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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị tổng kết năm 2022; triển 

khai kế hoạch năm 2023 

 

 Ngày 20/12/2022, đồng chí Trần Bảo Trung, Chủ tịch UBND huyện chủ trì 

Hội nghị tổng kết năm 2022; triển khai kế hoạch năm 2023. Tham dự cuộc họp 

có: Đ/c Nguyễn Văn Thanh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Thường trực 

HĐND huyện; Lãnh đạo UBND huyện; Thường trực UBMTTQVN huyện; Các 

đ/c Ban Thường vụ Huyện ủy; Lãnh đạo các Ban HĐND huyện khóa XXI. Các 

đồng chí Uỷ viên UBND huyện; Đại diện lãnh đạo Ban Kinh tế Cửa khẩu; Đại 

diện lãnh đạo Chi cục Hải quan cửa khẩu; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành, 

đoàn thể huyện; Đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị ngành dọc trên địa bàn 

huyện; Đại diện lãnh đạo đoàn KTQP 356, các đồn biên phòng trên địa bàn 

huyện; Đồng chí: Chủ tịch, các PCT UBND các xã, thị trấn; các đ/c địa chính, 

kế toán các xã, thị trấn. Hiệu trưởng, kế toán các đơn vị trường học trực thuộc 

huyện. 

I. Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022: 

Sau khi nghe báo cáo kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hôi; thu chi ngân sách, giải ngân vốn đầu tư năm 2022. Đồng chí Chủ tịch 

UBND huyện biểu dương sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, các ngành trong thực 

hiện nhiệm vụ: Năm 2022, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện chịu tác 

động bởi thiên tai, dịch bệnh diễn biến rất phức tạp, khó dự báo đã tác động trực 

tiếp đến mọi mặt kinh tế - xã hội, đời sống của Nhân dân. UBND huyện đã chỉ 

đạo các cấp, các ngành, địa phương tập trung quyết liệt triển khai thực hiện có 

hiệu quả các văn bản chỉ đạo của TW, Tỉnh bằng các chương trình, kế hoạch, đề 

án cụ thể. Ngay từ đầu năm, UBND huyện đã Ban hành kế hoạch giao chỉ tiêu 

kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội dự toán thu chi ngân sách địa phương năm 

2022 đến các cấp, các ngành. 

- Cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế - xã hội năm 2022 đạt và vượt so 

với Nghị quyết Hội đồng nhân dân huyện giao: Có 15/28 chỉ tiêu vượt kế hoạch, 

10/28 chỉ tiêu đạt kế hoạch. Một số kết quả nổi bật như: Tổng giá trị sản xuất 

tăng 50 tỷ đồng so với kế hoạch). Thu nhập bình quân đầu người vượt kế hoạch 

1,04 triệu đồng; thu ngân sách nhà nước trên địa bàn vượt 12,56% so KH; tổng 

sản lượng lương thực có hạt vượt kế hoạch 1.500 tấn, tỷ lệ che phủ rừng vượt 

0,1%KH; tốc độ tăng trưởng đàn gia súc vượt 0,1%KH); việc triển khai thực 

hiện các Nghị quyết về lĩnh vực nông nghiệp đạt được kết quả khả quan, nhiều 



 

hợp tác xã, hộ gia đình quan tâm, đề xuất thụ hưởng chính sách, xu thế liên kết 

ngày càng chặt chẽ giữa các nông hộ và nhà đầu tư;  thu hút đầu tư và đồng hành 

cùng doanh nghiệp được quan tâm sát sao; số doanh nghiệp, hợp tác xã thành 

lập mới, số dự án thu hút mới đều tăng so với năm trước. Các chương trình mục 

tiêu quốc gia được triển khai thực hiện quyết liệt góp phần thúc đẩy sản xuất, 

nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.  

- Các hoạt động trên lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có sự chuyển biến 

tích cực: Chất lượng giáo dục và đào tạo được nâng lên, tỷ lệ huy động học sinh 

trong độ tuổi ra lớp đạt kế hoạch. Các hoạt động văn hoá thông tin, thể thao 

được duy trì; các lễ hội văn hóa dân tộc được duy trì và phát triển, đảm bảo vừa 

bảo tồn, phát huy văn hóa dân tộc. Công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức 

khỏe Nhân dân được quan tâm thực hiện; Các chính sách xã hội được gải quyết 

kịp thời; thực hiện hiệu quả công tác giảm nghèo theo kế hoạch đề ra, năm 2022 

giảm tỷ lệ hộ nghèo vượt 0,12% so với kế hoạch. Có 175/28 chỉ tiêu công dân đi 

xuất khẩu lao động sang thị trường nước ngoài (vượt kế hoạch);  

- An ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, tình hình tôn giáo cơ bản 

ổn định, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững, quan hệ đối ngoại với 

huyện Kim Bình - Vân Nam - Trung Quốc tiếp tục được tăng cường. Bộ máy 

chính quyền cơ sở tiếp tục được củng cố kiện toàn. Công tác giải quyết khiếu 

nại, tố cáo và đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí được tập trung triển 

khai thực hiện. 

- Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, đạt được kết quả tích cực: 

Đã hoàn thành 27/27 nhiệm vụ (đạt 100% kế hoạch); tỷ lệ giải quyết thủ tục 

hành chính trước và đúng hạn đạt trên 99,9%. Công tác tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật được tăng cường, đạt được hiệu quả. 

Bên cạnh những mặt đã đạt được, việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2022 còn một số hạn chế đó là: 

- Có 03/28 chỉ tiêu chủ yếu dự kiến không đạt kế hoạch: giá trị xuất khẩu 

hàng địa phương ước đạt 6,43 triệu USD (không đạt KH); bình quân tiêu chí 

trên xã đạt 9,94 tiêu chí/xã (Không đạt KH); Cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, đạt 

tiêu chuẩn văn hóa đạt 97,7% (không đạt KH). 

- Tỷ lệ giải ngân nguồn vốn chương trình MTQG còn chậm. Công tác đền 

bù giải phóng mặt bằng còn nhiều vướng mắc. Thu ngân sách từ nguồn thu sử 

dụng đất chậm. Việc triển khai một số nội dung Nghị quyết của HĐND tỉnh về 

phát triển nông nghiệp có nội dung đạt kết quả chưa cao. 

- Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ UBND huyện giao các phòng, 

ban, ngành huyện có nhiệm vụ còn chậm tiến độ. 

II. Nhiệm vụ, giải pháp năm 2023: 



 

Sau khi nghe các cơ quan, đơn vị tham luận về các giải pháp phát triển KT-

XH, Quốc phòng - An ninh năm 2023; phát biểu của Đ/c Phó Bí thư Thường trực 

Huyện ủy và các ý kiến tham gia tại hội nghị. Đồng chí Chủ tịch UBND huyện 

kết luận: Yêu cầu các cấp, các ngành nghiêm chỉnh tiếp thu các ý kiến chỉ đạo của 

đồng chí Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy chỉ đạo tại hội nghị; xây dựng kế 

hoạch triển khai thực hiện và thực hiện một số nhiệm vụ sau: 

1. Thực hiện quyết liệt, hiệu quả hơn nữa các mục tiêu, nhiệm vụ, giải 

pháp đề ra trên các lĩnh vực theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XX 

và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, các Nghị quyết, Đề án 

trọng điểm của tỉnh giai đoạn 2021-2025; tổ chức đánh giá sơ kết 2,5 năm thực 

hiện các nghị quyết, đề án của Huyện ủy, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 

năm của huyện. Tiếp tục thực hiện hiệu quả Chương trình 03 MTQG; kế hoạch 

đưa huyện Phong Thổ thoát nghèo vào năm 2025. 

2. Đẩy mạnh cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thu hút đầu tư vào 

huyện tạo động lực phát triển: Tiếp tục triển khai các hoạt động cải thiện mạnh 

mẽ môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh. Tổ chức 

quảng bá, giới thiệu tiềm năng của huyện đến các nhà đầu tư trong và ngoài tỉnh, 

tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các nhà đầu tư tiếp cận các tiềm năng, lợi thế 

của huyện để tìm kiếm cơ hội và đầu tư tại huyện, nhất là lĩnh vực về nông 

nghiệp. Chủ động rà soát, nắm bắt, phối hợp với các nhà đầu tư tháo gỡ các khó 

khăn, vướng mắc trong quá trình khảo sát và triển khai dự án.  

3. Về phát triển kinh tế 

a) Lĩnh vực nông nghiệp 

- Chỉ đạo tiếp tục tuyên truyền, triển khai hiệu quả các Chương trình, 

Nghị quyết, Đề án của HĐND tỉnh, UBND tỉnh về lĩnh vực nông nghiệp. Phát 

triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung, đẩy mạnh thâm canh, 

ứng dụng công nghệ, sản xuất hữu cơ, sạch, theo chuỗi giá trị, vùng trồng; nâng 

cao chất lượng sản phẩm, tập trung vào các loại cây trồng chủ lực của huyện 

(dược liệu, chè, mắc ca, gạo đặc sản...). Phát triển chăn nuôi theo hướng tập 

trung, mở rộng quy mô, tăng đàn. Chủ động phòng, chống thiên tai, kiểm soát 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi. 

