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THÔNG BÁO
kết luận của Thường trực Huyện ủy
tại Hội nghị giao ban các xã, thị trấn tháng 4 năm 2022
----Ngày 28 tháng 4 năm 2022, Thường trực Huyện ủy tổ chức Hội nghị giao ban
các xã, thị trấn để đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 4, nhiệm
vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022. Đồng chí Đỗ Thị Hiền, Tỉnh uỷ viên, Bí thư
Huyện ủy chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực Huyện ủy,
Thường trực Hội đồng nhân ân, lãnh đạo y ban nhân ân, y ban
t tr n Tổ
uốc; đại iện lãnh đạo các phòng, ban, ngành, đoàn thể huyện; Bí thư Đảng ủy,
Chủ tịch UBND các xã, thị trấn. Sau khi nghe báo cáo và các ý kiến thảo lu n,
Thường trực Huyện ủy thống nhất kết lu n như sau:
Trong tháng 4, cấ ủy, chính uyền các cấ đã t trung chỉ đạo sản xuất vụ
xuân và hòng chống ịch hại trên cây trồng, v t nu i; uan tâm đẩy mạnh việc
lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện các chương trình mục tiêu uốc gia; công tác thu
ngân sách và giải ngân vốn đầu tư c ng; thực hiện tốt c ng tác khám, ch a bệnh,
chăm sóc sức kh e cho nhân ân; làm tốt công tác hòng, chống ịch COVID-19,
thích ứng linh hoạt, an toàn trong tình hình m i; công tác an sinh xã hội đư c uan
tâm... An ninh chính trị, tr t tự an toàn xã hội trên địa bàn tiế tục đư c gi v ng,
ổn định. C ng tác xây ựng Đảng, củng cố chính uyền,
t tr n Tổ uốc và các
đoàn thể thực hiện theo kế hoạch.
Bên cạnh kết uả đạt đư c, việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trong
tháng còn nh ng hạn chế như: C ng tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấ ủy, chính
uyền trong triển khai một số nhiệm vụ, chương trình, ự án còn ch m; công tác
kết nạ đảng viên, tiến độ thu ngân sách một số đơn vị đạt thấ , xảy ra 02 vụ
cháy trên đất lâm nghiệ .
Để thực hiện tốt nhiệm vụ tháng 5, hấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu năm
2022, Thường trực Huyện ủy chỉ đạo: Các hòng, ban, ngành, đoàn thể của huyện
tăng cường bám sát, hỗ tr cơ s theo l nh vực chuyên môn, nhiệm vụ đư c giao;
cấ ủy, chính uyền cơ s nêu cao vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt
nhiệm vụ tại các địa hương; cán bộ, c ng chức nâng cao trách nhiệm trong thực
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thi c ng vụ; t trung cải cách hành chính, phấn đấu hoàn thành tốt các chỉ tiêu hát
triển kinh tế - xã hội, đảm bảo uốc hòng, an ninh, tr t tự an toàn xã hội năm 2022.
Một số nhiệm vụ cụ thể như sau:
1. Lĩnh vực kinh tế:
T trung chỉ đạo Nhân ân chăm sóc các cây trồng vụ xuân, chủ động hòng
chống ịch hại trên cây trồng, v t nu i; hòng chống thiên tai, bão l . Thực hiện
tốt c ng tác uản lý, bảo vệ và hát triển r ng; uản lý đất đai, khoáng sản, bảo vệ
m i trường. Quan tâm hối h thực hiện c ng tác giải hóng m t bằng tuyến
đường giao th ng Thành hố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể ua địa h n xã Đ n Phong.
Tăng cường c ng tác uản lí vỉa h , hành lang an toàn giao th ng; kị thời x lý
các trường h vi hạm. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các chương trình mục tiêu
uốc gia, hát động cuộc v n động "Bạch Th ng chung sức xây ựng huyện n ng
th n m i". Triển khai có hiệu uả các đề án, ự án, các c ng trình xây ựng cơ
bản, đẩy mạnh giải ngân các nguồn vốn. Quan tâm nhiệm vụ thu ngân sách Nhà
nư c trên địa bàn; kiểm soát, uản lý chi ngân sách tiết kiệm, đảm bảo đúng theo
uy định.
