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I. NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 

1. Tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống COVID-19; Chỉ đạo 

triển khai thực hiện Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết HĐND huyện khoá VI; 

giao chỉ tiêu, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách và nhiệm vụ 

trọng tâm năm 2022 cho các cơ quan, đơn vị thực hiện.    

2. Chỉ đạo thu hoạch cây màu vụ Đông và triển khai sản xuất vụ chiêm Xuân; 

chủ động phòng chống dịch bệnh và chống rét cho đàn gia súc, gia cầm và phòng 

chống cháy rừng; tiếp tục chỉ đạo thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng 

nông thôn mới theo kế hoạch.  

 3. Tiếp tục chỉ đạo thanh quyết toán các công trình XDCB đã hoàn thành và 

triển khai kế hoạch đầu tư XDCB năm 2022.  

4. Tăng cường công tác quản lý nhà nước về đất đai, khoáng sản, môi trường; 

tập trung kiểm tra, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. Tiếp tục tập 

trung chỉ đạo GPMB các dự án đầu tư trên địa bàn huyện.  

5. Tăng cường kiểm tra, kiểm soát các hoạt động quản lý thị trường, chống 

buôn lậu, trốn thuế và chống sản xuất buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng trong 

dịp trước trong và sau Tết nguyên đán Nhâm Dần.   

6. Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các lĩnh vực văn hóa – xã hội; Chuẩn bị tốt các 

điều kiện để nhân dân vui xuân đón Tết nguyên đán Nhâm Dần. Đảm bảo công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 theo chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và hướng dẫn 

của ngành y tế.  

7. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh cải cách hành chính. Tăng cường công tác tiếp 

dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh. 

8. Tiếp tục làm tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương. Tích cực thực 

hiện các biện pháp đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự và các tệ nạn xã hội, đảm 

bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự ATXH trên địa bàn huyện; thực hiện các giải 

pháp kiềm chế tai nạn giao thông.    

II. CÁC NỘI DUNG CHUẨN BỊ HỘI NGHỊ TRONG THÁNG  

- Báo cáo tình hình kinh tế - xã hội tháng 01, nhiệm vụ tháng 02 năm 2022 

(Văn phòng HĐND- UBND huyện chuẩn bị).  

- Kế hoạch tổ chức các hoạt động trước, trong và sau Tết nguyên đán Nhâm 

Dần  năm 2022 (Văn phòng HĐND- UBND huyện chuẩn bị).  

- Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết của Tỉnh ủy, Nghị quyết HĐND 

tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, Nghị quyết HĐND huyện về một số giải pháp thực 



hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách năm 2022 (phòng Tài 

chính - KH huyện chuẩn bị).  

II. LỊCH TIẾP DÂN TRONG THÁNG 

- Lãnh đạo Thường trực HĐND, UBND huyện tiếp công dân định kỳ vào 

các ngày 03, 08, 16,21,25/01/2022 (theo lịch thông báo)./. 

Nơi nhận: 
- Văn phòng UBND tỉnh (B/c); 

- TTrHU, HĐND huyện (B/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- Văn phòng Huyện ủy; 

- Các phòng chuyên môn; 

- Các cơ quan, đơn vị; 

- UBND các xã, thị trấn; 

- Lưu: VT. 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

Vi Văn Hùng 
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