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V/v tổ chức quán triệt và triển
khai thực hiện Nghị quyết số
138/NQ-CP ngày 10/11/2021
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 3324/UBND-TH ngày 30/11/2021 của Ủy ban
nhân dân (UBND) tỉnh Cao Bằng, về việc tổ chức quán triệt và triển khai thực
hiện Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 10/11/2021 của Chính phủ (sau đây gọi tắt
là Nghị quyết số 138/NQ-CP). Chủ tịch UBND huyện giao nhiệm vụ cho các cơ
quan, đơn vị, địa phương thực hiện một số nội dung công việc cụ thể như sau:
1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã,
thị trấn tăng cường kỷ luật, kỷ cương, tập trung quán triệt và triển khai thực hiện
nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 138/NQ-CP theo chức năng, nhiệm vụ được
giao; đồng thời quán triệt, thực hiện nghiêm, nhất quán các Nghị quyết, Kết luận
của các Hội nghị Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Lãnh đạo chủ chốt, của
Kỳ họp thứ hai của Quốc hội khóa XV, Chủ tịch UBND tỉnh và các Nghị quyết
của Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về các nhiệm vụ, giải pháp
chủ yếu trong thời gian tới, nhất là trong thời gian còn lại của năm 2021 theo
Nghị quyết số 88/NQ-CP ngày 12/8/2021 và Nghị quyết số 128/NQ-CP ngày
11/10/2021 với phương châm thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả
dịch COVID-19, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, trong đó tập trung một số nội dung trọng tâm:
- Thông tin, tuyên truyền đầy đủ, chính xác các đánh giá, nhận định của
Chính phủ, của tỉnh về tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng đầu năm
2021; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm những tháng cuối năm và các chỉ đạo của
Chính phủ được nêu trong Nghị quyết số 138/NQ-CP.
- Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai đồng bộ, hiệu quả các
nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu:
a) Tiếp tục theo dõi sát, nắm chắc tình hình, diễn biến dịch COVID-19, có
biện pháp linh hoạt đối với tình huống cụ thể trong công tác phòng, chống dịch
gắn với duy trì, phát triển kinh tế. Không được lơ là, chủ quan; sẵn sàng nguồn
lực, phương án ứng phó với nguy cơ dịch bệnh, đặc biệt lưu ý đối với các địa
bàn chưa được tiêm bao phủ vắc-xin mũi 1. Giám sát y tế chặt chẽ người trở về
từ vùng dịch; thực hiện xét nghiệm, cách ly phù hợp với điều kiện thực tiễn tại
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địa phương theo hướng dẫn của Bộ, Sở Y tế. Tiếp tục tăng cường, nâng cao
năng lực tuyến y tế cơ sở.
b) Triển khai đồng bộ, kịp thời và hiệu quả các cơ chế, chính sách, giải
pháp hỗ trợ người dân, người lao động, doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh
sớm ổn định đời sống và phục hồi sản xuất, kinh doanh; có giải pháp phù hợp để
kích cầu du lịch, xây dựng phương án chuẩn bị đón khách du lịch quốc tế.
c) Đẩy nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nhất là các dự
án lớn, trọng điểm; bảo đảm an toàn và tiến độ thi công các công trình trong
mùa bão lũ. Kịp thời đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các quy định
pháp luật còn chồng chéo, cản trở hoạt động đầu tư công.
d) Chủ động tạo mặt bằng sạch, nguồn cung lao động, hạ tầng kết nối, kịp
thời tham mưu cấp có thẩm quyền xem xét, cấp phép các dự án đầu tư đủ điều
kiện, tăng cường xúc tiến đầu tư tại chỗ, trực tuyến.
e) Tăng cường phòng ngừa, phát hiện và xử lý theo quy định các hành vi
tiêu cực, tham nhũng, lãng phí, lợi ích nhóm trong mua sắm, phân bổ, sử dụng
trang thiết bị y tế, vật tư, thuốc, sinh phẩm, vắc-xin liên quan đến công tác
phòng, chống dịch COVID-19.
g) Chuẩn bị, thực hiện tốt công tác tổng kết năm 2021 và đề ra phương
hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 của cơ quan, ban, ngành, địa phương.
2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan
rà soát, báo cáo và tham mưu UBND huyện phương án điều chỉnh giảm kế
hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020 đã được kéo dài sang năm
2021 của các dự án chậm tiến độ sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt và có
nhu cầu bổ sung thuộc danh mục kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016
- 2020 chuyển tiếp sang giai đoạn 2021 - 2025 hoặc thu hồi vốn ứng trước và
nghĩa vụ thanh toán của ngân sách Trung ương.
3. Các cơ quan, ban, ngành: Kinh tế và Hạ tầng; Tài chính - Kế hoạch;
Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Lao động - Thương binh và Xã hội; Y tế;
Ban Chỉ huy Quân sự; Công an huyện; Văn hóa và Thông tin; Trung tâm Văn
hoá và Truyền thông; Tài nguyên và Môi trường; Thanh tra huyện; Dân tộc;
Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, Văn phòng HĐND&UBND theo lĩnh vực
quản lý, nhiệm vụ được giao xây dựng nội dung cụ thể về việc tăng cường các
biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 vui tươi, lành mạnh,
an toàn, tiết kiệm gửi về UBND huyện khi có yêu cầu.
4. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ
người sử dụng lao động và người lao động bị ảnh hưởng bởi đại dịch COVID19, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, theo quy định. Rà soát, bổ sung số người lao
động làm việc trong các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập và các đối
tượng chưa được hỗ trợ.
5. Phòng Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế và các cơ
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quan liên quan rà soát, sắp xếp, bổ sung nguồn lực cho công tác y tế trường học,
bảo đảm mỗi cơ sở giáo dục có đầu mối y tế trường học thường trực để triển
khai tổ chức tiêm vắc-xin cho học sinh và thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống
dịch trong giai đoạn dịch bệnh COVID-19 chưa được kiểm soát hoàn toàn.
6. Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì phối hợp với các cơ quan,
đơn vị liên quan chuẩn bị, tham mưu tổ chức tốt phiên họp Thành viên UBND
huyện (mở rộng) thường kỳ tháng 12/2021 để tổng kết năm 2021 và đề ra
phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2022 khi có yêu cầu.
(Gửi kèm theo Nghị quyết số 138/NQ-CP ngày 10/11/2021 của Chính phủ
và Văn bản số 3324/UBND-TH ngày 30/11/2021 của UBND tỉnh Cao Bằng).
Căn cứ ý kiến trên, các cơ quan, đơn vị và địa phương khẩn trương,
nghiêm túc tổ chức, triển khai thực hiện; 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./.
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.

CHỦ TỊCH

Nông Thế Phúc

