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ỦY BAN NHÂN DÂN 
     XÃ NÀ NHẠN 

 
    Số:     /BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
                  Độc Lập -Tự do-Hạnh Phúc 

 
                  Nà Nhạn, ngày     tháng 01 năm 2021 

 
GIẢI PHÁP 

Thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2021 

 

Thực hiện Kế hoạch số 1991/KH-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2020 của 
UBND thành phố Điện Biên phủ về việc tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp 

thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; tổng kết thi đua năm 2020. 
UBND xã Nà Nhạn báo cáo tóm tắt mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện 

nhiệm vụ phát triển KTXH-QPAN năm 2021 như sau: 

1. Về công tác phát triển Kinh tế. 

- Mức thu nhập bình quân đầu người đạt 37 triệu đồng/người/năm; 

- Cơ cấu kinh tế tiếp tục duy trì theo hướng xác định, trong đó: nông, lâm 
nghiệp và thủy sản chiếm 90%, dịch vụ, thương mại chiếm 10%.; tổng sản lượng 

lương thực cây có hạt cả năm đạt trên 3700 tấn; đàn gia súc tăng bình quân từ 5-
10%, đàn lợn đạt 20-25 tấn; sản lượng thủy sản đạt từ 25-30 tấn. 

- Nâng tỷ lệ độ che phủ rừng lên 51 %. 

- Giữ vững và nâng cao xã đạt chuẩn xây dựng nông thôn mới.  

2. Về thu, chi ngân sách 

Thực hiện các giải pháp, xây dựng kế hoạch, tăng cường công tác quản lý thu. 

Tập trung mọi nguồn thu vào ngân sách nhà nước, đảm bảo thu đúng, thu đủ, 
không đạm phát thu và chống mất thu. Thực hiện nghiêm chế độ, định mức, tiêu 

chuẩn và chế độ chi tiêu nội bộ. 

3. Quản lý đất đai-Xây dựng cơ bản và môi trường. 

- Tăng cường công tác quản lý đất đai trên địa bàn; thường xuyên sửa chữa 
các tuyến đường giao thông liên thôn bản. 

- Quản lý tốt các công trình được đầu tư xây dựng trên địa bàn; tiếp tục xây 

dựng các công trình, dự án được đầu tư trên địa bàn xã. 

- Làm tốt công tác vệ sinh môi trường, thu gom, xử lý rác thải đúng quy định; 

chăm sóc và bảo vệ tốt các cây xanh đã trồng trên địan bàn. 

- Thu ngân sách trên địa bàn đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch thành phố giao đạt 

5%/năm; đảm bảo chi thường xuyên kịp và đột xuất cho các hoạt động của xã.  

- Thực hiện tốt nhiệm vụ năm học 2020-2021, các chương trình, đề án phát 

triển giáo dục của tỉnh và thành phố; chuẩn bị tốt các điều kiện cho năm học mới 
2021-2022. Phát huy vai trò của Trung tâm HTCĐ xã, Hội khuyến học xã. Tiếp tục 
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chủ động xây dựng, triển khai kế hoạch truyền thông, phòng chống  dịch bệnh 
Covid- 19. Tiếp tục duy trì sĩ số học sinh hiện có, làm tốt công tác huy động học 

sinh để  năm học 2020-2021 đảm bảo chỉ tiêu, số lượng giao theo từng cấp học. 
Duy trì giữ vững và nâng cao 5 tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 1, 
duy trì công tác phổ cập giáo dục mầm non TENT (2 trường MN); đạt phổ cập 

giáo dục tiểu học mức độ 3, công tác chống mù chữ đạt mức độ 2 đối với (2 trường 
Tiểu học); nâng cao các tiêu chí chuẩn phổ THCS cập  mức độ 3.  

-. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia, nâng cao chất lượng chăm 
sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; không để dịch bệnh lớn xảy ra; giữ vững xã 

đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế; duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức 13‰.  

