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THÔNG BÁO  

Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp  

thường kỳ tháng 6 năm 2022 

 

Ngày 22/6/2022, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 6 năm 

2022 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Chủ tịch UBND huyện. 

Dự họp có đại diện lãnh đạo: Thường trực Huyện ủy, Thường trực HĐND 

huyện, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Ủy ban Mặt trận tổ 

quốc huyện và các đoàn thể huyện; các đồng chí Ủy viên UBND huyện; Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện; đại diện lãnh 

đạo các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện và Chủ tịch UBND các xã, 

thị trấn.  

Sau khi nghe báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm 2022; nhiệm vụ trọng tâm 6 

tháng cuối năm 2022 và ý kiến thảo luận của các đại biểu. Đồng chí Chủ tịch 

UBND huyện kết luận: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Trong 6 tháng đầu năm 2022, các cấp, các ngành trên địa bàn huyện đã 

tập trung triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm 

bảo quốc phòng - an ninh. Thực hiện tốt các biện pháp đảm bảo cho người dân 

đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022 an toàn, lành mạnh; triển khai thực 

hiện nghiêm túc, hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo đúng 

tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh; các chỉ tiêu về nông nghiệp cơ bản 

đạt kế hoạch đề ra, các mô hình sản xuất nông nghiệp được triển khai tích cực; 

dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi cơ bản được kiểm soát; giá cả thị trường cơ 

bản ổn định, hàng hóa lưu thông tốt, đáp ứng nhu cầu sản xuất, tiêu dùng của 

Nhân dân; thu, chi ngân sách được thực hiện theo đúng Luật Ngân sách nhà 

nước; các đơn vị trường học đảm bảo duy trì kế hoạch dạy và học theo chương 

trình; công tác chăm lo cho các đối tượng chính sách và an sinh xã hội được 

quan tâm thực hiện và giải quyết kịp thời; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của 

công dân, phòng chống tham nhũng được tập trung chỉ đạo thực hiện; an ninh 

trật tự, an toàn xã hội được duy trì ổn định, giữ vững. 

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được vẫn còn những tồn tại, hạn 

chế nhất định như: Công tác trồng rừng, trồng Chè, cây ăn quả còn chậm so với 

kế hoạch; việc triển khai thực hiện xây dựng xã, bản NTM nâng cao gắn với phát 
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triển du lịch còn chậm, kết quả chưa rõ nét. Tỷ lệ một số tiêu chí trong xây dựng 

NTM đạt thấp; một số tiêu chí xã, huyện NTM không đạt so với bộ tiêu chí mới. 

Công tác thu ngân sách, giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp so với kế hoạch, nợ 

đọng thuế còn cao. Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép ở một số thời điểm 

vẫn còn xảy ra. Tiến độ giải phóng mặt bằng một số công trình còn chậm, còn 

nhiều khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện. Công tác huy động học 

sinh ra lớp, nâng cao tỷ lệ chuyên cần, duy trì số lượng có thời điểm, có xã còn 

khó khăn. Tình hình đơn thư khiếu kiện còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp. 

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 6 THÁNG CUỐI NĂM 2022 

1. Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn rà soát tất cả các chỉ tiêu 

phát triển kinh tế, xã hội năm 2022 do ngành, đơn vị thực hiện và tham mưu 

thực hiện; đặc biệt là các chỉ tiêu đến thời điểm hiện tại đạt thấp hoặc thực hiện 

chậm. Tham mưu UBND huyện giải pháp cụ thể để thực hiện các chỉ tiêu trong 

6 tháng cuối năm theo lộ trình từng tháng để hoàn thành và vượt mức chỉ tiêu kế 

hoạch giao. 

2. Các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tiếp tục đẩy mạnh việc 

nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện Nghị quyết 

Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025 và các Nghị quyết, Chỉ thị, Đề án, 

Kế hoạch... của Tỉnh ủy, Huyện uỷ. Tổ chức hoặc tham mưu tổ chức sơ kết, tổng 

kết, rà soát, bổ sung, điều chỉnh các chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp trong chương 

trình, kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp đảm bảo 

cụ thể, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.    

3. Lĩnh vực Nông lâm nghiệp 

- Tuyên truyền, hướng dẫn, đôn đốc Nhân dân thực hiện các chỉ tiêu sản xuất 

vụ Mùa, Thu Đông; phòng trừ sâu bệnh hại lúa Mùa và các cây màu khác. Triển 

khai sản xuất vụ Đông Xuân năm 2022-2023 đảm bảo đúng theo lịch thời vụ. 

