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Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015; 

Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật tổ chức Chính phủ và Luật tổ chức 

chính quyền địa phương ngày 22 tháng 11 năm 2019; 

Sau khi nghe và thảo luận Tờ trình số 377/TTr-UBND ngày 14 tháng 12 

năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện đề nghị phê chuẩn nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội 

Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện. 

 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Hội đồng nhân dân huyện nhất trí với Tờ trình số 377/TTr-UBND 

ngày 14 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân huyện đề nghị phê chuẩn 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021 - 2025. 

1. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm 2016 - 2020 

Giai đoạn 2016 - 2020, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn thách thức, các 

cấp, các ngành và Nhân dân trong huyện đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, giành 

nhiều kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Kinh tế giữ vững ổn định, cơ cấu 

kinh tế chuyển dịch đúng hướng. Thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình 

quân 16,97%/năm; Thu nhập bình quân đầu người: 51 triệu đồng/người/năm. 
Công nghiệp, xuất khẩu đạt tốc độ tăng trưởng cao. Chương trình xây dựng 

nông thôn mới được triển khai mạnh mẽ, đồng bộ, tạo nhiều khởi sắc. Hạ tầng 

kinh tế - xã hội được đầu tư có trọng điểm, hiệu quả; bộ mặt đô thị, nông thôn 

đổi mới. Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ. An sinh xã hội đảm bảo, 

đời sống nhân dân được cải thiện. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn 

định, thế trận quốc phòng toàn dân được giữ vững. 

Tuy nhiên, quy mô kinh tế của huyện còn nhỏ, sức cạnh tranh của sản 

phẩm hàng hóa còn thấp. Dịch vụ chưa tạo được chuyển biến rõ nét trong cơ cấu 

kinh tế. Hạ tầng cơ sở chưa đồng bộ; công tác quy hoạch, quản lý đất đai, 

khoáng sản, bảo vệ môi trường... có mặt còn hạn chế. 

2. Phương hướng, mục tiêu và các chỉ tiêu chủ yếu 
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a) Phương hướng, mục tiêu tổng quát: 

Phát triển kinh tế bền vững trên cơ sở đảm bảo hài hòa giữa kinh tế với 

xã hội và bảo vệ môi trường. Đẩy mạnh công nghiệp hóa nông nghiệp, xây 

dựng nông thôn mới kiểu mẫu gắn với đô thị hóa theo hướng bền vững. Đẩy 

mạnh cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác 

chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp; nâng cao đạo đức công vụ, ý thức 

trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, vì nhân dân phục vụ. Làm tốt công 

tác giải phóng mặt bằng các dự án, xây dựng và hoàn thiện hệ thống hạ tầng 

theo hướng đồng bộ, tạo động lực thu hút đầu tư phát triển công nghiệp, thương 

mại, dịch vụ. Phát triển toàn diện các lĩnh vực văn hóa - xã hội, đảm bảo an 

sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Giữ vững quốc phòng - an ninh, trật 

tự an toàn xã hội. Phấn đấu đến năm 2030 huyện Lý Nhân cơ bản đạt tiêu chí 

đô thị loại IV. 

b) Các chỉ tiêu chủ yếu: 

1. Thu nhập bình quân đầu người đến năm 2025 đạt 82,6 triệu đồng/người 

2. Thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 13,5%/năm; năm 

2025 đạt 379,38 tỷ đồng 

3. Giá trị sản xuất nông nghiệp, thuỷ sản tăng bình quân 3,6%/năm, năm 

2025 đạt 2.582,76 tỷ đồng 

4. Giá trị sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tăng bình quân 

16,66%/năm, năm 2025 đạt 12.992,2 tỷ đồng 

5. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tăng bình quân 

10,3%/năm, năm 2025 đạt 7.346,65 tỷ đồng 

6. Tổng vốn đầu tư phát triển bình quân đạt 5.144,71 tỷ đồng/năm 

7. Số lao động được giải quyết việc làm mới đạt bình quân 3.000 

người/năm 

8. Tỷ lệ hộ nghèo (giảm đa chiều) bình quân: 17% (đến năm 2025 giảm từ 60 - 

68% so với tổng số hộ nghèo năm 2021). 

9. Tỷ lệ lao động qua đào tạo hết năm 2025 đạt 73%, trong đó có chứng 

chỉ đạt 57,5%; tỷ lệ lao động nông nghiệp/tổng lao động xã hội 27%. 

10. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng đến năm 2025 ở thể nhẹ 

cân giảm còn 8,8%, thể thấp còi giảm còn 12,4% 

11. Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch, nước hợp vệ sinh đến năm 2025 đạt 

100% (trong đó dùng nước sạch từ các nhà máy nước sạch tập trung đạt 90,5%) 

12. Tỷ lệ rác thải được thu gom đến năm 2025 đạt 98% (trong đó 90% 

được vận chuyển đi xử lý tại bãi rác tập trung của tỉnh, 8% xử lý tại chỗ theo 

phương pháp chôn lấp rác thải hữu cơ) 

13. Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế đến năm 2025 đạt 97%; tỷ lệ dân số 

trong độ tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội đến năm 2025 đạt 20,27% 
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14. Tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa bình quân hàng năm đạt 

90% (đến năm 2025 đạt 90,28%) 

15. Phấn đấu đến năm 2025, số trường học công lập do huyện quản lý đạt 

chuẩn quốc gia mức độ 2 là 50/66 trường = 75,76% (mầm non 17/22 trường = 

77,2%, tiểu học 20/22 trường = 90,9%, THCS 13/22 trường = 50,1%) 

16. Tỷ lệ đô thị hóa đến năm 2025 đạt đạt 36% 

17. Giảm tai nạn giao thông bình quân 5%/năm trở lên 

18. Số xã đạt xã nông thôn mới kiểu mẫu đến hết năm 2025 là 07/20 xã 

3. Một số nhiệm vụ và giải pháp chính: 

3.1. Tiếp tục đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng 

tích cực, xây dựng nền nông nghiệp chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu thị trường; 

chủ động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. Thực hiện Kết luận số 11-KL/HU 

29/9/2021 của Ban Thường vụ Huyện ủy về “tiếp tục thực hiện các Nghị quyết 

chuyên đề của Huyện ủy và Ban Thường vụ Huyện ủy khóa XXV về lĩnh vực 

nông nghiệp” . Thực hiện có hiệu quả chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất trồng lúa hiệu quả thấp theo quy hoạch được cấp thẩm quyền phê duyệt 

sang trồng rau - củ, cây ăn quả, nuôi trồng thủy sản có giá trị kinh tế cao, gắn 

đăng kí nhãn hiệu sản phẩm liên kết trong sản xuất, tiêu thụ, chế biến. Nghiên 

cứu, xây dựng vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung, quy mô lớn, tổ 

chức sản xuất nông nghiệp theo “chuỗi giá trị” với một số sản phẩm chủ lực; 

nhân rộng các mô hình đã có hiệu quả như: ứng dụng cây trồng mới, cánh đồng 

mẫu, bò sữa, bò thịt, mô hình nuôi cá sông trong ao... Phấn đấu giá trị sản xuất 

ngành nông nghiệp tăng bình quân 3,6%/năm, năm 2025 đạt 2.582,76 tỷ đồng; 

tổng sản lượng lương thực đạt bình quân 85.000 tấn/năm; giá trị sản xuất trên 

một đơn vị diện tích đạt bình quân 150 triệu đồng/ha/năm.  

Tiếp tục phát triển các mô hình hợp tác xã kiểu mới ít thành viên, tổ hợp 

tác để sản xuất nông nghiệp sạch, làm vệ tinh liên kết với các khu nông nghiệp 

công nghệ cao ở một số địa phương: Văn Lý, Nhân Nghĩa, Nhân Chính, Xuân 

Khê, Nhân Khang, T.T Vĩnh Trụ... Từng bước củng cố, nâng cấp hoàn thiện hạ 

tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp để thu hút các doanh nghiệp đầu tư trong 

lĩnh vực nông nghiệp công nghệ cao. Duy trì và phát triển hiệu quả Chương 

trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) tại một số địa phương: Hợp Lý, Hòa 

Hậu, Nguyên Lý, Công Lý... 

