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Chiều ngày 03/02/2021, tại Hội trường số 1 UBND xã, đồng chí Bí thư 

Đảng ủy, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã chủ trì Hội nghị liên tịch mở rộng thường 

kỳ tháng 02/2021. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Thường trực Đảng ủy - 

HĐND – UBND - UBMTTQ xã; các đồng chí là cán bộ, công chức, người hoạt 

động không chuyên trách cấp xã; Hiệu trưởng 3 trường học, Trạm trưởng trạm y tế, 

Giám đốc 2 HTX; Bí thư chi bộ và thôn trưởng 5 thôn. 

Nội dung Hội nghị đã đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện các nhiệm vụ 

chính trị tháng 01 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 02 và những tháng tiếp 

theo. 

Tại Hội nghị, các đồng chí tham dự đã nghe lãnh đạo UBND xã báo cáo, 

đánh giá, nhận xét kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 01 và triển 

khai kế hoạch các nhiệm vụ tháng 02, nhiệm vụ trước, trong và sau tết Nguyên đán 

Tân Sửu năm 2021. Qua ý kiến thảo luận của quý vị đại biểu, ý kiến của các đồng 

chí có liên quan đã được các đồng chí chủ trì tiếp thu, giải trình, làm rõ và đã được 

Hội nghị đồng tình nhất trí cao. 

Thay mặt chủ trì Hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND xã đã có kết luận như 

sau: 

I. Đánh giá kết quả trong tháng 01: 

1. Những kết quả đạt được:  

 Là tháng đầu tiên của năm 2021, tập trung cho công tác tổng kết năm 2020 

và triển khai nhiệm vụ năm 2021, nhưng các ngành chuyên môn, các đoàn thể đã 

chủ động tham mưu triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra trong tháng, cụ thể: 

- Lĩnh vực Tổ chức Hành chính:  

+ Văn phòng, các ngành tham mưu văn bản đầy đủ, kịp thời phục vụ tổ chức 

tốt cho kỳ họp thứ 13 – HĐND xã đúng quy định, để ban hành Nghị quyết tổ chức 

thực hiện. Đã ra Quyết định thành lập Ủy ban bầu cử và thành lập các Tiểu ban bầu 

cử của xã về cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 

2026. 
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+ Tổ chức tốt cuộc tổng kết công tác Nông thôn mới gắn với công tác Thi 

đua khen thưởng nhằm biểu dương, suy tôn cho các tổ chức, cá nhân có thành tích 

xuất sắc trong năm 2020. 

- Lĩnh vực Nông nghiệp: Đã chỉ đạo các thôn hoàn thành gieo cấy vụ Xuân 

đạt 100% kế hoạch và đúng lịch thời vụ, thường xuyên chỉ đạo Nhân dân thực hiện 

tốt công tác chống rét và phòng chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm. 

- Lĩnh vực NTM:   

+ Đã tập trung chỉ đạo các ngành, đoàn thể, các tổ chức, đơn vị cùng Nhân 

dân thôn Trung Phú tập trung cao điểm ra quân hoàn thành 10 tiêu chí khu dân cư 

mẫu. Các thôn đã duy trì tốt việc tổ chức ra quân dọn vệ sinh môi trường và các 

nhiệm vụ XD NTM. 

+ Ban chỉ đao xã đã tổ chức làm việc với lãnh đạo các thôn, các tổ chức đơn 

vị để thống nhất phương án xây dựng khung kế hoạch XD NTM năm 2021. Ban 

hành chính sách hỗ trợ thôn và người dân trong XD NTM. Tổ chức ký cam kết 

chính trị về XD NTM với các thôn, MTTQ, các đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp về 

các nhiệm vụ thực hiện năm 2021. 

- Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội: 

+ Thực hiện công tác tuyên truyền hướng về Đại hội lần thứ 13 của Đảng, 

kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt nam; tuyên truyền công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

+ Triển khai kịp thời chế độ chính sách đối với người có công, đề xuất cấp 

trên hỗ trợ đã triển khai xây dựng 4 nhà ở cho người có công, hộ nghèo, hộ khó 

khăn do bị ảnh hưởng thiên tai. Cán bộ công chức VHCS đã chủ động tham mưu 

tốt tổ chức Hội nghị triển khai các giải pháp thực hiện để phát triển tỷ lệ thẻ BHYT 

năm 2021. 

