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HỘI ĐÒNG NHÂN DÂN HUYỆN vụ BẢN 
KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ HAI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đôi, bô 
sung một số điều của Luật Tổ chức Chỉnh phủ và Luật To chức chính quyền địa 
phương năm 2019;

Xét nội dung Bảo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát trỉên kinh tế 
- xã hội 5 năm 2016-2020 và kế hoạch phát triền kỉnh tê - xã hội 5 năm 2021 - 2025 
của UBND huyện;

Sau khi nghe Báo cáo thẩm tra của các Ban HĐND huyện và ỷ  kiến của các đại 
biêu HĐND huyện.

Điều 1. Tán thành với Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2016 - 2020 và kế hoạch phát triến kinh tế - xã hội 
5 năm giai đoạn 2021 - 2025 của UBND huyện, gồm các nội dung sau:

I. VỀ KẾT QUẢ THỤC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TÉ - XÃ HỘI 5 NĂM, 
GIAI ĐOẠN 2016 - 2020

Trong giai đoạn 5 năm 2016 - 2020, kinh tế - xã hội phát triển khá toàn diện 
trên hầu hết các lĩnh vực: Tốc độ tăng truởng kinh tế tăng bình quân 18,4% năm; 
trong đó, giá trị sản xuất công nghiệp tăng so với chỉ tiêu 40.6%, thu ngân sách 
Nhà nước trên địa bàn đến năm 2020 đạt 381,4 tỷ đồng; Huyện đạt chuẩn nông 
thôn mới sớm 02 năm so với kế hoạch đề ra và được Chủ tịch Nước tặng thưởng 
Huân chương Lao động hạng Ba trong công tác xây dụng NTM. Đã huy động 
được nhiều nguồn lực và được sự đồng thuận cao của Nhân dân nên đã thực hiện 
được nhiều công trình, dự án trọng điếm như: Cải tạo, nâng cấp các tuyến đường 
giao thông huyết mạch; xây dựng các Khu dân cư tập trung; nâng cấp hệ thống 
cấp nước sạch.... Các giá trị truyền thống văn hóa, lịch sử tốt đẹp của vùng đất 
Thiên Bản tiếp tục được gìn giữ và phát huy; “Lễ hội Phủ Dầy”, “Nghi lễ chầu 
văn của người Việt” được công nhận là di sản văn hóa phi vật thế cấp quốc gia; 
“Thực hành tín ngưỡng Thờ Mau Tam phủ của người Việt” được UNESCO ghi 
danh là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.Thực hiện tốt: Việc giải 
quyết chế độ chính sách cho các diện đối tượng; công tác giảm nghèo, đào tạo 
nghề cho lao động nông thôn, giải quyết việc làm ..., bảo đảm công tác an sinh 
xã hội. Tăng cường quản lý và kiên quyết xử lý nghiêm các vi phạm về đất đai.

QUYẾT NGHỊ:
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Công tác quốc phòng, an ninh được giữ vững; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã 
hội, an ninh nông thôn ổn định.

Tuy nhiên vẫn còn một sổ hạn chế, yếu kém như: Tốc độ phát triển kinh tế chưa 
tương xứng với tiềm năng và lợi thế của huyện. Tiểu thủ công nghiệp, sản phẩm nghề 
truyên thông còn nhỏ lẻ. Quản lý nhà nước trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ có mặt 
còn hạn chế, chưa đồng bộ. Chất lượng và giá trị sản phẩm nông nghiệp chưa cao; liên 
kêt sản xuât theo chuôi giá trị nông nghiệp chưa rõ nét. Thực hiện Đê án tích tụ, tập 
trung ruộng đất kém hiệu quả. Hoạt động của nhiều HTX dịch vụ nông nghiệp hiệu 
quả thâp. Diện tích cây trồng vụ đông giảm sút; hiện tượng bỏ ruộng hoang diễn ra ở 
nhiêu địa phương. Công tác quản lý nhà nước về lễ hội Phủ Dầy còn hạn chế. Công 
tác cải cách hành chính còn chậm so với yêu cầu. Phong trào văn hóa, thể thao quần 
chúng chưa thường xuyên, sâu rộng. Năng lực chuyên môn,y đức của đội ngũ cán bộ 
y tê tuy được nâng lên nhưng chưa đáp ứng yêu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao 
của người dân. Tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội, tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn phức 
tạp; phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc và công tác tuyên truyền, 
pho biến, giáo dục pháp luật còn hạn chế.

