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

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Thạch An, ngày 28

/UBND-VP

tháng 02 năm 2022

V/v tổ chức triển khai thực
hiện kết luận của đồng chí
Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương đảng,
Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn
Đại biểu Quốc hội tỉnh tại
buổi làm việc với Ban Thường
vụ Huyện uỷ Thạch An

Kính gửi:
- Các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện;
- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn.
Thực hiện Thông báo số 146-TB/VPTU ngày 14/02/2022 của Văn phòng
Tỉnh ủy Cao Bằng, về việc kết luận của đồng chí Trần Hồng Minh, Ủy viên Ban
Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội
tỉnh tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Huyện ủy Thạch An. Chủ tịch UBND
huyện giao nhiệm vụ cho các cơ quan, ban, ngành, địa phương thực hiện một số
nội dung, nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã,
thị trấn tập trung dồn sức, dồn lực triển khai quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu,
nhiệm vụ, giải pháp đã đề ra; khắc phục khó khăn, tồn tại, hạn chế năm 2021;
tiếp tục phát triển kinh tế tập trung vào thế mạnh của huyện là: Nông nghiệp, du
lịch, khai khoáng, kinh tế cửa khẩu; 03 chương trình trọng tâm mà Đại hội lần
thứ XX Đảng bộ huyện Thạch An đã xác định: (1) Chương trình nâng cao chất
lượng nguồn nhân lực, gắn với cải cách hành chính giai đoạn 2020 - 2025; (2)
Chương phát triển nông, lâm nghiệp hàng hóa, nâng cao chất lượng sản phẩm
nông nghiệp của địa phương gắn với xây dựng nông thôn mới và giảm nghèo
bền vững giai đoạn 2020 - 2025; (3) Chương trình phát triển kết cấu hạ tầng
(giao thông - du lịch và cửa khẩu) giai đoạn 2020 - 2025; 02 nội dung đột phá,
chiến lược: (1) Phát triển sản xuất nông nghiệp theo chuỗi giá trị hàng hóa và
nâng cao chất lượng sản phẩm nông nghiệp; (2) Phát triển kinh tế du lịch,
thương mại, dịch vụ và cửa khẩu, tầm nhìn đến năm 2030.
2. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh công tác chỉ đạo
sản xuất nông - lâm nghiệp; thực hiện cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với thực
hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới; triển khai thực
hiện chương trình Đề án nông nghiệp thông minh theo hướng nâng cao giá trị gia
tăng và phát triển bền vững, sản xuất hàng hóa chất lượng cao; khuyến khích
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doanh nghiệp đầu tư cơ sở chế biến, nâng cao giá trị sản phẩm; thực hiện đồng bộ
các giải pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, kinh tế tập thể, hợp tác
xã trong tiếp cận vốn, mặt bằng sản xuất kinh doanh, tiếp cận thị trường. Tập
trung, huy động và ưu tiên các nguồn lực cho hoàn thiện các hạng mục đầu tư,
đưa vào quản lý, khai thác có hiệu quả các Chương trình phát triển các lĩnh vực
mũi nhọn của huyện là nông nghiệp (cây lê, cây hồi, cây thạch đen; chăn nuôi đại
gia súc,…). Xử lý nghiêm, dứt điểm các hoạt động khai thác lâm sản trái phép.
3. Phòng Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham
mưu cho UBND huyện tập trung tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển
khai nhất quán, nghiêm túc quy định về thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát
hiệu quả dịch Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh phù hợp với tình
hình thực tế của huyện; đẩy nhanh chiến dịch tiêm vắc - xin phòng, chống dịch
bệnh Covid-19; không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; đẩy mạnh công tác
tuyên truyên, vận động, nâng cao ý thức của cán bộ, công chức, viên chức và
Nhân dân trong thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh.
4. Phòng Kinh tế và Hạ tầng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị
Tập trung rà soát, tham mưu điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Đông
