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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND xã  

Tại Hội nghị liên tịch mở rộng thường kỳ tháng 3 năm 2021 

 

 

Sáng ngày 01/3/2021, 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 3/2021. 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 02 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 3 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 02 và triển 

khai kế hoạch các nhiệm vụ tháng 3. 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 02: 

1. Những kết quả đạt được:  

- Lĩnh vực VHTT đã thực hiện tốt công tác tuyên truyền hướng về các hoạt 

động mừng Đảng, mừng Xuân, đảm bảo các hoạt động vui tết, đón xuân cho Nhân 

dân luôn gắn với việc thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 và các 

dịch bệnh tại địa phương được đảm bảo an toàn. Công chức Văn hóa TT đã chủ 

động tham mưu, phối hợp với các cơ quan, đơn vị trên địa bàn treo khẩu hiệu, pano 

áp phích, treo cờ Đảng, cờ Tổ quốc, Hồng kỳ, điện trang trí tại công sở, trường 

học, trạm y tế, trung tâm VH các thôn, có đến gần 1.100 hộ dân tham gia treo cờ 

Đảng, cờ Tổ quốc hướng về mừng Đảng, mừng Xuân. 

- Công tác tổ chức hành chính: Tiếp tục được tập trung cao từ cơ quan 

UBND xã, các tổ chức đơn vị sự nghiệp, các đơn vị thôn đã tập trung cao xử lý 

giải quyết tốt các nhiệm vụ từ xã đến thôn. Công tác tiếp dân và xử lý hồ sơ duy trì 
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giải quyết đúng quy định. Ủy ban bầu cử xã đã triển khai tổ chức hiệp thương vòng 

1 giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026 đúng 

quy trình. 

- Công tác Chính sách xã hội: Với sự tập trung cao của Cấp ủy Đảng, chính 

quyền nên sự phối hợp của các ngành, đoàn thể cấp xã, liên đoàn cán bộ thôn đã 

thực hiện tốt việc tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng chính sách, người 

có công, hộ nghèo, hộ khó khăn trong dịp tết Nguyên đán với tổng số quà của cấp 

trên hỗ trợ và nguồn vận động đóng góp tại địa phương được 461 suất quà, và tổ 

chức làm nhà ở hư hỏng, khắc phục sau mưa lũ bằng nguồn hỗ trợ của cấp trên. 

Hội CCB, hội PN và lãnh đạo thôn Nam Thắng, Cao Thắng đã huy động hàng chục  

ngày công để hỗ trợ giúp các hộ khó khăn, hộ chính sách làm lại nhà ở cho 4 hộ 

dân. 

+ Ban CTMT các thôn đã phối hợp tốt với các gia đình có các cụ được mừng 

thọ, chúc thọ từ việc trao giấy đến tổ chức lễ cho các cụ tại các gia đình được trọng 

thể, đúng quy định đã đề ra. 

+ Ban QLDA khắc phục sau mưa lũ của xã, lãnh đạo các thôn đã phối hợp 

tốt với BQL dự án cấp trên triển khai kịp thời, đúng quy trình để giải ngân được cơ 

bản các gói hỗ trợ, động viên Nhân dân khắc phục hậu quả sau mưa lũ, được BQL 

dự án cấp trên đánh giá cao. 

- Lĩnh vực Nông nghiệp: Cán bộ nông nghiệp, lãnh đạo các thôn tiếp tục chỉ 

đạo Nhân dân hoàn thành sản xuất cây công nghiệp, rau màu và công tác phòng, 

chống dịch bệnh cho đàn gia súc được thực hiện tốt. 

- Lĩnh vực NTM: Các đơn vị thôn thường xuyên chỉ đạo Nhân dân vệ sinh 

môi trường, sắp xếp ngăn nắp nhà cửa, phân loại xử lý rác thải được duy trì. Khu 

dân cư thôn Trung Phú bằng sự nỗ lực của cán bộ và người dân Trung Phú và sự 

hỗ trợ của các tổ chức, đơn vị đã hoàn thành 10/10 tiêu chí KDC mẫu, được VP 

NTM tỉnh kiểm tra, đã được công nhận khu dân cư thôn Trung Phú đạt chuẩn 

KDCKM vào ngày 07/02/2021. 

- Lĩnh vực QPAN:  

+ BCH Quân sự đã tham mưu tổ chức tốt việc gặp mặt liên hoan tiễn đưa 

các tân binh lên đường nhập ngũ hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch huyện giao và tổ 

chức đón nhận các quân nhân hoàn thành nghĩa vụ trở về địa phương. 

+ Ban Công an xã đã tham mưu thành lập các tổ liên ngành tuần tra, kiểm 

soát tại địa bàn từng thôn, phát hiện và lập hồ sơ xử lý 5 đối tượng vi phạm pháo 

nổ, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị, ANTT, ATGT trước, trong và sau tết Tân 

Sửu. 

