ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

HUYỆN ĐỒNG XUÂN

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:474 /UBND-VP

Đồng Xuân, ngày24 tháng 3 năm 2022

V/v triển khai thực hiện Kết luận
của TT. HĐND tỉnh và Nghị quyết
phiên họp Chính phủ thường kỳ
tháng 2 năm 2022

Kính gửi:
- Các cơ quan, ban, ngành;
- Các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn huyện;
- UBND các xã, thị trấn.
Thực hiện Công văn số 1171/UBND-TH ngày 18/3/2022 của UBND tỉnh V/v
triển khai thực hiện Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2022
và Công văn số 1229/UBND-TH ngày 23/3/2022 của UBND tỉnh V/v triển khai
thực hiện Kết luận của Thường trực HĐND tỉnh tại Hội nghị thường kỳ tháng
02/2022. UBND huyện yêu cầu UBND các xã, thị trấn tập trung quyết tâm, nỗ lực
hơn nữa trong việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Đảng; các Chương trình
hành động, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND huyện và UBND huyện, nhất là các
Chương trình hành động của UBND huyện triển khai thực hiện Nghị quyết số
01/NQ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2022, Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 10 tháng
01 năm 2022 và Nghị quyết số 99/NQ-CP ngày 30/8/2021 của Chính phủ.
Trong thời gian tới, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, ban, ngành, địa
phương, các cấp, các ngành và cả hệ thống chính trị, doanh nghiệp và nhân dân
trong huyện nỗ lực, quyết tâm cao hơn nữa trong các hoạt động chỉ đạo, điều hành
cũng như trong hoạt động sản xuất, kinh doanh, đời sống xã hội để sớm khắc phục
những khó khăn, thách thức, tranh thủ thời gian để đẩy nhanh quá trình phục hồi và
phát triển kinh tế - xã hội của huyện, phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng cao ngay
trong quý I năm 2022, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 đã đề ra; trong đó, chú trọng những nhiệm
vụ chủ yếu sau đây:
1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã,
thị trấn:
- Tiếp tục thực hiện đầy đủ, đồng bộ các quy định, phương châm, phương
pháp phòng, chống dịch theo đúng chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ,
của tỉnh và của huyện; trong đó tuân thủ nghiêm yêu cầu 5K đối với cá nhân, yêu
cầu an toàn Covid-19 đối với tổ chức, cơ quan, đơn vị và các biện pháp phòng dịch
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khác; hạn chế tối đa các trường hợp tụ tập đông người không cần thiết, nhất là
trong các hoạt động lễ hội. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
- Tập trung nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực thi pháp luật; đẩy mạnh cải cách
hành chính, tăng cường phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính; sắp xếp tổ
chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.
Tổ chức triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình cắt giảm, đơn giản
hóa quy định liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh giai đoạn 2020-2025;
Đề án đổi mới thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ
tục hành chính; Chiến lược phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số
giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030 và Quyết định 06/QĐ-TTg ngày
06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về Đề án phát triển ứng dụng dữ
liệu về dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai
đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030.
-

Tăng cường chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện các quy định
của pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; nắm chắc tình hình
khiếu nại, tố cáo trên địa bàn; giải quyết kịp thời, dứt điểm, đúng quy định các vụ
việc khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngay từ mới phát sinh, không để trở thành
điểm nóng; tăng cường trao đổi, phối hợp giữa các cơ quan ở trung ương và địa
phương, tạo sự thống nhất trong quá trình giải quyết khiếu nại, tố cáo, nhất là các
vụ việc đông người, phức tạp, kéo dài.
-

2. Giao phòng Tài chính – Kế hoạch:
Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tham mưu
UBND huyện triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày
30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội
và triển khai Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa,
tiền tệ hỗ trợ Chương trình và Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12 tháng 02 năm
2022 của Thủ tướng Chính phủ theo chỉ đạo của tỉnh; thường xuyên kiểm tra, đôn
đốc, đánh giá; chủ động, kịp thời xử lý những vấn đề phát sinh theo thẩm quyền
hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền theo quy định.
-

Chủ động, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan rà soát, tháo
gỡ khó khăn, vướng mắc và thúc đẩy thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn huyện;
xác định việc đẩy mạnh giải ngân là một trong những nhiệm vụ chính trị trọng tâm.
-

Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tăng cường hoạt
động xúc tiến đầu tư tại các thị trường tiềm năng.
-

3. Giao phòng Kinh tế và Hạ tầng:
Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tham mưu UBND
huyện có giải pháp thúc đẩy các hoạt động sản xuất công nghiệp, nhất là các dự án
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lớn; tập trung tháo gỡ khó khăn cho sản xuất, kinh doanh, phục hồi chuỗi cung
ứng, tạo năng lực sản xuất mới.
4. Giao Trung tâm Y tế:
Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tham mưu
UBND huyện tiếp tục triển khai hiệu quả hơn nữa Chiến dịch tiêm chủng vắc-xin
bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả.
-

Thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn về điều trị, hạn chế tối đa số
ca chuyển nặng, tử vong; chủ động bảo đảm tại chỗ đầy đủ nhân lực, cơ sở vật
chất, trang thiết bị y tế và các điều kiện khác phục vụ công tác điều trị trên địa bàn
tương ứng với các kịch bản dịch bệnh; kịp thời thông báo sở Y tế nhu cầu hỗ trợ về
nhân lực, vật tư, thuốc khi cần thiết, nhất là đối với các địa bàn có số ca mắc tăng
cao và nhiều đối tượng có nguy cơ cao. Không để xảy ra quá tải hệ thống y tế.
-

5. Giao phòng Giáo dục và Đào tạo:
- Chủ trì, phối hợp với Trung tâm Y tế và các ngành, địa phương có liên
quan tham mưu UBND huyện thực hiện việc mở cửa trường học gắn với bảo đảm
an toàn phòng, chống dịch; kiểm soát và xử lý kịp thời các ca nhiễm, giữ mức độ
an toàn cao nhất cho học sinh, giáo viên. Thường xuyên cập nhật thông tin, quy
định về công tác phòng, chống dịch trong nhà trường của sở Y tế, sở Giáo dục và
Đào tạo và của huyện.
- Bám sát diễn biến của dịch, thường xuyên đánh giá tình hình và nguy cơ
dịch Covid-19 bùng phát khi học sinh quay lại học trực tiếp; kịp thời, chủ động xử
lý theo thẩm quyền và báo cáo cấp có thẩm quyền cập nhật, hoàn chỉnh phương án
thực hiện đối với từng địa phương, bảo đảm an toàn, hiệu quả, khoa học, phù hợp;
có các hình thức tổ chức dạy học và biện pháp phòng, chống dịch phù hợp với từng
cấp độ dịch.
6. Giao phòng Văn hóa và Thông tin:
Chủ động phối hợp với các các ngành, địa phương có liên quan tham mưu
UBND huyện tổ chức triển khai các hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch bảo đảm
an toàn, hiệu quả.
7. Đề nghị Công an huyện, Đội Quản lý thị trường số 4
- Tiếp tục quán triệt, nghiêm túc triển khai các chỉ đạo của Chính phủ, Thủ
tướng Chính phủ và Kế hoạch của các Ban Chỉ đạo: 138/CP, 389 quốc gia trong
công tác phòng, chống tội phạm, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả; chủ
động xây dựng và triển khai các kế hoạch chuyên đề nhằm triệt phá các đường dây,
băng nhóm tội phạm, ổ nhóm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, nhất là đối
với các mặt hàng và tại các địa bàn trọng điểm.
- Đề nghị Công an huyện triển khai đồng bộ các biện pháp tăng cường bảo
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đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; đẩy mạnh công tác phòng, chống tội
phạm, nhất là các tội xâm phạm tính mạng, sức khỏe, danh dự, nhân phẩm con
người. Triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp bảo đảm trật tự, an toàn giao
thông, phòng, chống cháy nổ; tăng cường tuần tra, kiểm soát, xử lý nghiêm, đúng
quy định các trường hợp vi phạm an toàn giao thông.
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị
trấn nghiêm túc triển khai thực hiện; thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và
kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo UBND huyện xem xét, giải quyết đối với những
vấn đề mới phát sinh, vượt thẩm quyền./.
Nơi nhận:
-

Như trên;
TT.HU, TT.HĐND huyện (b/c);
UBMTTQVN huyện;
Các hội, đoàn thể huyện;
Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện;
CVP, các PCVP UBND huyện;
Trang TTĐT huyện;
Lưu: VT, TH.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Hữu Từ

