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Kính gửi:  

-  Các Phòng, ban, ngành của huyện; 

-  UBND các xã, thị trấn.  

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định tại Kế hoạch số 30/KH-UBND 

ngày 28/02/2022 về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trong Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội tại Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của 

Chính phủ. 

Để nâng cao hiệu quả việc triển khai thực hiện Kế hoạch số 30/KH-UBND 

ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh phù hợp với tình hình thực tế của huyện. UBND 

huyện chỉ đạo như sau: 

1. Các phòng, ban, ngành của huyện, UBND các xã, thị trấn theo chức 

năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao tập trung thực hiện các nhiệm vụ: 

- Tổ chức quán triệt triển khai thực hiện quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả các 

nhiệm vụ, giải pháp đã nêu trong Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ, Kế hoạch 

số 30/KH-UBND ngày 28/02/2022 của UBND tỉnh. Chủ động xây dựng các nhiệm 

vụ, giải pháp cụ thể của ngành, lĩnh vực, địa phương quản lý nhằm phục hồi nhanh và 

phát triển kinh tế bền vững. 

- Tổ chức triển khai hiệu quả, nhất quán Chương trình phòng chống dịch 

Covid-19 trong các năm 2022-2023; sử dụng các biện pháp phòng chống dịch linh 

hoạt, hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động đến sản xuất kinh doanh; thực hiện các 

phương thức sản xuất, kinh doanh an toàn, thích ứng tốt với các diễn biến khác nhau 

của dịch nhằm duy trì thông suốt hoạt động sản xuất kinh doanh trong bối cảnh có 

dịch. 

- Về triển khai các dự án đầu tư công:  

+ UBND xã Mỹ Tân, xã Mỹ Phúc, xã Mỹ Hà, xã Mỹ Tiến, xã Mỹ Thuận, xã 

Mỹ Hưng (có dự án dự kiến cải tạo, nâng cấp Trạm y tế xã thuộc Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế - xã hội) khẩn trương phối hợp với các đơn vị có liên quan 

hoàn thiện các thủ tục đầu tư của các dự án theo đúng quy định của Luật Đầu tư công 

và pháp luật có liên quan; 

+ Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tháo gỡ kịp thời khó khăn, vướng 

mắc liên quan đến đất đai, tài nguyên; 

+ Đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công và thực hiện nghiệm thu, lập hồ sơ 

thanh toán ngay khi có khối lượng; 
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+ Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự án chậm giải ngân sang các 

dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn. Thường xuyên kiểm tra, giám sát, xử lý 

các điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công. Kiểm điểm trách nhiệm của tập thể, 

người đứng đầu, cá nhân có liên quan trong trường hợp không hoàn thành kế hoạch 

giải ngân theo tiến độ đề ra. Kiên quyết chống trì trệ, xử lý nghiêm các trường hợp 

tiêu cực trong đầu tư công; 

+ Thực hiện đấu thầu qua mạng theo quy định, bảo đảm công khai, minh bạch, 

lựa chọn nhà thầu đủ năng lực. Xử lý nghiêm các trường hợp nhà thầu vi phạm tiến 

độ, chất lượng hợp đồng. 

- Thủ trưởng các Phòng, ban, ngành, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn chịu trách 

nhiệm toàn diện trước UBND huyện về kết quả đôn đốc, kiểm tra, tổ chức thực hiện 

giải ngân vốn đầu tư công của cơ quan, địa phương mình; Phân công cụ thể lãnh đạo 

cơ quan, đơn vị trực tiếp phụ trách, chỉ đạo việc giải ngân, thường xuyên kiểm tra 

tiến độ tại thực địa, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án. 

- Đề cao trách nhiệm, nhất là trách nhiệm người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ 

đạo tổ chức, triển khai thực hiện các nội dung, chính sách quy định tại Nghị quyết số 

11/NQ-CP của Chính phủ. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức, viên 

chức, người lao động thuộc phạm vi quản lý triển khai thực hiện; Thực hiện tốt công 

tác hướng dẫn, tuyên truyền, vận động cộng đồng doanh nghiệp và nhân dân về nội 

dung các cơ chế, chính sách, giải pháp tại Nghị quyết số 11/NQ-CP của Chính phủ; 

Tuyệt đối không gây khó khăn, phiền hà, tiêu cực đối với người dân, doanh nghiệp; 

Chủ động phối hợp với các Phòng, ban, ngành, cơ quan liên quan xử lý những vướng 

mắc phát sinh. Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra đối với doanh nghiệp 

theo hướng tinh gọn, không để tình trạng chồng chéo, trùng lặp để giảm thiểu phiền 

hà cho doanh nghiệp. Thường xuyên giám sát, kiểm tra, đôn đốc, có biện pháp xử lý 

nghiêm khắc đối với tập thể, cá nhân gây khó khăn, nhũng nhiễu người dân và doanh 

nghiệp, trì trệ, thiếu trách nhiệm trong thực thi công vụ. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch: 

- Rà soát, tổng hợp danh mục dự án dự kiến bố trí từ nguồn Chương trình phục 

hồi và phát triển kinh tế -xã hội và đề xuất bổ sung kế hoạch đầu tư công hàng năm 

(phần ngân sách huyện phải đảm bảo). Tham mưu cho UBND huyện triển khai các 

thủ tục đầu tư của dự án thuộc Chương trình đảm bảo theo đúng quy định. 