- Chỉ đạo bảo vệ tốt diện tích rừng hiện có, tăng cường khoanh nuôi tái 

sinh, trồng mới rừng; chuẩn bị vật tư, lựa chọn các loại giống (quế, cây gỗ lớn) 

có chất lượng để phục vụ đủ nhu cầu trồng rừng mới đạt hiệu quả đúng thời vụ. 

- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới, huy động các nguồn lực để xây dựng kết cấu hạ tầng - xã hội 

vùng nông thôn, tập trung xây dựng nông thôn mới gắn với phát triển kinh tế du 

lịch, mỗi xã một sản phẩm; tiếp tục củng cố nâng cao các tiêu chí tại các xã đã 

đạt chuẩn. 

b) Lĩnh vực công nghiệp, xây dựng 



 

-  Thu hút đầu tư hạ tầng vào khu công nghiệp Mường So. Phối hợp, tạo 

điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tư, doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ các dự 

án thủy điện sớm hoàn thành đi vào hoạt động. 

- Chỉ đạo triển khai đảm bảo tiến độ, chất lượng, có hiệu quả kế hoạch 

đầu tư công theo đúng quy định của pháp luật và hướng dẫn của Trung ương, 

tỉnh. Tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả các Chương trình mục 

tiêu quốc gia năm 2023. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong giải ngân vốn đầu 

tư công. 

c) Phát triển thương mại dịch vụ: Chủ động nắm bắt thông tin và phổ biến 

đến các doanh nghiệp, hợp tác xã về chính sách xuất nhập khẩu, tiêu chuẩn chất 

lượng, nhu cầu nhập khẩu hàng hóa của thị trường, nhất là thị trường Trung 

Quốc để có kế hoạch sản xuất, kinh doanh phù hợp. Chỉ đạo phát triển du lịch 

theo hướng bền vững; gắn kết bản sắc văn hóa với phát triển du lịch trên địa bàn 

huyện. Tập trung phát triển các sản phẩm du lịch: du lịch sinh thái, văn hóa, 

cộng đồng,... 

d) Hoạt động tài chính, thuế, tín dụng: Tăng cường công tác quản lý thu, 

chi ngân sách nhà nước; tổ chức thu triệt để các khoản thu ngân sách vào nhà 

nước, phấn đấu đạt kế hoạch giao. Điều hành ngân sách hiệu quả, tiết kiệm, 

chống thất thoát, lãng phí NSNN, tiết kiệm chi thường xuyên. Tăng cường công 

tác kiểm tra, thanh tra tài chính trên lĩnh vực đầu tư, thu, chi NSNN; thực hiện 

tốt Chương trình phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí 

trong quản lý và sử dụng ngân sách. các ngân hàng tăng cường giải ngân, cho 

vay để phát triển kinh tế, sản xuất của người dân và doanh nghiệp. 

4. Triển khai thực hiện đồng bộ các nhiệm vụ giải pháp về phát triển văn 

hóa - xã hội; thực hiện tiến bộ công bằng xã hội 

a) Về giáo dục đào tạo: Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả 

công tác giáo dục và đào tạo. Tăng cường các điều kiện đảm bảo triển khai 

Chương trình giáo dục phổ thông 2018 như rà soát, có giải pháp khắc phục tình 

trạng thừa, thiếu giáo viên cục bộ; cơ sở vật chất; thiết bị dạy và học. Tập trung 

xây dựng và nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn quốc gia; giữ vững và nâng 

cao chất lượng giáo dục phổ cập các cấp. Thực hiện nâng cao chất lượng giáo 

dục nghề nghiệp, đào tạo nghề; thay đổi cơ cấu ngành nghề đào tạo phù hợp với 

thực tiễn và thị trường lao động; liên kết chặt chẽ giữa cơ sở đào tạo và doanh 

nghiệp. 

b) Về y tế, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe Nhân dân: Tiếp tục nâng cao chất 

lượng khám, chữa bệnh cho Nhân dân. Nâng cao hiệu quả công tác dân số - kế 

hoạch hóa gia đình; thực hiện tốt chương trình tiêm chủng mở rộng; tăng cường 

quản lý an toàn thực phẩm. Tiếp tục triển khai các giải pháp nhằm nâng cao tỉ lệ 

bao phủ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế. 



