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HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN CHƯ SÊ 

KHÓA X -  KỲ HỌP THỨ TƯ 

 

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015; Luật sửa đổi bổ 

sung Luật Tổ chức chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019; 

Căn cứ Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân năm 2015; 

Trên cơ sở xem xét các báo cáo, Tờ trình của Thường trực Hội đồng nhân 

dân, Ủy ban nhân dân huyện; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện; 

báo cáo của Viện Kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân; Chi cục Thi hành án dân 

sự huyện; báo cáo thẩm tra của các Ban Hội đồng nhân dân huyện và ý kiến của 

các đại biểu Hội đồng nhân dân huyện tại kỳ họp. 

QUYẾT NGHỊ: 

Điều 1. Tán thành nội dung Báo cáo số 107/BC-HĐND ngày 13 tháng 12 

năm 2021 của Thường trực HĐND huyện về tình hình hoạt động của Thường 

trực HĐND huyện năm 2021 và phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022; 

Báo cáo số 648/BC-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2021 của Ủy ban nhân dân 

huyện về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an 

ninh năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022. Trong năm 2022, tập trung 

thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu sau: 

1. Mục tiêu tổng quát 

Đẩy mạnh công tác “thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch 

Covid-19” để phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh, trật tự, an toàn xã hội 

trên địa bàn huyện. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của huyện năm 

2022 đạt 8,83%. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cơ cấu và phát triển các 

ngành, lĩnh vực; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nhất là đầu tư 

công. Triển khai các giải pháp tạo lập nguồn thu ngân sách ổn định, lâu dài. Đẩy 

mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tiếp tục xây dựng nông thôn mới và 

thực hiện chương trình quốc gia giảm nghèo bền vững. Tăng cường kiểm soát, 

quản lý các hoạt động khai thác tài nguyên, môi trường. Chủ động thực hiện các 

biện pháp phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu. Tập trung các 

biện pháp đảm bảo chất và lượng trong công tác dạy và học phù hợp với tình 
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hình dịch Covid-19. Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho người dân; 

đảm bảo các nguồn lực, sẵn sàng ứng phó kịp thời với dịch bệnh, nhất là dịch 

bệnh Covid-19. Quan tâm thực hiện chính sách xã hội, giải quyết việc làm và 

thu nhập cho người lao động, đảm bảo an sinh xã hội. Đẩy mạnh cải cách hành 

chính, nâng cao hiệu quả, hiệu lực bộ máy quản lý nhà nước. Thực hành tiết 

kiệm, chống lãng phí. Tăng cường công tác phòng, chống tham nhũng. Giữ vững 

an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội. 

  2. Một số chỉ tiêu kinh tế xã hội chủ yếu năm 2022: 

2.1  Về kinh tế: 

- Tổng diện tích gieo trồng 36.338,22ha 

- Tổng giá trị sản xuất (giá so sánh 2010) 13.610,52 tỷ đồng 

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế: 8,83 % 

- Cơ cấu kinh tế: 100 % 

+ Công nghiệp - xây dựng 36,82 % 

+ Nông - lâm nghiệp 31,92 % 

+ Thương mại - dịch vụ 31,26 % 

- Tổng sản lượng lương thực (cây có hạt) 39.158 tấn 

- Thu nhập bình quân đầu người 
 67,3 triệu 

đồng/người/năm 

- Thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 

(Trong đó: dự kiến phấn đấu tăng thu): 

670,9  tỷ đồng 

146,1 tỷ đồng 

- Tổng chi Ngân sách  670,9  tỷ đồng 

- Mức đầu tư XDCB trên địa bàn (do huyện quản lý) 221,683 tỷ đồng 

2.2 Về văn hoá, xã hội: 

- Dân số trung bình   126.650 Người 

- Tỷ lệ tăng dân số  0,91 % 

+ Trong đó: tăng tự nhiên  1,1 % 

- Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo mới) 10,37 % 

- Tỷ lệ huy động trẻ em trong độ tuổi 

đến trường 

99,7 % 

- Số lao động được giải quyết việc làm 3.000 người 

- Xây dựng trường chuẩn quốc gia                  05 trường 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 14,71 % 

- Xây dựng xã đạt chuẩn NTM                01 xã  (Ia Ko) 
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- Xây dựng xã đạt chuẩn NTM nâng cao: 04 xã (Năm trước chuyển sang) 

- Xây dựng làng nông thôn mới: 10 làng (Năm 2021 chuyển sang)  

3. Một số nhiệm vụ, giải pháp năm 2022 

Hội đồng nhân dân huyện cơ bản thống nhất với các nhiệm vụ, giải pháp 

do Thường trực HĐND, UBND, TAND, VKSND, CCTHDS và các cơ quan có 

liên quan về thực hiện kế hoạch, nhiệm vụ trong năm 2022. Trong đó tập trung 

thực hiện tốt các nhiệm vụ và giải pháp sau đây:  

3.1. Về công tác phòng chống dịch Covid-19: 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh 

Covid19 theo chỉ đạo và hướng d n của Trung ương, của Tỉnh và UBND huyện. 

