
UBND HUYỆN LÂM THAO 

VĂN PHÒNG 

 

Số:         /TB-VP 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Lâm Thao,  ngày 23 tháng 02 năm 2023 

 
THÔNG BÁO 

Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức Sáu 

tại Hội nghị giao ban khối Văn hóa - Xã hội với UBND các xã, thị trấn 

 
 

Ngày 22/02/2023, Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức Sáu đã chủ trì Hội 

nghị giao ban khối Văn hóa- Xã hội với UBND các xã, thị trấn, hội nghị được tổ 

chức trực tuyến từ UBND huyện đến các xã, thị trấn. Dự hội nghị tại điểm cầu 

UBND huyện có Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị: Giáo dục và Đào tạo, Lao động- 

Thương binh và Xã hội, Văn hóa và Thông tin, Y tế, Tư pháp; Trưởng các đơn vị: 

Trung tâm VH-TT-DL và Truyền thông, Trung tâm GDNN-GDTX, Trung tâm 

DS-KHHGĐ, Hội chữ thập đỏ và đại diện Lãnh đạo Văn phòng HĐND&UBND 

huyện; tại điểm cầu UBND các xã, thị trấn có Lãnh đạo UBND, các công chức phụ 

trách khối VH-XH, Hiệu trưởng các trường MN, TH, THCS trên địa bàn. 

Sau khi nghe đại diện Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị khối Văn hóa- Xã hội 

huyện báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2022, triển khai các nhiệm 

vụ trọng tâm năm 2023 của ngành; phát biểu của UBND các xã, thị trấn và các ý 

kiến thảo luận của các đại biểu, Phó Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

1. Kết quả thực hiện các nhiệm vụ thuộc khối VH-XH 

Trong thời gian qua, từ huyện đến cơ sở đã có nhiều cố gắng trong lãnh đạo, 

chỉ đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực văn hóa- xã hội, đã đạt 

được nhiều kết quả đáng khích lệ như: công tác phòng chống dịch Covid-19, chuyển 

đổi số, hoạt động của Trang thông tin điện tử, công tác quản lý văn hóa, thực hiện 

chế độ chính sách, giáo dục và đào tạo, tiếp dân… trong đó một số địa phương thực 

hiện có kết quả tốt như Xuân Lũng, Sơn Vi, Phùng Nguyên…  

Tuy nhiên, việc thực hiện các nhiệm vụ còn có những hạn chế, đó là: sự quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo của một số địa phương chưa thực sự sâu sát (đặc biệt là vai trò 

lãnh đạo, chỉ đạo). Năng lực, nền nếp làm việc của một số Lãnh đạo, cán bộ, công 

chức của một số địa phương chưa đáp ứng được yêu cầu phát triển (ứng dụng 

CNTT, các phần mềm mới…); chưa chuyên tâm với công việc, chưa tích cực trao 

đổi kinh nghiệm, tự học, tự bồi dưỡng nâng cao trình độ; nền nếp làm việc và chất 

lượng công tác trên một số lĩnh vực chưa cao, chưa thể hiện rõ công tác quản lý nhà 

nước trên địa bàn ở một số lĩnh vực... 

2. Nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới  

* Nhiệm vụ chung: 

Yêu cầu UBND các xã, thị trấn tăng cường công tác quản lý cán bộ, nâng cao 

năng lực hiệu quả công tác. Thực hiện nghiêm việc đánh giá xếp loại chất lượng cán 
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bộ, công chức, viên chức hàng tháng theo đúng quy định tại Quyết định số 

5449/QĐ-UBND ngày 14/11/2022 của UBND huyện. 

Cập nhật đánh giá định kỳ, thường xuyên về kết quả đánh giá, xếp thứ tự giữa 

các đơn vị của một số lĩnh vực hoạt động (từ huyện đến cơ sở), làm căn cứ để xếp 

loại cán bộ, công chức, viên chức và từng địa phương, đơn vị và đặt ra biện pháp, 

chỉ tiêu cho thời gian tiếp theo.  

