
 

 
ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÒA CHÂU 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do- Hạnh phúc 

 Số:        /KH-UBND Hòa Châu, ngày       tháng 02 năm 2022 

KẾ HOẠCH 

Triển khai thực hiện 3 nhiệm vụ trọng tâm  

trên địa bàn xã Hòa Châu năm 2022 

Thực hiện Quyết định số 10620/QĐ-UBND ngày 21 tháng 12 năm 2021 của 

UBND huyện Hòa Vang Về việc Ban hành Danh mục 03 nhiệm vụ trọng tâm giao 

các ngành, cơ quan, đơn vị và UBND 11 xã thực hiện trong năm 2022, Ủy ban 

nhân dân xã Hòa Châu xây dựng kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm: 

1. Xây dựng ít nhất 01 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên.  

2. Quản lý chặt chẽ trật tự đô thị, trật tự xây dựng; xử lý nghiêm tình trạng lẫn 

chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán. 

3. Xây dựng thành công 02 tuyến đường văn minh, đô thị (ĐT605 và Nguyễn 

Hồng Ánh). 

I. MỤC ĐÍCH - YÊU CẦU 

Thông qua việc xây dựng sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao sẽ giúp nâng cao 

khả năng tiêu thụ sản phẩm truyền thống trên địa bàn, tạo công ăn việc làm tại chỗ, 

tăng thu nhập cho người dân, góp phần đảm bảo an sinh xã hội. Đồng thời, duy trì 

và nâng cao chất lượng mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn về xã đạt chuẩn 

nông thôn mới nâng cao. 

Nâng cao vai trò, trách nhiệm của cán bộ, công chức, các ban, ngành trong 

công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn xã theo tinh thần Chỉ 

thị số 21-CT/TU ngày 01/11/2017 của Thành ủy về việc tăng cường lãnh đạo, quản 

lý trật tự xây dựng, an toàn lao động trên địa bàn thành phố và Chỉ thị số 17-

CT/HU ngày 03/01/2017 của Huyện ủy Hòa Vang về tăng cường sự lãnh đạo, chỉ 

đạo, kiểm tra, xử lý trong công tác quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng tạo sự 

chuyển biến rõ nét trên lĩnh vực quản lý trật tự đô thị, trật tự xây dựng; nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật của các tổ chức, cá nhân. Xử lý nghiêm tình trạng lẫn 

chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán. 

 Xây dựng thành công 02 tuyến đường văn minh, đô thị (ĐT606 và Nguyễn 

Hồng Ánh) nhằm tạo điểm nhấn về cảnh quan đô thị trên địa bàn xã, nâng cao ý 

thức chấp hành pháp luật người dân sinh sống, buôn bán trên 02 tuyến đường này; 

tạo thuận lợi cho người dân khi tham gia giao thông làm cơ sở cho việc nhân rộng 

ra các tuyến đường khác trên địa bàn xã những năm đến. Đồng thời, nâng cao các 

tiêu chí về xây dựng nông thôn mới tại xã Hòa Châu 

I. NỘI DUNG THỰC HIỆN 

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ  
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- Phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng ngành, bộ phận phụ trách trên từng lĩnh 

vực, nhiệm vụ; xây dựng kế hoạch triển khai, tổ chức lễ phát động thực hiện nhằm 

tạo sự lan tỏa tinh thân quyết tâm thực hiện thắng lợi 03 nhiệm vụ trọng tâm  

huyện giao năm 2022. 

- Tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai các văn bản, của nhà nước bằng 

nhiều hình thức khác nhau nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân 

dân trong việc thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của huyện giao.  

- Tham mưu cho Ban thường vụ Đảng ủy xã ban hành các văn bản hướng dẫn 

chỉ đạo các ngành, bộ phận, các hội, đoàn thể phối hợp thực hiện nhiệm vụ nhất là sự 

hưởng ứng của nhân dân trong việc đồng hành thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm của 

năm 2022.   

- Tăng cường công tác vận động, kêu gọi các tổ chức, nhân dân sinh sống, 

buôn bán, kinh doanh trên 02 tuyên đường ĐT605 và Nguyễn Hồng Ánh ý thức tự 

giác chấp hành, tuân thủ các quy định về trật tự giao thông, trật tự đô thị. 

- Mặt trận và các Hội, đoàn thể xã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, Đài truyền 

thanh xã xây dựng các chuyên mục với nội dung tuyên truyền thực hiện về 03 

nhiệm vụ trọng tâm của năm 2022; bộ phận quản lý website của xã thường xuyên 

viết tin bài đăng trên website để cập nhật tình hình thực hiện nhiệm vụ. 

