến năm 2025: Giá 

trị sản xuất CN-XD đạt 17.640 tỷ đồng, tăng bình quân 16,1%/năm. Giá trị sản 

xuất TM-DV đạt 4.492 tỷ đồng, tăng bình quân 9-10%/năm. Cơ cấu giá trị sản xuất 

của huyện đến năm 2025: Công nghiệp - Thương mại - Dịch vụ là 92%; Nông 

nghiệp - Thủy sản là 8%. Thu hút đầu tư lấp đầy CCN Xuân Tiến giai đoạn 2, đầu 

tư mở rộng giai đoạn 3; Kêu gọi đầu tư xây dựng hạ tầng Khu Thương mại - Dịch 

vụ tổng hợp chân cầu Lạc Quần và ít nhất 01 CCN, 01 điểm Thương mại - Dịch vụ 

theo quy hoạch đã được phê duyệt. Giải quyết việc làm tại chỗ cho khoảng 35.000 

lao động, cơ cấu lao động CN-TM-DV chiếm 40%. 

c) Cơ cấu lại các ngành dịch vụ 

Tập trung triển khai Chương trình hành động số 40/CTr-UBND 

ngày29/10/2021 của UBND tỉnh về thực hiện Quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 

01/4/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Chiến lược tổng thể phát triển khu 

vực dịch vụ củaViệt Nam thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050; Kế hoạch 

thực hiện Chiến lược “Phát triển thương mại trong nước giai đoạn đến năm 2030, 

tầm nhìn đến năm 2045” trên địa bàn tỉnh. Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu hút 

các thành phần kinh tế đầu tư phát triển kinh doanh thương mại, dịch vụ theo 

hướng văn minh, hiện đại, nhất là các doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp tư nhân 

đóng vai trò nòng cốt, dẫn dắt thị trường để định hướng sản xuất và tiêu dùng; 

quan tâm phát triển hệ thống chợ, mạng lưới thương mại truyền thống. Đảm bảo 

lưu thông hàng hoá, đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của dân cư. Đẩy mạnh 

thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt 

Nam”. Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường nhằm ngăn chặn hàng 

lậu, hàng giả, hàng kém chất lượng, gian lận thương mại; kiểm tra an toàn vệ sinh 
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thực phẩm; đảm bảo ổn định và lành mạnh hoá thị trường. Chú trọng nâng cao chất 

lượng sản phẩm và xây dựng thương hiệu, góp phần đẩy mạnh phát triển sản phẩm 

hàng hóa xuất khẩu chủ lực, có tiềm năng lợi thế cạnh tranh của huyện.  

5. Nâng cao chất lượng công tác quy hoạch và tổ chức quản lý, thực hiện 

tốt các loại quy hoạch trên địa bàn; tập trung đầu tư, hoàn thiện kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế 

- Thực hiện đồng bộ các giải pháp nâng cao chất lượng công tác quy hoạch 

và quản lý thực hiện quy hoạch phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Hoàn thành việc 

điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Xuân Trường đến năm 2030 và 

triển khai các quy hoạch chi tiết; rà soát, điều chỉnh quy hoạch các xã, thị trấn đến 

năm 2030 và các quy hoạch xây dựng khác phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện; lập đồ án quy hoạch phân khu chức năng dọc tuyến Tỉnh lộ 489C từ cầu 

Lạc Quần đến cầu Sa Cao. 

- Kêu gọi và thu hút các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu 

công nghiệp Thượng Thành, CCN Nam Điền, CCN Bắc Câu; đầu tư sản xuất, kinh 

doanh tại khu vực chân cầu Lạc Quần theo quy hoạch đã được phê duyệt và các 

tuyến đường mới được tỉnh nghiên cứu quy hoạch gồm: Nam Định – Lạc Quần – 

đường bộ ven biển, Lạc Quần – Yên Định, Lạc Quần – Ngô Đồng đảm bảo không 

gian phát triển lâu dài, quỹ đất đủ lớn, vị trí thuận lợi để thu hút các nhà đầu tư lớn. 

