
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 2023 
V/v tổ chức quán triệt và triển 

khai thực hiện Nghị quyết số 

10/NQ-CP ngày 03/02/2023 

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 245/UBND-TH ngày 08/02/2023 của Ủy ban nhân 

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

quyết số 10/NQ-CP ngày 03/02/2023 của Chính phủ (Nghị quyết số 10/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 cụ thể như sau: 

1. 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 

10/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 01 năm 2023 và các chỉ đạo của 

Chính phủ được nêu trong Nghị quyết số 10/NQ-CP. 

(2) Tiếp tục theo dõi sát tình hình, kịp thời, chủ động có phản ứng chính 

sách phù hợp, hiệu quả với tinh thần trách nhiệm cao, dám nghĩ, dám làm, dám 

chịu trách nhiệm; đề xuất các giải pháp phù hợp để ứng phó với các vấn đề phát 

sinh, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển 

kinh tế - xã hội năm 2023 đã đề ra. Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, triển 

khai đồng bộ, hiệu quả các nhiệm vụ chủ yếu sau đây: 

a) Khẩn trương hoàn thiện Chương trình, Kế hoạch hành động, các văn bản 

cụ thể để triển khai thực hiện Quyết định số 28/QĐ-UBND ngày 10/01/2023 của 

UBND tỉnh. Tập trung chuẩn bị các đề án, báo cáo, văn bản theo chương trình 

làm việc của UBND tỉnh, Ban chấp hành Đảng bộ huyện khóa XX, Ban Thường 

vụ Huyện ủy, HĐND huyện, UBND huyện, bảo đảm tiến độ, chất lượng đề ra. 

b) Tiếp tục triển khai đồng bộ, hiệu quả Chương trình phòng, chống dịch 

COVID-19 (2022 - 2023); thúc đẩy tiêm vắc xin phòng COVID-19. Theo dõi 

chặt chẽ các dịch bệnh khác, nhất là các bệnh truyền nhiễm thường xảy ra vào 

dịp đầu năm để chủ động ứng phó các tình huống, kịp thời xử lý hiệu quả. 
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c) Theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, hạn hán,... để tổ chức, chỉ đạo 

phương án sản xuất nông nghiệp phù hợp và chủ động phòng, chống dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi; thực hiện hiệu quả kế hoạch trồng rừng, tăng cường bảo 

vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. 

d) Đẩy mạnh phát triển sản xuất tiểu thủ công nghiệp, xây dựng, bảo đảm 

tiến độ thực hiện các công trình, dự án. Thường xuyên rà soát để kịp thời tháo gỡ 

các khó khăn, vướng mắc, đẩy mạnh hoạt động sản xuất, kinh doanh, hỗ trợ quảng 

bá, giới thiệu và mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm; kịp thời triển khai hoặc đề 

xuất cấp có thẩm quyền các giải pháp tiếp tục hỗ trợ một số ngành, lĩnh vực quan 

trọng bị tác động trực tiếp bởi dịch COVID-19 và tác động bất lợi của thị trường 

trong và ngoài nước như: dịch vụ du lịch, lao động, ngành nghề chế biến... Triển 

khai hiệu quả các giải pháp kích cầu thương mại và dịch vụ; chuẩn bị chu đáo các 

kế hoạch, chương trình và điều kiện liên quan để xúc tiến, phát triển du lịch. 

e) Kịp thời giải quyết các khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh tiến độ thực 

hiện các công trình hạ tầng giao thông quan trọng, trọng điểm, hạ tầng đô thị, hạ 

tầng văn hóa, xã hội... 

f) Thực hiện hiệu quả cải cách hành chính gắn với cải thiện môi trường 

đầu tư kinh doanh; đơn giản hóa, rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành 

chính, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho doanh nghiệp và người dân. 

g) Kêu gọi, huy động nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa. Xây dựng kế 

hoạch cụ thể và đẩy mạnh triển khai thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa”. Quan tâm phát triển thể dục, thể thao nhằm thực 

hiện mục tiêu tăng cường, bảo vệ sức khỏe cá nhân, cộng đồng, góp phần phát 

huy nhân tố con người, xây dựng nguồn lực xã hội. 

h) Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường lao động, việc làm để có phương 

án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động phục vụ sản xuất, 

kinh doanh. Kịp thời nắm bắt, giải quyết dứt điểm các vụ việc phức tạp, mâu 

thuẫn về quyền lợi của người lao động, không để kéo dài thành “điểm nóng” về 

an ninh, trật tự. 

i) Triển khai đồng bộ các giải pháp giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã 

hội; đẩy mạnh phòng, chống tội phạm. Tăng cường bảo đảm vệ sinh an toàn 

thực phẩm, chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, công tác phòng, 

chống cháy nổ; bảo đảm an toàn giao thông trong dịp lễ hội 2023. 

k) Khẩn trương xây dựng Kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ cụ thể của Đề 

án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ 

chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025 (Đề án 06) trong năm 2023, bao 

gồm các nhiệm vụ tồn đọng trong năm 2022. 

l) Tập trung triển khai xây dựng, hoàn thiện và đưa vào vận hành các cơ 

sở dữ liệu quốc gia, cơ sở dữ liệu chuyên ngành đã được phê duyệt. Tiếp tục 

thực hiện nghiêm việc ký số, gửi nhận văn bản và xử lý hồ sơ trên môi trường 

điện tử tại các cấp chính quyền. 

m) Tập trung triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị định số 104/2022/NĐ-
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CP ngày 21 tháng 12 năm 2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của 

các Nghị định liên quan đến việc nộp xuất trình sổ hộ khẩu, sổ tạm trú giấy khi 

thực hiện thủ tục hành chính, cung cấp dịch vụ công. 

n) Phối hợp với Trung tâm Văn hóa và Truyền thông nâng cao hiệu quả, 

thực hiện tốt công tác truyền thông chính sách; chủ động bố trí kinh phí cho hoạt 

động truyền thông chính sách. 

2. Phòng Văn hóa và Thông tin khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện 

Kế hoạch hoạt động của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số huyện năm 2023. Chủ động 

tham mưu, chỉ đạo Trung tâm Văn hóa và Truyền thông tăng cường công tác 

thông tin, truyền thông tạo sự đồng thuận xã hội; chú trọng tuyên truyền về việc 

tập trung triển khai các nhiệm vụ sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, không để 

ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; nâng cao chất lượng thông tin 

định hướng, khẳng định thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của đất 

nước, của tỉnh, huyện, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong lao động, sản xuất, 

công tác và học tập; động viên người dân và doanh nghiệp cùng chung sức, đồng 

lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh 

tế - xã hội năm 2023; đấu tranh có hiệu quả với những luận điệu sai trái, xuyên 

tạc, lợi dụng của các thế lực thù địch; phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND 

huyện, Trung tâm Y tế huyện tăng cường thông tin, tuyên truyền nâng cao ý 

thức của người dân, không chủ quan, lơ là phòng, chống dịch bệnh. 

3. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, địa phương tổ chức thực hiện hiệu quả các chính sách giảm nghèo, bảo 

đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội, đặc biệt chú trọng, triển khai các biện pháp 

hỗ trợ, chăm lo đời sống một bộ phận người lao động đang gặp khó khăn; trường 

hợp vượt thẩm quyền, báo cáo UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. 

4. Văn phòng HĐND&UBND huyện: 

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, địa phương chuẩn bị tốt các chương 

trình hoạt động đối ngoại đã đề ra trong năm 2023. 

- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tham mưu đẩy mạnh kết nối, 

tích hợp, chia sẻ thông tin dữ liệu của huyện với Trung tâm thông tin chỉ đạo 

điều hành của UBND tỉnh; rà soát, tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ, tích hợp, 

cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên cổng Dịch vụ công của tỉnh bảo đảm đáp 

ứng nguyên tắc lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm. 

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 (B/c); 

- TT. Huyện ủy; 

- TT. HĐND huyện ; 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Lãnh đạo VP HĐND&UBND huyện; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, CV. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Nông Thế Phúc 
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