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Kính gửi: 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 
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Thời gian qua, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã tích cực, chủ động triển 

khai, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền. Tuy 

nhiên, kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I/2022 vẫn còn một số hạn chế, 

tồn tại đã được nêu ra tại Hội nghị Sơ kết nhiệm vụ chính trị Quý I, triển khai 

nhiệm vụ Quý II năm 2022 diễn ra vào ngày 07/4/2022.  

Để khắc phục những hạn chế, tồn tại, thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát 

triển KT-XH quý II/2022, UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan, 

UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ sau:  

1. Sản xuất nông nghiệp, xây dựng NTM, phòng chống thiên tai: 

- Về sản xuất nông nghiệp: 

+ Tập trung chỉ đạo, đôn đốc, hướng dẫn việc chăm sóc và bảo vệ lúa xuân 

từ nay đến cuối vụ. 

 + Tổ chức tốt đợt tiêm phòng vụ Xuân cho đàn vật nuôi. Toàn huyện kết thúc 

tiêm phòng chính vụ xong trước ngày 30/4/2022. Theo dõi giám sát chặt chẽ tình 

hình dịch bệnh trên đàn vật nuôi và các đối tượng nuôi trồng thuỷ sản để phát hiện 

và xử lý kịp thời các trường hợp dịch bệnh phát sinh, không để lây lan ra diện rộng. 

+ Phòng NN&PTNT phối hợp với Trung tâm DVNN huyện tham mưu 

UBND huyện tổng kết sản xuất vụ mùa năm 2021, triển khai kế hoạch sản xuất vụ 

mùa năm 2022. 

- Xây dựng NTM: 

+ UBND các xã, thị trấn tranh thủ hướng dẫn của các ngành chuyên môn 

của huyện khẩn trương tổ chức rà soát, đánh giá chất lượng các tiêu chí NTM, 

NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu đến thời điểm hiện tại theo quy định tại Quyết 

định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 và Quyết định số 319/QĐ-TTg ngày 

08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ để xây dựng kế hoạch, lộ trình triển khai thực 

hiện năm 2022 và các năm tiếp theo đảm bảo hiệu quả, thiết thực và phù hợp với 

tình hình thực tế tại từng địa phương. Đồng thời, tiếp tục rà soát, lựa chọn sản 

phẩm tiềm năng, lợi thế của từng địa phương để hoàn thiện sản phẩm, thiết lập hồ 

sơ đăng ký tham gia chương trình OCOP năm 2022, đặc biệt là tại các xã xây dựng 

NTM nâng cao, kiểu mẫu năm 2022. 

+ Phòng NN&PTNT huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan: 
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 Tập trung hướng dẫn 08 xã xây dựng NTM nâng cao năm 2021 chuẩn bị tốt 

các điều kiện phục vụ  đoàn thẩm định của tỉnh về thẩm định, xét công nhận xã đạt 

chuẩn NTM nâng cao trong thời gian tới; tiếp tục kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc 05 

địa phương xây dựng NTM nâng cao năm 2022 và 03 địa phương xây dựng NTM 

kiểu mẫu hoàn thiện yêu cầu tiêu chí và thiết lập hồ sơ chứng minh đảm bảo theo 

quy định. 

Kiểm tra, hướng dẫn các địa phương xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu 

năm 2021 khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ tiêu chí, căn cứ chứng minh thực địa 

đảm bảo theo quy định để đề nghị huyện thẩm định, công nhận trong thời gian tới. 

Đồng thời, tiếp tục hướng dẫn, đôn đốc các địa phương tổ chức rà soát, đánh giá, 

lựa chọn các thôn/xóm/đội/TDP đảm bảo yêu cầu để xây dựng khu dân cư NTM 

kiểu mẫu năm 2022. 

- Về nhiệm vụ PCTT&TKCN: 

+ Thanh tra huyện chủ trì phối hợp với các ngành có liên quan tổ chức kiểm 

tra công tác PCTT&TKCN các xã, thị trấn theo Kế hoạch. 

+ Phòng NN&PTNT huyện hướng dẫn các địa phương xây dựng phương án 

PCTT&TKCN cấp xã; tham mưu UBND huyện tổ chức tổng kết công tác 

PCTT&TKCN năm 2021 và tổ chức diễn tập PCTT&TKCN năm 2022 (dự kiến 

diễn tập tại Cống Hạ Miêu II- xã Xuân Thành). 

