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KẾ HOẠCH  

Phát triển kinh tế - xã hội xã Trực Hưng 5 năm 2021 - 2025 

 

- Căn cứ chỉ thị số 18/CT-TTg, ngày 13/4/2020 của Thủ tướng chính phủ 

về việc xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025;  

- Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trực Hưng lần thứ XXV, 

nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

- Căn cứ tình hình thực tế phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh, quốc 

phòng xã Trực Hưng. 

Ủy ban nhân dân xã Trực Hưng xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - 

văn hó, xã hội - an ninh, quốc phòng, giai đoạn 2021-2025 cụ thể như sau: 
 

 

Phần thứ nhất 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 

PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2016-2020 

 
 

Thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trực Hưng lần thứ XXIV 

nhiệm kỳ 2015 - 2020 trong điều kiện tình hình kinh tế - xã hội có những thuận 

lợi cơ bản; những thành tựu to lớn đã đạt được trong công cuộc đổi mới đất 

nước đã tạo động lực cho sự phát triển; hệ thống kết cấu hạ tầng từng bước được 

hoàn thiện; đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện và nâng cao cả vật chất 

và tinh thần, là nền tảng vững chắc thúc đẩy kinh tế - xã hội phát triển, an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. 

Bên cạnh đó cũng còn có những khó khăn, thách thức đó là: thời tiết, 

thiên tai; dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm. Đặc biệt là đại dịch Covid -19 

đang diễn biến hết sức phức tạp khó lường. Từ đó ảnh hưởng đến tư tưởng; đời 

sống của nhân dân trong xã.  

Được sự chỉ đạo, giúp đỡ của Huyện ủy - UBND huyện, các phòng ban,  

của huyện. Dưới sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của Ban chấp hành Đảng bộ, sự 

điều hành linh hoạt quyết liệt, hiệu quả của chính quyền với tinh thần đoàn kết 

nhất trí cao, sự lỗ lực phấn đấu của nhân dân trong xã. Tình hình kinh tế xã hội 

trên địa bàn xã giai đoạn 2015- 2020 đã đạt được những kết quả quan trọng. 
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I. NHỮNG KẾT QUẢ CHỦ YẾU 

1. Phát triển kinh tế  

1.1. Nông nghiệp và phát triển nông thôn, xây dựng nông thôn mới 

UBND xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển nông nghiệp, chương trình  

xây dựng nông thôn mới. Chỉ đạo thực hiện chương trình tái cơ cấu nông nghiệp; 

đổi mới cơ cấu giống mùa vụ, khuyến khích phát triển nông nghiệp theo hướng 

sản xuất hàng hoá. Tăng cường ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật; cơ giới hóa 

vào sản xuất nông nghiệp. Trên địa bàn xã, một số hộ đã đầu tư máy cầy, bừa, 

thu hoạch lúa làm dịch vụ phục vụ sản suất; đưa mô hình gieo sạ; giống cây, con 

có giá trị kinh tế cao, phù hợp với nhu cầu của thị trường vào sản xuất. Thực 

hiện tốt công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm, khoanh vùng ổ dịch bệnh. 

Chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng chống thiên tai, bão lụt. 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy Đảng, sự điều hành của chính quyền, 

cơ cấu kinh tế nông nghiệp chuyển dịch theo hướng tích cực, sản xuất nông nghiệp 

từng bước chuyển sang sản xuất hàng hóa, nâng cao giá trị sản phẩm trên ha canh 

tác. Năng suất bình quân hàng năm đạt 60 tạ/ha; giá trị sản phẩm trên ha canh tác 

đạt 105 triệu đồng/ha/năm. Phát triển mô hình chăn nuôi gia trại, trang trai, các loại 

gia súc, gia cầm có chất lượng cao, sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng đạt 

605tấn/năm. Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi, vệ sinh, 

khử trùng, tiêu độc. Toàn xã đã tiêu hủy 1021con lợn/143 hộ, tổng trọng lượng 

53.277 Kg. Nuôi trồng thủy sản phát triển theo hình thức nuôi công nghiệp. 

1.2. Công nghiệp, dịch vụ 

Tạo điều kiện cho Tổng công ty Dệt may Nam Định, mở rộng quy mô sản 

xuất nhà máy may Trực Hưng, thu hút 500-700 lao động, thu nhập từ 6-8 triệu 

đồng/người/tháng. Hệ thống dịch vụ - thương mại phát triển mạnh. Trên địa bàn 

xã có 05 xe chở khách, 05 xe du lịch, 10 xe vận tải nhỏ, 05 thuyền vận tải trên 

100 tấn. Nhìn chung dịch vụ vận tải đáp ứng nhu cầu phục vụ nhân dân. Các 

dịch vụ thiết yếu như điện, xăng dầu, bưu chính viễn thông vv…đáp ứng tốt nhu 

cầu; tỷ lệ người dân sử dụng điện thoại là 98% . 

