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UỶ BAN NHÂN DÂN  

HUYỆN KIM ĐỘNG 

 

Số:       /CTr-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Kim Động, ngày      tháng 01 năm 2023 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG 

Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ 
 về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội,  

cải thiện môi trường kinh doanh năm 2023 
 

 

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi trường kinh 

doanh năm 2023; Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 của Hội đồng 

nhân dân huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023;  

Thực hiện Công văn số 145/SKHĐT-THQH ngày 13/01/2023 của Sở Kế 

hoạch và Đầu tư về việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị 

quyết 01/NQ-CP ngày 06/01/2023; 

Ủy ban nhân dân huyện ban hành Chương trình hành động thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh năm 2023 như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Mục đích 

- Tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 

06/01/2023 của Chính phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã 

hội, cải thiện môi trường kinh doanh năm 2023; Nghị quyết số 107/NQ-HĐND 

ngày 14/12/2022 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 

2023; Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND huyện về 

việc giao chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2023 gắn với phân công trách nhiệm 

cụ thể theo từng lĩnh vực, nhiệm vụ cho người đứng đầu cơ quan, đơn vị chủ trì, 

đơn vị phối hợp và thời gian hoàn thành. 

- Chương trình hành động là khung nhiệm vụ trọng tâm để các phòng, 

ban, ngành và UBND các xã, thị trấn tổ chức thực hiện kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2023. 

2. Yêu cầu 

- Quán triệt sâu sắc quan điểm chỉ đạo của Chính phủ, HĐND - UBND tỉnh, 

sự lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, HĐND huyện về mục tiêu, nhiệm vụ và giải 

pháp thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 tới các ngành, địa 

phương, đơn vị để tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả nhằm đạt kết quả cao nhất. 

- Triển khai đầy đủ, toàn diện, kịp thời các chỉ tiêu, mục tiêu, nhiệm vụ 

giải pháp chủ yếu theo Nghị quyết của Chính phủ, chương trình hành động của 
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Huyện ủy và Nghị quyết của HĐND huyện đã đề ra cần đạt được trong năm 

2023. Xác định rõ vai trò, trách nhiệm của các phòng, ban, ngành và UBND các 

xã, thị trấn trong việc triển khai thực hiện. 

- Các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn xây dựng chương trình, 

kế hoạch phải bám sát những mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu đã đề ra 

tại các nghị quyết của Chính phủ, Chương trình hành động của Huyện ủy, Nghị 

quyết của HĐND huyện. Xác định, lựa chọn nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, 

mang tính đột phá, có tác động trực tiếp đến nâng cao hiệu quả hoạt động của 

ngành, đơn vị mình; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2023. Thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát, bổ 

sung, cập nhật những chủ trương, nhiệm vụ mới đáp ứng yêu cầu và tình hình 

thực tiễn. Đề cao tinh thần chủ động, linh hoạt, đổi mới, sáng tạo, kỷ cương, gắn 

với trách nhiệm của tập thể và người đứng đầu bảo đảm đạt chất lượng, hiệu quả 

cao nhất. 

II. PHÂN CÔNG THEO DÕI, CHỈ ĐẠO, TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU VÀ CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ: 

(Chi tiết như phụ lục I kèm theo) 

III. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CỤ THỂ CÁC NGÀNH, LĨNH VỰC 

Ngoài các nhóm nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra trong Nghị quyết số 

01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính phủ; Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 

14/12/2022 của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, 

Quyết định số 1388/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND huyện về việc giao 

chỉ tiêu kế hoạch Nhà nước năm 2023, các cấp, các ngành và UBND các xã, thị 

trấn cần tập trung triển khai đồng bộ, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp sau: 

