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HUYEN OAK GLONG Bc  lap — Tu do — Hanh phüc 

S&OZ. /CTr-UBND Dák Glong, ngàyO tháng 6 nám 2021 

CHU'€%NG TR!NH HANH BONG 

Thii'c hiên Kê hoach s 09-KH/HU, ngày 26/3/2021 ella Huyn Uy 

Thirc hin trin khai Nghj Quyt Dai  hi  Dai  biu toàn quc 1n thir XIII 
dlla Dáng; Kê hoach so 09-KI-I/HU, ngày 26/3/2021dlla Huyn lly Dãk Glong ye 
ké hoach nghiên ciru, h9c top, quan trit, tuyên truyên, triên khai thirc hin, Nghj 
Quyêt Dai  hi  Dai  biêu toàn quôc lan thu XIII cüa Dãng. Uy ban nhn dan huyn 
DAk Glong xay drng Chi.rang trInh hành dng triên khai thre hin cii the nhu sau: 

I. MIJC DICH, YEU CAU 

1. Miic dIch 

Tao sir thng nht ella các cp, các ngânh trong vic quán trit Va trin khai 
cii th hoá nhUng ni dung ella Nghj Quyêt Dai  hi  Dai  biêu toàn quôc lan thu 
XIII ella Dâng, Kê hoach so 09-KHIHU, ngày 26/3/2021 ella Huyn Uy Däk Glong 
ye kê hoach nghiên c1ru, hçc tap,  quán trit, tuyên truyên, triên khai thrc hin, 
Nghj Quyêt Dai  hi  Dai  biêu toàn quôc lan thll XIII ella Dãng. Nâng cao nng 1rc 
diêu hành, quãn 1 nhà nrncc dáp ung yeu câu nhim vii mài, th%rc hin thàng lçri 
các mic tiêu, nhim vii Nghj quyêt dê ra. 

Quy& tam thirc hin t& miic tiêu chung nhim kS'  2020-2025. Huy dng 
cao that các nguôn 1irc, khai thác Co hiu qua tiém nãng và lcii the ella huyn dê 
phát triên nhanh vâ ben vllng theo hu&ng cOng nghip hóa, hin dai  hóa. 

Nâng cao d?yi sang 4t chat, tinh than ella Nhân dan, giâi quy& có hiu qua 
eác van dê xâ hi büc xllc; báo darn quOc phông, an ninh, gi vüng on djnh chInh 
trj Va trt tr an toàn xA hi. Phân dâu den näm 2025, xây drng huyn Däk Glong 
trâ thành mt trong nhtng huyn phát triên nhanh và ben vüng ella tinh. 

A A 2. Yeu cau 

Barn sat các muc tiêu, chi tieu, chixang trInh, thirn vii ma Nghj quyt Dai 
hôi Dang bô huyên lan thi.r IV dê ra va xay dimg Jo trinh thtrc hiên cac chi tiêu 
chll yeu den näm 2025; cii the bang các chtxcmg trInh, de an, thim vii gän vài 
phOng, ngành, don vi phii trách. 

Trin khai thrc hin cac khâu dt phá phU hçip vOi yêu cAu nhim vii mth. 
Kjp thyi cu the hóa các co chê, chInh sách ella Trung trong, Tinh dê thrc hin các 
miic tiêu phát triên kinh tê - xA hi, quôc phOng - an ninh chung ella huyn. 

Thirc hin cO hiu qua cOng tác cãi each hành chInh. Thumg xuyên dllng 
eô, nâng cao chat 1ung hoat dng to chüc b may nba nithc; nâng cao chat hrçing 
nguôn nhân hrc và eáe hot dng van hóa - xã hi. 
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Chü dng nm chic tInh hInh, lam t& cong tác phông chng ti phm, an 

toàn giao thông, phOng chông thiên tai, tim kiêm ciru nan,  dam bão n djnh chInh 
trj cho six phát trién chung cüa huyn. 

II. NHIM VIJ, GIAI PHAP 
1. Phát trin nông, lam nghip và xãy dirng nông thôn mri 
Ip trung phát trin nOng, lam nghip theo hithng san xut hang hoá, dam 

bão an ninh 1umg thirc, day manh  chuyên djch c câu cay trông, 4t nuôi, coi 
trçng cong tác khuyen nông, khuyên lam, thu$' igi, dam bào din tich gieo trông, 
tang h so sir diing dat, phát triên, nhan rng các mô hlnh, dir an san xuât có hiu 
qua, dua tiên b khoa hQc k thu.t vào san xuât, day manh  trOng rirng, trông các 
loai cay cong nghip ngàn ngày, cay an qua có giá trj kinh té cao; phát triên kinh 
té dôi rung, kinh tê trang trai,  phát triên chän nuôi, xây dijng các vüng san xuât 
hang hoá tp trung, cung cap rau, Cu, qua, thirc phâm cho thj trung trong và ngoài 
huyn. Phân dâu tong san lucing hxong thirc hang näm duy trI ti'r 50 nghIn tan trâ 
len. Phát triên manh  chän nuôi gia süc, gia cam, chü tr9ng xây drng hInh thânh 
các mô hInh chàn nuOi tp trung a nhftng noi có diêu kin. Den nàm 2025, trông 
thng dat  2.000 ha, t' 1 che phü rung là 44%, hang näm, giâm 50% sO viii và din 
tich rung bi phá. 

Tip tiic du tu, nâng cp, cãi tao  các cong trInh thüy li d dam bão ni.râc 
cho san xuât nông nghip. Chi dao  xây dirng, cñng cô các cOng trInh thüy 1i dê 
cung cap nuâc sinh hoat  cho dan cu Va phiic vi san xuât nông nghip, tiêu thu 
cOng nghip, djch vii i nông thôn; nâng cao nAng lc tuói tiêu cho các 1oi cay 

trOng và sà diing có hiu qua din tIch mt nithc cac ho dp, kênh muang hin có, 
xây dimg mâi các cOng trInh thüy lqi vi'ra và nhO dê phiic vii cho san xuât và nithc 
sinh hoat cüa Nhân dan. 

Phn du dn näm 2025, t 1 dan cix nông thOn dixçic sü dung nithc hçp v 
sinh dat  95,95% và t l dan cix do thj duçc sü dimg nithc sach dat 90%. 

Tp trung mci ngun 1irc dy nhanh tin d thirc hin Chucmg trinh mic 
tiêu quôc gia xay drng nOng thôn mâi theo huâng toàn din, ben vng, tao  s1c 
phát triên dOng dêu gifta các xã trong huyn, phân dâu den nàm 2025 có 2-3 xã 
dat chuân nOng thôn mai; bInh quan môi xâ dat  16,7 tiêu chI; xây drng Quáng 
Khê tth thành thj trân. 

Phn du dn nAm 2025, chuyn djch co c.0 kinh t (giá hin hành) ngành 
nông, lam nghip dat  63,63%. 

Giao Phông Nóng nghip và Phát trié'n nóng thón huyn chi tn, phi hQp 
vài các don vj Co lien quan tham mwu cho UBND huyn tO chi'c thy'c hin. 

