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Kính gửi:  

- Các cơ quan, đơn vị trực thuộc UBND huyện; 

- Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn. 
 

Thực hiện Công văn số 1676/UBND-KTTH ngày 25/5/2021 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh; Công văn số 548-CV/HU ngày 01-6-2021 của Huyện ủy Ngọc Hồi về việc 

triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại Thông báo số 212-TB/TU 

ngày 21-5-2021 (có các văn bản gửi kèm theo); Ủy ban nhân dân huyện yêu cầu: 

1. Các cơ quan, đơn vị trực thuộc; Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 huyện; Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn: 

- Phát huy hơn nữa tinh thần trách nhiệm, tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm 

các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, bị động, mất cảnh giác; nỗ lực không để 

có ca nhiễm Covid-19 trên địa bàn huyện. Trong đó: (1) Thực hiện nghiêm yêu cầu 

5K của Bộ Y tế, nhất là bắt buộc mọi người dân phải đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà. 

(2) Kịp thời truy vết đầy đủ các trường hợp có tiếp xúc (F1, F2, F3...) với các bệnh 

nhân nhiễm Covid-19 để thực hiện cách ly và giám sát sức khỏe theo quy định. (3) 

Tăng cường kiểm tra, xử phạt nghiêm đối với các trường hợp không chấp hành quy 

định về phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao bản lĩnh chính trị, 

phẩm chất đạo đức, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của cán bộ, đảng 

viên, công chức, viên chức thuộc thẩm quyền quản lý trong thực thi nhiệm vụ và thực 

hiện chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp, quy tắc ứng xử, quy trình nghiệp vụ.  

- Chủ động triển khai tốt công tác đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng 

đầu năm 2021; trong đó đánh giá rõ việc triển khai thực hiện các chỉ tiêu ngành, lĩnh 

vực được giao; hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân, trên cơ sở đó đề ra các giải 

pháp để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021. 

2. Phòng Tài chính - Kế hoạch chủ trì, phối hợp với Ủy ban nhân dân các xã, thị 

trấn và các đơn vị có liên quan: 

- Đẩy mạnh công tác xúc tiến, kêu gọi đầu tư vào địa bàn, trong đó: (1) Khẩn 

trương rà soát, bổ sung, xây dựng và hoàn thiện Danh mục các dự án đầu tư trên địa 

bàn huyện giai đoạn 2021-2025, tham mưu Ủy ban nhân dân huyện báo cáo Sở Kế 

hoạch và Đầy tư theo quy định. (2) Chủ động kết nối, tiếp xúc, tạo điều kiện thuận 

lợi nhất để nhà đầu tư đến tìm hiểu, khảo sát, đầu tư trên địa bàn. 
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- Thường theo dõi, đôn đốc việc triển khai các dự án đã cho chủ trương khảo sát, 

đầu tư; kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện 

dự án, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội. 

3. Phòng Nội vụ: Chủ trì, phối hợp với các đơn vị, địa phương thường xuyên 

kiểm tra việc thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức; kịp thời phát hiện, 

nhắc nhở, chấn chỉnh, xử lý nghiêm tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm trong thực 

hiện các thủ tục đầu tư, thực thi công vụ hoặc có hành vi nhũng nhiễu, gây khó khăn 

cho người dân, doanh nghiệp, cản trở sự phát triển của huyện nói riêng, của tỉnh nói 

chung. 

Yêu cầu các đơn vị, địa phương nghiêm túc triển khai thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- Như trên (t/h); 

- Thường trực Huyện ủy (b/c); 

- Chủ tịch, các PCT UBND huyện; 

- CVP, các PCVP; 

- Trang thông tin điện tử huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 
 

Nguyễn Chí Tường 
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