II. KÉ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TÉ XÃ HỘI 5 NĂM GIAI ĐOẠN 2021-2025
1. Mục tiêu
Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân, khai thác có 

hiệu quả mọi nguồn lực phát triền kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo trong 
phát triển kinh tế, đưa huyện trớ thành một trọng điểm về công nghiệp của tỉnh. Tập 
trung phát triển nông nghiệp, công nghiệp và dịch vụ theo hướng sản xuất hàng hóa 
và ứng dụng công nghệ cao, bảo vệ môi trường, phát triến toàn diện các lĩnh vực văn 
hóa - xã hội. Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân. Đẩy mạnh cải cách 
thủ tục hành chính, phát huy dân chủ đi đôi với giữ vững kỷ cương, kỷ luật. Ón định 
chính trị, trật tự an toàn xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh. Xây dựng huyện đạt 
chuân nông thôn mới nâng cao.

2. Các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội chủ yếu
1. Tổng giá trị sản xuất tăng bình quân 14,3%.

2. Thu nhập thực tế bình quân đầu người đến năm 2025 trên 100 triệu 
đồng/người/năm.

3. Cơ cấu kinh tế:

- N ô n g  n g h iệ p ,  lâ m  n g h iệ p  v à  th ủ y  sả n : 10% ;

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

4. Giá trị sản xuất nông nghiệp và thủy sản tăng 2,8%/năm; đến năm 2025 đạt 
giá trị 1.852 tỷ đồng.

5. Giá trị sản xuất công nghiệp và xây dựng tăng 18%/năm; đến năm 2025 đạt 
13.463 tỷ đồng.
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6. Giá trị các ngành thương mại dịch vụ tăng bình quân năm 9,8%; đên năm 
2025 đạt 3.202 tỷ đồng.

7. Tổng thu ngân sách nhà nước (thu nội địa) đên năm 2025 là: 650 tỷ đông.

8. Đến năm 2025: 100% số xã, thị trấn đạt chuẩn NTM nâng cao; 03-05 xã và 
trên 15% số thôn xóm, tổ dân phố đạt NTM kiểu mẫu (mỗi xã, thị trấn có ít nhất 02 
mô hình NTMkiêu mẫu). Huyện đạt chuẩn NTM nâng cao.

9. Tham gia bảo hiểm y tế đến năm 2025 trên 95% dân số.

10. Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 80%.

11. Tỷ lệ hộ nghèo hộ nghèo không thuộc chính sách BTXH giảm hàng năm 0,15%; 
Đen năm 2025 không còn hộ nghèo (trừ đoi tượng thuộc diện bảo trợ xã hội).

12. Tỷ lệ dân số được cung cấp nước sạch (theo phương pháp công nghiệp) đạt 
100%; tỷ lệ thu gom xử lý rác thải trên 90%.

13. Tỷ lệ chính quyền cơ sở vững mạnh đạt 80% trở lên.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CHỦ YẾU

1. Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 
với tinh thần “chống dịch như chống giặc” Dự báo tình hình dịch bệnh Covid-19 có 
thế ảnh hưởng kéo dài trong những năm đầu của giai đoạn kế hoạch 2021 - 2025, 
tác động đến mọi mặt của đời sống kinh tế - xã hội, sức khỏe của nhân dân. Do đó 
yêu cầu các cơ quan, ngành, UBND các xã, thị trấn tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo 
nhằm huy động cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân tham gia phòng, 
chống dịch bệnh; không được chủ quan, lơ là, song phải bình tĩnh ứng phó kịp thời 
với các diễn biển của dịch. Hoàn thiện phương án, kịch bản phòng, chống dịch; 
không lúng túng, hoang mang nếu có dịch bệnh xảy ra. Củng cố trạng thái bình 
thường mới, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa sẵn sàng phòng chống dịch trong 
tât cả các lĩnh vực và tất cả các cơ quan, đơn vị, địa phương; coi việc bảo đảm an 
toàn với dịch bệnh là cơ sở đe phát triển kinh tế - xã hội.

2. Phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội

2.1. Đẩy mạnh cơ cẩu lại ngành nông nghiệp; xây dựng nông thôn mới nâng 
cao, kiểu mẫu

Đẩy mạnh việc tích tụ tập trung ruộng đất để chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 
nuôi thành vùng liên kết sản xuất hàng hóa. Xây dựng vùng sản xuất nông sản tập 
trung gắn với mã vùng trồng, mã vạch sản phấm; ứng dụng rộng rãi thành tựu khoa 
học kỳ thuật, công nghệ, nhất là công nghệ sinh học, công nghệ sau thu hoạch. Tiếp 
tục c ủ n g  cô, n â n g  cao các tiêu chí NTM; tập trung xây dựng nông thôn mới nâng cao, 
kiểu mẫu.

- Sản lượng lương thực cây có hạt, đạt 90.000 tấn; trong đó sản lượng lúa 
đạt 88.475 tấn.
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- Sản lượng thịt hơi xuất chuồng đạt 16.364 tấn, trong đó, thịt lợn hơi xuất 
chuồng ước đạt 12.100 tấn.

- Diện tích nuôi trồng thủy sản đạt 1.175 ha. Sản lượng đạt 4.700 tấn.

- Giá trị sản xuất trên một ha đất canh tác đạt 115 triệu đồng.

2.2. Thực hiện tốt công tác quy hoạch; tập trung phát triển các cụm, điểm 
công nghiệp; thu hút đầu tư; phát triển doanh nghiệp; phát triển hạ tầng cơ sở:

- Xây dựng Quy hoạch vùng huyện đến năm 2030 tầm nhìn đến năm 2050. Phát 
triến công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp theo hướng nâng cao chất lượng, sức cạnh tranh. 
Nâng cao hiệu quả hoạt động các khu, cụm công nghiệp hiện có; xây dựng một số cụm 
công nghiệp mới, khu xử lý rác thải đạt tiêu chuẩn.

- Hoàn thiện điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng Thị trấn Gôi đến năm 2030, 
lập quy hoạch chi tiết khu vực phân khu Phủ Dầy. Quy hoạch xây dựng thị trấn Dần 
xã Trung Thành đạt các tiêu chí đô thị loại V. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng các khu, 
điếm dân cư tập trung để tạo nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Hoàn thành các dự án 
đầu tư trên địa bàn huyện.

2.3. Tăng cường công tác quản lý và sử dụng hiệu quả đất đai tài nguyên, 
bảo vệ môi trường

Tiếp tục thực hiện nghiêm Luật đất đai và các văn bản hướng dẫn thi hành, Kết 
luận số 43-KL/TU ngày 22/8/2018 của BCH Đảng bộ tỉnh về tiếp tục đẩy mạnh việc 
thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU về công tác quản lý đất đai, Nghị quyết số 05- 
NQ/HU, ngày 06/5/2016 của BCH Đảng bộ huyện về việc tăng cường lãnh đạo công 
tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn huyện.

Tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 01-CT/HU ngàỵ 09/11/2020 của Ban Thường vụ 
Huyện ủy, các văn bản chỉ đạo của UBND huyện về việc tăng cường công tác vệ sinh 
môi trường. Đấy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt mô hình phân loại 
rác thải sinh hoạt và xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình. Tăng cường công tác thanh tra, 
kiếm tra, kiên quyết xử lý nghiêm các tố chức, cá nhân gây ô nhiễm môi trường. Phấn 
đấu 100% dân số sử dụng nước sạch (theo phương pháp công nghiệp).