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

- Việc xây dựng khung kế hoạch NTM năm 2021 chi tiết của các thôn ký kết  

với BCĐ xã chưa hoàn thành đúng theo nội dung kết luận tại cuộc làm việc ngày  
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23/01/2021 giữa lãnh đạo xã với lãnh đạo các thôn.  

- Công tác kiểm kê quyết toán kinh tế thu chi năm 2020 tại các thôn, triển 

khai các chính sách hỗ trợ XD NTM và kế hoạch huy động đóng góp của người 

dân năm 2021 chưa triển khai thực hiện đúng thời gian quy định. 

- Tiến độ nghiệm thu khối lượng để hỗ trợ XD NTM cho các thôn theo chính 

sách năm 2020 chưa hoàn thành. 

- MT và các đoàn thể chưa hoàn thành số liệu giao chỉ tiêu xây dựng vườn 

mẫu, cải tạo chỉnh trang vườn hộ cho các tổ chức, đoàn thể, các đơn vị theo kế 

hoạch. 

- Việc treo cờ mừng Đẩng, mừng Xuân tại các hộ dân của thôn Yên Lạc còn 

đạt thấp. 

- Việc chấp hành Nghị định 137 về việc cấm pháo, người dân chấp hành 

chưa nghiêm, trong đêm giao thừa tình trạng pháo nổ, pháo hoa trên các địa bàn 

thôn vẫn còn nhiều. 

II. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 3: 

1. Công tác tổ chức hành chính: 

- Văn phòng xã: Tham mưu văn bản kế hoạch về công tác nhiệm vụ CCHC, 

giúp lãnh đạo địa phương theo dõi, quản lý tốt đội ngũ cán bộ, công chức, không 

chuyên trách, nhằm nâng cao chất lượng hiệu lực, hiệu quả làm việc của đội ngũ 

cán bộ từ xã đến thôn. 

+ Ban hành kịp thời các văn bản quy trình các vòng, các bước để triển khai 

tốt tổ chức cuộc bầu cử Đại biểu QH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026 đạt 

kết quả tốt. 

- Các ngành, đoàn thể, các đơn vị sự nghiệp, các thôn xây dựng kế hoạch 

thật sát với các nhiệm vụ năm 2021 để triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả. 

- Các đoàn công tác căn cứ quyết định kiện toàn của BTV Đảng ủy, ngay sau 

Hội nghị liên tịch tổ chức làm việc với lãnh đạo thôn để bàn, thống nhất về các chủ 

trương, kế hoạch thực hiện tại thôn ngay từ đầu năm thật cụ thể để triển khai tổ 

chức thực hiện. 

- Lãnh đạo địa phương tổ chức làm việc với thôn Nam Thắng, Hòa Bình để 

tập trung cao xây dựng thôn Hòa Bình đạt KDC NTM kiểu mẫu và việc công nhận 

lại KDC thôn Nam Thắng. 

2. Lĩnh vực Nông nghiệp: 

- Tập trung chỉ đạo Nhân dân chăm bón, bón thúc, phòng trừ sâu bệnh cho 

lúa vụ Xuân, hoàn thành số diện tích cây công nghiệp và rau màu. 
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- Triển khai kế hoạch công tác tiêm phòng cho đàn gia súc, gia cầm ngay từ 

đầu tháng. Tổ chức tiêm phòng, khoanh vùng dập dịch tại đơn vị thôn đã có dịch 

kể từ ngày 04/3/2021. 

- Giao cán bộ Nông nghiệp tham mưu văn bản chỉ đạo kỹ thuật chăm bón, 

phòng trừ sâu bệnh, phòng dịch thật chi tiết để hướng dẫn Nhân dân thực hiện. 

3. Lĩnh vực Nông thôn mới: 

- Chuẩn bị các điều kiện để tổ chức tốt lễ phát động cao điểm ra quân XD 

NTM đầu năm 2021 để lập thành tích chào mừng cuộc bầu cử Địa biểu QH và 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Công tác tổ chức lễ ra quân tại thôn Hòa 

Bình thực hiện theo Kế hoạch số 12/KH-UBND, ngày 26/02/2021 của UBND xã 

đã ban hành. 

- Sau lễ phát động, các thôn duy trì thường xuyên phong trào XD NTM, chú 

trọng vệ sinh môi trường, phân loại, xử lý rác thải. Triển khai ngay việc làm kênh, 

rãnh, đường bê tông, các hạ tầng tại TTVH thôn ngay từ đầu năm. 

- MT hoàn thiện số liệu giao chỉ tiêu cho các đoàn thể, tổ chức, đơn vị thật 

cụ thể về số liệu giúp đỡ, hỗ trợ hộ dân xây dựng vườn mẫu, cải tạo chỉnh trang 

vườn hộ trước ngày 10/3/2021. 

- Công đoàn xã, các đoàn thể, tổ chức, đơn vị tiếp tục duy trì phong trào 

hướng về cơ sở, hỗ trợ, động viên cùng Nhân dân xây dựng NTM, mỗi tuần tham 

gia từ 1 đến 2 buổi của 1 tổ chức trong 1 tuần. 

