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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ VINH QUANG 
________________________________________________ 

 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
                 ________________________________________________________________________ 

Số:         /KH-UBND Vinh Quang, ngày      tháng 02 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm  

trên địa bàn xã Vinh Quang năm 2023 
____________________________________________ 

 

 

 

Thực hiện Kế hoạch số 71-KH/TU, ngày 18.01.2023 của Đảng ủy xã Vinh 

Quang về lãnh đạo triển khai thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn xã Vinh 

Quang năm 2023. UBND xã Vinh Quang xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện 

nhiệm vụ trọng tâm năm 2023 trên địa bàn xã như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

1. Quán triệt, tuyên truyền làm cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân nắm 

vững quan điểm, nội dung chỉ đạo của Ban Thường vụ Thành ủy, Đảng ủy xã Vinh 

Quang về nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội trong giai đoạn 2021-

2025, trước hết là các nhiệm vụ cần phải thực hiện đạt kết quả trong năm 2023; tạo 

chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, thống nhất ý chí, hành động trong từng cán 

bộ, công chức và sự đồng thuận cao trong Nhân dân trên địa bàn.  

2. Xác định rõ từng nội dung nhiệm vụ, thời gian hoàn thành, vai trò chủ trì, 

đơn vị phối hợp, đơn vị thực hiện. Quá trình triển khai thực hiện những nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2023 phải nghiêm túc, sát với thực tế của xã, khẩn trương, kiên 

quyết, kiên trì để đạt kết quả cao nhất, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ 

chính trị tại địa phương.  

II. NHIỆM VỤ  

1. Nhiệm vụ 1: Triển khai thực hiện đạt kết quả các chỉ tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội; tăng cường và nâng cao chất lượng, hiệu quả quản lý, tập 

trung đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng trên địa bàn xã. 

1.1. Về phát triển kinh tế- xã hội. 

-  Triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp để đạt và vượt mức các chỉ 

tiêu về phát triển kinh tế - xã hội; đồng thời, tập trung triển khai hiệu quả các giải 

pháp tăng thu ngân sách, thu đúng, thu đủ, thu kịp thời, tiết kiệm chi ngân sách, chi 

có hiệu quả; các khoản tăng thu và tiết kiệm chi, ưu tiên cho đầu tư phát triển, 

đồng thời có biện pháp chống thất thu trên địa bàn. Gắn nhiệm vụ phát triển kinh 

tế- xã hội với đảm bảo công tác phòng chống thiên tai, dịch bệnh trên địa bàn. 

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã. 

* Công tác tham mưu: Công chức VP-TK, Công chức TC-KT xã. 

 * Đơn vị phối hợp: Mặt trận và các đoàn thể xã, Ban nhân dân các thôn 

phối hợp thực hiện. 
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* Thời gian thực hiện: Thường xuyên; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng 

VP-TK UBND xã tổng hợp tham mưu UBND xã báo cáo tiến độ cho Đảng ủy xã 

theo quy định. 

- Thực hiện các biện pháp vận động Nhân dân đảm bảo công tác trật tự đô 

thị, vệ sinh môi trường tại 06 thôn trên địa bàn xã. Tăng cường công tác kiểm tra, 

xử lý các trường hợp vi phạm theo quy định. 

* Công tác chỉ đạo: Các đồng chí PCT.UBND xã theo lĩnh vực phụ trách 

triển khai thực hiện. 

* Công tác tham mưu: Công chức ĐC-XD xã. 

* Đơn vị phối hợp: Mặt trận và các đoàn thể xã, Ban nhân dân các thôn. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên; Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng 

Công chức ĐC-XD xã phối hợp Công chức VP-TK.UBND xã tổng hợp tham mưu 

UBND xã báo cáo tiến độ cho Đảng ủy xã theo quy định. 

1.2. Đầu tư phát triển kết cấu hạ tầng. 

- Tiếp tục triển khai hoàn thành Phương án đề xuất xin chủ trương của 

UBND thành phố để giao đất có thu tiền sử dụng đất không thông qua đấu giá để 

thực hiện giãn dân cho các hộ đồng bào DTTS không có đất ở tại vị trí đất thôn 

Kon Hơngo Kơtu (Diện tích thực hiện dự án: 19.646,8 m2; số lô dự kiến phân bổ: 

64, số hộ dự kiến giãn dân: 64 hộ). 

