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THÔNG BÁO
Một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Chủ tịch,
các Phó Chủ tịch UBND huyện
(Từ ngày 16/8 đến ngày 31/8/2020)
Sau khi xem xét các nội dung do lãnh đạo Văn phòng HĐND và UBND
trình các nội dung; ý kiế n của các đồng chí dự họp, đối chiếu với các văn bản, tài
liệu liên quan, đồng chí Chủ tịch UBND huyện có ý kiến chỉ đạo như sau:
Ngoài các nhiệm vụ đã phân công theo quy chế làm việc, Chủ tịch và các
Phó Chủ tịch UBND huyện cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện một số
nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Ông Bùi Hoàng Nam, Chủ tịch UBND huyện:
- Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện
nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và phù hợp với
điều kiện thực tế của huyện. Bên cạnh công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19, tiếp tục chỉ đạo các cấp, các ngành thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ, giải
pháp nhằm tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, đảm bảo an sinh xã hội
ứng phó với dịch Covid-19, phấn đấu thực hiện hoàn thành các mục tiêu, nhiệm
vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện năm 2020;
- Chỉ đạo điều hành, tổ chức thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã
hội trên địa bàn theo kế hoạch;
- Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ khảo sát,
đánh giá hiện trạng và định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện
Bình Gia để phục vụ lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm
nhìn đến năm 2050;
- Tiếp tục chỉ đạo Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện, các đơn vị
được giao nhiệm vụ chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ thi công, giải ngân các công
trình, dự án theo kế hoạch;
- Chỉ đạo xử lý đơn thư liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
2. Ông Vi Song Hào, Phó Chủ tịch UBND huyện:
- Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện
nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và phù hợp với
điều kiện thực tế của huyện. Tăng cường công tác truyền thông về phòng, chống
dịch bệnh Covid-19 để nhân dân chủ động các biện pháp phòng ngừa dịch bệnh;
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chuẩn bị các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, vật tư y tế, lực lượng đảm
bảo sẵn sàng phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh;
- Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ khảo sát,
đánh giá hiện trạng và định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện
Bình Gia để phục vụ lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm
nhìn đến năm 2050;
- Chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của ngành giáo
dục và đào tạo; chỉ đạo chuẩn bị tốt các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị
dạy học đảm bảo khai giảng năm học mới 2020-2021 đúng kế hoạch, đặc biệt là
công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại trường học trên địa bàn; thực hiện tốt
công tác Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên;
- Chỉ đạo tổ chức các hoạt động tuyên truyền chủ trương, đường lối của
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước, các ngày kỷ niệm, lễ...;
- Chỉ đạo thực hiện công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo
các điều kiện phục vụ tốt nhu cầu khám chữa bệnh cho nhân dân;
- Chỉ đạo thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách đối với người
có công và các đối tượng bảo trợ xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn;
- Chỉ đạo xử lý đơn thư liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
3. Ông Hoàng Văn Chung, Phó Chủ tịch UBND huyện:
- Tập trung chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, UBND các xã, thị trấn thực hiện
nghiêm túc, đồng bộ, quyết liệt các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 theo đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh và phù hợp với
điều kiện thực tế của huyện;
- Tập trung chỉ đạo công tác gieo trồng, chăm sóc các loại cây trồng vụ
mùa; cung ứng kịp thời, đầy đủ, kiểm soát chặt chẽ chất lượng các loại giống
cây trồng, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất. Chỉ đạo đẩy mạnh phát triển đàn
gia súc, gia cầm, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát dịch bệnh, kịp thời có
biện pháp phòng chống dịch bệnh, nhất là bệnh dịch tả lợn Châu Phi, hạn chế
thấp nhất thiệt hại do dịch bệnh gây ra. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra các công trình
thủy lợi, quản lý điều tiết nước hợp lý phục vụ sản xuất; chủ động các biện pháp
phòng, chống thiên tai, hạn chế thiệt hại do thiên tai gây ra. Chỉ đạo thực hiện
công tác trồng rừng mới; tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy
và chữa cháy rừng. Tích cực triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình mỗi
xã một sản phẩm (OCOP) năm 2020. Đôn đốc đẩy nhanh tiến độ thực hiện các
dự án, mô hình hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc nguồn vốn đa sinh kế Chương
trình 30a, Chương trình 135, Chương trình xây dựng nông thôn mới và một số
nguồn vốn lồng ghép khác;
- Tiếp tục chỉ đạo các xã đẩy nhanh tiến độ triển khai thực hiện các nội
dung về xây dựng nông thôn mới năm 2020 theo kế hoạch; tập trung chỉ đạo
thực hiện quyết liệt các tiêu chí nông thôn mới đối với xã Hồng Thái, tiêu chí
nông thôn mới nâng cao đối với xã Tân Văn phấn đấu đạt chuẩn năm 2020;
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- Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch và triển khai nhiệm vụ khảo sát,
đánh giá hiện trạng và định hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội huyện
Bình Gia để phục vụ lập Quy hoạch tỉnh Lạng Sơn thời kỳ 2021 - 2030, tầm
nhìn đến năm 2050;
- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác bình ổn giá cả, kiểm soát chặt chẽ thị
trường. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát, đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian
lận thương mại, hàng giả và hàng kém chất lượng, xử lý nghiêm các hành vi vi
phạm pháp luật về giá, nhất là đối với các mặt hàng trang thiết bị vật tư y tế
phục vụ phòng, chống dịch Covid-19;
- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư
các công trình, dự án trên địa bàn;
- Chỉ đạo các đơn vị được giao nhiệm vụ làm chủ đầu tư đẩy nhanh tiến
độ thực hiện công tác đầu tư xây dựng cơ bản theo kế hoạch;
- Tập trung chỉ đạo hoàn thành công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện
trạng năm 2019; chỉ đạo thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất;
- Chỉ đạo công tác thu ngân sách nhà nước theo kế hoạch, điều hành chi
ngân sách kịp thời đáp ứng những nhiệm vụ chi đảm bảo tiết kiệm và hiệu quả;
- Chỉ đạo xử lý đơn thư liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
UBND huyện thông báo một số nhiệm vụ trọng tâm lãnh đạo, chỉ đạo của đồng
chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện để các cơ quan, đơn vị biế t, thực hiên./.
̣
Nơi nhận:
- TT: HU, HĐND huyện;
- CT, PCT UBND huyện;
- Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị;
- CVP Huyện ủy;
- C, PCVP HĐND và UBND huyện;
- CT UBND các xã, thị trấn;
- Lưu: VT, CV tổng hợp.
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Lương Đình Tùng