, . . A 2. Phat trien kinh te va hi tang 
a) Phát trie2n cong nghip tiéu thz cong nghip và xây dyng: 

Phát trin cong nghip, tiu thu cong nghip & vüng có iqi th; khuyn khIch 
và tao  diêu kin thun lvi, kêu gi dâu tu phát triên ca s& ha tang và dâu tu san 
xuât, kinh doanh phát triên các khu virc tp trung sn xuât cong nghip và djch 
vii, dc bit là san xut cOng nghip cüa các xa Quãng Khé, Quâng Son, Dãk Ha; 
Day manh  xüc tiên dâu tu trên các linh vrc lang nghê: Cong nghip chê biên, 4t 



1iu xây dirng, các dii an cung c djch vi xâ hi, cong ngh sinh h9c; Khuyên 
khIch và phát triên lang nghe truyên thông; nãng cao chat 1ing lang nghê. Phãn 
dâu den nàm 2025 chuyên djch cc câu kinh té (giá hin hành) ngành cong nghip 
- xây drng 14,7%. 

b) Phát trie2n ké't cdu hg tdng kinh tl - xâ h5i: 
Dy nhanh tin d thirc hin các dir an dâ quy hoach, lam t& cong tác tuyên 

truyên phô biên quy hoch xây dirng, de Nhân dan ng h và dông lông thirc hin. 
Tang cuông Cong tác quãn l dâu tu xây dmg; th%rc hin dan chU, cong khai trong 
dâu tx, xay drng g.n vâi cong tác giám sat chat hrçing các cong trInh, chông that 
thoát lang phi, tiêu circ, dam bâo k5 thu.t và m5 thut cho,  cong trmnh. Tranh thu 
các nguôn von dê dâu tu xây drng các cong trInh trQng diêmvê giao thông nhu: 
Các tritc dixing khu trung tam hành chInh huyn, dâu tu kêt câu ht tang thiêt yêu, 
uu tiên các cong trinh cong cong  nhi.r các hang miic tru&ng hçc, cong trInh thüy 
lçii, giao thOng, din cap thoát rnrOc, xi:r 1 chat thai.... Tiêp tVc  triên khai thirc 
hin quy hoach  trung tam thj trân Quâng Khê. 

Phát trin phong trào lam dtrông giao thông nông thôn, h thông cp thoát 
nuOc. Tang cuông dâu tu kêt câu h tang, ixu tiên phát triên kêt câu h tang thiêt 
yêu khu virc nông thôn nhu din, dithng, trixäng, tram, nha van hóa, san the thao, 
be boi a các tnr?Yng h9c theo tiêu chI nông thôn m9i. Phân dâu den nàm 2025 t 
l h dan duqc sr diving din là 95%, t l nhra hóa du?mg huyn dtt 100%. 

Tip Wc thirc hin xà hi hóa, huy dng có hiu qua sr dóng gop cüa Nhãn 
dan dOi vài các cong trInh có von dôi üng gan vói thng cu&ng cong tác giám sat cong 
dOng. Ip trung lam tot cOng the chinh trang phát triên do thj, quãn 1 xây dirng. 

c) Phát huy lcii the' phát trie'n thwo'ng mgi - djch vy 

Tp trung phát trin thtrcing mai,  djch vi tr& thành lTnh vrc müi nhçn trong 
thüc day tang tnr&ng và chuyên djch co câu kinh tê cüa huyn. Phát triên m.nh 
mng hal thiicmg mai  - du ljch, nhäm dáp irng ngày càng tot han nhu câu hang 
boa thiêt yeu phc viii Nhân dan. Day nhanh tiên d chuyn dôi mô hInh chçi Däk 
GLong, hoãn thin dâu tu chci Quáng San, dâu tu xây dirng chq nông thôn & các 
xâ Quãng HOa, Dãk R'Mäng, Däk Ha, Däk Som. 

Quan tam phát trin các ca s& san xut, kinh doanh, djch vi, nâng cao cht 
krqng các ngành nghe an uông, nhà hang, sira cha, ca khí, lap rap, 4n tãi. . .Phôi 
hqp vâi cac ngành cO lien quan, tang cr&ng quàn l, khai thác Co hiu qua h 
thông két câu ha tang hin có dé phát triên thuang mai,  djch vii tao  môi tri.r?Yng 
thu.n lvi, thüc day phát triên thuang mai,  djch vi qua dja bàn; quan tam dn vic 
quàng bá eác san phâm cüa dja phixang; quan tam den vic quân l và khai tháe 
van hoá lê hi. Phân dâu den näm 2025, ca cau kinh tê (giá hin hành) ngành 
thinmg mal  - djch vi dat  2 1,67%. 

Giao Phông Kinh te' và Hg tang huyn chü trI, ph6i hcip vó'i Ban Quán l2 
Die an và Trung tam phát triên qu9 dat huyn, phông Tài chmnh — Ke' hogch và các 
doii vj có lien quan tham mieu cho UBND huyn to chüc thec hin. 

3. Tang cu*ng cong tác quãn 1 Tài nguyen - Môi trirô'ng, giãi phóng 
mit bang 
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a) Cóng tác quán lj dá't dai 

Tang cu&ng cong tác quán 1 dt dai gn vâi khu dan cu dam báo nguyen 
täc: dung mic dIch, tiêt kirn và hiu qua, phü hqp vâi djnh hirng phát trin kinh 

- xa hi và quy hoach, ké hoach sfr dirng dat cüa tinh, dáp rng yêu cu cüa sir 
nghip cong nghip hóa, hin dai  boa và do thj hóa, bâo dam an ninh - quc phOng, 
báo v môi tnthng; dông thai bâo dam sir phát triên ben vitng. 

Tp trung xây d1rng quy hoach,  k  hoach  sir diing dt dam bâo phü hqp vi 
diêu kin tir nhiên, phát huy duçic tiêm näng dat dai cüa huyn, dáp irng yêu câu 
phát triên kinh tê - xâ hi, tao  diêu kin thun lçii phát triên nông nghip theo 
huang san xuâthàng hóa üng diing cong ngh cao; Vic xây di,rng quy hoach  si.'r 
diing dat phâi gän lien vOi quy hoach xay dirng nông thôn mói, quy hoach ba loai 
thng và các quy hoach khác có lien quan. 

Dy nhanh cong tác xây dirng Co sâ dU 1iu dAt dai, h so dja chInh, hoàn 
chinh h thông thông tin dat dai cüa huyn phiic vçi cOng tác 9uãn 1, sü diing dat 
dai hiu qua, ben vthig. Den näm 2025, co bàn hoàn thành cap Giây chthig nhn 
quyên sir di,rng dat lan dâu. 

DAy manh  cong tác cal cách thñ tVc  hành chInh, thurng xuyen rà soát, diu 
chinh, bô sung theo hithng don giãn hóa thu tiic hành chInh, dam bâo cOng khai, 
minh bach;  üng diing khoa hQc, Cong ngh trong thrc hin giâi quyet thu tc hành 
chInh dc bit là thu tic hành chInh ye lTnh vrc dat dai. 

Quan l cht chê các din tIch dAt thu hi tü các Cong ty lam nghip bàn 
giao cho dja phuong, bô trI sr diing theo dung Phuong an, Kê hoach dã duqc phê 
duyt. 

TAng cuang cong tác thanh tra, kim tra, giám sat, theo döi, dánh gia vic 
chap hành quy djnh cüa pháp lu.t ye dat dai và xfr l vi pham pháp 1u.t ye dat dai 
dc bit là các vi phm v quân l, si diing dat, các hành vi vi phm hành chInh 
nhu hüy hoai  dat, sfr ding dat không dung miic dIch, Ian chiêm dat..., dam bâo 
vic sü dçing dat theo dung quy hoach, ké hoach dA dixqc phê duyt. 

TAng ci.r?ng Cong tác ph bin, giáo dic pháp lust v dAt dai; giãi quy& tranh 
chap ye dat dai; giãi quyêt khiêu nai,  to cáo trong quàn l và sCr diing dat dai; 
thithng xuyên tO chüc t.p huân nâng cao trInh d chuyên môn, nghip v cho can 
b, cong chüc thirc hin quàn l nha nuvc v dat dai. 