+ Kiện toàn BCĐ phòng chống dịch Covid-19, kích hoạt lại các văn bản và 

các biện pháp chỉ đạo đồng bộ về nhiệm vụ phòng, chống Covid-19. Thực sự đã 

nêu cao được trách nhiệm của cán bộ và ý thức của người dân về phòng chống dịch 

đã thực hiện tốt. Đặc biệt vai trò của lực lượng Công an, Trạm y tế, Văn hóa, Đoàn 

Thanh niên và lãnh đạo các thôn thực sự vào cuộc quyết liệt thực hiện có hiệu quả. 

- Lĩnh vực kinh tế: 

+ Thực hiện tốt việc chi trả kịp thời các chế độ chính sách, tiền lương, phụ 

cấp tháng 1, tháng 2 năm 2021. 

+ Kinh phí cấp quà hỗ trợ động viên đầy đủ cho các hộ khó khăn và các đối 

tượng chính sách trong dịp tết cổ truyền. 

+ Xây dựng kế hoạch, các giải pháp thu, chi năm 2021. Tổ chức nghiệm thu 

khối lượng xây dựng NTM cho thôn Cao Thắng. 

- Công tác QP-AN: 
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+ Thực hiện tốt việc thâm nhập quân và giao lệnh gọi cho các thanh niên 

trúng tuyển nghĩa vụ. Hoàn thành việc xây dựng giáo án huấn luyện năm 2021. 

+ Duy trì tốt công tác tuần tra đấu tranh trấn áp tội phạm đảm bảo tốt về mọi 

mặt về ANTT trong đợt diễn ra Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13. Đặc biệt Công 

an xã đã lập công xuất sắc bắt giữ, xử lý 1 vụ đánh bài, 1 vụ tàng trữ pháo trái 

phép, hoàn thành chuyên án đánh bạc bằng hình thức ghi số đề trái pháp luật với 

nhiều đối tượng tham gia tại thôn Nam Thắng, đã bàn giao lên cơ quan điều tra 

khởi tố vụ án để đưa ra xét xử theo đúng quy định của pháp luật.  

+ Ban quản lý dự án cứu trợ của xã thực hiện tốt quy trình hồ sơ và tổ chức 

tốt việc cấp quà hỗ trợ cho các đối tượng bị ảnh hưởng lũ lụt đảm bảo khách quan, 

đúng đối tượng. 

2. Các nhiệm vụ đề ra trong tháng chưa thực hiện được: 

- Phong trào XD NTM tại một số thôn thực hiện còn thấp, chưa duy trì được 

phong trào thường xuyên. Thực trạng vệ sinh môi trường một số cụm dân cư tại 

một số thôn chưa đảm bảo. 

- Tiến độ hoàn thiện khung kế hoạch XD NTM ký cam kết để thực hiện của 

năm 2021 vẫn còn 2 thôn chưa hoàn thành. 

- Giao đất cấp GCN QSD đất cho con e được cấp đất ở năm 2020 còn chậm. 

- Một số thôn chưa phối hợp tốt việc tổ chức nghiệm thu, để hoàn thiện số 

liệu văn bản có cơ sở để bố trí ngân sách hỗ trợ cho các thôn theo quy định. 

- Công tác triển khai kiểm kê quyết toán kinh tế thu, chi năm 2020 tại một số 

thôn còn chậm. 

II. Nhiệm vụ trọng tâm tháng 02: 

1. Công tác tổ chức hành chính: 

Thời gian nghỉ tết Âm lịch từ ngày 10/02 đến hết ngày 16/02/2021 (tức là từ  

ngày 29/12 đến hết ngày 05/01/Âm lịch). 

Giao Văn phòng tham mưu xây dựng lịch trực tết, phân công lãnh đạo và 

CBCC, người hoạt động không chuyên trách trực cụ thể và chịu trách nhiệm xử lý, 

giải quyết các nhiệm vụ phát sinh trong thời gian nghỉ tết. 

Sáng ngày 17/02 (tức ngày 06/01 năm Tân Sửu) Văn phòng xã, công chức 

Văn hóa, hội Người cao tuổi tổ chức lễ gặp đầu xuân để khởi đầu ngày làm việc 

đầu năm mới Tân Sửu. 

2. Lĩnh vực nông nghiệp: 

- Tập trung kiểm tra đồng ruộng, chỉ đạo tổ thủy nông và các hộ dân điều 

hành nước cho lúa phù hợp, tận dụng tối đa sử dụng nước Kẻ gỗ, hạn chế vận hành 

các máy bơm. 
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- Chỉ đạo Nhân dân phun phòng bò trĩ kết hợp thuốc kích thích cho lúa để 

phòng trừ sâu bệnh và chống rét cho các trà lúa đảm bảo cho lúa phát triển, tránh 

tình trạng nhiều năm trước như trước đây ăn tết xong thì có một số diện tích lúa bị 

sâu bệnh nặng, một số diện tích lúa chết rét hoặc ngập nước bị thối. 