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, tạomôi 

trường thuận lợi để xúc tiến và thu hút đầu tư 

- Tập trung triển khai hiệu quả Kế hoạch số 79/KH-UBND ngày 

16/7/2021thực hiện 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; Kế hoạch số 122/KH-UBND ngày 

22/10/2021 thực hiện 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; Nghị quyết số 43-NQ/HU  ngày 07/7/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ 

huyện về đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính, nâng 

cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của cấp ủy, chính quyền các cấp;trong đó tập 

trung cải cách thủ tục hành chính theo hướng đơn giản hóa một cách thực chất trên 

tất cả các lĩnh vực. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của 

các cơ quan, đơn vị. Hoàn thiện chính quyền điện tử, hướng tới xây dựng chính 

quyền số gắn với xây dựng, phát triển dịch vụ đô thị thông minh. Thúc đẩy việc xử 

lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng hướng tới cơ quan nhà nước “không giấy 

tờ”. Tăng cường thanh tra, kiểm tra,giám sát việc thực hiện giải quyết thủ tục hành 

chính; xác định rõ trách nhiệm của người đứng đầu tổ chức trong việc thực hiện 

các nhiệm vụ cải cách hành chính ở cơ quan, đơn vị mình. Triển khai thực hiện 

đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để nâng cao Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh 

(PCI), Chỉ số cải cách hành chính của huyện (Par Index) giai đoạn 2021-2025. 

- Xây dựng đội ngũ cán bộ công chức, viên chức huyện và cơ sở đủ về số 

lượng, đảm bảo chất lượng, nâng cao trách nhiệm, lề lối, tác phong và tinh thần 

phục vụ Nhân dân. Đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm giao 
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dịch hành chính “Một cửa, một cửa điện tử liên thông” của huyện, cơ chế “Một 

cửa, một cửa điện tử liên thông” ở tất cả các xã, thị trấn. Đẩy mạnh ứng dụng 

CNTT trong quản lý, điều hành của chính quyền các cấp, khai thác hiệu quả Cổng 

TTĐT huyện và Trang TTĐT các xã, thị trấn. Tăng cường công tác quản lý nhà 

nước đối với các hoạt động tôn giáo, nắm chắc tình hình, xử lý kịp thời các phát 

sinh liên quan đến tôn giáo. Thực hiện nghiêm công tác phòng, chống tham nhũng, 

thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

- Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến, thu hút đầu tư, tạo điều kiện thuận lợi nhất 

cho các doanh nghiệp lớn trong và ngoài nước về tìm hiểu, đầu tư vào tỉnh, trong 

đó ưu tiên các dự án có vốn lớn, công nghệ cao, thân thiện với môi trường, sản 

phẩm có giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và thế 

giới. Tạo điều kiện thuận lợi để kinh tế tư nhân phát triển nhanh, bền vững, đa 

dạng cả về quy mô, chất lượng, thực sự là một trong những động lực quan trọng 

trong nền kinh tế; thúc đẩy khởi nghiệp, sáng tạo, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa 

tham gia hiệu quả vào chuỗi liên kết, đảm bảo hài hòa giữa hiệu quả kinh tế với 

trách nhiệm xã hội và bảo vệ tài nguyên, môi trường. 

7. Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực gắn với đẩy mạnh đổi mới, sáng 

tạo, ứng dụng và phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ 

a) Tiếp tục đẩy mạnh phát triển nguồn nhân lực, nhất là nhân lực chất lượng 

cao, nâng cao chất lượng đào tạo để đáp ứng yêu cầu phát triển. Tiếp tục tập trung 

thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa XI) về đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo gắn với nhu cầu phát triển kinh tế - xã 

