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THÔNG BÁO  

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

thường kỳ tháng 01 năm 2023 

 

Ngày 13/01/2023, UBND huyện tổ chức phiên họp thường kỳ tháng 01 năm 

2023 dưới sự chủ trì của đồng chí Nguyễn Thanh Văn - Chủ tịch UBND huyện. 

lãnh đạo Ủy ban Mặt trận tổ quốc, Ban Dân vận Huyện ủy, Ban Tuyên giáo 

Huyện ủy; 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 tháng 01; nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2023 

và ý kiến thảo luận của các đại biểu, Đồng chí Chủ tịch UBND huyện kết luận: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Năm 2023, là năm tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, 

huyện, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021-2025, UBND 

huyện đã tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị và UBND các xã, thị trấn triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ ngay từ những ngày đầu năm. Ngành nông nghiệp thực 

hiện sản xuất lúa vụ Đông Xuân, ngô vụ Xuân hè theo đúng lịch thời vụ. Triển 

khai thực hiện trồng mới Chè, quy hoạch, đo quy chủ diện tích trồng chè năm 

2023; đôn đốc Nhân dân chăm sóc Chè,  Mắc Ca trồng mới đúng kỹ thuật. Theo 

dõi kiểm soát tốt dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm, đặc biệt các dịch bệnh nguy 

hiểm. Thị trường hàng hóa, dịch vụ phục vụ Nhân dân phong phú, đa dạng về 

chủng loại, chất lượng đảm bảo, đáp ứng đủ nhu cầu mua sắm của Nhân dân trong 

dịp Tết Nguyên đán 2023. Kịp thời thăm hỏi, động viên tặng quà các gia đình 

chính sách, người có công, hộ nghèo,…nhân dịp tết Nguyên đán Quý Mão, đảm 

bảo mọi người, mọi nhà đều được đón tết; tình hình an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội được giữ vững.  

II. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM TRƯỚC, TRONG VÀ SAU TẾT QUÝ MÃO 2023 

 1. Trong thời gian trước, trong và sau Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, các cơ 

quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn tập trung thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 

13/CT-UBND ngày 19/12/2022 của UBND tỉnh Lai Châu; Công văn số 1054-

CV/HU, ngày 08/12/2022 của Huyện ủy Tân Uyên; Chỉ thị số 13/CT-UBND ngày 

30/12/2022 của UBND huyện về tổ chức Tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023; chỉ 

đạo và triển khai các nhiệm vụ để tổ chức Tết an toàn với tinh thần “không để ai 

không có Tết”, bảo đảm tất cả các đối tượng chính sách đều được vui Tết, đón Xuân.  

 - Tổ chức Lễ dâng hương Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ, nghĩa trang 

Liệt sĩ và thắp hương đêm giao thừa tết Nguyên đán Quý Mão năm 2023 đảm bảo 

trang trọng, thiết thực. 
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 - Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã thị trấn thực hiện nghiêm việc trực Tết, 

báo cáo Tết đúng thời gian quy định theo Công văn số 100/CV-UBND ngày 

13/1/2023 của UBND huyện về tổ chức, phân công trực và báo cáo tình hình trong 

dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.  

2. Ngay sau kỳ nghỉ Tết, phải bắt tay ngay vào công việc để thúc đẩy mạnh 

mẽ và từng bước nhanh chóng mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, các hoạt 

động kinh tế - xã hội, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm. Khẩn trương triển 

khai thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp để đạt và vượt các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh theo kế hoạch giao năm 2023. 

- Cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tập trung xử lý công việc ngay từ 

tuần đầu tiên sau Tết Nguyên đán, nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết. 

Không tổ chức các hoạt động du Xuân, chúc Tết làm ảnh hưởng đến công việc, 

thời gian làm việc. 

- Các cơ quan, đơn vị; UBND các xã, thị trấn thực hiện rà soát chỉ tiêu giao 

theo Quyết định số 2465/QĐ-UBND ngày 19/12/2022 của UBND huyện. Kịp thời 

báo cáo lãnh đạo UBND huyện phụ trách lĩnh vực về những khó khăn, vướng mắc 

khi tổ chức thực hiện các chỉ tiêu.  

- Tăng cường kiểm tra kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của UBND các 

xã, thị trấn; chương trình công tác năm, việc thực hiện quy chế làm việc của các cơ 

quan, đơn vị. 

3. Tiếp tục quan tâm đến việc ổn định đời sống của Nhân dân sau khi tái 

định cư. Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn theo chức năng 

nhiệm vụ làm tốt việc nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe kiến nghị của người 

dân tái định cư. Tăng cường kỹ năng tuyên truyền của các thành viên trong Ban 

Chỉ đạo, các tổ công tác thực hiện giải phóng mặt bằng, vừa mềm dẻo, linh hoạt 

vừa đúng quy định của pháp luật. Tăng cường kiểm tra, giám sát, theo dõi việc giải 

quyết đơn thư của công dân. 

4. Nông - Lâm nghiệp 

- Trung tâm dịch vụ nông nghiệp hướng dẫn các xã, thị trấn có kế hoạch sản 

xuất phù hợp, đề phòng rét đậm, rét hại ảnh hưởng đến cây trồng, vật nuôi, bảo 

đảm đạt mục tiêu đã đề ra của năm 2023; 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ 

quan, đơn vị liên quan tham mưu UBND huyện tổ chức thực hiện “Tết trồng cây 

đời đời nhớ ơn Bác Hồ”, đảm bảo thiết thực, hiệu quả; đảm bảo nước tưới tiêu 

phục vụ sản xuất, phòng chống hạn cho lúa Đông Xuân. Tham mưu thành lập tổ rà 

soát Đề án ổn định đời sống và sản xuất cho người dân sau tái định cư thủy điện 

Huội Quảng và Bản Chát. 

- Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với Ban 

QLRPH, Hạt Kiểm lâm theo dõi sát diễn biến thời tiết, chủ động phương án 

PCCCR, đặc biệt là trong thời gian nghỉ tết. 

- Hạt Kiểm lâm, Ban Quản lý rừng phòng hộ phối hợp với các cơ quan, đơn 

vị liên quan và UBND các xã, thị trấn đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy 

định của pháp luật về bảo vệ rừng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức bảo vệ rừng 
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của Nhân dân. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, xử lý nghiêm tình trạng 

phá rừng, lấn chiếm đất rừng trái pháp luật, giữ vững trật tự kỷ cương pháp luật 

Lâm nghiệp. 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; UBND các xã, thị trấn căn cứ chức năng, 

nhiệm vụ thực hiện tổng hợp báo cáo; chuẩn bị hồ sơ, tài liệu về công tác quản lý, 

bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn huyện từ năm 2015 đến năm 2021 theo yêu 

cầu của Đoàn thanh tra Tỉnh. 

5. Giao thông, xây dựng và thương mại dịch vụ 

- Phòng Kinh tế và Hạ tầng phối hợp với Công an huyện và các xã, thị trấn 

tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp kiềm chế, giảm thiểu tai nạn 

giao thông. Kiểm tra, rà soát tình trạng các tuyến đường giao thông, tham mưu 

biện pháp bảo dưỡng, sửa chữa, khắc phục các vị trí mất an toàn giao thông đảm 

bảo giao thông được thông suốt trong dịp tết. 

 - Tăng cường công tác quản lý quy hoạch; kiểm tra, kiểm soát hoạt động xây 

dựng cơ bản và chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn huyện.  

- Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi, đánh giá nguồn cung, 

nhu cầu hàng hóa các mặt hàng thiết yếu phục vụ sản xuất, tiêu dùng của Nhân dân 

để chủ động tham mưu đề xuất cấp có thẩm quyền triển khai các giải pháp bảo đảm 

cân đối cung cầu, bình ổn thị trường, đặc biệt trước, trong dịp Tết Nguyên đán. 

Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời phát hiện và xử lý 

nghiêm (hoặc tham mưu xử lý) các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, 

hàng kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, gian lận xuất xứ hàng hóa. 

6. Tài chính  

Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn thực hiện 

công tác khóa sổ kế toán niên độ ngân sách năm 2022, xử lý chuyển nguồn ngân 

sách cuối năm 2022 sang năm 2023 đảm bảo đúng quy định của Luật Ngân sách 

Nhà nước. 

6. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội 

6.1. Giáo dục và Đào tạo 

Kiểm tra công tác dạy và học sau Tết Nguyên đán, nhất là tỷ lệ huy động 

học sinh ra lớp tại các xã: Hố Mít, Nậm Sỏ, Tà Mít,.... Tiếp tục phối hợp với cấp 

ủy chính quyền địa phương tuyên truyền, vận động học sinh ra lớp, đảm bảo tỷ lệ 

chuyên cần các bậc học; tuyên truyền hướng nghiệp trong học sinh THCS.  

6.2. Chăm sóc sức khỏe Nhân dân 

Tăng cường giám sát dịch bệnh, đặc biệt dịch bệnh Covid-19, dịch bệnh 

mùa Đông - Xuân. Đảm bảo công tác y tế trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão 

năm 2023; tổ chức trực 24/24 giờ; đảm bảo đủ nhân lực, thuốc, vật tư, thiết bị để 

xử lý kịp thời các trường hợp cấp cứu do tai nạn giao thông, ngộ độc thực phẩm, 

sinh đẻ trong ngày Tết; có phương án vận chuyển, chuyển tuyến lên tuyến trên 

khi cần thiết. Tăng cường kiểm tra công tác phòng, chống dịch bệnh, đảm bảo an 

toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Quý Mão và mùa Lễ hội Xuân.  
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6.3. Văn hóa và Thông tin  

- Phòng Văn hóa và Thông tin chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan 

tham mưu UBND huyện thực hiện hiệu quả Đề án xã, bản nông thôn mới nâng cao 

gắn với phát triển du lịch; tham mưu quy trình tổ chức các lễ hội đảm bảo theo 

đúng quy định.   

- Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các 

đơn vị liên quan tham mưu tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể 

thao mừng Đảng, mừng xuân Quý Mão 2023 tại cơ sở. Tăng cường thông tin, 

tuyên truyền về chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước; 

đặc biệt là các chính sách về bồi thường, hỗ trợ tái định cư; đất đai, đền bù giải 

phóng mặt bằng; chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất, xây dựng nông thôn mới, 

văn minh đô thị,… 

7. Công an huyện triển khai hiệu quả các phương án đảm bảo an ninh trật tự, 

an toàn xã hội; tăng cường đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, vi phạm pháp luật 

và tệ nạn xã hội,... Tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông, kiên quyết xử lý 

nghiêm vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma tuý khi điều khiển phương tiện giao 

thông, đặc biệt trong dịp tết Nguyên đán. 

Tăng cường các biện pháp phòng ngừa, đấu tranh, điều tra, triệt để tội phạm 

ma túy tại các địa bàn trọng điểm, phức tạp. 

 8. Ban Chỉ huy quân sự huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện xây dựng 

kế hoạch SSCĐ, bảo vệ tết nguyên đán Quý Mão năm 2023 và tổ chức lễ ra quân 

huấn luyện năm 2023. 

9. 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 01 năm 2023. 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 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 
 

Phạm Thị Dinh 

 


		2023-01-16T15:42:06+0700


		2023-01-16T15:48:21+0700


		2023-01-16T15:48:21+0700


		2023-01-16T15:48:21+0700