+ Các địa phương theo án phận được giao thực hiện tốt công tác kiểm tra, 

phát hiện, xử lý các vi phạm về đê điều, công trình thuỷ lợi. Giao UBND xã Xuân 

Thành sửa chữa lan can, lắp hộ lan cống Hạ Miêu 2, lắp hộ lan cống Cát Xuyên; 

UBND xã Xuân Hồng phát quang mái đê từ K0+00 – K3+980 đê Tả Ninh Cơ. 

Giao Phòng NN&PTNT phối hợp với các cơ quan có liên quan kiểm tra, đôn đốc 

các địa phương thực hiện. 

+ Phối hợp, tạo điều kiện thuận lợi để thi công dự án nâng cấp, cải tạo một số 

đoạn đê xung yếu thuộc án phận xã Xuân Ninh và việc khảo sát, điều tra thu thập 

tài liệu phục vụ cho công tác lập báo cáo đánh gía tác động môi trường dự án nạo 

vét, kè kênh Láng. 

+ UBND các xã, thị trấn triển khai nhiệm vụ PCTT&TKCN; rà soát, kiện 

toàn lực lượng xung kích theo quy định. 

2. Công tác Tài nguyên và Môi trường. 

- Phòng TN&MT huyện: Tham mưu thực hiện việc điều chỉnh Quy hoạch sử 

dụng đất đến năm 2030 sau khi UBND tỉnh phân bổ chỉ tiêu; đôn đốc các xã, thị 

trấn, các tổ chức, cá nhân thực hiện Kế hoạch sử dụng đất năm 2022; triển khai 

công tác giải phóng mặt bằng các dự án giao thông, các khu dân cư tập trung và 

các dự án thu hồi đất trên địa bàn huyện. 

- UBND các xã, thị trấn: 

+ Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ xử lí các trường hợp sử dụng đất không hợp 

pháp theo Hướng dẫn số 42, Hướng dẫn số 1456 của Sở TN&MT, nhất là những 

địa phương còn nhiều hồ sơ chưa được giải quyết.  
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Yêu cầu Tổ công tác xử lý 42 của huyện đẩy nhanh tiến độ thẩm định, trình 

UBND huyện phê duyệt đối với các trường hợp đủ điều kiện. 

+ Triển khai thực hiện Kế hoạch số 36/KH-UBND ngày 04/4/2022 của UBND 

huyện thực hiện Chỉ thị số 06-CT/HU ngày 11/02/2022 của Ban Thường vụ Huyện. 

Trong đó, tập trung rà soát, xây dựng kế hoạch, giải pháp xử lý đối với các trường 

hợpvi phạm pháp luật về đất đai phát sinh sau Nghị quyết 17 và Kết luận 43. Tăng 

cường công tác phát hiện, xử lý vi phạm về đất đai, môi trường, khoáng sản (đặc biệt 

là vi phạm khai thác cát trên các tuyến sông Hồng, Sông Ninh Cơ) theo thẩm quyền 

hoặc báo cáo cấp có thẩm quyền xử lý vi phạm theo quy định. 

+ Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp sau 

DĐĐT. 

Phòng TNMT huyện bố trí nhân lực đẩy nhanh tiến độ thẩm định hồ sơ, 

tham mưu UBND huyện ra Quyết định cấp đổi GCN QSD đất nông nghiệp, đảm 

bảo tiến độ theo Kế hoạch. 

+ Tuyên truyền, phổ biến, triển khai thực hiện Luật Bảo vệ Môi trường năm 

2020 và thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác môi trường; thường xuyên chỉ đạo tổ 

chức vệ sinh môi trường, nhất là dịp Lễ, các sự kiện lớn của đất nước, quê hương. 

Phòng TNMT huyện tăng cường kiểm tra công tác vệ sinh môi trường trên 

địa bàn huyện; đôn đốc, hướng dẫn các xã xây dựng, hoàn thiện và duy trì tiêu chí 

môi trường trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. 

3. Lĩnh vực giao thông, xây dựng, khoa học công nghệ. 

- Phòng KT&HT huyện đôn đốc các địa phương và đơn vị tư vấn hoàn thành 

việc lập đồ án quy hoạch xây dựng chung cấp xã theo tiến độ sau: 

+ Đối với 09 xã đã triển khai giai đoạn 1: Hoàn thành việc phê duyệt đồ án 

quy hoạch trong tháng 4-5/2022. 