- Chỉ đạo, đôn đốc Nhân dân thực hiện chăm sóc Chè, Quế, Mắc ca; đẩy 

nhanh tiến độ trồng rừng thay thế, trồng Quế hoàn thành chậm nhất trước ngày 

31/7/2022, hoàn thành kế hoạch trồng cây gỗ lớn chậm nhất trước ngày 

20/8/2022, trồng Chè chậm nhất trước ngày 31/7/2022. Tổ chức rà soát lập quy 

hoạch vùng trồng Chè năm 2023. 

- Đôn đốc các Doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ làm đất trồng Mắc ca đảm 

bảo về kỹ thuật, diện tích và mùa vụ trồng; vận động Nhân dân triển khai trồng 

Mắc ca xen Chè. 

- Giao Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp và UBND các xã, thị trấn tăng 

cường phối hợp với các Công ty, Doanh nghiệp, HTX trong phát triển trồng cây 

ăn quả; vận động Nhân dân, các Doanh nghiệp, HTX tiếp tục mở rộng vùng cây 

ăn quả; tập trung lãnh đạo, thực hiện hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch giao về trồng 
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cây ăn quả; thường xuyên kiểm tra, hướng dẫn Nhân dân chăm sóc diện tích cây 

ăn quả đã trồng. 

- Giao Phòng nông nghiệp và Phát triển nông thôn:  

+ Tham mưu UBND huyện tổ chức cuộc họp chuyên đề rà soát đánh giá các 

tiêu chí xã, huyện Nông thôn mới theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 

08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn 

mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025 và Quyết định số 320/QĐ-TTg ngày 

08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về bộ tiêu chí quốc gia về huyện nông 

thôn mới, xong trước ngày 31/7/2022. 

+ Tham mưu UBND huyện tổ chức các Hội nghị: Tổng kết công tác nông 

nghiệp - nông thôn mới năm 2022, triển khai nhiệm vụ sản xuất vụ Đông Xuân 

và công tác PCCCR mùa khô năm 2022-2023, kế hoạch xây dựng NTM năm 

2023 trong quý IV nămm 2022; Đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 

02-NQ/HU về chương trình phát triển nông nghiệp hàng hóa tập trung gắn với 

chế biến, tiêu thụ sản phẩm huyện Tân Uyên giai đoạn 2020-2025 (trong quý III 

năm 2022) . 

 - Giao Ban Quản lý rừng phòng hộ triển khai thực hiện việc trồng, chăm 

sóc chè cổ thụ ở xã Mường Khoa gắn với phát triển du lịch theo kế hoạch, thực 

hiện xong trước ngày 30/8/2022. Phối hợp với UBND các xã, thị trấn và các cơ 

quan, đơn vị liên quan giải quyết nghiêm các trường hợp xâm lấn đất rừng 

phòng hộ. 

- Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn huyện, xã tăng 

cường kiểm tra, nắm chắc địa bàn, chủ động các phương án phòng chống, khắc 

phục hậu quả thiên tai; rà soát, chủ động sơ tán khẩn cấp người dân ở vùng nguy 

hiểm, vùng có nguy cơ sạt lở, đảm bảo tuyệt đối an toàn cho người dân. 

3. Xây dựng cơ bản, giao thông; thu hút đầu tư 

- Thường xuyên nắm bắt tình hình, rà soát tháo gỡ khó khăn, vướng mắc 

trong quá trình triển khai thực hiện các dự án đảm bảo tiến độ và phát huy hiệu 

quả công trình sau đầu tư; quản lý chặt chẽ chất lượng các công trình xây dựng 

trên địa bàn. Tiếp tục kiểm tra việc thực hiện các quy định của pháp luật về công 

tác quy hoạch xây dựng, cấp phép xây dựng; kiểm tra quản lý quy hoạch, hạ 

tầng kỹ thuật, trật tự đô thị theo đúng quy định của pháp luật; có biện pháp xử lý 

nghiêm những trường hợp vi phạm trong lĩnh vực quy hoạch, xây dựng, đất 

đai...Các chủ đầu tư chỉ đạo, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi 

công các công trình trọng điểm đảm bảo hoàn thành theo đúng thời gian, kế hoạch 

đã đề ra.  

- Tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp; thường xuyên gặp gỡ, khuyến 

khích doanh nghiệp sớm triển khai các dự án đầu tư, mở rộng, chuyển đổi hình 

thức đầu tư; kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho doanh nghiệp, nhà 

đầu tư, nhất là về thủ tục, hồ sơ, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án. 
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- Tiếp tục triển khai theo dõi công tác duy tu, bảo dưỡng thường xuyên các 

tuyến đường; rà soát, khắc phục những tuyến đường hư hỏng trên địa bàn huyện 

để đảm bao an toàn giao thông trên địa bàn huyện, nhất là trong mùa mưa. Đôn 

đốc UBND các xã, thị trấn triển khai công tác đảm bảo TTATGT, duy tu bảo 

dưỡng nhỏ các tuyến đường phân cấp quản lý, đặc biệt trong mùa mưa bão. 

