
ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN GIA LỘC

Số:         /UBND-VP
V/v thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 

27 tháng 01 năm 2023 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc đôn đốc thực hiện 
nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết 

Nguyên đán Quý Mão năm 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

      Gia Lộc, ngày       tháng 02 năm 2023

   Kính gửi:
- Ủy ban MTTQVN huyện; 
- Các phòng, cơ quan, ban, ngành, đoàn thể huyện; 
- UBND các xã, thị trấn. 

Thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính 
phủ về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán 
Quý Mão năm 2023; Công văn số 281/UBND-VP ngày 03/2/2023 của UBND 
tỉnh Hải Dương V/v thực hiện Chỉ thị số 03/CT-TTg, ngày 27 tháng 01 năm 
2023 của Thủ tướng Chính phủ;

Để tập trung ngay vào công việc, bảo đảm kịp thời, chất lượng, hiệu quả, 
không ảnh hưởng đến sản xuất, kinh doanh, tạo không khí phấn khởi và khí thế 
mới, nỗ lực phấn đấu thực hiện tốt nhiệm vụ ngay từ đầu năm theo Chỉ thị số 
03/CT-TTg, ngày 27/01/2023 của Thủ tướng Chính phủ và Công văn số 
281/UBND-VP ngày 03/2/2023 của UBND tỉnh Hải Dương; Chủ tịch UBND 
huyện yêu cầu Thủ trưởng các phòng, cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch UBND các 
xã, thị trấn theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền được giao, quán triệt và quyết 
liệt thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023, trong đó tập 
trung vào một số nội dung chính như sau: 

1. Khẩn trương xây dựng và tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các 
nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 01/NQ-CP, ngày 06/01/2023 của Chính 
phủ, Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội và các Chương trình 
mục tiêu Quốc gia. 

2. Tập trung tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với các Dự án trọng 
điểm, hoạt động sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực; thúc đẩy tiến độ triển 
khai các Đề án, Dự án quan trọng, có tính lan tỏa cao; bảo đảm đúng tiến độ, 
chất lượng đối với các nhiệm vụ được giao, đặc biệt là nhiệm vụ phải thực hiện 
trong Quý I năm 2023; chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, Uỷ ban nhân dân 
huyện về các chỉ tiêu thuộc ngành, lĩnh vực, địa bàn quản lý; phát động phong 
trào thi đua trong lao động, sản xuất, tạo khí thế phấn khởi ngay từ đầu năm, 
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quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế 
- xã hội năm 2023. 

3. Khẩn trương tham mưu cho UBND huyện đẩy mạnh tiến độ thực hiện, 
giải ngân kế hoạch đầu tư công ngay từ đầu năm 2023. 

4. Tập trung chỉ đạo, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và thủy sản, bảo 
đảm kế hoạch thời vụ ngay từ những ngày đầu xuân; theo dõi sát diễn biến thời 
tiết, hướng dẫn nông dân chăm sóc, bảo vệ diện tích lúa, cây ăn quả và cây rau 
màu; tăng cường chỉ đạo nông dân chăm sóc, bảo vệ và tái đàn gia súc, gia cầm.

5. Tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số, nhất là triển khai Đề án phát triển 
ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi 
số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 (Đề án 06), bảo đảm 
đúng lộ trình, tiến độ đề ra; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, thúc đẩy giải 
quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử. 

6. Theo dõi chặt chẽ, nắm tình hình lao động để kịp thời có phương án hỗ 
trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu hụt lao động sau Tết, hỗ trợ người 
lao động quay trở lại làm việc. Tăng cường các hoạt động tư vấn, giới thiệu việc 
làm, kết nối cung cầu lao động. 

7. Tiếp tục thực hiện đầy đủ, hiệu quả các chính sách an sinh xã hội, phúc 
lợi xã hội, nhất là chính sách ưu đãi người có công, giảm nghèo, chăm lo đời 
sống người có công, người cao tuổi, người khuyết tật, trẻ em có hoàn cảnh đặc 
biệt khó khăn, trẻ em mồ côi. 

8. Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các giải pháp giảm thiểu tai 
nạn giao thông; tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là 
nguyên nhân gây ra tai nạn giao thông. 

9. Tiếp tục tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; kịp thời 
phát hiện xử lý nghiêm các hành vi kinh doanh hàng nhập lậu, hàng giả, hàng 
kém chất lượng, vi phạm về an toàn thực phẩm, gian lận xuất xứ hàng hóa.  

10. Cán bộ, công chức, viên chức chủ động, tập trung xử lý công việc, 
nhất là những công việc tồn đọng do nghỉ Tết. Không tổ chức các hoạt động du 
xuân, chúc Tết làm ảnh hưởng đến công việc, thời gian làm việc. Cơ quan hành 
chính nhà nước các cấp phải luôn sát cánh, đồng hành cùng doanh nghiệp và 
người dân, phát huy tinh thần trách nhiệm với phương châm lấy người dân, 
doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ. 

11. Các doanh nghiệp, hiệp hội ngành nghề và toàn thể nhân dân tiếp tục 
phát huy tinh thần tự lực tự cường, đổi mới sáng tạo, khắc phục khó khăn, phấn 
đấu đạt kết quả cao trong hoạt động sản xuất, kinh doanh. 
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12. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện và đoàn thể các 
cấp phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc, chung sức, chung 
lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ, mục tiêu, chỉ 
tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2023. 

Yêu cầu Thủ trưởng các phòng, cơ quan, ban, ngành, Chủ tịch UBND các 
xã, thị trấn khẩn trương triển khai thực hiện, kịp thời báo cáo UBND huyện 
những khó khăn, vướng mắc để chỉ đạo, giải quyết./.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Thường trực Huyện ủy;
- Thường trực HĐND huyện;
- Lãnh đạo UBND huyện;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Lê Văn Tuấn
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