DAy manh  cong tác quán 1 các hoat dng v djch v1i v dAt dai; thng ké, 
kiêm kê dat dai dam bâo chInh xác, khách quan; tang thu ngân sách tfi dat dai và 
sir diing hiu qua các nguôn thu ngân sách tir dat dai dé phc vii phát trién kinh té 
- xA hi cüa dja phi.rong. 

b) Cong tác bi thwàng, M trçi vii giiiphóng mt bcng 
COng tác thu hi dAt vi miic dIch quc phOng, an ninh; phát trin kinh t - xa 

hi vi lçii Ich quc gia, cong cong phâi darn bâo dung quy djnh cUa pháp h4t ye 
dat dai, kjp ye tiên d, dáp 1mg &rqc yêu câu phát triên kinh t - xA hi, dam bâo 
quOc phông, an ninh. 
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Tp trung giài quyt các thn tai,  vurng mc trong vic bi thuông, h trçi và 

tái djnh cu, tái djnh canh cong trinh thüy din DOng Nai 3, DOng Nai 4, Buôn Tua 
Sarh. Dam bâo dn näm 2025 c bàn các ton t.i, visàng mac duccc giâi quyêt. 

Thurc hin dung và dy dü các co ch, chInh sách v bi thu&ng, h trçl khi 
nhà nuâc thu hôi dat, sat vOi tInh hInh thxc tiên tai  dja phuong; dam bào thirc hin 
tot cOng tác dào to nghê và chuyên dôi vic lam dOi vói nguôi lao dng khi bj 
thu hi dat. Luôn dam bâo qu dat tái djnh cu khi có yêu câu ye bô trI tái djnh Cu. 

c) Cong tác báo v môi trw&ng 

Thux&ng xuyên giáo dic, tuyên truyn, ph6 bin pháp 1ut nhim nâng cao 
nhn thirc cUa Nhân dan ye tráCh thim bão v môi truông. Nâng cao vai trô cüa 
UBND cap xA trong quãn l nhà nuóc v 11th v1rc bào v môi tru.rông; to chüc tp 
hu.n cho các di ttrçing là can b, cOng churc qUãfl 1 nhà fluOc ye báo v môi 
tru?mg cap xâ. 

Tang cu?mg cong tác quãn l, bâo v và phát trin nmg; bào v da dng sinh 
hoc, chông sinh vt ngoi lai xãm hai.  Den näm 2025, t 1 d che phU rmg dt 44%; 
trOng thng 2.000 ha rfrng. Hang näm giâm 50% so vi và din tIch thng bj phá. 

Chü dng xây drng chucing trInh, k hotch üng phó vci bin di khI hu. 
Day m.nh thirc hin CáC bin pháp bão v mOi tru&ng trong thôi kS'  cong nghip 
hóa, hin di hóa. 

Tang cuô'ng cOng táC thanh tra, kim tra, xur 1 các Co sâ vi phm pháp lut 
ye bào v mOi trtthng; xir 1' trit dê các cci sâ gay ô nhim mOi trtr&ng nghiêm 
trQng, dc bit chü trçng den các dir an chän nuôi quy mô ln trén dja bàn huyn, 
cac dur an có nguy cci gay ô nhiêm môi tru?mg cao nhu' khai thác khoáng san, giêt 
mô gia sue, xü 1 rae thai... 

Nâng cao hiu qua trong cOng tác th.m djnh Báo cáo dánh giá tác dng mOi 
trithng,Kê hoach bão v mOi tnthng cüa các dur an trên dja bàn huyn; uu tiên 
phát triên các dir an sü diing cOng ngh tiên tiên, bào v môi trtthng, các dur an sir 
diving näng lucing sach,  näng luçing tái tto. 

Dam bão ngun kinh phi trong hoat dng bâo v mOi trung. Huy dng các 
nguOn 1c xâ hi hóa trong vic thirc hin thim vii bào v mOi trumg cüa dja 
phucing. 

Quy hoch và xây durng bâi xà l rac thai phü hçip vài thu cAu phát trin cüa 
xã hi và xây dung nông thOn mâi. Phân dâu den näm 2025 t' 1 thu gom và xcr 
l rác thai sinh hoat tai  dO thj dat  76%,  tai  khu virc nOng thôn dat  45%. 

Thuing xuyên quan trc, giám sat mOi tru&ng nhm kjp thôi phát hin 0 
nhim, sur cO mOi truông dé xü l. 

d) Cong tác quán lj khoáng san, tài nguyen nzthc 

Giai quyt theo thm quyn cho thuê dt hoat dng khoáng san, sir dung h 
tang k thut và các van de khác Co lien quan cho to chuc, Ca nhân dixc phép hoat 
dung khoáng san tai  dja phuong theo quy djnh cUa pháp 1u.t; chi thu hut dâu tu 
khai thác, ché biên khoáng san dOi vâi các dur an sur diing cOng ngh tiên tiên, thu 
hôi tOi da khoáng san, dam bào dáp 1mg yêu câu ye bào v môi trung. Cuxang 
quyêt tü chôi dâu tu dôi vâi các dur an khai thác xuât khâu qung thô. 
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Tang ci.thng cong tác thanh tra, kim tra hoat dng khoáng san, tp trung vào 

cong tác bâo v môi trithng trong khai thác, ché biên khoáng san; kiên quy& dt'rng 
khai thác, dóng càa mO, câi tao,  phc hôi môi tnr&ng dOi vói nhtng khu vlrc khai 
thác không hiu qua, gay ô nhiêm môi truâng theo quy djnh pháp lut; xü l 
nghiêm hoat dng khai thác, buOn ban, 4n chuyên khoáng san trái phép; rà soát, 
kiêm tra cong tác dóng cira mO dôi vi các giây phép khai thác khoáng san dâ h& 
hiu 11rc theo quy djnh. Miic tiêu den näm 2025 x1.r l trit dé tInh trng khai thác 
yang trái phép trén dja bàn huyn. 

PhM hçcp vâi các &m vj có lien quan rà soát quy ho.ch khoáng san, b sung, 
diêu chinh kbu virc cam, tam  thvi cam hoat dng khoáng san. 

Bâo dam an ninh, trt tir an toàn xâ hi tai  khu vixc có khoáng san. Tang 
cithng tuyên truyên, phô biên, giáo diic pháp lut ye khoáng san. 

Thixâng xuyên kim tra hot dng hành ngh khoan ni.râc duâi dAt, xcr i 
nghiêm các hành vi vi ph.m ye khai thác, sir diing nuâc dirói dat. Phôi hçip v&i 
các dan vi có lien quan diêu tra, dánh giá tth luqng, chat hxqng nuâc di.rói dat dê 
ban hành quy djnh khu virc cam boat  dng khoan, khai thác nixâc dithi dat. Thic 
hin các bin pháp bâo v nguOn nithc thông qua boat dng quan träc, danh giá 
va thrc hin các bin pháp bâo v mOi tru?Yng nithc dc bit là nithc duâi dat Va 
nuâc mt phiic vi sinh hoat,  phông, chông han  han trên dja bàn huyn. Xcr l 
nghiêm các hoat  dng xá thai gay ô nhim môi tnthng rnxOc. Xây drng các phuang 
an bâo v nguôn nuâc tai  các ho trung tam các xâ, khu dông dan cu. 

Giao Phông Tài nguyen - Môi tnthng huyn chz trI pMi hcrp vài Ban Quán 
lj Dw an và Trung tam phát triên qu9 dat huyn và các don vj có lien quan tham 
mwu cho UBND huyn to ch&c thyv hin. 

