
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ CẨM MINH 

 

Số:  30  /UBND-VP 

V/v đăng ký thi đua 

 năm 2022 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Cẩm Minh, ngày 18  tháng 02 năm 2022  

 

                         Kính gửi: Ủy ban nhân dân huyện Cẩm Xuyên. 

Thực hiện Kế hoạch số 307 /KH-UBND ngày 10/02/2022 của UBND 

huyện Cẩm Xuyên về tổ chức phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2022; Nghị quyết số 19/NQ-HĐND ngày 29/12/2021 của 

HĐND xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 

2022. Ủy ban nhân dân xã Cẩm Minh . đăng ký các chỉ tiêu trọng tâm về phát 

triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng và các danh hiệu thi đua, hình thức 

khen thưởng như sau: 

1. Các chỉ tiêu chủ yếu 

- Phấn đấu mức tăng trưởng kinh tế đạt từ 9 đến 9,7%; tổng thu nhập toàn 

xã đạt 199.627 triệu đồng. 

- Thu nhập bình quân đầu người về lương thực đạt 1459 đến 1493 

kg/người/năm; thu nhập bằng tiền 44.5 triệu đồng/người/năm. 

- Tổng sản lượng lương thực quy thóc đạt từ 6548 đến 6.700 tấn.  

- Tập trung xây dựng cánh đồng mẫu lớn tại các thôn  đạt hiệu quả và bền 

vững. 

- Về chăn nuôi: Đàn gia súc tăng 13 đến 17%; đàn lợn tăng 10 -15%; đàn gia 

cầm tăng 20 -25%. Phấn đấu giá trị ngành chăn nuôi chiếm 45-50% thu nhập từ 

nông nghiệp. 

- Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi 15 ha; Sản lượng khai thác, đánh bắt 

đạt 50 tấn. 

- Giá trị thương mại dịch vụ phấn đấu đạt 30-35 tỷ đồng, chiếm 30-33% 

tổng giá trị sản xuất trong năm. 

 - Về trồng rừng, chăm sóc và bảo vệ 185 ha rừng sản xuất. Tăng cường 

công tác quản lý bảo vệ và phát triển rừng, tổ chức tuần tra thực hiện các biện 

pháp, giải pháp, kịp thời ngăn ngừa phòng chống các hành vi, vi phạm pháp 

luật về bảo vệ PCCCR. 

 2. Hạ tầng kỷ thuật và Công tác tài nguyên môi trường 

 - Tiếp tục tranh thủ sự hỗ trợ xi măng của cấp trên để xây dựng  đường bê 

tông nông thôn, bê tông nội đồng, kênh mương bê tông nội đồng, rãnh thoát 

nước, láng lề đường trục thôn. 

- Tất cả các công trình xây dựng cơ bản đều tuân theo quy hoạch đảm bảo hồ 

sơ thiết kế, kỷ thuật chất lượng đảm bảo tính lâu dài, theo tiêu chí quy hoạch xây 
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dựng nông thôn mới, đồng thời tổ chức giám sát chặt chẽ theo quy chế dân chủ cơ 

sở. 

 - Tăng cường công tác quản lý tài nguyên môi trường; xử lý giải quyết lấn 

chiếm, tranh chấp đất đai. Quản lý tốt công tác quy hoạch tổng thể và quy hoạch chi 

tiết đã được phê duyệt.   

- Thực hiện tốt công tác bảo vệ tài nguyên và môi trường, đẩy mạnh công tác 

phát triển quỹ đất nhằm tạo nguồn thu cho phát triển kinh tế và giải quyết đất ở cho 

nhân dân. Tổ chức kiểm tra chấn chỉnh công tác sử dụng đất đai đúng luật. 

- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ cho những hộ đủ điều kiện và có nhu cầu công nhận 

lại đất ở trước ngày 18/12/1980. 

- Tuyên truyền vận động nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, 

phân loại xử lý rác thải tại hộ gia đình. Chỉ đạo vận động di dời các gia trại 

chăn nuôi không hợp vệ sinh; Xây dựng chuồng trại chăn nuôi đảm bảo vệ sinh 

môi trường theo tiêu chí xây dựng khu dân cư mẫu. 

