
 
 

 

KẾ HOẠCH 

Thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 

phường Nguyễn Thị Minh Khai năm 2022 

 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

 1. Mục đích 

- Khai thác có hiệu quả tiềm năng, thế mạnh của phường nhằm đẩy mạnh 

phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng - an ninh, đảm 

bảo phát triển kinh tế bền vững và thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. 

- Hoàn thành và vượt các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội theo Quyết 

định số 3099/QĐ-UBND ngày 16/12/2021 của Ủy ban nhân dân thành phố Bắc 

Kạn về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và Nghị 

quyết số 132/NQ-HĐND ngày 30/12/2021 của HĐND phường về nhiệm vụ và 

giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh 

phường Nguyễn Thị Minh Khai năm 2022. 

2. Yêu cầu 

- Các  ngành, Đoàn thể, công chức phường, 17 tổ trưởng dân phố có trách 

nhiệm triển khai và phối hợp thực hiện nghiêm túc, đúng tiến độ, có chất lượng, 

hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ của Kế hoạch này. 

II. NỘI DUNG 

( Có biểu chi tiết kèm theo) 

III.TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Lãnh đạo UBND phường 

 - Có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp các ngành, đoàn thể, công chức, các 

tổ trưởng dân phố thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch. 

 2. Cán bộ, công chức, Trạm y tế, Công an phường, Đội thuế, MTTQ, 

các đoàn thể, tổ chức xã hội; Các Tổ trưởng dân phố 

 - Tổ chức thực hiện theo các nhiệm vụ đã được phân công tại Kế hoạch này. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc 

phòng – an ninh năm 2022 của UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai./. 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND thành phố (b/c); 

- Đảng uỷ, HĐND(b/c); 

- Lãnh đạo UBND phường (T/h);   

- Các ban, ngành, đoàn thể phường (P/h); 

- Công chức phường (T/h); 

Gửi bản giấy: 

- 17 Tổ dân phố; 

- Lưu: VP 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 
 

Phạm Ngọc Hải 
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Số:       /KH-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

P. Nguyễn Thị Minh Khai, ngày 13 tháng 01 năm 2022 



 

BIỂU XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG  

     THỰC HIỆN NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022 

( Kèm theo Kế hoạch số: 05/KH-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2022 của UBND phường Nguyễn Thị Minh Khai) 

 

Nội dung công việc Nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 

UBND 

chỉ đạo 

thực 

hiện 

Công 

chức 

thực 

hiện 

Đơn vị phối 

hợp  

thực hiện 

I. Đối với lĩnh vực kinh tế, x©y dùng, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường 

1. Sản xuất Nông nghiệp:   

1.1) Trồng trọt phấn đấu: 

  - Cây lúa cả năm: Diện 

tích 6ha, năng suất vụ xuân 

54 tạ/ha, vụ mùa 52 tạ/ha; 

sản lượng 32 tấn. 

 - Cây ngô cả năm: Diện tích 

2 ha, năng suất vụ xuân 45 

tạ/ha, vụ mùa 37 tạ/ha. 

- Rau, các loại đậu diện tích 

 

- Tăng cường phối hợp công tác tập huấn, áp dụng các 

biện pháp KHKT mới vào sản xuất. Làm tốt công tác 

phòng trừ sâu bệnh, dịch hại, công tác phòng chống đói 

rét cho cây trồng, vật nuôi. 

- Đưa các loại giống cây trồng có giá trị năng suất cao 

vào sản xuất. 

- Làm tốt công tác vệ sinh phòng chống dịch bệnh cho 

gia súc, gia cầm theo định kỳ.  

- Tăng cường trao đổi, hội thảo về các mô hình phát triển 

kinh tế có hiệu quả để rút kinh nghiệm, duy trì và nhân 

 

 

 

Chủ 

tịch, 

Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

 

 

Công 

chức Địa 

chính 

phụ trách 

nông 

nghiệp; 

cán bộ 

thú y 

 

 

 

 

Hội Nông 

dân, các tổ 

dân phố 



 

4 ha, năng suất 100 tạ/ha; sản 

lượng 40 tấn.  