1. Về phát triển kinh tế 

* Phát triển công nghiệp 

- Triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển hạ tầng, đẩy mạnh thu 

hút đầu tư vào các cụm công nghiệp giai đoạn 2020 - 2025 và các Đề án, Kế 

hoạch thực hiện. Đẩy nhanh tiến độ GPMB Khu Công nghiệp số 5, khu công 

nghiệp DĐK, CCN Phạm Ngũ Lão-Nghĩa Dân chuẩn bị các điều kiện cần thiết 

để GPMB 3 cụm công nghiệp Kim Động, Đặng Lễ, Chính Nghĩa khi Thủ tướng 

Chính phủ cho phép chuyển đổi đất lúa; Lập, hoàn thành Đồ án công nhận đô thị 

loại V đối với xã Phú Thịnh - Thọ Vinh; hoàn thành lập quy hoạch chung đô thị 

Toàn Thắng - Nghĩa Dân, Phú Thịnh - Thọ Vinh. Kiểm tra chất lượng công trình 

xây dựng, công tác quản lý quy hoạch, trật tự xây dựng và cấp phép xây dựng 

trên địa bàn. Tiếp tục triển khai và hoàn thành quy hoạch khu dân cư mới xã 

Hiệp Cường 40ha, quy hoạch chi tiết xây dựng khu dân cư mới mới xã Nghĩa 

Dân, Toàn Thắng 10ha. 

- Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp theo hướng tăng tỷ 
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trọng các ngành chế biến, chế tạo và giảm tỷ trọng gia công, lắp ráp; tập trung 

thu hút phát triển một số ngành công nghiệp mũi nhọn, công nghệ mới, công 

nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế tạo gắn với công nghệ thông 

minh, chuyển đổi số để nâng cao năng suất, chất lượng. Đẩy mạnh xây dựng 

quan hệ liên kết giữa doanh nghiệp với các cơ sở đào tạo, giữa các doanh nghiệp 

có vốn đầu tư nước ngoài với các doanh nghiệp khác, tạo được sự gắn kết chặt 

chẽ và lan tỏa ảnh hưởng tích cực của các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước 

ngoài về quản trị doanh nghiệp, thị trường, công nghệ sản xuất... nâng cao hiệu 

quả hội nhập kinh tế quốc tế. 

- Tập trung huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ 

thuật, hạ tầng xã hội, giao thông để phát triển kinh tế - xã hội. Chủ động phương 

án tạo mặt bằng sạch, nguồn cung lao động và hạ tầng kết nối để thu hút các dự 

án đầu tư lớn. 

* Phát triển sản xuất nông nghiệp 

- Huy động nguồn lực đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo 

hướng hiện đại, hiệu quả, bền vững, khuyến khích phát triển nông nghiệp hữu cơ 

gắn với xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu; phát triển 

các vùng sản xuất tập trung quy mô lớn, đưa nhanh cơ giới hóa vào sản xuất; 

đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ sinh học vào sản xuất gắn với 

bảo quản, chế biến nông sản, gắn sản xuất với chế biến và tiêu thụ theo chuỗi giá 

trị trên cơ sở phát huy lợi thế của địa phương.  

- Thực hiện chuyển đổi 150ha đất trồng kém hiệu quả sang trồng các loại 

cây hàng năm, cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn. 

Phấn đấu năm 2023 giá trị thu được trên 1ha đất nông nghiệp đạt 225 triệu đồng; 

xây dựng thêm 03 mô hình chuyển đổi, mô hình ứng dụng công nghệ cao. Triển 

khai tốt công tác quản lý quy hoạch chăn nuôi, quy hoạch cơ sở giết mổ gia súc, 

gia cầm, hình thành vùng chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, đồng thời đầu tư 

xây dựng hệ thống xử lý chất thải đảm bảo theo quy định. Tổ chức triển khai 

thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách, đề án, dự án phát triển ngành nông 

nghiệp đã được duyệt. Đẩy mạnh xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

Triển khai hiệu quả Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP), năm 2023 

phấn đấu có ít nhất 03-05 sản phẩm OCOP đạt 3 sao trở lên. Tăng cường công 

tác xúc tiến thương mại, duy trì và phát triển các nhãn hiệu hàng hóa tập thể đối 

với các nông sản của huyện. Phấn đấu xã đạt chuẩn NTM nâng cao tăng 04 xã, 

03 xã nông thôn mới kiểm mẫu, 07 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu.  

