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KẾ HOẠCH
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022
của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội,
bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung du và miền núi Bắc bộ
đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
––––––––––––
Thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 10/02/2022 của Bộ Chính trị về
phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh vùng trung
du và miền núi Bắc bộ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 (sau đây viết tắt là
Nghị quyết số 11-NQ/TW); Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 04/5/2022 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW; Chương trình
hành động số 1857/CTr-UBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 152KH/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Nghị
quyết số 11-NQ/TW; UBND huyện Quỳnh Nhai ban hành kế hoạch triển khai thực
hiện cụ thể như sau:
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
1. Mục đích
Tổ chức phổ biến, quán triệt, tuyên truyền và triển khai thực hiện kịp thời,
nghiêm túc, hiệu quả quan điểm, mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu nhằm
tạo sự thống nhất từ nhận thức đến hành động của cán bộ, đảng viên và tầng lớp nhân
dân trong việc thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW; Kế hoạch số 100-KH/TU ngày
04/5/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 1857/CTrUBND ngày 07/9/2022 của UBND tỉnh; Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 27/5/2022
của Ban Thường vụ Huyện ủy về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW.
Phấn đấu xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.
2.Yêu cầu
- Việc triển khai Nghị quyết số 11-NQ/TW, Kế hoạch số 100-KH/TU của Ban

Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 1857/CTr-UBND của UBND tỉnh,
Kế hoạch số 152-KH/TU của Ban Thường vụ Huyện ủy phải được các cấp ủy, cơ
quan, đơn vị và người đứng đầu chủ động tổ chức thực hiện một cách đồng bộ,
toàn diện, có trọng tâm và trọng điểm với lộ trình phù hợp và quyết tâm cao, nỗ
lực lớn, hành động quyết liệt, hiệu quả; chú trọng công tác tuyên truyền, giáo dục
và phổ biến sâu rộng đến cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.
- Xác định rõ nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể của từng đơn vị và tổ chức, thực
hiện nghiêm túc, hiệu quả gắn với trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính
quyền, các ngành trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Nghị quyết
số 11-NQ/TW, Kế hoạch số 100-KH/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chương trình

2

hành động số 1857/CTr-UBND của UBND tỉnh, Kế hoạch số 152-KH/TU của Ban
Thường vụ Huyện ủy gắn với các nghị quyết, chương trình hành động, kế hoạch
công tác của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và của Huyện ủy.
II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP THỰC HIỆN
1. Mục tiêu
1.1. Mục tiêu tổng quát
- Tập trung khai thác mọi tiềm năng, lợi thế, phát huy nội lực, xây dựng

huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn huyện nông thôn mới vào năm 2025. Phấn đấu đến
năm 2030 và những năm tiếp theo là địa phương phát triển hài hòa giữa kinh tế,
văn hóa, xã hội và bảo vệ môi trường, đa ngành, đa lĩnh vực bao gồm: công
nghiệp, dịch vụ, nông nghiệp; phát triển đô thị và nông thôn, trong đó phát triển
nông nghiệp, du lịch là trọng tâm; là địa phương có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã
hội đồng bộ, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội các địa phương
vùng dọc lòng hồ Sông Đà, phù hợp với định hướng phát triển kinh tế - xã hội
của tỉnh, kết nối chặt chẽ với các địa phương trong tỉnh và trong vùng.
- Giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá các dân tộc; phát triển văn hoá đi đôi với
bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; giảm nghèo, nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần của nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số. Tập trung bảo vệ môi
trường đi đôi với khai thác, sử dụng hiệu quả và bền vững tài nguyên thiên nhiên;
chủ động thích ứng với biến đổi khí hậu; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế
với bảo đảm quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Nâng
cao hiệu lực hiệu quả quản lý của các cấp chính quyền; tăng cường xây dựng khối
đại đoàn kết các dân tộc và phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị.
