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Số:         /2021/NQ-HĐND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Lý Nhân, ngày  17   tháng  12  năm 2021 

                        

 

NGHỊ QUYẾT 

Về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 

 

 HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN LÝ NHÂN 

KHOÁ XX, KỲ HỌP THỨ NĂM 

 

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 376/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 năm 

2022; 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 376/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 năm 2022. 

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

năm 2021 

Năm 2021, toàn huyện thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong điều 

kiện còn nhiều khó khăn do ảnh hưởng tình hình dịch bệnh Covid - 19, dịch tả lợn Châu 

Phi, thời tiết diễn biến phức tạp... Song được sự quan tâm chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, 

HĐND, UBND tỉnh và các Sở, ngành của tỉnh; dưới sự lãnh đạo của Huyện ủy và giám 

sát của HĐND huyện, chỉ đạo điều hành quyết liệt, hiệu quả của UBND huyện, cán bộ và 

nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu vượt qua khó khăn, tình hình kinh tế - xã hội của 

huyện cơ bản đạt và vượt kế hoạch đề ra. Tình hình kinh tế - xã hội của huyện cơ bản ổn 

định; thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 58,8 triệu đồng/người/năm, đạt 

101,38% KH, tăng 15,29% so với cùng kỳ; thu ngân sách từ kinh tế trên địa bàn đạt 

334.014,4 triệu đồng, bằng 159,3% KH tỉnh; 158,7% KH huyện. An sinh xã hội 

được đảm bảo, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Đời sống nhân dân 

tiếp tục được cải thiện.  

Tuy nhiên, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021 còn một 

số khó khăn, tồn tại, hạn chế: tiến độ thực hiện một số đề án, dự án, mô hình trong sản 

xuất nông nghiệp chất lượng thực hiện chưa hiệu quả nên tiến độ còn chậm, không bền 

vững. Công tác xử lý vi phạm đất đai ở một số địa phương chưa chủ động, kịp thời, 
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triệt để. Công tác quản lý hành lang an toàn giao thông, quản lý hành lang đê điều và 

quy hoạch xây dựng ở một số địa phương còn buông lỏng nên vẫn để xảy ra tình trạng 

lấn chiếm hành lang an toàn giao thông, vi phạm đê điều; công tác vệ sinh môi trường 

chưa đảm bảo, tình trạng ô nhiễm môi trường do xả thải trong chăn nuôi, sản xuất còn 

diễn ra ở một số nơi. Việc chấp hành ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo huyện ở một số xã, 

phòng, ban của huyện chưa nghiêm, giải quyết công việc còn mang tính hình thức nên 

dẫn đến hiệu quả công việc chưa cao.  

II. Mục tiêu tổng quát và các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu của năm 2022 

1. Mục tiêu tổng quát 

Trên cơ sở phát huy kết quả đạt được, khắc phục khó khăn, tranh thủ sự tạo điều 

kiện từ cấp trên, nỗ lực phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu đề ra 

trong năm 2022. Đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu kinh tế, xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu; 

nâng cao năng suất, chất lượng của các ngành, lĩnh vực, sản phẩm. Phát triển toàn diện 

lĩnh vực văn hóa - xã hội; đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân. Đẩy mạnh 

cải cách hành chính, thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí. Giữ vững 

quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội. Nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý 

Nhà nước và chỉ đạo điều hành của các cấp, các ngành. 

2. Các chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu năm 2022 

1.Thu nhập bình quân đầu người: 64 triệu đồng/người/năm; 

2. Thu từ kinh tế trên địa bàn: 236.025 triệu đồng. 

3. Giá trị sản xuất nông nghiệp: 2.325 tỷ đồng; 

Tỷ trọng ngành nông nghiệp chiếm 21,3% trong cơ cấu kinh tế. 

4. Giá trị sản xuất CN, TTCN: 8.108 tỷ đồng. 

Tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng chiếm 48,2% trong cơ cấu kinh tế. 

5. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ: 5.470 tỷ đồng; 

Tỷ trọng ngành thương mại, dịch vụ chiếm 30,5% trong cơ cấu kinh tế. 

