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THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND xã  

Tại Hội nghị liên tịch mở rộng thường kỳ tháng 5 năm 2021 

 

Sáng ngày 04/5/2021, tại Hội trường số 1 UBND xã, đồng chí Bí thư Đảng 

ủy và đồng chí Chủ tịch UBND xã đã chủ trì Hội nghị liên tịch mở rộng thường kỳ. 

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 4, đồng thời triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 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 4 và triển 

khai kế hoạch các nhiệm vụ tháng 5. 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 4: 

1. Những kết quả đạt được:  

- Là tháng cấp ủy Đảng, Chính quyền tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt 

của đợt cao điểm nên một số nhiệm vụ kế hoạch đề ra trong tháng cơ bản thực hiện 

hoàn thành. 

- Về tổ chức chỉ đạo:  

+ Chỉ đạo hội Phụ nữ và hội Người cao tuổi xã tổ chức Đại hội thành công 

tốt đẹp. 

+ Tổ chức làm việc với cán bộ cốt cán 2 thôn Cao Thắng và Hòa Bình để 

làm rõ các kết quả về thực hiện nhiệm vụ chính trị, XD NTM của 2 thôn trong 

những tháng đầu năm và bổ cứu chỉ đạo khắc phục trong thời gian tới, sau khi tổ 

chức làm việc thì phong trào ở 2 thôn đã có sự chuyển biến. 
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+ Tổ chức 2 cuộc đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, Chính quyền 

với Nhân dân thôn Hòa Bình và thôn Cao Thắng đúng kế hoạch. 

- Công tác bầu cử: 

+ Tổ chức tốt công tác tuyên truyền, lên khẩu hiệu, pano, áp phích hoàn 

thành đúng kế hoạch. Đã tổ chức hiệp thương xong vòng thứ 3 để lựa chọn 40 

người đù điều kiện, tiêu chuẩn đưa vào danh sách chính thức ứng cử đại biểu 

HĐND xã nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Lĩnh vực Nông nghiệp: Thường xuyên chỉ đạo sát sao về nông nghiệp, 

đồng thời triển khai quyết liệt về công tác phòng chống dịch bệnh và tổ chức xử lý 

tiêu hủy 232 con lợn, nặng 19.793kg; 12 con bò, nặng 11.350kg đúng quy định. 

- Lĩnh vực Văn hóa: Tổ chức tốt công tác tuyên truyền cuộc bầu cử Đại biểu 

QUốc hội và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. Hoàn thành việc thành lập và 

tổ chức ra đời câu lạc bộ Dân ca ví dặm. 

- Lĩnh vực Nông thôn mới: Tiếp tục duy trì phong trào người dân hưởng ứng 

ra quân chung sức xây dựng NTM tại các thôn. Đặc biệt phong trào tốt tiêu biểu 

như thôn Nam Thắng, Cao Thắng, Trung Phú; thôn Trung Phú đã lát xong 900m
2 

gạch block. Nhiều tổ chức huy động lực lượng về cơ sở giúp thôn có hiệu quả như 

hội Phụ nữ, hội Nông dân, trường Mầm non. 

- Lĩnh vực Quốc phòng – An ninh: 

+ BCH Quân sự đã tổ chức huy động đủ số lượng tham gia học chính trị 

huấn luyện diễn tập năm 2021 đạt kết quả tốt. 

+ Công an xã duy trì tuần tra nắm và xử lý tốt tình hình đảm bảo ANTT; 

phối hợp với Công an huyện tổ chức làm thẻ CCCD cho 2.800 công dân có hộ 

khẩu thường trú tại xã Thạch Thắng. 

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

- Một số tổ chức, đơn vị chưa bám văn bản kết luận, văn bản chỉ đạo để xây 

dựng kế hoạch tổ chức thực hiện đúng quy định. 

- Công tác quán triệt các văn bản chỉ đạo của xã tại các thôn chưa đạt yêu 

cầu. 

- Nhiệm vụ chăm sóc, chỉnh trang hàng rào xanh ở một số thôn không tập 

trung như hàng rào xanh trồng mới tỷ lệ đạt thấp, làm cỏ, dặm và chăm sóc một số 

tuyến ở tại các thôn không đạt yêu cầu. 

- Thực trạng vứt rác, xác động vật chết bừa bãi gây ô nhiễm môi trường  

nhưng chưa được phát hiện để xử lý kịp thời. 
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- Cấp GCN QSD đất nông nghiệp một số hộ còn lại thực hiện còn chậm, 

chưa đúng kế hoạch đề ra. 