- Tập trung rất cao việc xây dựng KDC thôn Hòa Bình đạt chuẩn năm 2021. 

Tiếp tục tập trung chỉ đạo thôn Nam Thắng nâng cao các tiêu chí KDCKM để tỉnh 

kiểm tra, đánh giá, công nhận lại vào tháng 6 năm 2021. 

4. Lĩnh vực Xây dựng: 

- Chỉ đạo các thôn triển khai tập trung làm đường, kênh, rãnh, xây dựng một 

số hạng mục tại TTVH thôn. 

- Phối hợp với nhà thầu khởi công xây dựng đường rãi thảm các bon tại 

đường trục thôn Trung Phú. 

- Tiếp tục khảo sát, lập dự toán triển khai xây dựng một số công trình hạ 

tầng tại địa phương. 

5. Lĩnh vực TNMT: 

- Tổ chức khảo sát một số lô đất xen dắm đề xuất cấp trên xin chủ trương để 

quy hoạch cấp đất ở cho các đối tượng đủ điều kiện cấp đất ở năm 2021. 

- Công chức Địa chính xã xây dựng kế hoạch thật cụ thể để tiếp tục kê khai 

cấp GCN QSD đất ở và đất nông nghiệp cho các hộ dân số còn tồn đọng đủ điều 

kiện cấp giấy. 
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- Khảo sát đặt một số ống bi tại các nghĩa trang để người dân thu gom rác 

như cốc, chai thủy tinh sau khi sử dụng giao cho người quản trang xử lý đúng quy 

định. 

- Tổ chức làm việc giải quyết đơn thư hộ bà Liên ở thôn Nam Thắng. 

6. Lĩnh vực Kinh tế: 

- Tiếp tục chỉ đạo các thôn hoàn thành kiểm kê quyết toán thu, chi của các 

thôn năm 2020, sau ngày 15/3 xã sẽ tổ chức việc giám sát tại một số thôn. 

- Các thôn thông qua báo cáo kiểm kê, quyết toán thu, chi năm 2020 và kế 

hoạch huy động đóng góp năm 2021 để người dân bàn bạc và thống nhất về nguồn 

đóng góp của người dân. 

7. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội: 

- Công chức VHTT kết hợp với Đoàn TN xây dựng kế hoạch tổ chức các 

hoạt động văn hóa thể thao thực hiện tốt kế hoạch Đại hội TDTT toàn huyện, chú 

trọng hoạt động hướng về các ngày lễ Quốc tế Phụ nữ 08/3, ngày thành lập Đoàn 

26/3 nhưng phải đảm bảo tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

+ Tổ chức xây dựng, tập luyện để cho ra đời CLB Dân ca ví dặm vào cuối 

tháng 3/2021. 

+ Xây dựng kế hoạch tuyên truyền hướng về cuộc bầu cử Đại biểu QH và 

HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. 

- Công chức VHCS: Tham mưu tổ chức họp Hội đồng Khuyết tật để xét rà 

soát lại một số đối tượng thuộc diện BTXH. 

+ Đề xuất cấp trên tiếp tục hỗ trợ thêm một số đối tượng để triển khai làm 

nhà ở cho các đối tượng chính sách và hộ khó khăn có nhà ở bị hư hỏng, xuống cấp 

do mưa lũ. 

+ Đôn đốc các đại lý, các trường học thực hiện tốt việc phát triển thẻ BHYT. 

- Trạm Y tế xã: Tiếp tục thực hiện tốt việc chăm sóc, khám chữa bệnh tai 

trạm cho Nhân dân.  

+ Thực hiện tốt nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19, đặc biệt phối hợp 

với các trường học duy trì công tác khử khuẩn định kỳ và các biện pháp phòng 

dịch đảm bảo an toàn cho con em học tập. 

- Các trường học tiếp tục xây dựng kế hoạch dạy và học thật tốt, kế hoạch 

dạy học luôn gắn với kế hoạch phòng, chông dịch bệnh tốt nhất. 

8. Lĩnh vực QPAN: 

- BCH Quân sự xã hoàn thiện hồ sơ, tham mưu chuẩn bị tốt các điều kiện 

cho nhiệm vụ học tập, huấn luyện đầu năm. 
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- Ban Công an xã tham mưu tốt cho Ban ATGT xã hoàn thiện cắm biển quy 

định tải trọng trên các tuyến đường. Tập trung phối hợp với các thôn xử lý nghiêm, 

dứt điểm các loại xe quá tải, quá khổ vi phạm vào các tuyến đường trên địa bàn xã. 

+ Phối hợp với lãnh đạo các thôn tham mưu UBND xã kiện toàn lại lực 

lượng CAV . 

+ Tập trung tuyên truyền, hướng dẫn người dân làm thẻ căn cước công dân 

phấn đấu hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu năm 2021. 

+ Tập trung công tác nắm tình hình, xử lý đơn thư, kiến nghị ngay từ khi 

mới phát sinh. 

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

mở rộng ngày 01/3/2021, 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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