1.2. Mục tiêu cụ thể
* Các chỉ tiêu về kinh tế:
(1) Sản lượng lương thực có hạt giai đoạn 2021-2025 đạt 116.000 tấn, đến
năm 2030: 120.000 tấn; đến năm 2025, trồng mới tập trung được 4.000 ha cây ăn
quả trên đất dốc (1.500 ha cây ăn quả lâu năm, 2.500 ha Dứa); 1.400 ha cây dược
liệu dưới tán rừng. Tập trung tái cơ cấu cây ăn quả có lợi thế đến năm 2030: trồng
1.200 cây Mắc Ca; 1.300 cây ăn quả chất lượng cao; duy trì 3.000 ha cây dứa;
1.500 ha cây dược liệu (Quế, Sa nhân, Đẳng sâm).
Năm 2025: Tổng đàn trâu 13.500 con; đàn bò 24.000 con; đàn lợn 67.000
con; đàn dê 23.400 con; đàn gia cầm, thủy cầm 366.000 con; sản lượng khai thác
đánh bắt, nuôi trồng thủy sản đạt 5.000 tấn; đến năm 2030: Tổng đàn trâu 12.500
con; đàn bò 27.000 con; đàn lợn 57.000 con; đàn dê 25.000 con; đàn gia cầm, thủy
cầm 366.000 con; sản lượng khai thác đánh bắt, nuôi trồng thủy sản đạt 15.000 tấn.
Giai đoạn 2020-2025, trồng mới rừng tập trung được 500 ha; khoanh nuôi,
phát triển rừng được 5.000 ha. Năm 2025, tỷ lệ che phủ rừng ổn định trên địa bàn
huyện đạt: 51,6%. Đến năm 2030, đạt trên 52,4% (bao gồm cả diện tích cây ăn
quả trên đất dốc).
(2) Tổng thu ngân sách trên địa bàn đạt 250 tỷ đồng (năm 2025 thu đạt 60 tỷ
đồng). Giai đoạn 2025-2030 đạt trên 65 tỷ/năm.
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(3) Tổng vốn đầu tư toàn xã hội của giai đoạn 2021-2025 đạt 4.086,6 tỷ đồng;
giai đoạn 2025-2030: 6.110 tỷ đồng.
(4) Số doanh nghiệp, hợp tác xã thành lập mới giai đoạn 2020-2025: 46 đơn
vị; đến năm 2030 đạt >100 doanh nghiệp, hợp tác xã.
(5) Năm 2025, số lượt khách du lịch đạt 250.000 lượt khách/năm; tổng thu
từ khách du lịch nội địa đạt: 120 tỷ đồng/năm. Đến năm 2030, đạt 1.000.000 lượt
khách du lịch/ năm, tổng thu từ khách du lịch: 750 tỷ đồng.
(6) Tỷ lệ đô thị hóa giai đoạn 2021-2025 là 12,96%; đến năm 2030 là 20%.
Phấn đấu đến năm 2025 hoàn thành công tác xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn
mới, trong đó có từ 1-2 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
(7) Tỷ lệ trường mầm non, phổ thông đạt chuẩn Quốc gia đến năm 2025 đạt
98%; đến năm 2030 đạt 100%.
(8) Tỷ lệ lao động qua đào tạo đến năm 2025 đạt 29%. Trong đó, lao động
đào tạo được cấp chứng chỉ: 3.000 người. Lao động được giải quyết việc làm mới
của cả giai đoạn là 4.000 người. Đến năm 2030, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt
35%; lao động đào tạo được cấp chứng chỉ: 7.000 người; lao động được giải quyết
việc làm mới là 8.500 người.
(9) Đến năm 2025, tỷ lệ dân số tham gia Bảo hiểm y tế đạt 97%; lao động
tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm thất nghiệp đạt 98,5%/đối tượng
phải tham gia. Giai đoạn 2025-2030, tỷ lệ tham gia Bảo hiểm y tế đạt 100%; lao
động tham gia Bảo hiểm xã hội bắt buộc, Bảo hiểm thất nghiệp đạt 100%/đối
tượng phải tham gia.
(10) Đến năm 2025 tỷ lệ trẻ em dưới một tuổi được tiêm chủng đầy đủ các
loại vắc-xin đạt 95% và năm 2030 là 100%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể
nhẹ cân xuống dưới 15%, năm 2030 dưới 14%.
