
 

THÔNG BÁO 

Kết luận phiên họp thứ mười Ủy ban nhân dân xã mở rộng khóa XX 

 

Ngày 04 tháng 5 năm 2022, UBND xã tổ chức phiên họp thứ mười đánh giá 

tình hình kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh tháng 4; thống nhất nhiệm 

vụ trọng tâm tháng 5/2022. Tham dự phiên họp có ông Nông Thanh Phương - Phó 

Chủ tịch HĐND xã và 11/12 cán bộ, công chức thuộc UBND xã (vắng ông Nông 

Văn Đức - Phó Chỉ huy trưởng quân sự xã). Sau khi xem xét, thảo luận các nội 

dung tại phiên họp, Chủ tịch UBND xã kết luận như sau: 

1. Kết quả đạt được tháng 4/2022 

Tình hình phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn xã tiếp tục được duy trì, ổn 

định; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; an sinh xã hội được 

đảm bảo. Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được còn một số tồn tại, hạn chế 

như: Thu ngân sách chưa đạt theo kế hoạch đề ra; công tác tuyên truyền chưa toàn 

diện; việc chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính của một số công chức chưa 

đúng quy định. 

2. Nhiệm vụ chủ yếu tháng 5/2022 

2.1. Các nhiệm vụ chung: 

- Tiếp tục tập trung chỉ đạo quyết liệt công tác phòng chống dịch COVID - 

19, trọng tâm là đẩy nhanh tiến độ tiêm vắc xin cho các đối tượng theo quy định. 

 - Cán bộ, công chức chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc theo quy định; thực 

hiện tốt việc lập lịch công tác cá nhân hàng tuần trên hệ thống quản lý văn bản và 

điều hành. 

- Tiếp nhận và giải quyết kịp thời, đúng tiến độ thủ tục hành chính thuộc 

thẩm quyền; tiếp tục nâng cao tỷ lệ, hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính qua 

dịch vụ công trực tuyến mức độ cao, tăng cường hướng dẫn người dân thực hiện. 

- Tập trung rà soát các nguồn thu, đảm bảo thu đúng, thu đủ chỉ tiêu thu 

ngân sách theo kế hoạch quý; kiểm soát, quản lý chặt chẽ chi ngân sách. 

- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án, các nhiệm vụ xây dựng nông thôn 

mới và chương trình giảm nghèo năm 2022. 

2.2. Các nhiệm vụ cụ thể: 

- Nông, lâm nghiệp: Thường xuyên kiểm tra, thăm nắm tình hình sản xuất tại 

cơ sở; tiếp tục chỉ đạo nhân dân làm tốt công tác chăm sóc, phòng trừ dịch bệnh 

trên cây trồng và đàn vật nuôi; công tác quản lý, bảo vệ phát triển rừng; phòng 
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chống thiên tai trên địa bàn. Chủ động triển khai các dự án hỗ trợ phát triển sản 

xuất đảm bảo đúng khung thời vụ. 

- Địa chính - Xây dựng & MT: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về 

đất đai, bảo vệ tài nguyên môi trường. Đẩy nhanh tiến độ lập hồ sơ đề nghị cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất cho tổ chức, cá nhân; tham mưu UBND xã giải 

quyết hòa giải tranh chấp đất đai theo thẩm quyền.  

- Lao động - Thương binh & XH: Tham mưu triển khai thực hiện tốt công 

tác an sinh xã hội đảm bảo kịp thời; xây dựng dự toán chương trình giảm nghèo 

mô hình nuôi dê sinh sản tại thôn Bản Chàn trình cấp trên thẩm định.  

- Văn hóa - Thông tin: Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, biên tập 

tin bài đăng trên Trang Thông tin điện tử và hệ thống loa truyền thanh cơ sở kịp 

thời. Rà soát, khắc phục, sửa chữa biển tuyên truyền nông thôn mới dọc đường 

quốc lộ. 

- Tư pháp - Hộ tịch: 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. 

- Tài chính - Kế toán: Tham mưu thực hiện tốt công tác quản lý thu, chi 

ngân sách đúng quy định của pháp luật; kịp thời nộp vào ngân sách các khoản đã 

thu theo quy định nhằm thực hiện thu đạt kế hoạch quý, năm. 

- Quân sự xã: Phối hợp thực hiện tốt công tác tuần tra, duy trì chế độ trực 

sẵn sàng chiến đấu theo quy định. Chuẩn bị các phương án, nội dung huấn luyện 

dân quân cuối tháng 5/2022 đạt kết quả. 

- Công an xã: Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát đảm bảo an ninh 

chính trị, trật tự an toàn xã hội; có kế hoạch phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn, 

không để tình huống bất ngờ xảy ra. Phối hợp với các lực lượng quản lý tốt việc 

khai thác lâm sản trên địa bàn. 

Với nội dung trên, yêu cầu các ban ngành, công chức chuyên môn căn cứ 

chức năng, nhiệm vụ tham mưu 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. 
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