* Phát triển mạnh thương mại, dịch vụ và đô thị 

- Triển khai hiệu quả các hoạt động xúc tiến thương mại trọng tâm trong 

năm 2023. Tích cực thu hút đầu tư phát triển các ngành dịch vụ, nhất là các dịch 

vụ chất lượng cao. Tiếp tục đầu tư xây dựng, cải tạo các thiết chế văn hóa, thể 

thao từ huyện đến cơ sở. Nâng cao chất lượng hoạt động các dịch vụ: Tài chính, 
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ngân hàng, bảo hiểm, bưu điện, viễn thông, y tế, logistics. Đẩy mạnh thực hiện 

Đề án: “Phát triển kinh tế vùng bãi gắn với phát triển du lịch” và Đề án phát 

triển thương mại- dịch vụ giai đoạn 2020-2025, định hướng đến năm 2030.  

- Hoàn thành các quy hoạch đô thi, quy hoạch chung cấp xã. Đẩy mạnh triển 

khai thực hiện Đề án phát triển đô thị huyện đến năm 2035. Phấn đấu tỷ lệ đô thị 

hóa đạt 29,4%. Tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý hoạt động xây dựng, quản 

lý nhà ở và thị trường bất động sản. 

- Huy động nguồn lực, lựa chọn hình thức đầu tư phù hợp để đẩy mạnh 

xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và đô thị, nhất là xây dựng hạ tầng giao thông 

và các công trình động lực tạo sự đột phá trong phát triển kinh tế - xã hội của 

huyện. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về chất lượng công trình, đảm 

bảo tiến độ, hiệu quả đầu tư xây dựng, không để xảy ra tình trạng mất an toàn 

trong thi công xây dựng và không để xảy ra sự cố công trình. 

- Tăng cường cung cấp trao đổi thông tin về quy hoạch phát triển công 

nghiệp, cụm công nghiệp, đặc biệt là các thông tin về mặt bằng các khu, cụm công 

nghiệp đang triển khai, các tiềm năng thế mạnh của địa phương, nguồn nhân lực, 

cơ sở hạ tầng, để hỗ trợ các doanh nghiệp, nhà đầu tư trong vùng tìm kiếm cơ hội 

đầu tư tại huyện. 

2. Về thu, chi ngân sách nhà nước, đầu tư phát triển 

- Tập trung khai thác tốt các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp 

thời vào ngân sách nhà nước, hoàn thành và vượt kế hoạch thu ngân sách năm 

2023. Mở rộng cơ sở thu, nhất là các nguồn thu mới; đưa ra các giải pháp nhằm 

tăng thu từ những ngành, những lĩnh vực không chịu nhiều ảnh hưởng bởi dịch 

Covid-19. Quyết liệt thực hiện các giải pháp chống thất thu. Phấn đấu tăng tỷ 

trọng các khoản thuế trực thu trong tổng thu ngân sách để nâng cao tính bền 

vững của nguồn thu ngân sách. Năm 2023 thu ngân sách trên địa bàn phấn đấu 

đạt 937,9 tỷ đồng. 

- Tăng cường quản lý thuế, chống thất thoát, gian lận và nợ đọng thuế. Tập 

trung thanh tra, kiểm tra trước đối với doanh nghiệp có rủi ro cao về thuế, không 

để doanh nghiệp lợi dụng chủ trương hỗ trợ doanh nghiệp của Nhà nước. Tổ chức 

thực hiện thành công Nghị quyết số 94/2019/QH ngày 26/11/2019 của Quốc hội 

về khoanh nợ tiền thuế, xoá nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người 

nộp thuế không còn khả năng nộp NSNN. Công khai thông tin các doanh nghiệp 

chây ỳ, không chấp hành pháp luật thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng. 

