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THÔNG BÁO 

ý kiến kết luận Hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp của Bí thư Đảng ủy,  

Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND xã năm 2021 

----- 

 

Ngày 04 tháng 11 năm 2021, Đảng ủy xã tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại 

trực tiếp giữa Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND xã năm 2021, 

đồng chí Ma Văn Thời, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch HĐND xã, đồng 

chí Bế Xuân Trường, Phó Bí thư Đảng ủy - Chủ tịch UBND xã chủ trì hội nghị. Dự 

hội nghị có các đồng chí Ban Chấp hành Đảng bộ xã, Ủy viên Ủy ban Kiểm tra 

Đảng ủy xã, cán bộ, công chức xã, Bí thư các chi bộ trực thuộc, Trưởng thôn, 

Trưởng Ban công tác Mặt trận, người có uy tín thôn bản. Sau khi nghe báo cáo tình 

hình thực nhiệm vụ 10 tháng đầu năm của UBND xã và các ý kiến thảo luận, đề 

xuất, kiến nghị của các đại biểu, hội nghị thống nhất kết luận một số nội dung giao 

UBND xã tập trung chỉ đạo, quyết liệt trong hai tháng cuối năm 2021 như sau: 

1. Về công tác quản lý đất đai 

- Thực hiện lập hồ sơ đề nghị cấp có thẩm quyền cấp giấy chứng nhận quyền 

sử dụng đất cho nhà văn hóa thôn và sân thể thao của các thôn theo đúng quy định 

của pháp luật. 

- Lập và phê duyệt dự toán sân thể thao các thôn để tổ chức thi công, nghiệm 

thu, thanh toán, quyết toán xong trước ngày 15 tháng 11 năm 2021 theo đúng chỉ 

đạo của UBND huyện. 

- Báo cáo UBND huyện bằng văn bản xem xét đề nghị hỗ trợ kinh phí hỗ trợ 

mua đất làm nhà văn hóa thôn Khuổi Cò. 

- Chỉ đạo giải quyết việc vướng mắc đất đai tại thôn Bản Mèn theo đề nghị 

của Nhân dân hai thôn (Bản Pè, Bản Mèn) theo đúng thẩm quyền của cấp xã. 

- Chỉ đạo giải quyết dứt điểm việc tranh chấp đất đai tại khu vực bãi quay 

thôn Khuổi Cò. 

2. Về thực hiện các đề án 

- Các đề án do huyện làm chủ đầu tư cần kiểm tra chất lượng cây giống khi 

cấp phát cho người dân nếu không đảm bảo chất lượng thì phải đề nghị huyện xem 

xét cấp lại giống đảm bảo theo đúng quy định. 

- Đối với các dự án do xã làm chủ đầu tư cần phải phối hợp với các phòng 

chuyên môn của huyện tổ chức thẩm định cây giống đảm bảo chất lượng mới tiến 



hành cấp phát cho các hộ dân đăng ký thực hiện. Riêng giống cây chè  hoa vàng đề 

nghị UBND xã kiểm tra cụ thể và làm việc với hộ gia đình về nguyên nhân cây 

chết do chất lượng giống hay do hộ gia đình chăm sóc không đúng quy trình kỹ 

thuật và thống nhất hướng giải quyết dứt điểm với người dân.  

3. Một số ý kiến khác 

- Đề nghị UBND công khai bằng văn bản các khoản tiền đóng góp của tổ 

chức và nhân trong lễ đón nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới năm 2020, (tổ chức lễ 

đón nhận ngày 09 tháng 4 năm 2021) và mua thiết chế phục vụ cho các nhà văn 

hóa thôn (bao gồm cả nguồn vốn từ ngân sách nhà nước và các tổ chức, cá nhân 

ủng hộ). 

- Trả lời bằng văn bản đối với các ý kiến kiến nghị của cử tri trước và trong 

kỳ họp thứ hai, HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 xong trước ngày 30 

tháng 11 năm 2021. 

- Về kinh phí xây dựng cơ sở hạ tầng xã đã báo cáo UBND huyện đề nghị 

giao vốn theo giai đoạn từ năm 2021 đến năm 2025, tuy nhiên đến nay chưa được 

cấp trên phân bổ vốn, khi được UBND huyện giao vốn xã sẽ triển khai tổ chức 

thực hiện. 

Giao các đồng chí Bí thư chi bộ thông báo nội dung kết luận trên đến các 

thành phần tham dự hội nghị tiếp xúc đối thoại biết và giám sát việc thực hiện của 

UBND xã về các nội dung trên. 

Trên đây là ý kiến kết luận Hội nghị tiếp xúc đối thoại trực tiếp của Bí thư 

Đảng ủy - Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND xã ngày 04 tháng 11 năm 2021. 

Đảng ủy xã đề nghị UBND, các chi bộ trực thuộc nghiêm túc thực hiện. 

 

Nơi nhân: 
- Thường trực Đảng ủy, TT HĐND xã, 

- Lãnh đạo UBND xã, 

- MTTQ và các đoàn thể xã, 

- Các chi bộ trực thuộc, 

- Các đồng chí Đảng ủy viên, 

- Lưu Văn phòng Đảng uỷ. 

T/M ĐẢNG UỶ 

BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Ma Văn Thời 
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