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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:       /TTr - UBND           Hà Thanh, ngày  29  tháng 12 năm 2021

TỜ TRÌNH
 VỀ KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022

Kính gửi: - Hội đồng nhân dân xã Hà Thanh;

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;         

Căn cứ vào tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 
2021, UBND xã làm tờ trình, trình Hội đồng nhân dân xã kế hoạch phát triển 
kinh tế - xã hội năm 2022, cụ thể như sau:

Phần I
Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021

1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
Tổng giá trị sản xuất trong năm ước thực hiện 329 tỷ 513 triệu đồng, đạt 

chỉ tiêu kế hoạch năm. Thu nhập bình quân đầu người đạt 56,9 triệu 
đồng/người/năm (Kế hoạch là 54,5 triệu đồng/ người/ năm), lương thực bình 
quân đầu người 698 kg/người/năm.  Cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích 
cực; các loại cây trồng, vật nuôi có năng suất, chất lượng, hiệu quả kinh tế cao 
tiếp tục được đưa vào sản xuất. Thực hiện quy mô vùng sản xuất tập trung theo 
hướng một vùng, một trà hoặc một giống.

* Về cơ cấu kinh tế nông nghiệp: Trồng trọt là 51,72%, Chăn nuôi 48,28%.
* Về cơ cấu kinh tế nông thôn:  Nông nghiệp chiếm 33,49 %, Tiểu thủ CN- 

XD chiếm 30,68 %, Dịch vụ - Thương mại chiếm 35,83 %.
Tổng số thu ngân sách năm 2021 thực hiện là 6.648.000.000 đồng đạt     

146 % so với kế hoạch năm.
Tổng số chi ngân sách năm 2021 thực hiện là 6.648.000.000 đồng đạt 146 

% so với kế hoạch năm. 
Nguồn vốn vay từ ngân hàng nông nghiệp và ngân hàng chính sách đã cơ 

bản đáp ứng được nhu cầu vay vốn của nhân dân trên địa bàn xã và các đối 
tượng là hộ nghèo, học sinh- sinh viên có hoàn cảnh khó khăn; hội CCB với số 
tiền là 750 triệu đồng ; Hội nông dân là 3.778 triệu đồng ( trong đó Ngân hàng 
chính sách là 3.560.triệu đồng cho 84 hộ hội viên; nhận ủy thác với quỹ hỗ trợ 
nông dân Huyện là 160 triệu đồng cho 8 hộ hội viên vay; nguồn Quỹ hỗ trợ 
nông dân xã là 58 triệu đồng cho 4 hộ hội viên vay), Hội phụ nữ là 23.033.500 
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nghìn đồng cho 190 hộ vay (Trong đó: nguồn vốn vay ngân hàng chính sách là: 
7 tỷ 533 triệu đồng; nguồn vốn vay ngân hàng nông nghiệp phát triển nông thôn 
là 15.500 triệu đồng). Quỹ tín dụng với tổng nguồn vốn là 102 tỷ đồng, dư nợ 
đạt 81 tỷ đồng đã đáp ứng cơ bản cho nhân dân vay vốn phát triển sản xuất, kinh 
doanh.

Giá trị sản xuất ngành TTCN-XD trong năm 2021 ước thực hiện 101 tỷ 102 
triệu đồng, đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm. Tăng 11 % so với năm 2020. 
Hoạt động thương mại và dịch vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu phục vụ sản xuất và 
tiêu dùng của nhân dân. 

Giá trị sản xuất ngành dịch vụ thương mại năm 2021 ước đạt 111 tỷ 446 
triệu đồng, đạt mục tiêu kế hoạch năm đề ra. Tình hình an ninh, chính trị, kinh 
tế, xã hội ổn định. Một số ngành dịch vụ, hoạt động thương mại, xuất khẩu lao 
động ra nước ngoài trên địa bàn được duy trì ổn định.

Các nhiệm vụ văn hóa – xã hội, an ninh – quốc phòng đều được thực hiện 
nghiêm đạt kết quả cao, tình hình chính trị - trật tự an toàn xã hội ổn định.