(11) Tỷ lệ hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2020-2025 giảm bình quân
2%/năm. Phấn đấu đến năm 2030, không còn hộ nghèo trên địa huyện.
(12) Đến năm 2025, tỷ lệ hộ gia đình đạt danh hiệu "Gia đình văn hoá" 80%;
giai đoạn 2025-2030 đạt 85%.
(13) Phấn đấu đến năm 2025 tỷ lệ nhân khẩu (người) sử dụng Internet đạt
57%, đến năm 2030 đạt 65%.
(14) Đến năm 2025, tỷ lệ hộ được sử dụng điện sinh hoạt an toàn đạt 98%;
đến năm 2030 đạt 100%.
(15) 98% cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trạm y tế, trường học, xã, thị trấn
đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" vào năm 2025 và giai đoạn 20252030
đạt 100%.
(16) Đến năm 2025, tỷ lệ dân số nông thôn được sử dụng nước sinh hoạt hợp
vệ sinh đạt 98%; tỷ lệ dân cư đô thị được dùng nước sạch đạt 98,5%.
(17) Tỷ lệ chất thải rắn ở đô thị được thu gom đạt 98%; tỷ lệ chất thải rắn sinh
hoạt ở nông thôn được thu gom đạt 88% vào năm 2025, đạt 93 % vào năm 2030.
(3) Tầm nhìn đến năm 2045: Huyện Quỳnh Nhai là địa phương phát triển
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bền vững và toàn diện, có kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ, hiện đại; sử
dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên và các nguồn lực tăng trưởng để xây dựng
nền kinh tế phát triển mạnh mẽ; đời sống vật chất tinh thần của người dân trên địa
bàn huyện ngày càng được nâng cao; môi trường sinh thái được bảo vệ, đảm bảo
không gian sản xuất và sinh, hoạt xã hội theo hướng xanh, thích nghi với biến đổi
khí hậu; hệ thống chính trị được tăng cường, quốc phòng, an ninh được giữ vững.
II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP CHỦ YẾU
1. Quán triệt, tuyên truyền, tạo sự đồng thuận của xã hội trong xây
dựng, tố chức thực hiện các chương trình hành động, kế hoạch hành động
thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, Kế hoạch số 100-KH/TU của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy, Chương trình hành động số 1857/CTr-UBND của UBND tỉnh, Kế
hoạch số 152-KH/TU của Ban Thường vụ Huyện ủy
- Phòng văn hóa thông tin chủ trì phối họp với các cơ quan đơn vị tham
mưu chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả công tác phổ biến tạo sự đồng thuận,
thống nhất của các cấp, các ngành và nhân dân trong việc xây dựng, tổ chức thực
hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW, Kế hoạch số 100-KH/TU, Chương trình hành động
số 1857/CTr-UBND, Kế hoạch số 152-KH/TU và Kế hoạch của UBND huyện; tăng
cường ứng dụng công nghệ thông tin và áp dụng nhiều hình thức, phương thức truyền
thông đa dạng tạo nhận thức sâu sắc về cơ hội, thách thức, cũng như yếu tố tiềm
năng, lợi thế, vị thế của huyện đế tiếp tục tạo sự bứt phá trong thời gian tới.
- Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã tổ chức nghiên cứu, quán triệt nội
dung Nghị quyết số 11-NQ/TW, Kế hoạch số 100-KH/TU, Chương trình hành động
số 1857/CTr-UBND, Kế hoạch số 152-KH/TU và Kế hoạch của UBND huyện tới
toàn thể cán bộ công chức, viên chức, người lao động, tạo sự thống nhất cao trong
nhận thức ở tất cả các cấp, các ngành về vai trò, vị trí, tầm quan trọng của của tỉnh
và của huyện trong vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ; Đổi mới tư duy phát triển
và đẩy mạnh quyết tâm của các cấp, ngành đối với nhiệm vụ xây dựng phát triển
kinh tế - xã hội, nhất là về triển khai thực hiện có hiệu quả các cơ chế, chính sách
trong sản xuất kinh doanh, quản lý. Tập trung khai thác mọi tiềm năng, lợi thế,
phát huy nội lực, xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn huyện nông thôn mới
vào năm 2025.