Tập trung chỉ đạo phát triển chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, các trang 

trại vừa, nhỏ,... gắn với chế biến, tiêu thụ và bảo vệ môi trường. Phấn đấu năm 

2025 tỷ trọng chăn nuôi chiếm 60% trong ngành nông nghiệp; tổng đàn trâu, 

bò đạt 9.125 con (trong đó bò thịt 8.500 con); tổng đàn lợn 181.900 con (trong 

đó lợn thịt là 157.500 con với sản lượng thịt hơi xuất chuồng 23.440 tấn); tổng 

đàn gia cầm đạt 1,235 triệu con với sản lượng thịt hơi xuất chuồng 2.905 tấn; 

diện tích nuôi trồng thủy sản đạt trên 1.650 ha với sản lượng 4.700 tấn. 
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Đẩy mạnh cơ giới hóa trong các khâu của sản xuất nông nghiệp với tỷ lệ 

100% diện tích được làm đất bằng máy; 60% diện tích gieo sạ; 100% diện tích 

lúa thu hoạch bằng máy gặt đập liên hoàn, 30% khâu chế biến.... Tỷ lệ lao động 

nông nghiệp trong tổng số lao động xã hội đến năm 2025 giảm còn 27%. Chuẩn 

bị tốt các phương án phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu bất 

thường. 

Chú trọng đào tạo nghề gắn với nhu cầu của doanh nghiệp; chuyển dịch 

mạnh lao động nông nghiệp sang lĩnh vực công nghiệp, dịch vụ. Nâng cao hiệu 

quả hoạt động của các HTX nông nghiệp, HTX kiểu mới; quan tâm đào tạo đội 

ngũ cán bộ quản lý hợp tác xã, tiếp tục phát triển đa dạng các loại hình hợp tác 

xã, các hiệp hội sản xuất, tạo điều kiện hỗ trợ kinh tế hộ phát triển; tăng cường 

công tác quản lý, phát triển nông nghiệp toàn diện.  

Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai đồng bộ các giải pháp xây dựng 

nông thôn kiểu mẫu gắn với đô thị hóa theo hướng bền vững. Huy động có hiệu 

quả các nguồn lực để xây dựng nông thôn mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh 

thần cho Nhân dân; thường xuyên rà soát, duy trì và nâng cao chất lượng các 

tiêu chí nông thôn mới của các xã đã được công nhận. Phấn đấu đến năm 2025, 

có 07 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu; thu nhập bình quân đầu người 

khu vực nông thôn gấp 1,5 lần so với năm 2020. 

3.2. Tập trung phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề. Ưu 

tiên phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp có chọn lọc, phấn đấu tốc độ 

tăng trưởng tăng bình quân 16,66%/năm, năm 2025 đạt doanh thu 12.992,2 tỷ 

đồng (giá so sánh năm 2010). 

Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11-NQ/TU, ngày 15/9/2021 của Ban 

chấp hành Đảng bộ tỉnh“về đẩy mạnh phát triển công nghiệp trọng tâm là công 

nghiệp công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, chế tạo và dịch vụ phát triển 

công nghiệp theo hướng hiện đại, bền vững giai đoạn 2021-2025, định hướng đến 

2030”.  

Triển khai xây dựng hạ tầng Khu Công nghiệp Thái Hà giai đoạn 2, tạo 

động lực và bước đột phá trong phát triển kinh tế huyện; đồng thời xúc tiến đầu 

tư mời gọi các doanh nghiệp đầu tư xây dựng hạ tầng các cụm công nghiệp: 

Thái Hà 75ha, Đức Lý 65 ha, Tiến Thắng 25ha theo đúng quy hoạch vùng 

huyện. Định hướng phát triển công nghiệp của huyện Lý Nhân là công nghiệp 

công nghệ cao hạn chế ô nhiễm môi trường, công nghiệp hỗ trợ, chế biến, công 

nghiệp phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn.  

Quan tâm xây dựng thương hiệu cho một số sản phẩm tiêu biểu, làng 

nghề truyền thống có thế mạnh như: dệt, may, chế biến nông sản, đồ gỗ... gắn 

với phát triển du lịch làng nghề. 

