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CHỈ THỊ 
Về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ trọng tâm  

sau kỳ nghỉ Tết nguyên đán Quý Mão 2023 

Thời gian qua, các cấp các ngành, các cơ quan, đơn vị, địa phương đã triển 

khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 12/CT-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2022 
của Uỷ ban nhân dân tỉnh chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ nhân dân đón Tết 

Nguyên đán Quý Mão 2023; tổ chức ứng trực thường xuyên trong thời gian nghỉ 
Tết Nguyên đán; quan tâm chăm lo đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp 

nhân dân; triển khai đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội; chú trọng các 
hoạt động tri ân, nghĩa tình đối với các thương binh, gia đình liệt sĩ, Mẹ Việt Nam 
anh hùng, người có công với cách mạng; tích cực vận động, khuyến khích các 

doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân phát huy truyền thống “tương thân, tương ái”, trợ 
giúp người nghèo, người già cô đơn không nơi nương tựa, trẻ em mồ côi, cơ nhỡ 

và những đối tượng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, đảm bảo cho mọi người, mọi 
nhà, ai cũng được đón Tết trong không khí đầm ấm, nghĩa tình với trên 150 ngàn 

suất quà, trị giá gần 61,5 tỷ đồng. Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được 
quan tâm, thực hiện tốt; thị trường hàng hóa phong phú, giá cả ổn định, cung ứng 

đầy đủ nhu cầu thực phẩm, phục vụ nhân dân đón Tết; hoạt động Du lịch có nhiều 
khởi sắc; tiền thưởng cho người lao động cơ bản được bảo đảm kịp thời, đúng quy 

định. Công tác thông tin tuyên truyền được đẩy mạnh; các hoạt động văn hoá, lễ 
hội diễn ra sôi động, đậm nét truyền thống. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã 

hội được đảm bảo. Nhìn chung Tết Nguyên đán Quý Mão trên địa bàn tỉnh được 
tổ chức an toàn, vui tươi, lành mạnh và tiết kiệm, tạo được không khí phấn khởi 
trong các tầng lớp nhân dân. 

Tuy nhiên bên cạnh đó, trong dịp Tết còn xảy ra tình trạng tai nạn giao thông, 
hiện tượng tàng trữ, đốt pháo nổ trái phép. Các sở, ban, ngành, Uỷ ban nhân dân 

các huyện, thành phố cần tiếp tục rà soát, rút kinh nghiệm, chấn chỉnh và tiếp tục 
có các giải pháp kịp thời, hiệu quả. 

Năm 2023 có ý nghĩa rất quan trọng, là năm tập trung cao độ để thực hiện 
các Chương trình hành động, Nghị quyết chuyên đề của Ban Chấp hành Đảng bộ 

tỉnh, tạo nền tảng để thực hiện thắng lợi các mục tiêu của Kế hoạch 5 năm 2021-
2025. Dự báo tình hình quốc tế, trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó 

khăn, thách thức đan xen, nhưng khó khăn, thách thức nhiều hơn, để phấn đấu 
thực hiện thành công toàn diện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 

đã đề ra, UBND tỉnh yêu cầu các Sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố 
thực hiện nghiêm túc, tập trung triển khai ngay từ ngày làm việc đầu tiên sau kỳ 

nghỉ Tết các nhiệm vụ, công việc sau đây: 



2 

 

1. Giám đốc, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố. 

a) Đề cao tinh thần trách nhiệm, tổ chức thực hiện có hiệu quả chủ đề công tác 

năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh “Giữ vững kỷ cương, tăng cường trách 

nhiệm, đổi mới, sáng tạo, hiệu quả thực chất”. Khẩn trương xây dựng, ban hành và 

tổ chức triển khai có hiệu quả Chương trình công tác năm 2023; theo dõi sát thực 

tiễn, tăng cường kiểm tra, đôn đốc, xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh; tiếp tục 

đổi mới, phương thức quản lý điều hành bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. 

b) Theo dõi và nắm chắc các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội thuộc 

ngành, lĩnh vực phụ trách, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng kinh tế năm 2023 và cả 

giai đoạn 2020-2025; chủ động tham mưu báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh các khó 

khăn vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện, chịu trách nhiệm toàn diện 

trước Uỷ ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh nhiệm về kết quả thực 

hiện các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của ngành, địa phương. 

c) Tập trung hỗ trợ, tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc đối với hoạt động sản 

xuất kinh doanh trên các lĩnh vực.  