3. Công tác thu, chi ngân sách 

 Tăng cường công tác thu ngân sách thu đúng thu đủ các khoản thu theo 

nghị quyết HDNĐ xã giao. Thực hiện quản lý và điều hành chi ngân sách đảm 

bảo luật định; đồng thời thực hiện chi đúng quy định, phòng chống tham 

nhũng, lãng phí. 

Thực hiện tốt các chính sách cho vay của nhà nước như vốn vay hộ nghèo, 

giải quyết việc làm, vay phát triển sản xuất. 

4. Hoạt động văn hóa-giáo dục, y tế, dân số kế hoạch hóa gia đình 

  Tổ chức các hoạt động thiết thực chào mừng các ngày Lễ, Tết, các sự kiện 

chính trị quan trọng trong năm với tinh thần tiết kiệm, hiệu quả, tác động sâu 

rộng đến đời sống Nhân dân và cán bộ. Giữ vững và nâng cao chất lượng xã đạt 

chuẩn nông thôn mới. Ưu tiên đưa tin, tuyên truyền các chủ trương, chính sách 

của Đảng và Nhà nước liên quan đến xây dựng nông thôn mới, các mô hình 

làm ăn hiệu quả, thông tin thị trường. Thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng nông thôn mới; quan tâm đầu tư một số môn thể thao thế mạnh, 

thể thao quần chúng; tăng cường công tác quản lý gắn với xã hội hóa các hoạt 

động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao.  

  Giữ vững 8/8 thôn đạt làng văn hoá, 96% gia đình đạt gia đình văn hoá, 

46% gia đình thể thao, Cơ quan UBND xã đạt đơn vị văn hóa nông thôn mới. 

Phát huy hệ thống truyền thanh không giây của địa phương để đảm bảo công 

tác tuyên truyền các chủ trương chính sách đến với người dân. 

  Phát triển kinh tế đi đôi với giảm nghèo-việc làm bền vững; công tác đào 

tạo nghề theo địa chỉ gắn với giải quyết việc làm để chuyển dịch cơ cấu lao 

động. Thực hiện đầy đủ các chính sách đối với người có công, gia đình chính 

sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có thu nhập trung bình, đối tượng bảo trợ xã 

hội. Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn xã đến cuối năm 2022 xuống dưới 5%.  
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  Nâng cao chất lượng giáo dục, xây dựng đội ngũ nhà giáo có tính chuyên 

nghiệp cao. Tiếp tục giữ vững và phát triển chất lượng giáo dục toàn diện, chú 

trọng giáo dục mũi nhọn, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, thực hiện có hiệu 

quả các cuộc vận động trong giáo dục đào tạo. Tiếp cận các chương trình dự án, 

nguồn lực xã hội để xây dựng nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị giảng dạy cho 

các nhà trường. Giữ vững phổ cập tiểu học, phổ cập cho trẻ 5 tuổi, 100% số 

cháu đúng độ tuổi vào trường Mầm non, 100% số cháu 6 tuổi vào học lớp 1; tỷ 

lệ đậu tốt nghiệp các trường Tiểu học - THCS đạt 98% trở lên; xây dựng hoàn 

thiện các hạng mục về cơ sở vật chất để giữ vững danh hiệu trường chuẩn Quốc 

gia. 

   Nâng cao năng lực đội ngũ cán bộ y tế gắn với y đức, tăng cường công 

tác phòng chống, không để dịch bệnh xẩy ra, bảo đảm an toàn vệ sinh thực 

phẩm, thường xuyên đôn đốc kiểm tra các cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống. 

Chú trọng chất lượng khám, điều trị bệnh cho nhân dân, chăm sóc tốt sức khoẻ 

cho người cao tuổi. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu tại trạm y tế 

xã. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế theo lộ trình bảo 

hiểm y tế đạt trên 93%;  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác dân số KHHGĐ, tuyên truyền vận động nhân 

dân, đáp ứng đầy đủ các dịch vụ kế hoạch hóa gia đình, nâng cao chất lượng 

dân số. Tuyên truyền, vận động các cặp vợ chồng trong độ tuổi sinh sản thực hiện 

các biện pháp tránh thai. 