3.3. Tiếp tục phát triển đa dạng các loại hình du lịch, thương mại, dịch vụ. 

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng xã hội phấn đấu tăng 

bình quân 10,3%, năm 2025 đạt 7.346,65 tỷ đồng. 
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Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU ngày 

15/9/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh“về đẩy mạnh phát triển thương 

mại - dịch vụ trọng tâm là du lịch và logictics tỉnh Hà Nam giai đoạn 2021-

2025, định hướng đến năm 2030”. Đẩy mạnh thực hiện các quy hoạch, đề án 

phát triển du lịch. Thu hút đầu tư, phát triển hạ tầng, dịch vụ du lịch, nhất là 

Khu di lịch sử văn hóa cấp quốc gia đặc biệt Đền Trần Thương, Khu di tích 

lịch sử văn hóa cấp quốc gia Đền Bà Vũ, Khu tưởng niệm Nhà văn liệt sỹ Nam 

Cao, Khu tưởng niệm 32 cụ già và thanh thiếu niên Đức Bản... Tăng cường 

công tác quảng bá xúc tiến du lịch, liên kết tour, tuyến du lịch với các điểm 

đến du lịch trong và ngoài tỉnh; thúc đẩy phát triển mô hình du lịch cộng đồng 

tại các khu làng nghề truyền thống. Phát triển các siêu thị, trung tâm thương 

mại gắn với phát triển các khu đô thị, nhà ở mới.  

Quan tâm, khuyến khích các ngân hàng thương mại trên địa bàn mở rộng hoạt 

động để tăng cường các nguồn vốn phục vụ cho sản xuất, kinh doanh của doanh 

nghiệp, hộ gia đình. Hiện đại hóa mạng lưới bưu chính - viễn thông, nâng cấp hệ 

thống lưới điện phục vụ kịp thời nhu cầu sản xuất và sinh hoạt của Nhân dân.  

3.4. Triển khai thực hiện tốt Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 09/7/2021 của 

Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác 

quản lý thu, chi ngân sách nhà nước giai đoạn 2021-2025”. Khai thác mở rộng 

nguồn thu, tăng thu ngân sách và nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà 

nước. Thực hiện nghiêm công tác thu, chi đảm bảo theo quy định của Luật Ngân 

sách. Duy trì thu ngân sách với tốc độ tăng trưởng cao. Chi ngân sách tiết kiệm, 

hiệu quả. Thực hiện đồng bộ các chính sách nhằm khai thác hiệu quả các nguồn 

thu, đi đôi với tạo nguồn thu, nuôi dưỡng nguồn thu, đẩy mạnh khai thác nguồn 

thu từ thuế, phí, các nguồn thu từ đất.  

Phấn đấu tốc độ tăng thu cân đối ngân sách trên địa bàn tăng bình quân 

13,5%/năm, năm 2025 đạt 379,38 tỷ đồng. Quản lý tài chính theo hướng tăng tỷ 

trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên gắn với đẩy mạnh 

thực hiện cơ chế tự chủ đối với đơn vị sự nghiệp; sử dụng ngân sách hiệu quả, 

công khai minh bạch, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

3.5. Triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 

10/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

trong công tác quản lý sử dụng đất đai, khoáng sản giai đoạn 2021-2025”. Chỉ 

đạo triển công khai quy hoạch sử dụng đất đến năm 2030 của huyện (được 

UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1723/QĐ-UBND ngày 30/9/2021) và 

xây dựng kế hoạch sử dụng đất hằng năm. Quy hoạch và triển khai thực hiện các 

khu chăn nuôi tập trung xa khu dân cư để giảm thiểu ô nhiễm môi trường. Tiếp 

tục tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý sử dụng đất đai, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm, kể cả vi phạm trong việc không sản xuất (bỏ 

ruộng hoang) trên diện tích đất nông nghiệp đã được Nhà nước giao đất lâu dài 

theo quy định. 
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Tiếp tục làm tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, khoáng sản trên 

địa bàn. Chỉ đạo hoàn thành việc đăng ký đất đai, cấp đổi Giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất cho các cá nhân, tổ chức, hộ gia đình. Yêu cầu các doanh 

nghiệp đã được cấp phép khai thác sử dụng đúng mốc giới, đúng thiết kế, đúng 

quy hoạch... Phối hợp với các đơn vị có liên quan trong việc quản lý hoạt động 

khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, cảnh quan, di tích; phát hiện và 

kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép trên địa 

bàn. 

Tập trung đầu tư trang bị, phương tiện, đẩy mạnh công tác xã hội hóa việc 

thu gom, vận chuyển, xử lý rác tại các khu dân cư, tích cực tuyên truyền, vận 

động Nhân dân nâng cao ý thức bảo vệ, giữ gìn môi trường xanh, sạch, đẹp. 