1.2) Chăn nuôi  

- Tổng đàn Lợn: 1.236 con. 

Trong đó số con hiện có 384 

con; số con xuất chuồng: 852 

con. 

- Tổng đàn Gia cầm: 17.052 

con. Trong đó hiện có 7.479 

con; số con xuất chuồng 

9.573 con. 

rộng các mô hình. phường 

 

 

 

2. Đối với thu, chi ngân 

sách  

Thu ngân sách: 

2.085.000.000 đồng.  

 Chi ngân sách: 

5.547.300.000 đồng. 

- Thực hiện nghiêm Luật Ngân sách Nhà nước; quản lý 

chi ngân sách chặt chẽ, chủ động, tiết kiệm, đúng quy 

định và trong phạm vi dự toán được giao. Thực hiện 

đồng bộ các giải pháp thu ngân sách và chống thất thu 

ngân sách nhà nước. 

- Quản lý, theo dõi chặt chẽ, tăng cường khai thác các 

nguồn thu; tăng cường công tác kiểm tra thuế để chống 

thất thu và xử lý nợ thuế.  

- Đối với các nguồn quỹ từ Nhân dân đóng góp hàng năm 

thực hiện chi theo đúng quy chế, đúng mục đích mang lại 

Ông 

Phạm 

Ngọc 

Hải -  

Chủ 

tịch 

UBND 

 
 

 

 

 

Hội đồng 

tư vấn 

thuế 

  
 

- Đội thuế, 

các tổ trưởng 

dân phố. 

- Các đơn vị 

sử dụng 

ngân sách. 



 

hiệu quả thiết thực và có ý nghĩa cao.  

3. Công tác quản lý đất đai, 

xây dựng, trật tự đô thị, vệ 

sinh môi trường 

- Thực hiện tốt phương châm Nhà nước và nhân dân 

cùng làm để đầu tư sửa chữa, nâng cấp nhà văn hoá, các 

công trình phúc lợi ở tổ dân phố. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai. 

- Tuyên truyền, nhắc nhở nhân dân thực hiện đúng quy 

chế quản lý đô thị trên địa bàn và nghiêm túc xử lý các 

trường hợp vi phạm. 

- Hộ dân được sử dụng nước sạch đạt 100%. 

- Tỷ lệ thu gom rác thải đô thị đạt 100%. 
 

 

 

Ông 

Phạm 

Ngọc 

Hải -  

Chủ 

tịch 

UBND 

 

 

Công 

chức Địa 

chính, 

Địa 

chính 

xây dựng 

- đô thị 

 

 

Tổ quản lý 

Trật tự đô 

thị, các tổ 

trưởng dân 

phố 

II. Văn hóa - Xã hội, giáo dục và đào tạo, y tế - dân số và công tác phòng chống tệ nạn xã hội 

1, Văn hóa, văn nghệ, thể 

dục thể thao 

 *Thực hiện tốt công tác văn 

hoá, văn nghệ, TDTT, phong 

trào “ Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hoá”. 

- Tỷ lệ hộ gia đình đạt danh 

hiệu Gia đình văn hoá đạt: 

95%. 

- Tỷ lệ tổ dân phố đạt tiêu chí 

khu dân cư văn hoá đạt: 

75%. 

- Cơ quan đạt chuẩn văn hóa, 

 

- Tổ chức đăng ký ngay từ đầu năm đến từng hộ, tổ dân 

phố về các danh hiệu thi đua. 

- Tham gia đầy đủ các phong trào văn hóa, văn nghệ, thể 

dục, thể thao do địa phương và cấp trên tổ chức. 

