
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  6  năm 2022 
V/v tổ chức quán triệt và triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 

77/NQ-CP ngày 08/6/2022 

của Chính phủ 

 

 

Kính gửi: 

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

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 1476/UBND-TH ngày 14/6/2022 của Ủy ban nhân 

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

Nghị quyết số 77/NQ-CP ngày 08/6/2022 của Chính phủ (Nghị quyết số 77/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 tổ chức quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 

77/NQ-CP theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; 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 5 và 5 tháng đầu năm 2022; tình 

hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ; tình hình 

triển khai thực hiện chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; tình 

hình phân bổ, giải ngân kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước 5 tháng năm 

2022 và các chỉ đạo của Chính phủ được nêu trong Nghị quyết số 77/NQ-CP. 

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

nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

(1) Đề cao trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là các 

nhiệm vụ thuộc Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, Chương 

trình phòng, chống dịch COVID-19, các đề án, báo cáo trình HĐND tỉnh và 

UBND tỉnh, các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách được UBND huyện, Chủ tịch 

UBND huyện giao; bảo đảm chất lượng, thực hiện đầy đủ trách nhiệm tham 

mưu, nêu rõ chính kiến và đúng thời hạn quy định. Khẩn trương triển khai các 

Nghị quyết của Hội nghị Trung ương 5 khóa XIII, của Kỳ họp thứ 3, Quốc hội 

khóa XV ngay sau khi được ban hành và các Nghị quyết của Kỳ họp thứ 7 

(chuyên đề) HĐND tỉnh. 

(2) Các Thành viên UBND huyện, Thủ trưởng cơ quan thuộc UBND huyện 

căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, có trách nhiệm tham dự đầy 

đủ các buổi họp, thẩm định tại các Ban của HĐND huyện, chủ động tham gia báo 

cáo, giải trình các vấn đề liên quan đến nội dung báo cáo, hồ sơ dự thảo nghị 
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quyết trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2022 do các Ban của HĐND huyện đưa ra; 

phối hợp với các Ban của HĐND huyện và cơ quan liên quan để xử lý các vấn đề 

phát sinh, nhất là các vấn đề cần báo cáo xin ý kiến cấp có thẩm quyền. 

(3) Các đơn vị: Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế hoạch, 

các Ngân hàng trên địa bàn huyện và cơ quan liên quan tiếp tục theo dõi sát tình 

hình quốc tế, khu vực, diễn biến xung đột tại Ukraina, dịch bệnh COVID-19, 

việc điều chỉnh chính sách của Trung ương, nhất là chính sách tài khóa, tiền tệ, 

thương mại, đầu tư để chủ động phân tích, dự báo, kịp thời đề xuất, triển khai 

các giải pháp phù hợp, ứng phó với các vấn đề phát sinh, bảo đảm ổn định kinh 

tế địa phương cả trong ngắn hạn và trung, dài hạn, thúc đẩy phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội. 

(4) Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chuơng trình phòng, chống dịch 

COVID-19; chuẩn bị sẵn sàng nguồn lực ứng phó với dịch bệnh trong mọi tình 

huống, không để bị động, bất ngờ. 

(5) Rà soát, tháo gỡ các rào cản, vướng mắc cản trở hoạt động sản xuất, 

kinh doanh; đẩy nhanh thực hiện lộ trình cắt giảm thời gian thực hiện các thủ tục 

hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, giảm chi phí xã hội, tạo thuận 

lợi cho người dân và doanh nghiệp. Tập trung hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm 

quyền phương án xử lý các vấn đề tồn đọng, dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả. 

(6) Tập trung triển khai 03 Chương trình mục tiêu quốc gia: xây dựng 

nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025; giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 

2025; phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai 

đoạn 2021 - 2030. 