Phấn đấu đến năm 2025 có 100% hộ dân được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ 

sinh (trong đó 90,5% số hộ dân được dùng nước sạch từ các nhà máy nước sạch 

tập trung) và 98% tỷ lệ rác thải được thu gom (trong đó 90% được vận chuyển đi 

xử lý, 8% xử lý tại chỗ theo phương pháp chôn lấp rác thải hữu cơ). Tiếp tục 

đôn đốc các hộ sản xuất trong làng nghề chấp hành tốt các quy định của pháp 

luật về bảo vệ môi trường làng nghề. Chỉ đạo đơn vị vận hành Trạm xử lý nước 

thải làng nghề dệt nhuộm xã Hòa Hậu và các khu đô thị duy trì hoạt động để xử 

lý nước thải theo quy định; thường xuyên cải tạo, nâng cao hệ thống kênh 

mương để đảm bảo việc tiêu, thoát nước trong khu dân cư. 

3.6. Công tác quản lý quy hoạch, quản lý trật tự xây dựng được xác định là 

nhiệm vụ trọng tâm gắn liền với công tác giải phóng mặt bằng các dự án nhằm 

tạo thuận lợi thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh. Chỉ đạo thực hiện 

công khai quy hoạch, quản lý quy hoạch, cấp phép xây dựng theo đúng quy 

định; thường xuyên kiểm tra phát hiện và xử lý kịp thời các trường hợp vi phạm. 

Tập trung thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 09/7/2021 của Ban 

Thường vụ Tỉnh ủy “về tăng cường sự lãnh đạo của đảng trong công tác 

GPMB phục vụ phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025”; Nghị quyết 

số 7-NQ/HU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Huyện ủy “về tăng cường 

lãnh đạo, chỉ đạo công tác giải phóng mặt bằng các dự án đầu tư  phát triển 

kinh tế - xã hội, nhất là Dự án Khu Công nghiệp Thái Hà”. Tiếp tục khai thác 

các nguồn lực, tập trung bố trí các nguồn vốn đầu tư xây dựng hạ tầng thiết yếu 

phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện. Phối hợp với các cấp, 

các ngành hoàn thiện các dự án: Mở rộng đường nối hai cao tốc Hà Nội - Hải 

Phòng với Cầu Giẽ - Ninh Bình; đường quốc lộ 38B; đoạn đầu tuyến đường 

ĐT.495B nối ĐT.491 đến ĐT.499 qua Khu Công nghiệp Thái Hà; hoàn thiện 

đoạn cuối đường ĐT.496; đường cứu hộ cứu nạn từ ĐT.491 đến đường nối hai 

cao tốc; các tuyến đường huyện: ĐH.06, ĐH.07, ĐH.10 và hệ thống đường trục 

xã, thôn; tiếp tục triển khai các dự án đầu tư hạ tầng các điểm du lịch: Đền Bà 

Vũ, Khu tưởng niệm Nhà văn - Liệt sĩ Nam Cao, Khu tưởng niệm 32 cụ già và 

thanh thiếu niên thôn Đức Bản, Khu di tích quốc gia đặc biệt Đền Trần 

Thương. 
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Tập trung thực hiện Nghị quyết số 16-NQ/TU của Ban chấp hành Đảng 

bộ tỉnh “về xây dựng và phát triển đô thị tỉnh Hà Namgiai đoạn 2021-2025, 

định hướng đến năm 2030”; Nghị quyết số 11-NQ/HU ngày 05/5/2021 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ huyện “về đẩy mạnh phát triển đô thị trên địa bàn 

huyện đến năm 2025, định hướng năm 2030” và xây dựng hạ tầng nông thôn 

mới, nhất là hạ tầng về giao thông gắn với xây dựng đô thị văn minh. Đẩy 

mạnh tốc độ đô thị hóa, phấn đấu đến năm 2025 đạt 36%, năm 2030 huyện Lý 

Nhân cơ bản đạt các tiêu chí của đô thị loại IV. Tập trung xây dựng, quy hoạch 

phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội của thị trấn Vĩnh Trụ, đô thị Nhân 

Mỹ, Hòa Hậu, Thái Hà, 3 cụm công nghiệp và các khu đô thị, nhà ở mới tại 

các xã, thị trấn theo chương trình phát triển đô thị tỉnh Hà Nam đến năm 2030 

và tầm nhìn đến năm 2050. Phấn đấu đến năm 2025, thành lập các thị trấn: 

Hòa Hậu, Thái Hà; chuẩn bị các điều kiện để thành lập thị trấn Nhân Mỹ. 