- Thực hiện đầy đủ, hiệu quả, bảo đảm công khai, minh 

bạch các chính sách đền ơn đáp nghĩa, an sinh xã hội; 

Làm tốt công tác nhân đạo, cứu trợ, từ thiện. Đảm bảo 

triển khai thực hiện tốt quyền trẻ em; tiếp tục thực hiện 

 

 

 

Ông Võ 

Thành 

 Tín - 

Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

 

 

 

Công 

chức 

VHXH  

( phụ 

trách văn 

hóa, 

thông 

tin) 

 

 

 

Ban giảm 

nghèo, Mặt 

trận Tổ quốc 

Phường, các 

ngành, đoàn 

thể, các tổ 

dân phố, 

công chức 

chuyên môn. 



 

phường đạt chuẩn văn minh 

đô thị. 

*Làm tốt công tác chính 

sách, an sinh xã hội. 

các chính sách thúc đẩy bình đẳng giới; đẩy mạnh công 

tác phòng, chống tệ nạn xã hội. 

2, Công tác gi¶m 

nghÌo 

 Phấn đấu giảm 01 hộ nghèo 

so với tổng số hộ nghèo hiện 

có. 

- Làm tốt việc bình xét, phân loại hộ nghèo theo đúng 

tiêu chí. 

- Xây dựng các biện pháp, phương án cụ thể cho từng hộ 

để tạo điều kiện hỗ trợ về vay vốn, đầu tư phương tiện 

phục vụ cho sản xuất kinh doanh, học nghề, tìm việc làm 

vươn lên trong cuộc sống thoát, nghèo một cách bền 

vững... 

- Huy động tối đa các nguồn lực tài trợ hợp pháp từ các 

cấp, các ngành ở địa phương  tạo điều kiện hỗ trợ hộ 

nghèo có nơi ở ổn định, có phương tiện phục vụ cho sản 

xuất và việc làm, đảm bảo mức sống tối thiểu. 

- Thực hiện kế hoạch giảm nghèo giai đoạn 2021-2025; 

thực hiện tốt các giải pháp giảm nghèo; tạo nguồn vốn 

vay ưu đã để giải quyết việc làm.  

Lãnh 

đạo 

UBND 

Phường 

 

 

 

 

 

 

 

 

Công 

chức 

VHXH  

( Phụ 

trách 

LĐTBXH) 

  
 

 

 

 

Ban chỉ đạo 

giảm nghèo, 

Mặt trận Tổ 

quốc 

Phường, các 

ban, ngành, 

đoàn thể, các 

tổ dân 

phố,công 

chức chuyên 

môn 

3, Giáo dục và đào tạo: 
  - Hiệu UBND 



 

- Duy trì và giữ vững trường 

Tiểu học, trường Mầm non 

Nguyễn Thị Minh Khai đạt 

chuẩn Quốc gia mức độ I; 

làm tốt công tác phổ cập giáo 

dục các bậc học. Tỷ lệ huy 

động trẻ 6 tuổi vào lớp 1 đạt 

100 %; tỷ lệ học sinh hoàn 

thành chương trình tiểu học 

đạt 100%; tỷ lệ huy động học 

sinh hoàn thành chương trình 

tiểu học vào lớp 6 đạt 100%. 

- Xây dựng gia đình hiếu 

học, dòng họ hiếu học, cộng 

đồng học tập, xây dựng các 

mô hình gắn nhà trường, gia 

đình với xã hội để phát triển 

nâng cao chất lượng giáo dục 

- Quan tâm, tạo điều kiện để hỗ trợ đầu tư trang thiết bị, 

cơ sở vật chất cho trường Mầm non và Tiểu học Nguyễn 

Thị Minh Khai. Thực hiện tốt công tác xã hội hoá giáo 

dục ở cơ sở. 

- Phát hiện, bồi dưỡng, có hình thức  động viên khen 

thưởng kịp thời đối với cá nhân, tập thể làm tốt công tác 

giáo dục và những thầy, cô giáo, học sinh đạt thành tích 

cao trong giảng dạy và học tập. 