2.4. Tập trung khai thác các nguồn lực cho ngân sách nhà nước và các 
nguồn von xã hội hoá phục vụ cho phát triến kinh tế, xã hội

- Thực hiện đồng bộ các biện pháp chổng thất thu ngân sách. Khai thác tốt các 
nguồn thu; tiếp tục thực hiện hiệu quả việc khai thác, huy động nguồn lực từ quỹ đất. 
Quản lý và sử dụng chặt chẽ, hiệu quả ngân sách nhà nước và tài sản công. Phấn đấu thu 
n g â n  sá c h  N h à  n ư ớ c  trên  đ ịa  b à n  (thu nộ i địa) là  6 5 0  tỷ  đ ồ n g .

- Khuyến khích phát triển các hoạt động doanh nghiệp trên địa bàn; đến năm 
2025 có tống số 400 doanh nghiệp hoạt động, đóng góp ngân sách giai đoạn 2021- 
2025 đạt 400 tỷ đồng. Nâng cao chất lượng hoạt động của các Hợp tác xã và chi 
nhánh Hợp tác xã theo luật.
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2.5. Phát triển sự nghiệp Giảo dục và Đào tạo
Xây dựng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên có đủ trình độ, năng lực, tâm huyêt 

với nghề đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ theo Luật Giáo dục năm 2019. Đôi mới phương 
pháp dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo; xây dựng môi trường giáo dục 
thân thiện. Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt Chương trình giáo dục phô thông 2018 ở 
các cấp học. Đến năm 2025, tổng số học sinh có mặt đầu năm học ước đạt 30.110 học 
sinh, đạt 109% so với cùng kỳ năm 2020 {tăng 2.577 học sinh); trong đó Mâu giáo, nhà 
trẻ: 8.260 học sinh, Tiểu học: 11.745 học sinh, THCS: 10.105 học sinh. Tỷ lệ trẻ em 
trong độ tuổi đi học mẫu giáo đạt 99%, tỷ lệ trẻ em trong độ tuổi đi học nhà trẻ đạt 34%; 
tỷ lệ học sinh đi học đúng độ tuổi: Tiểu học đạt 99,8%, THCS đạt 98,4%. Tỷ lệ các 
trường Mầm non, Tiểu học, THCS đạt chuẩn 100% theo quy định.

2.6. ứng dụng khoa học và công nghệ, phục vụ phát triến kinh tế - xã hội

Khuyến khích phát minh sáng chế, cải tiến khoa học, kỹ thuật và công nghệ. 
Huy động các nguồn lực cho đầu tư phát triển, nhất là ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ 
thuật, công nghệ chất lượng cao. Nhân rộng các mô hình sản xuất có hiệu quả, xây 
dựng mô hình trình diễn ứng dụng khoa học và công nghệ tiến bộ đế phố biến cho 
người dân, doanh nghiệp.

2.7. Văn hóa, thông tin - tuyên truyền, thể thao

- Triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/HU ngày 05/5/2021 của 
Ban chấp hành Đảng bộ huyện và Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 
04-NQ/HU về “Vạy dựng và bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá đất Thiên Bản gan với 
phát triên kinh tế - xã hội giai đoạn 2020 - 2025 và những năm tiếp theo ”. Chỉ đạo thực 
hiện tốt hương ước thôn, xóm, tổ dân phố trên địa bàn. Tăng cường quản lý, tổ chức 
các lễ hội truyền thống; bảo tồn và phát huy giá trị các di tích lịch sử, văn hóa, Di sản 
thực hành tín ngưỡng thờ Mầu Tam phủ của người Việt; trùng tu, tôn tạo di tích lịch 
sử (Đền thờ Trạng nguyên Lương Thế Vinh, Chùa Ho Sơn, Đen thờ Huyền Trân công 
chúa,...). Phát huy tiềm năng thế mạnh du lịch sinh thái, du lịch tâm linh.

