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THÔNG BÁO
Kết luận của chủ tịch UBND xã tại cuộc họp công tác
ủy ban tháng 8 và triển khai phương hướng
nhiệm vụ tháng 9 năm 2022
Thực hiện quy chế làm việc của UBND xã, ngày 7 tháng 9 năm 2022 UBND xã
tổ chức phiên họp đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 8 và phương hướng
nhiệm vụ tháng 9 năm 2022. Thành phần tham dự gồm: Thường trực Đảng ủy, Thường
trực HĐND, Đại diện UBMTTQ xã, lãnh đạo UBND xã, trưởng trạm y tế xã, cán bộ
khuyến nông và toàn thể cán bộ công chức xã. Đồng chí Trần Thế Quang – BT kiêm
Chủ tịch UBND xã (đồng chủ trì cuộc họp) kết luận một số nội dung như sau:
I. Về tình hình thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tháng 8
Trong tháng 8 UBND xã đã chỉ đạo có hiệu quả các nhiệm vụ trọng tâm như phòng
chống dịch trên người, không để lây lan thành dịch; tăng cường công tác thu ngân sách,
nhất là thu từ nguồn xây dựng nhà ở tư nhân; triển khai các hoạt động văn hóa, văn
nghệ, thể dục thể thao, bế mạc sinh hoạt hè cho các cháu thiếu nhi trở về trường học
tập; tiếp tục đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện tử, số
hóa theo lộ trình; chỉ đạo công an quân sự tăng cường phối hợp trong đảm bảo an ninh
trật tự, không để xẩy ra vụ việc phức tạp.
II. Về nhiệm vụ tháng 8

1. Công tác chỉ đạo điều hành:
- Chỉ đạo nhân dân chăm sóc diện tích lúa hè thu, lúa phát triển tốt, theo dõi tình
hình sâu hại trên cây trồng, hướng dẫn nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch bệnh trên đàn gia súc gia cầm.
- Tăng cường công tác kiểm tra quản lý các công trình thủy lợi, hệ thống kênh
mương hồ đập; tuyên tuyền triển khai các biện pháp phòng chống và giảm nhẹ thiên
tai, tìm kiếm cứu nạn cứu hộ.