- Làm tốt phong trào: “Xây dựng trường học thân thiện, 

học sinh tích cực”. Tăng cường hoạt động của Hội Khuyến 

học, Trung tâm học tập cộng đồng; xây dựng xã hội học 

tập, làm tốt công tác xã hội hoá giáo dục. Phối hợp chặt 

chẽ giữa nhà trường - gia đình và xã hội trong việc giáo 

dục học sinh. 

- Trung tâm học tập cộng đồng của phường duy trì hoạt 

động theo kế hoạch. Thực hiện tốt các hoạt động khuyến 

học, khuyến tài, công tác xây dựng xã hội học tập.  

 

Ông Võ 

Thành 

 Tín - 

Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

trưởng 

trường 

Mầm 

non, 

Tiểu học 

NTMK. 

- Chủ 

tịch hội 

Khuyến 

học 

phường. 

Phường, Hội 

khuyến học, 

các tổ dân 

phố, Trung 

tâm học tập 

cộng đồng 



 

toàn diện. 

4, Y tế, dân số:    

- Thực hiện tốt công tác 

chăm sóc sức khoẻ cho Nhân 

dân, công tác vệ sinh an toàn 

thực phẩm, vệ sinh môi 

trường.  

- Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi 

suy dinh dưỡng xuống dưới 

12%. 100% trẻ em trong độ 

tuổi được uống Vitamin A. Tỷ 

lệ trẻ em trong độ tuổi đủ điều 

kiện được tiêm phòng các loại 

vắc xin trên 95%. 

- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 

1%; hạn chế người sinh con 

thứ 3. 
                          

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động, tư vấn, 

hướng dẫn nhân dân về công tác phòng, chống dịch 

bệnh, đặc biệt là dịch bệnh Covid-19. Triển khai đầy đủ,  

kịp thời các chương trình y tế đến người dân. 

- Thực hiện tốt công tác quản lý, giám sát về vệ sinh 

ATTP, vệ sinh môi trường. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân tự bảo vệ môi trường, 

tăng cường công tác kiểm tra giám sát vệ sinh môi 

trường. 

- Đảm bảo đầy đủ cơ sở vật chất của trạm y tế để phục 

vụ cho việc chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động đến mọi 

tổ chức, mọi người dân về pháp lệnh dân số, luật bảo vệ 

chăm sóc trẻ em, thực hiện tốt quy ước, hương ước ở tổ 

dân phố. Hạn chế người sinh con thứ 3.  

 

 

 

 

 

Ông Võ 

Thành 

 Tín - 

Phó 

Chủ 

tịch 

UBND 

  

 

 

 

 

Trạm 

trưởng 

Trạm y 

tế 

 

 

 

 

Ban DS - 

KHH gia 

đình; 

Các Tổ 

trưởng dân 

phố 

5, Phòng chống tệ nạn xã 

hội 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, kết hợp giữa gia 

đình và xã hội, giáo dục, giúp đỡ các đối tượng vi phạm 

pháp luật. Tổ chức tư vấn hướng dẫn cách chữa trị bệnh 

tật, giới thiệu công ăn việc làm, hỗ trợ vay vốn để hòa 

nhập cộng đồng, vươn lên làm người có ích cho xã hội. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trưởng 

công an 

phường 

 

Các cơ quan, 

đơn vị có 

liên quan  



 

-Tăng cường công tác quản lý, giáo dục, răn đe gọi hỏi 

đối tượng, công tác tuần tra, kiểm soát tấn công truy quét 

các tụ điểm có dấu hiệu, biểu hiện về ma tuý, mại dâm. 

Lãnh 

đạo 

UBND 

  

III. QUỐC PHÒNG – AN NINH CHÍNH TRỊ, TRẬT TỰ AN TOÀN XÃ HỘI 

 

 

1. Quốc phòng:      

          

- Làm tốt công tác quốc 

phòng quân sự địa phương, 

đảm bảo khám tuyển quân 

đạt 100% kế hoạch giao. 

Quân số huấn luyện dân quân 

đạt 100 %, kết quả huấn 

luyện 100% đạt yêu cầu. 