4. C6ng tác quãn 1 bão v rfrng 
Dy manh  cOng tác tuyên truyn, ph bin pháp lust  v bao v và phát trin 

rimg trên các phixong tin thông tin dai  chüng; chü trçng tuyen truyên trrc tiêp den 
nguàri dan song gân rtrng, khu virc vi1ng sâu, vüng xa, vüng dông bào dan tt)c thiêu 
SO; ni dung cii the, ngn gçn, dê hiêu, phü hçp vài phong tic, tp quán dja phuong. 

K cam kt bao v rrng, PCCCR di vâi các don vj chU thng, các h dan 
sOng gân rirng, yen rung. Rà soát, thông kê, phân loai din tIch rung yà dat lam 
nghip bj xâm canh, lan chiem và 1p ho so xr l theo quy ,djnh cüa pháp lut; 

Xây dmg k hoach và t chüc cuthig ch giâi tôa din tich rung bj phá, ln 
chiêm sau khi dà có quyêt djnh KPHQ, bàn giao cho chü thng trông lai  r1rng, quan 
l, bào v và phát triên rfrng. 

Tang cuing tuAn tra, kim tra, ch& ch.n, ngAn ch.n phá rung, kp thM phát 
hin vâ xir l kjp thM các hành vi vi phm lam lut. Quân 1 cht chê, kiêm tra 
các co so chê biên gO, xcr 1 nghiêm, dung quy djnh cüa pháp 1ut, kiên quyêt dInh 
chi hoat dng co sO chê biên g vi pham quy djnh cüa pháp lut. 

T chüc các dir an trng, chäm soc rung giai doan 2020-2025 trên dja bàn 
huyn theo Quyêt djnh so 38/201 6/QD-TTg ngày 14/9/2016 cüa Thu tuOng ChInh 
phü. Den nãm 2025 dO che phil rirng/Din tIch tir nhiên dat  44%. 
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Giao Hcit kiem  lam huyn chü trI, phi hop v&i UBND các xcv, don vj chi 

ri'ng và các don vj có lien quan tham mwu cho UBND huyn to chik thwc hin. 

5. Thu, chi ngân sách huyn 
Dy m?nh  thu ngân sách, khai thác t& các ngun thu, quãn 1 ngun thu, 

tang cung cong tác chông buôn 1u và gian 1n thisong mai.  Phân dâu tong thu 
ngân sách trên dja bàn bInh quân hang närn trên 7%/näm. Den näm 2025 GRDP 
bInh quân dâu ng.thi trên 50 triu dông; tong vOn dâu tu toan xâ hi giai doan 
2020-2025 khoâng 10.566 t' dông. Sü dung cO hiu qua nguôn lire tài chInh, chi 
dung djnh mirc, dUng Lut ngân sách Nhànc. Thirc hành tiêt kim, chông tham 
nhüng, lang phi, tiêu circ, tiêt kim chi dê dâu tu cho phát triên. Huy dng tôi da 
nguôn von dâu tu trong và ngoài nirâc, ma rng eác hoat dtng tIn dçing, dáp üng 
nhu câu h trçi von vay cUa các to chüc, cá nhân. 

Këu gçi du tu các hoat dng du ljch dra trên lqi th& tim näng cUa dja 
phtrmg: Các dim den cUa cong viên dja chat Däk Nông, khu du ljch Ta DUng, 
xay dirng và khôi phiic các lang nghê truyên thông... 

Giao Phông Tài chInh - KI hogch huyçn chi tn, pho1i hcip vái các don vi có 
lien quan tham muu cho UBND huyn tO chtc thyc hin. 

6. Phát trin Giáo dye và Dào to 

Trin khai thirc hin có hiu qua Nghj Quyt Dai  hi  Dai  biu toàn quc 
lan thtr XIII cUa Dâng; Chuang trInh hành dng sO 01 -CTr/HU, ngày 17/8/2020 
cUa Ban Chap hành Dâng b huyn Däk Glong; Thirc hin Nghj quyêt sO 29-
NQ/TW ngày 04/11/2013 cUa Ban Chap hành Trung uo'ng (khóa XI) ye dOi mâi 
can ban, toàn din giáo dc và dâo tao;  Kê hoach so 09-KFIfHTJ, ngày 26/3/2021 
cUa Huyn Uy Däk Glong ye kê hoach  nghiên clru, hc tip,  quán trit, tuyên 
truyên, triên khai thire hin, Nghj Quyêt Dai  hi  Dai  biêu toàn quôc lan thU XIII 
cUa Dáng. Doi mâi manh  me cOng tác quán 1, tang ci.thng huy dng các nguOn 
lrc dê phát triên s1r nghip giáo diic  và dào tao. 

Duy trl, cUng c kt qua ph cp giáo dic mm non cho tré 5 tui, nãng cao 
t l phô cp giao di1c tiêu h9c, phô cp giáo diic trung hçc co sa; phân dâu den 
näm 2025, phO cp giáo dic tiêu hçc dat  90%, trung h9c co s& dat  88%; huy dng 
It nhât 95%  tré 6 tuOi vào lap 1; tang cuang phát huy vai trô cUa trung tam hçc 
tp cong  dOng, l&p xoa mU, giãm t' 1 ngui dan mU chit, nâng cao trInh dO dan 
trI, dam bâo yêu câu ye giáo diic de xay dirng nông thôn mâi. 

Xâydirng dOi  ngU giáo viên dU v s luçing, nâng cao v chat luçmg, dng 
bO ye cci câu; thirc hin tot chinh sách thu hut dôi vai nhitng giáo vien co trmnh dO 
hçc van cao, nghip vi giôi ye cong tác a vUng khó khän: Nâng cao chat 1ung dOi 
ngü dat  chuãn ye trInh dO dào tao  theo quy djnh mâi, phân dâu den näm 2025 có 
90% can bO,  giáo viên, nhân viên dattrInh dO dào tao  chuãn trâ len (giao viên mâm 
non có bang cao däng, giáo viên phO thông có bang dai  h9c). Dc bit chU trçng 
nâng cao nang 1rc giáo vien ting Anh dam bâo dn nàm h9c 2022-2023 Co 100% 
giáo vien tiêng Anh dat  chuán tôi thiêu theo quy djnh (Bc 4) dê dam bâo day  h9c 
chtrang trInh tiêng Anh 10 näm lien tiêp tir tieu h9c den trung h9c phO thông. 

Trin khai thirc hin chirong trInh thay sách giáo khoa mâi tr lUp 1 dn lop 

12 bat dâu tir näm 2020-202 1 den näm hçc 2024-2025; tang cuang cong tác tp 
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huAn, bi duông cho can b, giáo viên cti mOi chiio'ng trinh giáo dc, sách giáo 
khoa theo hrnng phát triên näng Iirc, phâm chat theo tinh than Nghj quyt s 29-
NQ/TW ngày 04/11/20 13 cüa Ban Chap hành Trung uang (khóa XI) v dôi mâi 
cAn bàn, toàn din giáo diic và dào tao;  Nghj quy& s 88/2014/QH13 cüa Qu& 
hi ye dôi rnOi chumg trInh, sách giáo khoa chuong trInh giáo diic ph thông và 
thông tu so 32/201 8/TT-BGDDT ngày 26/12/2018 cüa B giáo dic và Dào tao 
ban hành chucing trmnh giáo diic phô thông. 

Tip tue trin khai thiic hién các kS'  thi, hi thi giáo viên dy giói, hçc sinh 
giöi cap huyn theo chu ks', nhäm nâng cao chat krçmg müi nhçn; tAng cithng triên 
khai các cuc thi, hi thi khác nhu cuc thi khoa hçc, k5 thut; ngh thut; hi 
khöe phü dông;... nhAm phát trién toàn din sir nghip giáo diic và dào tao. 