4. Thương mại; tài chính, ngân sách  

- Khai thác thông tin về thị trường, tuyên truyền tham gia các hội chợ, 

chương trình xúc tiến thương mại trong nước tới các tổ chức, cá nhân, Doanh 

nghiệp trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến tình hình lưu thông hàng 

hóa tại các cửa khẩu đến các doanh nghiệp, HTX có hoạt động xuất nhập khẩu 

trên địa bàn. Tập trung thúc đẩy xuất khẩu sản phẩm Chè của huyện sang các thị 

trường tiềm năng. 

- Phòng Tài chính - Kế hoạch, Chi cục Thuế khu vực Than Uyên - Tân 

Uyên phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai các giải pháp cụ thể 

nhằm đẩy mạnh thu ngân sách trên địa bàn. Có giải pháp cụ thể để thu hồi nợ 

đọng thuế của các Doanh nghiệp, Hợp tác xã. Phấn đấu hoàn thành và vượt mức 

dự toán thu ngân sách theo kế hoạch. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch tổng hợp 

sắc thuế hằng tuần báo cáo UBND huyện, kiểm tra thuế các cơ quan, đơn vị, 

doanh nghiệp, nhất là các công trình thuỷ điện trên địa bàn.   

- Chỉ đạo các chủ đầu tư, đơn vị điều hành dự án triển khai thực hiện và 

giải ngân các dự án tiếp chi, dự án khởi công mới năm 2022 đảm bảo kế hoạch. 

Đẩy nhanh quyết toán dự án hoàn thành cấp huyện, cấp xã. 

- Tập trung quản lý chặt chẽ, hiệu quả các khoản chi đảm bảo đúng theo 

quy định; thực hiện tiết kiệm các khoản chi không cần thiết theo chỉ đạo của 

Trung ương, của tỉnh.  

5.  Quản lý đất đai; khoáng sản 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án, UBND các xã, thị trấn khi 

thực hiện dự án có thu hồi, giao đất bàn giao hồ sơ, tài liệu kịp thời cho Chi nhánh 

Văn phòng đất đai huyện để cập nhật, chỉnh lý hồ sơ địa chính theo quy định. 

- Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Uỷ ban Mặt trận tổ quốc và các 

đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện 

tốt công tác GPMB các dự án; tạo sự đồng thuận, tin tưởng, ủng hộ của Nhân dân 

trong vùng dự án, sớm bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư để thực hiện dự án 

đảm bảo đúng tiến độ. 

- Triển khai quyết liệt việc đấu giá đất để tăng thu ngân sách; tổ chức 

đấu giá ngay đối với những thửa đất đã được UBND tỉnh phê duyệt phương 

án và giá khởi điểm.  
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- Các Tổ công tác tăng cường kiểm tra khai thác cát sỏi, khoáng sản trên 

địa bàn, kịp thời phát hiện và xử lý hoặc tham mưu xử lý nghiêm các đối tượng 

khai thác trái phép theo quy định của pháp luật. 

6. Giáo dục đào tạo 

- Chuẩn bị tốt và phối hợp tổ chức thành công kỳ thi tốt nghiệp THPT 

quốc gia năm 2022 đảm bảo an toàn, đúng quy chế. Tăng cường công tác phối 

hợp giữa các đơn vị nhà trường, các tổ chức chính trị - xã hội và UBND các xã, 

thị trấn thực hiện tuyển sinh các cấp học đảm bảo đúng chỉ tiêu kế hoạch giao, 

đặc biệt là tuyển sinh THPT và các trường nghề. 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với các nhà trường tăng 

cường quản lý cơ sở vật chất các đơn vị trường học; thường xuyên kiểm tra 

phòng, lớp học các điểm trường, đặc biệt là những khu vực nguy cơ sạt lở cao; 

có phương án khắc phục kịp thời phòng lớp học hư hỏng, sụt sạt,… đảm bảo an 

toàn cho học sinh vào năm học mới 2022-2023. 