Phần II
Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022

I. Các mục tiêu chủ yếu
1. Mục tiêu chung
Đẩy mạnh kinh tế giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, tăng 

cường công tác quân sự, quốc phòng địa phương, ổn định tình hình nhân dân, 
tích cực chuyển dịch cơ cấu kinh tế, xây dựng làng văn hóa, làng an toàn, thực 
hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực của bộ máy 
hành chính nhà nước, trên cơ sở đó xây dựng các mục tiêu chủ yếu là:

2/ Các mục tiêu chủ yếu năm 2022.
- Thu nhập bình quân đầu người 60 triệu đồng/người/năm.
Tổng giá trị sản xuất tăng 7% trở lên. Trong đó: Giá trị nông nghiệp, thuỷ 

sản tăng 6%; Giá trị tăng thêm công nghiệp - TTCN tăng 7%; Giá trị tăng thêm 
các ngành dịch vụ tăng 8%.

-  Dự toán thu ngân sách năm 2022 đạt 9.250.000.000 đồng. Dự toán chi 
ngân sách năm 2022 đạt 9.250.000.000 đồng. 

- Tổng diện tích gieo trồng 752 ha; Diện tích cấy lúa 662 ha. 
- Diện tích cây hàng năm khác 90 ha; 
- Diện tích cây lâu năm: 78 ha
- Diện tích nuôi trồng thủy sản 61,2 ha
- Năng xuất lúa cả năm đạt 115 tạ/ha (vụ chiêm 60 tạ/ha, vụ mùa 55 tạ/ha).
- Tổng sản lượng lương thực: 4045 tấn
- Sản lượng thịt lợn hơi xuất chuồng: 3 tấn;
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- Sản lượng thịt gia cầm 180 tấn.
- Sản lượng thủy sản thu hoạch 5.445 tấn
- Duy trì tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên; Giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 xuống 

dưới 24%; kiểm soát, hạn chế mất cân bằng giới tính khi sinh; tăng tỷ lệ sàng lọc 
trước sinh: 50%; Tăng tỷ lệ người cao tuổi khám bệnh định kỳ lên 10%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 0,1% - 0,5%.
- Chuyển mục đích sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất 

tại khu vực đất lúa tại khu Cây Gôi, Vệ Đìa. Tập trung hoàn thiện hồ sơ để xử lý 
đất dôi dư, xen kẹp một số trường hợp.

- Hoàn thành nhiệm vụ tuyển quân năm 2022 đủ chỉ tiêu giao.
- Giữ vững làng văn hóa các thôn đã đạt; 
- Xây dựng hoàn thiện các hạng mục còn lại trường Mầm non, Xây dựng 

nhà lớp học 3 tầng 9 phòng trường Tiểu học; các hạng mục tu sửa NTLS, công 
trình máng nổi thôn Kiều Long - Hàm Cách, công trình tu sửa Cống Cầu thôn 
Bình Cách…

- Phấn đấu đạt 02 tiêu chí trong đề án xây dựng NTM nâng cao: Tiêu chí 
trường học (Phấn đấu trường MN đạt chuẩn quốc gia); Tiêu chí Gíao dục và đào 
tạo; nâng cao các tiêu chí khác trong đề án xây dựng nông thôn mới nâng cao.

- Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội ổn định tình hình nhân 
dân, đảm bảo an toàn hệ thống đê điều trong mùa mưa lũ.

II/ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TRÊN CÁC LĨNH VỰC
1 - Về nông nghiệp
Tập trung chỉ đạo nhân dân làm tốt công tác diệt chuột. Thực hiện nghiêm 

cơ cấu trà và lịch thời vụ. Tiếp tục triển khai và thực hiện đề án quy vùng sản 
xuất một vùng một trà, một giống lúa gắn với việc xây dựng cánh đồng cho giá 
trị kinh tế cao, đặc biệt là các thôn có diện tích bãi ven sông. Tập trung vận động 
nhân dân mở rộng diện tích trồng cây vụ Đông. Nâng cao chất lượng hệ thống 
thủy lợi nội đồng phục vụ tưới tiêu. Phát triển đàn gia súc gia cầm theo hướng 
trang trại đi đôi với công tác phòng dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh môi trường.