- Thực trạng học sinh các trường ăn bánh, kẹo vứt bao bì bừa bãi gây ô 

nhiễm môi trường chưa được chấn chỉnh, khắc phục. 

II. Các nhiệm vụ trọng tâm tháng 5: 

1. Về tổ chức chỉ đạo: 

- Sau Hội nghị này các ngành, đoàn thể, các tổ chức, đơn vị căn cứ nội dung 

của văn bản Thông báo kết luận, xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện tại đơn vị 

mình hoàn thành các nhiệm vụ đề ra trong tháng. 

- Rà lại các văn bản của xã đã ban hành để thực hiện nghiêm túc các nội 

dung trong văn bản, nhất là Công văn số 40, số 41 của UBND xã áp dụng thực 

hiện tại các đơn vị thôn. 

- Các đoàn công tác của BCH Đảng ủy căn cứ Thông báo số 06 của BTV 

phân công chỉ đạo các đoàn thường xuyên bám sát cơ sở, các tổ chức, đơn vị được 

phân công phụ trách để tập trung chỉ đạo tốt các nhiệm vụ chính trị của địa phương 

tại cơ sở. 

2. Công tác bầu cử: 

- 5/5 điểm bầu cử tại các thôn đã tập trung hoàn thiện phần xây dựng các 

hạng mục phải xong trước ngày 12/5 để làm đẹp, sạch, quét vôi ve lại toàn bộ khu 

trung tâm Văn hóa và phát động Nhân dân quét vôi ve tường rào, làm mới, làm đẹp 

để hướng về chào mừng ngày bầu cử Đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND các 

cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026. 

- Đồng chí Hoàng và đ/c Dương tham mưu Ban bầu cử xã huy động thêm 

lực lượng Công an, Quân sự hoàn thành các khánh tiết tại trung tâm xã, các tuyến 

đường chính. Chỉ đạo các đơn vị thôn, các trường học, trạm y tế huy động lực 

lượng hoàn thành các nội dung khánh tiết phục vụ cuộc bầu cử. 

- Việc niêm yết danh sách cử tri, viết thẻ cử tri, phát thẻ cử tri giao cho đ/c 

Tâm – PCT, đ/c Đức – Trưởng Công an, đ/c Hoa – VP trực tiếp thực hiện và chỉ 

đạo các tổ bầu cử thực hiện theo đúng quy định. 

- Tập trung cao nhất về tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã 

và loa phát thanh của thôn. 

- Ban công tác Mặt trận thôn phối hợp với UBND xã, Thường trực MTTQ 

xã tổ chức tốt cho các ứng cử viên tiếp xúc, vận động bầu cử tại các đơn vị bầu cử. 

3. Công tác phòng chống dịch Covid-19: 

- Giao Văn phòng xã và Trạm y tế xã kích hoạt lại toàn bộ các văn bản chỉ  
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đạo, kịch bản thực hiện phòng chống dịch tại địa phương đúng quy định.  

- Giao Trạm y tế, Công an xã quản lý tốt người ra vào địa phương, quản lý 

đối tượng cách ly đúng quy định.  

- Ban Văn hóa, Đài truyền thanh thường xuyên tuyên truyền về công tác 

phòng chống dịch bệnh để người dân phòng tránh, tuyên truyền người dân thực 

hiện tốt 5k (khẩu trang, khử khuẩn, không tụ tập, khai báo y tế, khoảng cách) trong 

công tác phòng chống dịch. 

- Giao Trưởng trạm y tế xã báo cáo diễn biến tình dịch bệnh về Thường trực 

BCĐ xã vào lúc 16h hàng ngày và đưa tin lên nhóm zalo BCĐ covid-19 Thạch 

Thắng và báo cáo lên BCĐ huyện theo đúng quy định. 

4. Lĩnh vực Nông nghiệp: 

- Các đơn vị thôn tổ chức ra quân nạo vét tiêu thoát nước để thuận lợi việc 

thu hoạch vụ Xuân và phục vụ tốt sản xuất vụ Hè Thu. 

- Lãnh đạo các thôn căn cứ Đề án của xã xây dựng kế hoạch tại thôn phù 

hợp từng loại giống với loại đất, chủ đạo đồng nhất 1 đến 2 loại giống trên 1 xứ 

đồng, sản xuất đồng loạt, đại trà theo từng xứ đồng. Phối hợp với HTX Thắng Lợi 

hoàn thiện các hệ thống tưới tiêu, tu sửa các trạm bơm, bố trí lực lượng điều hành 

nước có hiệu quả. 