- Tiếp tục tổ chức thực hiện công trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 

2021-2025 trên địa bàn xã Vinh Quang. Trước mắt tập trung nguồn lực xây dựng 

các công trình đầu tư công trung hạn năm 2023 (Công trình sửa chữa Nhà Rông 

văn hoá thôn Kon Rơ Bang 2; Công trình Sửa chữa trụ sở nhà làm việc của xã; 

Đầu tư xây dựng công trình đường Bê tông đoạn từ Tỉnh lộ 666 cũ đến bờ kè sông 

Đăk Bla (đường đi nghĩa địa thôn Phương Quý 1,2)). 

- Đẩy nhanh tiến độ triển khai hoàn thiện các thủ tục để đầu tư cơ sở hạ tầng 

Dự án khai thác quỹ đất mở rộng khu dân cư thôn Trung Thành xã Vinh Quang.  

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện các công trình, dự án chỉnh 

trang đô thị trên địa bàn xã khi có kế hoạch triển khai của UBND thành phố. 

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã. 

* Công tác tham mưu: Công chức ĐC-XD, Công chức TC-KT xã. 

* Đơn vị phối hợp: Các đơn vị phòng ban thành phố; Mặt trận và các đoàn 

thể xã, Ban nhân dân thôn KonHơNgo Kơtu, KonRơBang 2, Phương Quý 1,2. 

* Thời gian thực hiện: Từ tháng 02 năm 2023; Công chức ĐC-XD xã tham 

mưu báo cáo tiến độ triển khai thực hiện về Đảng uỷ xã trước 17h00, thứ 6 hàng 

tuần.  

1.3. Triển khai thực hiện đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn Đề án thành lập 

phường Vinh Quang, thuộc thành phố Kon Tum. 
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- Phối hợp với các đơn vị phòng ban của thành phố triển khai thực hiện xây 

dựng đạt các tiêu chí, tiêu chuẩn theo quy định. 

- Rà soát tham mưu đề xuất UBND thành phố giải quyết hỗ trợ nguồn kinh 

phí để đầu tư cơ sở hạ tầng giao thông. Thường xuyên vận động Nhân dân tham 

gia học nghề để nâng cao tỷ lệ lao động phi nông nghiệp, hỗ trợ giới thiệu người 

lao động tìm kiếm việc làm theo thông báo tuyển lao động của Trung tâm giới 

thiệu việc làm của tỉnh và các doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh.   

* Công tác chỉ đạo: Các đồng chí PCT.UBND xã theo lĩnh vực phụ trách 

triển khai thực hiện. 

* Công tác tham mưu: Công chức TC-KT; Công chức VHXH phụ trách lĩnh 

vực LĐVL; Công chức ĐC-XD xã. 

* Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban của thành phố; Mặt trận và các đoàn 

thể xã; Ban nhân dân các thôn. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên; Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng 

Công chức VP-TK. UBND phối hợp các Công chức liên quan tổng hợp tham mưu 

UBND xã báo cáo tiến độ cho Đảng ủy xã theo quy định. 

2. Nhiệm vụ 2: Đẩy mạnh việc triển khai thực hiện công tác bồi thường, 

hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất để thực hiện các Dự án quan 

trọng trên địa bàn xã. 

- Chỉ đạo phối hợp triển khai kịp thời công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định 

cư đối với từng dự án cụ thể, đảm bảo đúng quy định. Huy động sự vào cuộc của 

cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động, tạo sự đồng thuận của 

Nhân dân trong thực hiện chủ trương, chính sách của Nhà nước.(1) Dự án đường 

dẫn vào cầu số 3 qua sông Đăk Bla gắn với chỉnh trang đô thị: Vận động 55 hộ 

bị ảnh hưởng diện tích 2.228,3 m2 tại địa bàn xã Vinh Quang; (2) Dự án đường 

Trục chính Tây thành phố Kon Tum qua xã Vinh Quang: Vận động 24 hộ gia 

đình và 02 tổ chức với diện tích 46.059,2 m2 (Công ty Thuỷ điện Yaly và UBND 

xã) và các công trình, dự án khác do Tỉnh, thành phố triển khai trên địa bàn xã. Tổ 

chức phân công các đơn vị, cá nhân vận động đối với từng hộ gắn với từng công 

trình. 