Chợ Đền được đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện phát triển dịch vụ, đáp ứng nhu 

cầu trao đổi hàng hóa và phục vụ nhân dân. HTXSXKDDV Nông nghiệp, hàng năm 

cung ứng hàng trăm tấn phân bón các loại, hàng chục tấn thóc giống và thuốc bảo vệ 

thực vật, đáp ứng nhu cầu sản xuất nông nghiệp. Quản lý và duy trì tốt tổ dịch vụ thu 

gom và xử lý rác thải đảm bảo vệ sinh môi trường.  
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1.3. Đầu tư xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội 

Thực hiện 03 chương trình trọng tâm của BCH đảng bộ huyện và Đề án 

xây dựng NTM. Địa phương đã tập trung mọi nguồn lực và huy động nhân dân, 

doanh nghiệp cũng như những người con của quê hương đang công tác ở mọi 

miền cùng chung sức xây dựng NTM. Nhiều công trình phúc lợi công cộng 

được đầu tư xây dựng góp phần thiết thực vào phát triển kinh tế - xã hội và phục 

vụ đời sống của nhân dân như, Trường Mầm Non; Trường Tiểu Học; Trường 

THCS, tổng kinh phí 8,3 tỷ đồng và nâng cấp 02 phòng thư viện do Hàn Quốc 

tài trợ. Vận động nhân dân và con em của quê hương đóng góp làm đường giao 

thông nông thôn 4,57km và 2,2 km đường ra đồng được cứng hóa với tổng kinh 

phí trên 3 tỷ đồng. Việc quản lý và sử dụng các nguồn kinh phí được quản lý, 

dân chủ, công khai minh bạch, tạo sự thống nhất, đồng thuận trong các tầng lớp 

nhân dân. Tiếp tục đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng theo tiêu trí NTM nâng cao. 

 Vận động nhân dân hiến hơn 500m2 đất để mở rộng, nâng cấp tuyến 

đường 21b đi qua địa bàn xã ; trục đường xã từ cây xăng đi cầu Cự Phú 2,4 km; 

tuyến đường Hưng Mỹ; tuyến đường từ chợ đền đến cầu Thái Hưng, phục vụ 

các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của địa phương. 

Công tác thủy lợi nội đồng: Hằng năm thường xuyên tổ chức nạo vét ấp 

trúc kênh mương cấp III đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất nông nghiệp với tổng 

khối lượng đào đắp 25.000 m
3
 trị giá 375 triệu đồng. 

  1.4. Tài nguyên, môi trường  

Công tác quản lý đất đai theo quy hoạch, kế hoạch đã được phê duyệt. Đặc 

biệt là việc thực hiện theo quy hoạch xây dựng nông thôn mới, quy hoạch sử dụng 

đất nông nghiệp đến năm 2020. Thực hiện Nghị quyết số 17-NQ/TU của Ban Chấp 

hành Đảng bộ tỉnh về tăng cường lãnh đạo công tác quản lý đất đai; kế hoạch số 

33/KH-UBND của UBND huyện. UBND xã triển khai rà soát, tổng hợp phân loại 

lập phương án xử lý các hộ vi phạm về đất ở từ năm 1993 đến tháng 3/2013. Tổng 

số hộ vi phạm là 314 hộ, đã đo đạc lập hồ sơ xác định hiện trạng sử dụng đất của 

các hộ và đề nghị UBND huyện ra Quyết định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất cho 59 hộ đạt 18,7%, và đang tập trung hoàn thiện hồ sơ đề nghị UBND huyện 

cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngoài đồng cho các hộ sau dồn điền đổi 

thửa được 246 hộ/1784 hộ đạt 13,7%. Trong nhiệm kỳ, có 23 đơn đề nghị giải 

quyết tranh chấp đất đai, Ủy ban nhân dân xã đã giải quyết 22 đơn và 01 đơn 

hướng dẫn công dân chuyển lên tòa án nhân dân huyện. UBND xã đã lập biên bản vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai là 14 hộ ra quyết định xử phạt 01 hộ. 
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Tăng cường tuyên truyền luật bảo vệ, vệ sinh môi trường, thực hiện Đề án thu 

gom - xử lý rác thải, hằng năm tỷ lệ rác thải được thu gom xử lý đạt 90% giảm thiểu ô 

nhiễm môi trường. Phát động tổng vệ sinh, thôn xóm mỗi tháng 01 lần, hộ gia đình 

làm thường xuyên, liên tục hàng ngày, chỉnh trang khuôn viên nhà ở, ao, vườn, khu 

dân cư, đường làng, ngõ xóm. Xây dựng kế hoạch các  tuyến đường, lắp đặt hệ thống  

đèn điện chiếu sáng. Đến nay cả xã đã có 35/38 tuyến đường có đèn điện chiếu sáng 

đảm bảo an ninh nông thôn. Cảnh quan môi trường nông thôn được cải thiện. 