- Định kỳ hằng tháng rà soát tiến độ thực hiện, đánh giá kết quả đạt được khắc 

phục những tồn tại, hạn chế để triển khai nhiệm vụ tiếp theo. Đồng thời giao nhiệm vụ 

cho từng cán bộ phụ trách làm cơ sở cho việc đánh giá kết quả thi đua cuối năm. 

2. Giải pháp triển khai thực hiện trên từng nhiệm vụ cụ thể  

a) Nhiệm vụ 1: “Xây dựng ít nhất 01 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở 

lên” 

Mục tiêu: Đến tháng 10 năm 2022 được cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng 

nhận 01 sản phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao 

Căn cứ Quyết định số 1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính 

phủ về việc ban hành bộ tiêu chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi 

xã một sản phẩm. 

Giai đoạn 1: Xét chọn sản phẩm đề nghị (từ ngày 01/01/2022 đến 10/3/2022) 

- Văn phòng UBND xã là cơ quan thường trực chương trình mục tiêu quốc 

gia nông thôn mới phối hợp với các ngành có liên quan thực hiện rà soát các sản 

phẩn truyền thông, sản phẩm có thế mạnh mang tính đặc trưng của địa phương xét 

chọn từ 1 đến 2 sản phẩm. Sau đó, tham mưu trình Ban chỉ đạo nông thôn mới, 

UBND xã xin ý kiến của Thường vụ đảng ủy thống nhất xét chọn để đăng ký; 

- Làm việc với các hộ dân có liên quan đến sản phẩn xét chọn đề nghị công 

nhận sản phẩm OCOP thông nhất về trình tự, thủ tục, quy trình liên quan đến hồ sơ 

công nhân. 
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Giai đoạn 2: Triển khai lập hồ sơ đề nghị công nhận (từ ngày 11/3/2022 đến 

31/10/2022) 

- Văn phòng UBND xã chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tham mưu 

lập hồ sơ đề nghị huyện công nhận đảm bảo theo yêu cầu của Quyết định số 

1048/QĐ-TTg ngày 21/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành bộ tiêu 

chí đánh giá, phân hạng sản phẩm Chương trình mỗi xã một sản phẩm; chuẩn bị 

mẫu sản phẩm cho các lần đánh giá; 

- Sau khi được công nhận, tổ chức công bố cho nhân dân được biết phát huy 

giá trị của việc công nhận sản phẩm OCOP trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm 

nhằm nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng thời, bổ sung vào bộ hồ sơ tiêu chí 

nông thôn mới đảm bảo theo quy định của bộ tiêu chí mới. 

Thời gian thực hiện: Hoàn thành trong tháng 10 năm 2022. 

b) Nhiệm vụ 2: “Quản lý chặt chẽ trật tự đô thị, trật tự xây dựng; xử lý 

nghiêm tình trạng lẫn chiếm vỉa hè, lòng lề đường làm nơi kinh doanh buôn bán” 

Mục tiêu: Hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng lấn chiếm vỉa hè, lòng lề 

đường làm nơi kinh doanh buôn bán; Không để xảy ra tình trạng xây dựng trái 

phép trên địa bàn xã. 

Giao cho bộ phận Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng&môi trường cùng với 

Công an xã chủ trì phối với với các bộ phận có liên quan xây dựng kế hoạch chi 

tiết triển khai tổ chức thực hiện đạt được mục tiêu nêu trên theo các giai đoạn như 

sau: 

- Giai đoạn 1: Xây dựng triển khai kế hoạch (từ ngày 01/01/2022 đến 

25/02/2002) 

 Hoàn thành việc xây dựng Kế hoạch, tổ chức triển khai quán triết đến tất cả 

cán bộ, đảng viên và nhân dân thực hiện; thành lập Tổ tuần tra, phân công lịch tuần 

tra giám sát tình hình trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn xã. 

- Giai đoạn 2: Thực hiện tuyên truyên, vận động nhắc nhỡ (từ ngày 

25/02/2002 đến 15/03/2022) 

+ Đẩy mạnh công tác tuyên truyên, chủ trương thực hiện nhiệm vụ quản lý 

chặt chẽ trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn xã đến toàn thể nhân dân được 

biết để nghiêm túc thực hiện; yêu cầu người dân khi có nhu cầu sử dụng các vỉa hè, 

lòng, lề đường vào các mục đích hiếu hỷ cần có đơn xin phép và phải đảm bảo các 

điều kiện về an toàn cho người tham gia giao thông. 