d) Triển khai quyết liệt, hiệu quả các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thực hiện, 

tiến độ giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công, nhất các dự án trọng tâm quan trọng, 

có tính lan toả cao, đóng góp tích cực vào sự phát triển của ngành, lĩnh vực và của 

tỉnh ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm 2023, như: Nhà văn hoá trung 

tâm tỉnh; Xây dựng tổ hợp Bảo tàng - Thư viện tỉnh Ninh Bình; Bảo quản, tôn tạo, 

khai quật khảo cổ và phát huy giá trị lịch sử - văn hóa Khu di tích Cố đô Hoa lư; 

Cải tạo nút giao Khánh Phú và kênh điều hoà KCN Khánh Phú; tuyến đường T21 

(TP.Ninh Bình); xây dựng đường ĐT.482; tuyến đường Đông Tây giai đoạn I; 

cầu vượt Sông Vân;…làm tốt công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án, 

kiểm tra, rà soát tiến độ của từng dự án; đề cao trách nhiệm người đứng đầu, bảo 

đảm các mục tiêu đề ra.  

đ) 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 2030 (Đề án 06), bảo đảm đúng lộ trình, 

tiến độ đề ra. Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nhất là cắt giảm các quy định 

liên quan đến hoạt động kinh doanh, đầu tư, đất đai, xây dựng…; phân cấp trong 

giải quyết thủ tục hành chính và đổi mới việc giải quyết thủ tục hành chính theo 

cơ chế một cửa, số hoá, thúc đẩy giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường 

điện tử. 

e) Căn cứ chức năng, thẩm quyền được giao, kịp thời khen thưởng hoặc đề 

xuất cấp có thẩm quyền có hình thức khen thưởng phù hợp để động viên, ghi nhận 

các tổ chức, cá nhân, lực lượng chức năng có thành tích nổi bật, xuất sắc và tinh 

thần phục vụ Nhân dân trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão, nhất là đối với những 

hành động, tấm gương, nghĩa cử cao đẹp, có tính lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong 

cộng đồng và xã hội. 
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2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thành phố 

a) Khẩn trương tham mưu phương án phân bổ nguồn tăng thu và tiết kiệm 

chi năm 2022. 

b) Tập trung theo dõi sát các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, phối hợp với         

Cục Thống kê tỉnh xây dựng kịch bản cụ thể, chủ động, kịp thời báo cáo với                

Uỷ ban nhân dân tỉnh định hướng, giải pháp phù hợp trong quản lý, chỉ đạo điều 

hành thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội; chuẩn bị nội dung để tổ chức đánh giá 

giữa kỳ tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025 

trong quý II năm 2023. 

c) Triển khai các giải pháp tháo gỡ cho các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh. 

Tập trung đôn đốc thực hiện giải ngân vốn đầu tư công bảo đảm, chất lượng,             

tiến độ, hiệu quả ngay từ đầu năm. Tiếp tục rà soát một số dự án đầu tư xây dựng 

sử dụng vốn ngân sách nhà nước có khó khăn vướng mắc kéo dài. 

d) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tập trung khắc phục các           

kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. 

3. Cục Thống kê tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân 

dân các huyện, thành phố 

a) Tiếp tục nâng cao chất lượng thống kê, phân tích dự báo; hướng dẫn các 

cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị, triển khai thu thập, cung cấp bổ sung các thông 

tin thống kê đảm bảo kịp thời, chính xác, phản ánh đúng thực chất phục vụ kịp thời 

việc đánh giá kết quả thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. 

b) Phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, các đơn vị có liên quan xây dựng 

kịch bản tăng trưởng kinh tế, bám sát các mục tiêu, chỉ tiêu phát triển kinh tế xã 

hội đã đề ra. 

4. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân 

các huyện, thành phố:  

a) Tập trung triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ tài chính - ngân sách nhà 

nước năm 2023; triệt để tiết kiệm chi, nhất là chi thường xuyên; theo dõi sát, quản 

lý chặt chẽ giá cả, thị trường; kiểm soát chặt chẽ về chấp hành niêm yết giá, thu 

phí các loại dịch vụ trên địa bàn tỉnh. 

b) Theo chức năng, nhiệm vụ được giao, tiếp tục tập trung khắc phục các kết 

luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán. 

5. Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân 

dân các huyện, thành phố: 

a) Chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất, kinh doanh, đặc biệt là các ngành công nghiệp 

chủ lực ngay sau kỳ nghỉ Tết; tập trung tháo gỡ khó khăn cho các dự án để phát 

huy hiệu quả, tạo năng lực sản xuất mới. 
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b) Tiếp tục theo dõi sát diễn biến thị trường, nguồn cung, nhu cầu hàng hóa, 
nhất là các mặt hàng thiết yếu, xăng dầu để chủ động có phương án hoặc đề xuất 
với các cơ quan chức năng các biện pháp bảo đảm cân đối cung cầu, không xảy 

ra tình trạng thiếu hụt, gián đoạn nguồn cung trong mọi tình huống, gây bất ổn thị 
trường. Đảm bảo đủ điện cho sản xuất kinh doanh và tiêu dùng.  

6. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: 

a) Theo dõi sát diễn biến thời tiết, chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương có 
phương án sản xuất phù hợp, đảm bảo nước tưới và vật tư đầu vào, hoàn thành kế 

hoạch sản xuất vụ lúa Đông Xuân; tăng cường chăm sóc có hiệu quả rau màu vụ 
xuân hè và phòng, chống dịch bệnh trên vật nuôi, nhất là trên đàn gia súc, gia cầm.  

b) Thực hiện hiệu quả Tết trồng cây, kế hoạch trồng rừng, chỉ đạo các địa 

phương tăng cường công tác bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng. Tiếp tục 
triển khai các biện pháp khai thác thủy sản bền vững, ngăn chặn đánh bắt hải sản 
bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định; chỉ đạo chuẩn bị, triển khai 

các giải pháp phù hợp phòng, chống rét đậm, rét hại (nếu có). 

7. Sở Giao thông vận tải chủ trì phối hợp với các quan, đơn vị, Uỷ ban nhân 
dân các huyện, thành phố. 

a) Tăng cường kiểm tra, kiểm soát hoạt động kinh doanh vận tải, xử lý 
nghiêm vi phạm, bảo đảm an toàn giao thông. Tăng cường công tác điều tiết, tổ 
chức vận tải, bố trí đủ phương tiện phục vụ nhu cầu đi lại sau Tết, nhất là người 

đi lễ hội và người lao động trở lại làm việc sau Tết; xử lý nghiêm hành vi tăng giá 
vé trái quy định. Tiếp tục chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình dự án 
phát triển hạ tầng giao thông quan trọng của tỉnh 

b) Kịp thời chấn chỉnh, hướng dẫn các trung tâm đăng kiểm duy trì hoạt động 
bình thường, không để xảy ra tình trạng ùn tắc tại các trung tâm đăng kiểm xe cơ giới. 

8. Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân 

các huyện, thành phố: Tăng cường quản lý công tác lập quy hoạch đô thị, quy 
hoạch xây dựng; đôn đốc đẩy nhanh tiến độ lập các Quy hoạch xây dựng trên địa 
bàn tỉnh; tiếp tục rà soát kiểm tra năng lực của các tổ chức và cá nhân khi tham 

gia hoạt động tư vấn đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh. 

9. Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, 
Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: 

a) Khẩn trương trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch sử dụng đất 
năm 2023 của các huyện, thành phố trước ngày 15 tháng 02 năm 2023. 

b) Tập trung hướng dẫn, đôn đốc Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực 

hiện Đề án tổng thể đo đạc, chỉnh lý bản đồ địa chính, hoàn thiện hồ sơ địa chính, 
xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính tỉnh Ninh Bình.  

c) Thường xuyên theo dõi, nắm chắc tình hình thực hiện quy hoạch, kế hoạch 

sử dụng đất và nhu cầu sử dụng đất trên địa bàn tỉnh; chủ động nghiên cứu, tham 
mưu Uỷ ban nhân dân tỉnh chỉ đạo thực hiện, báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, 
chỉ đạo, điều chỉnh trong quá trình thực hiện, đáp ứng yêu cầu thực tiễn... 
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10. Sở Du lịch chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân 
các huyện, thành phố  

a) Tiếp tục đẩy mạnh việc xúc tiến, quảng bá du lịch nội địa, nâng cao chất lượng 

dịch vụ, phát triển nhiều loại hình du lịch gắn với văn hóa, tín ngưỡng, cộng đồng… 

b) Chỉ đạo, hướng dẫn các địa phương, các cơ sở kinh doanh dịch vụ du lịch, 
triển khai các biện pháp nhằm đảm bảo an toàn, nâng cao chất lượng phục vụ 

khách du lịch. Tăng cường quản lý, kiểm soát chất lượng kinh doanh dịch vụ du 
lịch, kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