- Giao các trường THPT Tân Uyên, PDTNT huyện, Trung tâm GDNN-

GDTX huyện nâng cao chất lượng kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022. Tổ 

chức ôn luyện cho học sinh đảm bảo chất lượng, chăm sóc tốt học sinh trong 

thời gian ôn thi và trong khi thi; có phương án đảm bảo an toàn cho thí sinh 

khi mưa lũ xảy ra. 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với phòng Nội vụ xét nâng hạng 

cho giáo viên; xây dựng phương án tổ chức tuyển dụng viên chức ngành giáo 

dục năm 2022; bổ nhiệm lại, điều động bổ nhiệm cán bộ quản lý, điều động giáo 

viên, nhân viên các đơn vị trường đảm bảo đúng quy trình, quy định. Phối hợp 

với Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức bồi dưỡng chính trị cho CBQL, giáo viên, 

nhân viên hè 2022. 

- Tham mưu UBND huyện tổ chức các Hội nghị: Tổng kết năm học 2021-

2022; triển khai nhiệm vụ, giải pháp năm học 2022-2022; Tổng kết công tác 

PCGD, Khuyến học, phân luồng năm 2022. 

7. Công tác xã hội, giảm nghèo 

Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội tiếp tục tham mưu UBND 

huyện chỉ đạo thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, tăng cường kiểm tra, 

giám sát đảm bảo chi trả đầy đủ, đúng đối tượng. Tham mưu UBND huyện xây 

dựng kế hoạch thăm hỏi, tặng quà các gia đình chính sách, người có công với 

cách mạng trên địa bàn, nhân ngày Thương binh - Liệt sỹ (27/7/2022). Phối hợp 

với Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn thực hiện quyết liệt các chỉ tiêu về xuất 

khẩu lao động; đào tạo nghề cho lao động nông thôn. 
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8. Công tác văn hóa, thông tin 

- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”.  

- Giao phòng Văn hoá và Thông tin rà soát tổng hợp các nhà văn hoá bản 

cần sửa chữa, nâng cấp, mở rộng; tham mưu UBND huyện đề nghị UBND tỉnh đầu 

tư, nâng cấp, mở rộng, xây mới nhà văn hoá bản, tổ dân phố trên địa bàn huyện. 

- Tham mưu UBND huyện xây dựng kế hoạch tổ chức các cuộc thi ẩm 

thực trên địa bàn huyện gắn với phát triển du lịch phù hợp với tình hình thực tế 

của từng xã, thị trấn, trình UBND huyện trước ngày 31/7/2022.  

9. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân  

- Tiếp tục duy trì, nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức 

khoẻ Nhân dân. Chủ động phòng, chống dịch bệnh, tiếp tục thực hiện tốt các 

biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19; tiếp tục chỉ đạo kiểm tra công tác 

đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm.  

- Tăng cường kiểm tra các cơ sở hành nghề y dược tư nhân trên địa bàn 

huyện. Xử lý nghiêm các trường hợp kinh doanh hành nghề y dược tư nhân vi 

phạm theo quy định của pháp luật. 

- Trung tâm Y tế huyện phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đẩy 

mạnh công tác tiêm phòng Vắc xin Covid -19, yêu cầu các đối tượng tiêm phòng 

thực hiện nghiêm theo kế hoạch. 

- Uỷ ban nhân dân các xã, thị trấn phối hợp với các cơ quan, đoàn thể 

tuyên truyền Nhân dân trong việc mua thẻ BHYT để hưởng các chính sách ưu 

đãi về khám chữa bệnh.  

10. Công tác nội vụ 

- Tiếp tục kiện toàn tổ chức các cơ quan, đơn vị sự nghiệp, cán bộ quản lý 

các đơn vị trường học, UBND các xã, thị trấn; thực hiện các chế độ, chính sách 

cho cán bộ, công chức, viên chức đảm bảo kịp thời, đúng quy định.  

- Phòng Nội vụ chủ trì, phối hợp với phòng Giáo dục và Đào tạo tham 

mưu UBND huyện thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động bổ 

nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị trường; thực hiện điều động giáo viên, nhân 

viên trường học năm học 2022-2023, hoàn thành trước ngày 31/7/2022. 

- Tập trung thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ cải cách hành chính, đặc biệt 

là nâng cao chỉ số đánh giá sự hài lòng của người dân. Tham mưu UBND huyện 

văn bản đề nghị Sở Tài nguyên và Môi trường chấn chỉnh tinh thần, thái độ làm 

việc của viên chức Văn phòng Đăng ký đất đai, trình UBND huyện trước ngày 

10/7/2022. Kiểm tra công tác CCHC 02 phòng, ban; 05 xã thị trấn trong Quý IV 

năm 2022. 
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- Tham mưu công tác nhân sự, ổn định, kiện toàn tổ chức các cơ quan, 

đơn vị sự nghiệp, viên chức quản lý các đơn vị trường học: Trưởng ban Quản lý 

rừng phòng hộ, Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX huyện, Phó Giám đốc 

Trung tâm Dịch vụ nông nghiệp huyện, hoàn thành trước ngày 31/7/2022. 

