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THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp thứ Bảy UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 
 

 
Ngày 10 tháng 02 năm 2022 UBND xã tổ chức phiên họp thứ Bảy để đánh 

giá tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 01 thống nhất 
nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 năm 2022 và một số nội dung khác. Tham dự phiên 
họp có ông Hoàng Hữu Khôi, Bí thư Đảng uỷ, ông Đàm Văn Quang, Phó Chủ tịch 
HĐND xã, ông Hứa Văn Cừ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ xã và các thành viên UBND 
xã, ông Nguyễn Văn Hậu, Chủ tịch UBND xã chủ trì phiên họp. Sau khi thảo luận 
các nội dung trình tại phiên họp; tiếp thu ý kiến chỉ đạo của Bí thư Đảng uỷ; lãnh đạo 
HĐND xã, Uỷ ban MTTQ xã, Chủ tịch UBND xã kết luận: 

I. Nhiệm vụ chung:Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng 
chống dịch COVID - 19 trên địa bàn, kiểm soát chặt chẽ di biến động dân cư; thực 
hiện nghiêm công tác khai báo y tế đối với công dân về địa bàn; tiếp tục rà soát và 
tổ chức tiêm vắc xin triệt để cho các đối tượng; tập trung điều tra truy vết các F1 
trên địa bàn; quản lý giám sát chặt chẽ việc cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà, nơi 
lưu trú; tăng cường công tác truyền thông trên hệ thống truyền thanh của xã. 

II. Về kinh tế: 

1. Trồng trọt: Tập trung chỉ đạo triển khai sản xuất vụ xuân theo đúng 
khung thời vụ. Cấp phân bón kịp thời thực hiện chương trình sử dụng giống lúa 
chất lượng ứng dụng canh tác lúa cải tiến. 

2. Chăn nuôi: Tuyên truyền Nhân dân thực hiện công tác phòng chống đói 
rét, phòng chống dịch bệnh cho đàn vật nuôi. Triển khai tổng vệ sinh môi trường 
chăn nuôi và phun thuốc tiêu độc khử trùng. 

3. Lâm nghiệp: Chỉ đạo thực hiện công tác quản lý, bảo vệ rừng phòng 
chống cháy rừng, tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra, triển khai công tác 
trồng rừng năm 2022. 

4. PCTT: Duy trì trực phòng chống thiên tai, thông tin báo cáo kịp thời 
khi có thiệt hại xảy ra. 

5. Công tác quản lý nhà nước về đất đai, tài nguyên khoáng sản: Tăng 
cường công tác quản lý, sử dụng đất và bảo vệ môi trường. Lập hồ sơ cho các 
trường hợp đăng ký chuyển mục đích sử dụng đất theo kế hoach năm 2022, xây 
dựng kế hoạch xử lý các trường hợp tự ý chuyển đổi đất lúa sang đất khác; tiếp 
tục thực hiện công tác cấp giấy CNQSDĐ theo KH 413 của tỉnh. 

6. Thu ngân sách: Tập trung thực hiện tốt công tác thu ngân sách Nhà 
nước trên địa bàn đảm ngay từ đầu năm; thực hiện tiết kiệm chi và đáp ứng yêu 
cầu hoạt động của đơn vị. 

7. Chương trình OCOP: Đăng ký các sản phẩm OCOP cấp huyện, tỉnh. 

8. Công tác quản lý, khai thác chợ: Triển khai thực hiện phương án 
quản lý, khai thác chợ 

III. Văn hóa - xã hội 

1. Công tác giáo dục: Duy trì thực hiện tốt nền nếp dạy và học tại nhà 
trường theo kế hoạch. Chỉ đạo các nhà trường chủ động xây dựng kế hoạch dạy 
và học thích ứng với tình hình dịch Covid-19 và đảm bảo công tác phòng dịch 
trong nhà trường. 
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2. Công tác y tế: Duy trì tốt công tác khám, chữa bệnh và chăm sóc sức 
khỏe ban đầu cho nhân dân. Tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch 
Covid-19 trên địa bàn, triển khai tiêm chủng cho các đối tượng trên 18 tuổi trên địa 
bàn xã theo kế hoạch. 

3. Công tác VHTTTT: Tăng cường thời lượng phát thanh tuyên truyền công 
tác phòng chống dịch Covid-19, công tác quản lý các hoạt động văn hóa, đẩy mạnh 
công tác tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. 

4. Công tác LĐTBXH, gia đình và trẻ em: Thực hiện kịp thời các chế 
độ chinh sách theo quy định. 

IV. Công tác tổ chức, nội chính 

1. Công tác cán bộ, chính quyền cơ sở: Chỉ đạo đội ngũ công chức và 
cán bộ không chuyên trách xã nâng cao tinh thần trách nhiệm trong việc tham 
mưu giải quyết công việc, thực hiện tốt việc duy trì áp dụng quy trình, tiêu 
chuẩn ISO 9001: 2015 trong xử lý công việc, phối hợp Công đoàn Cơ quan tăng 
cường công tác kiểm tra việc chấp hành nội quy, quy chế của cơ quan. Duy trì 
việc tự đánh giá mức độ hoàn thành công việc trong tháng. 

2. Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Thực hiện kịp thời các thủ tục phát sinh 
trong tháng như đăng ký khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, công tác chứng thực. 
Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật. 

3. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo: Duy trì 
việc tiêp công dân tại trụ sở UBND xã, giải quyết kịp thời đơn thư khiếu nại, tố 
cáo của công dân. 

4. Công tác CCHC: Tổ chức rà soát thủ tục hành chính năm 2022. 

5. Công tác Quốc phòng - An ninh 

- Công tác Quốc phòng: Tiếp tục duy trì trực SSCĐ, trực phòng, chống 
thiên tai tìm kiếm cứu nạn. Quản lý tốt công dân đủ điều kiện nhập ngũ và bám 
nắm cấp trên tổ chức giao nhận quân đúng theo kế hoạch. 

- Công tác an ninh: Tổ chức tuần tra kiểm soát ANCT, TTATXH trên địa 
bàn, kiểm tra tạm trú, lưu trú thường xuyên. giải quyết kịp thời công tác nhân hộ 
khẩu trên địa bàn; rà soát công dân từ địa phương khác về xã; tiếp tục giải quyết 
các vụ việc còn tồn; gọi hỏi các đối tượng quản lý theo quy định; tiến hành xét 
nghiệm các đối tượng nghi sử dụng ma túy tại địa bàn; tiếp tục làm sạch dữ liệu 
dân cư, cấp CCCD cho nhân dân. 

6. Các nhiệm vụ khác: Thực hiện các bước cho công tác kiện toàn thành 
viên UBND xã phụ trách lĩnh vực Công an; 

Trên đây là kết luận phiên họp thứ Bảy UBND xã khóa XX nhiệm kỳ 
2021-2026. Giao công chức chuyên môn căn cứ chức năng nhiệm vụ được giao 
chủ động tham mưu, triển khai thực hiện./. 

 
 

Nơi nhận: 
Gửi bản điện tử: 

- UBND huyện; 

- Thường trực Đảng ủy xã; 
- Thường trực HĐND xã; 

- Ủy ban MTTQ, các đoàn thể xã; 

- Cổng TTĐT xã; 

- Chủ tịch, PCT UBND xã; 

- Các Ủy viên UBND xã; 

- Công chức xã; 

- Trạm y tế xã; 

Gửi bản giấy: 

- Các ông, bà Trưởng thôn; 
- Lưu: VP UBND xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 
Nguyễn Văn Hậu 
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