Khê và phạm vi chương trình phát triển đô thị của huyện; căn cứ hồ sơ điều
chỉnh quy hoạch chung thị trấn, kêu gọi, thu hút các nhà đầu tư đến đầu tư vào
các dự án phát triển đô thị nhằm chỉnh trang, tạo bộ mặt đô thị, tạo quỹ đất đô
thị cho thị trấn, đồng thời, tăng thu ngân sách địa phương.
5. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì tham mưu thực hiện đồng bộ, quyết
liệt các giải pháp thu ngân sách ngay từ đầu năm. Đôn đốc các đơn vị, chủ đầu
tư đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình của huyện và giải ngân vốn đầu tư
công năm 2022; khẩn trương triển khai các công trình, dự án trọng điểm, có sức
lan toả.
- Tham mưu thực hiện sắp xếp các cơ sở nhà đất là trụ sở các cơ quan, đơn
vị của huyện theo quy hoạch để tổ chức bán đấu giá, tạo nguồn lực cho huyện đầu
tư các dự án, công trình trên địa bàn, trong đó cần nghiên cứu phương án đầu tư
xây dựng trụ sở làm việc tập trung của Huyện uỷ, HĐND, UBND và các cơ quan,
đoàn thể của huyện đảm bảo đồng bộ, hiện đại và có tầm nhìn dài hạn.
6. Ban Quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng
Tham mưu cho UBND huyện báo cáo UBND tỉnh đối với dự án đường
nội thị thị trấn Đông Khê để xem xét, cân đối bố trí thêm kinh phí trong năm
2022 nhằm sớm triển khai thực hiện.
7. Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị
- Tham mưu cho UBND huyện phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành
của tỉnh và nhà đầu tư trong quá trình thực hiện dự án đầu tư xây dựng tuyến cao
tốc Đồng Đăng (Lạng Sơn) - Trà Lĩnh (Cao Bằng), nhất là trong công tác giải
phóng mặt bằng của dự án.
- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên khoáng sản chưa khai
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thác và đẩy mạnh công tác giải tỏa các điểm khai thác khoáng sản trái phép, xử
lý nghiêm, dứt điểm các hoạt động khoáng sản, ô nhiễm môi trường.
8. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tham
mưu cho UBND huyện tập trung sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy hành chính
nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng,
nâng cao trình độ, năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, nhất là
đội ngũ cán bộ là người dân tộc thiểu số ít người, cán bộ nữ ngày càng đáp ứng
yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
9. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ
quan, đơn vị liên quan tham mưu cho UBND huyện thực hiện tốt công tác xoá
đói giảm nghèo bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, giải quyết kịp thời các chế
độ, chính sách đối với người có công và các đối tượng bảo trợ xã hội. Huy động
cả hệ thống chính trị và Nhân dân tham gia xóa nhà tạm, nhà dột nát cho hộ gia
đình chính sách, hộ nghèo trên địa bàn huyện, phấn đấu đến hết năm 2022 trên
địa bàn huyện không còn nhà tạm, nhà dột nát.
10. Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị
liên quan tham mưu cho UBND huyện tập trung, huy động và ưu tiên các nguồn
lực cho hoàn thiện các hạng mục đầu tư, đưa vào quản lý, khai thác có hiệu quả
các chương trình phát triển hạ tầng du lịch, dịch vụ; tiếp tục đề xuất, kêu gọi đầu
tư các điểm du lịch sinh thái, làng nghề truyền thống nhằm kết nối các khu, điểm
du lịch trên địa bàn huyện.
11. Phòng Dân tộc chủ động nắm và tham mưu cho UBND huyện xử lý
kịp thời, có hiệu quả những vấn đề phức tạp phát sinh liên quan đến công tác
dân tộc, tôn giáo.
12. Công an huyện, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Đồn Biên phòng Đức
Long phối hợp tham mưu UBND huyện các giải pháp tăng cường củng cố an
ninh, quốc phòng, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
13. Thanh tra huyện tập trung giải quyết dứt điểm các đơn thư khiếu nại,
tố cáo vượt cấp, kéo dài.
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;
- TT. Huyện uỷ;
- 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