 

c) Giảm nghèo bền vững, giải quyết việc làm và bảo đảm an sinh xã hội: 

Triển khai hiệu quả Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững. Phát 

huy nội lực vươn lên thoát nghèo của người dân và cộng đồng, thực hiện mục 

tiêu giảm nghèo đa chiều, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; tăng 

cường các hoạt động hỗ trợ cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo 

tiếp cận các chính sách hỗ trợ về đất đai, tín dụng, phát triển sản xuất, tiếp cận 

các dịch vụ xã hội cơ bản, nâng cao chất lượng cuộc sống. Triển khai các nhiệm 

vụ, giải pháp để huyện Phong Thổ thoát nghèo vào năm 2025. 

- Tăng cường công tác tư vấn, giới thiệu việc làm, kết nối cung - cầu lao 

động trong nước, khu vực và gắn với thị trường lao động quốc tế, đảm bảo phù 

hợp với xu thế phát triển của xã hội và đáp ứng nhu cầu giải quyết việc làm cho 

người lao động. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chính sách đối với 

người có công, người nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội; đẩy mạnh công tác 

bảo vệ, chăm sóc trẻ em; tăng cường công tác bình đẳng giới và phòng chống 

các tệ nạn xã hội. 

d) Về văn hóa, thể thao, thông tin - truyền thông: Tiếp tục thực hiện có 

hiệu quả Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 17/02/2021 của Ban Chấp hành Đảng 

bộ tỉnh về bảo tồn văn hóa gắn với du lịch; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 

dựng đời sống văn hóa”. Đề án phát triển du lịch huyện giai đoạn 2021 - 2025. 

Duy trì, nâng cao chất lượng Phong trào “Toàn dân rèn luyện thân thể theo 

gương Bác Hồ vĩ đại” gắn việc chỉ đạo phát triển phong trào thể dục, thể thao 

với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở” với 

Chương trình xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. 

- Chỉ đạo tiếp tục thực hiện nâng cao chất lượng các hoạt động thông tin, 

tuyên truyền, đảm bảo thông tin chính xác, kịp thời. Đẩy mạnh công nghệ thông 

tin trong cơ quan Nhà nước, thực hiện chuyển đổi số trên cả ba phương diện: 

chính quyền số, kinh tế số, xã hội số; bảo đảm an toàn thông tin trong chuyển 

đổi số. 

e) Công tác dân tộc, tôn giáo: Tập trung thực hiện hiệu quả Chương trình 

mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và 

miền núi; tiếp tục thực hiện tốt chính sách về nâng cao chất lượng đội ngũ cán 

bộ lãnh đạo, quản lý người dân tộc thiểu số và cán bộ chủ chốt cấp xã giai đoạn 

2021-2025. Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động tôn 

giáo. 

5. Tăng cường công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó 

với biến đổi khí hậu, phòng, chống thiên tai: Tiếp tục tăng cường công tác quản 

lý đất đai, khai thác, sử dụng hiệu quả tài nguyên khoáng sản và bảo vệ môi 

trường. Tăng cường chỉ đạo xử lý khai thác khoáng sản trái phép. Chỉ đạo nâng 

cao tỷ lệ chất thải rắn được thu gom, tái chế, tái sử dụng, bảo vệ môi trường; chủ 

động thực hiện các biện pháp ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh thiên 

tai. Thực hiện tốt công tác bảo vệ và phát triển rừng; công tác quy hoạch đất đai. 



 

6. Đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý 

nhà nước; phòng chống tham nhũng, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo: 

Tiếp tục củng cố, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, đổi mới hệ 

thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các 

đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn huyện; xây dựng kế hoạch biên chế; triển 

khai thực hiện công tác tuyển dụng viên chức; sử dụng và thực hiện tốt chế độ, 

chính sách liên quan đến cán bộ, công chức, viên, người lao động. Tăng cường 

kỷ luật, kỷ cương, trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp. Đẩy mạnh 

cải cách hành chính, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, cung cấp và giải 

quyết các dịch vụ công trực tuyến, Đặc biệt triển khai hiệu quả, quyết liệt đề án 

06; chương trình chuyển đổi số năm 2023.  

- Triển khai thực hiện có hiệu quả các quy định của pháp luật về thanh tra. 

Thực hiện tốt Luật Tiếp công dân, đề cao trách nhiệm của người đứng đầu; tập 

trung giải quyết các vụ khiếu nại, tố cáo ngay từ cơ sở, nhất là các vụ việc đông 

người, phức tạp, kéo dài. Triển khai đồng bộ các giải pháp phòng chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Chỉ đạo tiếp tục rà soát, xây dựng 

triển khai thực hiện kịp thời các văn bản pháp luật Trung ương, tỉnh mới ban 

hành phù hợp với điều kiện của huyện. 

