ỦY BAN NHÂN DÂN
HUYỆN QUỲNH NHAI
––––––––––
Số: 194/UBND-TCKH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
–––––––––––––––––––––––
Quỳnh Nhai, ngày 26 tháng 01 năm 2021

V/v triển khai một số nhiệm vụ
trọng tâm quí I/2021

Kính gửi:

- Các cơ quan, đơn vị;
- UBND các xã.

Thực hiện Công văn số 4100/UBND-TH ngày 30/12/2020 của UBND
tỉnh về việc chỉ đạo tài chính ngân sách quý I năm 202; Công văn số 338/STCQLNS ngày 25/01/2021 của Sở Tài chính về việc triển khai một số nhiệm vụ
trong tâm quí I/2021. Để thực hiện tốt nhiệm vụ tài chính ngân sách quí I/2021
theo chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương. Chính phủ, Bộ Tài chính và UBND
tỉnh. UBND huyện đề nghị các cơ quan, ban, ngành, UBND các xã thực hiện
một số nhiệm vụ trọng tâm sau:
1. Tổ chức quán triệt đầy đủ, kịp thời các văn bản chỉ đạo của Ban Bí thư
Trung ương, Chính phủ, Bộ Tài chính, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh; Huyện ủy,
HĐND, UBND huyện về nhiệm vụ giải pháp điều hành phát triển KTXH và dự
toán ngân sách nhà nước năm 2021; đồng thời xây dựng kế hoạch tổ chức thực
hiện, theo đúng chỉ đạo của UBND huyện tại Quyết định số 2498/QĐ-UBND
ngày 17/12/2020.
2. Tổ chức triển khai thực hiện Chỉ thị số 48-CT/TW ngày 09/12/2020 của
Ban Bí thư Trung ương về tổ chức Tết năm 2021. Trong đó tập trung chỉ đạo và
tổ chức thực hiện tốt một số nhiệm vụ cụ thể sau:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc các quy định về phòng, chống dịch Coid19, đề cao trách nhiệm người đứng đầu, sẵn sàng ứng phó, chỉ đạo quyết liệt,
đồng bộ, hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời, đẩy
mạnh các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo
quốc phòng - an ninh, phấn đấu hoàn thành cao nhất các mục tiêu, chỉ tiêu kế
hoạch năm 2021.
- Thực hiện tốt các chính sách đảm bảo an sinh và phúc lợi xã hội, nhất là
thực hiện chính sách đối với người ghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn,
người có công với cách mạng. Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần
cho các gia đình chính sách, nhân dân ơ vùng sâu, vùng xa, tổ chức thăm hỏi,
chúc Tết các đồng chí thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình có công
với nước, cán bộ lão thành cách mạng, Mẹ Việt Nam anh hùng, các đơn vị lực
lượng vũ trang và đơn vị làm nhiệm vụ trong những ngày Tết.
- Tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 41-CT/TW ngày
05/02/2015 của Ban Bí thư Trung ương khóa XI về tăng cường sự lãnh đạo của
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Đảng đối với công tác quản lý và tổ chức lễ hội. Việc tổ chức các hoạt động văn
hóa, thể thao, lễ hội, mừng Xuân…cần thiết thực, tiết kiệm, phù hợp với truyền
thống văn hóa của dân tộc, thuận phong mỹ tục, tập quán tốt đẹp của địa phương
- Chủ động nắm bắt tỉnh hình, địa bàn, nhất là địa bàn trọng điểm, tăng
cường lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trât tự an toàn xã
hội. Tăng cường các biện pháp phòng, chống, xử lý vi phạm pháp luật, tội phạm
và tệ nạn xã hội; phòng, chống cháy nổ; các hành vi buôn bán, vận chuyển, tàng
chữ, sủ dụng pháo nổ….
- Các cơ quan, đơn vị xây dựng kế hoạch cụ thể, bố chí cán bộ, công chức,
viên chức, nhân viên trực để xử lý, giải quyết kịp thời mọi công việc trong dịp
Tết, bảo đảm các hoạt động thuận lợi, thông suốt, không để ảnh hưởng đến đời
sống và hoạt động sản xuất, kinh doanh của nhân dân và doanh nghiệp.
3. Chỉ đọa triển khai thực hiện Chỉ thị số 44/CT-TTg ngày 21/12/2020 của
Thủ tướng Chính phủ về tăng cường các biện pháp bảo đảm đón Tết Nguyên
đán Tân Sửu năm 2021vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm; Chỉ thị số 06/CTBTC ngày 21/12/2020 của Bộ Tài chính về tăng cường công tác quản lý, điều
hành bình ổn giá trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; Chỉ thị số 09/CTUBND ngày 17/12/2020 của UBND huyện về việc tăng cường công tác quản lý,
điều hành bình ổn giá cả thị trường, đảm bảo trật tự an toàn xã hội dịp Tết
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Đảm bảo cân đối sung cầu hàng hóa nhất là các
mặt hàng thiết yếu, tổ chức hệ thống phân phối, tạo điều kiện để doanh nghiệp
mở rộng mạng lưới kinh doanh, tham gia bình ổn giá, chuẩn bị tốt các mặt hàng
thiết yếu để cung ứng sớm, đầy đủ cho nhân dân với giá hợp lý, chất lượng tốt.
Theo dõi sát diễn biến giá cả, thị trường, nhất là những hàng hóa, dịch vụ thiết
yếu, thuộc danh mục bình ổn giá, kịp thời chỉ đạo và sử lý nghiêm các hành vi vi
phạm pháp luật về giá; đẩy mạnh các biện pháp kiểm tra, thanh tra kiểm soát thị
trường giá cả, chống thất thu, gian lận thuế.
4. Chi cục Thuế khu vực Thuận Châu - Quỳnh Nhai phối hợp với các cơ
quan, ban, nghành, UBND các xã chỉ đạo quyết liệt các giải pháp thu ngay từ
ngày đầu tháng, đầu năm 2021, phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn quý I/2021
đạt 25% dự toán cả năm; đảm bảo nguồn kinh phí thực hiện nhiệm vụ chi qúy
I/2021 và các nhiệm vụ phát sinh theo chỉ đạo của huyện.
5. Triển khai dự toán chi ngân sách đúng qui định Luật ngân sách Nhà
nước; Luật Đầu tư công và các văn bản hướng dẫn thi hành. Bố trí đầy đủ nguồn
kinh phí đảm bảo chi kịp thời các khoản: Tiền lương, phụ cấp, trợ cấp, học bổng,
chi an sinh xã hội, đối với cán bộ, công chức, cán bộ hưu trí và các đối tượng
bảo trợ xã hội tháng 1 và tháng 2 năm 2021, hoàn thành cấp phát trước ngày
05/02/2021.
6. Kho bạc Nhà nước các cấp có trách nhiệm kiểm soát, thanh toán chi
ngân sách đúng chế độ, chính sách các khoản chi trong dự toán quý I/2021;
Tăng cường công tác kiểm soát chi đón Tết, quà từ công quỹ Nhà nước, mua
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sắm trang thiết bị, Đầu tư xây dựng cơ bản…; kiên quyết loại trừ các khoản chi
không đúng quy định, không đầy đủ thủ tục theo quy định
Yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Chủ tịch UBND các xã phối hợp
và tổ chức triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
- Chủ tịch và các PCT UBND huyện;
- Như trên;
- Lưu: VT; TCKH (Tuấn); 90 bản.
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