1.5. Tài chính, tín dụng 

Tăng cường công tác quản lý thu, chi ngân sách trên địa bàn. Chỉ đạo thực 

hiện các biện pháp nhằm tăng nguồn thu, quản lý chặt chẽ việc chi đảm bảo 

đúng quy định. Hằng năm, thu cân đối ngân sách trên địa bàn xã đạt so với dự 

toán huyện giao. Chỉ đạo tuyên truyền thực hiện tốt chính sách tín dụng hiện hành, 

nhân dân tiếp cận với các nguồn vốn, các ngân hàng và các tổ chức tín dụng đã tạo 

điều kiện thuận lợi cho nhân dân vay vốn đầu tư phát triển sản xuất kinh doanh, giải 

quyết việc làm nâng cao đời sống nhân dân. 

1.6. Văn hóa - xã hội thông tin, thể thao 

 - Giáo dục và đào tạo 

 UBND tập trung lãnh đạo, chỉ đạo phát triển giáo dục - đào tạo; quán triệt, 

thực hiện Nghị quyết 29-NQ/TW Hội nghị Trung ương 8 (khóa XI) về “Đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hoá, hiện đại 

hoá trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập 

quốc tế”; đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục. 

Chỉ đạo Ban Giám hiệu các nhà trường đẩy mạnh phong trào thi đua "Dạy 

tốt - học tốt", xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực. Tập trung các 

nguồn lực, đầu tư xây dựng cơ sở vật chất các trường học. Đến nay đã hoàn 

thành đề án kiên cố hóa trường, lớp, cơ bản đáp ứng nhu cầu dạy và học. Cả 3 

trường học giữ vững trường học đạt chuẩn Quốc gia, đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, 

an toàn. Trường Mầm Non và Trường Tiểu Học đạt chuẩn quốc gia, mức độ 2, 

đạt chuẩn xanh, sạch, đẹp, an toàn. Trường Mầm non đạt danh hiệu tập thể lao 

động xuất sắc. Được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen về sáng tạo trong 

công tác dạy và học. Hằng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 bằng 

các loại hình đào tạo đạt trên 95%, vượt chỉ tiêu đề ra. Công tác xã hội hóa giáo 

dục, phong trào khuyến học, khuyến tài phát triển sâu rộng. Trung tâm học tập 

cộng đồng đi vào hoạt động có nề nếp. Hằng năm ngành giáo dục xã nhà được 

huyện xếp là đơn vị tiên tiến, tiên tiến xuất sắc. 
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- Trạm Y tế 

Thường xuyên được đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị đáp ứng yêu cầu  

khám, chữa bệnh cho nhân dân. Đội ngũ cán bộ y tế thôn được củng cố và hoạt 

động hiệu quả. Công tác tiêm chủng mở rộng  luôn đạt kế hoạch, không để xảy 

ra tai biến.  

Công tác dân số - KHHGĐ có nhiều chuyển biến tích cực. Các chương 

trình truyền thông lồng ghép được triển khai dưới nhiều hình thức, công tác tiêm 

chủng mở rộng đạt 450/450 cháu đạt 100% kế hoạch, trẻ em dưới 5 tuổi suy 

dinh dưỡng giảm xuống còn dưới 5%; tỷ suất sinh 0,2%0.  xã Trực Hưng đạt 

chuẩn quốc gia về y tế.  

Làm tốt công tác y tế dự phòng, khám và chăm sóc sức khỏe cho nhân 

dân. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan thường xuyên theo dõi tình 

hình, thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp 

phòng, chống dịch bệnh, nhất là dịch bệnh COVID-19. 

            - Văn hóa, thông tin, thể thao 

 Tiếp tục thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa XIII) về xây dựng và 

phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc; Nghị quyết Hội 

nghị Trung ương 9 (khóa XI) về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt 

Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước. Duy trì các hoạt động văn hóa 

- thông tin, tuyên truyền bằng nhiều hình thức: phát thanh, truyền thanh, băng zôn, 

khẩu hiệu... nhằm động viên, giáo dục các tầng lớp nhân dân tích cực hoạt động, 

lao động sản xuất, thi đua yêu nước, phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng đời sống 

văn hóa lành mạnh, tiến bộ. 

Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới đô thị văn minh, đến nay có 7/7 thôn và 4/4 cơ quan đạt chuẩn văn hóa. 

Thực hiện quy ước nếp sống văn hóa mới, văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ 

hội, các thôn,  đều có nhà văn hóa,  từng bước được đầu tư, trang thiết bị đáp ứng 

nhu cầu sinh hoạt phục vụ tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương.   

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh Covid-19 với 

tinh thần “chống dịch như chống giặc”. 

-  Giải quyết việc làm, giảm nghèo và an sinh xã hội 

UBND xã phối hợp với các phòng, ban, của huyện mở các lớp đào tạo 

nghề cho người lao động theo đề án 1956 của Chính phủ như: máy may công 

nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi gia súc, gia cầm v v… 5 năm qua đã đào 

tạo nghề cho 1216 người, đưa tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn lên 60%. 
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Công tác xóa đói giảm nghèo có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 

0,7%. Thu nhập bình quân đầu người đạt 49,5 triệu đồng/người/năm. Các chế độ 

chính sách xã hội, chế độ đối với người có công được thực hiện tốt, các tầng lớp 

nhân dân tích cực tham gia ủng hộ quỹ “ đền ơn đáp nghĩa 49.719.500 đồng”, 

quỹ “Vì người nghèo 180 triệu đồng”. quỹ “ phòng chống thiên tai 75.537.000 

đồng”, chi trả chế độ chính sách người có công cách mạng kịp thời, đúng đối 

tượng. Tỷ lệ bao phủ BHYT trên địa bàn xã đạt 95%.  

Chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn 

do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Thủ 

tướng Chính phủ và Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ 

tướng chính phủ, đảm bảo công khai, kịp thời. Tổng số tiền là 829.250.000đ. 

1.7. Văn phòng - Thống kê - Tư pháp 

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính và kế hoạch đẩy mạnh công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; tiếp tục thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định của 

Chính phủ. Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân đạt tỷ lệ 100% không có 

hồ sơ quá hạn.  

 Thực hiện kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016 - 2020; 

tập trung củng cố, nâng cao trình độ, năng lực, phẩm chất đội ngũ cán bộ, công 

chức từ xã xuống cơ sở, tích cực cải cách thủ tục hành chính, đổi mới nề lối làm 

việc, nâng cao vai trò trách nhiệm cá nhân. Tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách.  

Tham mưu cho UBND trong việc thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác nội 

vụ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo định kỳ cũng như đột xuất theo sự chỉ 

đạo của các cơ quan chức năng. 

Thực hiện tốt việc đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định của pháp luật. 

1.8. Chính quyền và các đoàn thể 

 UBND xã duy trì các hoạt động theo quy chế đã thông qua. Thực hiện 

chức năng, thẩm quyền. Thường xuyên theo dõi, quản lý, điều hành mọi hoạt 

động của đội ngũ cán bộ từ xã đến cơ sở.  

UBND xã xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho các chuyên môn 

thuộc UBND thực hiện theo đúng chức năng, nhiệm vụ mà mình đảm nhiệm. 

Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 trên địa bàn 

toàn xã. 

 UBMTTQ cùng với các đoàn thể nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ 

chính trị của địa phương. Phát triển sản xuất, xây dựng và củng cố khối đại đoàn 
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kết toàn dân. Tích cực tham gia xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh. 

Nhất là công tác vận động đoàn viên, hội viên, quần chúng nhân dân thực hiện 

quy ước nếp sống văn hóa thôn.  

1.9. Công tác quốc phòng, an ninh 

Xây dựng và củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, gắn với thế 

trận an ninh nhân dân. Nâng cao chất lượng công tác xây dựng lực lượng dân 

quân tự vệ, dự bị động viên, công tác huấn luyện, diễn tập, hội thi, hội thao; 

công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn. Hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyển 

quân và thực hiện chính sách hậu phương quân đội. 

Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống. 

Đảm bảo an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo. Nâng cao hiệu lực quản lý nhà 

nước về an ninh trật tự, an toàn giao thông, phòng cháy, chữa cháy. Nâng cao 

chất lượng  “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

 II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU 

1. Các chỉ tiêu hoàn thành và hoàn thành vượt mức : 

  1. Giá trị sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp đạt 45 tỷ đồng/năm 

tăng bình quân 13%/năm 

2. Học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 đạt tỷ lệ 95%, 03 Trường học đạt 

chuẩn Quốc gia; đạt chuẩn xanh, sạch đẹp, an toàn 100% 

  3. Tỷ suất sinh hàng năm giảm: 0,2%0 . Xã đạt chuẩn quốc gia về y tế. 

 4. Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi: 5%o  

  5. Tỷ lệ hộ nghèo 0,7% 

  6. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; hàng năm hoàn thành 

chỉ tiêu giao quân đảm bảo chất lượng, an toàn, đúng luật.  

 7. Tỷ lệ dân số dùng nước hợp vệ sinh đạt 100% 

 8. Tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế đạt 95% 

 9. 100% thôn, xóm cơ quan đạt chuẩn văn hóa. 

 10. Công tác xây dựng Đảng, Chính quyền, MTTQ, các đoàn thể vững mạnh. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

 1. Kết quả đạt được 

 Năm năm qua, thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 

2016-2021. Chính quyền, nhân dân xã nhà đã nêu cao tinh thần đoàn kết thống 

nhất, khắc phục khó khăn, thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu chủ yếu đã đề ra. 

Chính trị xã hội ổn định, kinh tế có bước phát triển. Cơ cấu kinh tế được chuyển 

dịch theo hướng tích cực, tăng dần tỷ trọng ngành công nghiệp, dịch vụ. Sản 



8 

 

xuất nông nghiệp phát triển theo hướng sản xuất hàng hóa. Công nghiệp - TTCN 

được duy trì, giải quyết việc làm cho nhiều lao động, góp phần cải thiện đời 

sống nhân dân. Cơ sở hạ tầng được tập trung đầu tư theo tiêu chí xây dựng nông 

thôn mới nâng cao phục vụ cho phát triển kinh tế - xã hội và đời sống dân sinh. 

Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, hoạt động của MTTQ và các đoàn 

thể nhân dân, các tổ chức chính trị - xã hội được đổi mới, từng bước đáp ứng 

yêu cầu trong tình hình mới. 

Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ; cơ sở vật chất các Trường học được  

quan tâm đầu tư, phong trào xã hội hoá giáo dục ngày càng phát triển. Công tác 

chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, phòng chống dịch bệnh, các chính sách xã hội 

tiếp tục được quan tâm, đời sống nhân dân được cải thiện. 

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, hoàn thành tốt 

nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương.  

2.  Nguyên nhân đạt được kết quả 

2.1. Nguyên nhân khách quan 

- Thực hiện, đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước về phát triển nông 

nghiệp, nông dân, nông thôn, đặc biệt là chủ trương xây dựng nông thôn mới 

được nhân dân đồng tình hưởng ứng. Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của 

Huyện ủy - UBND huyện, sự giúp đỡ của các phòng, ban, ngành, đoàn thể. 

 - UBND xã đã quán triệt và thực hiện nghiêm túc các Nghị quyết, Chỉ thị 

của Đảng cấp trên. Cán bộ công chức UBND xã đoàn kết, thống nhất thực hiện 

nghiêm quy chế hoạt động, chủ động sáng tạo trong việc tổ chức triển khai thực 

hiện. Chính quyền từ xã đến thôn xóm nêu cao vai trò trách nhiệm, bám sát sự lãnh 

đạo, tranh thủ sự giúp đỡ, đầu tư của cấp trên và huy động tốt các nguồn lực xã hội. 

2. 2.Nguyên nhân chủ quan 

- Cán bộ, công chức UBND xã đoàn kết, thống nhất; từ xã đến cơ sở. 

Luôn coi trọng công tác phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng 

là nhiệm vụ then chốt, quốc phòng - an ninh là nhiệm vụ trọng yếu. Chăm lo xây 

dựng đội ngũ cán bộ có phẩm chất chính trị, trình độ và năng lực thực tiễn. Nêu 

cao tinh thần đấu tranh tự phê bình và phê bình, giữ vững kỷ cương trong lãnh 

đạo, điều hành. 

- Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội nâng cao chất lượng, 

hiệu quả hoạt động; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng 

Đảng, Chính quyền trong sạch, vững mạnh, xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết 

toàn dân; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân hưởng ứng các phong trào thi 
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đua yêu nước, các cuộc vân động, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 

chính trị của địa phương. 

* Những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân 

I. Hạn chế, khuyết điểm 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

còn hạn chế. Chuyển đổi cơ cấu kinh tế chậm; tổ chức sản xuất theo mô hình cánh 

đồng lớn chưa đạt hiệu quả cao. Công nghiệp - TTCN và ngành nghề trên địa bàn 

chậm phát triển. Thu ngân sách trên địa bàn nguồn thu thấp không ổn định.  

2. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn 

minh” ở một số thôn, xóm hiệu quả chưa cao. Thực hiện quy ước nếp sống văn 

hóa mới ở các thôn, xóm chưa đồng bộ.  

3. Việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của 

Nhà nước, nhiệm vụ cấp trên giao, một số thôn, xóm, tổ chức thực hiện chưa đạt 

hiệu quả, thiếu quyết liệt.  

4. Thực hiện cải cách hành chính còn chậm. Công tác quản lý điều hành của 

UBND có mặt còn yếu chưa hiệu quả. Việc kiểm tra, giám sát, đôn đốc thực hiện 

nhiệm vụ và giải quyết kiến nghị của nhân dân chưa kịp thời, có những nhiệm vụ tổ 

chức thực hiện còn chậm.  

5. Công tác quản lý đất đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất ngoài đồng 

thực hiện chưa đồng bộ. Tình trạng cán bộ và nhân dân vi phạm luật đất đai chưa được 

sử lý dứt điểm. 

II.  Nguyên nhân của hạn chế, khuyết điểm 

1. Nguyên nhân khách quan  

Thời tiết diễn biến phức tạp, mưa úng kéo dài gây lên ngập lụt ảnh hưởng 

đến sản xuất nông nghiệp vụ mùa của 02 năm liên tục không được thu hoạch. 

Năm 2018 dịch tả lợn tai xanh; năm 2019 Dịch tả lợn Châu Phi bùng phát trên 

địa bàn xã phải tiêu hủy 53.272kg. Ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19  gây thiệt 

hại lớn về kinh tế - xã hội, đời sống nhân dân.  

2. Nguyên nhân chủ quan  

- Năng lực lãnh đạo của tập thể UBND về phát triển kinh tế còn hạn chế. 

Công tác kiểm tra, giám sát chưa thường xuyên; hiệu quả kiểm tra, giám sát 

chưa cao. 

- Công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, nhất là các quy định của địa phương đến cán bộ, đảng viên 

và nhân dân ở cơ sở còn hạn chế. 
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- Trình độ, năng lực của một số cán bộ, công chức còn hạn chế, chưa đáp 

ứng yêu cầu. Một số công chức thiếu tính tiền phong gương mẫu, làm giảm lòng 

tin đối với quần chúng nhân dân. 
 