Chỉ đạo tập trung tháo gỡ vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ giải phóng 

mặt bằng các dự án trên địa bàn huyện, tạo động lực thúc đẩy phát triển công 

nghiệp, thương mại, dịch vụ. 

3.7. Đẩy mạnh công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hoá, gắn 

phát triển du lịch với bảo tồn, phát huy giá trị di sản văn hoá truyền thống. Tăng 

cường công tác quản lý nhà nước về du lịch và phát huy các giá trị tài nguyên để 

tạo bước đột phá trong phát triển du lịch tâm linh, du lịch nhân văn. Phấn đấu 

năm 2025 đón 150.000 lượt khách du lịch. 

Tiếp tục phát triển văn hóa, xây dựng con người Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững đất nước. Phát huy có hiệu quả chủ trương xã hội hóa 

trong hoạt động văn hóa, thể thao. Phấn đấu tỷ lệ gia đình đạt danh hiệu gia đình 

văn hóa năm 2025 đạt 90,28%; khu dân cư đạt danh hiệu văn hóa (theo Nghị 

định số 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ) bình quân 82,1%/năm. Tiếp tục quan 

tâm đầu tư nâng cấp, hoàn thiện và nâng cao chất lượng hoạt động của các thiết 

chế văn hóa, thể thao cơ sở. Nâng cao chất lượng thể thao ở cơ sở, phấn đấu đến 

năm 2025, số người tập thể thao thường xuyên đạt 33%, số gia đình thể thao đạt 

24,5%. 

Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của 

Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội. Duy trì hiệu 

quả hoạt động của hệ thống đài truyền thanh từ huyện đến cơ sở. 

3.8. Phát triển toàn diện giáo dục và đào tạo theo hướng chuẩn hóa, hiện 

đại hóa, dân chủ hoá, xã hội hoá và hội nhập quốc tế với trọng tâm thực hiện đổi 

mới chương trình sách giáo khoa. Quan tâm thực hiện tốt giáo dục hướng 

nghiệp, nhất là giáo dục hướng nghiệp ở các trường THPT để học sinh có nhận 

thức đúng đắn về nghề nghiệp, chọn được nghề phù hợp với bản thân, đồng thời 

đáp ứng được nhu cầu của xã hội, góp phần vào việc phân luồng và sử dụng hợp 

lý nguồn lao động. Chú trọng giáo dục nhân cách lý tưởng, kỹ năng sống, làm 

việc, duy trì chất lượng giáo dục phổ thông, giáo dục mũi nhọn. 
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Xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ về số lượng, 

đồng bộ về cơ cấu, chuẩn hoá về chuyên môn nghiệp vụ, đáp ứng yêu cầu 

chương trình giáo dục phổ thông mới và Luật Giáo dục năm 2019. Tiếp tục giữ 

vững và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục; đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, 

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

Tiếp tục thực hiện các đề án, mô hình về giáo dục; phát huy hiệu quả 

phong trào thi đua “Hai tốt” trường THCS Bắc Lý; củng cố, nâng cao chất 

lượng trường THCS chất lượng cao Nam Cao; từng bước nâng cao chất lượng 

trường THCS Văn Lý. Nâng cao chất lượng các trường chuẩn quốc gia, phấn 

đấu đến năm 2025 số trường học công lập do huyện quản lý đạt chuẩn quốc gia 

mức độ 2 là 50/66 trường = 75,76% (mầm non 17/22 trường = 77,2%, tiểu học 

20/22 trường = 90,9%, THCS 13/22 trường = 50,1%). 

3.9. Đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết việc làm, giảm nghèo bền vững. 

Thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia về việc làm, vay vốn giải quyết 

việc làm, tạo việc làm thêm, duy trì và mở rộng thị trường xuất khẩu lao động. 

Phát triển thị trường lao động gắn kết cung cầu lao động. Phấn đấu giải quyết 

việc làm mới cho 3.000 lao động/năm. 