+ Đối với 10 xã còn lại: Hoàn thành việc phê duyệt đồ án trong tháng 

7/2022. 

- Tổ chức lựa chọn nhà thầu tư vấn lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng 

huyện Xuân Trường đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050 (đấu thầu qua mạng). 

Triển khai lập điều chỉnh quy hoạch xây dựng vùng huyện.  

- Tập trung triển khai giải tỏa hành lang an toàn giao thông gắn với hành 

lang bảo vệ công trình thủy lợi, đê điều; giải tỏa vỉa hè đô thị trên địa bàn huyện. 

- Phòng KT&HT, BCĐ ISO tham mưu chỉ đạo các nhiệm vụ có liên quan. 

Trước mắt, tổ chức triển khai xây dựng quy trình ISO giải quyết công việc nội bộ 

của các cơ quan. 

- Phòng KT&HT phối hợp Công an huyện, UBND các xã, thị trấn, các cơ 

quan đơn vị liên quan tiếp tục thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ bảo đảm trật tự 

an toàn giao thông trên địa bàn theo Kế hoạch. 

4. Công tác Tài chính – Ngân sách. 
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- UBND các xã, thị trấn, các cơ quan, đơn vị quản lý chặt chẽ việc chi tiêu ngân 

sách đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả, đúng chế độ; tăng cường tiết kiệm chi thường xuyên 

để tăng chi đầu tư phát triển; đảm bảo các khoản chi cho con người theo quy định và 

các nhiệm vụ đột xuất phát sinh, nhất là công tác phòng chống dịch. 

- Phòng TC-KH huyện tham mưu rà soát, quản lý chặt chẽ tài sản công theo 

đúng quy định, nhất là việc cho thuê, bán, thanh lý tài sản công. 

- Chi cục Thuế khu vực Xuân Thủy rà soát, nắm chắc đối tượng, nguồn thu 

ngân sách trên địa bàn; kiểm soát việc kê khai thuế, quyết toán thuế. Kiểm tra, đôn 

đốc, nhắc nhở các tổ chức, cá nhân chấp hành pháp luật về Thuế; phát hiện, xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định hiện hành. Triển khai các nhiệm vụ 

thực hiện thanh toán điện tử, hóa đơn điện tử theo hướng dẫn của ngành Thuế. 

5. Lĩnh vựcVăn hóa - Xã hội: 

- Phòng Văn hóa - Thông tin huyện, Trung tâm VHTT&TT và các xã, thị 

trấn đẩy mạnh tuyên truyền chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước như: 

kỷ niệm 68 chiến thắng Điện Biên Phủ; 47 năm ngày giải phóng miền Nam thống 

nhất đất nước 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5; 132 năm Ngày sinh Chủ tịch 

Hồ Chí Minh; tuyên truyền về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy 

mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao trong tình hình mới, thích 

ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch bệnh Covid-19. 

Phòng VH-TT huyện chủ động, tích cực tham mưu UBND huyện chỉ đạo, 

triển khai và tổ chức thực hiện các nhiệm vụ công nghệ thông tin, đáp ứng yêu cầu 

chuyển đổi số trên các lĩnh vực theo chỉ đạo của UBND tỉnh. 

- Phòng GD&ĐT huyện chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ còn lại của năm 

học 2021-2022, đặc biệt là chỉ đạo và thường xuyên kiểm tra việc tổ chức cho học 

sinh đi học trở lại và nuôi ăn bán trú của các trường học trên địa bàn đảm bảo an 

toàn phòng chống dịch. Phối hợp tổ chức kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THTP đảm 

bảo an toàn. 

- Trung tâm Y tế huyện nâng cao chất lượng công tác khám chữa bệnh, từng 

bước đáp ứng yêu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân. Tiếp tục thực hiện tốt việc 

điều trị bệnh nhân Covid-19 và khám, điều trị bệnh nhân hậu Covid-19. 