Phần thứ hai 

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5 NĂM 2021-2025 
 

Giai đoạn 2021 - 2025 tình hình kinh tế thế giới tiếp tục diễn biến phức 

tạp, khó lường, trong khi đó kinh tế trong nước vẫn còn nhiều khó khăn, tiềm ẩn 

rủi ro, đặt ra nhiều thách thức cho quá trình phát triển bền vững, trong đó có 

diễn biến phức tạp của đại dịch COVID-19 còn kéo dài. Do đó, nhiệm vụ đặt ra 

trong giai đoạn  2021-2025 là rất nặng nề. Với những thành tựu đã đạt được là 

tiền đề quan trọng giữ vững ổn định chính trị - xã hội, đưa xã nhà tiếp tục ngày 

một phát triển. 

 Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025 sẽ có nhiều thuận 

lợi, nhưng cũng sẽ gặp rất nhiều khó khăn, thách thức; điểm xuất phát và mặt 

bằng chung của nền kinh tế thấp, sức cạnh tranh chưa cao. Kết cấu hạ tầng cơ sở 

chưa đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong thời kỳ mới. Trình độ dân trí còn thấp, 

chưa đồng đều, năng lực trình độ của một bộ phận cán bộ công chức còn nhiều 

hạn chế. Cùng với những diễn biến phức tạp khó lường của khí hậu, thời tiết, 

dịch bệnh sẽ làm ảnh hưởng không nhỏ đến sự phát triển kinh tế -  xã hội và đời 

sống của nhân dân trong xã.  

I. MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN 

1. Mục tiêu chung. 

- Tăng cường hiệu quả điều hành, quản lý của bộ máy chính quyền, phát 

huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tạo 

bước phát triển mạnh, toàn diện về kinh tế - xã hội. Tiếp tục chỉ đạo, cụ thể hóa 

Nghị quyết đại hội đảng các cấp vào cuộc sống, thực hiện có hiệu quả các kế 

hoạch thực hiện chương trình công tác trọng tâm và nghị quyết chuyên đề của 

ban chấp hành đảng bộ khóa XXV, nhiệm kỳ 2020- 2025. 

- Tập trung xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021 và 

tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu năm 2025.  

- Đẩy mạnh phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, an ninh quốc phòng một 

cách bền vững và hiệu quả; tạo bước đột phá về phát triển công nghiệp, tiểu thủ 

công nghiệp, ngành nghề thương mại dịch vụ. Chú trọng phát triển kinh tế với 
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phát triển văn hóa xã hội, bảo vệ môi trường. Đảm bảo an sinh xã hội, giảm hộ 

nghèo; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân.                                                

- Nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo một cách toàn diện, hoàn thành 

chỉ tiêu giao quân hàng năm theo kế hoạch được giao. Giữ vững và ổn định về 

an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đầu tư, cải tạo nâng cấp hạ 

tầng cơ sở.    

2. Các chỉ tiêu cụ thể: 

2.1.Về kinh tế 

1. Giá trị sản phẩm trên 1ha đất trồng trọt 125 triệu đồng/năm  

2. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thủy sản 105 tỷ đồng /năm  

3. Giá trị sản xuất công nghiệp bình quân 80 tỷ đồng/năm (tăng 5%); dịch  vụ 

bình quân 65 tỷ đồng/năm(tăng 5%) 

4. Thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao. 

5. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 85  triệu đồng/người/năm 

2.2.Về xã hội 

6. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế 98% 

7. Giảm tỷ xuất sinh bình quân hàng năm 0,2%o 

8. Tỷ lệ hộ nghèo (không thuộc chính sách bảo trợ xã hội)  0.%. Học sinh 

tốt nghiệp THCS vào lớp 10 và các loại hình đào tạo đạt 95% trở lên; tỷ lệ lao động 

qua đào tạo đến năm 2025 đạt 80%. 

9.  Cán bộ, công chức đạt mức hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoàn 

thành tốt nhiệm vụ trở lên.  

2.3. Về môi trường 

10.  Tỷ lệ dân số sử dụng nước sạch đạt 98% trở nên 

11. Tỷ lệ thu gom và sử lý rác thải đạt 95% 

2.4. Về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh 

12. 100% thôn, đạt nông thôn mới nâng cao;  

13.  Xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao năm 2021; đạt NTM kiểu mẫu 

năm 2025.  

.2.5. Về Quốc phòng - an ninh 

14. Tăng cường củng cố Quốc phòng - An ninh, giữ vững an ninh chính 

trị trật tự an toàn xã hội. 

15.  Hàng năm hoàn thành chỉ tiêu giao quân đảm bảo chất lượng, an toàn, 

đúng luật. 

