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Kính gửi:  

 - Các Phòng, ban, ngành của huyện; 

 - UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 128/UBND-VP2 ngày 26/7/2022 của UBND tỉnh Nam 

định về việc xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và Dự toán NSNN năm 

2023. UBND huyện Mỹ Lộc yêu cầu Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, UBND các 

xã, thị trấn triển khai xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 trên cơ 

sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2022; dự báo tình hình, những tác động, ảnh hưởng đến phát triển 

kinh tế - xã hội của huyện và các địa phương; từ đó xác định mục tiêu phát triển của 

kế hoạch năm 2023 phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-

2025, các nội dung tập trung chủ yếu như sau: 

I. Đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2022. 

Trên cơ sở kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2022 và tình hình triển khai 

thực hiện 6 tháng đầu năm 2022, các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn tổ 

chức đánh giá và ước thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội cả năm 2022 trên 

tất cả các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, quản lý; trong đó cần bám sát 

các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ theo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

đã được Ban Chấp hành Đảng bộ, HĐND, UBND các cấp thông qua; đánh giá đầy 

đủ, thực chất, chính xác kết quả đạt được, những khó khăn, hạn chế, nguyên nhân để 

có biện pháp khắc phục, trong đó có đánh giá các tác động của thiên tai, dịch bệnh 

như dịch bệnh Covid-19,… Đảm bảo tính khách quan, trung thực, sát thực tiễn và có 

sự so sánh với kết quả thực hiện của năm 2021. 

Kết quả trong công tác chỉ đạo, phối hợp và tổ chức thực hiện kế hoạch năm 

2022 trong từng ngành, lĩnh vực và địa phương. 

Căn cứ Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 22/7/2022 của Thủ tướng Chính phủ và 

hướng dẫn của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Văn bản số 128/UBND-VP2 ngày 26/7/2022 

của UBND tỉnh; đặc điểm, tình hình của ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý, các ngành 

và địa phương tiến hành đánh giá, các nội dung, chỉ tiêu cho phù hợp và đầy đủ với 

tình hình của đơn vị và địa phương. 

 



II. Về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

1. Yêu cầu 

- Xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện phải được 

xây dựng trên cơ sở đánh giá tình hình, kết quả Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2022. Đồng thời phải  phù hợp với kế hoạch 5 năm về phát triển kinh tế - xã hội 

của huyện, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XII và Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 đã được HĐND huyện thông qua; phù hợp với 

các quy hoạch có liên quan; đặc điểm, tình hình thực tế của huyện và đảm bảo tính 

kết nối các khu vực trong huyện và với các huyện, thành phố lân cận; cần bám sát 

những dự báo, đánh giá tình hình và bối cảnh trong nước và quốc tế giai đoạn tới; 

đảm bảo sự kế thừa những thành quả đã đạt được, có sự đổi mới và tiếp thu; khắc 

phục những tồn tại, hạn chế trong thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội. 

- Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của các cấp, các ngành phải phù 

hợp với Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 của huyện và các địa 

phương, các quy hoạch có liên quan theo pháp luật về quy hoạch; phù hợp với đặc 

điểm, trình độ phát triển của từng ngành, từng địa phương. 

- Các mục tiêu, định hướng và giải pháp trong Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2023 phải đảm bảo tính khả thi, gắn kết với khả năng cân đối, huy động và 

sử dụng có hiệu quả các nguồn lực. Đồng thời, việc xây dựng giải pháp tổ chức thực 

hiện phải đảm bảo tính đồng bộ, hệ thống, sự phối hợp chặt chẽ và phù hợp với khả 

năng thực hiện của các cấp, các ngành, các địa phương. 

2. Mục tiêu tổng quát 

Phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức theo bình quân từng năm các chỉ 

tiêu kinh tế - xã hội Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XII đề ra. Giữ vững 

ổn định và bảo đảm tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế; tiếp tục triển khai hiệu quả 

các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 phù hợp với tình hình thực tế tại địa 

phương và thực hiện tốt Chương trình phục hồi phát triển kinh tế. Tập trung cải thiện 

môi trường đầu tư kinh doanh, năng lực cạnh tranh để xúc tiến và thu hút đầu tư; hỗ 

trợ doanh nghiệp. Triển khai xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu gắn với đô 

thị hoá nông thôn. Huy động mọi nguồn lực để thực hiện các dự án lớn, trọng điểm 

có sức lan tỏa cao nhằm tạo động lực cho phát triển kinh tế. Quan tâm phát triển văn 

hóa, xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Tăng cường quản lý 

tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động các biện pháp phòng chống thiên tai, ứng 

phó biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh xây dựng chính quyền điện tử, cải cách hành chính; 

tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều 

hành và thực thi pháp luật ở các ngành, các cấp; quyết liệt phòng chống tham nhũng, 

lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

3. Các chỉ tiêu chủ yếu 

Trên cơ sở đánh giá đầy đủ, chính xác tình hình thực hiện, kết quả thực hiện Kế 

hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và dự kiến mục tiêu phát triển của năm 