- Phòng Y tế huyện tăng cường quản lý về ngành nghề y, dược tư nhân. Phối 

hợp với các cơ quan, địa phương tổ chức kiểm tra công tác phòng chống dịch tại 

các phòng khám tư nhân trên địa bàn huyện; kiểm tra hoạt động của các cơ sở kinh 

doanh các mặt hàng y tế, chú trọng kiểm tra đối với các hành vi đầu cơ, găm hàng, 

tăng giá bất hợp lý, buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, hàng nhái, hàng 

kém chất lượng, nhất là các trang thiết bị, vật tư y tế, thuốc phòng và điều trị 

Covid-19. Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP trong Tháng 

hành động vì ATTP. 

- Trung tâm Y tế huyện, UBND các xã, thị trấn chuẩn bị sẵn sàng các điều 

kiện triển khai tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho trẻ từ 5-12 tuổi theo kế hoạch và 

tiến độ cung ứng vắc xin của tỉnh, đảm bảo an toàn, hiệu quả. Phấn đấu đạt 95% trẻ 
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em từ 5-12 tuổi sinh sống trên địa bàn huyện đủ điều kiện tiêm phòng vắc xin 

Covid-19 được tiêm đủ mũi vắc xin phòng Covid-19. 

- UBND các xã, thị trấn thực hiện nghiêm việc quản lý cách ly, điều trị tại 

nhà tại nhà đối các trường hợp F0, F1 theo quy định. 

6. Công tác xây dựng chính quyền, thi đua khen thưởng. 

- Phòng Nội vụ phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy huyện tham mưu 

Chủ tịch UBND huyện khen thưởng đối với các tập thể, cá nhân tiêu biểu, điển 

hình trong học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp 

với tình hình thực tế. 

- Phòng Nội vụ huyện chủ trì: 

+ Tổ chức kiểm tra công tác CCHC và công vụ đối với các cơ quan, đơn vị, 

địa phương từ ngày 18/4/2022 theo Kế hoạch số 39/KH-UBND ngày 05/4/2022 

của UBND huyện. 

+ Rà soát, đánh giá chất lượng cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, 

đơn vị thuộc UBND huyện và các xã, thị trấn để tổng hợp, báo cáo và đề xuất 

phương án tuyển dụng, chuyển đổi VTVL. 

+ Tham mưu UBND huyện tổ chức Hội nghị kiểm điểm đánh giá kết quả 

chấm điểm chỉ số CCHC năm 2021 trong tháng 4/2022. 

+ Hướng dẫn, đôn đốc các xã, thị trấn kiện toàn chức danh Trưởng thôn, 

xóm, Tổ trưởng Tổ dân phố theo Kế hoạch số 41/KH-UBND ngày 05/4/2022 của 

UBND huyện. 

+ Phối hợp tham mưu tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước 

ngạch chuyên viên tại huyện. 

7. Công tác an ninh, quốc phòng: 

- Ban CHQS huyện chủ trì tham mưu Hội đồng GD QPAN huyện mở lớp 

bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh cho các chức sắc, chức việc đạo Công 

giáo, chủ doanh nghiệp. Phối hợp với các địa phương tổ chức phổ biến kiến thức 

quốc phòng an ninh cho toàn dân, đảm bảo các địa phương ít nhất đều được tổ 

chức 1 buổi. 

- Các nhiệm vụ tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023 phải được 

thực hiện nghiêm túc ngay từ khâu đầu tiên của quy trình tuyển chọn, gọi công dân 

nhập ngũ.  

- Công an huyện, UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, an ninh tôn giáo trên địa bàn. 

8. Các cơ quan, đơn vị, địa phương thực hiện tốt các nhiệm vụ được UBND 

huyện giao tại văn bản này và báo cáo kết quả về UBND huyện (qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện) trước ngày 30/6/2022. Quá thời gian quy định mà các cơ 

quan, đơn vị, địa phương không báo cáo về UBND huyện thì coi như chưa thực hiện 

các nhiệm vụ do UBND huyện giao. Lưu ý, yêu cầu báo cáo cụ thể đối với từng 

nhiệm vụ và có số liệu minh chứng (nếu có). 
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Văn phòng HĐND&UBND huyện tổng hợp tình hình, tham mưu UBND 

huyện đánh giá việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, địa phương. 

Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn 

thực hiện nghiêm nội dung Công văn này./. 
 

 

Nơi nhận: 
- TT Huyện ủy, HĐND, UBND huyện; 

- Như trên; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

KT. CHỦ TỊCH 

PHÓ CHỦ TỊCH TT 

 

 

 

 

 

Vũ Tuấn Dương 
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