hội, tiến bộ khoa học công nghệ. Triển khai kế hoạch đào tạo đội ngũ giáo viên 

theo chuẩn mới của Luật Giáo dục năm 2019, bồi dưỡng giáo viên và triển khai có 

hiệu quả Chương trình giáo dục phổ thông 2018. Chuẩn bị nguồn nhân lực cho 

chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, xã hội số. Ổn định và củng cố mạng lưới 

trường lớp; tăng cường cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học; nâng cao chất lượng 

các trường đạt chuẩn quốc gia. Tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương pháp dạy và 

học, đổi mới kiểm tra và đánh giá kết quả giáo dục, đào tạo. Chú trọng nâng cao 

chất lượng giáo dục toàn diện, bồi dưỡng học sinh giỏi các cấp phổ thông. Xây 

dựng môi trường giáo dục lành mạnh, an toàn, thân thiện; tăng cường giáo dục 

truyền thống; giáo dục kỹ năng sống, kỹ năng giao tiếp, hợp tác; kỹ năng tự quản, 

tự học của học sinh, sinh viên. Tăng cường tổ chức các hoạt động nhằm phát hiện, 

bồi dưỡng năng khiếu đặc biệt của học sinh. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông 

tin trong công tác quản lý dạy và học, tạo bước chuyển biến mạnh mẽ về chất 

lượng dạy và học ngoại ngữ. Quyết tâm đổi mới công tác quản lý giáo dục, phương 

pháp dạy và học; bồi dưỡng, nâng cao chất lượng, tinh thần trách nhiệm, đạo đức 

nghề nghiệp cho giáo viên, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng giáo dục toàn 

diện. Quan tâm giáo dục truyền thống, pháp luật, đạo đức, lối sống cho học sinh. 

Duy trì vững chắc phổ cập giáo dục Mầm non cho trẻ 5 tuổi, phổ cập giáo dục Tiểu 

học và THCS đạt mức độ III; triển khai thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục 

phổ thông mới theo quy định. 
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- Đẩy mạnh xã hội hoá giáo dục, huy động các nguồn lực đầu tư cho 

GD&ĐT, nhất là việc xây dựng cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị dạy và học. 

Đẩy mạnh chương trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia và xây dựng xã, thị 

trấn điển hình về giáo dục. Kiên quyết ngăn chặn và đẩy lùi những tiêu cực trong 

ngành giáo dục và phòng chống các tệ nạn xã hội, bạo lực học đường, nhất là tệ 

nạn ma tuý xâm nhập trường học. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài, 

xây dựng xã hội học tập. Chuẩn bị các điều kiện tốt nhất về đội ngũ, cơ sở vật chất 

để triển khai chương trình giáo dục phổ thông mới. Quyết tâm phấn đấu đạt và giữ 

vững danh hiệu đơn vị thi đua tiên tiến xuất sắc của tỉnh. Mở rộng các hình thức 

giáo dục nghề nghiệp. Đổi mới, nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động 

nông thôn. Nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống dịch vụ việc làm, dự báo 

thị trường lao động và kết nối cung - cầu lao động. 

b) Thúc đẩy phát triển mạnh mẽ khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo 

đểnâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Hỗ 

trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm thông 

qua áp dụng các công nghệ mới, tiên tiến trong chế biến, bảo quản nông sản, thực 

phẩm gắn với truy xuất nguồn gốc cho các sản phẩm, hàng hóa chủ lực của địa 

phương để hỗ trợ xuất khẩu. Khuyến khích khu vực tư nhân đầu tư cho khoa học 

công nghệ, đổi mới sáng tạo và khởi nghiệp.  

8. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; phòng, chống 

thamnhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

- Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền, cá thể hóa trách nhiệm thực thi công vụ 

gắn với kiểm tra, giám sát và kiểm tra quyền lực, nhằm phát huy tính năng động, 

sáng tạo, quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm, đảm bảo thực hiện tốt chức năng quản 

lý hành chính nhà nước trên địa bàn. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều 

hành của UBND, nhất là công tác xây dựng và ban hành văn bản quy phạm pháp 

luật. Tăng cường quản lý, điều hành bằng quy chế, quy định, các văn bản quy 

phạm pháp luật của chính quyền. 

