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KẾ HOẠCH 

Thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023 

 

Thực hiện Công văn số 3445/UBND-TH ngày 28 tháng 12 năm 2022 của 

Ủy ban nhân dân tỉnh Cao Bằng về việc giao nhiệm vụ tham mưu đề xuất giải 

pháp thực hiện tốt kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

Để phấn đấu thực hiện hoàn thành 100% chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2023, Ủy ban nhân dân huyện Hạ Lang xây dựng kế hoạch chi tiết 

và đề xuất giải pháp thực hiện như sau:  

I.  CÁC CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU NĂM 2023 

1. Chỉ tiêu về kinh tế: 

(1) Thu nhập bình quân đầu người: 29 triệu đồng. 

(2) Giá trị sản phẩm trồng trọt/01 ha diện tích đất canh tác: 41 triệu đồng. 

(3) Thu ngân sách trên địa bàn: 22.400 triệu đồng. 

(4) Thành lập mới HTX: 02 HTX. 

(5) Giá trị sản xuất công nghiệp: 23 tỷ đồng. 

(6) Bê tông hóa đường liên xóm, ngõ xóm, đường nội đồng: 10 km. 

2. Chỉ tiêu văn hóa – xã hội: 

(7) Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 5%/năm. 

(8) Duy trì, nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục và xóa mù chữ 13/13 xã, thị trấn. 

 (9) Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia: 01 trường. 

(10) Duy trì 13/13 xã, thị trấn đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã. 

(11) Duy trì và củng cố các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được; phấn đấu mỗi xã 

tăng 3 tiêu chí nông thôn mới; bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt 13,58 tiêu chí.  

(12) Phấn đấu có 85% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 58% làng, tổ 

dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 94% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. 

(13) Thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát: 200 hộ. 

(14) Khánh thành và đưa vào hoạt động 01 khu, điểm du lịch.  

3. Chỉ tiêu môi trường: 

(15) Tỷ lệ độ che phủ rừng: 60,7%. 

(16) Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh: 99%. 

(17) Số hộ chăn nuôi đưa chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở: 420 hộ. 
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II. NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 

1. Giao phòng Nông nghiệp và PTNT  

- Chủ trì phối hợp với cơ quan liên quan, UBND các xã, thị trấn chủ động 

thực hiện và theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu: 

(2) Giá trị sản phẩm trồng trọt/01 ha diện tích đất canh tác: 41 triệu đồng. 

(11) Duy trì và củng cố các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được; phấn đấu mỗi xã 

tăng 3 tiêu chí nông thôn mới; bình quân tiêu chí nông thôn mới đạt 13,58 tiêu chí. 

(15) Tỷ lệ độ che phủ rừng: 60,7%. 

(16) Tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước hợp vệ sinh: trên 99%. 

(17) Số hộ chăn nuôi đưa chuồng trại gia súc ra khỏi gầm sàn nhà ở: 420 hộ.  

- Chủ động chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ các vụ sản xuất trong năm; 

tiếp tục tham mưu đề xuất nhân rộng các mô hình sản xuất đang triển khai hiệu 

quả và đẩy mạnh triển khai thực hiện chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo 

hướng hàng hóa ở các xã, thị trấn. 

- Tập trung triển khai có kết quả Chương trình sản xuất hàng hóa nông lâm 

nghiệp, Chương trình phát triển nông nghiệp thông minh, Chương trình MTQG 

xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025. Tiếp tục quảng bá sản phẩm 

OCOP đã có thương hiệu và xây dựng sản phẩm mới. 

- Triển khai công tác trồng rừng; khuyến khích tổ chức, cá nhân thuê rừng 

sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế lâm nghiệp. 

- Bố trí các nguồn vốn để đầu tư xây mới các công trình cấp nước sinh 

hoạt, đồng thời cải tạo, sửa chữa công trình hư hỏng, xuống cấp. 