(7) Quyết liệt thực hiện các dự án đầu tư công, đẩy nhanh tiến độ giải 

ngân vốn các dự án đầu tư công theo kế hoạch thông qua việc cam kết giải ngân 

vốn đầu tư công năm 2022 bằng văn bản cụ thể gửi phòng Tài chính và Kế 

hoạch tổng hợp (khi có yêu cầu). Thực hiện đồng bộ, hiệu quả, khẩn trương, 

quyết liệt hơn nữa, bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ, giải pháp của Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn 

vị và địa phương xác định đây là một nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là một trong 

các tiêu chí quan trọng để đánh giá, xếp loại cuối năm đối với tổ chức, cá nhân, 

nhất là người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

(8) Đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ 

liệu về 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 ban hành kèm theo Quyết định 

số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ (Đề án 06); trên cơ 

sở hướng dẫn của Bộ, Sở Thông tin và Truyền thông về các thành phần công 

nghệ thông tin thiết yếu cần thiết và tiêu chuẩn, định mức phục vụ triển khai Đề 

án 06, Công an huyện chủ trì phối hợp với phòng Văn hóa và Thông tin và các 

cơ quan liên quan tổ chức thực hiện đáp ứng các nhóm tiện ích theo yêu cầu, bảo 

đảm đúng nguyên tắc áp dụng và quy định pháp luật. 

(9) Các cơ quan, ban, ngành và các địa phương triệt để tiết kiệm chi thường 

xuyên; rà soát sắp xếp các nhiệm vụ chi chưa thực sự cấp thiết; chỉ tham mưu ban 

hành mới cơ chế, chính sách chi ngân sách khi có nguồn tài chính đảm bảo. 
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3. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, tổ chức liên quan triển khai 

quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp về sắp xếp, cổ phần hóa, thoái vốn và 

cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước theo đúng chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết 

số 68/NQ-CP ngày 12/5/2022, quy định của pháp luật và chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Quyết định số 22/2021/QĐ-TTg ngày 02/7/2021, Quyết định số 

360/QĐ-TTg ngày 17/3/2022, Công điện số 478/CĐ-TTg ngày 27/5/2022. 

4. Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện 

(Ban Chỉ đạo 389) chỉ đạo các địa phương, lực lượng chức năng tiếp tục nắm 

tình hình, tăng cường công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả 

(nhất là các mặt hàng xăng dầu, thuốc lá) tại các tuyến, biên giới, địa bàn trọng 

điểm; xử lý nghiêm các vi phạm theo quy định. 

5. Phòng Y tế: 

- Tiếp tục chỉ đạo, hướng dẫn tổ chức thực hiện Chương trình phòng, 

chống dịch COVID-19, đẩy mạnh hơn nữa việc tiêm vắc-xin phòng COVID-19, 

bảo đảm an toàn, khoa học, hiệu quả; rà soát, nghiên cứu, kịp thời điều chỉnh 

phương châm, các quy định phòng, chống dịch phù hợp tình hình, điều kiện thực 

tiễn. Đẩy mạnh tuyên truyền, thông tin về sử dụng thuốc điều trị, hỗ trợ điều trị 

COVID-19 an toàn, hiệu quả, nhất là đối với các đối tượng chống chỉ định, bảo 

đảm người dân tiếp cận thuốc một cách thuận tiện; phối hợp với các cơ quan 

chức năng tăng cường quản lý giá thuốc, chống đầu cơ, tăng giá, tham nhũng, 

tiêu cực. Bảo đảm và cung ứng đầy đủ, kịp thời thuốc, vật tư, thiết bị y tế phục 

vụ khám, chữa bệnh và phòng, chống dịch bệnh trên toàn huyện; kịp thời tháo 

gỡ các khó khăn, vướng mắc; trường hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND 

huyện, chủ tịch UBND huyện xem xét, chỉ đạo. 

- Tăng cường giám sát, có các biện pháp đồng bộ giảm thiểu ảnh hưởng 

sau điều trị COVID-19 và phòng, chống các loại bệnh truyền nhiễm gia tăng vào 

mùa hè như: tay chân miệng, sốt xuất huyết; theo dõi chặt chẽ các loại bệnh 

truyền nhiễm mới xuất hiện, lây lan trên thế giới (như bệnh đậu mùa khỉ...) để 

chủ động kiểm soát kịp thời. 

6. Phòng Kinh tế và Hạ tầng theo dõi, bám sát diễn biến của thị trường vật 

liệu xây dựng để kịp thời phối hợp cập nhật, điều chỉnh, công bố giá vật liệu xây 

dựng, chỉ số giá xây dựng theo mặt bằng giá thị trường để tháo gỡ vướng mắc 

cho các dự án trọng điểm; xử lý nghiêm các hành vi đầu cơ, nâng giá, ép giá. 

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 (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- VP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, CV. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nông Thế Phúc 
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