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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN CẨM XUYÊN 

Số: 1219 /UBND-TCKH 

V/v tham mưu xây dựng Chương trình 

hành động thực hiện Nghị quyết Đại 

hội  XIII của Đảng 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

           Cẩm Xuyên, ngày 07  tháng 5 năm 2021 
 

 

    Kính gửi: Sở Kế hoạch và Đầu tư. 

 

 Thực hiện Văn bản số 2507/UBND-TH ngày 27/4/2021 của UBND tỉnh về 

việc xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của 

Đảng. Sau khi nghiên cứu Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; Chương trình hành 

động số 01-CTr/TU ngày 08/12/2020 của Ban Chấp hành Tỉnh ủy và Kế hoạch số 

67/KH-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh,UBND huyện nhận thấy các nội 

dung của Chương trình hành động số 01-CTr/TU ngày 08/12/2020 của Ban Chấp 

hành Tỉnh ủy và Kế hoạch số 67/KH-UBND ngày 12/3/2020 của UBND tỉnh đã 

thể hiện cơ bản đầy đủ về quan điểm, mục tiêu, các chỉ tiêu, định hướng, giải 

pháp, các nhiệm vụ trọng tâm đột phá chiến lược đề ra tại Nghị quyết Đại hội XIII 

của Đảng; góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng đề ra.   

Đối với huyện Cẩm Xuyên: Trên cơ sở Chương trình hành động thực hiện 

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ 

huyện lần thứ XXXII, tiếp tục quán triệt Nghị quyết và tập trung triển khai xây 

dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, với 

một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Tập trung xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao: 

- Xây dựng Đề án huyện nông thôn mới nâng cao và các chương trình, kế 

hoạch, nhằm huy động sức mạnh cả hệ thống chính trị, ưu tiên mọi nguồn lực, 

tranh thủ tối đa các cơ chế chính sách hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh để tiếp tục 

nâng cao mức độ đạt chuẩn, đưa huyện Cẩm Xuyên trở thành huyện nông thôn 

mới nâng cao vào năm 2024.  

- Tập trung hoàn thiện các quy hoạch đảm bảo phù hợp giữa quy hoạch 

chung, Quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch ngành, các quy hoạch xây dựng và quy 

hoạch chung các xã, thị trấn tạo thuận lợi trong xây dựng và thu hút đầu tư phát 

triển. 

- Xây dựng Kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo phù hợp giữa nhu cầu đầu tư 

và điều kiện nguồn lực, ưu tiên xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng theo từng tiêu 

chí huyện nông thôn mới nâng cao. Huy động mọi nguồn lực xây dựng kết cấu hạ 

tầng kinh tế - xã hội, nhất là hệ thống giao thông ven biển từ thị trấn Thiên Cầm – 

Thạch Hội; hệ thống đê chắn sóng Cẩm Nhượng, gắn với mở rộng, nâng cấp giao 
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thông trên tuyến; đâu tư hệ thống hạ tầng các khu du lịch Thiên Cầm, Kẻ Gỗ, Khu 

thương mại dịch vụ nam Cẩm Xuyên, đồng thời tích cực đầu tư hệ thống công 

trình kết nối phát triển, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho thu hút đầu tư. 

-  Tập trung  thu hút đầu tư các dự án trọng điểm, chiến lược, sớm đưa vào 

hoạt động, tạo động lực mới, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.  

2. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với tạo chuyển biến căn bản về 

chất lượng tăng trưởng, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của 

nền kinh tế. 

- Xây dựng Đề án và các chương trình kế hoạch thực hiện “Cơ cấu lại nông 

nghiệp ” theo hướng sản xuất hàng hóa, tập trung quy mô lớn, áp dụng công nghệ 

cao để sản xuất nông nghiệp sạch, nông nghiệp hữu cơ, nâng cao giá trị gia tăng, 

nhất là các nhóm đặc sản có giá trị của vùng, miền, địa phương, gắn với thực hiện 

xây dựng thương hiệu hàng hóa địa phương. 

           - Xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh sản xuất lúa cánh đồng lớn; tích cực 

chuyển đổi, phát triển các loại cây trồng khác có giá trị kinh tế cao, đặc biệt là 

hình thành các vùng sản xuất tập trung, chuyên canh, an toàn, sản xuất sạch, sản 

xuất hữu cơ.  

          - Xây dựng đề án sản xuất đồng nhất sản phẩm theo hướng nâng cao hiệu 

quả các vùng sản xuất rau truyền thống; hình thành các vùng rau, củ, quả tập trung 

ven đô thị, đủ sức cạnh tranh. 

 - Xây dựng và thực hiện kế hoạch cơ cấu lại chăn nuôi theo hướng phát 

triển bền vững các chuỗi liên kết chăn nuôi (lợn, bò, gà), đảm bảo chăn nuôi an 

toàn dịch bệnh, phù hợp với tín hiệu thị trường, đảm bảo phát triển bền vững.   