Thirc hin t& cong tác dy hçc theo huàng trài nghim, 4n ding nhftng 
van dê sAn có cüa dja phucing dé hçc sinh dugc th1rc hành, trài nghim. 

Giao Phông Giáo dc và Dào tco huyn chi trI, phi hctp vái các doii vj có 
lien quan tham mui cho UBND huyn to chi"c thc hin. 

7. Cong tác dào tio và dy ngh 
Nâng cao ch.t luçing dy ngh nhrn dào tao  di ngü nhân lrc k thut cho 

huyn; dào tao  gAn vOi thu câu xã hi, thu câu cüa thj trung lao dng. Ma rng 
quy mô dy nghê cho ngithi lao dng nông thôn; tp huân k nang, kinh nghim 
san xuât, cac quy trInh k thu.t, cong ngh rnOi cho nông dan gAn vâi chung 
trInh phát triên kinh tê - xà hi cña huyn dé dan thIch nghi vói co chê thj trumg, 
hi nhp kinh tê quôc tê và có nAng lirc t%r mInh phát triên san xuât, kinh doanh 
trên chInh qué huang mInh. Da dang các hlnh thüc dào tao  nghé; to chüc rng rAi 
có hiu qua các mô hInh lien két dào tao  nghê theo phung thüc nhà nuâc - doanh 
nghip - ngi.thi dan cüng thirc hin; gAn day  nghê vâi doanh nghip, nâng cao 
trách nhim cüa doanh nghip trong dâo tao  nghê. Den nAm 2025 t' l lao dng 
qua dào tao  là 32,82%, so lao dng dugc tao vice 1am 8.500 luçvt ngu&i, dào tao 
nghé trên 1.250 nguai. 

Giao PhOng Lao d5ng — Thwcing binh và Xâ h3i huyn chi trI phi hçtp vài 
Trung tam dçy nghé huyn vâ các dan vj có lien quan tham mwu cho UBND huyn 
tO ch&c thcc hin. 

8. Phát trin Van hóa, th thao 
Tip tic dy math  cong tác tuyên truyn trên các phuong tin thông tin dai 

chiing và cac hIth thüc truyên thông tnrc tiép; gAn vai thirc hin Phong trào "Toàn 
dan doàn kêtxáy dyng dài song van hoá" vOi Phong trào xây dmg nông thOn mói; 
nhân rng dién hInh tiên tién dé tác dng nêu gucing; GAn vói tiêp tin e thinTC hin cac 
ni dung "HQC t2p và lam theo tam gu'o'ng do dc Ho GhI Minh" nhân rng diên 
hmnh tiên tiên dé tác dng nêu guong. Triên khai có hiu qua "Dé an Tuyên truyén, 
giáo duc dqo &c, 161 song trong gia dInh Vit Nam giai doçin 2020 -2025". 

Dy math,  t chirc các boat  dng vAn hóa, vAn ngh, th dc th thao nht 
là tir dja bàn khu dan cu xA, tiêp tine  chi  dao  các da phuong, &Yn vj trien khai thinre 
hin các tiêu chun xét và cong nhn danh hiu "Gia ä'Inh van hóa ", "thOn, bon 
van hóa ", "a quan, dan vj, doanh nghip dgt chuán hóa "; xét tng các danh hiu 
vAn hoá, thinrc hin nghiêm nép song vAn minh trong viêc cuOi, vic tang, lé hOi. 
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Huy dng các ngun 1irc dAu tu xây dirng mài, süa chüa, nângcâp, ho trq 

trang thi& bj và nâng cao hiu qua si'r dung các thiét ché van hóa, the thao, nhât 
là Nhà van hoá, khu the thao & các thôn dáp üng yêu câu hot dung cüa các tang 
l&p nhân dan dja phuong, trng buâc dat  chuân theo quy djnh gop phân th1rc hin 
có hiu qua Dê an xây dirng thiêt chê van hoá huyn Däk Glong giai don 20 17-
2020, djnh huóng den näm 2025 cüa UBND huyn. Den näm 2025 t l thôn, bon 
dat van hóa 73%. T' l xâ, thj trân dat  van hóa là 28,57%. T' 1 h dan cu dat  van 
hóa là 75% 

Nâng cao nãng hrc lanh dao,  chi  dao  và trin khai thirc hin Phong trào cho 
Ban Chi dao  Phong trào "Toàn dan doàn két xáy c4rng  dài song van hoá" các cap; 
To chirc dánh giá các mô hlnh diem trong Phong trào "Toàn dan doàn két xáy 
drng d&i sang van hoá", rut kinh nghim, h trçl phát triên, nhân rng các mô hInh 
hay, cách lam mOi. 

T chirc Hi nghj biu duang gia dInh van hoá tiêu biu cp huyn. 

Trinkhai K hoach thirc hin D an "Truyn thông v phong trâo "Toàn 
dan doàn kêtxây drng d&i sOng van hoá" và Dê an "Xây drng thiêt ché van hoá 
huyçn Dák Glong giai doQn 2016-2020, tam nhln den nám 2030 ". 

Cii th hóa các ni dung, thim v1i cüa Phong trào 'Toàn dan doàn kIt xáy 
drng d&i song van hoá" vào nhim vii chInh trj cüa các cap, các ngành, doàn the 
các dja phrnmg trong huyn. 

Giao PhOng Van hóa - Thông tin huyn chi trI, phoi hcip vó'i Trung tam 
Van hóa - the thao huyn và các don vj Co lien quan tham mtcu cho UBND huyen 
tO chic thc hin. 

9. Phát trin Y t; thtrc hin cong tác chám soc sfrc khOe nhân dan 
Tang cu&ng vai trO länh dao  cüa cp u' Dãng, chInh quyn các cp v cong 

tác chäm soc và bão v süc khôe nhân dan; Huy dng sir tham gia cüa cong dông 
dan cu vào cOng tác chãm soc sirc khoè ban dâu dc bit là cong tác v sinh môi 
tru&ng tai  các dja phixang; Tang cu&ng sir phôi hqp giüa ngành Y te vâi các ban, 
ngành, các ci s& y tê dóng trên dja bàn trong Cong tác chi dao  và dâu tu xây drng 
các tiêu chI quôc gia ye y tê xà. 

Cüng c cor s& vt ch,t, trang thit bj cüa tram y t xâ khai thác và sü ding 
CO hiu qua cor s& v.t chat hin có cüa Trung tam Y te; Tram y te xA; dâu ti.r kinh 
phI xây mâi va nâng cap các Tram y téxA Ca ye cor s& vt chat và trang thiêt bj 
dam bâo dat  các tiêu trI quôc gia ye y tê xa theo quy djnh; thu&ng xuyen dâu ttr 
kinh phi cho vic duy tu, sua chüa cor s& 4t chat, bô sung trang thiêt bj cho tram 
y te xä dam bâo thirc hin tot các chüc näng, nhim vi cüa Tr?m y té xA. 

Dam bâo kinh phi chi thtr&ng xuyen cho Tram y t theo Quyt djnh s 
595/QD-UBND, ngày 22 tháng 4 nãm 2014 cüa UBND tinh Däk Nông ye vic 
ban hânh Kê hoach tiêp tVc  cüng cô và hoàn thin mang krOi y tê cos& tinh Däk 
Nông và các Nghj quyet cüa tinh ban hãnh trong các nam tiêp theo. Den nAm 2025 
y té dat  12,4 giu&ng bnhIvan dan; 4,5 bác s/van  dan. 