- Tiếp tục thực hiện công tác tuyển dụng công chức Địa chính, Nông 

nghiệp, Xây dựng và Môi trường tại các xã: Tà Mít, Nậm Cần, Nậm Sỏ, hoàn 

thành xong trước ngày 30/8/2022. Tham mưu kiện toàn chức danh Chỉ huy 

trưởng xã Phúc Khoa, Phó Chỉ huy trưởng xã Nậm Cần.  

- Thực hiện tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo; viên chức 

sự nghiệp khác hoàn thành xong trước ngày 30/9/2022. 

- Thực hiện việc xếp lương và bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với 

viên chức các đơn vị sự nghiệp công lập, hoàn thành xong trước ngày 

30/8/2022. 

- Thực hiện việc chuyển đổi vị trí công tác theo quy định tại Nghị định số 

59/2019/NĐ-CP năm 2022, hoàn thành xong trước ngày 30/10/2022. 

- Tham mưu Hội đồng TĐKT huyện họp xét khen thưởng: Tổng kết khen 

thưởng ngành Giáo dục năm học 2021-2022, hoàn thành trước ngày 30/6/2022; 

khen thưởng cá nhân có thành tích trong phong trào hiến máu tình nguyện năm 

2022, hoàn thành trước ngày 30/6/2022; khen thưởng thành tích trong 20 năm 

thực hiện Nghị định 78/2002/NĐ-CP, hoàn thành trước ngày 15/7/2022; khen 

thưởng cấp tỉnh phong trào Cán bộ công chức, viên chức huyện Tân Uyên thi 

đua thực hiện văn hóa công sở giai đoạn 2019-2025, hoàn thành trước ngày 

30/6/2022; khen thưởng 70 năm kỉ niệm ngày Thương binh liệt sỹ, hoàn thành 

trước ngày 25/7/2022. 

13. Lĩnh vực quốc phòng, an ninh 

- Tiếp tục duy trì nghiêm các chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; tăng cường 

nắm tình hình liên quan đến an ninh chính trị. Tổ chức huấn luyện, diễn tập bồi 

dưỡng kiến thức QP &AN cho các đối tượng theo kế hoạch. Tiếp tục thực hiện 

kế hoạch tấn công trấn áp các loại tội phạm, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội, bảo vệ an toàn tuyệt đối các ngày lễ, tết diễn ra trong năm. Xử lý 

nghiêm các trường hợp vi phạm an ninh trật tự trên địa bàn. Cương quyết đấu 

tranh chống các hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ hành lang an 

toàn công trình điện. 

- Lực lượng Công an phát huy vai trò nòng cốt, chuyên trách; chủ động 

phối hợp, nắm tình hình, diễn biến, hoạt động của tội phạm, tệ nạn ma túy, kiên 

quyết đấu tranh với tội phạm ma túy. Các cơ quan, đoàn thể; UBND các xã, thị 

trấn tăng cường tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống ma 

túy cho cán bộ, nhân dân, học sinh, trên địa bàn. 
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- Các cơ quan, đơn vị tăng cường quản lý tài sản, bảo vệ cơ quan, đơn vị. 

- Quán triệt cán bộ, công chức, viên chức, Nhân dân trên địa bàn không 

được bình luận, chia sẻ các vụ việc nhạy cảm, phức tạp trên mạng xã hội khi 

chưa có thông tin chính xác của các cơ quan chức năng. 

 15. Công tác phối hợp 

Đề nghị các Ban Xây dựng Đảng, Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể 

huyện tăng cường phối hợp tuyên truyền đến đoàn viên, hội viên và Nhân dân 

thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; thực hiện 

tốt công tác phản biện xã hội đối với việc thực hiện của chính quyền từ huyện 

đến cơ sở. 

Các nội dung khác thực hiện theo kế hoạch đã xây dựng. 

Trên đây là kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại phiên họp thường kỳ 

tháng 6 năm 2022. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Văn phòng HĐND-

UBND huyện thông báo tới các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn biết, 

thực hiện./. 

Nơi nhận:                                 
- TT. Huyện ủy; (B/c) 

- TT. HĐND huyện; 

- Thành viên UBND huyện; 

- Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện; 

- Các đơn vị ngành dọc đóng trên địa bàn huyện; 

- UBND các xã, thị trấn;  

- Cổng TTĐT huyện (đăng tải); 

- Lưu: VT, VP, TH. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Văn Sơn 
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