* Một số nhiệm vụ trọng tâm, cụ thể đối với từng lĩnh vực (các đơn vị quan 

tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện) như sau: 

2.1. Về Văn hóa và Thông tin:  

- Chú trọng công tác thông tin, tuyên truyền để làm tốt vai trò, chức năng 

truyền tải mọi chủ trương, chính sách của Đảng, quy định của Nhà nước, của địa 

phương đến người dân; khai thác hiệu quả tính năng trang thiết bị đã được trang bị; 

ưu tiên bố trí cán bộ trẻ, có trình độ năng lực ứng dụng công nghệ thông tin thực 

hiện lĩnh vực phù hợp; thường xuyên trao đổi, học tập kinh nghiệm giữa các đơn vị 

với nhau; 

- Tập trung, tích cực chỉ đạo chương trình chuyển đổi số, duy trì hoạt động 

chính quyền điện tử; khắc phục kịp thời những tồn tại của đơn vị trong thực hiện 

chính quyền điện tử (đã được nêu trong báo cáo đánh giá hàng tháng của huyện); 

- Tăng cường quản lý di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn. Rà soát và báo cáo 

đề xuất việc chỉnh trang, tu bổ các công trình xuống cấp về phòng Văn hóa và 

Thông tin huyện, thời gian thực hiện xong trước 05/3/2023. Thực hiện chăm sóc các 

di tích luôn đảm bảo sạch sẽ, thể hiện tính trang nghiêm, tôn trọng di tích; kiện toàn 

Ban quản lý các di tích và các bộ phận liên quan; quản lý các hoạt động liên quan di 

tích, lễ hội đúng quy định, đúng phong tục, truyền thống quê hương; Thực hiện việc 

vận động, quản lý các nguồn ủng hộ, tài trợ, công đức cho các di tích đúng quy định 

tại Thông tư số 04/2023/TT-BTC ngày 09/01/2023 của Bộ Tài chính;  

- Quan tâm phát triển và duy trì hoạt động, các phong trào văn hóa, văn nghệ 

trong nhân dân (số câu lạc bộ, đội văn nghệ, số thành viên...); tập trung chỉnh trang 

cảnh quan nông thôn, chỉnh trang đô thị; chỉnh trang hệ thống cáp điện gắn với xây 

dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.  

Giao phòng Văn hóa và Thông tin huyện chủ trì kiểm tra, đôn đốc thực hiện 

các nội dung trên. Đề xuất UBND huyện chương trình làm việc với các xã, thị trấn 

trên địa bàn khi cần thiết. 

2.2. Về Giáo dục và Đào tạo: 

- Cần nâng cao, phát huy vài trò lãnh đạo của cấp ủy Đảng, quản lý Nhà nước 

của Chính quyền địa phương về giáo dục và đào tạo trên địa bàn theo đúng chức 

năng, nhiệm vụ của địa phương; chỉ đạo đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục, 

tăng cường đầu tư cơ sở vật chất hỗ trợ giáo dục, nâng cao chất lượng giáo dục; 

- Phòng Giáo dục và Đào tạo phối hợp với các xã, thị trấn chỉ đạo các nhà 

trường, các cấp học thực hiện nghiêm túc quy chế chuyên môn, áp dụng dạy học tiên 

tiến, hiện đại, ứng dụng công nghệ thông tin, đổi mới phương pháp, hình thức dạy 
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học…; tăng cường bồi dưỡng, tự bồi dưỡng, học hỏi, trao đổi kinh nghiệm (trong và 

ngoài địa bàn) nhằm nâng cao chất lượng giáo dục; 

- Thực hiện nghiêm túc đánh giá xếp loại giáo viên, học sinh theo hướng 

đúng, đủ, công bằng, khách quan, tránh nể nang, cào bằng, hình thức, bệnh thành 

tích; khai thác công nghệ thông tin trong điều hành, quản lý giáo dục; công khai kết 

quả giáo dục của các đơn vị, địa phương; 

- Trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia: Các nhà trường cần chủ 

động rà soát, đối chiếu các tiêu chí, tiêu chuẩn quy định, kịp thời đề xuất với địa 

phương; các địa phương chủ động xây dựng kế hoạch đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất 

trường học đạt chuẩn quốc gia, đảm bảo thời gian kiểm tra, công nhận lại theo quy 

định. 

Giao phòng Giáo dục và Đào tạo tiếp tục đề xuất việc  tổ chức  học tập kinh 

nghiệm; tăng cường công tác kiểm tra thường xuyên, đột xuất các đơn vị giáo dục 

theo hướng đột xuất, nhanh gọn và hiệu quả; nghiên cứu, thay đổi đánh giá xếp loại 

các trường, phong trào giáo dục của các địa phương theo hướng lấy hiệu quả chất 

lượng giáo dục  làm đầu; tham mưu chương trình làm việc với các xã, thị trấn, các 

trường học công nhận lại CQG năm 2023, thời gian trước 15/ 3/2023. 