- Nâng cao chất lượng thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 
sông văn hóa”. Phát triến mạnh mẽ phong trào thể dục thể thao quần chúng, giáo dục 
thế chất trong các nhà trường.

- Từng bước nâng cao chất lượng và tăng cường quản lý, đầu tư hạ tầng thông tin, 
tuyên truyền, thông tin điện tử {Nâng cấp Cong TTĐT huyện; trang bị hệ thong máy vi 
tỉnh, các phần mềm ứng dụng và đường truyền Internet đảm bảo phục vụ tốt hoạt động 
của UBND, các cơ quan, ngành từ huyện tới xã, thị trấn,...).

2.8. Sự nghiệpy tế, chăm sóc sức khỏe nhân dân
Nâng cao chât lượng, hiệu quả hoạt động của mạng lưới y tê cơ sở. Thực hiện 

tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; phấn đấu mọi người dân đều 
được thụ hưởng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe một cách thuận lợi, có điều kiện tiếp 
cận và sử dụng các dịch vụ y tế chất lượng cao.
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2.9. Công tác lao động, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, đảm bảo các chính 
sách xã hội; giảm nghèo

Thực hiện tốt chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và thân 
nhân người có công với cách mạng. Triển khai đồng bộ chương trình giảm nghèo, 
thực hiện tôt chính sách an sinh xã hội, phân đâu tỷ lệ hộ nghèo không thuộc chính 
sách BTXH giảm hàng năm 0,15%; Đến năm 2025 không còn hộ nghèo (trừ đổi 
tượng thuộc diện bảo trợ xã hội).

Tập trung phấn đấu đến năm 2025: số lao động được tạo việc làm 3.800 lao 
động, tỷ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm trên 99%, tỷ lệ lao động qua đào tạo 
nghề trên 80%. Thực hiện có hiệu quả Đe án đào tạo nghề cho lao động nông thôn 
theo Quyết định của Chính phủ. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em có 
hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

2.10. Đấy mạnh cải cách hành chính và tăng cường phòng, chống tham nhũng, 
thực hiện tiết kiệm, chống lãng phí.

Tổ chức quán triệt và thực hiện nghiêm các Chỉ thị, Nghị quyết của Đảng, pháp 
luật của Nhà nước về công tác xây dựng chính quyền. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 
đạo, hướng dẫn ở các ngành, các cấp về công tác xây dựng chính quyền, đảm bảo sự 
chỉ đạo tập trung thống nhất, có hiệu quả các mặt công tác.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của 
các cấp ủy đảng, trách nhiệm của thủ trưởng các cơ quan đơn vị trong thực hiện cải 
cách hành chính, bộ thủ tục hành chính đã được công bố. Thực hiện có hiệu quả cơ 
chế một cửa, một cửa liên thông tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân, tố chức khi giao 
dịch với cơ quan hành chính nhà nước. Duy trì đường dây nóng trong giải quyết các 
công việc ở một số lĩnh vực nhạy cảm.

Xây dựng và triển khai chính quyền điện tử. Đây mạnh ứng dụng công nghệ 
thông tin vào hoạt động chuyên môn phục vụ công tác quản lý, điều hành của cơ 
quan, đơn vị.

Thực hiện nghiêm túc các quy định của Luật Cán bộ công chức, Luật viên chức 
và các quy định của Trung ương, của tỉnh, của huyện về phân công, phân cấp quản lý tố 
chức bộ máy - cán bộ, công chức - người lao động. Đồng thời xây dựng cơ chế kiếm tra 
giám sát để đảm bảo quản lý có hiệu quả các vấn đề về phân cấp.

Tăng cường thanh tra, kiếm tra, thanh tra công vụ, nâng cao kỷ luật hành chính; 
đề cao trách nhiệm cá nhân của từng cán bộ, công chức, viên chức ở từng đơn vị và 
thủ tr ư ở n g  các cơ q u a n  đ ơ n  vị nhất là  trá ch  n h iệ m  c á  n h â n  n g ư ờ i  đ ứ n g  đ ầ u  c á c  c ơ  
quan, đơn vị.