- Tham mưu UBND huyện về việc bố trí nguồn vốn thực hiện các dự án thuộc 

Chương trình theo khả năng cân đối đảm bảo đúng quy định của Luật Đầu tư công, 

Luật Ngân sách nhà nước và các quy định liên quan. 

- Tham mưu UBND huyện đôn đốc, đẩy nhanh tiến độ thi công và giải ngân 

vốn đầu tư công thuộc Chương trình; Rà soát, điều chuyển kế hoạch vốn giữa các dự 

án chậm giải ngân sang các dự án có tiến độ giải ngân tốt, còn thiếu vốn theo đúng 

quy định. 
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- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan tham mưu cho UBND huyện chỉ 

đạo việc giải ngân Kế hoạch vốn đầu tư công hàng năm, thường xuyên kiểm tra tiến 

độ giải ngân, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đối với từng dự án. 

- Quản lý và sử dụng chặt chẽ, hiệu quả ngân sách nhà nước. Triệt để tiết kiệm 

các khoản chi ngân sách, nhất là chi thường xuyên, chi sự nghiệp có tính chất đầu tư; 

tăng cường công tác kiểm soát chi, bảo đảm chi đúng, chi đủ, có hiệu quả; thực hiện 

tốt chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Kiên quyết cắt giảm những 

khoản chi thường xuyên ngân sách đã được giao trong dự toán đầu năm, nhưng chưa 

thực hiện phân bổ theo quy định. 

3. Chi Cục Thuế khu vực Thành phố Nam Định - Mỹ Lộc: Phối hợp với các 

đơn vị liên quan triển khai thực hiện kịp thời các chính sách miễn, giảm, giãn thuế và 

các khoản thu ngân sách theo quy định; đồng thời tăng cường quản lý chống thất thu, 

nợ đọng thuế, chuyển giá, trốn thuế, gian lận thương mại, phấn đấu tăng thu ngân 

sách nhà nước. 

4. Phòng Kinh tế - Hạ tầng: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan triển khai kịp thời các chính 

sách, quy định của Nhà nước nhằm tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho các doanh 

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

- Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị trường, chủ động có phương án đảm bảo 

nguồn cung các mặt hàng thiết yếu để đáp ứng đầy đủ, kịp thời nhu cầu của người 

dân, doanh nghiệp không để xảy ra tình trạng thiếu hàng, gián đoạn nguồn hàng gây 

tăng giá đột biến để hỗ trợ cho giai đoạn phục hồi và phát triển kinh tế. 

5. Phòng Y tế: 

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức thực hiệu quả, kịp thời 

Chương trình phòng chống dịch Covid-19 trong 2 năm 2022-2023; tiếp tục triển khai 

thực hiện các biện pháp y tế, an toàn, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương 

bảo đảm an toàn dịch bệnh theo hướng dẫn của Bộ Y tế, của UBND tỉnh, các Sở, 

ngành liên quan. 

- Phối hợp với Trung tâm y tế huyện tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả 

phục vụ của hệ thống y tế cơ sở; tăng cường năng lực y tế dự phòng, trung tâm kiểm 

soát bệnh tật; nâng cao năng lực phòng, chống dịch bệnh của các cơ sở y tế từ huyện 

đến xã. 

6. Phòng Lao động - Thương binh & Xã hội: Tổng kết, đánh giá các chính 

sách hỗ trợ người dân, người lao động bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19. Tham 

mưu triển khai kịp thời các chính sách hỗ trợ cho người dân, người lao động bị ảnh 

hưởng bởi dịch bệnh Covid-19; các chính sách hỗ trợ cho người sử dụng lao động 

vay trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động theo đúng 

chỉ đạo của Chính phủ và hướng dẫn của các Bộ, ngành trung ương, UBND tỉnh, 

huyện. 

7. Phòng Tài nguyên - Môi trường: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên 

quan tham mưu cho UBND huyện các cơ chế, chính sách theo lĩnh vực ngành phụ 
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trách trong công tác giải phóng mặt bằng thuộc thẩm quyền của UBND huyện đảm 

bảo tiến độ và đúng các quy định của pháp luật hiện hành. 

8. Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Phối hợp với xã Mỹ Tân, xã 

Mỹ Phúc, xã Mỹ Hà, xã Mỹ Tiến, xã Mỹ Thuận, xã Mỹ Hưng và các đơn vị liên quan 

tham mưu cho UBND huyện tập trung hoàn thành các thủ tục đầu tư và tổ chức triển 

khai thực hiện các dự án trong Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội 

thuộc lĩnh vực quản lý đảm bảo tiến độ và theo đúng quy định. 