Đảm bảo các nguồn lực, sẵn sàng ứng phó kịp thời với các tình huống khẩn cấp 

của dịch Covid-19. Thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 

11/10/2021 của Chính phủ về ban hành quy định tạm thời “thích ứng an toàn, 

linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19” để phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo an sinh, trật tự, an toàn xã hội. 

3.2. Về phát triển kinh tế: 

- Phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) của huyện năm 2022 đạt 

8,83%. Thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ cơ cấu và phát triển các ngành, lĩnh 

vực; chú trọng nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư, nhất là đầu tư công. Triển 

khai các giải pháp tạo lập nguồn thu ngân sách ổn định, lâu dài. Đẩy mạnh phát 

triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. 

- Tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi cơ cấu cây trồng, sản phẩm phù hợp với 

lợi thế và nhu cầu thị trường, thích ứng với biến đổi khí hậu. Đẩy mạnh thu hút 

doanh nghiệp và các thành phần kinh tế đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn. 

Thường xuyên kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, 

gia cầm; đồng thời, chủ động phòng chống, khống chế kịp thời, không để lây 

lan, phát sinh thành dịch nếu có xảy ra. Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ 

và phát triển rừng, đẩy mạnh công tác trồng rừng, giao khoán bảo vệ rừng. 

Đẩy mạnh việc thực hiện Chương trình MTQG XD NTM, nhất là công 

tác xây dựng  xã nông thôn mới nâng cao và làng nông thôn mới. Thực hiện tốt 

Chương trình Quốc gia mỗi xã, một sản phẩm OCOP. 

- Đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng đồng bộ. Tập trung xây dựng hạ 

tầng kỹ thuật vào Cụm công nghiệp huyện và các vị trí quy hoạch khu dân cư 

mới, xây dựng dân dụng, công trình giáo dục công trình hạ tầng kỹ thuật nông 

thôn ưu tiên các xã xây dựng đạt chuẩn nông thôn mới năm 2022. Đẩy nhanh 

tiến độ bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng các công trình, dự án trên địa 

bàn huyện. 

- Tổ chức tốt thị trường lưu thông hàng hóa, đảm bảo cung cầu hàng 

hóa, các mặt hàng thiết yếu phục vụ nhân dân trên địa bàn huyện nhất là trong 

các dịp Lễ, Tết và trong giai đoạn dịch Covid-19 xảy ra. Các hoạt động vận 
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tải phải đáp ứng điều kiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả 

dịch Covid-19. 

- Tập trung chỉ đạo triển khai các giải pháp tạo lập nguồn thu ngân sách 

ổn định, lâu dài. Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn huyện đạt 670,9 tỷ đồng. 

Tiếp tục triển khai đấu giá thu tiền sử dụng đất tại các vị trí quy hoạch đấu giá 

quyền sử dụng đất đã được phê duyệt. Sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ ngân 

sách Trung ương, địa phương để đầu tư các công trình kết cấu hạ tầng. Thực 

hiện tiết kiệm, chống thất thoát, lãng phí trong đầu tư công; đẩy mạnh công tác 

giải ngân vốn đầu tư từ nguồn ngân sách nhà nước. 

- Tăng cường công tác giải quyết hồ sơ về đất đai, môi trường đảm bảo 

thực hiện đúng thời gian quy định. Tăng cường công tác thanh, kiểm tra, kịp thời 

phát hiện và ngăn chặn tình trạng khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn, xử 

lý nghiêm các trường hợp khai thác khoáng sản trái phép theo quy định của pháp 

luật. Triển khai phương án hạn chế khai thác, sử dụng nước dưới đất. 

3.3. Về lĩnh vực xã hội: 

- Tập trung triển khai có hiệu quả Chương trình mục tiêu y tế trên địa bàn 

huyện. Đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục và nâng cao chất lượng chăm sóc 

sức khoẻ cho nhân dân, đặc biệt là công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.  