2. Phát triển kinh tế - xã hội theo hướng xanh, nhanh và bền vững
2.1. Phòng Tài chính - Kế hoạch
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị tham mưu chỉ đạo tổ chức triển
khai có hiệu quả Nghị quyết số 05- NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành
Đảng bộ tỉnh về phát triển kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội theo hướng đồng bộ
giai đoạn 2021-2025; đề xuất với tỉnh về cơ chế ưu tiên nguồn lực đầu tư để phấn
đấu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng huyện đạt chuẩn nông thôn mới theo Nghị
quyết số 14-NQ/TU ngày 26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng
huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn nông thôn mới vào năm 2025.
Chủ trì tham mưu chỉ đạo công tác quản lý thu, chi ngân sách, trong đó chú
trọng tới các khoản thu từ đất đai, tài nguyên, khoáng sản, tăng cường huy động
các nguồn vốn ngoài ngân sách; thực hiện chi ngân sách theo hướng bền vững,
giảm tỷ trọng chi thường xuyên, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển; bảo đảm nguồn
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lực cho quốc phòng, an ninh, thực hiện cải cách chính sách tiền lương, đảm bảo
an sinh xã hội; ưu tiên cho giáo dục - đào tạo, bảo vệ môi trường.
2.2. Phòng Tài nguyên và Môi trường
Tham mưu thực hiện rà soát, điều chỉnh, bổ sung, lập mới; gắn với quản lý,
thực hiện có hiệu quả quy hoạch sử dụng đất, quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô
thị, quy hoạch nông thôn,... trên địa bàn huyện đến năm 2030, tầm nhìn 2045;
tham mưu tổ chức thực hiện tốt Chỉ thị số 21-CT/TU ngày 13/8/2022 của Ban
Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường công tác lãnh đạo, quản lý nhà nước về đất đai,
nâng cao hiệu quả sử dụng dất; tăng cường thanh tra, kiểm tra việc quản lý, sử
dụng đất, kịp thời phát hiện, xử lý dứt điểm các vi phạm, tranh chấp, lấn chiếm
đất. Chủ trì tham mưu tổ chức lập và triển khai có hiệu quả quy hoạch sử dụng
đất giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn dến năm 2050, kế hoạch sử dụng đất hàng năm.
- Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý các dự án khai thác tài nguyên
nước; khai thác khoáng sản gắn với bảo vệ môi trường, giảm thiếu mức độ gia
tăng ô nhiễm, phục hồi suy thoái; thực hiện nghiêm và nâng cao chất lượng đánh
giá tác động môi trường; phòng ngừa, kiểm soát các nguồn gây ô nhiễm môi
trường; đẩy mạnh xã hội hoá công tác bảo vệ môi trường, khuyến khích mọi thành
phần kinh tế tham gia thu gom, vận chuyển, tái chế, xử lý chất thải; tham mưu đề
xuất phương án đầu tư xây dựng công trính xử lý chất thải tập trung.
2.3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng
- Tham mưu thực hiện việc huy động động mọi nguồn lực phát triển hệ
thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, nhất là kết cấu hạ tầng nông thôn, hạ tầng
giao thông, trong đó:
+ Giai đoạn 2021-2025: đẩy mạnh phong trào xây dựng đường giao thông
nông thôn gắn với các mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; phối hợp thực
hiện 02 tuyến đường liên tỉnh (tuyến đường bản Pho Pha xã Cà Nàng đi bản Huổỉ
Pha, xã Nậm Hăn, huyện Sìn Hồ, tỉnh Lai Châu; tuyến đường bản Nà Mùn, xã
Chiềng Khay đến xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) đề xuất nâng cấp
02 tuyến đường trên địa bàn quốc lộ 6B và quốc lộ 279.