- Đẩy mạnh cải cách hành chính tại bộ phận một cửa. Tiếp tục hướng dẫn
người dân, doanh nghiệp thực hiện quét mã QR code về các lĩnh vực và các thủ
tục hành chính.
2. Một số nhiệm vụ trọng tâm:
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2.1 Giao Văn phòng HĐND&UBND xã tham mưu ra quyết định tuyển dụng nhân
viên thú y.
- Tiếp tục hướng dẫn các thôn buôn chưa thành lập các trang nhóm Zalo theo từng
thôn buôn thì nhanh chóng thành lập và kết nối đến từng hộ dân để đảm bảo công tác
tuyên truyền các văn bản của cấp trên và của địa phương.
2.2 Giao đồng chí Vũ Sinh Quyết- phó chủ tịch UBND xã tham mưu xây dựng
lịch tập huấn cho các cơ sở giết mổ, triển khai ký cam kết thu gom rác thải tại 4 buôn.
- Tổ chức họp dân vận động giải phóng mặt bằng; định mức đóng góp kinh phí
theo tỷ lệ phân bổ vốn đối ứng đối với công trình: đường thôn 8 đi thôn 10.
2.3 Giao đồng chí Nguyễn Sỹ Ánh – PCT xã chỉ đạo bộ phận 1 cửa thực hiện tốt
công tác tiếp dân, giải quyết kịp thời hồ sơ cho học sinh, sinh viên chuẩn bị cho năm
học mới. Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, covid 19.
2.4 Giao bộ phận tiếp nhận, trả kết quả xã tiếp tục nâng cao chất lượng giải quyết
thủ tục hành chính. Tiếp tục phối hợp với công an xã, các bộ phận liên quan tiếp tục
thực hiện việc số hóa cơ sở dữ liệu tư pháp, hộ tịch để củng cố cơ sở dữ liệu công dân
dung chung. Tăng cường công tác phối hợp với kế toán thu để thu đúng, thu đủ lệ phí
công chứng, chứng thực tại bộ phận một của xã.
2.5 Trạm y tế tiếp tục phát động đội xung kích diệt loăng quăng bọ gậy ra quân
hướng dẫn bà con nhân dân trên địa bàn làm tốt công tác phòng chống SXH. Chuẩn bị
thật tốt các điều kiện cần thiết và phối hợp với đài truyền thanh xã, hệ thống chính trị
xã, các trường học trên địa bàn triển khai tuyên truyền và tổ chức tiêm chủng vaccine
theo số lượng phân bổ.
2.6 Giao đồng chí Bùi Thị Lan – CC TBXH hoàn thiện hồ sơ bổ sung 2 trường
hợp hộ nghèo hộ cận nghèo thôn 6 và thôn 13. Đối với 26 hộ rà soát làm nhà, tiếp tục
đôn đốc các hộ hoàn tất thủ tục đất đai.
2.7 Giao đồng chí Trần Mạnh Trường – CC VHTT xã rà soát các cụm loa hư hỏng,
làm đề xuất bằng văn bản gửi chủ tịch Ủy ban để có hướng sửa chữa kịp thời.
2.8 Giao cho bộ phận tài chính chuẩn bị tốt hồ sơ phục vụ đoàn kiểm toán.
2.9 Giao Ban công an xã tiếp tục triển khai tuyên truyền người dân chưa làm thẻ
CCCD đến công an huyện làm theo quy định. Hoàn thiện hồ sơ ký cam kết phòng chống
cháy nổ đối với các hộ kinh doanh. Kịp thời kiện toàn lại chức danh công an viên thôn
1, thôn 4.
2.10 Giao BCHQS chủ trì, tham mưu cho HĐNVQS xã về công tác tạo nguồn
thanh niên nhập ngũ năm 2023; phối hợp với MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội
tuyên truyền đến thanh niên về trách nhiệm nghĩa vụ của thanh niên, Nghị định
37/2022/NĐ-CP của Chính phủ liên quan đến mức phạt khi chống lệnh gọi nhập ngũ;
tiếp tục rút kinh nghiệm công tác tổ chức diễn tập cấp xã năm 2022 và hoàn tất các kế
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hoạch, văn kiện để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt, làm cơ sở để tổ chức triển khai
thực hiện khi có tình huống về quốc phòng, an ninh
2.11 Giao đc Tạ Bửu Long - Địa chính xây dựng môi trường tham mưu cho đoàn
đi kiểm tra công tác xây dựng, san lấp mặt bằng phải nghiên cứu kỹ các văn bản pháp
luật trước khi lập biên bản xử lý VPHC.
2.12 Đề nghị MTTQ xã giám sát chặt chẽ các chương trình dự án về an sinh xã
hội.
2.13 Giao các thôn, buôn trưởng thường xuyên phát động nhân dân trong các khu
dân cư đảm bảo vệ sinh, môi trường, phát động phòng chống dịch bệnh trên người, gia
sức gia cầm nhất là sốt xuất huyết.
2.14 Giao hiệu trưởng các trường học trên địa bàn xã có trách nhiệm đôn đốc giáo
viên phụ trách lớp vận động cha mẹ học sinh cho con em đi tiêm phòng Vaccine covid
theo chỉ đạo của ngành giáo dục đạt tỷ lệ cao nhất.
Trên đây là kết luận của đồng chí Trần Thế Quang - chủ tịch UBND xã. Yêu cầu
các bộ phận, ban ngành đoàn thể liên quan nghiêm túc triển khai thực hiện và báo cáo
tiến độ về văn phòng HĐND & UBND xã để tổng hợp báo cáo UBND xã.
Nơi nhận:
TM.UBND XÃ
-UBND huyện;
CHỦ TỊCH
- TT Đảng ủy xã; đề báo cáo
-TT HĐND;
- Các ban HĐND;
- MTTQ xã và các đoàn thể; để phối hợp
-Trạm Y tế xã;
-BTQ thôn, buôn;
-Cán bộ Công chức;
-Lưu :VP.

Trần Thế Quang
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