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

HUYỆN THẠCH AN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Số:         /UBND-VP 

 

Thạch An, ngày         tháng  10  năm 2022 
V/v tổ chức quán triệt và triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 

130/NQ-CP ngày 06/10/2022 

của Chính phủ 

 

 

Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện; 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 2655/UBND-TH ngày 14/10/2022 của Ủy ban 

nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng, về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực 

hiện Nghị quyết số 130/NQ-CP ngày 06/10/2022 của Chính phủ (Nghị quyết số 

130/NQ-CP gửi kèm theo văn bản này). Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ 

cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện một số nội dung công việc cụ 

thể như sau: 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, thị 

trấn căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, tổ chức quán triệt và 

triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 130/NQ-CP nêu trên; 

thường xuyên kiểm tra, đánh giá tình hình và kết quả thực hiện; kịp thời báo cáo 

và đề xuất UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về những vấn đề mới phát 

sinh, vượt thẩm quyền, trong đó cần quan tâm, triển khai thực hiện một số nhiệm 

vụ trọng tâm sau: 

1. Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác các đánh giá, nhận định của 

Chính phủ về tình hình kinh tế - xã hội tháng 9 và 9 tháng đầu năm 2022; nhiệm 

vụ, giải pháp những tháng cuối năm 2022 và các chỉ đạo của Chính phủ được 

nêu trong Nghị quyết số 130/NQ-CP. Bám sát nội dung chỉ đạo của Chính phủ, 

chủ động nghiên cứu, tham mưu UBND huyện các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể 

hóa tại địa phương. 

2. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai đồng bộ, hiệu quả các 

nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

(1) Tổ chức thực hiện quyết liệt, hiệu quả các quan điểm, định hướng chỉ 

đạo, điều hành của Trung ương và của tỉnh về các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 

giữ vững ổn định kinh tế, thúc đẩy tăng trưởng và bảo đảm phát triển văn hóa, 

xã hội hài hòa với phát triển kinh tế; quan tâm thực hiện tốt các chính sách an 

sinh xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội. 

(2) Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng chống dịch 

COVID-19 (giai đoạn 2022 - 2023), không để dịch bùng phát trở lại. Theo dõi 

chặt chẽ các dịch bệnh mới phát sinh để có giải pháp ứng phó hiệu quả, không 
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để “dịch chồng dịch”. Kịp thời khắc phục được tình trạng thiếu thuốc, trang 

thiết bị, vật tư y tế ở các cơ sở khám chữa bệnh. 

(3) Theo dõi sát tình hình kinh tế - xã hội trong và ngoài nước, kịp thời xử 

lý những vấn đề phát sinh; chủ động, nắm chắc tình hình thị trường, cung cầu, giá 

cả hàng hóa để có giải pháp phù hợp, hiệu quả bảo đảm ổn định thị trường, giá cả, 

nhất là đối với hàng hóa thiết yếu, trong đó lưu ý các địa bàn vùng sâu, vùng xa. 

(4) Tập trung thực hiện các chương trình trọng tâm, nội dung đột phá để 

từng bước khai thông các điểm nghẽn, nút thắt, tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát 

triển kinh tế - xã hội. Đẩy mạnh việc rà soát, triển khai các giải pháp cụ thể, thiết 

thực và tạo đột phá mạnh mẽ nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ cải cách 

hành chính, chuyển đổi số, bảo đảm hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong kế 

hoạch cải cách hành chính, chuyển đổi số năm 2022. 

(5) Các cơ quan, ban, ngành, địa phương khẩn trương xử lý theo thẩm 

quyền hoặc đề xuất cơ quan có thẩm quyền tháo gỡ các khó khăn trong triển 

khai các công trình, dự án quan trọng của huyện đang gặp vướng mắc tại các địa 

phương. Chủ động, nghiên cứu, tham mưu UBND huyện góp ý đối với dự thảo 

Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính 

sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

(6) Quan tâm thực hiện kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, 

hỗ trợ của Nhà nước đối với người dân, người lao động, doanh nghiệp; rà soát 

các chính sách đang thực hiện để đánh giá, đề xuất cấp có thẩm quyền việc kéo 

dài hoặc điều chỉnh phù hợp với tình hình, điều kiện thực tế. 

(7) Phối hợp rà soát, tham mưu UBND huyện lập danh sách các đơn vị sự 

nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý, đủ điều kiện để trình Thủ tướng Chính 

phủ xem xét, phê duyệt Danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuyển thành công 

ty cổ phần giai đoạn 2021 - 2025 theo quy định tại Quyết định số 26/2021/QĐ-

TTg ngày 12/8/2021 của Thủ tướng Chính phủ, khi có chỉ đạo của UBND tỉnh. 

(8) Đẩy mạnh thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 về phát triển ứng 

dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc 

gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 và kết luận của Thủ tướng 

Chính phủ tại Hội nghị ngày 09/8/2022; tập trung chuẩn bị các điều kiện cần 

thiết để thực hiện đúng lộ trình khi sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy không còn giá trị 

sử dụng từ ngày 01/01/2023, không gây khó khăn, phiền hà cho người dân. 

(9) Căn cứ Hướng dẫn số 1552/BTTTT-THH ngày 26 tháng 4 năm 2022 

của Bộ Thông tin và Truyền thông, hoàn thành trong tháng 11 năm 2022 việc 

kết nối các hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính với Cơ sở dữ liệu 

quốc gia về dân cư, cổng dịch vụ công Quốc gia để khai thác thông tin phục vụ 

giải quyết thủ tục hành chính. 

- Thủ trưởng các đơn vị: Tài chính và Kế hoạch, Lao động - Thương binh 

và Xã hội, Dân tộc, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao chủ động tham mưu UBND huyện văn bản chỉ đạo các cơ quan, 

đơn vị, địa phương khẩn trương xây dựng lộ trình triển khai kế hoạch vốn ngân 
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sách nhà nước được giao thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia của năm 

2022; phấn đấu hoàn thành giải ngân 100% kế hoạch vốn được giao trong năm 

2022, bảo đảm hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. 

- UBND các xã, thị trấn chú trọng thực hiện đồng bộ các giải pháp để củng 

cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa 

bàn. Tiếp tục theo dõi sát tình hình, diễn biến thời tiết để chủ động ứng phó thiên 

tai trong thời gian tới, thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp đã được chỉ đạo tại 

Công điện số 875/CĐ-TTg ngày 30/9/2022 của Thủ tướng Chính phủ. 

Căn cứ ý kiến trên, các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương, 

nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- Như trên;  

- VP UBND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, CV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Thế Phúc 
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