- Tiếp tục tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo trong tình hình 

mới. Thực hiện tốt công tác duy trì sĩ số học sinh, làm tốt công tác vận động học 

sinh đến trường. Tăng cường đầu tư cơ sở vật chất đảm bảo đạt chỉ tiêu về 

trường chuẩn quốc gia. Nâng cao chất lượng hoạt động của Trung tâm giáo dục 

nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, các Trung tâm học tập cộng đồng, thực 

hiện đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 

- Quan tâm công tác bảo đảm an sinh, phúc lợi xã hội, nâng cao đời sống 

vật chất, tinh thần của người dân. Thực hiện tốt chính sách giải quyết việc làm 

cho người lao động gắn với nâng cao chất lượng việc làm. Thực hiện có hiệu 

quả các chính sách an sinh xã hội, đặc biệt là công tác xóa đói giảm nghèo, tạo 

việc làm, ưu đãi người có công. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chương 

trình MTQG Giảm nghèo và an sinh xã hội bền vững giai đoạn 2021-2025. Triển 

khai thực hiện hiệu quả các Chương trình mục tiêu Quốc gia. 

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, các 

chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của nhà nước. Tổ chức các hoạt 

động chào mừng các ngày Lễ, Tết đảm bảo quy định về phòng, chống dịch 

Covid-19. Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, gắn kết với công 

tác CCHC trên địa bàn huyện.  

3.4. Về lĩnh vực nội chính: 

- Chú trọng phát triển kinh tế, xã hội gắn với xây dựng nền quốc phòng 

toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và thế trận 

lòng dân vững mạnh. Tổ chức giao quân đạt 100% chỉ tiêu được giao. Đảm bảo 

trật tự, an toàn xã hội, tập trung đấu tranh với các loại tội phạm. Tiếp tục làm tốt 
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công tác đảm bảo an toàn giao thông; tăng cường công tác phòng, chống cháy 

nổ. Thực hiện tốt công tác truy vết các trường hợp liên quan đến dịch Covid-19. 

- Duy trì và thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư và các 

vấn đề bức xúc của nhân dân, không để kéo dài, vượt cấp, tập trung đông người.  

Nâng cao hiệu lực quản lý điều hành của Ủy ban nhân dân các cấp trong thực hiện 

nhiệm vụ chính trị, củng cố, kiện toàn các phòng, ban thuộc huyện theo hướng 

tinh gọn, hoạt động có hiệu quả. 

Điều 2. Tổ chức thực hiện: 

1. Giao Uỷ ban nhân dân huyện tiếp thu những ý kiến, kiến nghị của các 

Ban HĐND huyện, của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và ý kiến đóng góp của 

các đại biểu HĐND huyện tại buổi thảo luận, bổ sung và hoàn chỉnh báo cáo; tổ 

chức chỉ đạo, triển khai thực hiện với sự nỗ lực, quyết tâm cao nhất nhằm đảm 

bảo hoàn thành thắng lợi kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh 

năm 2022 đã được HĐND huyện thông qua tại Kỳ họp này. 

2. Giao Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban HĐND, các vị Đại biểu 

HĐND huyện tăng cường giám sát, đôn đốc UBND các cấp, các ngành chức 

năng thực hiện nghị quyết này và kịp thời giải quyết các ý kiến, kiến nghị cử tri, 

các Ban HĐND, UBMTTQ huyện. 

3. Hội đồng nhân dân huyện kêu gọi toàn thể cán bộ, công chức, viên 

chức, chiến sĩ các lực lượng vũ trang, đồng bào các dân tộc trong huyện đoàn 

kết phát huy sáng tạo, vượt qua khó khăn, thi đua lập thành tích trong lao động 

sản xuất, ra sức phấn đấu hoàn thành vượt mức kế hoạch Hội đồng nhân dân 

huyện đề ra trong năm 2022. 

Nghị quyết này đã được Hội đồng nhân dân huyện Chư Sê khóa X, Kỳ 

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

ngày thông qua./. 

Nơi nhận: 
- Thường trực HĐND tỉnh; 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT. UBND huyện; 

- BTT. UBMTTQ huyện; 

- Các vị Đại biểu HĐND huyện; 

- Các Phòng, Ban thuộc huyện; 

- TT. HĐND – UBND – UBMTTQ các xã, thị trấn; 

- Trung tâm Văn hóa – Thông tin và TT huyện; 

- Cổng thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, HĐ. 

                   CHỦ TỊCH 
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