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí PCT.UBND xã phụ trách KT-TH 

* Công tác tham mưu: Công chức ĐC-XD xã  

* Đơn vị phối hợp: Các phòng ban của thành phố; Mặt trận và các đoàn thể 

xã; Ban nhân dân các thôn liên quan. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên; Công chức ĐC-XD xã tham mưu báo 

cáo tiến độ triển khai thực hiện về Đảng uỷ xã trước 17h00, thứ 6 hàng tuần.  

3. Nhiệm vụ 3: Phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, gắn với 

công nghiệp chế biến và thị trường tiêu thụ. 



4 

 

3.1. Tập trung xây dựng, hình thành và phát triển các chuỗi liên kết sản xuất, 

xây dựng bao bì, đăng ký nhãn hiệu, xuất xứ, nguồn gốc cho sản phẩm và tổ chức 

tiêu thụ sản phẩm. Phấn đấu đến năm 2025 xây dựng được ít nhất 03 sản phẩm 

OCOP của địa phương. Trong năm 2023 tiếp tục tiến hành khảo sát, lựa chọn triển 

khai để phát triển, tạo thương hiệu, xây dựng 01 sản phẩm OCOP của địa phương 

vào năm 2024, định hướng tham gia vào chuỗi giá trị các sản phẩm của tỉnh và 

thành phố. 

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí PCT.UBND xã phụ trách KT-TH 

* Công tác tham mưu: Công chức VP.UBND  xã phụ trách lĩnh vực KT-TH.  

* Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban của thành phố; Mặt trận và các đoàn 

thể xã; Ban nhân dân các thôn. 

* Thời gian thực hiện thường xuyên; Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng 

Công chức ĐC-XD xã phối hợp Công chức VP-TK.UBND xã tổng hợp tham mưu 

UBND xã báo cáo tiến độ cho Đảng ủy xã theo quy định. 

3.2. Thành lập Tổ hợp tác, Hợp tác xã nông nghiệp; cơ sở tiểu thủ công 

nghiệp, thương mại dịch vụ. 

- Phấn đấu đến năm 2025 thành lập mới 03 Hợp tác xã và thành lập mới 01 

Tổ hợp tác sản xuất để nâng tổng số 02 Tổ hợp tác trên địa bàn, trong lĩnh vực liên 

kết hỗ trợ sản xuất, chế biến, tiêu thụ sản phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp. Trong 

năm 2023 phối hợp với Hội LHPN, Hội CCB xã khảo sát xây dựng để thành lập 01 

Hợp tác xã theo quy định Luật hợp tác xã vào năm 2024 phù hợp với điều kiện 

phát triển nền kinh tế trên địa bàn. Hoàn thành trong quý II năm 2023.  

- Tạo điều kiện để các tổ chức cá nhân đầu tư phát triển các cơ sở tiểu thủ 

công nghiệp, chế biến nông lâm sản trên địa bàn đến năm 2025 có 14 cơ sở chế 

biến nông lâm sản, trong năm 2023 phát triển thêm 01 cơ sở (hiện nay có 11 cơ 

sở). 

- Vận động Nhân dân đầu tư mở rộng các cơ sở kinh doanh thương mại, dịch 

vụ trên địa bàn, phấn đấu đến năm 2025 có 120 cơ sơ sở kinh doanh thương mại 

(hiện có 103 cơ sở) và 55 cơ sở kinh doanh dịch vụ (hiện có 40 cơ sở). 

Trong năm 2023 phát triển thêm 02 cơ sở kinh doanh thương mại (để đạt 

105 cơ sở) và phát triển thêm 05 cơ sở kinh doanh dịch vụ (để đạt 45 cơ sở). 

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí PCT.UBND xã phụ trách KT-TH 

* Công tác tham mưu: Công chức VP.UBND  xã phụ trách lĩnh vực KT-TH; 

Công chức TC-KT xã. 

* Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban của thành phố; Mặt trận và các đoàn 

thể xã; Ban nhân dân các thôn. 

* Thời gian thực hiện thường xuyên; Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng 

Công chức VP-TK.UBND phụ trách lĩnh vực phối hợp Công chức TC-KT xã tổng 

hợp tham mưu UBND xã báo cáo tiến độ cho Đảng ủy xã theo quy định. 
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4. Nhiệm vụ 4: Đẩy mạnh công tác giảm nghèo bền vững, nâng cao chất 

lượng cuộc sống cho Nhân dân, nhất là người dân trong vùng đồng bào dân 

tộc thiểu số.  

4.1. Triển khai hiệu quả cuộc vận động "Làm thay đổi nếp nghĩ, cách làm 

của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên thoát 

nghèo bền vững".  

- Triển khai tuyên truyền về nội dung cuộc vận động để làm thay đổi nhận 

thức của từng hộ gia đình từ đó tự lực trong lao động sản xuất, phát triển kinh tế 

tăng cao thu nhập để vươn lên làm giàu chính đáng và thoát nghèo bền vững, 

không trông chờ, ỷ lại vào các chính sách hỗ trợ của nhà nước. 

+ Phấn đấu 100% hộ (1.298 hộ) đồng bào dân tộc thiểu số, hộ nghèo (37 

hộ), cận nghèo (44 hộ) trên địa bàn xã được tuyên truyền, phổ biến về nội dung 

Cuộc vận động; thực hiện lồng ghép Cuộc vận động “Làm thay đổi nếp nghĩ, cách 

làm của đồng bào dân tộc thiểu số, làm cho đồng bào dân tộc thiểu số vươn lên 

thoát nghèo bền vững” với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông 

thôn mới, đô thị văn minh”, Phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn 

mới”… 

+ Tuyên truyền, vận động trên 11 hộ (29,7%) đồng bào dân tộc thiểu số 

nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã thay đổi nếp nghĩ, không trông chờ, ỷ lại vào sự 

giúp đỡ của Nhà nước, tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững. 

+ Tuyên truyền, vận động trên 11 hộ (29,7%) đồng bào dân tộc thiểu số 

nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã biết áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, lựa 

chọn giống cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao, phù hợp với điều kiện thổ 

nhưỡng của địa phương để nuôi, trồng, biết chi tiêu hợp lý để tích luỹ vốn tái đầu 

tư sản xuất. 

+ Tuyên truyền, vận động trên 11 hộ (29,7%) đồng bào dân tộc thiểu số 

nghèo, cận nghèo có đời sống vật chất, tinh thần được cải thiện; trên 5% 

(5hộ/năm) hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, cận nghèo tham gia các tổ hợp tác, 

hợp tác xã trên địa bàn. 

- Duy trì nhân rộng mô hình:  

+ Mô hình "Nuôi bò sinh sản cho hộ nghèo" tại các thôn người ĐBDTTS. 

+ Mô hình “Trồng rau xanh” tại các thôn người ĐBDT thiểu số. 

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí PCT.UBND xã phụ trách lĩnh vực VH-XH. 

* Công tác tham mưu: Công chức VHXH phụ trách giảm nghèo; Công chức 

VHXH phụ trách VHTT; Công chức TP-HT xã. 

* Đơn vị phối hợp: Mặt trận và các đoàn thể xã; Ban nhân dân 3 thôn 

ĐBDTTS phối hợp triển khai thực hiện. 

* Thời gian thực hiện thường xuyên; Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng 

Công chức tham mưu phụ trách phối hợp Công chức VP-TK. UBND xã tổng hợp 
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tham mưu UBND xã báo cáo tiến độ cho Đảng ủy xã theo quy định. 

4.2. Tiếp tục thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các cơ chế, chính sách về giảm 

nghèo, nâng cao khả năng tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản cho hộ nghèo, hộ cận 

nghèo. Tạo sinh kế, phát triển sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ dạy nghề, tạo việc làm, 

tăng thu nhập cho người nghèo, đạt chỉ tiêu theo kế hoạch trên giao. Tham mưu kế 

hoạch tổ chức phân công, giao chỉ tiêu giảm hộ nghèo và công tác vận động người 

dân, hội viên, người thân trong gia đình tham gia BHYT, BHXH tự nguyện và 

người dân tham gia học nghề để đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra (sau khi có chỉ tiêu 

phân bổ của thành phố). 