  

- Làm tốt công tác tuyên truyền về Luật nghĩa vụ quân 

sự, pháp lệnh DQTV, pháp lệnh DBDV đến nhân dân và 

lực lượng vũ trang của địa phương. 

- Quản lý thanh niên trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự, lực 

lượng dân quân, lực lượng dự bị động viên. 

-Phối hợp với các tổ chức, các ngành thể thực hiện tốt 

công tác chính sách hậu phương quân đội. 

- Đảm bảo xây dựng đúng, đủ các phương án, kế hoạch 

hoàn thành các nhiệm vụ và các tình huống xảy ra trong 

thời bình cũng như trong thời chiến. 

- Đảm bảo xây dựng lực lượng, kiện toàn các lực lượng 

phối hợp  thực hiện. 
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Phạm 

Ngọc 

Hải -  

Chủ 

tịch 

UBND 

  
 

 

 

 

 

Chỉ huy 

trưởng 

Quân sự 

 

 

 

BCH Quân 

sự phường, 

Thành viên 

Hội đồng 

NVQS, HĐ 

GDQPAN, 

MTTQ, các 

Đoàn thể, tổ 

trưởng dân 

phố. 



 

2. An ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội:               

- Giữ vững an ninh - chính trị 

và trật tự an toàn xã hội, làm 

giảm và hạn chế thấp nhất 

các vụ việc vi phạm pháp 

luật, tệ nạn xã hội. Không để 

xảy ra các điểm nóng về an 

ninh- trật tự. 
 

- Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh tổ 

quốc”. Thường xuyên củng cố, kiện toàn và phát huy 

hiệu quả của Ban bảo vệ dân phố, các tổ hoà giải ở tổ 

dân phố. 

 - Phối hợp, làm tốt công tác thăm nắm tình hình ở tổ 

dân phố để nắm bắt và giải quyết kịp thời các mâu thuẫn 

phát sinh trong nội bộ quần chúng nhân dân, không để 

xảy ra các điểm nóng về chính trị và đơn thư khiếu nại 

kéo dài, vượt cấp. 

- Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, công tác quản 

lý cư trú, quản lý đối tượng, quản lý ngành nghề kinh 

doanh có điều kiện về an ninh trật tự. 

-Thực hiện tốt các Nghị quyết liên tịch giữa công an với 

MTTQ và các tổ chức thành viên. 

 

 

 

 

 

 

 

Ông 

Phạm 

Ngọc 

Hải -  

Chủ 

tịch 

UBND 

Trưởng 

Công an 

Phường 

Công an 

Phường,các 

tổ dân phố, 

MTTQ, các 

Đoàn thể 

IV. CÔNG TÁC TƯ PHÁP, CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH 

1.Công tác tiếp nhận đơn 

thư, tiếp công dân 

 

-Đảm bảo công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư, tiếp 

công dân theo quy định của pháp luật, không để đơn thư 

 

Lãnh 

đạo 

UBND 

Công 

chức 

Văn 

phòng – 

thống kê, 

Cán bộ, 

công chức 

liên quan, 

các tổ chức, 

công dân 



 

tồn đọng kéo dài. Tư pháp 

2.Cải cách hành chính 

 

-  Cơ quan có cơ cấu công chức phù hợp với vị trí việc làm. 

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đảm bảo 

thực hiện các chỉ tiêu về sử dụng dịch vụ công trực tuyến 

cấp trên giao; chỉ số cải cách hành chính xếp loại loại tốt 

trở lên. 

- Xây dựng và ban hành đầy đủ các văn bản phục vụ 

công tác cải cách hành chính. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền về cải cách hành 

chính. 

- Các thủ tục hành chính được giải quyết đúng thời gian. 

Ông 

Phạm 

Ngọc 

Hải -  

Chủ 

tịch 

UBND 

Công 

chức 

chuyên 

môn 

Các tổ chức, 

công dân, 

Cán bộ, 

công chức 

liên quan 
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