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

khai thực hiện Nghị quyết số 

102/NQ-CP ngày 03/8/2022 

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 2132/UBND-TH ngày 19/8/2022 của Ủy ban nhân 

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

Nghị quyết số 102/NQ-CP ngày 03/8/2022 của Chính phủ (Nghị quyết số 

102/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 

102/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 7 và 7 tháng năm 2022; tình hình 

triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP của Chính phủ và các chỉ đạo của 

Chính phủ được nêu trong Nghị quyết số 102/NQ-CP. 

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

nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

(1) Thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương hành chính; chủ động nghiên 

cứu, tham mưu UBND huyện tăng cường phân công, phân cấp, phân quyền, ủy 

quyền theo quy định của pháp luật gắn với phân bổ hợp lý nguồn lực, đề cao 

trách nhiệm người đứng đầu trong triển khai thực hiện nhiệm vụ để nâng cao 

hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo, điều hành. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo phải bảo đảm 

yêu cầu có trọng tâm, trọng điểm, làm việc nào dứt điểm việc đó. 

(2) Tuyệt đối không được chủ quan, lơ là trước đại dịch COVID-19 và các 

dịch bệnh khác phát sinh; quán triệt và thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, 

chống dịch và tiêm vắc-xin phòng dịch trong tình hình mới. 

(3) Theo dõi sát diễn biến giá cả, có giải pháp quản lý, bình ổn thị trường, 
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kiểm tra các yếu tố hình thành giá khi có biến động bất thường, xử lý nghiêm các 

hành vi vi phạm pháp luật nhằm ổn định giá cả, bảo đảm cung cầu hàng hóa tại thị 

trường trong huyện, nhất là các hàng hóa thiết yếu cho sản xuất và đời sống. 

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

HĐND&UBND huyện, các Ngân hàng trên địa bàn và các đơn vị, địa phương 

theo dõi sát diễn biến tình hình quốc tế, khu vực, việc điều chỉnh chính sách của 

các nước; chủ trương, định hướng và nội dung chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh 

để chủ động phân tích, dự báo, xây dựng các kịch bản, phương án ứng phó và 

kịp thời triển khai các giải pháp ưu tiên kiểm soát lạm phát, ổn định các yếu tố 

phát triển kinh tế, đồng thời thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. 

(5) Các cơ quan, ban, ngành khẩn trương rà soát, đề xuất danh mục nghị 

quyết trình kỳ họp thường lệ cuối năm 2022 HĐND huyện khóa XX; Các cơ 

quan, ban, ngành liên quan theo nhiệm vụ được phân công chủ trì sớm hoàn 

thiện, trình hồ sơ dự thảo nghị quyết tại Kỳ họp thứ 07 (chuyên đề) HĐND 

huyện khóa XX bảo đảm tiến độ, chất lượng. 

(6) Khẩn trương rà soát, chỉnh sửa dự thảo kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2023 của cơ quan, ban, ngành, địa 

phương, gửi phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp, hoàn thiện khi có yêu cầu. 

(7) Chỉ đạo sát sao, tạo điều kiện thuận lợi, kịp thời tháo gỡ các vướng 

mắc để phát triển mạnh các ngành, lĩnh vực: công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ 

phù hợp với điều kiện, tiềm năng, thế mạnh của từng ngành, địa phương. Tiếp 

tục thúc đẩy triển khai nghiêm túc, hiệu quả công tác lập các quy hoạch huyện, 

địa phương theo nội dung chỉ đạo của UBND tỉnh. 

(8) Tiếp tục rà soát, tập trung giải quyết vướng mắc về thủ tục hành chính, 

rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục hành chính; ngăn chặn, xử lý kịp thời 

tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết công việc của người dân 

và doanh nghiệp; cải thiện môi trường kinh doanh, tạo thuận lợi, tiết giảm chi 

phí cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp. 

Tập trung hoàn thiện, báo cáo cấp có thẩm quyền phương án xử lý những vấn đề 

tồn đọng, các dự án, doanh nghiệp kém hiệu quả, góp phần khơi thông nguồn 

lực phục vụ phát triển kinh tế. 

(9) Quan tâm, chú trọng thực hiện các chính sách an sinh xã hội, bảo đảm 

kịp thời, đúng đối tượng, không để xảy ra trục lợi chính sách. Thực hiện tốt công 

tác chuẩn bị cho năm học mới 2022 - 2023. 

(10) Đẩy nhanh tiến độ số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tại Bộ 

phận một cửa, việc số hóa hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính đối với các dịch 

vụ công thiết yếu theo Nghị quyết số 50/NQ-CP ngày 08/4/2022 của Chính phủ. 

Thực hiện nghiêm các quy định về bảo đảm an ninh, an toàn, bảo mật dữ liệu, 

bảo vệ dữ liệu cá nhân. 

(11) Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

quan tâm chỉ đạo, tổ chức triển khai quyết liệt 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 
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đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), bảo đảm theo đúng tiến 

độ, yêu cầu được UBND tỉnh giao. 

(12) Phòng Tài chính - Kế hoạch 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương tổng hợp, hoàn thiện dự 

thảo Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 

2023; kế hoạch đầu tư công năm 2023; trình cấp có thẩm quyền đảm bảo chất 

lượng và theo đúng quy định. 

- Chủ trì phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện và các cơ quan, 

địa phương liên quan nghiên cứu, thành lập tổ liên ngành phân tích dữ liệu phục 

vụ lãnh đạo địa phương trong công tác chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế - xã 

hội địa phương. 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương tiếp tục triệt để tiết kiệm 

chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư, các khoản chi chưa thực sự 

cần thiết. Tổng hợp, xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, trình cấp 

có thẩm quyền theo quy định. 

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 

 


		2022-08-22T17:44:10+0700


		2022-08-23T14:20:43+0700


		2022-08-23T14:20:43+0700


		2022-08-23T14:20:43+0700




