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

khai thực hiện Nghị quyết số 

156/NQ-CP ngày 06/12/2022 

của Chính phủ 

 

 

Kính gửi: 

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Công văn số 3338/UBND-TH ngày 19/12/2022 của Ủy ban 

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

hiện Nghị quyết số 156/NQ-CP ngày 06/12/2022 của Chính phủ (Nghị quyết số 

156/NQ-CP gửi kèm theo Công văn 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 

156/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 11 và 11 tháng đầu năm 2022; 

phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm tháng 12 năm 2022 và các chỉ 

đạo của Chính phủ được nêu trong Nghị quyết số 156/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) Tập trung tham mưu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính 

sách, quy định pháp luật theo lĩnh vực phụ trách và thẩm quyền được giao. Đề 

cao hơn nữa trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường hiệu quả phối hợp giữa 

các cơ quan, ban, ngành, địa phương trong xử lý công việc. Trường hợp cần 

thiết, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn báo 

cáo, làm việc trực tiếp với Lãnh đạo UBND huyện để kịp thời tháo gỡ các 

vướng mắc, giải quyết dứt điểm các công việc cấp bách theo đúng Quy chế làm 

việc của UBND huyện. 

(2) Theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực và trong nước, nội 
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dung chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh để phân tích, dự báo kịp thời, chủ động 

chỉ đạo, điều hành hoặc đề xuất các giải pháp phù hợp ứng phó với các vấn đề 

phát sinh, nhất là trong điều hành sản xuất, cân đối cung cầu và bình ổn giá. 

(3) Tập trung giải ngân cao nhất kế hoạch đầu tư vốn ngân sách Nhà nước 

năm 2022 được giao; thực hiện quyết liệt, đồng bộ các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp tại Nghị quyết số 124/NQ-CP ngày 15 tháng 9 năm 2022 của Chính phủ và 

các chỉ đạo của Chính phủ và UBND tỉnh. Tăng cường thanh tra, kiểm tra, giám 

sát bảo đảm công khai, minh bạch; xử lý nghiêm các vi phạm, hành vi cản trở 

làm chậm tiến độ giao vốn, thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn. Đẩy mạnh cải 

cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin trong xử lý thủ tục về đầu tư 

công; tăng cường công tác hậu kiểm trong giải ngân vốn đầu tư công. Đẩy nhanh 

việc triển khai các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện Chương trình phục hồi và phát 

triển kinh tế - xã hội. 

(4) Quyết liệt triển khai các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn 

thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia, phấn đấu hoàn thành cao nhất tiến 

độ được giao trong năm 2022 bảo đảm hiệu quả và đúng quy định của pháp luật. 

(5) Phòng Tài chính - Kế hoạch, hệ thống các Ngân hàng trên địa bàn, 

Công an huyện theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao chủ động tham 

mưu thực hiện công tác phối hợp với các cơ quan Trung ương đóng trên địa bàn 

thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, của tỉnh để có phương án xử lý phù hợp, kịp 

thời khi có những diễn biến phức tạp liên quan đến vấn đề giải quyết tiền gửi và 

trái phiếu doanh nghiệp (nếu có)... không để tác động đến sự ổn định và phát 

triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

(6) Phòng Kinh tế và Hạ tầng, phòng Tài chính - Kế hoạch và các cơ 

quan, địa phương theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao theo dõi sát 

diễn biến cung cầu thị trường, giá cả, chủ động triển khai chương trình bình ổn 

thị trường, giá cả, nhất là trong những tháng cuối năm 2022 và dịp Tết Nguyên 

đán Quý Mão năm 2023 để giữ ổn định thị trường, giá cả. 

(7) Phòng Tài chính - Kế hoạch theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

được giao chủ động tham mưu tổ chức triển khai có kết quả Quyết định số 

1479/QĐ-TTg ngày 29 tháng 11 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc 

phê duyệt Kế hoạch sắp xếp lại doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp có vốn 

nhà nước giai đoạn 2022 - 2025 và Quyết định số 360/QĐ-TTg ngày 17 tháng 3 

năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ về cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước. 

(8) Xây dựng kế hoạch và triển khai các hoạt động chăm lo, thăm hỏi các 

gia đình chính sách, người có công, người có hoàn cảnh khó khăn đón Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023. Thực hiện nghiêm Chỉ thị số 19-CT/TW ngày 

18/11/2022 của Ban Bí thư về việc tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023. 

(9) Ban Chỉ đạo 389/ĐP huyện khẩn trương ban hành và tổ chức thực hiện 

Kế hoạch về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 trên các tuyến, địa bàn trọng 

điểm, trong đó, tập trung các mặt hàng thiết yếu như: xăng dầu, rượu, bia, thuốc 
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lá, bánh kẹo, hàng hóa giả nhãn hiệu, hàng vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm...; 

các loại hàng cấm như: ma túy, pháo nổ, động vật hoang dã; xử lý nghiêm các 

đối tượng có hành vi buôn lậu, hàng giả, đầu cơ, tích trữ, găm hàng. 

(10) Các cơ quan, ban, ngành theo chức năng, nhiệm vụ được giao chủ 

động, khẩn trương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan chuẩn bị nội dung 

báo cáo, tài liệu được phân công trình Huyện ủy, HĐND huyện bảo đảm chất 

lượng, tiến độ. 

(11) Các cơ quan, ban, ngành tích cực phối hợp với Bộ phận “Một cửa” 

cấp huyện trong việc vận động người dân sử dụng các dịch vụ công theo Quyết 

định số 422/QĐ-TTg ngày 04 tháng 4 năm 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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