Tăng cường phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 
Xử lý kịp thời các trường hợp có dấu hiệu tham nhũng, lãng phí tiêu cực, đồng thời 
công khai kêt quả xử lý đối với các vụ việc tham nhũng, tiêu cực đã được phát hiện. 
Phát huy vai trò của các tố chức, đoàn thế, báo đài và nhân dân tham gia tuyên 
truyền, đấu tranh, tố giác các hành vi tham nhũng, lãnh phí.
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3. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phuong; giữ vững ANCT, 
TTATXH

3.1. Thực hiện tốt nhiệm vụ quốc phòng, quăn sự địa phương
Tăng cường lãnh đạo đối với lực lượng vũ trang và công tác quốc phòng, quân 

sự địa phương. Thực hiện tốt công tác xây dựng, huân luyện lực lượng dân quân tự 
vệ, huy động diễn tập cho lực lượng dự bị động viên, diên tập phòng thủ câp huyện, 
cấp xã và diễn tập công tác phòng chông thiên tai, tìm kiêm cứu nạn... giáo dục quôc 
phòng an ninh gắn với xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh. Xây dựng 
nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân. Làm tốt công tác tuyến 
chọn gọi công dân nhập ngũ; công tác chính sách quôc phòng, hậu phương quân đội. 
Củng cố, xây dựng các thành phần trong khu vực phòng thủ huyện, xây dựng khu vực 
phòng thủ huyện ngày càng vững chắc.

3.2. Đảm bảo tốt an ninh chính tri, trăt tư an toàn xã hôi

- Phát huy sức mạnh tổng hợp của hệ thống chính trị và toàn dân để thực hiện 
nhiệm vụ bảo vệ an ninh và giữ gìn trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác bảo 
vệ Đảng, bảo vệ chính trị nội bộ, an ninh tư tưởng văn hoá, an ninh kinh tế, an ninh 
tôn giáo, tạo thế chủ động trong mọi tình huống; giữ vững an ninh chính trị, không để 
xảy ra đột xuất, bất ngờ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân bảo vệ 
an ninh Tố quốc”. Đấy mạnh phong trào Công an Nhân dân học tập và thực hiện 6 
điều Bác Hồ dạy; xây dựng lực lượng công an trong sạch, vững mạnh.

- Thực hiện nghiêm túc nền nếp công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư 
khiếu nại, tố cáo của công dân, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, xử 
lý nghiêm các sai phạm.

- Tăng cường sự phối hợp giữa các cơ quan trong việc tuyên truyền, phổ biến, 
giáo dục pháp luật. Nâng cao chất lượng công tác điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án 
dân sự, góp phần bảo đảm an ninh chính trị, an ninh nông thôn, trật tự an toàn xã hội.

Điều 2. Giao ƯBND huyện chỉ đạo các cơ quan, ngành, UBND các xã, thị trấn 
thực hiện Nghị quyết.

Đe nghị ú y  ban MTTQ và các đoàn thể nhân dân tích cực vận động các tầng lóp 
nhân dân hưởng ứng và thực hiện tốt Nghị quyết.

Điều 3. Thường trực HĐND huyện, các Ban HĐND huyện và các đại biểu 
HĐND huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết.

Nghị quyết này đã được HĐND huyện Vụ Bản, khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026 
thông qua tại kỳ họp thứ hai ngày 28/7/2021./.
Nơi nhận:
- TT HĐND tỉnh Nam Định;
- UBND tỉnhNam Định;
- TT Huỵện uỷ, TT HĐND, Lãnh đạo UBND huyện;
- Đại biểu HĐND huyện;
- Các CO' quan, ban, ngành, đoàn thể của huyện;
- UBND các xã, thị trấn;
- Cổng TTĐT của huyện;
- Lưu: VT.

Phạm Văn Quyết