II. NHỮNG NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM 5 NĂM ( 2021-2025) 
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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 thể ảnh hưởng kéo dài trong 

những năm đầu của giai đoạn kế hoạch 2021-2025, tác động đến mọi mặt của 

kinh tế - xã hội, sức khỏe của nhân dân. Do đó yêu cầu các cơ sở 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 với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”, 

không được chủ quan, lơ là, ứng phó với các diễn biến của dịch với cách làm 

chủ động, sáng tạo, vừa đảm bảo phát triển kinh tế, vừa sẵn sàng chống dịch 

trong tất cả các cơ quan, doanh nghiêp và trong cộng đồng dân cư; coi việc đảm 

bảo an toàn với dịch bệnh là cơ sở để phát triển kinh tế - xã hội. 

2. Phát triển kinh tế 

Tập trung lãnh đạo phát triển nông nghiệp, nông thôn theo hướng công 

nghiệp hóa - hiện đại hóa. Phát triển sản xuất nông nghiệp - thủy sản, đẩy mạnh 

chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, gắn với thị 

trường. Tăng cường ứng dụng khoa học kỹ thuật, cơ giới hóa các khâu trong sản 

xuất nông nghiệp. Khuyến khích đầu tư máy móc vào sản xuất: máy gặt, máy cày 

bừa công suất lớn, máy cấy, đưa các loại giống cây, con có năng suất và giá trị kinh 

tế cao, để tăng giá trị sản phẩm/ha canh tác. Phát triển nông nghiệp, thủy sản, gắn 

với mở rộng thị trường tiêu thụ, phát triển dịch vụ, chợ nông thôn. Đổi mới và nâng 

cao hiệu quả hoạt động của Ban Nông nghiệp xã. 

Đẩy mạnh công tác quy hoạch, quản lý và sử dụng đất đai có hiệu quả.  

Chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp. Phát triển chăn nuôi gia súc, gia 

cầm theo mô hình trang trại, tăng cường công tác vệ sinh môi trường, phòng dịch 

đảm bảo an toàn, không để dịch bệnh xảy ra. Nâng cao chất lượng hoạt động của 

HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, đảm bảo tốt dịch vụ nước, cung 

ứng vật tư, giống cây trồng, con nuôi, cho phát triển sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, 

đầu tư, cải tạo hệ thống thủy nông, thủy lợi, chủ động thực hiện tốt công tác phòng 

chống lụt bão theo phương châm 4 tại chỗ, đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản của 

nhân dân. 

Tăng cường công tác quản lý và sử dụng đất đai, đồng thời kiên quyết xử 

lý đối với những trường hợp sử dụng đất vi phạm pháp luật.    

Chú trọng phát triển các ngành nghề chủ yếu như: công nghiệp cơ khí và 

gia công kim loại, chế biến gỗ, sản xuất vật liệu xây dựng, may công nghiệp.  
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Tập trung đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng trên cơ sở quy hoạch xây dựng 

nông thôn mới. Sử dụng có hiệu quả nguồn vốn dự án đầu tư phát triển của 

Trung ương, tỉnh, huyện, đồng thời huy động các nguồn lực của các Công ty, 

Doanh nghiệp, của con em địa phương. Tập trung các công trình trọng điểm 

như: Mở rộng và nâng cấp tuyến đường giao thông từ thôn, xóm ra cánh đồng. 

Các công trình phúc lợi: Công trình nước sạch và vệ sinh môi trường. Tập trung 

chỉ đạo thực hiện các giải pháp, biện pháp quản lý thu, chi ngân sách; thực hành 

tiết kiệm chống lãng phí để đầu tư cho phát triển kinh tế. Phấn đấu thu ngân sách 

từ hoạt động kinh tế trên địa bàn hằng năm đạt và vượt dự toán huyện giao. 

Đa dạng hóa các loại hình dịch vụ, tiếp tục cải tạo, nâng cấp Chợ Đền. 

Tạo điều kiện cho HTX sản xuất kinh doanh dịch vụ nông nghiệp, các hộ kinh 

doanh mở rộng kinh doanh, dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp, dịch vụ vật 

liệu xây dựng.  

3. Phát triển Văn hóa - Xã hội 

Nâng cao chất lượng hoạt động văn hóa thông tin, truyền thanh. Tiếp tục 

đẩy mạnh việc thực hiện cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn 

mới đô thị văn minh". Phấn đấu 95% gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa. Thực hiện 

tốt quy ước nếp sống văn hóa mới, trong việc cưới, việc tang, các lễ hội, các 

sinh hoạt tôn giáo. Nâng cao chất lượng hoạt động Đài truyền thanh, tuyên 

truyền kịp thời các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến các tầng lớp 

nhân dân. 

Tuyên truyền trong quần chúng nhân dân thực hiện tốt pháp lệnh dân chủ 

ở cơ sở, phát huy dân chủ ở cơ sở. 

 Tiếp tục quán triệt, thực hiện tốt các chủ trương chính sách về phát triển giáo 

dục đào tạo, thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “đổi mới 

căn bản, toàn diện giáo dục - đào tạo”. Nâng cao chất lượng dạy và học, nhất là 

chất lượng mũi nhọn. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, khuyến học, khuyến tài. Tăng 

cường công tác giáo dục hướng nghiệp. Phấn đấu 95% học sinh tốt nghiệp THCS 

vào lớp 10 bằng các loại hình đào tạo. 

Nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe nhân dân, thực hiện tốt công tác y tế 

dự phòng, hạn chế thấp nhất dịch bệnh xảy ra. Giữ vững đơn vị đạt chuẩn quốc gia 

về y tế. Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác Dân số - KHHGĐ; công tác phòng 

chống HIV/AIDS. Vận động nhân dân sử dụng nước sạch đến năm 2025 đạt 100%. 

Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành dịch vụ thu gom, sử lý rác thải, đảm bảo 

tốt vệ sinh môi trường.  
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Thực hiện tốt các chính sách của Đảng, Nhà nước về an sinh- xã hội. Tăng 

cường đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Đề án 1956 của Chính phủ. Giải 

quyết việc làm, xóa đói giảm nghèo, phấn đấu đến năm 2025 không còn hộ nghèo. 

Đảm bảo thực hiện chế độ cho các đối tượng được hưởng BHXH, BHYT, chăm lo 

tốt hơn đối với các gia đình chính sách, người có công. Phấn đấu tỷ lệ người dân 

thâm gia BHYT đạt 98% trở lên.. 

4. Công tác Quốc phòng, an ninh 

1. Tăng cường công tác giáo dục quốc phòng nhằm nâng cao nhận thức, ý 

thức trách nhiệm của cán bộ, đảng viên và nhân dân về nhiệm vụ Quốc phòng - an 

ninh. Chăm lo xây dựng lực lượng DQTV, DBĐV, đảm bảo sẵn sàng chiến đấu. 

Hằng năm, hoàn thành chỉ tiêu gọi công dân nhập ngũ, đảm bảo số lượng và chất 

lượng, đúng luật, thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội. 

2. Đẩy mạnh phong trào quần chúng bảo vệ an ninh Tổ quốc, phong trào 

"tự quản - tự phòng - tự bảo vệ", mô hình phong trào “ 3 giỏi, 2 vững mạnh” về 

an ninh trật tự ở cơ sở,  xây dựng lực lượng Công an thực sự là nòng cốt trên các 

lĩnh vực an ninh, trật tự ở cơ sở. Tích cực tuyên truyền, vận động, kết hợp với 

các biện pháp quyết liệt ngăn chặn, giảm thiểu các tai tệ nạn xã hội trên địa 

bàn. Tuyên dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến. 

3. Nâng cao chất lượng tuyên truyền giáo dục pháp luật, công tác tiếp dân, 

công tác thanh tra, kiểm tra, giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công 

dân. Nắm chắc tình hình, chủ động giải quyết tốt các vụ việc phát sinh ngay từ 

cơ sở, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.  

5. Lĩnh vực văn phòng nội vụ.  

Tiếp tục thực hiện cải cách hành chính và kế hoạch đẩy mạnh công nghệ 

thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước; tiếp tục thực hiện cơ chế một 

cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính theo Nghị định của 

Chính phủ. Giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân đạt tỷ lệ 100% không có 

hồ sơ quá hạn.  

Thực hiện tốt cơ chế giao dịch “ Một cửa” tạo thuận lợi cho nhân dân 

trong giải quyết các thủ tục hành chính. Đẩy mạnh công tác phổ biến, tuyên 

truyền giáo dục Pháp luật, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành Pháp luật 

trong nhân dân. Đẩy mạnh việc thực hiện quy chế dân chủ phát huy quyền làm 

chủ của nhân dân, bằng sự hài lòng của người dân là mục tiêu phục vụ của cơ 

quan hành chính nhà nước. 
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Tham mưu cho UBND trong việc thực hiện nhiệm vụ, làm tốt công tác nội 

vụ. Thực hiện đầy đủ, kịp thời các báo cáo định kỳ cũng như đột xuất theo sự chỉ 

đạo của các cơ quan chức năng. 

Thực hiện tốt việc đăng ký và quản lý hộ tịch theo quy định của pháp luật. 

Nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của 

chính quyền. Chú trọng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đáp ứng yêu cầu 

nhiệm vụ, trình độ, năng lực chuyên môn.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

Căn cứ vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm giai đoạn 2021- 2025 

của Ủy ban nhân dân xã Trực Hưng. Để phấn đấu hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu 

kế hoạch đề ra, các cơ sở, các đoàn thể, căn cứ chức năng nhiệm vụ, xây dựng kế 

hoạch cụ thể, chi tiết cho 5 năm và hàng năm sát thực và phù hợp với đặc điểm 

tình hình của địa phương. Toàn thể cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân 

hãy nêu cao tinh thần đoàn kết, thống nhất về ý chí và hành động để tạo lên sức 

mạnh tổng hợp xây dựng quê hương xã Trực Hưng ngày một phát triển. 

Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025. UBND 

xã Trực Hưng trân trọng báo cáo./.  
 

 

Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- TT HĐND, TT UBND huyện; CHỦ TỊCH 
- BCH Đảng ủy;  
- Lưu VP.  
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