2023; các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu giai đoạn 2021- 2025 của huyện (theo Kế 

hoạch số 3236/KH-UBND ngày 23/7/2021 của UBND huyện), các cấp, các ngành 

xây dựng phương án tăng trưởng, các chỉ tiêu cụ thể cho phù hợp với chỉ tiêu chung 

của huyện và tình hình thực tế của các ngành, lĩnh vực được phân công phụ trách, 

quản lý. Riêng các xã, thị trấn căn cứ vào các chỉ tiêu chủ yếu trong Báo cáo và Nghị 

quyết của HĐND xã, thị trấn và Kế hoạch phát triển - kinh tế xã hội 5 năm 2021-

2025 để xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023 đảm bảo phù hợp với tình 

hình thực tế tại địa phương và có tính tiên tiến để phấn đấu thực hiện. 

4. Các định hướng, nhiệm vụ chủ yếu 

Các Phòng, ban, ngành và UBND các xã, thị trấn nghiên cứu đề xuất các định 

hướng, nhiệm vụ chủ yếu của năm 2023 bảo đảm thống nhất với mục tiêu chung của 

huyện, đồng thời phải phù hợp với đặc điểm, tình hình thực tế của từng ngành, từng 

địa phương, gồm:  

- Kế thừa và phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua; các cấp, 

các ngành nêu cao tinh thần trách nhiệm, chủ động xây dựng và triển khai quyết liệt 

các nhiệm vụ, giải pháp, phấn đấu hoàn thành tốt các mục tiêu đã đề ra tại các Nghị 

quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân huyện, các chương trình, kế hoạch của 

UBND huyện. 

 - Tiếp tục xây dựng cơ quan hành chính các cấp đoàn kết, thống nhất cao, liêm 

chính, dân chủ đi đôi với tăng cường kỷ luật, kỷ cương; bám sát thực tiễn, hành động 

thiết thực, hiệu lực, hiệu quả, lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. Đề 

cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực thi trách nhiệm giải trình, bảo 

đảm công khai, minh bạch. Nêu cao tinh thần trách nhiệm, tự lực, tự cường, đổi mới, 

sáng tạo; dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, quyết liệt, hiệu quả trong hành 

động; tiếp tục khơi dậy và thúc đẩy khát vọng phát triển đất nước. 

- Tập trung thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp đề ra trên các lĩnh vực theo Nghị quyết của Huyện ủy, Hội đồng nhân dân 

huyện, UBND huyện về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. Đẩy 

mạnh việc huy động và sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - 

xã hội. Tích cực hơn nữa trong việc tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho sản xuất, kinh 

doanh; chủ động xử lý hiệu quả những vấn đề tồn đọng kéo dài. 

 - Phát triển kinh tế đi đôi với phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa, xã hội, 

bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người 

dân; bảo đảm mọi người dân đều có cơ hội tham gia và thụ hưởng thành quả phát 

triển kinh tế - xã hội. Tăng cường phòng chống thiên tai, chủ động ứng phó với biến 

đổi khí hậu. Bảo đảm vững chắc quốc phòng, an ninh; ổn định chính trị - xã hội và an 

toàn, an ninh cho nhân dân. 

 



III. Tổ chức thực hiện 

1. Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Căn cứ vào Hướng dẫn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tổ chức hướng dẫn các 

Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2023. 

- Chủ trì, phối hợp với các Phòng, ban, ngành có liên quan tổng hợp, xây dựng 

Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 của huyện, báo cáo các cấp có thẩm 

quyền theo quy định. 

2. Chi cục Thống kê khu vực Vụ Bản - Mỹ Lộc 

Cung cấp số liệu liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

Phối hợp với các đơn vị có liên quan rà soát, ước kết quả thực hiện năm 2022 và dự 

kiến chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 để phục vụ công tác đánh 

giá, xây dựng Kế hoạch cấp huyện. 

3. Các Phòng, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn 

Căn cứ quy định hiện hành, các nội dung nêu trên và hướng dẫn của UBND 

huyện; các Phòng, Ban, ngành, Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn xây dựng Kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 thuộc lĩnh vực phụ trách. Trên cơ sở tính toán 

các nguồn lực có thể khai thác được, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế - xã hội, đề xuất 

các giải pháp, cơ chế chính sách gửi UBND huyện (qua phòng Tài chính - Kế hoạch) 

làm căn cứ xây dựng Kế hoạch chung của huyện. 

Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành của huyện, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

có trách nhiệm tổ chức thực hiện các nội dung trên, đảm bảo xây dựng Kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2023 đạt yêu cầu về chất lượng và tiến độ./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy;        (Để báo cáo) 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện;  

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu VT. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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