Giao Phông Y tl huyn phi hctp vol Trung tam y tl huyn và các do'n vj cO 
lien quan tham mwu cho UBND huyn to chic thtc hin. 
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10. Thyc hin các ChInh sách an sinh xã hi 

Trin khai thirc hin t& ChuoTlg trmnh miic tiêu quc gia giãm nghèo bn v11ng, 
trong do tp trung uu tiên nguôn liic dâu tu tir ngãn sách vào k& cu ha tAng kinh t 
- xãhi dê day nhanh toe d giâm ngheo a các dja bàn xà dc bit khó khn. Giâi 
quyêt tot vic h tr, câi thin, nâng cao thu nhp và chat luqng cuc sng cüa Nhãn 
dan ving khO khän, thu hçp chênh 1ch giàu nghèo giQa nông thôn và thành thj. Tao 
cci hi bInh dng dé Nhãn dan các vling, các khu virc có dieu kin khO khin tip cn 
các nguôn lc phát triên và hu&ng thii các djch vi ca ban, các phiic lçri xä hi, nhis 
nhà ô, djch vi ytê và giáo dic, v sinh môi tnthng, vn hoá... 

Huy dng và sCr ding t& các ngun hrc h trçl cho giâm nghèo, lng ghép 
có hiu qua các chuong trInh m11c tiêu quOc gia, các chuang trInh miic tiêu khác 
dê tao  diêu kin cài thin müc song cüa dan cu trong vüng khó khan, phát triên 
san xuât và chOng tái nghèo tai  vüng khó khàn. Di dôi vOi phát triên, nhân rng 
các mO hInh phát triên san xuât dê thoát nghèo, vixan len lam giàu chInh dáng. TIch 
cijc huy dng các nguOn hrc thirc hin tot các chi.rcmg trInh ho trq nhà & cho dOi 
tuvng chInh sách, ngu&i nghèo và ngu&i có thu nh.p thâp trên dja bàn. 

Phát trin manh  h thng bâo him xâ hi, bão him y t, trong dO tp trung 
m& rng các d& tuçing tham gia các l°ai  hInh bâo hiêm xã hi, bâo hiêm y tê dôi vói 
lao dng trong doanh nghip ttr nhãn, khu virc ngoài nhà nuOc, lao dng nông thôn. 

Thrc hin t& chInh sách, ch d ixu dãi d& vói nguôi có công; dAy manh, 
phát triên sâu rng phong trào den cm dáp nghia, toàn dan tham gia chäm soc 
ngu&i có công, các hoat dng tü thin, nhân dao  tr& thành net dçp van hoá dan 
tc. Thirc hin xâ hi ,hóa trong cOng tác dào tao  ngh, gàn dào tao  nghê vâi giãi 
quyêt vic lam và xuât khâu lao dng. Thirc hin tOt chInh sach xA hi dam bâo 
kjp th&i dung dôi tuçing, dUng ché d và chInh sách, triên khai tot các chInh sách 
an sinh xã hi cUa ChInh phU, chàm lo cho d&i sOng ngu&i cO cOng vâi nuóc, gia 
dInh thucmg binh, lit s5 và các dôi tuçrng hu&ng chInh sách xã hi, dam bâo tat 
Ca CC gia dInh chInh sách dêu có müc sOng tir trung bInh trã len so vâi ngu&i d 
trong huyn. Tiêp tiic day manh  các hoat dng xây drng qu tü thin; day manh 
cong tác giãm nghèo, phân dâu môi näm giãm t' l h nghèo ti'r 3-5% tr& len. 

Giao Phông Lao d5ng - Thu'crng binh và Xâ hç51 huyn chi trI, phói hctp vái 
các doii vj có lien quan tham mwu cho UBND huyn to chü'c thrc hin. 

11. Cong tác Dan tc 

Thrc hin t& các chU trl.rclng cUa Dãng, chInh sách, pháp 1ut cUa Nba nuâc 
ye dan tc; tang ctr&n quán 1 Nba nu&c dOi vâi côngtác dan tc, day manhthvc 
hin các chInh sách dôi vâi vUng dOng bào dan tc thieu so; giai quyêt các van dê 
lien quan den dan tc và lam tot cOng tác tuyên truyên, 4n dng quân chung vUng 
dông bào dan tOe. 

Giao Phông Dan t5c huyn chü trI, pMi hçtp vài các do'n v/ có lien quaii 
tham mwu cho UBND huyn to chic thc hin. 

12. Cong tác tir pháp 

Tang cu&ng lãnh dao,  chi  dao, xay dirng cci quan Ti.r pháp trong sach,  virng 
manh. DAy math  cong tác tuyên truyn, ph bin, giáo dic pháp 1ut, hOa giâi cor 
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sä, trçl giip pháp 1, h tjch, chüng thirc, nuôi con nuôi, bi thtr&ng nhà nuâc và 
quàn 1 cong tác thi hành pháp 1ut v xr I vi phm hành chInh trén dja bàn 
huyn. Chii tr9ng cong tác thm djnh van bàn quy phm pháp 1ut nhAm nâng cao 
chit lixçing cong tác van bàn và dam báo tInh hçvp Hin, hçip pháp trong qua trinh 
thirc hin. 

Giao Phông Twpháp huyn chz tn, phi hcip vó'i các doii vj có lien quan 
tham mzru cho UBND huyçn to ch&c thzrc hin. 

13. Cong tác Tip cong dan, giãi quyt khiu ni, t cáo 
TAng c1sng cOng tác tip cong dan, giái quyt khiêu ni, t cáo; nmchc 

tInh hInh khiêu ni dOng ngu&i dê có ké hoch giái quyêt kjp thai ngay ti cap ca 
sâ; thirc hin nghiêm tue vic tO chi'rc dôi thoti vâi cOng dan trong qua trInh giái 
quyêt; dam báo cong tác giái quyêt khiêu ni, to cáo dung quy djnh pháp 1ut, hn 
ché tôi da tInh trng dcin giâi quyêt ton d9ng kéo dài, qua hn Va vuçlt cap. 

TAng ci.thng cOng tác phi hçp, kim tra, giám sat, báo dam lAnh dao  t.p 
trung, thông nht, phát huy ducic tInh chü dng sang to cUa các cap, các ngãnh 
trong qua trInh to chirc triên khai thirc hin nhim v1i tiêp cong dan, giái quyêt 
khiêu n.i, to cáo. 

Thirc hin t& co ch "mt ci:ra"; nâng cao chat luçmg thirc thi cong v1i cüa 
cOng chi'rc, nêu cao tinh than trách nhim cüa tp the và cá nhan ngithi dirng dâu 
trong qua trInh th1rc hin nhim vi tiêp cOng dan, giâi quyêt khiêu nai,  tO cáo; 
triên khai th%rc hin có hiu qua các mvc  tiêu phát triên kinh tê - xã hi, quôc 
phông - an ninh theo Nghj quyêt Di hi dâ dê ra. 

Giao Thanh tra huyn, Van phông HDND và UBND huyn phi hcip vói 
các doii vj có lien quan tham mwu cho UBND huyn tO ch&c thc hin. 