- Duy trì các bản đạt bản văn hóa; gia đình đạt gia đình văn hóa đạt trên 80% 

và 100% cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa. 

- Đảm bảo chính sách xã hội, giải quyết việc làm cho lao động; cai nghiện 

ma túy đảm bảo theo kế hoạch thành phố giao; giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 1-2%. 

- Phấn đấu hoàn thành 100% kế hoạch tuyển quân. Đảm bảo ổn định an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

4. Công tác Văn hóa-Xã hội 

- Nâng cao chất lượng dây và học, hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2020-
2021; duy trì sĩ số học sinh ở các cấp học, không có học sinh bỏ học trong năm.  

- Thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; Thường xuyên tuyên truyền vận động 

nhân dân thực hiện tốt phong trào " Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa 
ở khu dân cư'; Phấn đấu 95% hộ gia đình văn hóa; 12/14 thôn bản đạt thôn bản 

Văn hóa; tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, TDTT, tham gia đầy đủ các 
hoạt động do thành phố Điện Phủ phát động; Thực hiện tốt công tác thông tin, 

tuyên truyền phục vụ các nhiệm vụ chính trị của tỉnh, thành phố và của xã. 

- Thực hiện tốt chế độ chính sách đối với người có công và các đối tượng 

hưởng chính sách xã hội; quan tâm đến các nhà quân nhân tại ngũ; cac gia đình 
khó khăn, rủi ro; trẻ em có hoàn cảnh khó khăn; người gia cô đơn không ai nương 

tựa, đặc  biệt quan tâm đến các hộ nghèo, năm 2021 phấn đấu giảm  từ 8-10 hộ 
nghèo.  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu Y tế quốc gia; 
làm tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân; chủ 
động công tác phòng chống dịch bệnh trên địa bàn xã, duy trì và giữ vững Trạm 

đạt chuẩn Quốc gia về y tế. 

- Làm tốt công tác truyền thông về dân số bằng nhiều hình thức, thực hiện có 

hiệu quả chương trình dân số, chăm sóc sức khỏe sinh sản và KHHGĐ nhằm hạn 
chế việc sinh con thứ 3 trở lên. 

5. Công tác Quốc phòng, an ninh. 

- Xây dựng lực lượng dân quân, dự bị động viên đảm bảo về số lượng và chất 

lượng, quản lý tốt vũ khí, vũ trang; duy trì chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; Tổ chức 
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khám tuyển, gọi công dân lên đường nhập ngũ và tổ chức giao quân đạt 100% kế 
hoạch cấp trên giao, tổ chức huấn luyện dân quân theo kế hoạch  và các nhiệm vụ 

khác theo chỉ thị, mệnh lệnh, kế hoạch của cấp trên. 

- Tăng cường công tác chỉ đạo nắm tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 
xã hội trên địa bàn; Xây dựng và tổ chức có hiệu quả Kế hoạch bảo vệ an toàn các 

ngày Lễ, tết, bảo vệ Đảng, chính quyền; Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an 
ninh tổ quốc; Thực hiện tốt công tác đấu tranh phòng chống các loại tội phạm, tệ 

nạn xã hội; làm tốt công tác phòng, chống cháy nổ trên địa bàn xã. 

6. Công tác Tư pháp, tiếp dân, giải quyết đơn thư đề nghị, khiếu nại, tố 

cáo và cải cách hành chính. 

- Nâng cao chất lượng công tác tiếp công dân và giải quyết đơn đề nghị, khiếu 

nại tố cáo , không để đơn thư tồn đọng, kéo dài, vượt cấp và thực hành tiết kiệm 
chống lãng phí. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, triển khai kịp thời 
những văn bản pháp luật trên địa bàn. Nâng cao chất lượng ban hành văn bản 

QPPL. 