Công khai thông tin và chuyển danh sách các doanh nghiệp chây ỳ tiền thuế để 

kiến nghị đưa vào kế hoạch thanh tra, kiểm tra của năm 2023. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công ngay từ 

những ngày đầu năm. Khẩn trương thực hiện các bước chuẩn bị đầu tư dự án, 

thiết kế dự toán, đấu thầu; đền bù, giải phóng mặt bằng; huy động nhân lực, vật 

lực để triển khai thi công các dự án, nhất là các dự án trọng điểm của huyện. 
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3. Về quản lý đất đai, tài nguyên và môi trường 

- Rà soát, bổ sung Quy hoạch SDĐ giai đoạn 2021-2030; Xây dựng Kế 

hoạch sử dụng đất cấp huyện năm 2023. Thực hiện tốt công tác cấp giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất. Phấn đấu tỷ lệ thửa đất nông nghiệp sau dồn thửa đổi ruộng được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất đạt 72%; Tỷ lệ đất ở được cấp giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất đạt 82%. Phấn đấu hoàn thành đấu giá đất giãn dân tại các xã: 

Toàn Thắng, Vĩnh Xá, Đức Hợp, Vũ Xá, Chính Nghĩa, Đồng Thanh, Nghĩa Dân, 

Lương Bằng và các dự án do UBND huyện làm chủ đầu tư tại xã Toàn Thắng, 

Đồng Thanh, Chính Nghĩa, TT Lương Bằng. Nâng cao hiệu quả công tác ngăn 

ngừa ô nhiễm môi trường. Xử lý triệt để các cơ sở gây ô nhiễm môi trường 

nghiêm trọng, tăng cường kiểm tra, giám sát các cơ sở phát sinh chất thải lớn, 

các cơ sở là điểm nóng về ô nhiễm môi trường. 

- Giám sát, quản lý chặt chẽ các hoạt động khai thác sử dụng các nguồn tài 

nguyên của các tổ chức, cá nhân. Xử lý nghiêm hoặc kiến nghị xử lý kịp thời đối 

với các trường hợp vi phạm. Năm 2023 phấn đấu tỷ lệ các cụm công nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường đạt 95%; Tỷ lệ chất thải 

nguy hại phát sinh từ hoạt động sản xuất, kinh doanh dịch vụ, làng nghề phải được 

thu gom, xử lý đạt quy chuẩn đạt 96%; Tỷ lệ xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa 

bàn huyện đạt 87%; Tỷ lệ phân loại, xử lý rác hữu cơ tại hộ gia đình đạt 80%. 

4. Về văn hóa - xã hội 

- Rà soát, xây dựng các Đề án và hoàn thành việc hợp nhất các tiểu học, 

THCS theo kế hoạch. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất kỹ thuật cho các cơ sở giáo 

dục đào tạo nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo. 

Triển khai các Đề án: “Nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo giai đoạn 2020 - 

2025”. Tiếp tục đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý cơ sở giáo dục 

phổ thông đáp ứng yêu đổi mới chương trình, sách giáo dục phổ thông mới. Tỷ lệ 

giáo viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ đào tạo chuyên môn phấn đấu đạt 

82,7%. Tuyển dụng, bố trí, sắp xếp đội ngũ giáo viên Tiểu học đủ, đảm bảo dạy học 

theo chương trình giáo dục phổ thông mới theo lộ trình. Đẩy mạnh công tác xã hội 

hóa huy động các nguồn lực để phát triển giáo dục và đào tạo. Huy động và sử dụng 

hiệu quả các nguồn lực trong xã hội để phát triển mạng lưới trường, lớp, nâng cấp cơ 

sở vật chất, bổ sung đồ dùng, trang thiết bị dạy học theo hướng chuẩn hóa, hiện đại 

hóa, nhất là việc đảm bảo đủ trang thiết bị dạy học môn Tin học, Ngoại ngữ; sách 

giáo khoa cho học sinh lớp 3, lớp 7 năm học 2022-2023 theo chương trình giáo dục 

phổ thông mới 2018. Xây dựng thêm 03 trường học đạt chuẩn Quốc gia. 

- Tổ chức tốt các hoạt động tuyên truyền, cổ động văn hóa, văn nghệ, thông 

tin, thể dục, thể thao chào mừng các ngày lễ lớn của đất nước, của tỉnh, huyện. 

Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa, thể thao và thông tin, truyền 

thông gắn với xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, nâng cao mức hưởng thụ 
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văn hóa của nhân dân. Nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào "Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”; phòng chống bạo lực gia đình và học đường, 

bảo vệ môi trường và tiếp tục thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc 

tang và lễ hội. Tỉ lệ làng văn hóa: 100% ; Tỉ lệ gia đình văn hóa: 95,8%. Nâng 

cao chất lượng hoạt động của các loại hình văn hóa, văn nghệ. Đẩy mạnh phát 

triển phong trào thể thao quần chúng cả về bề rộng và chiều sâu, nâng cao thể 

thao thành tích cao. Triển khai, thực hiện có hiệu quả các Chương trình, đề án về 

bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hóa, di tích lịch sử văn hóa gắn với phát triển 

du lịch; phát triển và nâng cao hệ thống thiết chế văn hóa, thể dục, thể thao.  

- Đổi mới và nâng cao chất lượng giáo dục nghề nghiệp, chú trọng phát 

triển nhân lực có kỹ năng nghề, đào tạo, đào tạo lại, chuyển đổi nghề nghiệp cho 

người lao động thích ứng với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Tỷ lệ lao 

động qua đào tạo (so với tổng số lao động) phấn đấu đạt 52,47%, tạo việc làm 

mới khoảng 2.000 lao động. Tiếp tục thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, 

hạn chế tái nghèo. Thực hiện công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 

theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều giai đoạn 2021 - 2025. Tỷ lệ hộ nghèo giảm 

còn 1,5%. Tạo mọi điều kiện cho người nghèo tiếp cận thuận lợi các dịch vụ xã 

hội cơ bản. Tăng cường huy động, vận động các nguồn lực, nhất là nguồn lực xã 

hội hóa giảm nghèo bền vững, ưu tiên nguồn lực thực hiện chính sách đối với 

các địa phương còn nhiều khó khăn; các nhóm đối tượng: hộ nghèo thuộc chính 

sách ưu đãi, người có công, hộ nghèo thuộc chính sách bảo trợ xã hội, hộ nghèo 

có người ốm đau dài hạn,...hướng tới mục tiêu “không để ai bị bỏ lại phía sau”. 

- Tăng cường phát huy công tác phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, đặc 

biệt dịch bệnh Covid-19 và bệnh bạch hầu... Nâng cao chất lượng khám và điểu 

trị của các cơ sở y tế, giảm tỷ lệ bệnh nhân chuyển tuyến trên. Duy trì 100% số 

xã đạt chuẩn quốc gia về y tế (theo chuẩn giai đoạn đến 2020). Tiếp tục đổi mới 

phong cách, thái độ phục vụ của cán bộ y tế hướng tới sự hài lòng của người 

bệnh. Tiếp tục vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Phấn đấu tỷ lệ bao 

phủ BHYT đạt 93,8%; Tỷ lệ người dân tham gia BHXH  đạt 40%. Cải cách thủ 

tục hành chính trong công tác khám, chữa bệnh BHYT, tạo điều kiện thuận lợi 

nhất cho người có thẻ BHYT trong sử dụng dịch vụ. Tăng cường công tác kiểm 

nghiệm thuốc, mỹ phẩm. Đẩy mạnh công tác thanh, kiểm tra về bảo vệ môi 

trường tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn huyện. Tiếp tục thực hiện lộ 

trình tính đúng tính đủ giá dịch vụ y tế gắn với lộ trình bảo hỉểm y tế toàn dân; 

tăng cường phân cấp, tự chủ gắn với trách nhiệm giải trình, công khai, minh 

bạch. Thực hiện tốt chương trình mục tiêu quốc gia về dân số KHHGĐ, đảm bảo 

duy trì mức độ tăng dân số tự nhiên dưới 1%/năm và duy trì tỷ lệ mất cân bằng 

giới tính khi sinh ở mức 112,8 nam/100 nữ. Chăm sóc tốt sức khỏe bà mẹ, trẻ 

em, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng trẻ em. 

5. Về cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số, 
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nền kinh tế số và xã hội số gắn với tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, bảo đảm an 

toàn thông tin, an ninh mạng; xây dựng Trung tâm điều hành thông minh IOC. 