Nâng cao hiệu quả hoạt động của HTXDV NN, tập trung chỉ đạo các thôn 
tăng cường công tác diệt chuột bằng nhiều biện pháp, khắc phục tình trạng bỏ 
ruộng hoang. HTX tăng cường việc cung ứng vật tư nông nghiệp cho các hộ 
nông dân, đưa các loại cây trồng có giá trị kinh tế cao vào đồng ruộng nhất là 
các khu đất bãi ven sông. Tập trung tuyên trồng vận động nhân dân tích tụ ruộng 
đất để phát triển theo hướng trang trại, vùng sản xuất tập trung, đầu tư phát triển 
thủy sản tại các khu triều trùng. 

Triển khai và thực hiện kế hoạch tiêm phòng cho đàn gia súc gia cầm; chủ 
động phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm; xây dựng và thực hiện 
tốt kế hoạch phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2022.
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2 - Về dịch vụ thương mại, dịch vụ và TTCN
Mở rộng và đa dạng hóa các hình thức hoạt động dịch vụ, khuyến khích 

các thành phần kinh tế tham gia đầu tư vào lĩnh vực dịch vụ thương mại, quản lý 
và làm tốt công tác thị trường và chống hàng giả, gian lận thương mại. Tập trung 
khuyến khích, tuyên truyền để các lao động trong độ tuổi đi lao động làm việc 
tại nước ngoài và vào làm vịêc tại các công ty, các doanh nghiệp.

3- Công tác tài chính
Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động sản xuất công 

nghiệp - tiểu thủ công trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên 
tất cả các mặt về phát triển công nghiệp - tiểu thủ công theo đúng quy định của 
luật ngân sách.

Tập trung cao cho việc thu ngân sách từ nguồn đất dôi dư, xen kẹp và đấu 
giá quyền sử dụng đất để trả kinh phí xây dựng các công trình đã thi công xong. 
Khai thác triệt để các nguồn thu để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ chi, phấn đấu 
hoàn thành vượt mức thu ngân sách từ 10% trở lên, kiểm tra, giám sát chặt chẽ 
việc chi ngân sách trên tất cả các mặt đảm bảo chi tiết kiệm, hiệu quả, đúng luật 
ngân sách và chế độ của nhà nước. 

4- Công tác quản lý đất đai - Xây dựng - GTTL
a. Công tác đất đai

Thực hiện kế hoạch sử dụng đất năm 2022 và triển khai có hiệu quả kế 
hoạch sử dụng đất theo kế hoạch của các cấp đã phê duyêt; 

Hoàn thiện hồ sơ và đề nghị các cấp có thẩm quyền về việc chuyển mục 
đích sử dụng đất theo hình thức đấu giá quyền sử dụng đất khu dân cư mới xã 
Hà Thanh, xử lý đất xen kẹt, đất dôi dư chuyển mục đích sử dụng đất các ao 
công đã san lấp trong khu dân cư để tạo nguồn kinh phí cho ngân sách xã, tập 
trung nguồn trả nợ các công trình đã xây dựng.

Tiếp tục thực hiện rà soát nguồn gốc sử dụng đất để họp hội đồng xét 
duyệt, hướng dẫn các hộ hoàn thiện hồ sơ pháp lý để trình UBND huyện quyết 
định cấp GCNQSD đất ở cho các hộ chưa được đóng dấu trang 3, các hộ đã 
được giao đất trái thẩm quyền từ trước năm 2004 và các hộ tái định cư thôn Hữu 
Chung.

Thực hiện nghiêm việc quản lý về đất đai; tiếp tục tập trung xử lý các vi 
phạm về đất đai giải quyết các đề nghị, vướng mắc của công dân về đất đai.

b. Về Xây dựng kiến thiết
Đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện các công trình 

xây dựng trên địa bàn.
Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân đóng góp kinh phí để xây dựng 

đường giao thông thôn, xóm và đường giao thông nội đồng theo tiêu chuẩn 
NTM nâng cao.

c. Về Môi trường
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Tiếp tục thực hiện tốt đề án thu gom và xử lý rác thải, duy trì tổ thu gom 
rác thải ở các thôn, phát động phong trào nhân dân tổng vệ sinh đường làng ngõ 
xóm hàng tháng;

Quản lý và chỉ đạo nhà máy nước sạch hoạt động đúng theo quy trình đảm 
bảo cung cấp đủ số lượng và chất lượng nước theo quy định và đảm bảo thực 
hiện việc lấy nguồn nước từ sông Luộc. 

Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc và tuyên truyền vận động các hộ chăn 
nuôi khu chuyển đổi làm tốt công tác VSMT.

5 - Văn hoá- xã hội
a. Về Văn hóa – Thông tin, TDTT:

*Về công tác tuyên truyền:  Tiếp tục tuyên truyền trên hệ thống đài 
truyền thanh, Trang TTĐT của xã về đường lối, chủ trương của Đảng, chính 
sách, pháp luật nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương theo kế hoạch. 
Tích cực xây dựng các tin, bài có trọng tâm, trọng điểm  trên các lĩnh vực: Phát 
triển kinh tế; Văn hóa - Xã hội; An ninh - Quốc phòng; Y tế - Giáo dục.... Tuyên 
truyền về các ngày Lễ lớn của dân tộc cũng như các nhiệm vụ chính trị khác của 
địa phương.

*  Về phong trào Văn hoá, văn nghệ, thể dục thể thao: Triển khai kế 
hoạch đăng ký xây dựng danh hiệu “Gia đình văn hóa, Làng văn hóa” năm 2022. 
Phấn đấu năm 2022 cả 6/6 làng đạt danh hiệu Làng văn hóa, tỷ lệ đạt danh hiệu 
Gia đình văn hóa trên 90%. Không có bạo lực gia đình. Tuyển chọn, thành lập 
đội văn nghệ tích cực tham gia hội diễn Sân khấu không chuyên, ca múa nhạc 
huyện Tứ kỳ năm 2022. Xây dựng kế hoạch tổ chức 5 đến 6 giải thể thao trong 
khuôn khổ Đại hội TDTT cấp xã nếu điều kiện cho phép. Tham gia 3 đến 4 giải 
thể thao do huyện tổ chức.

*Công tác quản lý di tích: Công tác quản lý di tích được thực hiện nghiêm 
theo luật di sản văn hóa, luật tín ngưỡng tôn giáo. Việc trùng tu, sửa chữa, nâng 
cấp các di tích phải được sự cho phép của các cơ quan có thẩm quyền quyết 
định.

b. Công tác Văn hóa – LĐTBXH
Làm tốt công tác chính sách xã hội, đặc biệt là việc chi trả tiền lương và 

trợ cấp xã hội cho các đối tượng đảm bảo kịp thời và chính xác, đúng đối tượng. 
tổ chức tốt lễ kỷ niệm ngày 27/7 và thắp nến tri ân tại nghĩa trang liệt sỹ. Làm 
tốt việc rà soát hộ nghèo và cận nghèo đúng quy trình.

c. Về giáo dục
Chỉ đạo 3 trường thực hiện tốt nhiệm vụ năm học. Tiếp tục thực hiện đề 

án phổ cập giáo dục cho trẻ em 5 tuổi trường mầm non giai đoạn 2017-2022. 
Giữ vững trường Chuẩn Quốc gia. Làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục đảm 
bảo công khai, sử dụng đúng mục đích.

d. Về Y tế
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Tiếp tục tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch covid 19 theo 
nghị quyết số 128 của chính phủ và các văn bản chỉ đạo của ban chỉ đạo cấp trên 
đảm bảo thích ứng, an toàn, linh hoạt, kiểm soát dịch bệnh có hiệu quả, công tác 
giám sát truy vết nhanh các trường hợp liên quan dịch bệnh; đẩy mạnh kế hoạch 
triển khai tiêm phòng vắc xin- covid 19 theo kế hoạch cấp trên giao. Triển khai 
tốt các kế hoạch thường xuyên tại trạm; duy trì xã chuẩn quốc gia về y tế; Phối 
hợp với Trung tâm y tế lấy mẫu xét nghiệm chẩn đoán covid kịp thời cho các đối 
tượng có nguy cơ cao. Báo cáo kịp thời BCĐ huyện và Trung tâm y tế về tình 
hình dịch bệnh.