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí PCT.UBND xã phụ trách lĩnh vực VH-XH. 

* Công tác tham mưu: Công chức VHXH phụ trách công tác giảm nghèo. 

* Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban của thành phố; Mặt trận và các đoàn 

thể xã; Ban nhân dân các thôn,  phối hợp triển khai thực hiện. 

* Thời gian thực hiện thường xuyên; Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng 

Công chức tham mưu phụ trách phối hợp Công chức VP-TK UBND xã tổng hợp 

tham mưu UBND xã báo cáo tiến độ cho Đảng ủy xã theo quy định. 

4.3. Triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia phát 

triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-

2030. 

Thực hiện công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống cho người ĐBDTTS 

thông qua công tác tổ chức hỗ trợ vốn vay chương trình mục tiêu quốc giải quyết 

việc làm, chương trình nước sạch nông thôn, vay vốn hộ nghèo. Ưu tiên nguồn vốn 

vay cho các thôn ĐBDTTS, thực hiện 100% các hộ nghèo có nhu cầu được vay 

vốn để sản xuất. Thực hiện luân chuyển bò sinh sản cho 01 hộ ĐBDTTS nghèo 

(triển khai cho 37 hộ nghèo ĐBDTTS vay vốn hộ nghèo, nước sạch nông thôn, vốn 

giải quyết việc làm)... 

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí PCT.UBND xã phụ trách VH-XH. 

* Công tác tham mưu: Công chức VHXH phụ trách giảm nghèo. 

* Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban của thành phố; Mặt trận và các đoàn 

thể xã; Ban nhân dân 3 thôn ĐBDTTS phối hợp triển khai thực hiện. 

* Thời gian thực hiện thường xuyên; Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng 

Công chức tham mưu phụ trách lĩnh vực phối hợp Công chức VP-TK. UBND xã 

tổng hợp tham mưu UBND xã báo cáo tiến độ cho Đảng ủy xã theo quy định. 

4.4. Tiếp tục chỉ đạo quyết liệt để duy trì xã nông thôn mới; thôn NTM kiểu 

mẫu và xây dựng thôn điểm thôn (làng) nông thôn mới trong vùng ĐBDTTS  trên 

địa bàn. 

- Duy trì các tiêu chí nông thôn mới đã đạt và giữ vững theo Quyết định 

416/QĐ-UBND, ngày 13.7.2022 của UBND tỉnh Kon Tum, đồng thời hoàn thành  

các tiêu chí chưa đạt. Trong đó tập trung  nâng cao chất lượng các tiêu chí: Y tế; 
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Giáo dục và đào tạo; Tổ chức sản xuất và phát triển kinh tế; Lao động; Nghèo đa 

chiều và thu nhập. Ưu tiên nguồn vốn đầu tư cơ sở hạ tầng để thực hiện nâng cao 

các tiêu chí để đạt thôn,nông thôn mới kiểu mẫu tại thôn Trung Thành và thôn 

điểm thôn nông thôn mới trong vùng ĐBDTTS tại thôn Kon Hơngo Kơtu. 

* Công tác chỉ đạo: Các đồng chí PCT.UBND xã theo lĩnh vực phụ trách 

triển khai thực hiện. 

* Công tác tham mưu: Công chức VHXH phụ trách công tác giảm nghèo, 

BHXH; Công chức VHXH phụ trách giáo dục; Công chức ĐC-XD xã. 

* Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban của thành phố; Mặt trận và các đoàn 

thể xã; Ban nhân dân các thôn, phối hợp triển khai thực hiện. 

* Thời gian thực hiện thường xuyên; Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng 

Công chức tham mưu phụ trách theo lĩnh vực, phối hợp Công chức VP-TK .UBND 

xã tổng hợp tham mưu UBND xã báo cáo tiến độ cho Đảng ủy xã theo quy định. 

5. Nhiệm vụ 5: Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao năng lực cạnh 

tranh. 

 Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, 

công chức, công vụ; xem đây là khâu đột phá để tạo môi trường thuận lợi, minh 

bạch cho hoạt động của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường ứng dụng công 

nghệ thông tin, thúc đẩy mạnh mẽ giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức tại “bộ phận một cửa”, 

phấn đấu 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả đúng quy trình, thời 

gian quy định, tăng cường kỷ luật kỷ cương trong thực thi nhiệm vụ.  

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí PCT.UBND phụ trách Bộ phận tiếp nhận và 

trả kết quả của xã. 

* Công tác tham mưu: Công chức VP-TK. UBND xã phụ trách CCHC xã.  

* Đơn vị phối hợp: Các phòng, ban của thành phố; Mặt trận và các đoàn 

thể xã; Ban nhân dân các thôn  phối hợp triển khai thực hiện. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên; Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng 

Công chức VP-TK. UBND  xã phụ trách công tác CCHC xã tổng hợp tham mưu 

UBND xã báo cáo tiến độ cho Đảng ủy xã theo quy định. 

6. Nhiệm vụ 6: Tăng cường công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội; nâng cao hiệu quả phong trào "Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 

quốc" trên địa bàn xã. 

Phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, vai trò nòng cốt của lực lượng 

vũ trang Nhân dân trong công tác đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 19-

KH/ĐU, ngày 15.4.2021 của Đảng ủy xã về nâng cao chất lượng Phong trào toàn 

dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trên địa bàn xã Vinh Quang, giai đoạn 2021- 2025. 

Phấn đấu năm 2023, giữ vững xã mạnh về Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ 
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quốc; phấn đấu tỷ lệ tội phạm giảm 5%, tỷ lệ phát hiện, bắt giữ tội phạm về ma tuý 

cao hơn năm 2022; 100% cơ quan, doanh nghiệp, nhà trường, khu dân cư đảm bảo 

an toàn về ANTT; 

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí Phó Bí thư Đảng ủy- Chủ tịch UBND xã. 

* Công tác tham mưu: Trưởng Công an xã tham mưu thực hiện. 

 * Đơn vị phối hợp: Mặt trận và các đoàn thể xã, Ban nhân dân các thôn 

phối hợp thực hiện. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên; định kỳ trước ngày 25 hằng tháng 

Công chức tham mưu phụ trách phối hợp với VP-TK. UBND xã tổng hợp tham 

mưu UBND xã báo cáo tiến độ cho Đảng ủy xã theo quy định. 

7. Nhiệm vụ 7: Đẩy mạnh công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị.  

7.1. Tiếp tục thực hiện Chương trình số 15-CTr/TU, ngày 31.5.2017 của 

Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XIII về thực Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 

khóa XII về “tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy 

thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự 

chuyển hóa” trong nội bộ gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo 

đức, phong cách Hồ Chí Minh. Thực hiện Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 

XIII và Kế hoạch số 03-KH/TW, ngày 01.12.2021 của Bộ Chính trị thực hiện Kết 

luận số 21-KL/TW, ngày 25.10.2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy 

mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy 

lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối 

sống, biểu hiện “tự diễn biến”,“tự chuyển hóa”. 

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.  

* Công tác tham mưu: Công chức VHXH ( VHTT); VP-TK UBND xã. 

* Đơn vị phối hợp: Mặt trận và các đoàn thể xã; Ban nhân dân các thôn.  

* Thời gian thực hiện thường xuyên; Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng 

Công chức phụ trách lĩnh vực phối hợp Công chức VP-TK. UBND xã tổng hợp 

tham mưu UBND xã báo cáo tiến độ cho Đảng ủy xã theo quy định. 

7.2. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 105 - KH/TU, ngày 02.4.2018 

về thực hiện Chương trình số 51-CTr/TU, ngày 09.02.2018 của Thành ủy Kon 

Tum về "một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống 

chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả" gắn với thực hiện Thông báo kết 

luận số 104-TB/TU, ngày 18.12.2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về kết quả 

thực hiện chủ trương nhất thể hóa chức danh Bí thư chi bộ kiêm Thôn trưởng, Tổ 

trưởng khu dân cư trên địa bàn thành phố Kon Tum theo Phương án số 02-PA/TU 

ngày 24.5.2018 của Ban Thường vụ Thành ủy gắn với đẩy mạnh chăm lo công tác 

kết nạp đảng viên. 