6. Số lao động được giải quyết việc làm mới: 3.350 lao động; 

7. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn: 4,5% (Tỷ lệ hộ nghèo năm 2022 thực hiện theo Nghị định 

số 07/2021/NĐ-CP của Chính Phủ và Quyết định số 24/2021/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính 

Phủ quy định chuẩn nghèo đa chiều áp dụng giai đoạn 2022 - 2025: 5,88%); 

8. Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: Thể nhẹ cân giảm còn 9,5%; Thể 

thấp còi còn 12,7%; 

9. Tỷ lệ hộ dân dùng nước sạch, hợp vệ sinh: 99,3% trở lên; 

10. Tỷ lệ rác thải được thu gom đạt: 96,6% trở lên; 

11. Tổng vốn đầu tư phát triển: 4.412 tỷ đồng; 

12. Số trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2: 7 trường (trong đó 03 trường Mầm 

non, 02 trường Tiểu học, 02 trường THCS); 

13. Số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu trong năm: 01 xã  

14. Tỷ lệ dân số có bảo hiểm y tế: 92% (166.037 người); 

15. Tỷ lệ gia đình văn hóa: 90,25 %; 

16. Tỷ lệ lao động qua đào tạo: 71,2%. 

17. Tỷ lệ giảm sinh dân số: 0,09%o 

* Một số chỉ tiêu khác 
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1. Tổng sản lượng lương thực cây có hạt đạt 80.000 tấn.  

2. Tổng sản lượng thịt hơi đạt 25.030 tấn trở lên (trong đó, sản lượng thịt 

lợn hơi 20.000 tấn). 

3. Giá trị sản xuất trên 01 ha đất canh tác đạt 122,5 triệu đồng. 

III. Các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 

1. Tiếp tục thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, 

Đảng bộ huyện lần thứ XXVI và các văn bản chỉ đạo, Nghị quyết chuyên đề gắn với thực 

hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của huyện.  

2. Tập trung chỉ đạo huy động tối đa và sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư 

phát triển; nâng cao chất lượng các chỉ tiêu, tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Phấn đấu 

hoàn thành xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch, các xã còn lại đạt từ 

05/13 chỉ tiêu trở lên trong bộ tiêu chí xây dựng xã NTM kiểu mẫu.  

Đẩy nhanh tiến độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế trong nông nghiệp, chuyển dịch cơ 

cấu cây trồng theo hướng tích tụ ruộng đất để phát triển nông nghiệp hàng hóa đáp ứng 

yêu cầu thị trường và xuất khẩu, triển khai kế hoạch chuyển đổi đất lúa sang trồng cây lâu 

năm và nuôi trồng thủy sản. Tích cực triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án về phát 

triển nông nghiệp, nông thôn; Đề án chăn nuôi bò sữa, bò thịt, nuôi trồng thủy sản, lựa 

chọn vùng liên kết sản xuất nông sản sạch ở các xã, thị trấn, để liên kết với các doanh 

nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Triển khai thực hiện Đề án Mỗi xã một sản phẩm, tổ 

chức đăng ký thêm các sản phẩm để đánh giá, xếp loại trong những năm tiếp theo. 

Chú trọng áp dụng các biện pháp chăn nuôi an toàn sinh học, từng bước chuyển 

chăn nuôi nhỏ lẻ hộ gia đình sang chăn nuôi tập trung, hướng đến thực hiện chăn nuôi theo 

chuỗi giá trị, có sự liên kết với doanh nghiệp chế biến; phát triển chăn nuôi gắn với chế 

biến, tiêu thụ sản phẩm theo hướng bền vững. Tăng cường kiểm tra, giám sát dịch bệnh 

trên đàn gia súc, gia cầm, nhất là công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi.   

3. Tiếp tục phát triển công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, làng nghề; chú 

trọng xây dựng thương hiệu, nhãn hiệu sản phẩm nông sản, sản phẩm truyền 

thống của địa phương. Nâng cao chất lượng công tác Quy hoạch và quản lý quy 

hoạch, triển khai thực hiện có hiệu quả các quy hoạch đã được phê duyệt. Tạo điều 

kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp triển khai các dự án trên địa bàn theo quy định. 

Hoàn thành thi công các tuyến đường giao thông nông thôn đến trung tâm các xã. 

Đẩy mạnh hoạt động các ngành dịch vụ đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội trên 

địa bàn. Tỷ lệ đô thị hóa phấn đấu đạt 23,7%. 