+ Giai đoạn 2025-2030: đề xuất xây dựng cầu trên tuyến đường 116 (từ xã
Chiềng Khoang đi xã Mường Sại, Nậm Ét); mở tuyến đường từ xã Chiềng Ơn đến
huyện Mường La (tuyến đường ven lòng hồ) bảo đảm thuận lợi giao thông từ trung
tâm huyện đến hai xã Nậm Ét, Mường Sại và kết nối với các địa phương của
huyện Mường La và Thuận Châu, tạo điều kiện cho phát triển kinh tế, xã hội của
huyện.
+ Chủ trì tham mưu UBND huyện chỉ đạo tổ chức triển khai có hiệu quả
công tác quy hoạch đô thị đáp ứng yêu cầu xây dựng, quản lý phát triển đô thị bền
vững; tổ chức xây dựng đề án đề nghị thành lập Thị trấn Quỳnh Nhai xong trước
năm 2023.
- Tham mưu tổ chức thực hiện xây dựng cụm công nghiệp trên địa bàn
huyện (Cụm công nghiệp Phiêng Nèn; Cụm công nghiệp Phiêng Xía xã Mường
Giàng) theo phê duyệt của tỉnh; chuẩn bị tốt mọi điều kiện để thu hút các tổ chức,
doanh nghiệp vào đầu tư sản xuất vật tư hàng hóa và chế biến các sản phẩm từ hoạt
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động sản xuất nông nghiệp trên địa bàn huyện và liên vùng; xây dựng và phát triến
mạnh thương mại nội địa theo hướng hiện đại, đẩy mạnh phát triển thương mại điện
tử với sự tham gia của các thành phần kinh tế; đẩy mạnh kết nối tiêu thụ sản phẩm,
chuỗi giá trị làm động lực thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế của huyện.
- Chủ trì tham mưu triển khai có hiệu quả Chương trình phát triển tài sản trí
tuệ tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030 theo Quyết định số
3011/QĐ-UBND ngày 08/12/2021 của UBND tỉnh; đẩy mạnh ứng dụng khoa học
- công nghệ, nhất là thành tựu của cách mạng công nghiệp lần thứ tư vào các lĩnh
vực của đời sống xã hội của địa phương.
2.4. Phòng Văn hóa và Thông tin
Chủ trì tổ chức thực hiện có hiệu quả Kết luận số 94-KL/TU ngày
23/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch tỉnh Sơn La
đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; thực hiện công tác đầu tư, huy động
các nguồn lực đầu tư cho phát triển kết cấu hạ tầng du lịch, từng bước đưa du lịch
trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, góp phần thúc đẩy các ngành nghề khác phát
triển, đưa huyện Quỳnh Nhai trở thành điểm đến hấp dẫn của du lịch Sơn La. Tiếp
tục phối hợp với các sở, ngành tham mưu cho UBND tỉnh xây dựng Đề án Định
hướng phát triển du lịch lòng hồ thủy điện Sơn La trở thành Khu du lịch Quốc
gia, giai đoạn 2021- 2030; đề án phát triển du lịch huyện Quỳnh Nhai thành khu
du lịch cấp tỉnh giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030. Thực hiện tốt
công tác thu hút đầu tư vào du lịch để phát triển các sản phẩm du lịch, khai thác
tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch bền vững, du lịch sinh thái, du lịch tâm
linh, du lịch văn hóa,...
Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện đẩy mạnh chuyển đổi số; triển khai
thực hiện có hiệu quả Quyết định số 942/QĐ-TTg ngày 15/6/2021 của Thủ tướng
Chính phủ và Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 31/8/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh
ủy về chuyển đổi số tỉnh Sơn La giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm
2030; phát triển hạ tầng công nghệ thông tin phục vụ Logicstic.