Nâng cao chất lượng đào tạo nghề của Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - 

Giáo dục Thường xuyên huyện, gắn kết giữa đào tạo với nhu cầu của doanh 

nghiệp. Phấn đấu tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 73%, trong đó tỷ lệ lao động qua 

đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt 57,5%. 

Đảm bảo thực hiện tốt các chính sách đối với người có công với cách mạng, 

đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, huy động nguồn lực chăm lo đời sống vật 

chất cho người có công và thân nhân người có công. Triển khai thực hiện các 

Chương trình giảm nghèo bền vững, thực hiện các mô hình giảm nghèo, ổn định và 

nâng cao chất lượng cuộc sống cho người nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội. Phấn 

đấu tỷ lệ hộ nghèo năm 2025 giảm từ 60 - 68% so với tổng số hộ nghèo năm 2021. 

Triển khai thực hiện các chương trình, đề án chăm lo bảo vệ quyền lợi cho 

trẻ em, đối tượng bảo trợ xã hội. Thực hiện tốt chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm 

thất nghiệp, chính sách lao động tiền lương, công tác bình đẳng giới. 

3.10. Nâng cao chất lượng công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe Nhân dân. 

Thường xuyên quan tâm phối hợp với ngành Y tế để đầu tư cơ sở vật chất, trang 

thiết bị y tế tại các Bệnh viện tuyến huyện và các trạm y tế, góp phần nâng cao 

chất lượng hoạt động của mạng lưới y tế từ huyện đến cơ sở. Thực hiện có hiệu 

quả các chương trình mục tiêu y tế quốc gia, công tác khám chữa bệnh và phòng 

chống dịch bệnh, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho Nhân dân. 

Tăng cường công tác xã hội hóa về y tế; củng cố, nâng cao chất lượng và 

hiệu quả hoạt động y tế dự phòng, công tác dân số phát triển. Tăng cường công 

tác thanh kiểm tra trên các lĩnh vực y tế, hành nghề y dược tư nhân, vệ sinh an 

toàn thực phẩm. Đến năm 2025, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng ở trẻ em dưới 5 tuổi 

thể nhẹ cân còn 8,8%, thể thấp còi còn 12,4%. Tích cực tuyên truyền vận động 
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Nhân dân tham gia các loại hình bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội; phấn đấu đến 

năm 2025, tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 97%, tỷ lệ dân số trong độ 

tuổi lao động tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện đạt 20,27% . 

3.11. Thực hiện tốt nhiệm vụ quân sự - quốc phòng địa phương, giữ vững 

an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả 

công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, nâng cao tinh thần cảnh giác, ý thức 

trách nhiệm cho Nhân dân về công tác quốc phòng, an ninh. Chỉ đạo làm tốt 

công tác giáo dục quốc phòng toàn dân, bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an 

ninh cho các đối tượng. Hằng năm hoàn thành chỉ tiêu tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ. Đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện cho lực lượng vũ trang, kết 

hợp huấn luyện với hội thi, hội thao, chú trọng công tác kiểm tra, rút kinh 

nghiệm để nâng cao chất lượng tổng hợp và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực 

lượng vũ trang huyện. Kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng 

cố quốc phòng - an ninh, hoàn thành xây dựng công trình quân sự trong căn cứ 

chiến đấu, xây dựng tiềm lực trong khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc. 

Thực hiện tốt các chính sách hậu phương quân đội; đầu tư cơ bản hoàn thành các 

chỉ tiêu xây dựng công trình quốc phòng, căn cứ hậu cần – kỹ thuật khu vực 

phòng thủ. 

Chủ động nắm chắc, dự báo tình hình liên quan đến an ninh chính trị 

không để xảy ra vụ việc “đột xuất”, “bất ngờ”. Tổ chức tốt các đợt cao điểm tấn 

công trấn áp tội phạm và tệ tạn xã hội. Nâng cao hiệu lực công tác quản lý nhà 

nước về an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phấn đấu giảm tai nạn giao 

thông bình quân 5%/năm trở lên. Tiếp tục xây dựng lực lượng công an trong 

sạch, vững mạnh toàn diện, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự 

ngay từ cơ sở. 

3.12. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo Nghị quyết số 06-NQ/HU ngày 

31/12/2020 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân”. 