2. Lĩnh vực văn hoá - xã hội:
Thanh, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ các trường học; tổ chức kiểm tra
đánh giá và tổng kết năm học. Chuẩn bị c ng tác tổ chức xét hoàn thành chương
trình tiểu học và xét tốt nghiệ THCS, k thi THPT uốc gia. Nâng cao chất lư ng
khám, ch a bệnh cho Nhân ân, đ c biệt uan tâm chú trọng c ng tác hòng,
chống ịch Covid-19, triển khai tiêm vắc xin hòng Covid-19 theo kế hoạch. Tiế
tục thực hiện tốt chế độ chính sách cho các đối tư ng người có c ng, đối tư ng bảo
tr xã hội, bảo vệ và chăm sóc trẻ em, đảm bảo an sinh xã hội; quan tâm công tác
lao động, việc làm và ạy nghề. Triển khai hiệu uả các nhiệm vụ chương trình
mục tiêu uốc gia giảm ngh o bền v ng. Thực hiện tốt c ng tác uản lý nhà nư c
về các hoạt động văn hóa, thể thao, u lịch và gia đình; c ng tác th ng tin, truyền
th ng trên địa bàn.
3. Công tác quốc phòng, an ninh, nội chính và phòng, chống tham nhũng
T trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện có hiệu uả Nghị uyết của Ban Thường
vụ Huyện ủy về nhiệm vụ uốc hòng, uân sự địa hương và Nghị uyết về lãnh
đạo c ng tác đảm bảo an ninh, tr t tự năm 2022. Các cơ uan, đơn vị tiế tục uy trì
tốt c ng tác hối h , nâng cao chất lư ng, hiệu uả c ng tác đấu tranh hòng,
chống tội hạm; gi v ng an ninh, chính trị, tr t tự an toàn xã hội trên địa bàn; chủ
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động nắm tình hình và ự báo kị thời nh ng tiềm ẩn liên uan đến vấn đề ân tộc,
t n giáo, an ninh, tr t tự an toàn xã hội.
4. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và
các đoàn thể
Tăng cường c ng tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấ ủy, chính uyền
các cấ . Lãnh đạo, chỉ đạo tốt thực hiện tốt c ng tác tổ chức xây ựng đảng, quan
tâm công tác hát triển đảng viên trên địa bàn; hoàn thành c ng tác rà soát, bổ sung
uy hoạch cán bộ giai đoạn 2020 - 202 , 202 - 202 ; xây ựng uy hoạch cán bộ
giai đoạn 202 - 2030, 2026 - 2031. Tổ chức hội nghị biểu ương, khen thư ng t
thể cá nhân có thành tích xuất sắc trong học t và làm theo Bác năm 202 theo
Chỉ thị số 0 -CT/TW của Bộ Chính trị và xây ựng kế hoạch học t làm theo Bác
năm 2022.
Hội đồng nhân ân tiế tục theo õi, đ n đốc giải uyết và trả lời kiến nghị
của c tri, tiế nh n các ý kiến kiến nghị và khiếu nại, tố cáo của c ng ân.
t tr n Tổ uốc các cấ uy trì thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ theo uy
định; các đoàn thể nhân ân tiế tục làm tốt c ng tác hát triển đoàn viên, hội viên,
v n động nhân ân tích cực thực hiện nhiệm vụ hát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
uốc hòng - an ninh, hư ng ứng cuộc v n động "Bạch Th ng chung sức xây ựng
huyện n ng th n m i". Tiế tục tuyên truyền về hòng chống ịch Covi -19 và
v n động nhân ân tham gia tiêm vắc xin hòng Covi -19, đ c biệt v i đối tư ng
t
tuổi đến ư i 2 tuổi. Chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn
TNCSHC và Đại hội đại biểu Hội Cựu chiến binh cấ huyện theo kế hoạch.
Thường trực Huyện ủy th ng báo để các cơ uan, đơn vị có liên uan biết và
tổ chức thực hiện.
Nơi nh n:
Gửi bản điện tử:
- Thường trực Huyện ủy, HĐND huyện,
- Lãnh đạo UBND huyện,
- Các chi, đảng bộ trực thuộc,
- Các hòng, ban, ngành, đoàn thể huyện,
- Các đồng chí Huyện ủy viên,
- Lưu Văn hòng Huyện ủy.
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