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Kính gửi:  
- Thủ trưởng các phòng, ban, ngành huyện; 

- Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
     

Thực hiện Công văn số 494/UBND-THNV ngày 10/02/2022 của Chủ tịch  
Ủy ban nhân dân tỉnh về việc đôn đốc, thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết 

Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022. 

Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, ban, ngành 

huyện và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ được 
giao tập trung tổ chức thực hiện tốt một số nội dung sau: 

1. Tiếp tục quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, trọng tâm là: 

Chỉ thị số 01/CT-TTg ngày 08/02/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc, 
thực hiện hiệu quả nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022; 

Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày 11/10/2021 của Chính phủ về ban hành Quy định 
tạm thời “Thích ứng an toàn linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”  và các 

văn bản chỉ đạo của Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh, Huyện ủy có liên quan. 

2. Tuyệt đối không chủ quan với dịch bệnh, chủ động theo dõi, bám sát tình 

hình, chuẩn bị các kịch bản, giải pháp để ứng phó hiệu quả với diễn biến dịch bệnh; 
tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch  

COVID-19. Đồng thời, khẩn trương thực hiện ngay công việc để thúc đẩy mạnh 
mẽ và từng bước nhanh chóng mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt 

động kinh tế - xã hội, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm để phấn đấu thực hiện 
thắng lợi toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu của huyện đã đề ra trong năm 2022.  

3. Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh COVID-19 huyện và cấp xã: Tiếp 

tục tập trung nguồn lực, tổ chức thực hiện thần tốc chiến dịch tiêm vắc xin, bảo đảm 
an toàn, khoa học, hiệu quả và đạt các mục tiêu, kế hoạch đã đề ra.   

4. Thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, 
nhất là chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo, chăm lo đời sống người cao 

tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt và trẻ em mồ côi. Tăng cường 
công tác phòng, chống xâm hại trẻ em, phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em, 

phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới; bảo đảm duy trì các dịch vụ trợ 
giúp xã hội. 

5. Khẩn trương phân khai chi tiết dự toán chi, đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải 
ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm; trong đó ưu tiên xử lý sớm thủ tục hoàn 
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ứng trước kế hoạch, chi trả đền bù giải phóng mặt bằng,.... Người đứng đầu các cơ 
quan, đơn vị phải chịu trách nhiệm về tiến độ giải ngân đầu tư công. 

6. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát 
hiện và xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng kém 

chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, gian lận xuất xứ hàng hóa. 

7. Tổ chức triển khai ngay các nhiệm vụ được giao về phát triển, ứng dụng dữ 

liệu dân cư, định danh xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 
2022 - 2025, tầm nhìn 2030; tiếp tục duy trì, phát triển các hoạt động trực tuyến, ứng 
dụng công nghệ số trên các lĩnh vực đời sống kinh tế - xã hội. 

Yêu cầu Thủ trưởng các các phòng, ban, ngành huyện; Chủ tịch Ủy ban nhân 
dân các xã, thị trấn tổ chức thực hiện nghiêm theo tinh thần Công văn này; giao  

Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện theo dõi việc thực hiện, 
báo cáo Chủ tịch Ủy ban nhân huyện nắm, chỉ đạo./. 

 

Nơi nhận:   
- Như trên; 
- TT. HU, TT. HĐND huyện; 
- CT, các PCT UBND huyện; 
- LĐVP; 
- Lưu: VT. NCTH.sơn 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH 
 

 
 

 
 

 
Tăng Thị Thắm 
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