11. Sở Văn hoá và Thể thao chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban 

nhân dân các huyện, thành phố: Tăng cường thực hiện chức năng quản lý nhà 
nước về lễ hội theo thẩm quyền. Hướng dẫn các địa phương khẩn trương tổ chức 
các biện pháp tăng cường công tác quản lý nhà nước về lễ hội trên địa bàn, bảo 

đảm trang trọng, tiết kiệm, văn minh, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa tốt đẹp. 
Tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm quy 
định về tổ chức và tham gia lễ hội; yêu cầu người cung ứng dịch vụ, hàng hóa tại 

khu vực lễ hội phải niêm yết công khai và bán đúng giá niêm yết; không chèo kéo 
và ép giá, ép du khách mua hàng tại các điểm du lịch, lễ hội. 

12. Sở Y tế chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các 

huyện, thành phố: 

a) Tăng cường phòng, chống dịch bệnh, tiêm chủng, khám chữa bệnh, bảo 
vệ sức khỏe Nhân dân. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo đảm an toàn thực 

phẩm, thanh kiểm tra tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, phòng chống 
ngộ độc thực phẩm trong dịp lễ hội Xuân 2023. 

b) Chỉ đạo các đơn vị, địa phương xây dựng kế hoạch dữ trữ đủ thuốc, vật tư 

tiêu hao, hoá chất, thiết bị, phương tiện đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trong phòng 
chống dịch và khám, chữa bệnh, không để xảy ra tình trạng khan hiếm, thiếu 
thuốc. Tăng cường phát hiện thuốc giả, thuốc kém chất lượng, thuốc không được 

phép lưu hành; không để xảy ra tình trạng đầu cơ, găm hàng, tăng giá đột biến, xử 
lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 

c) Tiếp tục thúc đẩy tiêm vắc-xin phòng COVID-19. Chủ động, tích cực đẩy 

mạnh thông tin, tuyên truyền, nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch; 
khuyến khích, vận động người dân tham gia tiêm chủng đầy đủ, đúng lịch, tạo sự 
đồng thuận, không chủ quan, lơ là với dịch COVID-19. Khuyến cáo đeo khẩu 

trang, khử khuẩn nơi đông người để phòng ngừa, hạn chế lây nhiễm dịch COVID-
19 và các loại bệnh truyền nhiễm khác. 

13. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì, phối hợp với các cơ quan, 

đơn vị, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: Theo dõi chặt chẽ diễn biến thị 
trường lao động, nắm bắt kịp thời tình hình lao động, việc làm sau kỳ nghỉ Tết tại 
các doanh nghiệp, nhất là tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp để có phương 

án hỗ trợ doanh nghiệp khắc phục tình trạng thiếu lao động, không để đứt gãy 
cung ứng nguồn lao động, đáp ứng nhu cầu nhân lực phục vụ sản xuất, kinh doanh 
của doanh nghiệp. Tổ chức thực hiện đầy đủ, kịp thời, hiệu quả các chính sách 

giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, phúc lợi xã hội. 
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14. Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường Đại học Hoa Lư chủ trì, phối hợp với 
các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: chuẩn bị kỹ các điều 
kiện phục vụ công tác dạy và học đảm bảo theo khung chương trình đề ra; tiếp tục 
thúc đẩy tiêm vắc-xin phòng COVID-19 cho trẻ em, học sinh, sinh viên. 

15. Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân 
các huyện, thành phố: 

 a) Khẩn trương tham mưu cho Uỷ ban nhân dân tỉnh triển khai thực hiện 
Chủ đề công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh 

b) Tăng cường tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên chức và người 
lao động thực hiện nghiêm các quy định về văn hóa công vụ, kỷ cương hành chính. 

c) Tăng cường công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo; hướng 
dẫn các tổ chức tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng thực hiện tốt các quy định của pháp 
luật, đảm bảo an ninh trật tự, vệ sinh môi trường và thực hiện nếp sống văn minh; 
không để xảy ra các hoạt động mê tín dị đoan, trục lợi về tâm linh tại các cơ sở 
tôn giáo, cơ sở tín ngưỡng; không để các đối tượng lợi dụng, tuyên truyền, kích 
động tụ tập đông người, gây phức tạp về an ninh trật tự.  