+ Nhắc nhỡ và kịp thời ngăn chặn những trường hợp có dấu hiệu vi phạm về 

trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa bàn xã. 

- Giai đoạn 3: Xử lý triệt để những trường hợp có dấu hiệu vi phạm (Từ ngày 

16/03/2022 đến cuối năm 2022) 

+ Tăng cường công tác tuần tra, kiên quyết xử lý triệt để các trường hợp có 

dấu hiệu vi phạm trật tự đô thị, trật tự xây dựng nhất là trong khu vực đã có quy 
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hoạch chi tiết được duyệt, các trường hợp xây dựng nhà ở, công trình khác trên đất 

không phải là đất ở, sai mục đích sử dụng. 

+ Quản lý chặt chẽ những trường hợp xin mượn vỉa hè, lòng, lề đường vào các 

mục đích hiếu, hỷ nhất là khu vực dân cư thôn Cẩm Nam và Bàu Cầu 

+ Thường xuyên tổ chức ra quân lập lại trật tự vỉa hè, lòng lề đường trên các 

tuyến đường giao thông chính trên toàn địa bàn xã. Tăng cường phối hợp với các 

ban, ngành có liên quan của huyện trong việc cấp giấy phép xây dựng và hậu kiểm 

tra giấy phép xây dựng trên địa bàn. Phối hợp với Đội kiểm tra quy tắc đô thị 

huyện đối với việc kiểm tra, xử lý vi phạm xây dựng nhà ở trái phép, vi phạm tháo 

dỡ, lấn chiếm vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, để xe, để vật liệu xây dựng… 

+ Tổ chức cho nhân dân trong vùng có quy hoạch ký cam kết không cơi nới, 

xây dựng công trình trái phép. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022  

c) Nhiệm vụ 3: “Xây dựng thành công 02 tuyến đường văn minh, đô thị 

(ĐT605 và Nguyễn Hồng Ánh).” 

Mục tiêu: Đến cuối quý 3 năm 2022, hoàn thành công tác xây dựng 02 tuyến 

đường văn minh, đô thị với tiêu chí “sáng-xanh-sạch-đẹp; đường thông, hè thoáng, 

100% hộ dân sinh sống, kinh doanh, buôn bán dọc theo 02 tuyến đường chấp hành 

nghiêm chỉnh việc không sử dụng, lấn chiến vỉa hè, lòng đường làm nơi buôn bán, 

để xe, để vật liệu xây dựng” 

Giai đoạn 1: Xây dựng và triển khai kế hoạch (từ ngày 01/01/2022 đến 

25/02/2002): thực hiện các nhiệm vụ như giao đoạn 1 của nhiệm vụ 2 

Giai đoạn 2: Thực hiện tuyên truyên, vận động nhắc nhỡ, ký cam kết (từ 

ngày 25/02/2002 đến 31/03/2022) với một số nhiệm vụ cụ thể như sau: 

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyên, chủ trương thực hiện nhiệm vụ xây dựng 

02 tuyến đường văn minh đô thị nêu trên đến toàn thể nhân dân được biết nhất là 

người dân sinh sống dọc theo 02 tuyến đường này để biết thực hiện; triển khai cho 

người dân ký cam kết không vi phạm việc sử dụng vỉa hè lòng, lề đường 02 tuyết 

đường trên vào các mục đích cá nhân. 

- Bộ phận văn hóa xã hội triển khai công tác trang trí các pano, aphich, điện 

trang trí, hoa cây dọc theo 02 tuyến đường; xây dựng tờ rơi hướng dẫn các quy 

định về đảm bảo an toàn giao thông, văn hóa văn minh theo quy định của pháp luật 

và các văn bản của nhà nước có liên quan cấp, phát cho nhân dân sinh sống trên 02 

tuyến đường. 

- Tăng cường công tác tuần tra, quản lý việc người dân sử dụng lòng lề đường 

vào các mục đích hiếu, hỷ, chỉ cho phép những trường hợp thật sự cần thiết, ngoài 

ra không giải quyết cho bất kỳ trường hợp nào khác. 

- Kiến nghị với cơ quan cấp trên, thực hiện kẻ vạch dọc theo vỉa hè phân định 

giữa vỉa hè dành cho người đi bộ và phần dành cho để xe thô sơ 
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- Phân công cho các bộ phận đảm nhận việc dọn vệ sinh thường xuyên, định 

kỳ trên 02 tuyên đường đảm bảo mỹ quan đô thị, vệ sinh môi trường. 