7. Bảo đảm quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội; tăng cường hợp 

tác, liên kết, thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại: Tăng cường công tác 

quốc phòng, quân sự địa phương; kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã 

hội với củng cố quốc phòng – an ninh. Nắm chắc tình hình, chủ động đấu tranh, 

ngăn chặn làm thất bại mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù 

địch, phản động. Tăng cường các biện pháp phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã 

hội; tập trung đấu tranh triệt phá các loại tội phạm. Tiếp tục thực hiện có hiệu 

quả công tác đối ngoại, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế - xã hội, 

bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia. Duy trì công tác đối ngoại với huyện Kim 

Bình - Vân Nam - Trung Quốc trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc đối ngoại của 

Đảng. 

II. Đặc biệt sau Hội nghị này, chúng ta cần triển khai ngay các nhiệm 

vụ cụ thể của Quý I năm 2023, trong đó tập trung một số nhiệm vụ trọng 

tâm sau: 

 1. Tăng cường kiểm tra và xử lý nghiêm đối với các hành vi buôn lậu, sản 

xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng và gian lận thương mại. Kiểm tra 

việc đăng ký giá, kê khai giá, niêm yết giá bán và bán theo giá niêm yết, kiểm 

tra xử lý triệt để hành vi đầu cơ găm hàng, cạnh tranh thiếu lành mạnh. Đảm bảo 

ổn định giá cả thị trường, phong phú về mẫu mã, chủng loại hàng hóa đáp ứng 

nhu cầu tiêu dùng của nhân dân trong dịp tết Nguyên đán. 

 2. Tăng cường triển khai công tác đảm bảo VSATTP, kịp thời phát hiện 

và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về ATVSTP. Đẩy mạnh công tác 



 

truyền thông, nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành của nhân dân đối với các 

quy định về ATVSTP, biện pháp phòng chống ngộ độc thực phẩm trong dịp Tết.  

 3. Tăng cường công tác đảm bảo ANCT, TTATXH. Mở đợt cao điểm tấn 

công, trấn áp các loại tội phạm, đảm bảo trật tự an toàn xã hội trước, trong và 

sau tết Nguyên đán.  

 4. Tổ chức thăm hỏi, động viên các gia đình chính sách, người có công 

với cách mạng; đối tượng bảo trợ xã hội, ...; hỗ trợ kịp thời cho các đối tượng 

không có khả năng ăn tết đảm bảo cho nhân dân được đón tết vui tươi, lành 

mạnh, tiết kiệm chống lãng phí. 

 5. Tổ chức các hoạt động văn hóa văn nghệ, các lễ hội truyền thống, các 

trò chơi dân gian để nhân dân vui xuân, đón tết. 

 6. Tăng cường các biện pháp cấp bách bảo vệ và phòng chống cháy rừng 

trong mùa khô, rà soát các vùng trọng điểm có nguy cơ cháy cao để có biện 

pháp chỉ đạo, bổ sung phương án, kế hoạch phòng cháy phù hợp. Tuyên truyền 

vận động nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các quy định về PCCCR, hướng 

dẫn việc phát đốt nương rẫy, có kế hoạch xử ký kịp thời khi có cháy xẩy ra. 

 7. Tập trung chỉ đạo sản xuất lúa Đông xuân, ngô Xuân hè và một số loại 

cây trồng khác đảm bảo đúng khung lịch thời vụ đề ra. Làm tốt công tác dự báo 

các loại sâu bệnh hại và hướng dẫn các biện pháp phòng trừ. 

 8. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các biện 

pháp phòng chống đói rét và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm như: không thả 

rông gia súc, dự trữ thức ăn, che chắn chuồng trại. 

 9. Chủ động tham mưu, xây dựng chương trình kế hoạch công tác năm; kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ ngay từ đầu năm để triển khai nhiệm vụ cho đảm bảo. 

 10. Các cơ quan, đơn vị, các xã, thị trấn chủ động xây dựng lịch trực tết, 

phân công cán bộ trực tết Nguyên đán, duy trì chế độ báo cáo kịp thời về UBND 

huyện những vấn đề phát sinh tại cơ sở. 

Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng thông báo để các phòng, ban, 

cơ quan, đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện (B/c); 

- Các phòng, ban, cơ quan thuộc huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị ngành dọc trên địa 

bàn huyện; 

- Đoàn KTQP 356, Các đồn biên phòng 

trên địa bàn huyện 

- UBND các xã, thị trấn; 

- VP: V, C; 

- Lưu: VT, C1. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Nguyễn Chí Thanh 

 


		2023-01-16T10:17:10+0700


		2023-01-16T11:16:00+0700