2.5. Phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn
Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 08NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông,
lâm nghiệp và thuỷ sản tập trung, bền vững, ứng dụng công nghệ cao đến năm
2025, định hướng đến năm 2030 theo hướng nông nghiệp hàng hoá, sản xuất an
toàn, hữu cơ, xanh, sạch, đặc sản; tập trung chuyển đổi cơ cấu kinh tế nông nghiệp,
trọng tâm là phát triển thủy sản; phát triển diện tích cây ăn quả trên đất dốc, cây
dược liệu dưới tán rừng, tán cây ăn quả. Tổ chức lại sản xuất nông lâm nghiệp và
thủy sản theo hướng sản xuất gắn với chế biến; trong đó chú trọng phát triển các
sản phẩm là thế mạnh, lợi thế. Tổ chức các hoạt động sản xuất sạch, sản xuất an
toàn, sản xuất theo chuỗi giá trị, chất lượng cao; khai thác, sử dụng có hiệu quả
tiềm năng thế mạnh của địa phương; từng bước thực hiện mục tiêu công nghiệp
hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; tạo ra được nhiều việc làm mới, thúc
đẩy phát triển bền vững.
Chủ trì tham mưu triển khai thực hiện các chương trình, đề án, dự án trọng
điểm trong lĩnh vực nghiệp, nông thôn như: Chương trình mục tiêu quốc gia xây
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dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025, Nghị quyết số 14-NQ/TU ngày
26/7/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng huyện Quỳnh Nhai đạt chuẩn
nông thôn mới vào năm 2025; các mô hình quản lý rừng bền vững dựa vào cộng
đồng; chương trình, dự án mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn, ứng
phó với biến đổi khí hậu.
2.6. Phòng Lao động Thương binh và Xã hội
- Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Nghị quyết 09-NQ/TU
ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nguồn nhân lực
tỉnh Sơn La giai doạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030; Nâng cao chất lượng
nguồn nhân lực, chú trọng phát triển nguồn nhân lực lao động phổ thông trên địa
bàn đủ điều kiện về năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã
hội, tham gia thị trường lao động, hội nhập quốc tế. Tổ chức thực hiện các giải pháp
tạo ra nguồn nhân lực có năng lực, ý thức và kỹ năng nghề nghiệp cao, có khả năng
thích ứng nhanh, chủ động, sáng tạo đáp ứng được những yêu cầu nhiệm vụ.
- Tăng cường chăm lo người có công, công tác bảo trợ xã hội và giảm
nghèo; thực hiện đa dạng hóa sinh kế, phát triển mô hình giảm nghèo; hỗ trợ phát
triển sản xuất, phát triển giáo dục nghề nghiệp, tạo việc làm bền vững cho người
lao động thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo; hỗ trợ hộ nghèo, hộ
cận nghèo có nhà ở an toàn, ổn định. Phát triển các đối tượng tham gia bảo hiểm
xã hội, bảo hiểm thất nghiệp.
- Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu
quốc gia giảm nghèo trên địa bàn huyện.
2.7. Phòng Dân tộc
- Tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả các kế hoạch, đề án, dự án, chính
sách thuộc lĩnh vực công tác dân tộc sau khi được phê duyệt; thông tin, tuyên
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi quản lý nhà nước được giao
cho đồng bào dân tộc thiểu số; chủ trì, phối hợp vận động đồng bào dân tộc thiểu
số trên địa bàn huyện thực hiện chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nước.
- Chủ trì tham mưu tổ chức thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu
quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu sổ và miền núi
giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn tỉnh Sơn La.
2.8. Phòng Giáo dục và Đào tạo
Chủ trì tham mưu thực hiện công quy hoạch mạng lưới các cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục đảm bảo tinh gọn; rà soát, sắp xếp, xây dựng đội ngũ giáo
viên đạt chuẩn và trên chuẩn về trình độ chuyên môn, đạo đức, kỹ năng nghề
nghiệp theo quy định; nâng cao chất lượng dạy học và học, đặc biệt là học ngoại
ngữ ở các cấp và trình độ đào tạo; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và
chuyến đổi số trong giáo dục.
2.9. Phòng Nội vụ
Tiếp tục tham mưu kiện toàn tổ chức bộ máy của các cơ quan trong hệ thống
chính trị theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW, Nghị quyết số 19-NQ/TW ngày
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25/10/2017 của Ban chấp hành trung ương khóa XII; xây dựng đội ngũ cán bộ
lãnh đạo, quản lý các cấp đảm bảo chất lượng, số lượng, cơ cấu hợp lý; triển khai
thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ về công tác cải cách hành chính, phát triển chính
quyền điện tử theo chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh.
