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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND xã 

tại cuộc họp giao ban UBND xã ngày 03/11/2021

Ngày 03 tháng 11 năm 2021, đồng chí Nguyễn Đức Thuận, Chủ tịch UBND 
xã chủ trì cuộc họp giao ban UBND xã tháng 11. Tham dự cuộc họp có Phó Chủ 
tịch UBND; các Ủy viên UBND xã; công chức UBND xã; Trưởng khối Dân vận 
xã; Phó Chủ tịch HĐND xã; Uỷ ban MTTQ xã, trưởng đoàn thể- chính trị xã; 
Trưởng Ban Thanh tra nhân dân; Trưởng Trạm Y tế; Hiệu trưởng các trường trên 
địa bàn xã. Tại cuộc họp, UBND xã đã nghe công chức Văn phòng- Thống kê báo 
cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10, phương 
hướng nhiệm vụ tháng 11 năm 2021. Qua ý kiến thảo luận và thống nhất của các 
đại biểu dự họp, Chủ tịch UBND xã kết luận và chỉ đạo nhiệm vụ công tác tháng 
11 cần tập trung như sau:

1. Về công tác phòng chống dịch: Thực hiện kiểm soát chặt chẽ người từ 
các địa phương khác vào xã; tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn, giám sát người 
về từ các vùng dịch cấp độ 2, độ 3 và độ 4 khi về địa phương phải khai báo ngay 
với Trạm y tế xã để thực hiện các biện pháp cách ly y tế phòng, chống dịch 
COVID-19 phù hợp. Kiểm tra, giám sát chặt chẽ những đối tượng cách ly y tế tại 
nhà, theo dõi sức khỏe tại nhà theo đúng các hướng dẫn của Bộ Y tế và Ban Chỉ 
đạo phòng, chống dịch COVID-19 xã, tuyệt đối không để dịch bệnh lan ra ngoài 
cộng đồng do lỗi chủ quan. 

Tổ COVID-19 cộng đồng phát huy hơn nữa vai trò, trách nhiệm của từng 
thành viên trong Tổ đối với việc kiểm soát dịch bệnh tại địa bàn phụ trách trong 
tình hình hiện nay; Tăng cường công tác rà soát, truy vết các trường hợp ho sốt 
trong cộng đồng, các công dân từ vùng dịch về. Tuyên truyền các hộ gia đình tổ 
chức đám hỏi, đám cưới nhanh gọn, không mời khách từ các vùng đang có dịch, 
vùng 3, 4 và đảm bảo các điều kiện về phòng, chống dịch bệnh COVID-19.

Trạm Y tế Phối hợp với Trung tâm Y tế huyện tổ chức tiêm vắc xin phòng 
Covid-19 bảo đảm an toàn, kịp thời, có kế hoạch tổ chức tiêm chủng vắc xin 
phòng covid-9 cho tất cả công dân trở về quê từ các tỉnh (nếu các công dân này 
chưa tiêm, không có chống chỉ định tiêm và tự nguyện đăng ký tiêm chủng). 

2. Về nông nghiệp, nông thôn: HTX dịch vụ NN tập trung điều tiết đủ 
nước cây vụ đông và xây dựng kế hoạch làm thủy lợi đông xuân 2021- 2022; xây 
dựng dự thảo kế hoạch diệt chuột năm 2022. Tuyên truyền, vận động mở rộng 
diện tích trồng sen lấy ngó.
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3. Về Địa chính - Xây dựng- Giao thông- Môi trường: 
- Đẩy nhanh tiến độ Quy hoạch chung xã, hoàn thiện phương án xây dựng 

Quy hoạch trình phê duyệt theo quy định. Sau khi được phê duyệt các quy hoạch 
tiến hành công bố phương án quy hoạch, tổ chức cắm mốc, quản lý và triển khai 
thực hiện theo quy hoạch.

- Yêu cầu các đơn vị tư vấn hoàn thiện các thủ tục liên quan đến các dự án 
trên địa bàn (các khu dân cư, đường giao thông, trường học, chợ, sân vận động). 

- Tham mưu thành lập Ban tuyên truyền, vận động giải phóng mặt bằng các 
dự án trên địa bàn xã. Lập phương án, công khai, tuyên truyền và thực hiện giải 
phóng mặt bằng, thu hồi đất các dự án thuộc diện nhà nước thu hồi đất trong kế 
hoạch sử dụng đất năm 2021- 2021. 