- Tập trung chăm sóc, phòng chống rét, vệ sinh tiêu độc, khử trùng bằng vôi 

bột và thuốc khử trùng để phòng dịch long móng lở mồm, bệnh viêm da nổi cục ở 

trâu, bò; dịch tả lợn Châu Phi. Các hộ dân khi có dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm 

thì phải khai báo ngay để chỉ đạo khoanh vùng hướng dẫn dập dịch. Đối với thôn 

Hòa Bình gần lò giết mổ, yêu cầu Bí thư, Thôn trưởng chỉ đạo người dân thực hiện 

phòng chống dịch, thường xuyên trực tiếp cán bộ Nông nghiệp của xã để nhận 

dung dịch khử trùng, tổ chức phun tiêu độc toàn thôn xong trước ngày 07/02/2021. 

3. Lĩnh vực Nông thôn mới: 

- Tổ chức huy động toàn dân 1 ngày ra quân tổng vệ sinh môi trường, khơi 

thông cống rãnh, thu gom rác thải trước tết và sau tết, đảm bảo dân cư luôn xanh, 

sạch, đẹp. 

- Đoàn công tác chỉ đạo các thôn, đồng chí Tâm - Nông thôn mới cùng lãnh 

đạo các thôn hoàn thiện khung kế hoạch, ký cam kết xong trước ngày 08/02. 

- MTTQ hoàn thiện việc giao chỉ tiêu 10 vườn mẫu cho các tổ chức, đoàn 

thể, các đơn vị để tổ chức thực hiện, trong đó thôn Hòa Bình phải đạt 5 vườn. 

- Các đoàn công tác cùng lãnh đạo các thôn khảo sát, thống nhất các vị trí 

trồng cây trên địa bàn thôn, XD kế hoạch trồng cây của thôn để hưởng ứng ra quân 

lễ phát động trồng cây đầu năm (vào chiều 06/01/âm lịch). 

- Các thôn xây dựng kế hoạch làm kênh, rãnh, đường ngay từ đầu năm đăng 

ký về UBND xã để xã bố trí xi măng kịp thời cho các thôn triển khai thực hiện 

ngay từ đầu năm. 

- Đồng chí Tâm NTM, đoàn công tác chỉ đạo thôn Hòa BÌnh cùng lãnh đạo 

thôn khảo sát khối lượng công việc, bố trí vật liệu, lên kế hoạch cụ thể, xây dựng 

kịch bản tổ chức thực hiện lễ phát động ra quân XD NTM đầu năm tại thôn Hòa 

Bình (dự kiến tổ chức sau ngày 20/02/2021) 

4. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội: 

- Công chức Văn hóa – Thông tin phối hợp Đài truyền thanh xã tuyên truyền 

chỉ đạo người dân, các trung tâm văn hóa từ xã đến thôn, các cơ quan, đơn vị, 

trường học, trạm y tế treo cờ, bắt bóng điện màu, điện nháy, khẩu hiệu, tạo được 

phong trào mừng Đảng, mừng xuân (nhưng phải đảm bảo an toàn về điện). 

- Công tác mừng thọ, chúc thọ cho các cụ được cấp giấy chúc thọ của Trung 

ương hội năm 2021, không tổ chức mừng thọ gặp mặt đầu Xuân tại các nhà Văn 

hóa các thôn. Vì tình hình dịch bệnh Covid-19 tiếp tục diễn biến phức tạp, để hạn 

chế tụ tập đông người theo quy định của các Văn bản, Chỉ thị của các cấp chỉ đạo 
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nhằm thực hiện tốt công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương. Giao Ban 

công tác Mặt trận thôn hướng dẫn các gia đình có người mừng thọ và chúc thọ chỉ 

tổ chức tại từng gia đình của các cụ vào sáng ngày 04 tết, BCT Mặt trận thôn thành 

lập 1 đoàn trực tiếp đến từng gia đình của các cụ để trao giấy và tặng quà cho các 

cụ thật trân trọng.  

- Văn hóa chính sách tham mưu thực hiện tốt các chế độ chính sách, tổ chức 

thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách và người có công. Phối hợp MTTQ 

xã tiếp tục kêu gọi hỗ trợ, kết hợp hỗ trợ của cấp trên và địa phương tổ chức trao 

quà, động viên đầy đủ 100% cho hộ nghèo, hộ khó khăn trong dịp tết. Tổ chức tốt 

lẽ thắp hương tại Đài tưởng niệm vào chiều ngày 09/02/2021 (tức ngày 28/12/âm 

lịch). 

