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THÔNG BÁO 

 Kết luận của Chủ tịch UBND xã thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm 

trong tháng 9 năm 2022 

 

 Ngày 31 tháng 8 năm 2022. Đảng Ủy, UBND xã tổ chức cuộc đánh giá 

kết quả thực nhiệm vụ tháng 8. Triển khai nhiệm vụ tháng 9 của xã. Tham dự 

cuộc họp. Thành phần ở xã và các tổ chức: Có các đồng chí trong BTV Đảng 

Ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, cán bộ, công chức xã. Hiệu trưởng các trường 

học; Trưởng trạm Y tế; Chủ nhiệm các HTX. Thành phần thôn xóm: Bí thư, 

trưởng thôn; BT Đoàn Thanh Niên, Cộng tác viên dân số các thôn. 

 Để thực hiện nhiệm vụ được kịp thời và đạt hiệu quả tốt hơn Chủ Tịch 

UBND xã kết luận giao nhiệm vụ trọng tâm thực hiện trong tháng 9 như sau:  

 I. Nông thôn mới 

 1. Tập trung cao cho nhiệm vụ XD NTM. Kinh tế hạ tầng tiếp tục bổ sung 

theo kế hoạch. Vận động nhân dân tập trung chỉnh trang, trồng bổ sung hàng rào 

xanh. 

 2. Các thôn họp đánh giá vai trò các thành thành viên ban phát triển thôn 

(nộp đồng chí Sen Trực NTM). 

 3. Xây mương thoát thải phải đảm bảo sử dụng lâu dài, xây hố ga, xây hố 

lắng lọc.  

II. Nhiệm vụ trọng tâm 

1. Nông nghiệp:  - Xây dựng kế hoạch phá bờ vùng bờ thửa nhỏ kịp thời. 

Nghiệm thu, báo cáo diện tích sản xuất sau 16/6/2022 cos danh sách cụ thể  

 - Chăn nuôi: Thành lập đoàn kiểm tra ATTP buôn bán trong nhân dân, 

trước mắt kiểm tra tuyến đường từ thôn Bình Định đến thôn Bình Hà (chợ 

đường quan) 

 -  Môi trường. Chỉ đạo các thôn thành lập tổ thu gom, xử lý rác và các hộ 

dân tự đóng kinh phí xử lý. Căn cứ các văn bản pháp luật tham mưu xử lý 

nghiêm đối với các hộ vi phạm phun PU trong khu dân cư. Nước sạch Thái Yên 

xã mời tư vấn về khảo sát mời các thôn họp bàn cụ thể. Phối hợp các thôn họp 

lập biên bản đối với các hộ không đăng ký chủ trương thay thế đường ống nước 

sạch. 

2. Tài chính: Phối hợp lập bộ thuế chuẩn bị cho nhiệm vụ thu thuế, xử lý 

các hộ nợ đọng.Theo giỏi cung cấp danh sách các hộ dân xây dựng nhà ở mới 

trong nhân dân. Kiểm tra, đôn đốc công tác thu thuế, các quỹ năm 2022. Lập 

danh sách các hộ, cá nhân nộp các loại quỹ. 

3. ĐCXDGT: 
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- Phối hợp công an triển khai họp nhân dân tại khu A khắc phục hệ thống 

phong cháy chữa cháy và thông báo các hộ sử dụng đất của Nhà nước quản lý, 

yêu cầu tháo dở các công trình trả lại mặt bằng. 

- Họp dân công khai đền bù giải phóng mặt bằng vùng quy hoạch đất ở 

thôn (Quang Chiêm) 

- Nghiệm thu các công trình thôn xóm đã hoàn thành. Lập hồ sơ quyết 

toán.  

- Thống kê đất cho thuê, cho mượn trên địa bàn.  

- Tập trung cao cho nhiệm vụ giải phóng mặt bằng dự án đường cao tốc 

Bắc Nam và đường tỉnh lộ 46 và các đường dự án trên đại bàn. 

- Phối hợp các ban, ngành liên quan, xác minh, trả lời đơn thư về đất đai 

kịp thời cho nhân dân đúng thời gian quy định. 

4. Văn hóa - Lao động TBXH. Tuyên truyền nhân dân bảo vệ hệ thống 

loa truyền thanh. Phối hợp các thôn bổ sung kịp thời hương ước. LĐTBXH phối 

hợp Đoàn TN xây dựng kế hoạch tổ chức trung thu, chế độ trung thu cho các 

cháu: 10.000đ/cháu có mặt tại địa phương tại thời điểm trung thu và tặng quà 

cho các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn chọn một thôn 2 cháu. Riêng các 

cháu đang hưởng trợ cấp BTXH lập danh sách tặng quà. Thành lập ban tuyên 

truyền vận động thu hồi các đối tượng hưởng sai chính sách NCC của 5 đối 

tượng (có quyết định cắt chế độ).  

5. Quân sự - Công an: Trực, tuần tra đảm bảo an ninh trật tự trong các 

ngày lể. Hàng tháng công an, quân sự họp giao ban, đánh giá triển khai nhiệm 

vụ tháng tới. Phối hợp tổ chức kiểm tra PCCC hết các cơ sở sản xuất tại cụm 

TTCN và các cơ sở sản xuất lớn trong dân. Cơ sở nào không đảm bảo theo quy 

định tham mưu ra quyết định đình chỉ. Họp khu A cụm Thái Yên vận động đóng 

góp nâng cấp, sữa chữa hệ thống phòng chống cháy. Kiểm tra các hộ xây dựng 

lò phun trong nhân dân. Kiểm tra xử lý nghiêm đối với trường hợp vứt rác bừa 

bãi. Tập trung phòng chống tội phạm.Tuần tra xử lý các trường hợp vi phạm quy 

định về mua bán hàng hóa trên phân đất đường bộ. Quân sự. Chủ động thực hiện 4 

tại chổ trong PCBL. Tiếp tục di chuyển NVQS cho Nam sinh viên đậu vào các 

trường đại học.  

6. Lĩnh vực văn phòng -Tư pháp: Thực hiện tốt công tác tiếp dân, tham 

mưu xử lý đơn thư, giải quyết thủ tục hành chính, hành chính công.  

7. Nhiệm vụ các thôn xóm. 

- Tập trung xây dựng NTM khu dân cư kiểu mẩu, vệ sinh môi trường, cắt 

tỉa cây xanh, hàng rào xanh, làm đường giao thông, mương thoát nước. 

- Bổ sung kịp thời hương ước.  

- Trung thu tổ chức tại thôn xóm (Làm điểm tại thôn Quang Chiêm). 

- Các thôn XD công trình phải XD dự toán kế hoạch trình UBND. 

- Các thôn đã đăng ký chuẩn bị kế hoạch đổ thảm nhựa. 

- Nước sạch khu vực Thái Yên, thôn thành lập ban XD, chỉ đạo giám sát, 

thu tiền, thi công cho cho nhân dân.  

Trên đây là nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9 năm 2022. Giao các đồng 

chí phụ trách, các ban, ngành và công chức chuyên môn, các thôn xóm được 
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biết, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ theo kết luận và theo kế hoạch tháng đã đề 

ra./. 
Nơi nhận: 

- Như trên; 

- Chủ tịch;PCT. UBND xã (b/c); 

- Các công chức chuyên môn; 

- Các thôn xóm. 

- Lưu VT,VP. 

TM ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

Đoàn Ngọc Hường 
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