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THÔNG BÁO 

Kết luận của Đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị triển khai nhiệm 

vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 

 

Ngày 16/01/2023, UBND huyện tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ 

trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 do đồng chí Chủ tịch UBND 

huyện chủ trì. Sau khi nghe Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị; Chủ tịch UBND 

các xã, thị trấn báo cáo và ý kiến của các đại biểu tham dự hội nghị, đồng chí 

Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Lĩnh vực Nông nghiệp 

Các đơn vị tập trung công tác gieo cấy lúa vụ Xuân năm 2023 đảm bảo 

trong khung thời vụ theo đúng thời gian hướng dẫn của phòng Nông nghiệp và 

PTNT huyện, đặc biệt là đối với các xã, thị trấn khu vực miền hạ và các vùng 

trũng, thấp, khó khăn về công tác tưới tiêu, làm đất. 

Các xã, thị trấn tiến hành rà soát lại các tiêu chí xây dựng NTM kiểu mẫu 

giai đoạn 2021-2025, báo cáo về UBND huyện chậm nhất ngày 15/02/2023 (qua 

Phòng NN&PTNT huyện). 

2. Lĩnh vực Lao động, Thương binh và Xã hội  

Tập trung triển khai thực hiện công tác thăm tặng quà Tết cho các đối 

tượng theo quy định đảm bảo đúng thời gian theo kế hoạch. 

Các xã, thị trấn tổ chức mừng thọ cho người cao tuổi theo hình thức tập 

trung tại UBND xã, thị trấn. 

3. Lĩnh vực Công nghiệp - TTCN - XDCB, GTVT 

Tiến hành rà soát, kiểm tra an toàn giao thông trên các tuyến đường, đặc 

biệt là các bến khách ngang sông. 

Tiếp tục nắm bắt tình hình, chỉ đạo, động viên các doanh nghiệp, cơ sở 

sản xuất kinh doanh khắc phục khó khăn, đảm bảo sản xuất kinh doanh, cung 

ứng hàng hóa thiết yếu, không để xảy ra tình trạng khan hiếm hàng, phục vụ nhu 

cầu tiêu dùng của nhân dân.  

Đôn đốc các nhà thầu xây dựng, thi công đảm bảo chất lượng, tiến độ thi 

công, an toàn. Kiểm tra các biển báo, cảnh báo tại các công trường xây dựng. 

4. Lĩnh vực Y tế  

Phòng Y tế phối hợp với Đội quản lý thị trường, Phòng Kinh tế và Hạ 

tầng triển khai kiểm tra, giám sát tại các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng tiêu 

dùng trên địa bàn huyện.  

Trung tâm Y tế phân công trực Tết đảm bảo công tác khám chữa bệnh dịp 

Tết Nguyên đán. 
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5. Lĩnh vực Văn hóa - Thông tin 

 Tăng cường tuyên truyền các hoạt động, đôn đốc các đơn vị triển khai 

trang trí khánh tiết dịp Tết Nguyên đán 2023. Có kế hoạch tuyên truyền công tác 

tổ chức các Hội, Chợ Xuân trên Đài phát thanh và Cổng thông tin điện tử của 

huyện.  

6. Công tác giao, nhận quân năm 2023 

Ban chỉ huy Quân sự huyện và các xã, thị trấn tăng cường quản lý chặt 

chẽ các đối tượng thanh niên đủ điều kiện sẵn sàng nhập ngũ; Chuẩn bị các điều 

kiện tổ chức Lễ giao nhận quân năm 2023 đảm bảo trang trọng, an toàn, đúng 

theo quy định. 

 7. Công tác đảm bảo an ninh trật tự  

Công an huyện đảm bảo ATGT, ANTT trong dịp nghỉ tết, đặc biệt Lễ 

giao nhận quân và Chợ Xuân tại thị trấn Liễu Đề. Tăng cường công tác đấu 

tranh phòng chống tội phạm; tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm giao thông.  

8. Lĩnh vực Tài nguyên và Môi trường 

Các xã, thị trấn tăng cường đảm bảo vệ sinh môi trường, cảnh quan sáng - 

xanh- sạch- đẹp tại trụ sở, khu trung tâm, khu dân cư trong dịp Tết Nguyên đán. 

Các đơn vị rà soát lại hợp đồng cho thuê đất công, báo cáo về UBND 

huyện (qua Phòng Tài nguyên và Môi trường). 

9. Phân công trực Tết và chế độ báo cáo 

Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn phân công lãnh đạo và cán bộ 

trực Tết theo quy định. Gửi lịch trực về UBND huyện qua Văn phòng 

HĐND&UBND huyện chậm nhất ngày 17/01/2023 để tổng hợp. 

Các đơn vị báo cáo theo quy định tại Công văn số 20/UBND-VP ngày 

11/01/2023 của UBND huyện. Phòng Kinh tế và Hạ tầng tham mưu cho UBND 

huyện báo cáo về tình hình ATGT để báo cáo UBND tỉnh trong dịp Tết Nguyên 

đán. 

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

ngành đoàn thể; Chủ tịch UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ 

chức triển khai thực hiện nghiêm các nội dung thông báo này./. 
 

Nơi nhận:  
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện;  

- Lãnh đạo UBND huyện; 
- Các cơ quan, đơn vị, đoàn thể; 

- UBND các xã, TT; 

- Cổng TTĐT huyện; 

- Lưu: VT.  
 

 

TL.CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

Nguyễn Xuân Liễm 
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