9. Phòng Văn hóa - Thông tin: Chủ trì phối hợp với các đơn vị liên quan đảm 

bảo công tác quản lý lễ hội trên địa bàn huyện, khi có kế hoạch mở cửa các ngành 

dịch vụ giải trí, văn hóa, thể thao, nghệ thuật,…của UBND tỉnh tham mưu UBND 

huyện triển khai thực hiện. 

10. Trung tâm Văn hóa - TT & TT: 

- Thông tin, tuyên truyền trên hệ thống thông tin cơ sở những kết quả đã đạt 

được trên tất cả các lĩnh vực như kinh tế - xã hội, về phòng, chống dịch, hỗ trợ y tế, 

chính sách an sinh xã hội, chính sách của Đảng, Nhà nước hỗ trợ kịp thời, hiệu quả 

cho người dân, doanh nghiệp; Phổ biến, giáo dục ý thức, kiến thức và kỹ năng phòng 

vệ của người dân trước thiên tai, dịch bệnh; Thực hiện cung cấp thông tin, kỹ năng, 

dịch vụ khám, chữa bệnh và y tế dự phòng, trong đó có dịch bệnh Covid-19 cho 

người dân; Kêu gọi tinh thần tương thân, tương ái, giúp đỡ lẫn nhau; Biểu dương, 

khích lệ kịp thời các tấm gương tốt, điển hình, cách làm hay, tạo sự đồng thuận trong 

xã hội, củng cố niềm tin của nhân dân. 

- Phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy chỉ đạo thông tin toàn diện về tình 

hình phòng, chống dịch bệnh, kinh tế - xã hội trên các kênh thông tin của huyện; kịp 

thời ngăn chặn, phản bác, xử lý nghiêm các thông tin xấu độc, sai sự thật, kích động, 

gây tác động tiêu cực, cản trở công tác phòng, chống dịch, phục hồi và phát triển kinh 

tế - xã hội. 

- Chủ động, tích cực hơn nữa để thông tin đầy đủ, kịp thời, khách quan về các 

chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, kết quả thực hiện Chương trình phục hồi 

và phát triển kinh tế - xã hội và các vấn đề được dư luận, xã hội quan tâm nhằm tạo 

sự đồng thuận trong xã hội. 

11. Phòng Giáo dục và Đào tạo: Chủ trì, phối hợp với Phòng Y tế, UBND các 

xã, thị trấn và các đơn vị liên quan triển khai thực hiện tốt các quy định, quy trình mở 

cửa trường học an toàn, khoa học, phù hợp, hiệu quả theo đúng hướng dẫn của Bộ 

Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế, của UBND tỉnh và các Sở ngành liên quan. 

 12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể nhân dân trong 

huyện: Thường xuyên phối hợp với các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn 

làm tốt công tác tư tưởng thông qua việc tuyên truyền, vận động để củng cố khối Đại 

đoàn kết toàn dân tộc, tạo đồng thuận cao, tin tưởng và tích cực tham gia thực hiện 

các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước, góp phần thực hiện thắng lợi các 

mục tiêu, nhiệm vụ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội của Chính 

phủ, Kế hoạch của UBND tỉnh, sự chỉ đạo của UBND huyện đã đề ra. 
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 13. Các Phòng, ban, ngành, UBND các xã, thị trấn: Tập trung triển khai 

thực hiện các nội dung được giao. Định kỳ trước ngày 10 tháng 8 năm 2022, tháng 

8 năm 2023 và ngày 10 tháng 4 năm 2024 có báo cáo đánh giá kết quả thực hiện 

các nội dung được chỉ đạo thuộc ngành, lĩnh vực quản lý gửi Phòng Tài chính - Kế 

hoạch để tổng hợp, tham mưu báo cáo cho UBND huyện gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư 

tỉnh Nam Định. Thường xuyên rà soát, chủ động phát hiện, tháo gỡ kịp thời các khó 

khăn, vướng mắc phát sinh; những vấn đề vượt thẩm quyền, báo cáo, đề xuất biện 

pháp giải quyết. 

 14. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch: Chủ trì, phối hợp với Văn phòng 

HĐND-UBND huyện theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả thực hiện, định kỳ trước 

ngày 15 tháng 8 năm 2022, tháng 8 năm 2023 và ngày 15 tháng 4 năm 2024 tham 

mưu báo cáo cho UBND huyện gửi Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Nam Định theo quy 

định./.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 

- Thường trực HU-HĐND huyện; (để B/c) 

- Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Mỹ Lộc; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Đảng ủy các xã, thị trấn; 

- Cổng thông tin điện tử của huyện;  

- Lưu: VT. 

 TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phạm Văn Long 
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