- Huy động sự tham gia của các tổ chức đoàn thể, tổ chức xã hội và cơ quan 

thông tin đại chúng để tuyên truyền, vận động nhân dân hiểu rõ chủ trương, chính 

sách của Đảng và Nhà nước, tích cực tham gia cùng chính quyền các cấp thực 

hiện. Đặc biệt chú trọng công tác tuyên truyền cho các hộ dân không để gia súc ở 

dưới gầm sàn nhà ở, nâng cao ổn định cuộc sống kinh tế của người dân. Lồng 

ghép các nguồn vốn để hỗ trợ các hộ gia đình làm chuồng trại gia súc hợp vệ sinh 

theo quy định của tỉnh. 

2. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng  

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban liên quan và UBND các xã, thị trấn 

chủ động thực hiện và theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu: 

(5) Giá trị sản xuất công nghiệp: 23 tỷ đồng. 

(6) Bê tông hóa đường liên xóm, ngõ xóm, đường nội đồng: 10 km. 

(13) Thực hiện xóa nhà tạm, nhà dột nát: 200 hộ. 

- Tổ chức tốt việc quy hoạch và khai thác các vật liệu sẵn có tại địa phương 

như: đá, cát, sỏi phục vụ nhu cầu đầu tư xây dựng. Triển khai kịp thời các chính 
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sách ưu đãi về vốn, thuế và hỗ trợ thủ tục, nguồn vốn đổi mới công nghệ, nâng 

cao sản lượng, chất lượng sản phẩm, nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất để các hợp 

tác xã, hộ kinh doanh hoạt động sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực công nghiệp, 

tiểu thủ công nghiệp phát triển ổn định. 

- Tăng cường công tác quản lý quy hoạch, kết hợp với việc huy động, lồng 

ghép và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực đầu tư, các chương trình, dự án phục 

vụ cho phát triển. Nâng cao chất lượng thiết kế - dự toán, thẩm định kinh tế - kỹ 

thuật các dự án; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đôn đốc tiến độ thi công 

công trình và đảm bảo chất lượng, giải ngân vốn theo kế hoạch. Làm tốt công tác 

quản lý, bảo đảm giao thông trên địa bàn; kịp thời duy tu, sửa chữa các tuyến 

đường bị hư hỏng; tiếp tục hỗ trợ phát triển giao thông nông thôn. 

- Căn cứ Đề án xóa nhà tạm nhà dột nát được phê duyệt, bằng nguồn kinh 

phí chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững được giao năm 2023 

phân bổ giao cho các xã kịp thời hỗ trợ các hộ thực hiện xây, sửa nhà theo kế 

hoạch. Tiếp tục huy động các doanh nghiệp, hợp tác xã cho các hộ gia đình ứng 

trước vật liệu cùng chung tay thực hiện chương trình xóa nhà tạm nhà dột nát trên 

địa bàn huyện. Duy trì kế hoạch ra quân giúp đỡ, hỗ trợ các hộ gia đình thực hiện 

xóa nhà tạm, nhà dột nát năm 2023.  

3. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch  

- Chủ trì phối hợp với các phòng, ban, ngành liên quan chủ động thực hiện 

và theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu: 

(1) Thu nhập bình quân đầu người: 29 triệu đồng. 

(3) Thu ngân sách trên địa bàn: 22.400 triệu đồng. 

(4) Thành lập mới HTX: 02 HTX. 

- Thực hiện các biện pháp cải thiện, tăng thu nhập cho người dân. Tạo môi 

trường sản xuất, kinh doanh bình đẳng, công khai minh bạch và thuận lợi cho 

doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển. Huy động các nguồn lực tham gia để phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, thu hút đầu tư. Đẩy mạnh phát triển sản xuất 

nông nghiệp, triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ cây, con giống cho người 

dân, nhất là những hộ có hoàn cảnh khó khăn chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi hợp lý góp phần nâng cao thu nhập cho người dân. Chú trọng ứng dụng công 

nghệ, tiến bộ khoa học - kĩ thuật vào sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản 

phẩm, nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh. 

- Đẩy mạnh công tác thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện; rà soát, 

tận thu các nguồn thu, sắc thuế, phấn đấu đạt và vượt chỉ tiêu KH giao. Quản lý 

tốt công tác chi ngân sách, đảm bảo chi đúng chế độ quy định, đáp ứng nhu cầu 

chi thường xuyên kịp thời theo tinh thần thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

trong mọi hoạt động của các cơ quan nhà nước. 