- Thực hiện tốt công tác CCHC, ban hành các loại văn bản chỉ đạo, điều hành 

về công tác kiểm soát TTHC tại bộ phận " Một cửa" công tác ứng dụng thông tin 
trong CCHC, dịch vụ bưu chính công ích; Thực hiện tốt việc Niên yết công khai 
TTHC theo quy định. 

7. Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới. 

- Tiếp tục duy trì và giữ vững xã đạt chuẩn nông thôn mới. 

- Tuyên truyền, vận động nhân dân chung tay xây dựng thôn bản văn hóa kiểu 
mẫu. Đáp ứng hoàn thiện các nội dung tiêu chí theo bộ tiêu chí thôn bản Nông thôn 

mới kiểu mẫu. 

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 

1. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền chủ trương, đường lối, chính sách của 
Đảng, pháp luật của Nhà nước. Tập trung quán triệt, học tập và thực hiện Nghị 

quyết của Đảng các cấp; học tập và làm theo tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Tăng 
cường sựu phối hợp giữa UBND với Thường trực HĐND, UBMTTQ, các đoàn thể 

xã; phối hợp với các phòng ban chuyên môn, đoàn thể thành phố nhằm phát huy 
sức mạnh tổng hợp để thực hiện nhiệm vụ. 

2. Thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của thành phố, các phòng, ban 

chuyên môn của thành phố, sự tham gia của các doanh nghiệp, sự ủng hộ của Nhân 
dân trên địa bàn để tập trung thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế- 

xã hội của xã. 

3. Xây dựng kế hoạch cụ thể hóa đường lối, chủ trương để thực hiện mục 

tiêu, nhiệm vụ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh để hoàn 
thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 
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4. Phát huy tính sáng tạo, trí tuệ tập thể chủ động khai thác mọi tiềm năng 
thế mạnh sẵn có của địa phương; Nêu cao tinh thần đoàn kết các dân tộc, phát huy 

quyền làm chủ của nhân dân: dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra. 

5. Tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt công tác giải 
phóng mặt bằng thực hiện dự án. Tiếp tục kêu gọi xin đầu tư xây dựng các công 

trình dự án về kênh mương, bê tông hóa các tuyến đường vào khu sản xuất; Tập 
trung nguồn lực trong nhân dân tham gia cùng Đảng bộ và chính quyền xã tổ chức 

thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021 đã đề ra. 

6. Thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí; tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.  

7. Tăng cường chỉ đạo điều hành quyết liệt của UBND xã trên các lĩnh vực, 

nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực thi chức trách nhiệm vụ. Thực hiện 
tốt cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động 

công tác và quản lý Nhà nước; nâng cao chất lượng tham mưu của đội ngũ cán bộ, 
công chức; thường xuyên kiểm tra để kịp thời trấn chỉnh kỷ cương, kỷ luật hành 

chính theo Chỉ thị 08 của Tỉnh ủy Điện Biên, Chỉ thị số 02 của Thành ủy thành phố 
Điện Biên Phủ để nâng cao hiệu quả giải quyết công việc ở UBND xã và các cơ 

quan trực thuộc. 

8. Đẩy mạnh phong trào thi đua lập thành tích chào mừng các ngày lễ lớn 
trong năm 2021 gắn với các chỉ tiêu KT-XH năm 2021 của xã; phát động phong 

trào thi đua điển hình tiên tiến giai đoạn 2021-2025. 

 Trên đây là Báo cáo giải pháp thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển 

KTXH-QPAN năm 2021 của UBND xã Nà Nhạn. Kính mong nhận được sự quan 
tâm, chỉ đạo của các cấp, các ngành để xã Nà nhạn hoàn thành thắng lợi các mục 

tiêu Kinh tế-xã hội đã đề ra. 

Nơi Nhận: 

- UBND thành phố (b/c); 

- TT. Đảng ủy, HĐND-UBND xã; 

- Lưu: VP. 

         TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
                     PHÓ CHỦ TỊCH 

 
 

 
 
 

                            Mùa A Hừ 
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