2.3. Về Y tế:  

- Tăng cường quản lý nhà nước về y, dược tư nhân trên địa bàn; các xã, thị 

trấn cần nắm rõ vai trò, trách nhiệm quản lý nhà nước về lĩnh vực này; giao phòng Y 

tế tham mưu UBND huyện ban hành văn bản hướng dẫn cụ thể về vai trò, chức 

năng, nhiệm vụ về công tác quản lý y tế trên địa bàn xã, thị trấn, thời gian thực hiện  

xong trước 20/3/2023; 

- Tăng cường tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt các nhiệm vụ, 

giải pháp phòng chống dịch bệnh (công tác tiêm chủng, vệ sinh dịch tễ, nâng cao sức 

khỏe, An toàn thực phẩm...) trên địa bàn. Thực hiện tốt công tác phối hợp với các cơ 

quan chức năng trong công tác kiểm tra đối với lĩnh vực y tế. 

Giao phòng Y tế huyện tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát cơ sở việc 

thực hiện các nội dung thuộc lĩnh vực phụ trách; tổng hợp khó khăn, vướng mắc và 

kịp thời đề xuất lãnh đạo UBND huyện giải quyết (nếu có). 

2.4. Về Lao động - Thương binh và Xã hội: 

- Tuyên truyền, tăng cường công tác quản lý lao động việc làm trên địa bàn; 

- Thực hiện tốt tuyên truyền, phổ biến chế độ chính sách thuộc lĩnh vực LĐ-

TB&XH  để mọi người dân đềuà thụ hưởng (nếu đủ điều kiện). 

- Tăng cường kiểm tra, giám sát thực hiện chế độ chính sách theo quy định, 

nhất là việc chi trả chế độ chính sách (bảo đảm đúng, đủ, kịp thời); việc thực hiện 

điều chỉnh, đề xuất điều chỉnh đối tượng, mức hưởng theo đúng thực trạng của đối 

tượng quy định; 

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác an sinh xã hội trên địa bàn (giảm nghèo, trợ 

cấp, trợ giúp thường xuyên, công tác nhân đạo...). 
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Giao Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện theo dõi, hướng dẫn, 

kiểm tra, giám sát cơ sở, đơn vị liên quan trong việc thực hiện các nội dung thuộc 

phòng phụ trách; tổng hợp khó khăn, vướng mắc và kịp thời đề xuất lãnh đạo 

UBND huyện giải quyết (nếu có). 

2.5. Về công tác Tư pháp.  

- Tập trung tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là những nội dung 

có tính phổ quát, liên quan trực tiếp đến người dân; những quy định, chính sách mới 

có hiệu lực thi hành; 

- Tập trung chỉ đạo tổ chức tốt hòa giải ở cơ sở, đảm bảo hiệu quả, nhất là 

những mâu thuẫn phát sinh có tính chất gia đình, người thân, hàng xóm trên tinh 

thần tận tâm, có trách nhiệm (tránh làm phức tạp sự việc, vấn đề); 

- Cán bộ, công chức Tư pháp nâng cao tinh thần tự học, tự nghiên cứu, bồi 

dưỡng chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ theo đúng quy định của pháp luật, tránh 

tình trạng để phải xử lý, thu hồi các văn bản có liên quan đến lĩnh vực hộ tịch. 

Giao Phòng Tư pháp huyện theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra cơ sở trong việc 

thực hiện các nội dung thuộc phòng phụ trách; tổng hợp khó khăn, vướng mắc và 

kịp thời đề xuất lãnh đạo UBND huyện giải quyết (nếu có). 

3. Đối với đề xuất của các xã, thị trấn: 

- Giao các phòng chuyên môn nghiên cứu nội dung thuộc lĩnh vực của phòng; 

hướng dẫn cơ sở và đề xuất lãnh đạo UBND huyện xem xét, giải quyết. 

- Các xã, thị trấn chủ động xin ý kiến, làm việc trực tiếp với các phòng 

chuyên môn để được hướng dẫn xem xét, giải quyết kịp thời, hiệu quả. 

Trên đây là Kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện Ngô Đức Sáu tại Hội 

nghị giao ban khối Văn hóa- Xã hội với UBND các xã, thị trấn. Văn phòng 

HĐND&UBND huyện thông báo để các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

- TT: HU, HĐND huyện (b/c); 

- CT, các PCT UBND huyện; 

- Ban Tuyên giáo HU; 

- Các CQCM, ĐVSN thuộc huyện; 

- CVP, PCVP HĐND&UBND huyện; 

- ĐU, UBND các xã, thị trấn; 

- Các trường MN, TH, THCS thuộc huyện; 

- Lưu: VT, TH. 

KT. CHÁNH VĂN PHÒNG 

PHÓ CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 
 

Tạ Quang Thắng 
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