- Thực hiện hỗ trợ tư vấn và tạo điều kiện thuận lợi cho người dân có nhu 

cầu về đăng ký thành lập hợp tác xã, phù hợp với từng lĩnh vực, khu vực, địa 
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phương theo quy định của pháp luật. Triển khai thực hiện các văn bản về hỗ trợ 

doanh nghiệp, HTX; chính sách hỗ trợ liên kết và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp; 

tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã liên kết sản xuất; hỗ trợ cơ chế, 

chính sách về thuế, đầu tư đổi mới công nghệ, chuyển giao công nghệ....Huy động 

các nguồn lực thực hiện các Chương trình hỗ trợ phát triển HTX. Triển khai thực 

hiện tốt các giải pháp cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh trên địa bàn. 

4. Giao phòng Lao động - TB&XH 

- Chủ trì phối hợp với UBND các xã, thị trấn chủ động thực hiện và theo 

dõi việc thực hiện chỉ tiêu: (7) Giảm tỷ lệ hộ nghèo: 5%/năm. 

- Đầu tư phát triển hạ tầng kinh tế - xã hội liên kết vùng, phục vụ dân sinh 

sản xuất, lưu thông hàng hoá nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và thúc đẩy 

tăng trưởng kinh tế. 

- Hỗ trợ đa dạng hoá sinh kế, xây dựng, phát triển và nhân rộng các mô 

hình, dự án giảm nghèo hỗ trợ phát triển sản xuất, kinh doanh dịch vụ... chuyển 

dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động, phát huy các giá trị văn hoá của dân tộc; đẩy 

mạnh phát triển sản xuất liên kết theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, đối 

mới phương thức, kĩ thuật sản xuất theo hướng sản xuất hàng hoá nhằm nâng cao 

năng xuất chất lượng. 

- Phát triển giáo dục nghề nghiệp, hỗ trợ đào tạo nghề cho người nghèo tạo 

việc làm, sinh kế bền vững, tăng thu nhập và nâng cao chất lượng cuộc sống. 

- Đẩy mạnh, tuyên truyền đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài 

theo hợp đồng; Cung cấp thông tin thị trường lao động, kết nối cung cầu lao động 

hỗ trợ việc làm bền vững cho người lao động. 

- Hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo, hộ cận nghèo có nhà ở an toành, ổn định 

nhằm nâng cao chất lượng cuộc sống và giảm nghèo bền vững. 

- Hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo sử dụng dịch vụ viễn thông, tiếp cận 

thông tin, giảm nghèo về thông tin; tăng cường truyền thông, nâng cao nhận thức 

trách nhiệm của toàn xã hội về công tác giảm nghèo nhằm khơi dậy tinh thần tự 

lực, tự cường vươn lên thoát nghèo; huy động mọi nguồn lực để thựuc hiện mục 

tiêu giảm nghèo bền vững; tuyên truyền các gương điển hình mô hình tốt về giảm 

nghèo để thúc đẩy, nhân rộng và lan toả trong xã hội. 

5. Giao phòng Giáo dục và đào tạo  

- Chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn chủ 

động thực hiện và theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu: 

(8) Duy trì, nâng cao chất lượng PCGD và xóa mù chữ 13/13 xã, thị trấn. 

(9) Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia: 01 trường. 

- Chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn các bậc học đảm triển khai 

và hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2023-2024. Tiếp tục triển khai thực hiện 



5 

 

chương trình giáo dục phổ thông 2018; đẩy mạnh đổi mới công tác quản lý giáo 

dục; xây dựng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đủ về số lượng, đồng bộ về cơ 

cấu, chuẩn về trình độ đào tạo; tích cực đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra, 

đánh giá nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; đẩy mạnh giáo dục hướng nghiệp 

và định hướng phân luồng trong giáo dục phổ thông.  

- Tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền; thực hiện tốt quy chế 

phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, ở địa phương để nâng cao chất lượng phổ 

cập giáo dục, xóa mù chữ, nâng cao tỷ lệ huy động trẻ ra lớp. Đẩy mạnh ứng dụng 

công nghệ thông tin trong dạy học và quản lý giáo dục. Duy trì, nâng cao phổ cập 

giáo dục và xóa mù chữ 13/13 xã, thị trấn. 

- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, huy động mọi nguồn lực và toàn 

xã hội tham gia đóng góp, phát triển giáo dục. Phối hợp với các phòng, ban liên 

quan xác định địa điểm, danh mục đầu tư để triển khai hiệu quả các Chương trình 

MTQG thực hiện đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết phục vụ các hoạt động dạy và 

học theo tiêu chí trường chuẩn quốc gia nhằm đạt chỉ tiêu đã đề ra.  

6. Giao phòng Văn hóa và Thông tin  

- Chủ trì phối hợp với các phòng ban liên quan, UBND các xã, thị trấn chủ 

động thực hiện và theo dõi việc thực hiện các chỉ tiêu: 

(12) Phấn đấu có 85% gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa; 58% làng, tổ 

dân phố đạt danh hiệu văn hóa; 94% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. 

(14) Khánh thành và đưa vào hoạt động 01 khu, điểm du lịch. 

 - Nâng cao chất lượng công tác xây dựng gia đình văn hóa, khu dân cư văn 

hóa, cơ quan đơn vị văn hóa; các hoạt động thể dục - thể thao trên địa bàn toàn 

huyện. Bảo đảm sự phối hợp đồng bộ và chặt chẽ giữa chính quyền với Mặt trận, 

các đoàn thể và các ngành trong cuộc vận động phong trào toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa, trong đó trọng tâm và trước hết là xây dựng gia đình văn 

hóa, làng văn hóa phát huy tinh thần nêu gương của cán bộ, đảng viên, đoàn viên 

hội viên trong việc thực hiện nếp sống có văn hóa. 

- Tăng cường công tác tập huấn, tuyên truyền, vận động, triển khai nội 

dung xây dựng và nâng cao chất lượng gia đình văn hóa, làng văn hóa, cơ quan 

đơn vị văn hóa, tuyên truyền vận động về xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở gắn 

với xây dựng nông thôn mới được các cấp, các ngành triển khai với nhiều hình 

thức như tuyên truyền tại các hội nghị, lớp tập huấn; tuyên truyền băng Zôn khẩu 

hiệu, biểu diễn văn nghệ, thi đấu thể thao... 

- Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Chương trình hành động số 09/CTr-

HU ngày 28/4/2021 của Huyện ủy Hạ Lang về việc thực hiện nội dung đột phá về 

phát triển  du  lịch trên địa bàn huyện, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch phát triển  

Dịch  vụ - Du lịch bền vững trên địa bàn huyện giai đoạn 2021-2025. Tăng cường 

quản lý và quảng bá các di tích, danh thắng trên địa bàn, các giá trị văn hóa tiêu 

biểu của các dân tộc để phục vụ cho phát triển du lịch địa phương. 
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 - Huy động mọi nguồn lực cho triển khai chương trình phát triển du lịch để 

xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng dịch vụ, du lịch phát triển đồng bộ. Đẩy nhanh 

tiến độ thi công các công trình đã được phê duyệt, triển khai hoàn thiện đưa vào 

khai thác một số điểm hiện nay đang được đầu tư xây dựng như: điểm du lịch 

Động Dơi, Đền Tô Thị tại xã Đồng Loan.  

7. Giao phòng Văn phòng HĐND-UBND huyện  

- Chủ trì và theo dõi việc thực hiện chỉ tiêu: (10) Duy trì 13/13 xã, thị trấn 

đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã.  

- Truyền thông giáo dục sức khỏe, tăng cường công tác chăm sóc sức khỏe 

cho nhân dân; thực hiện các biện pháp phòng chống các loại dịch bệnh, không để 

dịch bệnh lớn lây lan trên địa bàn, đặc biệt là dịch COVID-19. Triển khai thực 

hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về y tế, công tác DS-KHHGĐ, công tác 

vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội năm 2023 của UBND huyện Hạ Lang./. 

 
Nơi nhận: 
- UBND tỉnh (B/c); 

- TT. HĐND huyện; 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Các phòng, ban UBND huyện; 

- Lưu: VT, TC-KH 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

  

 

Nguyễn Phương Huy 
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