Giai đoạn 3: Duy trì và khai thác sử dụng ( từ ngày 01/4/2022 đến hết năm 

2022) 

Tiệp tục duy trì các nhiệm vụ ở giai đoạn 2, thường xuyên tu bổ, sửa chữa các 

pano, aphich có dấu hiệu hư hỏng, xuống cấp. Vân đông nhân dân tăng cường 

trồng hoa dọc theo 02 tuyến đường để tạo cảnh quan thêm hoàn thiện. 

Thời gian thực hiện: Thường xuyên trong năm 2022. 

II. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

UBND xã tổ chức họp cơ quan triển khai thực hiện kế hoạch này đến toàn thể 

cán bộ, công chức, người lao động của cơ quan, phân công nhiệm vụ cụ thể cho 

từng ngành, từng bộ phận có liên quan và đề nghị UBMTTQVN xã, các hội, đoàn 

thể xã phối hợp thực hiện đạt kết quả. 

1. Giao Văn phòng UBND xã  

Tham mưu thành lập Tổ thực hiện chủ đề năm và 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 

2022; xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng ít nhất 01 sản 

phẩm OCOP đạt chuẩn 3 sao trở lên”. 

2. Giao cho bộ phận Văn hóa xã hội  

Xây dựng kế hoạch văn hóa văn minh đô thị trên địa bàn xã, chú trọng 02 tuyên 

đường văn minh đô thị Nguyễn Hồng Ánh và ĐT 605; tổ chức thu thập thông tin, 

xây dựng các chuyên đề, bài viết tuyên truyền về nội dung chủ đề 03 nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2022. 

3. Giao cho bộ phận địa chính-Xây dựng-Nông nghiệp&môi trường 

Xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ 02; định kỳ hàng tháng báo cáo tiến 

độ thực hiện cho lãnh đạo UBND xã được biết để chỉ đạo triển khai thực hiện.  

4. Giao công an xã và Ban chỉ huy quân sự xã 

Cử lực lượng thành lập Tổ tuần tra về trật tự đô thị, trật tự xây dựng trên địa 

bàn xã thường xuyên tổ chức tuần tra phát hiện, ngăn chặn, xử lý nghiêm những 

trường hợp có dấu hiệu vi phạm.  

5. Giao Ban nhân dân các thôn tham mưu cấp ủy Chi bộ 

Phối hợp với các chi hội, đoàn thể ở thôn xây dựng kế hoạch cụ thể phù hợp 

với điều kiện của từng thôn tổ chức triển khai tuyên truyền vận động nhân dân thực 

hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm trên địa bàn xã đạt kết quả tốt. 

6. Đề nghị UBMTTQVN xã, các hội, đoàn thể xã xây dựng kế hoạch tuyên 

truyền về nội dung 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của xã Hòa Châu để tổ chức 

thực hiện đạt kết quả 

7. Các trường học trên địa bàn xã, Trạm y tế xã, các bộ phận, các ngành của 

UBND xã, tất cả cán bộ, công chức, viên chức, người  lao động, cán bộ thôn chủ 
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động phối hợp triển khai thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm Huyện giao cho xã đạt 

hiệu quả; đồng thời làm hạt nhân tuyên truyền để nhân dân thực hiện. 

8. Giao Văn phòng UBND, Hội đồng Thi đua – Khen thưởng xã theo dõi, đôn 

đốc các ngành triển khai thực hiện, đồng thời tổng hợp báo cáo của các ngành 

những vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện để tham mưu lãnh đạo chỉ 

đạo kịp thời. Theo dõi tham mưu, đề xuất khen thưởng những tập thể, cá nhân thực 

hiện tốt chương trình. 

Trên đây là Kế hoạch thực hiện 03 nhiệm vụ trọng tâm năm 2022 của UBND 

xã Hòa Châu, đề nghị các ban ngành, Hội, đoàn thể từ xã đến thôn, các cán bộ, 

công chức, viên chức, người lao động nghiêm túc triển khai thực hiện. Trong quá 

trình thực hiện nếu có vấn đề vướng mắc phát sinh đề nghị các ban ngành, đơn vị, 

các thôn báo cho UBND xã để có hướng chỉ đạo kịp thời./. 

Nơi nhận: 
- UBND huyện Hòa Vang; 

- TV. Đảng ủy xã; 

- TT. HĐND xã; 

- TT. UBND xã; 

- TT. UBMTTQVN xã; 

- Các ban, ngành, Hội, đoàn thể xã; 

- Trường học, trạm y tế xã; 

- Ban nhân dân 08 thôn; 

- Lưu: VT,VP (Quang). 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

  

 

 

Lê Đức Hùng 
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