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.  

* Công tác tham mưu: Công chức VP-TK. UBND xã. 
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* Đơn vị phối hợp: Ban nhân dân các thôn; Mặt trận và các đoàn thể xã. 

* Thời gian thực hiện thường xuyên; Định kỳ trước ngày 25 hằng tháng 

Công chức VP-TK tổng hợp tham mưu UBND xã báo cáo tiến độ cho Đảng ủy xã. 

7.3. Chỉ đạo công tác Tổ chức Bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2023-2025; Đại 

hội Hội khuyến học xã nhiệm kỳ 2023 - 2028. 

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.  

* Công tác tham mưu: Công chức VP-TK; CT. Hội Khuyến học xã. 

* Đơn vị phối hợp: Ban nhân dân các thôn; Mặt trận và các đoàn thể xã. 

* Thời gian thực hiện: Theo Chương trình công tác năm  2023 của UBND 

xã. 

7.4. Chỉ đạo thực hiện nghiêm túc công tác bảo vệ chính trị nội bộ theo đúng 

quy định của Điều lệ Đảng, các văn bản của Trung ương, của Tỉnh ủy về công tác 

bảo vệ chính trị nội bộ. 

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.  

* Công tác tham mưu: Công chức VP-TK. UBND xã. 

* Đơn vị phối hợp: Ban nhân dân các thôn; Mặt trận và các đoàn thể xã. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

7.5. Thực hiện rà soát, điều chỉnh quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản 

lý theo Hướng dẫn số 11-HD/TU, ngày 14.01.2013 của Ban Thường vụ Thành ủy 

về công tác quy hoạch Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, các chức danh cán bộ 

lãnh đạo, quản lý xã, phường, các Đảng bộ trực thuộc Thành ủy; Hướng dẫn số 

10-HD/TU, ngày 14.11.2017 của Ban Thường vụ Thành ủy về sửa đổi, bổ sung 

một số nội dung về công tác quy hoạch cán bộ; Quy định 888-QĐ/TU, ngày 

05.8.2022 của Thành ủy Kon Tum về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới 

thiệu cán bộ ứng cử; Quy định 889-QĐ/TU, ngày 05.8.2022 của Thành ủy Kon 

Tum về khung tiêu chuẩn chức danh, tiêu chí đánh giá cán bộ thuộc diện Ban 

Thường vụ Thành ủy quản lý.  

- Kế hoạch số 126-KH/TU, ngày 17.9.2019 của Ban Thường vụ Thành ủy để 

sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với tinh giảm biên chế, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, 

công chức; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, điều động, luân 

chuyển, bố trí cán bộ, nhất là cán bộ nữ, trẻ, dân tộc thiểu số; xây dựng đội ngũ cán 

bộ có phẩm chất đạo đức, năng lực, trách nhiệm, dám nghĩ, dám làm, dám đột phá 

vì lợi ích chung được giao. 

- Thực hiện kiện toàn đội ngũ công chức Uỷ ban nhân dân xã đảm bảo đủ số 

lượng, nâng cao chất lượng để hoàn thành nhiệm vụ được giao.  

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.  

* Công tác tham mưu: Công chức VP-TK. UBND xã. 
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* Đơn vị phối hợp: Mặt trận và các đoàn thể xã. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

8. Nhiệm vụ 8: Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm về công tác 

Dân vận.  

8.1. Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 353-KL/TU, ngày 21.7.2016 

của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức Ngày hội bánh chưng xanh Tết Nguyên 

đán hằng năm trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn thành phố. 

* Công tác chỉ đạo:  Đồng chí PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã. 

* Công tác tham mưu: Công chức VP-TK. 

* Đơn vị phối hợp: Mặt trận và các đoàn thể xã; Ban nhân dân 3 thôn 

ĐBDTTS. 

* Thời gian thực hiện: Theo kế hoạch của Đảng ủy xã. 

8.2. Tiếp tục thực hiện Chương trình số 20-CTr/ĐU, ngày 26.7.2018 của 

Đảng ủy xã Vinh Quang về thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW, ngày 10.01.2018 của 

Bộ Chính trị về “Tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành 

Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong tình hình mới”. 