- Trạm y tế phân công cán bộ trực 24/24, chuẩn bị đầy đủ cơ số thuốc đảm 

bảo phục vụ tốt cho người dân khi có nhu cầu khám và điều trị. 

5. Công tác phòng, chống dịch Covid-19: 

- Tăng cường thời lượng tập trung tuyên truyền các văn bản chỉ đạo của 4 

cấp về chỉ đạo công tác phòng, chống dịch Covid-19, với các biện pháp đồng bộ về 

phòng, chống dịch của BCĐ, đặc biệt cơ quan thường trực là Trạm y tế và lực 

lượng Công an xã thường xuyên tổ chức thực hiện đúng các nội dung quy định tại 

văn bản số 18 của UBND xã ban hành ngày 01/02/2021, để thực sự nâng cao hơn 

nữa ý thức của người dân về công tác phòng chống dịch Covid-19. 

- Kết hợp công tác phòng chống dịch Covid-19, giao đoàn liên ngành của xã 

phối hợp thực hiện kiểm tra, kiểm soát thị trường, xử lý các đối tượng buôn bán vi 

phạm ANTT, ATGT, lưu hành hàng giả, hàng kém chất lượng, tiêu thụ thực phẩm 

không qua giết mổ tại lò và chưa được kiểm dịch. 

- Tập trung xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân vi phạm các nội dung về 

phòng, chống dịch Covid-19. 

6. Lĩnh vực kinh tế: 

- Hoàn thiện nghiệm thu khối lượng XD NTM tại các thôn.  

- Các thôn hoàn thành công tác kiểm kê, quyết toán thu chi năm 2020 trước 

30/02/2021, có văn bản báo cáo nộp về MTTQ và UBND xã theo quy định. 

- Quán triệt các chính sách hỗ trợ XD NTM đến tận mọi người dân được 

biết. 

- Hoàn thiện kế hoạch vận động mức thu đóng góp của người dân năm 2021 

trong tháng 2/2021. 

- Tuyên truyền để người dân biết chợ Thạch Thắng sẽ tổ chức họp jmooix 

ngày 1 phiên kể từ ngày 24/12/âm lịch.  
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7. Lĩnh vực Tài nguyên - Môi trường: 

- Đồng chí NTM và đồng chí Địa chính ban hành văn bản chỉ đạo người dân 

thực hiện tốt vệ sinh môi trường trước, trong và sau tết. 

- Tổ chức giao đất, cấp bìa cho các đối tượng đã có quyết định giao đất ở 

năm 2020 trước tết Âm lịch. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện sớm có hiệu quả việc kê khai bổ 

sung cho các hộ chưa được cấp GCN QSD đất nông nghiệp và đất ở đảm bảo tiến 

độ đúng quy định, triển khai thực hiện ngay từ đầu năm. 

8. Công tác Quốc phòng – An ninh: 

- Thực hiện tốt công tác quản lý và tổ chức gặp mặt, tặng quà chúc mừng các 

tân binh lên đường nhập ngũ. 

- Công an xã tham mưu thành lập các tổ công tác trực tiếp chỉ đạo các thôn 

đảm bảo tốt về tất cả các lĩnh vực liên quan đến ANTT, ATGT, phòng chống pháo, 

chống cháy nổ và phòng, chống dịch bệnh Covid-19. 

- Duy trì lực lượng tuần tra, canh gác, trực cơ sở 24/24 để xử lý kịp thời các 

vụ việc xẩy ra trên địa bàn. 

- Quản lý tốt công dân đi đến trên địa bàn toàn xã, xử lý nghiêm các đối 

tượng cư trú bất hợp pháp tại địa phương. 

Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị liên tịch 

mở rộng ngày 02/02/2021, UBND xã thông báo đến tận các ban, ngành, đoàn thể 

cấp xã, các đoàn công tác chỉ đạo các thôn, lãnh đạo các thôn và các đơn vị sự 

nghiệp được biết để xây dựng kế hoạch triển khai, thực hiện nghiêm túc. 

Nơi nhận: 
- TT Đảng uỷ, HĐND xã; 

- Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã; 

- TT. UBMTTQ xã; 

- Các ban ngành, đoàn thể cấp xã; 

- Các trường học, Trạm y tế; 

- Các đoàn công tác thôn; 

- 5 thôn; 

- Lưu VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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