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

khai thực hiện Nghị quyết số 

12/NQ-CP của Chính phủ 

 

 

Kính gửi: 

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

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Văn bản số 329/UBND-TH ngày 17/02/2022 của Ủy ban nhân 

dân (UBND) tỉnh Cao Bằng, về việc giao nhiệm vụ tổ chức quán triệt và triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 12/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ (sau 

đây gọi tắt là Nghị quyết số 12/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: 

1. Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn: 

Quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Nghị quyết số 

12/NQ-CP theo chức năng, nhiệm vụ được giao, trong đó cần thông tin, tuyên 

truyền đầy đủ, chính xác các đánh giá, nhận định của Chính phủ về tình hình 

kinh tế - xã hội tháng 01 năm 2022 và thực hiện các chỉ đạo của Chính phủ được 

nêu trong Nghị quyết số 12/NQ-CP, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ 

trọng tâm, như sau: 

1. Không lơ là, chủ quan, mất cảnh giác; chủ động theo dõi sát diễn biến, 

tình hình dịch bệnh sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 để có phương án 

phòng, chống dịch phù hợp. Tập trung triển khai “thần tốc hơn nữa” Chiến dịch 

tiêm chủng vắc - xin Mùa Xuân năm 2022, bảo đảm an toàn, hiệu quả; hoàn 

thành việc tiêm mũi thứ 3 (mũi tăng cường) cho toàn bộ người dân thuộc diện 

tiêm chủng trong quý I năm 2022, đẩy nhanh hơn nữa tiêm cho trẻ em. Tập 

trung nâng cao năng lực điều trị, giảm các ca bệnh chuyển nặng và giảm tối đa 

các trường hợp tử vong do dịch COVID-19; tiếp tục tăng cường y tế cơ sở ngay 

tại cấp cơ sở, bảo đảm chủ động đối với mọi tình hình dịch bệnh trên địa bàn; 

chú trọng nâng cao năng lực điều trị, nâng cấp các trang thiết bị y tế ở các cơ sở 

khám chữa bệnh. Các địa phương thực hiện các biện pháp tạo điều kiện thuận lợi 

cho việc lưu thông hàng hóa và đi lại của người dân, không ban hành các quy 

định phòng, chống dịch trái hoặc cao hơn quy định của Chính phủ, Thủ tướng 

Chính phủ, Bộ, Sở Y tế. 

2. Chủ động rà soát, tham mưu cho huyện trình cấp có thẩm quyền ban 

hành các chính sách hỗ trợ người dân và doanh nghiệp, đáp ứng yêu cầu về bảo 

đảm an sinh xã hội, phát triển văn hóa, giáo dục. 
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3. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 

của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và triển khai 

Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài 

khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; Công điện số 126/CĐ-TTg ngày 12/02/2022 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc đôn đốc triển khai quyết liệt, hiệu quả Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công; Công điện của UBND tỉnh Cao Bằng về việc triển khai Nghị quyết số 

11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển 

kinh tế - xã hội và Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài 

khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình; quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư 

công. Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công gắn với việc làm rõ trách nhiệm người 

đứng đầu trong việc bảo đảm tiến độ và chất lượng. Chủ động có kế hoạch và giải 

pháp cụ thể tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thi công, thanh toán 

vốn cho dự án ngay khi có khối lượng nghiệm thu theo quy định. 

2. Phòng Văn hoá và Thông tin chủ trì, phối hợp với các cơ quan, ban, 

ngành và địa phương liên quan tham mưu UBND huyện triển khai các dịch vụ 

công trực tuyến thiết yếu để phục vụ người dân, doanh nghiệp. 

3. Công an huyện chủ trì, tham mưu UBND huyện việc triển khai thực 

hiện Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu quốc gia 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 trên địa bàn huyện. 

4. Các cơ quan, ban, ngành của huyện chủ động nắm thông tin về tình 

hình thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh đối với các sở, ngành liên quan về việc 

thực hiện các nhiệm vụ chỉnh sửa, bổ sung, tham mưu ban hành các cơ chế, 

chính sách, chương trình, đề án... thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, kịp thời tham mưu UBND huyện thực hiện khi các cơ chế, chính sách, 

chương trình, đề án ... đó khi được ban hành. 

5. Văn phòng HĐND&UBND huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

ban, ngành và đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện rà soát, tái cấu trúc quy 

trình, nghiệp vụ các thủ tục hành chính thiết yếu. Theo dõi, đôn đốc, báo cáo 

UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện về tình hình triển khai thực hiện Nghị 

quyết số 12/NQ-CP và Công văn này của các cơ quan, ban, ngành, UBND các 

xã, thị trấn. 

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. 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nông Thế Phúc 

 


		2022-02-22T15:52:40+0700


		2022-02-23T09:50:43+0700


		2022-02-23T09:50:43+0700


		2022-02-23T09:50:43+0700