14. Cong tác Quc phông 

Quán trit các van bàn cüa Dãng, Nhà nuâc, Quân di v cong tác quãn sir, 
qu6c phông; lAnh do, chi do, huâng dan, trin khai dng bO,  toàn din, có hiu qua 
nhim vi quãn sir, qu6c phOng dja phuang, dáp 1rng yêu cu nhim viii trong tInh 
hInh m&i: Nghj quyt s 28 cüa Ban Chp hãnh Trung uung (khóa XI) v "Chiln 
lu-or báo v T quc trong tInh hInh mái ", Nghj quyt s 28-NQ/TW, ngày 
25/10/20 13 cüa Bô ChInh trj (Khóa X) v "Tiêo tyc xáy dmg các tin/i, thành ph6 
try'c thuç5c Trung wong thành KVPT vi?ng chac trong tInh hlnh mái "; Nghj quyt s 
29-NQ/TW, ngày 04/11/2013 cüa B ChInh trj (khóa XII) ye "ChieSi lu-crc BVTQ 
trên khOng gian mgng"; Kt 1un s 32-KL/TW, ngày 05/7/2018 cüa B Chinh frj 
(khóa XII) v tInh hInh an ninh trt tr, Nghj djnh s 21/2018/ND-CP, ngày 
23/02/2018 cüa ChInh phü v KVPT, Nghj djnh s 02/2019/ND-CP, ngày 
02/01/2019 cüa ChInh phü v "Phông thi dan sy' và Nghj djnh s 03/2019/ND-CP, 
ngày 05/9/2019 cüa ChInh phü và các chu truung m&i cüa Bang, Nhà ni.róc, quan 
dôi, dja phticing; Luât giáo dic QPAN, Nghj djnh s 13/2014/ND-CP, ngày 
25/02/2014 cüa ChInh phü v cong tác giáo diic QPAN. Nghj djnh s 168/2018/ND-
CP, ngày 28/12/2018 cüa ChInh phü v cOng tác QP, Chi thj s 36/2005/CT-TTg, 
ngáy 17/10/2015 cUa Thu tuOng ChInh phü v xây drng co sâ VMTD và các chü 
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truong mdi.. .lãm chuyn bin mnh me v nhn thüc, trách nhim các cap, các ngãnh 
và toàn h tMng chInh trj di vdi thim vi QSQP. 

Xây dimg 1irc krqng DQTV, DBDV bâo dam v s luqng, chit lixçing, d tin 
cy hoàn thãrih xu.t s.c mci nhim vi dugc giao. Nng cao chit krçing xây drng n 
np chInh quy, chap hãnh pháp 1uQt, k 1ut qun di. Thrc hin có hiu qua cong 
tác hau  cn, tâi chInh trong các nhim vi; báo dam don s6ng 4t chit cho can b, 
chin sT và bão dam t& cong tác ks" thut, dáp üng kp thdi cho các nhim vii cüa 
LLVT huyn. 

Tang cixdng, cüng c vng chc nn quc phông toàn dan, th tr.n quôc 
phOng toàn dn gàn vdi the trn an ninh nhân dan, kêt hqp chat chê gita phát triên 
kinh tê - xã hi vdi cüng cô quôc phOng, an ninh, xây dirng khu vrc phéng thU 
huyn, xä vftng manh,  sn sang dôi phó vOi mci tInh huông. 

Xây drng hc lucing vU trang ngày càng chInh quy, tinh nhu; nâng cao chat 
luqng hrc hrçing dan quân tir v, lirc hxcing dir bj dng viên; dam bâo so krçing và 
chat krqng tuyên 9uan hang näm. Nâng cao chat 1ung và hiu qua cong tác giáo 
diic, bôi during kiên thirc quôc phông - An ninh; Lut Dan quân tr v , Lust Nghia 
v1i quân s1r, Lut lirc lircing dr bj dng viên, giáo diic tinh than dan tc, thüc bâo 
v dc 1p chU quyên và 1çi Ich quôc gia, nâng cao trách nhim, nghia vi cUa các 
to chüc trong h thông chInh trj và các tang ldp nhân dan ye nhim vii quôc phông, 
an ninh. 

Di mdi phuang pháp chi do và t chU'c din tp chin du phông thU cho 
100% cp xä, din tp khu vrc phOng thU cap huyn dt két qua tot. TIch circ tham 
gia cong tác phông chông djch, liit bäo, giâm nhç thiên tai và tim kiêm cUu h, 
ciru nun; cong tác phông chông cháy, no, cháy rfrng trén dja bàn huyn. 

Giao Ban Chi huy quán sr huyn chi tn, phi hQp vái các don vj có lien 
quan tham mwu cho UBND huyn to ch&c thc hin. 

15. Cong tác An ninh và trt tir an toàn xã hi 

ChU dng, nâng cao hiu qua cOng tác nm tInh hinh, phãn tIch, dir báo sat 
tInh hInh, phiic vi có hiu qua cong tác tham mu'u, bão dam ANTT; Phát hin, 
dâu tranh, ngan chn lam that bai  am muu, hoat dng phá hoai cUa các the hrc thU 
djch và bçn phan dng; triên khai thirc hin có hiu qua các Ké hoch bão dam 
An ninh chInh trj trong thdi kS'  mdi. 

D.y manh  cOng the phóng nglra, d.0 tranh vdi các loai ti phrn, trit phá 
các bAng, ô nhóm ti phm. 

Tip tic thirc hin hiu qua câi cách ti.r pháp và cong tác diu tra xr 1 ti 
phm; Nâng cao hiu qua cong tác quân 1 Nhà nude v ANTT di dôi vOl câi cách 
thU tic hành chInh. 

Di mdi cong tãc 4n dng qu.n chUng tham gia phong trào toàn dan bâo 
v An ninh To quôc (ANTQ), tang cixdng xây dirng h:rc luçmgCông an xA trong 
sach, vUng  manh;  Tang cudng phôi hçip vdi các ngành, các cap trong thrc hin 
nhim vi bâo v an ninh trt tr. Den nàm 2025, trén 90% sO xA, c quan, doanh 
nghip, nhà trudng dat  tiêu chuan an toàn ye an ninh trt tr; Dam bâo 100% xã 
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có trsâ lam vic cho cong an, quân sir; Phn Mu 100% xâ không con trçng dirn 
ye quôc phOng an ninh. 

Giao Cong an huyn chz trI, phi hQp vái các dun vj có lien quan tharn rnuu 
cho UBND huyn tO chjc thrc hin. 

III. NANG CAO NANG LVC  QUAN L\ DIEU HANH VA HIU QUA 
HOiT DQNG CUA CHINH QUYEN CAC cAp 

1. Tip t11c My mnh cong tác dào tao, bi dtr5ng d nâng cao cht luçmg di 
ngU can b, cong chüc, viên chcrc d dáp i.mg diêu kin, tiêu chuân theo vj tn cOng 
tác. NhAt là d& v&i viên chi'rc s1r nghip và can b, cong chüc cap xã. Triên khai và 
thrc hin tot Lut Can b, cong chüc; Lu.t Viên chüc; Lut sira dôi, bô sung Lut 
Can b, cong chüc và Lut Viên chi.'rc; B Lut Lao dng näm 2019, các Nghj djnh 
lien quan va cac van ban hiiàng dan thirc hin Lut. Thirc hin nghiêm các quy djnh 
cüa Nhà ntrâc ye vic tuyen ding, si'r diing và quãn 1 can b, cong chüc, viên chirc. 
Thirc hiên t& các chê d, chInh sách dôi vâi can b, cong chirc, viên chüc. 

2. Xây dmg k hoch biên ch hânh chInh, biên ch si,r nghip. sp xp, sap nhp 
cac car quan, don vi trrc thuc theo Nghj quyêt so i 8-NQ,TW ngày 25/10/2017 và Nghj 
quyêt so 19-NQtTW ngày 25/10/2017 cüa Ban Chap hành Trung uung Dãng khóa XII; 
Cong tác bâu cü Di biêu Quôc hi và dai  biêu HDND các cap nhim kS'  2021-2026, 
phe chuan các chirc danh can b sau bâu cir. 