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã. 

* Công tác tham mưu: Công chức VHXH phụ trách công tác tôn giáo. 

* Đơn vị phối hợp: Mặt trận và các đoàn thể xã; Ban nhân dân các thôn.  

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên 

8.3. Tiếp tục tăng cường bám sát cơ sở, nắm bắt diễn biến tư tưởng, tâm tư, 

nguyện vọng của đảng viên, cán bộ và Nhân dân; trọng tâm là các thôn đồng bào 

dân tộc thiểu số, địa bàn có tranh chấp về đất ở, đất sản xuất; tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động Nhân dân trong công tác phòng, chống dịch bệnh trên địa 

bàn, đặc biệt là dịch bệnh COVID-19. 

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã.  

* Công tác tham mưu: Công chức VHXH (VH-TT), ĐC-XD xã. 

 * Đơn vị phối hợp: Mặt trận và các đoàn thể xã; Ban nhân dân các thôn. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

8.4. Tiếp tục lãnh đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 38a-KH/ĐU, ngày 

14.4.2017 của Đảng ủy xã Vinh Quang về thực hiện Chỉ thị 10-CT/TW, ngày 

15.12.2016 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng 

đối với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn 

minh”. Duy trì, giữ vững 06/06 thôn đạt chuẩn thôn Văn hoá. 

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã chỉ đạo. 

* Công tác tham mưu: Công chức VHXH phụ trách VH-TT xã tham mưu. 
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* Đơn vị phối hợp: Mặt trận và các đoàn thể xã; Ban nhân dân các thôn. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

8.5. Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 12a-KH/ĐU, ngày 12.4.2016 

của Đảng ủy xã Vinh Quang về thực hiện Kết luận số 120-KL/TW, ngày 

07.01.2016 của Bộ Chính trị về “tiếp tục đẩy mạnh, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

việc xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở”. 

* Công tác chỉ đạo: Đồng chí PBT Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã. 

* Công tác tham mưu: Công chức VP-TK xã. 

* Đơn vị phối hợp: Mặt trận và các đoàn thể xã; Ban nhân dân các thôn. 

* Thời gian thực hiện: Thường xuyên. 

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Các đồng chí lãnh đạo UBND xã phụ trách các nhiệm vụ theo kế hoạch 

này, thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra chỉ đạo công chức tham mưu thực 

hiện đảm bảo tiến độ đề ra. 

2. Giao công chức chuyên môn từng lĩnh vực bám sát nội dung nhiệm vụ 

được giao trong kế hoạch này, phối hợp các ngành liên quan tham mưu thực hiện 

đảm bảo tiến độ đề ra; thường xuyên báo cáo định kỳ, đột xuất kết quả việc thực 

hiện nhiệm vụ được giao về Công chức VP.UBND xã để tổng hợp vào trong báo 

cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hằng tháng của UBND xã. Trong quá trình thực 

hiện có khó khăn, vướng mắc kịp thời báo cáo, đề xuất lãnh đạo UBND xã, Chủ 

tịch UBND xã để chỉ đạo. 

3. Giao công chức VP.TK UBND xã theo dõi, đôn đốc việc thực hiện Kế 

hoạch này, đồng thời tham mưu tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện định kỳ hàng 

tuần, đối với các nội dung báo cáo tiến độ hằng tuần ( trước 17h00, thứ 6 hằng 

tuần) và hằng tháng (trước ngày 25 của tháng), 6 tháng (trước ngày 20.6) và 

năm (trước ngày 15.12.2023) về Đảng ủy xã theo quy định./. 

 

 

Nơi nhận:  
- Thường trực Đảng ủy xã (b/c); 

- Thường trực HĐND xã (b/c); 

- Chủ tịch; các PCT. UBND xã; 

- Mặt trận và các đoàn thể CT-XH xã (p/h);  

- Công an xã; BCH QS xã; Trạm Y tế xã ( t/h); 

- Công chức chuyên môn UBND xã (t/h); 

- Thôn trưởng các thôn (t/h);                                                          

- Lưu: VT, VP.UBND 

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Hồng Công 
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