- Tập trung thực hiện Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021-

2030. Xây dựng bộ máy hành chính quản lý nhà nước hoạt động hiệu lực, hiệu quả; 

tiếp tục rà soát, sắp xếp tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên môn thuộc UBND các 

cấp theo Kế hoạch của UBND huyện về thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW, số 19-

NQ/TW của BCH Trung ương Đảng (khóa XII); các Nghị định 107/2020/NĐ-CP 

ngày 14/9/2020, số 108/2020/NĐ-CP ngày14/9/2020 của Chính phủ; Nghị quyết số 

42-NQ/HU ngày 07/7/2021 của BCH Đảng bộ huyện về nâng cao chất lượng cán 

bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở giai đoạn 2021-2025 và những năm 

tiếp theo. Phát huy dân chủ, nâng cao ý thức trách nhiệm, nêu gương, tinh thần phục 

vụ nhân dân của cán bộ, công chức, viên chức. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành 

chính, đổi mới nội dung, phương thứcl ãnh đạo, chỉ đạo và lề lối làm việc của các cơ 

quan, đơn vị, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và cán bộ, công chức, viên 

chức trong thực thi công vụ theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường quản lý 

nhà nước đối với các hoạt động tôn giáo, đảm bảo tự do tín ngưỡng và tuân thủ pháp 

luật. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thi đua khen thưởng. 
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- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp, nâng cao chất 

lượng, hiệu quả hoạt động của các cơ quan tư pháp, đảm bảo giải quyết các loại án 

kịp thời, nghiêm minh theo đúng quy định của pháp luật. Tăng cường phối hợp 

giữa các cơ quan bảo vệ pháp luật, thực hiện tốt các bước điều tra, truy tố, xét xử, 

thi hành án, đảm bảo khách quan, trung thực, tránh oan sai. Triển khai quyết liệt, 

đồng bộ có hiệu quả quy định của pháp luật về phòng, chống tham nhũng. Công 

khai minh bạch các cơ chế, chính sách, dự án đầu tư xây dựng, quản lý và sử dụng 

đất đai. Thực hiện nghiêm quy định về kê khai tài sản, kiểm soát kê khai tài sản, 

thu nhập của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là cán bộ lãnh đạo các 

cấp. Duy trì thực hiện tốt công tác tiếp dân; tiếp nhận và xử lý đơn thư khiếu nại, tố 

cáo, kiến nghị, phản ánh của nhân dân. Chú trọng thanh, kiểm tra các lĩnh vực xảy 

ra tham nhũng, lãng phí. Xử lý nghiêm những cán bộ nhũng nhiễu, gây phiền hà 

cho người dân, doanh nghiệp. Thực hiện nghiêm quy định của pháp luật về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí trên tất cả các lĩnh vực, góp phần tăng cường nguồn 

lực thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế, ổn định đời sống của nhân dân, đảm 

bảo an sinh xã hội. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ các nhiệm vụ trong 

Chương trình hành động và tình hình thực tế để xây dựng kế hoạch và tổ chức triển 

khai thực hiện có hiệu quả. 

2. Văn phòng HĐND-UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị, UBND các xã, thị trấn căn cứ các nhiệm vụ trong Chương trình hành động và 

tình hình thực tế để tham mưu xây dựng Chương trình công tác hàng năm của 

UBND huyện. 

3. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

HĐND-UBND huyện và các đơn vị liên quan theo dõi kết quả việc thực hiện 

Chương trình hành động, tổng hợp lồng ghép trong các báo cáo đánh giá tình hình 

kinh tế - xã hội hàng tháng, quý, cả năm báo cáo UBND huyện theo quy định./. 

 

Nơi nhận: 
- TT HU - HĐND - UBND huyện;                           

- Các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT, TCKH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đặng Ngọc Cường 
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