3. Thirc hin tt Chi thj s6 39/CT-TW ngày 2 1/5/2004 cüa Ban chp hành 
Trung izong ye vic tiêp tiic dôi md, day manh  phong trào thi dua yêu nuâc, dôi mâi 
và nãng cao chat krcmg cong tác thi dua - khen thithng theo hi.thng thiêt thirc, hiu 
qua; thtrng xuyên phát dng các phong trào thi dua nhàm day m?nh  phong trâo thi 
dua yêu nuóc & các car quan, don vj, dja phuong; kjpthOi biêu duong, khen thu&ng, 
nhân rng các tp the, ca nhãn diên hinh tien tiên có thành tich xuât sac dóng gop 
vao sr phát trien chung cUa huyn; gop phân thirc hin thàng lçii nhim vi kinh tê - 
xâ hi cüa huyn giai domn 2020 - 2025. 

4. Trin khai thirc hin K hoach cãi each hành chInh cüa huyn giai do?n 
2020 — 2025, dinh hu&ng den nàm 2030. Day mnh cong tác cãi cách hành chInh: 
tiêp tc darn gián hoá thu We hành chmnh nh& là & các 1mb vrc duçc than dan quan 
tam. Tiep t1ic hoàn thin hoat  dng cüa bO phn mt cira, mt ci:ra lien thông yà trQng 
tam là mt ci:ra cap x. Kin toãn mô hInh mt cira lien thông cap huyn. Day mnh 
triên khai vic quân l, diêu hânh và khai thác thông tin tü h thông din tCr mt each 
hiu qua; ing cô h thông tieu chuãn chat krqng ISO. Nâng cao näng 1rc hot dng 
và car s& h tang cUa bO may chInh quyên car s&. 

5. Tang cu&ng cong the quàn 1 nhà nuâc v ton giáo, dam bâo t do tin nguông, 
ton giáo cUa nhân dan và cac hot dng ton giáo din ra dáng quy djnh cUa pháp 1ut. 
His6ng dan các ton giáo mài di.rçic cOng nhn hot dng dung ton chi, m11c dIch và 
dáng quy djnh cüa phap 1ut. Thuâng xuyên kiêm tra, nàm bat và giãi quyet kjp th&i 
thu câu chirth dâng cüa các ton giáo, không dê các diem nóng ton giáo phát sinh. 

Giao Phông N5i vy hzØn chi trl, pMi hcxp vái các dun vi có lien quan 
tham mwu cho UBND huyçn tO ch&c th-c hin. 
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IV. DAU TRANH PHONG, CHONG THAM NHUNG, LANG PHI, 

TIEU Cut, GIAI QUYET IXN THu KHIEU NiJ, TO CÁO VA KIEM 
TRA, THANH TRA 

1. Thu trisng các ca quan, ban, ngành, doàn th trçrc tip chi dao  cong tác 
phông chông tham nhung, tiêu circ. Tiêp titc tuyên truyên, giáo ditc nâng cao vai 
trô, trách nhim cüa cap üy, nguii dirng dâu cor quan, to ch'Crc, dan vj trong cong 
tác phông, chong tham nhüng, lang phi. Kjp thyi phát hin và xü 1 nghiêm minh 
các vi phm. Dng viên, khuyên khich các tang lap Nhân dan tIch circ tham gia 
giám sat, phát hin, tO cáo hành vi tiéu circ, tham nhüng, lang phi. Khi xáy ra tham 
nhi:Ing, tiêu circ i dja phuang, ngành, ca quan, don vj mInh phii trách thI tuT theo 
müc d vi phm cüa v1i vic sê xem xét hInh thi'rc k lut dôi vâi cap u' và ngi.thi 
dirng dâu các co quan, don vj. 

2. Các cor quan thanh tra, cong an, kim sat, toà an phãi nm ch.c tInh hInh 
và khân truang kiêm tra, kêt lun, xi:r 1 ho.c diêu tra, truy to, xét xir kjp thai, 
dung pháp lu.t các v11 vic xáy ra trên dja bàn. Sir diing dông b h thông giám 
sat can b, dáng viên, nhât là sir giám sat cUa to chirc dãng, cUa Nhân dan và co 
quan dai  din Nhân dan, sij giám sat cüa cOng 1un nhäm phát buy mt tIch circ, 
han chê mt tiêu circ, dam bâo cho cOng tác dâu tranh phông chong tham nhQng, 
tiêu circ dat  kêt qua cao. Quan tam giãi quyêt dan thu khiêu nai,  to cáo cüa cOng 
dan, tránh dê day dua kéo dài và büc xiic trong Nhân dan. 

3. TAng cu?mg Cong tác kim tra, thanh tra vic t chirc trin khai thirc hin 
các chü truong cüa Dàng, chInh sách, pháp lutt cüa Nhà nuóc, các chuang trInh 
dir an dâu tu xây dirng kêt câu ha tang kinh tê - xã hi trên dja bàn huyn. Kjp 
thôi uon nan nhng lch lac,  tháo gô nhQng khó khAn, vuàng mAc co sa. Kiên 
quyêt xir l nghiêm minh dôi vâi nhüng hành vi vi phm duang lôi, chü truong, 
chInh sách, pháp lut cüa Dáng, Nhà nuóc. 

Giao Thanh fra huyn chz trI, phi hcrp vói cac dciii vj Cd lien quan tham 
mwu cho UBND huyn chi dgo các cap, các ngành to chtc thtc hin. 

V. TO CHU'C THC HIN 
1. CAn cir Nghj Quyt Dai  hi  Dai  bi&u toàn quc ln thu XIII cüa Dàng; 

Kê hoach  sO 09-KH/HU, ngày 261312021cüa Huyn Uy DAk Glong v& ké hoach 
nghiên ciru, hçc tip, quán trit, tuyên truyên, trién khai thirc hin, Nghj Quyêt Dai 
hi Dai  biêu toàn quOc lan thu XIII cüa Dãng và Chuong trInh nay, Thu trtthng 
CáC co quan, dan vj xay dmg kê hoach cüa don vi mInh tO chüc thiic hin cac 
nhim vii dã nêu trong Chuang trInh cüa huyn; Hang nAm so kêt, tOng két, dê 
xuât các giãi pháp phü hcip vói tInh hInh cii the và báo cáo UBND huyn kêt qua 
thuc hiên. 

2. UBND các xa, cAn cr Chuang trInh nay và Nghj Quyt Dai  hi  Dai  biu 
toàn quOc lan thur XIII cua Dáng dé xây dçrng kê hoach  cho phü hçip vOl thirc tê 
cua dja phucrng. Hang nAm to chuc so két vic thtrc hin các nhim vi, mvc  tiêu 
dê ra. 

3. D nghj Uy ban Mt trn T qu& huyn và các t chüc thành viên, các 
cor quan Trung uong, Tinh dOng trén dja ban tIch crc dng viên các thànhviên, 
hi viên, can bO Cong nhân viên phát huy vai trô lam chü, tAng etrang khôi dai 
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doàn kt toàn dan nh.m thirc hin thing lçii Nghj QuyM Dai  hi  Dai  biu toàn 
quôc lan thir XIII cüa Dâng. 

4. Giao Van phông HDND và UBND huyn chü trI, theo dôi vic thirc hin 
Chucrng trInh nay, djnh k' tong hçip báo cáo UBND huyn./. 

Noi u/ian: /ffla' 
- TT Huyn üy; 
- Ban Tuyên giaoHuyn Uy; 
- TT HDND huyn; 
- CT, các PCT UBND huyn; 
- UBMT TQ Va các to chirc Doàn th huyn; 
- Các cci quan, dan vj, các phOng ban chuyên môn; 
- UBND cáe xA; 
- Trang thông tin din tCr huyn; (dang tãi) 
- Ltru: VT. 

TM. UY BAN NHAN DAN HUYN 
CHU TICH 
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