Thực hiện có hiệu quả việc quản lý nhà nước trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, 

môi trường; đôn đốc đẩy nhanh công tác hoàn thiện hồ sơ cấp đổi giấy chứng nhận 

quyền sử dụng đất sau dồn đổi và sau đo đạc cho nhân dân. Tăng cường công tác kiểm 

tra, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm đất đai, vi pham hành lang ATGT; xử lý triệt 

để các trường hợp vi phạm Luật Đê điều, Luật Thủy lợi; thẩm định các dự án bảo 

vệ môi trường làng nghề đảm bảo theo quy định; thực hiện tốt công tác thu gom, xử lý 

rác thải, nước thải làng nghề; duy trì tổng vệ sinh đảm bảo cảnh quan môi trường sanh - 

sạch - đẹp. 
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Giải quyết dứt điểm những khó khăn vướng mắc trong công tác giải phóng mặt 

bằng ở một số dự án, đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm trên địa bàn 

huyện, tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia đầu tư, phát triển sản xuất 

kinh doanh trên địa bàn huyện. 

4. Tập trung khai thác, nuôi dưỡng các nguồn thu; quy hoạch các vị trí đất có khả 

năng sinh lời, đất xen kẹp trong khu dân cư để tổ chức đấu giá tăng thu ngân sách từ kinh 

tế trên địa bàn. Chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc đấu giá thuê quyền sử dụng đất công ích 

trên địa bàn các xã, thị trấn.  

Thực hiện tốt Luật Phòng, chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí; đảm bảo chi đúng nguyên tắc, hiệu quả, kiểm soát chặt chẽ việc chi đầu tư xây 

dựng cơ bản; triệt để tiết kiệm chi thường xuyên, ưu tiên chi cho đầu tư phát triển. 

5. Nâng cao chất lượng hoạt động văn hoá, thông tin tuyên truyền phục vụ tốt 

nhiệm vụ chính trị xã hội của địa phương. Duy trì tốt phong trào “Toàn dân đoàn 

kết xây dựng đời sống văn hóa”, thực hiện kế hoạch xây dựng xã điểm văn hóa “xã 

đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới”; quan tâm đầu tư, xây dựng thiết chế cơ sở. Tiếp 

tục triển khai thực hiện Nghị định 122/2018/NĐ-CP của Chính phủ về Quy định xét 

tặng các danh hiệu về văn hóa. Chỉ đạo tổ chức tốt Đại hội thể dục thể thao của 

huyện và cấp xã. Thực hiện tốt công tác trùng tu, tôn tạo và phát huy các giá trị văn 

hóa tâm linh; tổ chức và quản lý tốt các lễ hội diễn ra trên địa bàn huyện, đặc biệt  

Tăng cường quản lý nhà nước về công nghệ thông tin và bưu chính viễn thông nhất 

là ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý nhà nước; triển khai thực hiện phòng 

họp không giấy tờ đảm bảo kế hoạch. 

Ngành giáo dục phấn đấu duy trì và nâng cao chất lượng giáo dục ở tất cả 

các cấp học. Thực hiện kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đảm bảo 

đúng quy định. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục. Tiếp tục nâng cao chất 

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

lượng trường THCS Văn Lý. Hoàn thành chỉ tiêu số trường chuẩn quốc gia mức 

độ 2 theo Kế hoạch. 

Thực hiện chi trả kịp thời, đúng đối tượng các chính sách đảm bảo an sinh xã 

hội, đẩy mạnh công tác dạy nghề, giới thiệu việc làm và tham gia xuất khẩu lao động 

góp phần nâng cao thu nhập bình quân đầu người, tiếp tục phấn đấu giảm tỷ lệ hộ 

nghèo của huyện, đảm bảo không có hộ nghèo thuộc đối tượng người có công; từng 

bước nâng cao tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề trên địa bàn huyện, điều chỉnh cơ cấu 

đào tạo nghề đáp ứng nhu cầu của thị trường lao động và doanh nghiệp trên địa bàn. 

Năm 2022, dự kiến đào tạo nghề cho 400 lao động và giới thiệu việc làm cho 200 

người, dạy trung cấp nghề cho 270 học viên, tuyển sinh đầu vào lớp 10 dự kiến năm 

2022 - 2023 là 270 học viên. 

Duy trì và nâng cao chất lượng các xã, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y 

tế. Nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, công tác dân số. Chủ động 

phòng, chống dịch bệnh nhất là đối với dịch bệnh Covi-19, thực hiện nghiêm công 
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tác thanh kiểm tra trên các lĩnh vực y tế. Tuyên truyền vận động nhân dân tham 

gia BHYT, BHXH tự nguyện.  

6. Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 

Tăng cường thông tin, tuyên truyền tạo đồng thuận, niềm tin xã hội trong phòng, 

chống dịch và khôi phục sản xuất an toàn trong điều kiện bình thường mới; nâng cao 

nhận thức, tinh thần tự giác, chủ động của các cơ quan, đơn vị, địa phương, doanh 

nghiệp và người dân trong thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch. Xây dựng kế 

hoạch và đảm bảo cung ứng hàng hóa thiết yếu phục vụ nhu cầu của nhân dân phù hợp 

với cấp độ dịch trên địa bàn; đảm bảo hàng hóa, nguyên vật liệu, năng lượng để đáp ứng 

nhu cầu phục hồi sản xuất, kinh doanh và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. 

 Tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện đồng bộ các giải pháp 

khôi phục, duy trì ổn định và phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn. Tiếp tục thực hiện truy 

vết đối với các trường hợp liên quan đến bệnh nhân dương tính với Covid - 19; tăng 

cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Triển 

khai các hoạt động văn hóa - xã hội an toàn, hiệu quả, phù hợp với tình hình dịch ở mỗi 

địa phương. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng, chống dịch Covid-19. 

7. Tập trung phối hợp thực hiện các Đề án liên quan đến kiện toàn, sắp xếp tổ chức 

bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; nâng cao chất lượng 

và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập. Đẩy mạnh việc triển khai xây 

dựng mô hình “Chính quyền thân thiện vì nhân dân phục vụ”; Tiếp tục thực hiện cải cách 

hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, nâng cao chất lượng, trách nhiệm cán 

bộ, công chức trong thực thi công vụ, nhất là trách nhiệm người đứng đầu và sự chủ động 

của các ngành, các địa phương trong phối hợp thực hiện nhiệm vụ được giao; tiếp tục 

nâng cao hiệu quả hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và cấp xã.  

8. Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, nắm chắc tình hình 

và giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh từ cơ sở; thực hiện tốt Quyết định số 

1452/QĐ-TTg ngày 31 tháng 8 năm 2021 về phê duyệt Chương trình phòng, chống ma 

túy giai đoạn 2021 – 2025; đẩy mạnh phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”. 

Đảm bảo công tác quốc phòng - quân sự địa phương; hoàn thành 100% chỉ tiêu giao quân 

năm 2022. Chỉ đạo diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2022 tại 06 xã Đức Lý, 

Nguyên Lý, Công Lý, Hòa Hậu, Tiến Thắng, Phú Phúc theo kế hoạch. Nâng cao chất 

lượng công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân. 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. Coi trọng đối thoại, hoà giải ở cơ sở để góp phần tích 

cực giải quyết mâu thuẫn ngay từ cơ sở. Hoàn thành việc thực hiện số hóa dữ liệu hộ 

tịch lịch sử trên địa bàn huyện.  

9. Tranh thủ sự quan tâm chỉ đạo, giúp đỡ của các Bộ, ngành Trung ương, của 
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Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và sự giúp đỡ của các Sở, ngành của tỉnh về cơ chế, 

chính sách đặc thù của huyện, chủ trương thực hiện các Đề án, Dự án, các chương 

trình mục tiêu Quốc gia nhất là lĩnh vực xây dựng Nông thôn mới để phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2022 và những năm tiếp theo. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện 

1. Hội đồng nhân dân huyện giao cho Ủy ban nhân dân huyện xây dựng kế hoạch 

chỉ đạo cụ thể các cấp, các ngành, thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022. 

2. Thường trực Hội đồng nhân dân huyện, 02 Ban của Hội đồng nhân dân huyện 

và đại biểu Hội đồng nhân dân huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn có trách 

nhiệm giám sát việc thực hiện Nghị quyết này. 

3. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức thành viên của Mặt trận và 

các cơ quan tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân huyện. 

4. Hội đồng nhân dân huyện kêu gọi cán bộ, nhân dân và các lực lượng vũ trang 

trong huyện phát huy kết quả đã đạt được trong năm 2021, nỗ lực phấn đấu thực hiện hoàn 

thành toàn diện vượt mức các chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2022. 

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 

 

 (để báo cáo) 
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