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   Kính gửi:  - UBND huyện, 

- Các Ban Đảng Huyện ủy, 

- Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện, 

- Các Chi bộ, Đảng bộ trực thuộc. 

 
    

Thực hiện Công văn số 3168-CV/TU ngày 27/10/2022 của Ban Thường vụ 

Tỉnh ủy về chỉ đạo triển khai hiệu quả Kết luận của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ 13; 

Thường trực Huyện ủy yêu cầu các Cấp ủy, tổ chức Đảng, chính quyền và cả hệ 

thống chính trị nỗ lực, quyết tâm chính trị cao hơn, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo 

triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, khắc phục có hiệu quả các khó khăn, 

hạn chế, phấn đấu hoàn thành mục tiêu Nghị quyết năm 2022 đã đề ra, đồng thời 

chuẩn bị tốt các điều kiện và tạo tiền đề triển khai nhiệm vụ năm 2023. Trong 

đó, yêu cầu tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt một số nội dung sau: 

 1. Tiếp tục bám sát, tập trung chỉ đạo triển khai có hiệu quả các chủ 

trương của của tỉnh, huyện về phát triển kinh tế-xã hội năm 2022. Tận dụng tốt 

mọi cơ hội, giảm thiểu các khó khăn, thách thức để đẩy nhanh phục hồi, tăng 

tốc phát triển kinh tế-xã hội.  

 2. Thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp phát triển nông, lâm, 

thủy sản, nhất là đẩy mạnh Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với phát 

triển nông nghiệp theo hướng công nghệ cao; nhân rộng mô hình sản xuất có 

hiệu quả... Chủ động có phương  án và triển khai hiệu quả phương án ứng phó 

khi mùa mưa bão sắp tới. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện Chương trình xây dựng 

nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao hiệu quả hoạt động kinh tế tập thể. 

 3. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thành, phê duyệt các đồ án quy hoạch; chuẩn 

bị tốt các điều kiện để triển khai hiệu quả, thuận lợi, đạt các mục tiêu, nhiệm 

vụ của các quy hoạch sau khi được phê duyệt. Đẩy mạnh chương trình kích 

cầu du lịch nội địa, du lịch cộng đồng; nâng cao chất lượng dịch vụ du lịch, 

thực hiện hiệu quả Chương trình “Người Việt Nam đi du lịch Việt Nam”. Thúc 

đẩy xúc tiến thương mại, mở rộng, đa dạng hóa thị trường xuất khẩu. Đẩy 

nhanh tiến độ thực hiện giải ngân vốn đầu tư công, nhất là đối với các công 

trình, dự án trọng điểm; phấn đấu đến cuối năm 2022  giải ngân đạt 100% kế 

hoạch được giao; kiên quyết xử lý trách nhiệm đối với các cơ  quan, đơn vị, cá 
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nhân để xảy ra chậm tiến độ hoặc giải ngân vốn đầu tư công không  bảo đảm kế 

hoạch. Tăng cường công tác quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản, môi 

trường. Đẩy nhanh tiến độ công tác đền bù, giải phóng mặt bằng phục vụ triển 

khai các dự án đầu tư trên địa bàn huyện. 

 Thực hiện đồng bộ các giải pháp thu ngân sách, chống thất thu; tiết 

kiệm chi thường xuyên, ưu tiên cho các nhiệm vụ quan trọng, cấp bách; khai 

thác nguồn thu từ đất đai, bán đấu giá đất. 

 4. Tăng cường năng lực chăm sóc sức khỏe Nhân dân và công tác phòng 

chống dịch. Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ nâng chất lượng giáo dục-đào tạo. 

Triển khai thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, 

chính sách đối với người có công và các hộ nghèo... Tăng cường kết nối cung-

cầu thị trường lao động, đào tạo nghề, liên kết đào tạo nghề; đẩy mạnh giải 

quyết việc làm và xuất khẩu lao động. 

 5. Tiếp tục nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước tập trung vào nhiệm vụ 

đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Tập trung chỉ đạo giải quyết đơn, 

thư, phản ánh của công dân, nhất là những vấn đề bức xúc, nổi cộm. Tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; nêu cao vai trò, trách nhiệm người đứng 

đầu; nâng cao chất lượng chuyên môn gắn với phát huy tinh thần trách nhiệm, 

nỗ lực, phấn đấu của từng cán bộ, đảng viên, công chức. 

 6. Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an 

ninh, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện tốt công tác chuẩn bị thực lực tuyển 

quân năm 2023. Làm tốt công tác phòng cháy chữa cháy, có biện pháp khắc 

phục, kiềm chế tai nạn giao thông. 

 7. Đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; tăng 

cường  nắm tình hình tư tưởng, dư luận của cán bộ, đảng viên và Nhân dân về 

những vấn đề nhạy cảm để kịp thời định hướng công tác tư tưởng. Tiếp tục tập 

trung quán  triệt, học tập, tuyên truyền, cụ thể hóa các nghị quyết, chỉ thị, kết 

luận của của Tỉnh ủy, Huyện ủy thành  các chương trình, kế hoạch cụ thể với 

quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đảm bảo có chất lượng, hiệu quả. 

 Đẩy mạnh thực hiện hiệu quả Kết luận 01-KL/TW của Bộ Chính trị về 

tiếp tục thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW và chuyên đề năm 2022; Kết luận 21-

KL/TW về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên 

quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư 

tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" và 

các quy định nêu gương của cán bộ, đảng viên, quy định những điều đảng viên 

không được làm đảm bảo thiết thực, hiệu quả phù hợp với tình hình của các 

địa phương, cơ quan, đơn vị. Đẩy mạnh phát triển đảng viên gắn với củng cố, 

xây dựng tổ chức cơ sở đảng.  

 8. Tăng cường phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; kiên quyết xử lý 
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nghiêm những hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong thực thi công vụ. Tiếp 

tục đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính 

quyền, các cơ quan trong hệ thống chính trị theo hướng sát việc, giao trách 

nhiệm cụ thể, có kiểm tra, giám sát để đánh giá kết quả.  

 9. Tiếp tục chỉ đạo nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác dân vận 

trong hệ thống chính trị theo các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân 

vận, dân tộc, tôn giáo; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên 

đối thoại, tiếp xúc, giải quyết kịp thời đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công 

dân; tăng cường công tác quản lý nhà nước trong công tác dân tộc, tôn giáo. 

Phát huy vai trò, nhiệm vụ giám sát, phản biện xã hội trong xây dựng Đảng, 

Chính quyền của Mặt trận, đoàn thể; đẩy mạnh thực hiện các phong trào thi 

đua yêu nước, phấn đấu hoàn thành các mục  tiêu, nhiệm vụ của năm 2022. 

 

Nơi nhận 

- Như trên, 

- Lưu VPHU. 

 

T/M BAN THƯỜNG VỤ 

  PHÓ BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

   Nguyễn Xuân Hùng 
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