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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND huyện 

tại hội nghị giao ban Lãnh đạo UBND huyện, ngày 18/01/2023 

   

Tại Hội nghị giao ban công tác tuần ngày 18/01/2023, sau khi nghe đồng chí 

Chánh Văn phòng HĐND và UBND huyện báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 

tuần 02 năm 2023, nhiệm vụ trọng tâm công tác tuần 03 năm 2023, ý kiến thảo 

luận của các đồng chí tham dự hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND huyện thống 

nhất kết luận yêu cầu các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn triển khai thực 

hiện các nhiệm vụ trong Văn bản số 07/UBND-VP ngày 04/01/2023 của UBND 

huyện về việc tổ chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và một số văn bản chỉ 

đạo dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 của UBND huyện, đồng thời thực hiện 

những nội dung sau:  

1. Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Dịch vụ 

nông nghiệp huyện 

- Tập trung chỉ đạo lấy nước, cày ải, tổ chức diệt chuột, chuẩn bị các điều 

kiện sản xuất vụ xuân năm 2023. 

- Hướng dẫn nhân dân phòng chống dịch bệnh, phòng chống rét cho đàn 

gia súc, gia cầm. 

- Chủ trì, phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan chuẩn bị tốt các điều kiện tổ 

chức tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" nhân dịp Xuân Quý Mão 2023. 

Chuẩn bị các điều kiện đón đoàn công tác của Tỉnh kiểm tra sản xuất đầu xuân. 

2. Phòng Tài nguyên và Môi trường 

- Tập trung chỉ đạo công tác vệ sinh môi trường các khu trung tâm các xã, 

thị trấn, khu trung tâm huyện. 

- Tham mưu giao thực hiện nhiệm vụ vệ sinh môi trường cho đơn vị thực 

hiện đảm bảo theo quy định. 

- Tham mưu văn bản điều chỉnh vị trí quy hoạch khu tái định cư. 

3. Phòng Kinh tế và Hạ tầng, Ban QLDA huyện 

- Chỉ đạo việc chỉnh trang đô thị, khu trung tâm các xã, thị trấn; giám sát 

việc tổ chức chợ hoa xuân tại thị trấn Yên Ninh; tăng cường quản lý hành lang an 

toàn giao thông, quản lý chợ trong dịp tết nguyên đán 2023. 

- Tham mưu giao nhiệm vụ kiến thiết thị chính cho đơn vị thực hiện đảm 

bảo theo quy định. 
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4. Phòng Y tế, Trung tâm Y tế huyện 

- Tiếp tục tập trung tham mưu UBND huyện triển khai thực hiện các biện 

pháp phòng, chống dịch Covid-19 và dịch bệnh theo mùa trên địa bàn huyện. 

- Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan kiểm tra an toàn thực phẩm dịp tết 

Nguyên đán và mùa lễ hội xuân Quý Mão năm 2023.  

5. Phòng Văn hóa – Thông tin, Trung tâm VH-TT& truyền thanh 

huyện 

- Chỉ đạo tăng cường tuyên truyền trực quan: Treo cờ tại các hộ gia đình, 

treo cờ, khẩu hiệu tuyên truyền mừng Đảng, mừng Xuân tại các khu trung tâm, 

các khu dân cư trên địa bàn huyện. Tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể 

thao tại các khu dân cư dịp tết Nguyên đán Quý Mão 2023. 

6. Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội 

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt công tác đảm bảo an sinh xã hội trong dịp 

tết nguyên đán; tổ chức thăm, tặng quà, chuyển quà tặng cho các đối tượng trong 

dịp tết nguyên đán, đảm bảo đúng quy định, đối tượng. 

7. Công an huyện 

Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai các 

biện pháp đảm bảo ATGT, hạn chế tai nạn giao thông, phòng chống cháy nổ, 

ngăn chặn cờ bạc, mê tín dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán.  

8. Ban Chỉ huy Quân sự huyện 

- Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. 

- Tập trung chỉ đạo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, 

đảm bảo đủ số lượng, chất lượng quân.  

- Chuẩn bị các điều kiện tổ chức lễ giao quân năm 2023. 

9. UBND các xã, thị trấn 

- Văn bản số 07/UBND-VP ngày 04/01/2023 của UBND huyện về việc tổ 

chức đón Tết Nguyên đán Quý Mão 2023 và một số văn bản chỉ đạo dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023 của UBND huyện.  

- Tăng cường quản lý nhà nước về đất đai, môi trường, quản lý đầu tư xây 

dựng cơ bản, hành lang an toàn giao thông, quy định về sử dụng pháo tại địa 

phương nhất là trong dịp lễ, tết. 

- Tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội, tín ngưỡng, tôn giáo dịp 

xuân Quý Mão; hướng dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt 

các quy định của pháp luật. 

- Triển khai kế hoạch sản xuất vụ chiêm xuân năm 2023 theo kế hoạch, 

đảm bảo khung thời vụ. Chuẩn bị các điều kiện tổ chức tết trồng cây “đời đời nhớ 

ơn bác Hồ”. 

- Tập trung chỉ đạo công tác tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2023, 

đảm bảo đủ số lượng, chất lượng quân. Tổ chức các hoạt động động viên quân 

nhân lên đường nhập. 

- Tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai 
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các biện pháp đảm bảo ATGT, hạn chế tai nạn giao thông, ngăn chặn cờ bạc, mê 

tín dịp trước, trong, sau Tết Nguyên đán. Tăng cường tuyên truyền đảm bảo an 

toàn phòng chống cháy nổ tại các cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo dịp lễ hội xuân 2023. 

- UBND xã Khánh Trung chuẩn bị tốt các điều kiện đón đoàn công tác của 

Tỉnh về kiểm tra sản xuất. 

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện, UBND 

huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị thực hiện nghiêm túc, báo cáo UBND 

huyện theo văn bản số 33/UBND-VP ngày 10/01/2023 (qua Văn phòng HĐND 

và UBND huyện)./. 

 
 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy; 

- Thường trực HĐND huyện; 

- Lãnh đạo UBND huyện; 

- Các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; 

- Các cơ quan, đơn vị liên quan; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VP. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 
 

 
 

 

 

 

   Lê Việt Cường 
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