
 

THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp thứ hai UBND xã mở rộng khóa XX 

 

Ngày 06 tháng 12 năm 2021, UBND xã tổ chức phiên họp thứ hai đánh 

giá công tác tháng 11, triển khai nhiệm vụ tháng 12 năm 2021 và thống nhất một 

số nội dung thuộc thẩm quyền. Tham dự phiên họp có 09/12 đồng chí (Vắng 03 

đồng chí có lý do), Chủ tịch UBND xã Bế Xuân Trường chủ trì phiên họp. Sau 

khi xem xét, thảo luận các nội dung tại phiên họp, Chủ tịch UBND xã kết luận 

với các nội dung cụ thể như sau: 

1. Các nhiệm vụ chung: 

- Tăng cường thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 theo đúng 

chỉ đạo của cấp trên; duy trì hoạt động của các Tổ Covid-19 cộng đồng. Quản lý 

chặt chẽ công dân đi lao động ngoài tỉnh về địa phương từ các vùng có dịch, 

thực hiện khai báo y tế tại Trạm y tế xã, lấy mẫu sét nghiệm theo đúng quy định 

và lưu lại Trạm hoặc tự cách ly tại gia đình (nếu có đủ điều kiện) chờ biết kết 

quả xét nghiệm mới được về gia đình và chấp hành nghiêm “5k”. 

- Công chức chuyên môn rà soát, đánh giá các nhiệm vụ được giao trong 

năm, chủ động xây dựng bổ sung các giải pháp để thực hiện hoàn thành các chỉ 

tiêu năm 2021. Thực hiện đánh giá cán bộ, công chức năm 2021 theo văn bản 

hướng dẫn của cấp trên. 

- Tập trung tham mưu, giải quyết dứt điểm các tồn tại, hạn chế, vướng 

mắc kéo dài. Hoàn thiện thủ tục, lập hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán 

nguồn kinh phí xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao các thôn đúng quy định. 

- Đẩy mạnh thực hiện công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số trên địa 

bàn; nâng cao tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận, giải quyết qua dịch 

vụ công trực tuyến mức độ cao. 

2. Các nhiệm vụ cụ thể: 

- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - XD & MT (phụ trách Nông lâm 
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nghiệp): Tập trung tham mưu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh 

tế, thu hoạch và chăm sóc cây ăn quả, làm đất trồng cây màu, sản xuất vụ vụ đông. 

Tuyên truyền, vận động nhân dân đăng ký trồng cây cam, quýt đạt chỉ tiêu huyện 

giao (năm 2022 là 50 ha). Thực hiện tốt công tác quản lý, bảo vệ và phát triển 

rừng; công tác phòng, chống thiên tai, phòng, chống dịch bệnh và các dự án hỗ 

trợ phát triển sản xuất và thực hiện các công trình thủy lợi. 

- Công chức Địa chính - Nông nghiệp - XD & MT (phụ trách Địa chính - 

Xây dựng): Thực hiện tốt công tác quản lý đất đai; phối hợp với Phòng Tài 

nguyên và Môi trường huyện triển khai có hiệu quả công tác bảo vệ môi trường, 

thu gom rác thải trên địa bàn. Tham mưu UBND xã giải quyết tranh chấp đất đai 

giữa tập thể 2 thôn Bản Pè, Bản Mèn và hộ gia đình ông Nguyễn Văn Sự, bà Hà 

Thị Chanh; căm mốc bãi quay tại thôn Khuổi Cò, mời đại diện thôn và bà Hoàng 

Thị My đến làm việc và lập biên bản giải quyết cụ thể. Tham mưu, hoàn thiện 

thủ tục, lập hồ sơ nghiệm thu và thanh quyết toán nguồn kinh phí xây dựng nhà 

văn hóa, sân thể thao các thôn đúng quy định. Tiếp tục mời giám đốc HTX dịch 

vụ nông nghiệp xã đến UBND xã cam kết trả nợ nhân công thi công nhà văn hóa 

thôn Tổng Mú cho công dân thôn Bản Mèn. 

- Công chức Tài chính - Kế toán: Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý 

ngân sách; rà soát các khoản thu và nộp ngân sách kịp thời; hướng dẫn việc sử 

dụng kinh phí của các ban ngành, đoàn thể đảm bảo đúng quy định của luật. Phối 

hợp với đồng chí Bế Ngọc Trọng - Địa chính XD lập danh sách các hộ kinh 

doanh vận tải thực hiện kê khai thuế tại Hội trường UBND xã. 

- Công chức Văn hóa - Xã hội (phụ trách Lao động - TB&XH): Thực hiện 

kịp thời, đầy đủ chế độ, chính sách đối với người có công, gia đình chính sách, 

đối tượng bảo trợ xã hội. Báo cáo kết quả triển khai thực hiện Tổng rà soát hộ 

nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn xã đảm bảo đúng tiến độ. Phối hợp 

tham mưu thực hiện công tác phòng chống dịch Covid-19 trên địa bàn. 

- Công chức Văn hóa - Xã hội (Phụ trách Văn hóa - Thông tin, thể thao): 

Tham mưu UBND xã ban hành Quyết định phân công nhiệm vụ các thành viên 

Ban chỉ đạo chuyển đổi số, Ban biên tập; Quy chế quản lý, hoạt động Trang 

thông tin điện tử. Chủ động phối hợp với cơ quan cấp trên, bộ phận chuyên môn 

liên quan rà soát, hoàn thiện các tiêu chí chưa đạt trong mức độ hiện diện của 
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Trang thông tin điện tử. Chủ động tham mưu xây dựng kế hoạch vui xuân năm 

2022; viết bài tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh, cổng TTĐT xã về 

phòng chống Covid-19, về an ninh trật tự, các loại tội phạm và các tệ nạn xã hội. 

- Công chức Tư pháp - Hộ tịch: Nâng cao vai trò của tổ hòa giải cơ sở, 

chủ động tham mưu tiếp nhận và giải quyết đơn thư (nếu có), tăng cường công 

tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong cán bộ, đảng viên và nhân 

dân, tập trung tuyên truyền các luật mới ban hành và các văn bản của cấp trên.  

- Quân sự: Chủ động tham mưu thực hiện hoàn chỉnh các bước quy hoạch 

Chỉ huy trương, chỉ huy phó BCH quân sự xã; Tăng cường phối hợp tuần tra 

đảm bảo trật anh toàn xã hội trên địa bàn; tham mưu thực hiện tốt công tác gọi 

bổ sung công dân khám tuyển nghĩa vụ quân sự sau phúc tra của huyện, quản lý 

tốt công dân đã đủ điều kiện nhập ngũ. 

- Công an xã: Nắm chắc tình hình tư tưởng nhân dân, đẩy mạnh tuyên 

truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp phòng chống Covid-19, 

quản lý tốt các công dân đi làm ăn xa quay về địa phương trong công tác phòng 

dịch. Tăng cường các biện pháp đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, 

an toàn giao thông, tăng cường công tác tuần tra, xử lý nghiêm các hành vi vi 

phạm pháp luật, các hành vi phát, phá rừng trái phép.  

Với nội dung trên, UBND xã thông báo để các ban ngành, công chức 

chuyên môn biết và tổ chức thực hiện./. 

 
 Nơi nhận: 

- TT Đảng ủy, HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- Ban CHQS, Công an xã; 

- Công chức chuyên môn; 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

 

 

Bế Xuân Trường 
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