- Phối hợp trong việc GPMB xây dựng Kè thượng lưu cống Thổ Kỳ, xã 
Quang Khải, bờ Hữu kênh Đĩnh Đào, lý trình K38+300- Km38+480.

- Triển khai xử lý đất dôi dư, xen kẹp ở một số diện tích đất ở các thôn.
- Tiếp tục tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm về đất đai, môi trường 

khai thác cát trái phép trên địa bàn xã.
- Tiếp tục giải quyết đơn đề nghị, tranh chấp về lĩnh vực đất đai và môi 

trường theo thẩm quyền.
4. Tài chính- Kế toán: Tham mưu tổ chức đấu thầu công điền và kế hoạch 

thu sản công điền năm 2021; hướng dẫn các bộ phận làm thủ tục, chứng từ thanh 
toán theo quy định và không để dồn chứng từ thanh toán vào tháng 12. 

5. Về Văn hoá- TT: 
- Tiếp tục tham mưu tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-

19 theo các văn bản chỉ đạo của cấp trên.
- Tham mưu lựa chọn các đội tham gia Đại hội TDTT huyện.
- Hoàn thiện việc rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 và hộ làm nông 

nghiệp có mức sống trung bình giai đoạn 2021-2025; tham mưu tổ chức đoàn xác 
định mức độ khuyết tật cho các gia đình có đơn đề nghị.

6. Các trường học: Tiếp tục thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch 
Covid-19 tại nhà trường; tổ chức các hoạt động kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 
20/11 theo chỉ đạo của cấp trên.

7. Văn phòng- Thống kê
- Là đầu mối chủ trì việc hoàn thiện các hồ sơ, các tài liệu kiểm chứng của 

cải cách hành chính; tiếp tục rà soát, bổ sung niêm yết thủ tục hành chính tại Bộ 
phận 1 cửa và thực hiện chấm điểm chỉ số Cải cách hành chính năm 2021.

- Chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác kiểm tra thực hiện áp dụng ISO.
- Hướng dẫn, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện việc đánh giá, phân loại 

đối với cán bộ, công chức và thi đua khen thưởng theo quy định.
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- Đồng chí Hương: Tăng cường chủ động công tác tham mưu về lĩnh vực 
nội vụ; Tham mưu xây dựng báo cáo CCHC hàng quý, hoàn thiện những hồ sơ 
còn thiếu.

8. Tư pháp- Hộ tịch: Lập hồ sơ đánh giá chuẩn tiếp cận pháp luật lập năm 
2021

9. Lĩnh vực Quốc phòng: Ban CHQS xã làm tốt công tác tham mưu cho 
Đảng uỷ, UBND xã thực hiện tốt các nhiệm vụ công tác quốc phòng, quân sự địa 
phương, đặc biệt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2022.

10. Lĩnh vực An ninh trật tự: 
- Tiếp tục thực hiện tốt nhiệm vụ “vừa đảm bảo an ninh trật tự, vừa phòng 

chống dịch Covid-19”; tăng cường kiểm soát, phát hiện, xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm các quy định về công tác phòng chống dịch.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ các quy định pháp luật về công tác quản lý, 
sử dụng vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, các loại pháo. 

11. Các thôn: Tiếp tục phát huy vai trò của Tổ covid cộng đồng. Tăng 
cường kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm lấn, chiếm, sử dụng 
đất trái phép, chuyển mục đích sử dụng đất trái phép, xây dựng mộ chí sai quy 
định để báo cáo xã kịp thời ngăn chặn, xử lý. Tuyên truyền đến nhân dân về chủ 
trương đầu tư các công trình của xã, vận động nhân dân hiến đất phục vụ các công 
trình đường giao thông và GPMB các công trình về khu dân cư, trường, chợ, sân 
vận động. Thôn Tân Quang tuyên truyền, vận động nhân dân xóm Mạc làm cầu 
ra đường trục xã để thuận lợi cho việc đi lại của nhân dân.

Các thôn, các đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động nhân dân 
thực hiện tốt mô hình phân loại, xử lý rác thải hữu cơ tại hộ gia đình.

Vậy, UBND xã thông báo để các tổ chức, các cơ quan, đơn vị, các nhân có 
liên quan biết và tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Đảng ủy (để báo cáo);
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, PCT UBND xã;
- Công chức UBND xã;
- Các cơ quan, đơn vị liên quan;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đức Thuận
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