Tăng cường sử dụng chữ ký số chuyên dùng. Tăng cường công tác đảm bảo an 

toàn thông tin trên môi trường mạng trong các cơ quan nhà nước. Thực hiện gửi, 

nhận văn bản điện tử có chữ ký số chuyên dùng qua mạng và trên hệ thống quản lý 

văn bản và điều hành giữa các cơ quan, đơn vị theo đúng quy định.  

6. Về quốc phòng, an ninh 

- Xây dựng lực lượng vũ trang vững mạnh về chính trị, tư tưởng, đạo đức 

và tổ chức, tinh thông chuyên môn, tinh nhuệ nghiệp vụ. Xây dựng lực lượng 

dân quân tự vệ, dự bị động viên đủ số lượng và có chất lượng tốt. Thực hiện 

nghiêm nề nếp, chế độ sẵn sàng chiến đấu, tập luyện thành thục các phương án, 

kế hoạch tác chiến, kế hoạch phòng, chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn, phòng 

chống cháy nổ. Tiếp tục thực hiện Đề án xây dựng công trình trong Khu vực 

phòng thủ huyện giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2035; kết hợp giữa 

phát triển kinh tế xã hội gắn với quy hoạch các công trình Quốc phòng trên địa bàn 

huyện thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. 

- Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phòng ngừa, phát hiện và đấu 

tranh với các loại tội phạm và các hành vi vi phạm pháp luật; kiềm chế sự gia 

tăng của các loại tội phạm.Tập trung thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm 

an ninh, trật tự, an toàn xã hội, an toàn thông tin mạng, đấu tranh hiệu quả với 

tội phạm công nghệ cao; bảo đảm an toàn phòng chống cháy nổ. Tiếp tục đổi 

mới xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh. 

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Thủ trưởng các phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn 

Căn cứ nhiệm vụ tại Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 06/01/2023 của Chính 

phủ về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu phát triển kinh tế xã hội, cải thiện môi 

trường kinh doanh năm 2023; Nghị quyết số 107/NQ-HĐND ngày 14/12/2022 

của HĐND huyện về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; Quyết định 

số 1388/QĐ-UBND ngày 15/12/2022 của UBND huyện về việc giao chỉ tiêu kế 

hoạch Nhà nước năm 2023: 

- Xây dựng Kế hoạch chi tiết, tập trung chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh 

hoạt, hiệu quả các giải pháp trong chương trình hành động đề ra, chịu trách 

nhiệm toàn diện trước UBND huyện về việc triển khai chương trình hành động 

này theo chức năng, nhiệm vụ được giao. 

- Thường xuyên kiểm tra, giám sát tiến độ và kết quả thực hiện. Tăng 

cường sự phối hợp triển khai thực hiện giữa các phòng, ban, ngành, UBND các 

xã, thị trấn và các tổ chức đoàn thể để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm 

vụ, giải pháp về phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 đề ra. 

- Định kỳ hằng tháng (hoặc đột xuất khi có yêu cầu) báo cáo đánh giá kết 
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quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, các nhiệm vụ được giao 

trong chương trình hành động này; những khó khăn, vướng mắc; đề xuất, kiến 

nghị gửi về UBND huyện qua phòng Tài chính - KH. 

2. Chế độ báo cáo 

Phòng Tài chính - KH chủ trì, phối hợp với các phòng, ban, ngành và 

UBND các xã, thị trấn định kỳ tổng hợp, báo cáo UBND huyện theo quy định. 

Trên đây là Chương trình hành động thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế 

- xã hội, cải thiện môi trường kinh doanh năm 2023 yêu cầu các phòng, ban, 

ngành, đoàn thể huyện và UBND các xã, thị trấn căn cứ tình hình thực tế xây 

dựng Kế hoạch hành động của ngành, địa phương mình và tổ chức thực hiện 

nghiêm túc Chương trình hành động này./. 
 

Nơi nhận: 

- UBND tỉnh; 
- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 
- Ban Thường vụ Huyện ủy; 
- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn;  
- Lưu: VT, TCKH. 
 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Bùi Văn Phúc 
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THÔNG TIN NƠI NHẬN VĂN BẢN 

 

 - UBND tỉnh; 

- Sở Kế hoạch và Đầu tư; 

- Ban Thường vụ Huyện ủy; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- UBND tỉnh; 
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