Chủ trì tham mưu tổ chức tuyên truyền, vận động người dân tuân thủ các quy
định của Nhà nước trong sinh hoạt tôn giáo; kiên quyết đấu tranh với những hành
vi lợi dụng tôn giáo vi phạm pháp luật, phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân.
2.10. Trung tâm Y tế huyện
Chủ trì tham mưu tổ chức củng cố và sắp xếp mạng lưới khám, chữa bệnh
tuyến xã để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân được chăm sóc và bảo vệ sức
khỏe khi có nhu cầu; tăng cường năng lực y tế dự phòng và phòng, chống dịch
bệnh; Tiếp tục chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cho nhân dân; khuyến khích và tạo
điều kiện phát triển các cơ sở khám, chữa bệnh tư nhân, đặc biệt là các bệnh viện,
phòng khám đa khoa góp phần công tác bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
2.11. Ban Chỉ huy Quân sự huyện; Công an huyện
- Tham mưu tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 04NQ/TU ngày 21/01/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về bảo đảm quốc
phòng, an ninh tỉnh Sơn La giai đoạn 2021-2025. Tổ chức thực hiện các nhiệm vụ
bảo đảm giữ vững an ninh chính trị và trật tự, an toàn xã hội, chủ động phòng
ngừa và đấu tranh, kiên quyết làm thất bại âm mưu “diễn biến hoà bình”, “bạo
loạn lật đổ” của các thế lực thù địch, tăng cường lực lượng hỗ trợ cơ sở, củng cố
hệ thống chính trị; kết hợp chặt chẽ với bảo đảm quốc phòng, an ninh và xây dựng
thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân và xây dựng tiềm lực, thế
trận khu vực phòng thủ. Phát huy vai trò người có uy tín, chức sắc tôn giáo trong
giải quyết các vấn đề phức tạp, nảy sinh; đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tệ nạn xã
hội và các loại tội phạm.
III. TỔ CIIỨC THỰC HIỆN
1. Các cơ quan, đơn vị, UBND 11 xã tổ chức nghiên cứu, quán triệt Nghị
quyết số 11-NQ/TW; Kế hoạch số 100-KH/TU ngày 04/5/2022 của Ban Thường
vụ Tỉnh ủy; Chương trình hành động số 1857/CTr-UBND ngày 07/9/2022 của
UBND tỉnh; Kế hoạch số 152-KH/TU ngày 27/5/2022 của Ban Thường vụ Huyện
ủy và Kế hoạch của UBND huyện về triển khai thực hiện Nghị quyết số 11NQ/TW; căn cứ Kế hoạch của UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức triển khai
các nhiệm vụ được giao cùng với kế hoạch triển khai nhiệm vụ công tác hàng năm
của địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm thiết thực, hiệu quả; xác định rõ, đầy đủ
các mục tiêu, nhiệm vụ, tiến độ thực hiện, dự kiến kết quả đầu ra đối với từng
nhiệm vụ và phân công rõ tập thể, cá nhân chủ trì thực hiện và chủ động phối hợp;
thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo định kỳ hàng năm (trước ngày 10/12)
gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Huyện ủy.
2. Giao Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì kiểm tra, đôn đốc các cơ quan,
đơn vị, UBND xã triển khai thực hiện Kế hoạch của UBND huyện; định kỳ trước
ngày 15/12 hàng năm tổng hợp, báo cáo kết quả với UBND tỉnh và Huyện ủy theo
quy định.

9

Trên đây là Kế hoạch của UBND huyện Quỳnh Nhai về thực hiện Nghị quyết
số 11-NQ/TW của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo
đảm quốc phòng an ninh vùng Trung du và miền núi Bắc Bộ tầm đến năm 2030,
tầm nhìn đến năm 2045. Yêu cầu cơ quan, đơn vị, UBND 11 xã nghiêm túc triển
khai thực hiện./
Nơi nhận:
- Chủ tịch, các PCT UBND huyện;
- Các cơ quan, đơn vị huyện;
- UBND các xã;
- Lưu VT, TCKH (Hằng), 10b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

Cầm Văn Huy
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