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UỶ BAN NHÂN DÂN 

HUYỆN NGHĨA HƯNG 
 

Số:          /UBND-VP 
V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ      

trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán        

Quý Mão năm 2023 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

Nghĩa Hưng, ngày     tháng 02 năm 2023 

 

 

Kính gửi:  

 - Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị trong huyện; 

 - Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. 

 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính 

phủ, Công văn số 14/UBND-VP2 ngày 31/01/2023 của UBND tỉnh về việc đôn 

đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023. 

UBND huyện yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn theo chức năng, 

nhiệm vụ, thẩm quyền được giao khẩn trương tập trung ngay vào công việc, bảo 

đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả, không để chậm trễ ảnh hưởng đến sản xuất, 

kinh doanh, các hoạt động kinh tế - xã hội, tạo không khí phấn khởi và khí thế 

mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm để góp phần thực 

hiện thắng lợi mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2023; trong đó tập trung 

thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm sau: 

1. Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn: 

- Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng 

Chính phủ tại Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày  27/01/2023; chỉ đạo của UBND tỉnh 

tại văn bản số 14/UBND-VP2 ngày 31/01/2023 về việc đôn đốc thực hiện nhiệm 

vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; chỉ đạo của UBND 

huyện tại văn bản số 45/UBND-VP ngày 28/01/2023 về việc tập trung thực hiện 

nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và các văn bản khác có liên 

quan. 

- Khẩn trương xây dựng, ban hành và tổ chức thực hiện nghiêm túc, hiệu 

quả Chương trình, kế hoạch, các văn bản cụ thể về nhiệm vụ công tác năm 2023 

của ngành, đơn vị, địa phương mình. Đề cao tinh thần trách nhiệm, quyết tâm tổ 

chức thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ được giao, quán triệt chủ đề 

“Đoàn kết kỷ cương, bản lĩnh linh hoạt, đổi mới sáng tạo, kịp thời hiệu quả”. 

Thường xuyên theo dõi sát tình hình thực tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, kịp 

thời xử lý hoặc kiến nghị cấp có thẩm quyền giải quyết những vấn đề phát sinh; 

tiếp tục đổi mới tư duy, phương thức quản lý, điều hành bằng những việc làm cụ 

thể, thiết thực. 

- Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp theo Chương trình 

phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các Chương trình mục tiêu quốc gia. Tập 

trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản xuất, kinh doanh 

trên các lĩnh vực, giải quyết các điểm nghẽn trong thu hút đầu tư. Tập trung huy 
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động các nguồn lực; tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ triển 

khai thực hiện các dự án, công trình trọng điểm có tính kết nối, tạo động lực cho 

phát triển kinh tế - xã hội. 

- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị trong đầu tư và thực hiện các dự án; đẩy 

nhanh công tác GPMB để đảm bảo tiến độ các dự án nhất là các dự án trọng điểm; 

triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy mạnh tiến độ thực hiện, giải ngân 

kế hoạch vốn đầu tư công, các chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã 

hội, chương trình mục tiêu quốc gia ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 

2023; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo đảm các mục tiêu đề ra. 

- Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là triển khai 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 đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), bảo đảm đúng lộ 

trình, tiến độ đề ra; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, tăng cường ứng dụng 

công nghệ thông tin trong cung cấp các dịch vụ công; nâng cao chất lượng cung 

cấp dịch vụ công trực tuyến nhất là ở mức độ trực tuyến toàn trình. Đẩy mạnh 

thực hiện phương thức tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính 

qua dịch vụ bưu chính công ích. 

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, kịp thời khen thưởng 

hoặc đề xuất cấp có thẩm quyền có hình thức khen thưởng phù hợp để động viên, 

ghi nhận các tổ chức, cá nhân, lực lượng chức năng có thành tích nổi bật, xuất sắc 

và tinh thần phục vụ nhân dân, nhất là đối với những hành động, tấm gương, nghĩa 

cử cao đẹp, có tính lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng và xã hội. 

2. Phòng Tài chính và Kế hoạch: theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả về 

nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự 

toán ngân sách nhà nước năm 2023 của huyện để kịp thời báo cáo UBND tỉnh 

theo quy định.  

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng: theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung, 

nhu cầu hàng hóa, nhất là các mặt hàng thiết yếu; triển khai có hiệu quả, kịp thời 

các chính sách, quy định của nhà nước, tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

cho các doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh và xúc tiến thương mại. Đôn 

đốc đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án trên địa bàn theo quy hoạch đã 

được duyệt. 

4. Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện và Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp 

huyện chủ động theo dõi sát diễn biến thời tiết, tham mưu chỉ đạo, hướng dẫn các 

địa phương có phương án sản xuất phù hợp, đảm bảo công tác tưới tiêu nước và 

vật tư đầu vào, hoàn thành kế hoạch sản xuất vụ Xuân năm 2023. Quản lý chặt 

chẽ chất lượng vật tư nông nghiệp, nông sản; chủ động phòng trừ, kiểm soát tốt 

dịch bệnh trên vật nuôi và cây trồng. Thực hiện hiệu quả Kế hoạch Trồng cây, 

trồng rừng năm 2023.  

Tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm ngăn chặn và giảm thiểu 

khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định. Đôn đốc, 

hướng dẫn các địa phương tập trung xây dựng Nông thôn mới kiểu mẫu và chương 
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trình OCOP năm 2023 đảm bảo kế hoạch đã đề ra. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường tham mưu triển khai thực hiện quy 

hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt, đẩy mạnh giải phóng mặt bằng 

để triển khai các dự án theo kế hoạch, tăng cường công tác quản lý nhà nước về 

đất đai, môi trường, khoáng sản, tham gia góp ý vào dự thảo Luật Đất đai (sửa 

đổi) theo quy định. 

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

vị có liên quan theo dõi, nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ 

Tết tại các doanh nghiệp, các khu, cụm công nghiệp, đặc biệt là những doanh 

nghiệp sử dụng nhiều lao động; báo cáo UBND huyện có phương án hoặc đề nghị 

cấp có thẩm quyền hỗ trợ người lao động bị giảm sâu thu nhập, mất, thiếu việc 

làm theo quy định. 

7. Công an huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, địa phương 

tham mưu UBND huyện chỉ đạo, triển khai đảm bảo tốt an ninh chính trị, trật tự 

an toàn xã hội, bảo vệ tuyệt đối các mục tiêu, địa bàn trọng điểm, đặc biệt là an 

ninh, trật tự tại các lễ hội đầu Xuân. Tiếp tục triển khai đấu tranh, trấn áp các loại 

tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong 

dịp đầu Xuân như trộm cắp tài sản, gây rối trật tự công cộng,... Bảo đảm trật tự an 

toàn giao thông, kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, sử 

dụng ma túy khi điều kiển phương tiện giao thông, chạy xe quá tốc độ quy định. 

Đẩy mạnh công tác phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu 

dân cư, địa điểm tổ chức các lễ hội, nơi tập trung đông người. 

8. Ban Chỉ huy quân sự huyện chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương 

chỉ đạo, tổ chức thực hiện tốt công tác giao, nhận quân năm 2023 đảm bảo theo 

quy định.  

9. Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với Văn phòng HĐND&UBND huyện, 

Thanh tra huyện và các đơn vị liên quan tiếp tục tiến hành kiểm tra việc thực hiện 

cải cách hành chính, thực thi công vụ trong các cơ quan hành chính nhà nước, chú 

trọng việc kiểm tra đột xuất. 

10. Phòng Văn hóa và Thông tin huyện, Trung tâm Văn hóa - Thông tin và 

Thể thao huyện: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, 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 và 

phản bác các thông tin xấu độc, sai sự thật. 

11. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện, các tổ chức chính trị - xã hội 

và Đảng ủy các xã, thị trấn quan tâm chỉ đạo, phối hợp, tuyên truyền thực hiện 

các nội dung trên.  

12. Văn phòng HĐND&UBND huyện, phòng Tài chính - Kế hoạch huyện 

theo dõi, đôn đốc cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực hiện 

Chương trình công tác trọng tâm của UBND huyện năm 2023; Kế hoạch về nhiệm 

vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, Dự toán ngân 
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sách nhà nước năm 2023 và các nhiệm vụ UBND huyện đã giao.  

UBND huyện yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các 

xã, thị trấn đề cao trách nhiệm, nêu cao quyết tâm, nghiêm túc tổ chức triển khai 

thực hiện./. 

 
Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện uỷ; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Ủy ban MTTQ huyện; 

- Các Tổ chức chính trị - xã hội huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị trong huyện; 

- Đảng ủy, UBND các xã, thị trấn; 

- Trang TTĐT huyện; 

- Lưu: VT. 

 CHỦ TỊCH 

 

 
 

 

 

 

   Trần Văn Dương 
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