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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ THẠCH THẮNG 

 

Số: 16/TB-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Thạch Thắng, ngày  16  tháng 7 năm 2021 
 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị  

liên tịch mở rộng thường kỳ tháng 7 năm 2021 

 

Sáng ngày 16/7/2021, tại Hội trường số 1 UBND xã Thạch Thắng, các 

đồng chí trong Thường vụ Đảng ủy, UBND xã đã chủ trì Hội nghị liên tịch mở 

rộng thường kỳ tháng 7/2021. Tham dự hội nghị có các đồng chí trong thường 

trực Đảng ủy, Thường trực HĐND-UBND, UBMTTQ xã; các đồng chí là cán 

bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách cấp xã; Bí thư, thôn trưởng 

5 thôn, Trạm trưởng trạm y tế, chủ nhiệm HTX Thắng Lợi. 

Nội dung hội nghị liên tịch mở rộng nhằm để đánh giá kết quả lãnh đạo 

thực hiện các nhiệm vụ chính trị tháng 6 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm tháng 

7/2021 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 6 và các 

giải pháp triển khai nhiệm vụ tháng 7/2021và các tháng tiếp theo của các ngành, 

đoàn thể, 5 thôn và trạm y tế xã.  

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 đã được hội nghị 

nhất trí thống nhất cao. 

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

sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN THÁNG 6/2021: 

1. Những kết quả đạt được:  

Là tháng cấp ủy, chính quyền chỉ đạo quyết liệt tập trung cao thực hiện 

các nhiệm vụ đã đề ra, nên một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng cơ bản đạt 

kết quả tốt, cụ thể: 

- Tham mưu tổ chức kỳ họp thứ Nhất HĐND xã khóa XX được tổ chức 

sớm đúng luật định, hoàn thành tốt toàn bộ nội dung kỳ họp theo quy định. 

- Công tác phòng chống dịch Covid-19 tại địa phương cơ bản được kiểm 

soát tốt tình hình, công tác tổ quản lý nhận các công dân đến cách ly tại trường 

Mầm non đảm bảo an toàn, hoàn thành thời gian cách ly, bàn giao cong dân về 

địa phương đúng quy định. 
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- Phong trào xây dựng NTM có chuyển biển, một số thôn tổ chức  tốt làm 

đường, kênh, rãnh, chỉnh trang khu dân cư và vệ sinh môi trường. Tiêu biểu thực 

hiện tốt như đơn vị: Cao Thắng, Nam Thắng, Trung Phú; các đoàn thể tiêu biểu 

trong tháng như: Hội Phụ nữ, hội Nông dân, Đoàn Thanh niên đã huy động cán 

bộ, hội viên thường xuyên hỗ trợ các thôn trong phong trào XD NTM. Đặc biệt 

hội Phụ nữ đã triển khai tốt công tác vệ sinh môi trường, phân loại, xử lý rác 

thải, phối hợp với Địa chính, đoàn công tác, lãnh đạo thôn. 2 thôn hoàn thành 

việc lắp đặt ống bi xử lý rác thải tại hộ. 

- UBMTTQ đã tập trung cao khảo sát, xây dựng vườn mẫu, vận động các 

đoàn thể tham gia cải tạo, chỉnh trang vườn hộ. Tổ chức vận động hội viên, 

người dân đóng góp hỗ trợ người dân các xã bị phong tỏa và người trong khu 

cách ly của xã. 

- Chính sách - Xã hội đã tham mưu quyết liệt để chỉ đạo thực hiện chính 

sách hỗ trợ nhà ở. Đặc biệt đã tổ chức kiện toàn đại lý BHYT, BHXH  và tổ 

chức tập huấn cho các đồng chí Thôn trưởng về nghiệp vụ công tác thực hiện 

BHYT, BHXH. 

- Công tác GPMB đường trục từ Cao Thắng đi Nam Thắng được cán bộ 

và Nhân dân thôn Cao Thắng phối hợp tập trung cao, người dân đồng tình 

hưởng ứng rất cao việc hiến đất, hiến cây, hiến bờ rào để bàn giao mặt bằng cho 

đơn vị thi công. Trong những ngày triển khai đã có 20 hộ tự nguyện hiến diện 

tích đất trồng lúa trên 300m
2
 để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi công, các hộ 

vướng bớ rào, đất ở đều sẵn sàng hiến đất để bàn giao mặt bằng. 

2. Nhiệm vụ trong tháng đề ra chưa đạt được hoặc đạt kết quả thấp: 

- Trong tháng, công tác phòng chống dịch Covid, nhất là về lĩnh vực 

tuyên truyền  có phần lắng xuống. Báo cáo hàng ngày về công tác phòng chống 

dịch của Trạm y tế trên nhóm tin nhắn zalo của nhóm chưa được thường xuyên. 

Việc chỉ đạo phát huy hiệu quả của Tổ Covid cộng đồng tổ LGTQ tham gia 

phòng chống dịch tại cụm dân cư chưa đạt yêu cầu. 