- Giao HTX Thắng Lợi khảo sát định mức, tham mưu UBND xã khoán định 

mức tiền điện cho các trạm bơm giao các thôn quản lý thực hiện có hiệu quả. 

- Các thôn triển khai cho các hộ dân đăng ký giống theo chính sách hỗ trợ 

50%. 

- BCĐ phòng chống dịch tiếp tục tập trung các biện pháp phòng chống dịch 

đồng bộ tại địa phương, tổ chức xử lý, tiêu hủy số động vật chết đúng quy định, 

đảm bảo vệ sinh môi trường. 

5. Lĩnh vực Nông thôn mới: 

- Quán triệt sâu về việc thực hiện các Văn bản số 40, 41 của UBND xã và 

triển khai thực hiện các nội dung trong văn bản. 

- Sáng thứ 4 hàng tuần tất cả các tổ chức ra quân, thực hiện các nội dung 

theo Công văn số 40, chỉnh trang khu dân cư, cải tạo, chỉnh trang vườn hộ, tập 

trung làm cỏ, dặm, chăm bón hàng rào xanh. 

- Lãnh đạo thôn rà soát các hộ dân đổ vật liệu xây dựng làm hư hỏng đường, 

lề đường, lập biên bản vi phạm, giao cho các hộ tự khắc phục, dọn vệ sinh sạch sẽ. 

- Công an xã tổ chức ký cam kết, giao văn bản số 41 cho các hộ chủ phương 

tiện ô tô, các chủ kinh doanh vật liệu xây dựng cam kết không vi phạm các nội 
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dung trong Văn bản số 41. Sau đó phối hợp với lãnh đạo các thôn xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm. 

- Các thôn tổ chức làm kênh, rãnh, lề đường hết số lượng xi đã nhận xong 

trước mùa thu hoạch. 

6. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội: 

- Tập trung công tác tuyên truyền các hoạt động hướng về ngày bầu cử Đại 

biểu Quốc hội và HĐND các cấp. 

- 3 trường học tổ chức tốt thi kiểm tra chất lượng cuối năm, tổng kết năm 

học và bàn giao học sinh về các đơn vị quản lý. Đối với học sinh khối 9, nhà 

trường đánh giá chất lượng, phân luồng cho ôn thi lên THPT và học nghề phù hợp 

với học lực, sở trường của học sinh. 

7. Lĩnh vực Kinh tế: 

- Tập trung chỉ đạo hoàn thiện số liệu làm phương án của xã, thôn, các HTX, 

phải hoàn thành và họp thông qua chi bộ, Nhân dân trong tháng 5/2021. 

- Chốt danh sách nhân khẩu, số khẩu miễn, giảm, giao Công an xã, đ/c Kiều 

VHCS, lãnh đạo các thôn thực hiện hoàn thành số liệu duyệt trước ngày 15/5/2021. 

- Hoàn thành điều chỉnh biến động đất, bộ thuế phi nông nghiệp và các số 

liệu khác, giao đồng chí Dũng, đ/c Đại, đ/c Ý hoàn thành xong trước 15/5/2021. 

- Cuối tháng 5 duyệt phương án bàn kế hoạch triển khai thu năm 2021. 

- Tiếp tục tập trung công tác quản lý chính sách hỗ trợ các thôn XD NTM 

đúng quy định chính sách đã ban hành. Đồng chí NTM, lãnh đạo các thôn, các 

đoàn công tác kích hoạt lại các biểu mẫu báo cáo khối lượng thực hiện theo hàng 

tuần nộp về đồng chí NTM để làm cơ sở nghiệm thu hỗ trợ chính xác, đúng quy 

định. 

8. Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường: 

- Chỉ đạo ban quy hoạch nghĩa trang Cồn Vẹnh triển khai khảo sát quy 

hoạch giao đất cho các dòng họ, nhánh họ. 

- Tập trung cao làm hồ sơ cấp GCN QSD đất ở, đất nông nghiệp theo kế 

hoạch của năm. Khảo sát giao đất nuôi trồng thủy sản để giao đất theo văn bản 

hướng dẫn số 3888 của Sở TNMT. 

- Triển khai làm hồ sơ cấp GCN QSD đất của 3 nhà Văn hóa và trường Mầm 

non. 

9. Lĩnh vực Quốc phòng, An ninh: 

- Công an và Quân sự phối hợp xây dựng kế hoạch tuần tra, trực xử lý công 

việc 24/24. 
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- Tập trung nắm chắc tình hình, phát hiện sớm các vụ việc khi có dấu hiệu vi 

phạm để tập trung xử lý dứt điểm. 

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

mở rộng ngày 04/5/2021, 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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