16. Công an tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân 
các huyện, thành phố: 

a) Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, các mục tiêu, các sự kiện chính trị, 
văn hóa, đối ngoại quan trọng của tỉnh, các lễ hội đầu xuân. Triển khai đồng bộ 
các giải pháp bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh văn hóa 
tư tưởng, an ninh thông tin, truyền thông, an ninh mạng.  

b) Tập trung đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội, nhất là các 
loại tội phạm có xu hướng gia tăng trong dịp đầu xuân như tội phạm liên quan đến 
“tín dụng đen”, cố ý gây thương tích; cướp giật, trộm cắp tài sản; gây rối trật tự 
công cộng; chống người thi hành công vụ; tội phạm đánh bạc và tổ chức đánh 
bạc... Tiếp tục đấu tranh có hiệu quả với tội phạm tham nhũng, kinh tế, ma túy, 
môi trường. 

c) Bảo đảm trật tự an toàn giao thông, có phương án hạn chế tình trạng ùn 
tắc giao thông tại các tuyến giao thông trọng điểm, các địa điểm tổ chức lễ hội; 
kiên quyết xử lý nghiêm hành vi vi phạm về nồng độ cồn, sử dụng ma túy khi điều 
khiển phương tiện giao thông, chạy xe quá tốc độ quy định. Đẩy mạnh công tác 
phòng ngừa cháy, nổ tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh, khu dân cư, địa điểm tổ 
chức các lễ hội, nơi tập trung đông người. 

d) Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh đôn đốc, hướng 
dẫn các sở, ngành, địa phương triển khai quyết liệt, đồng bộ, hiệu quả Đề án 06, 
kịp thời báo cáo các khó khăn, vướng mắc và đề xuất giải pháp tháo gỡ trong quá 
trình triển khai.  

17. Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh chủ trì, 
phối hợp với các cơ quan, đơn vị, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: 

a) Thực hiện nghiêm chỉ đạo trực sẵn sàng chiến đấu, chủ động theo dõi, nắm 
tình hình, kịp thời phát hiện ngăn chặn làm thất bại âm mưu thủ đoạn chống phá của 
các thế lực thù địch. Phối hợp chặt chẽ với Công an, chính quyền địa phương và các 
lực lượng trên địa bàn thực hiện tốt nhiệm vụ bảo đảm trật tự an toàn xã hội.  
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b) Chuẩn bị tốt các điều kiện cần thiết để hoàn thành kế hoạch tuyển quân 
năm 2023. 

18. Thanh tra tỉnh, các sở, ban, ngành liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, 

thành phố: Triển khai kế hoạch thanh tra năm 2023, tăng cường kiểm tra, đôn đốc 

việc xử lý sau thanh tra. Triển khai các nhiệm vụ, giải pháp về công tác 

phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Phối hợp với các địa phương thực hiện tốt 

việc tiếp công dân, giải quyết kịp thời, đúng pháp luật các kiến nghị chính đáng 

của công dân theo thẩm quyền ngay tại cơ sở; không để phát sinh điểm nóng. 

19. Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị 

có liên quan, Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố: 

a) Khẩn trương triển khai có hiệu quả Kế hoạch số 194/KH-UBND ngày 15 

tháng 12 năm 2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về Phát triển chính quyền số, chuyển 

đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng tỉnh Ninh Bình năm 2023. 

b) Đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi trong 

lao động, sản xuất, công tác và học tập; động viên người dân và doanh nghiệp 

cùng chung sức, đồng lòng, nỗ lực phấn đấu thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2023; đấu tranh có hiệu quả, phản bác các thông 

tin xấu độc, sai sự thật, xử lý nghiêm các vi phạm. 

20. Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh, Báo Ninh Bình, Cổng thông tin điện 

tử tỉnh: Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp 

trọng tâm trong chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2023; có những tin tức, phóng sự phản ánh về không khí ra quân thực hiện 

nhiệm vụ đầu năm mới của các cơ quan, doanh nghiệp, địa phương, tạo khí thế 

mới thúc đẩy phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh ngay từ những ngày đầu 

năm mới; đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc, tiêu cực, sai sự thật; góp 

phần tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin trong Nhân dân. Đẩy mạnh thông tin 

tuyên truyền quảng bá hình ảnh của tỉnh, phổ biến các mô hình mới, cách làm hay, 

gương điển hình để khơi dậy khí thế, truyền cảm hứng, tạo niềm tin cho người 

dân, các doanh nghiệp. Cập nhật kịp thời thông tin thị trường, giá cả hàng hóa, 

nhất là các mặt hàng thiết yếu phục vụ người dân; kịp thời thông báo diễn biến 

thời tiết, cảnh báo thiên tai, tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; tăng 

cường các bản tin về vấn đề an toàn giao thông, công tác phòng, chống dịch bệnh, 

giáo dục, đào tạo, dạy nghề, phổ biến kiến thức, pháp luật… 

21. Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh theo dõi đôn đốc các sở, ban, ngành, 

Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố thực hiện Chương trình công tác của Uỷ 

ban nhân dân tỉnh. Chủ động đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ được giao 

của các cơ quan, đơn vị, kịp thời báo cáo Uỷ ban nhân dân tỉnh xử lý những vướng 

mắc phát sinh, bảo đảm thực hiện đúng tiến độ, chất lượng và hiệu quả. Đôn đốc 

thúc đẩy cải cách mạnh mẽ thủ tục hành chính, quy định liên quan đến hoạt động 

kinh doanh, phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính, đơn giản hóa thủ tục 

hành chính nội bộ và đổi mới cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết 

thủ tục hành chính. 
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22. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan hành 

chính nhà nước, các cơ quan, tổ chức liên quan thực hiện nghiêm kỷ cương hành 

chính, kỷ luật lao động, khẩn trương tập trung giải quyết, xử lý công việc ngay từ 

ngày làm việc đầu tiên, đặc biệt là những công việc tồn đọng, chậm tiến độ do 

nghỉ Tết, những công việc và thủ tục trực tiếp liên quan đến sản xuất, kinh doanh, 

đầu tư của doanh nghiệp và Nhân dân. Không tổ chức du xuân, liên hoan, chúc 

Tết làm ảnh hưởng đến thời gian và hiệu quả làm việc. Tuyệt đối không đi lễ hội 

trong giờ hành chính; không sử dụng xe công đi lễ hội, trừ trường hợp thực thi 

nhiệm vụ. Lãnh đạo các cơ quan, đơn vị không tham dự lễ hội nếu không được 

cấp có thẩm quyền phân công. 

23. Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh, các doanh nhân và toàn thể nhân dân trong 

tỉnh tranh thủ thời cơ, khí thế mới, chung sức đồng lòng, khắc phục khó khăn, 

vượt qua thách thức tổ chức lao động sản xuất, đầu tư, kinh doanh có hiệu quả. 

Cơ quan hành chính nhà nước các cấp phải luôn sát cánh, đồng hành cùng cộng 

đồng doanh nghiệp, người dân nỗ lực phấn đấu đến năm 2025 đưa Ninh Bình là 

tỉnh phát triển trung bình khá, đến năm 2030 trở thành tỉnh khá của khu vực đồng 

bằng sông Hồng. 

24. Uỷ ban nhân dân tỉnh đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, 

các đoàn thể, tổ chức chính trị - xã hội các cấp phát huy sức mạnh của khối đại 

đoàn kết, huy động toàn dân, đoàn viên, hội viên chung sức phấn đấu thực hiện 

thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023. 

25. Giám đốc, Thủ trưởng các sở ban, ngành, các cơ quan, đơn vị trên địa 

bàn tỉnh; Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thành phố theo chức năng, nhiệm 

vụ được giao chủ động, tích cực nắm tình hình, kịp thời có các biện pháp chỉ đạo, 

điều hành phù hợp, phấn đấu thực hiện thắng lợi toàn diện, đạt kết quả cao nhất 

các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của năm 2023./. 

 

Nơi nhận: 
- Như trên; 
- Văn phòng Chính phủ; 
- Thường trực Tỉnh ủy; 
- Thường trực HĐND tỉnh; 
- Lãnh đạo UBND tỉnh; 
- UBMTTQ VN tỉnh và các tổ chức thành viên; 
- Thường trực các Huyện ủy, Thành ủy;  
- Các Sở, ban, ngành, đoàn thể; 
- Các cơ quan, doanh nghiệp Trung ương, đơn vị lực 
lượng vũ trang đóng trên địa bàn tỉnh; 
- UBND các huyện, thành phố; 
- Lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh; 
- Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh; 
- Các VP, TT; 
- Lưu: VT, VP2. 
                              HQT_VP2 

   

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 
  Phạm Quang Ngọc 

 

 

 


		2023-01-31T16:42:13+0700


		2023-01-31T17:03:12+0700


		2023-02-01T07:46:02+0700


		2023-02-01T07:45:37+0700


		2023-02-01T07:45:37+0700