Tăng cường công tác đối thoại và duy trì nghiêm túc việc tổ chức tiếp công dân 

ở các cấp. Tập trung chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân, 

xác định đây là nhiệm vụ thường xuyên, thường trực của các đơn vị, địa phương 

để giữ vững ổn định tình hình, nhất là các vụ việc tồn đọng, kéo dài. Coi trọng 

đối thoại, hoà giải ở cơ sở, hỗ trợ, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động hoà giải 

để góp phần tích cực giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở.  

3.13. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, trách 

nhiệm đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện đến cơ sở, nhất là trách 

nhiệm của người đứng đầu; Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 17-NQ/TU 

ngày 15/9/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “về đẩy mạnh cải cách hành 

chính, trọng tâm là hiện đại hóa nền hành chính, hướng đến xây dựng chính 

quyền số, cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán 

bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu cơ quan, đơn vị, gắn với tăng 
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cường kỷ luật, kỷ cương hành chính giai đoạn 2021-2025”; Thực hiện Nghị 

quyết số 10-NQ/HU ngày 05/5/2021 của Ban chấp hành Đảng bộ huyện “về nâng 

cao năng lực, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức từ huyện 

đến cơ sở, trước hết là người đứng đầu”. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, 

điều hành của các cấp chính quyền, sự phối hợp với các tổ chức, doanh nghiệp 

và nhân dân trong công tác cải cách hành chính.  

 Triển khai, thực hiện có hiệu quả mô hình “Chính quyền thân thiện vì 

nhân dân phục vụ”. Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có số 

lượng, cơ cấu hợp lý, phù hợp vị trí việc làm, đủ trình độ, năng lực thi hành 

công vụ và phục vụ nhân dân. Tăng cường giáo dục, bồi dưỡng nâng cao ý thức, 

đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp, qua đó xây dựng văn hóa công sở và 

hình ảnh cán bộ, công chức, viên chức gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên 

nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, tận tình, thân thiện thông qua những việc làm cụ 

thể hàng ngày, trên mọi lĩnh vực công tác.  

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong quy trình xử lý công việc 

của cơ quan hành chính nhà nước, giữa các cơ quan hành chính nhà nước với 

các tổ chức, cá nhân; từng bước thực hiện việc tổ chức các hội nghị, cuộc họp 

không giấy tờ; kết nối, liên thông các hệ thống thông tin để các giao dịch của cơ 

quan hành chính nhà nước được thực hiện hoàn toàn trên môi trường điện tử; 

cung cấp hầu hết các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 trên Cổng Thông tin 

điện tử của huyện để phục vụ người dân và doanh nghiệp. Thực hiện thống 

nhất, đồng bộ nâng cao chất lượng hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết 

quả của huyện và kết nối với cấp xã. 

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giới thiệu kiến thức pháp luật 

về những chính sách mới góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật cho cán 

bộ và nhân dân.Tăng cường sự phối hợp của các ngành trong khối nội chính, nâng 

cao vai trò và hiệu quả hoạt động của các cơ quan bảo vệ pháp luật. Chỉ đạo các 

địa phương, các ngành tiếp tục thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; Luật Phòng, chống tham nhũng; nhất là triệt để thực hành tiết kiệm, phòng, 

chống lãng phí, tham nhũng trong quản lý sử dụng tài chính công.  

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Giao Ủy ban nhân dân huyện tổ chức thực hiện Nghị quyết. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân, đại biểu 

Hội đồng nhân dân huyện giám sát việc thực hiện Nghị quyết. 

3. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện và các tổ chức thành viên của Mặt trận 

vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết của HĐND 

huyện. 

4. Hội đồng nhân dân huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, Nhân dân và các lực 

lượng vũ trang trong huyện phát huy kết quả đạt được trong 5 năm 2016 - 2020; 

nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện, vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội 5 

năm 2021 - 2025. 
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Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Lý Nhân khoá XX kỳ 

họp thứ Năm thông qua ngày 17 tháng 12 năm 2021 và có hiệu lực kể từ ngày 

27 tháng 12 năm 2021./. 

 Nơi nhận: 
- TT HĐND, UBND tỉnh; 

- Sở Tư pháp, TT HU; 

- Các đại biểu HĐND huyện; 

- Thành viên UBND huyện; 

- Các ngành; 

- TT HĐND, UBND các  xã, thị trấn; 

- Lưu: VT 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Trần Đức Thuấn 
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