 - Xây dựng Kế hoạch Quản lý, sử dụng bền vững, hiệu quả rừng tự nhiên, 

bảo tồn đa dạng sinh học, bảo vệ cảnh quan, môi trường sinh thái; chuyển đổi rừng 

sản xuất sang trồng cây ăn quả, trồng thảo dược có giá trị cao theo hướng sản xuất 

hàng hóa; gắn khai thác rừng bền vững với du lịch sinh thái. 

- Xây dựng Kế hoạch phát triển nuôi trồng thủy sản theo hướng đa dạng hóa 

đối tượng và phương thức nuôi, phù hợp với lợi thế của từng vùng.  

- Tiếp tục triển khai mở rộng quy hoạch Cụm công nghiệp Bắc Cẩm Xuyên, 

gắn với phát triển logistics. Thành lập cụm Công nghiệp phía Nam Cẩm Xuyên, 

đồng thời tích cực thu hút đầu tư, đảm bảo tỷ lệ lấp đầy 100% các cụm công 

nghiệp hiện có, ưu tiên phát triển các ngành công nghiệp sản xuất, công nghiệp 

chế biến, công nghiệp phụ trợ có tính thúc đẩy phát triển.  

- Xây dựng Đề án phát triển du lịch Cẩm Xuyên giai đoạn 2020-2025, nhằm 

phát triển nhanh và đa dạng các sản phẩm dịch vụ, du lịch. Trong đó:  

Tập trung ưu tiên phát triển du lịch, thu hút các nhà đầu tư chiến lược tại 

Thiên Cầm, Kẻ Gỗ, hình thành các khu dịch vụ du lịch phức hợp, giải trí, đô thị, 

nghỉ dưỡng cao cấp định hướng theo vùng và liên kết vùng trong tỉnh, các tỉnh 

trong khu vực, đồng thời khai thác hiệu quả tiềm năng các danh thắng, các di tích 

lịch sử, văn hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ du lịch theo hướng hiện 

đại; bảo đảm môi trường du lịch an toàn, văn minh, từng bước đưa ngành du lịch 

trở thành động lực quan trọng của nền kinh tế.  
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- Tăng cường quản lý nhà nước, thực hiện minh bạch, hiệu quả các chính 

sách hỗ trợ, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp và kinh tế tập thể. Xây 

dựng kế hoạch tiếp tục thành lập mới các doanh nghiệp, hợp tác xã, gắn với phát 

triển mô hình kinh tế theo hướng bền vững. 

- Tích cực phối hợp thu hút đầu tư phát triển sản xuất, kinh doanh vào các 

vùng quy hoạch, các vùng có nhiều lợi thế, nhằm phát triển kinh tế và tăng nguồn 

thu ngân sách.   

- Xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 và kế hoạch sử 

dụng đất hàng năm phù hợp kế hoạch phát triển kinh tế xã hội; tạo thuận lợi thu 

hút các dự án đầu tư và phát triển quỹ đất; đảm bảo sử dụng hợp lý tài nguyên và 

bảo vệ môi trường 

- Xây dựng Kế hoạch tổng thể ứng dụng khoa học kỹ thuật giai đoạn 2021-

2025, tập trung ứng dụng các công nghệ mới, phát huy hiệu quả thành tựu khoa 

học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất và năng suất lao động, nhất là lĩnh vực 

nông lâm, nghiệp, thủy sản. 

3. Tiếp tục cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tập trung 

huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển 

- Xây dựng Kế hoạch đẩy mạnh cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025: 

Tập trung thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ cải cách hành chính, nâng cao hiệu quả 

và hiện đại hóa nền hành chính, xây dựng chính quyền điện tử; nâng cao chất 

lượng phục vụ, tính chuyên nghiệp, tinh thần, thái độ phục vụ của cán bộ, công 

chức với người dân và doanh nghiệp”, gắn với cải thiện môi trường đầu tư kinh 

doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư thực hiện dự án. 

- Tích cực công bố, giới thiệu, quảng bá thu hút đầu tư, tạo môi trường đầu 

tư, kinh doanh thông thoáng, nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư. Quan tâm phát 

triển hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là ưu tiên đầu tư các công trình thiết yếu, quan 

trọng kết nối phát triển. Thực hiện lồng gh p các nguồn vốn, chú trọng huy động 

nguồn lực xã hội hóa của các doanh nghiệp và Nhân dân để đẩy mạnh phát triển 

kinh tế - xã hội và xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn mới.   

4. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động văn hóa - xã hội 

- Xây dựng Kế hoạch phát triển toàn diện, đồng bộ các lĩnh vực văn hóa, 

trọng tâm là: Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu 

cầu phát triển bền vững đất nước, bảo đảm vừa phát huy những giá trị tốt đẹp của 

con người Cẩm Xuyên, vừa tiếp thu những tinh hoa văn hóa nhân loại; tiếp tục 

xây dựng tạo chuyển biến rõ nét về chất lượng phong trào toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa  huyện Cẩm Xuyên, gắn với xây dựng về đạo đức, nhân 

cách, lối sống con người, trước hết là đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

- Xây dựng Đề án bảo tồn và phát huy giá trị di sản văn hóa huyện Cẩm 

Xuyên giai đoạn 2020 đến 2025, đảm bảo trùng tu, tôn tạo các di tích, bảo tồn và 

phát huy các giá trị văn hóa vật thể, phi vật thể trên địa bàn. 
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 - Xây dựng Đề án Chính quyền điện tử trên địa bàn huyện Cẩm Xuyên giai 

đoạn 2021-2023, định hướng 2025, gắn với thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP 

ngày 07/3/2019 của Chính phủ. 

- Xây dựng Kế hoạch tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi 

mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp đổi mới 

căn bản, toàn diện; phát triển toàn diện năng lực và phẩm chất người học;  

 - Xây dựng Kế hoạch nâng cao hiệu lực mạng lưới y tế đến năm 2025; tăng 

cường công tác phòng chống dịch, chủ động giám sát phát hiện sớm, đảm bảo 

không để dịch bệnh bùng phát trên địa bàn, sẵn sàng ứng phó xử lý kịp thời, đảm 

bảo khống chế, xử lý triệt để dịch bệnh và các nguy cơ gây dịch. 

- Xây dựng Kế hoạch nâng cao chất lượng đào tạo nghề gắn với giải quyết 

việc làm đến năm 2025; thực hiện tốt chương trình hợp tác xuất khẩu lao động; 

phát triển thị trường lao động, tập trung hỗ trợ chuyển đổi nghề và tạo việc làm 

cho lao động nông thôn. 

- Xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về giảm 

nghèo đến năm 2025, tiếp tục cải thiện đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân, 

tạo cơ hội cho người nghèo tiếp cận các chính sách trong phát triển kinh tế, nâng 

cao thu nhập, cải thiện đời sống.  

- Thực hiện đồng bộ chính sách an sinh xã hội, tăng cường công tác chăm 

sóc người có công với cách mạng, triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách đối 

với người có công; tích cực rà soát, xử lý tồn đọng, vướng mắc trong thực hiện 

chính sách cho người có công.   

-  Xây dựng kế hoạch và triển khai thanh tra; tập trung giải quyết dứt điểm 

khiếu nại, tố cáo, kiến nghị. Tổ chức tốt công tác tiếp dân, gắn tiếp dân với giải 

quyết khiếu nại, tố cáo, đảm bảo công khai, minh bạch chống mọi hành vi nhũng 

nhiễu, tiêu cực, không để xảy ra khiếu kiện đông người, vượt cấp 

- Thực hiện nghiêm túc công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí, xử lý 

nghiêm trách nhiệm người đứng đầu, gắn với thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 

Trung ương 4, Khóa XII.  

 - Xây dựng và tổ chức triển khai Kế hoạch công tác phổ biến giáo dục pháp 

luật; Nâng cao chất lượng dịch vụ trợ giúp pháp lý; nâng cao chất lượng xây dựng, 

hệ thống văn bản quy phạm pháp luật; tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch kiểm 

soát thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho nhân dân.  

6. Nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; bảo đảm trật tự an to n    hội 

- Thực hiện nghiêm túc Nghị quyết số 28-NQ/TW của Trung ương về Chiến 

lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; phối hợp chặt chẽ trong xây dựng thế 

trận quốc phòng toàn dân vững chắc gắn với thế trận an ninh nhân dân và biên 

phòng toàn dân; Quan tâm xây dựng khu vực phòng thủ; đổi mới hoạt động xây 

dựng vững chắc hệ thống các cơ sở an toàn làm chủ - sẵn sàng chiến đấu; gắn chặt 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội với tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh;   
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- Đẩy mạnh tuyên truyền và thực hiện hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an 

ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Chủ động phương 

án, lực lượng, phương tiện đảm bảo an ninh trật tự trên từng địa bàn, kịp thời xử 

lý; tuyệt đối không để xảy ra điểm nóng. Tăng cường công tác đấu tranh, trấn áp 

các loại tội phạm; nhất là các phần tử cực đoan, tội phạm hoạt động băng nhóm xã 

hội đen, tệ nạn xã hội. Thực hiện đồng bộ các giải pháp để đảm bảo an ninh trật tự, 

an toàn giao thông, giảm thiểu tai nạn giao thông; tập trung giám sát xử lý nghiêm 

việc sử dụng phương tiện không đảm bảo an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường 

theo quy định.  

Trên đây là Nội dung xây dựng Chương trình thực hiện Nghị quyết Đại hội 

XIII của Đảng, UBND huyện đề nghị Sở Kế hoạch và đầu tư xem x t tổng hợp. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban, đơn vị UBND huyện; 

- Lưu: VT, TC-KH. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

   H  Văn Bình 
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