e. Lao động, việc làm, nâng cao đời sống nhân dân
Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật về lao động. Tăng 

cường công tác hướng nghiệp, giải quyết việc làm cho lao động ở nông thôn. 
Thực hiện tốt các chính sách của Nhà nước đối với người có công với cách 
mạng, tổ chức các hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhân dịp các ngày lễ lớn 
của dân tộc. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch giảm nghèo. Triển khai thực 
hiện tốt các hoạt động bảo vệ, chăm sóc trẻ em theo chương trình chung, chương 
trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt nói riêng. Nâng cao hiệu 
quả công tác phòng chống các tai nạn thương tích trẻ em.  
      6 - Công tác an ninh - quốc phòng

a. Về công tác an ninh:
Tiếp tục chỉ đạo các thôn kiện toàn tổ bảo vệ, tuyên truyền vận động nhân 

dân nâng cao tinh thần cảnh giác, triển khai đồng bộ các trường học, cơ quan 
thực hiện đề án xây dựng làng xã, cơ quan, đơn vị an toàn về an ninh trật tự. 
Giải quyết kịp thời nhanh gọn các vụ việc xảy ra theo đúng quy định của pháp 
luật. Tăng cường tuần tra canh gác trên các tuyến đường và các khu trung tâm, 
thường xuyên kiểm tra, phát hiện và phối hợp với lực lượng của huyện để xử lý 
nghiêm việc khai thác cát trái phép trên sông luộc. Triển khai thực hiện tốt Nghị 
định 137/CP của Chính phủ và Pháp lệnh số 16 của UBTVQH trong dịp tết 
nguyên đán đảm bảo an toàn, có hiệu quả.
      b. Về công tác quốc phòng – quân sự:

Tham mưu cho Đảng ủy ra nghị quyết lãnh đạo, UBND xã ra chỉ thị lãnh 
đạo công tác quốc phòng quân sự địa phương năm 2022. Tham mưu cho Hội 
đồng nghĩa vụ quân sự xã làm tốt mọi công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập 
ngũ làm tốt chính sách hậu phương quân đội tổ chức gặp mặt động viên tân binh 
trước khi lên đường nhập ngũ và đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa 
phương. Phối hợp các các ban ngành có liên quan xử lý nghiêm các trường hợp 
vi phạm luật nghĩa vụ quân sự. Tiếp tục phối hợp với công an xã xây dựng kế 
hoạch bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã đặc biệt là các dịp 
nghỉ lễ tết cũng như ngày hội của đất nước cũng như địa phương. Xây dựng kế 
hoạch lực lượng dân quân năm 2022, kế hoạch tác chiến giai đoạn trình UBND, 
Ban CHQS huyện Phê duyệt. Tham gia tích cực các phong trào thi đua, hội thi, 
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hội thao trong lực lượng vũ trang huyện. Thực hiện tốt các nhiệm vụ của Đảng 
ủy, UBND, Ban CHQS huyện giao.

7 - Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư, nội vụ, cải cách hành chính
Làm tốt công tác thường trực tiếp công dân tại bộ phận một cửa, duy trì 

nghiêm qui chế làm việc của UBND xã, quy chế tiếp công dân, tiếp nhận và giải 
quyết kịp thời các đơn thư kiến nghị của công dân, không để đơn thư tồn đọng 
kéo dài.

Thực hiện tốt công tác kiểm soát thủ tục hành chính; công tác cải cách hành 
chính năm 2022. Tiếp tục thực hiện công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính 
quyền.

Tập trung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục kiến thức pháp luật cho nhân 
dân. Nâng cao chất lượng theo dõi thi hành pháp luật.

Trên đây là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022, UBND xã trình 
HĐND xã xem xét, quyết định./.

  Nơi nhận:                                                                               TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Đại biểu HĐND huyện ứng cử tại địa bàn;
- Ban Thường vụ Đảng uỷ xã;
- TT HĐND, UBND xã;
- Các ông, bà đại biểu HĐND xã khóa XX;                                                                                                                             
- Lưu: VP.                                                                     

CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Thức
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