 5. Đẩy mạnh CCHC, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý chính quyền 

  Xây dựng chính quyền thực sự trong sạch vững mạnh, tiếp tục nâng cao 

hiệu quả vai trò trách nhiệm của người đứng đầu. Ứng dụng CNTT vào công tác 

quản lý nhà nước, tập trung nâng cao chất lượng “bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả”. Xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành. Tăng cường đào tạo bồi dưỡng đội ngũ 

cán bộ, công chức, bán chuyên trách có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, phẩm 

chất đạo đức tốt, ý thức trách nhiệm cao trong công việc, đáp ứng yêu cầu nhiệm 

vụ. Xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, áp dụng hệ thống quản lý chất 

lượng ISO trong cải cách hành chính. 

  Quan tâm công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời các đơn thư khiếu nại tố 

cáo của công dân, không để tồn đọng kéo dài và tình trạng đơn thư vượt cấp. 

6. Công tác quân sự địa phương và an ninh trật tự  

   Duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức triển khai thực hiện 

nghiêm túc, có hiệu quả thế trận quốc phòng, cơ sở an toàn làm chủ, sẵn sàng 

chiến đấu. Thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết, kế hoạch và các 

chương trình hành động của Đảng và nhà nước về “bảo vệ an ninh tổ quốc 

trong tình hình mới”. Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời giải quyết, tổ chức 

các đợt truy quét, tăng cường đấu tranh trấn áp các loại tội phạm, tệ nạn xã hội, 

tuyên truyền luật giao thông, các biện pháp phòng chống cháy nổ, phòng chống 
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cháy rừng.  Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn. Cùng với các 

ban ngành đoàn thể giữ vững, ổn định chính trị trên địa bàn, chuẩn bị lực lượng cho 

công tác PCCC - BVR, phòng chống bảo lụt, giảm nhẹ thiên tai... 

7. Nhiệm vụ xây dựng Nông thôn mới 

Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng Nông thôn mới luôn được xác 

định là nhiệm vụ trọng tâm và thường xuyên. Phấn đấu xây dựng 01 đến 02 khu 

dân cư kiểu mẫu cấp tỉnh. Bám sát quy hoạch tổng thể của xã, huy động nguồn 

lực từ nguồn xã hội hóa, tranh thủ sự giúp đỡ của doanh nghiệp, các cấp các 

ngành để đầu tư xây dựng đảm bảo kết cấu hạ tầng, công trình phúc lợi được 

đảm bảo bền vững như: trường học, các tuyến giao thông trọng yếu của xã. Tập 

trung rà soát, điều chỉnh, bổ sung quy hoạch sản xuất nông nghiệp và triển khai 

sản xuất theo quy hoạch. Tập trung xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, giữ 

vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn; đẩy mạnh công tác 

tuyên truyền, nâng cao nhận thức; phát huy vai trò chủ thể của người dân trong 

xây dựng NTM, tập trung huy động, lồng ghép, sử dụng hiệu quả các nguồn 

vốn để đáp ứng yêu cầu xây dựng NTM hiệu quả và bền vững. Phấn đấu xây 

dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao vào cuối năm 2022.    

2. Các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng: 

- Huân chương lao động hạng Nhì:    0 tập thể; 

- Huân chương lao động hạng Ba:     0 tập thể và 0 cá nhân; 

- Bằng khen Thủ tướng Chính phủ:   0 tập thể và 0 cá nhân; 

- Cờ thi đua cấp tỉnh:                         1 tập thể; 

- Tập thể lao động xuất sắc:               0 tập thể;  

- Bằng khen UBND tỉnh:                   01 tập thể và 02  cá nhân; 

- Chiến sỹ thi đua cơ sở:     05 cá nhân; 

- Giấy khen của Chủ tịch UBND huyện:         05 tập thể, 03cá nhân. 

- Lao động tiên tiến:      13 cá nhân. 

Vậy, Ủy ban nhân dân xã Cẩm Minh  đăng ký các chỉ tiêu trọng tâm về 

phát triển kinh tế - Xã hội, an ninh - Quốc phòng và các danh hiệu thi đua, hình 

thức khen thưởng năm 2022./. 

Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Phòng Nội vụ; 

- Lưu: VT, VPTK. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Văn Khiên  
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