- Phong trào NTM một số thôn hiệu quả ra quân không đồng đều, có 

nhiều thôn trong nhiều tháng có nhiều tổ LGTQ chưa tổ chức huy động được 

buổi nào tham gia XD NTM.  

- Công việc dọn vệ sinh, xây dựng cảnh quan môi trường tạo một số thôn 

còn yếu, kết quả làm đường, kênh, rãnh ở một số thôn đạt thấp. 

- Công tác tổ chức thực hiện xây dựng khu dân cư Hòa Bình với cách làm 

của lãnh đạo thôn không thể đạt chuẩn KDCKM. 

- Công tác xây dựng phương án thu năm 2021 của một số thôn quy trình 

tổ chức thực hiện không đạt yêu cầu, quá chậm so với kế hoạch chỉ đạo. 
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- Một số ngành, đoàn thể, một số lãnh đạo thôn việc xây dựng kế hoạch để 

tổ chức nhiệm vụ hàng tháng đã đề ra không đạt yêu cầu. 

II. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 7/2021 VÀ THỜI GIAN 

TIẾP THEO 

1. Lĩnh vực Nông nghiệp  

- Cán bộ Nông nghiệp xã, lãnh đạo các thôn tập trung kiểm tra đồng ruộng, 

tập trung chỉ đạo Nhân dân chăm bón và phòng trừ sâu bệnh cho lúa, nhất là 

phòng trừ sâu cuốn lá nhỏ đúng thời điểm, đảm bảo quy trình, có hiệu quả. 

- HTX Thắng Lợi, lãnh đạo các thôn tập trung chỉ đạo đội thủy nông và 

Nhân dân điều tiết đủ nước cho lúa, đảm bảo đủ nước đến thời kỳ lúa chắc hạt. 

- Xây dựng kế hoạch tiêm phòng vụ Thu cho đàn gia súc, gia cầm. Riêng 

đàn gia cầm hiện nay dịch đã bùng phát tại xã Cẩm Hòa, giao cán bộ Nông 

nghiệp, Thú y tham mưu kế hoạch triển khai tốt phòng chống dịch tại địa 

phương. 

2. Công tác phòng chống dịch Covid-19: 

Tiếp tục tập trung cao cho công tác phòng chống dịch bệnh trong tình hình 

dịch đang có nhiều diễn biến phức tạp để mỗi cán bộ và người dân phải coi việc 

phòng chống dịch là nhiệm vụ hàng ngày mang tính cấp bách, thường xuyên 

phải cảnh giác chủ động tập trung cao. 

- Công chức Văn hóa – Xã hội, Đài truyền thanh xã tiếp tục xây dựng kế 

hoạch tuyên truyền thường xuyên về dịch bệnh và các phòng chống dịch bệnh. 

Thực sự nâng cao ý thức cho toàn dân về công tác và các biện pháp phòng 

chống dịch bệnh covid-19. 

- Trạm y tế, Ban Công an xã thực hiện quản lý hết số đối tượng thuộc diện 

khai báo y tế phải đạt 100%, gồm người ngoại tỉnh về, người ở vùng dịch về địa 

phương, người có các triệu chứng ho, sốt. 

 - BCĐ xã, lãnh đạo các thôn đôn đốc tổ covid cộng đồng thực hiện tốt 

nhiệm vụ tại tổ liên gia tự quản. Hàng ngày phải nắm chắc số người ở ngoại 

tỉnh, người ở vùng dịch về có triệu chứng ho sốt, không tự giác khai báo thì báo 

cáo ngay với lãnh đạo thôn, Công an xã, Trạm y tế biết để xử lý kịp thời. 

3. Công tác thu thuế, thu đóng góp xây dựng và các khoản theo quy 

định: 

- Đài truyền thanh xã, lãnh đạo các thôn tuyên truyền, quán triệt Chỉ thị số 

01 của UBND xã, Quyết định thành lập các đoàn thu thuế, Quyết định giá thuế 

để người dân được biết và thực hiện. Trong thời gian thu phải tổng hợp tuyên 

truyền về kết quả giao nộp hàng ngày của thôn đầy đủ lên hệ thống thông tin đại 

chúng. 
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- Lãnh đạo các thôn thông qua đầy đủ các phần thu của xã, 2 HTX, của 

thôn để chi bộ biết thống nhất và lãnh đạo thông qua liên tịch thôn và tổ chức 

hội nghị Nhân dân theo cụm dân cư để toàn dân được biết, phải thực hiện xong 

trước ngày 19/7/2021. Nếu có gì sai sót về số liệu thì lãnh đạo các thôn thực 

hiện việc điều chỉnh báo cáo điều chỉnh đúng theo Chỉ thị số 01. 

- Các đoàn thu phối hợp với lãnh đạo thôn, thống nhất kế hoạch, chuẩn bị, 

đảm bảo các điều kiện thu, phân công cán bộ thực hiện thu phù hợp. 

4. Nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới: 

- BCĐ xã sẽ bố trí thời gian hợp lý để tổ chức một số cuộc làm việc với 

Ban phát triển, cán bộ cốt cán của một số thôn để chấn chỉnh việc thực hiện tốt 

về nhiệm vụ XD NTM.  

- Các đơn vị thôn thường xuyên duy trì, huy động lực lượng ra quân XD 

NTM với nội dung kế hoạch công việc thật cụ thể. 

+ Tập trung vệ sinh môi trường, xây dựng hàng rào xanh, cải tạo, chỉnh 

trang vườn hộ, phát huy nâng cao chất lượng hiệu quả thực hiện theo cung đoạn 

đường tự quản của hộ. 

+ Tập trung hoàn thành đường bê tông và đổ lề đường trong tháng 7, xã 

nghiệm thu chốt xi măng để kết thúc kết quả làm đường của năm 2021, tập trung 

làm kênh, rãnh trồng hoa, một số hạ tầng hạng mục tại nhà Văn hóa theo quy 

định. 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức xây dựng tuyến đường thành tua tuyến trải 

nghiệm dọc tuyến đường trục chính của thôn Trung Phú. 

+ Xã ban hành Quyết định thành lập Tổ công tác tư vấn xây dựng; 

+ Tổ chức khảo sát xây dựng khung kế hoạch để xây dựng tua tuyến đường 

trải nghiệm. 

- Mặt trận tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các tổ chức đoàn thể, tập trung chỉ đạo 

giúp đỡ hoàn thành 10 vườn mẫu và tập trung, nhiệm vụ chỉ đạo, cải tạo, chỉnh 

trang vườn hộ. 

5. Chính sách – Xã hội: 

- Các ngành, đoàn thể cấp xã, lãnh đạo các thôn thực hiện tốt kế hoạch số 

13 của UBND xã để triển khai các hoạt động hướng về kỷ niệm 74 năm ngày 

TBLS ngày (27/7/1947 – 27/7/2021). 

- Ban chính sách xã tham mưu tốt với cấp ủy Đảng, chính quyền tổ chức 

thăm hỏi, tặng quà cho các gia đình chính sách, người có công và tổ chức tốt 

ngày lễ kỷ niệm đúng quy định và đảm bảo công tác phòng chống dịch. 
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- Công chức Văn hóa – CS, các đại lý Bảo hiểm (lãnh đạo các thôn) tập 

trung cao triển khai tổ chức tốt kế hoạch phát triển thẻ BHYT, BHXH nhằm 

đảm bảo an sinh xã hội và đảm bảo chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân. 

6. Công tác GPMB tuyến đường trục từ thôn Cao Thắng đi Nam Thắng: 

- Lãnh đạo 2 thôn Cao Thắng, Nam Thắng tập trung tuyên truyền để Nhân 

dân biết đây là một công trình hạ tầng được xây dựng hiện đại, được cấp trên 

quan tâm, đầu tư cho người dân ở Thạch Thắng hưởng lợi. Dự án chỉ được đầu 

tư phần xây dựng, còn phần GPMB là thuộc trách nhiệm của người dân và địa 

phương phải chịu trách nhiệm. Để phát huy tốt như trong thời gian vừa qua cán 

bộ và người dân thôn Cao Thắng đã thực hiện rất tốt về việc vận động người dân 

tự nguyện hiến đất, hiến cây, hiến bờ rào để bàn giao mặt bằng cho đơn vị thi 

công sớm hoàn thành công trình đưa vào sử dụng. 

- Công chức Địa chính xã, tổ giám sát cộng đồng của xã, 2 đoàn công tác 

chỉ đạo và lãnh đạo 2 thôn phối hợp tốt với kỷ thuật của chủ đầu tư (BQL 

huyện), đơn vị thi công thực hiện tốt các nội dung văn bản Thông báo số 14 của 

UBND xã. 

7. Lĩnh vực Tài nguyên – Môi trường: 

- Phối hợp với cấp trên hoàn thiện quy hoạch để phê duyệt quy hoạch đất 

xen dắm dân cư. 

- Làm quy trình triển khai thu hồi một số diện tích đất tại xứ đồng Bền Chở 

đã có quy hoạch  đất ở. 

- Công chức Địa chính, hội Phụ nữ phối hợp với đoàn công tác, lãnh đạo 

thôn tổ chức lắp đặt ống bi xử lý rác thải tại hộ, cấp chế phẩm và hướng dẫn 

người dân xử lý rác hữu cơ theo quy định. 

Ủy ban nhân dân xã thông báo đầy đủ nội dung kết luận của Chủ tịch 

UBND xã tại Hội nghị liên tịch mở rộng ngày 16/7/2021 đến tận các ban, ngành, 

đoàn thể cấp xã, các đoàn công tác chỉ đạo các thôn, lãnh đạo các thôn, các đơn 

vị 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 cấp xã; 

- Các đoàn công tác thôn; 

- 5 thôn; 

- Lưu VPUB. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 
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