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UỶ BAN NHÂN DÂN                  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

    XÃ THIÊN LỘC                                   Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
               

 Số:76/TB-UBND                             Thiên Lộc, ngày 09  tháng 9 năm 2020 

 

THÔNG BÁO  
Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại hội nghị giao ban tháng 9/2020  

 

Ngày 07/9/2020, UBND xã Thiên Lộc tổ chức hội nghị giao ban, đánh giá 

kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020.  

Sau khi nghe đồng chí Nguyễn Thanh Cảnh- Phó Chủ tịch UBND, Chủ trì 

hội nghị báo cáo đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 08/2020, triển khai 

nhiệm vụ tháng 9/2020 và các ý kiến thảo luận tại hội nghị; đồng chí Đặng Anh 

Tuấn - Chủ tịch UBND xã, Chủ trì hội nghị thống nhất kết luận: 

Trong tháng qua, UBND xã đã triển khai thực hiện nhiệm vụ một cách đồng 

bộ trên các các lĩnh vực; tuy nhiên bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một 

số tồn tại, đó là: Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã ở một số lĩnh vực chưa 

quyết liệt, công tác quản lý đất đai- tài nguyên môi trường, an ninh trật tự, xây 

dựng NTM… 

Để hoàn thành nhiệm vụ tháng 9/2020 và một số nhiệm vụ trọng tâm cần 

thực hiện trong thời gian tới; UBND xã giao cho các ban ngành, tổ chức, cá nhân 

tập trung thực hiện một số nhiệm vụ như sau: 

1. Lĩnh vực sản xuất nông nghiệp:  

- Tập trung chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa hè thu với 

phương châm “xanh nhà hơn già đồng”, triển khai nhân dân sản suất màu vụ đông 

- Đốc thúc doanh nghiệp triển mô hình “Măng tây và Sâm cao ly”  

- Thành lập HTX sản xuất-chế biến sản phẩm Nông nghiệp sạch.  

- Thực hiện đề án phá bỏ bờ thửa, tích tụ ruộng đất 

- Triển khai phương án PCTT-TKCN trong mùa mưa lũ 

 - Hoàn thiện hồ sơ thương hiệu sản phẩm Ocop đối với cơ sở bánh đa vừng 

Hạnh Tâm.  

 - Triển khai Đề án tích tụ ruộng đất, phá bỏ thữa sản xuất tập trung.   

2. Công tác XDCB-XD Nông thôn mới:  

- Tập trung chỉ đạo quyết liệt nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng 

NTM;  

- Hoàn thiện hồ sơ 20 tiêu chí, ưu tiên 7 tiêu chí xã nâng cao, 10 tiêu chí khu 

dân cư kiểu mẫu 
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- Tập trung chỉ đạo thôn: Yên đình, Trường Lộc, Trung Hải, Tân Thượng và 

thôn Hồng Tân đẩy nhanh tiến độ xây dựng khu dân cư kiểu mẫu.  

- Công đoàn và các đoàn thể tổ chức ươm cây chuổi ngọc để giúp các thôn 

trồng cây xanh (UBND xã hổ trợ kinh phí: Thuốc, túi bong… để ươm cây) 

- Đôn đốc các thôn trồng hàng rào xanh, làm hàng rào thoáng trên các tuyến 

đường GTNT đã xây dựng xong.  

- Hoàn thiện hồ dự toán thiết kế để tu sữa công trình dãy nhà 2 tầng 6 phòng 

học phía bắc, cổng- tường rào Trường MN; nâng cấp sân phía đông, mái chống 

nóng dãy nhà 2 tầng 6 phòng và khuôn viên Trường Tiểu học để phục vụ năm học 

mới 2020-2021.  

- Giao Ban tài chính, GTXD, hội PN, ND hoàn thiện hồ sơ giải ngân xây 

dựng hố rác hữu cơ, hố lắng xử lý nước thải sinh hoạt đã xây dựng xong. 

- Nghiệm thu các hạng mục công trình như: hàng rào xanh, đường, rãnh, 

mương thoát nước ở các thôn. 

- Tăng cường công tác quản lý, bám sát chất lượng các dự án, công trình xây 

dựng trên địa bàn.  

- Triển khai xây dựng hạ tầng cấp đất ở cho nhân dân khu vực đồng Bệ. 

- Giao đ/c Thăng phụ trách tiêu chí Điện thay Đ/c Minh  

3. Tài nguyên-môi trường:  

- Tiếp tục tăng cường quản lý đất cát, trồng cây lâm nghiệp 

- Tổ chức kiểm đếm giải phóng mặt bằng hạ tầng đồng Bệ  

- Hoàn thiện hồ sơ cho thuê đất Quỹ tín dụng, mở rộng khuôn viên nhà văn 

hóa thôn Hồng Tân. 

- Rà soát, xử lý cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân (đất 

trái thẩm quyên, đất có nguồn gốc trước năm 1980, cấp đổi, mất giấy…) 

- Tuyên truyên nhân dân phân loại rác thải  

- Triển khai Đề án xe tang (nếu không vận động được cá nhân đứng ra làm, 

thì giao cho HTXVSMT thực hiện) 

- Tiếp tục vận động nhân dân xây hố rác hữu cơ, hố lắng xữ lý nước thải 

sinh hoạt theo đúng theo thiết kế đã quy định ( vận động nhân dân xây dựng: 30- 

40 hố xữ lý rác và 07-10 hố lắng/thôn)  

4. Tài chính-Kế hoạch:  

- Phân bổ ngân sách giải ngân hổ trợ nhân dân XDNTM (như tháo dở tường 

bao, công trình phụ trợ, hàng rào thoáng, đường, mương… mở đường GTNT) 

- Giao Kế toán phối hợp với NTM, Hội PN, ND tổ chức giải ngân hộ trợ 

nhân dân xây dựng hố rác, bể lóng đã nghiệm thu đợt 1.  
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- Giao Tổ công tác, GTXD, tài chính tổ chức nghiệm thu đợt 3 đường, 

mương GTNT,  hàng rào thoáng các tuyến đường đã thi công xong. 

- Tận thu nợ thuế quỹ, phí và tiếp tục thu thuế nhà ở tư nhân. 

- Điều chỉnh ngân sách để phục vụ cho nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội 

các tháng cuối năm 2020.  

5. Văn hóa xã hội, GDĐT, ANTT-Quân sự địa phương:  

- Rà soát thực lực nam thanh niên độ tuổi từ 18-25 tuổi để phúc vụ công tác 

tuyển quân năm 2021.  

-  Xây dựng phương án, thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng -PCCR, tổ chức 

lực lượng phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn. 

- Tăng cường công tác đảm bảo an ninh trật tự, xữ lý triệt để các tệ nạn xã 

hội như: sử dụng, tàng trữ chất ma túy, cờ bạc, trộm cắp, kích điện, vi phạm đào 

lấy đất cát sai quy định, quản lý trọng tải của các phương tiện trên các tuyến 

đường; tăng cường tuần tra canh gác.  

- Quản lý công dân đi từ dùng dịch về để kịp thời khai báo y tế, 

- Tăng cường quản lý đối tượng, cập nhật hoàn thiện giữ liệu quốc gia về 

dân cư. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền năm học mới, Xây dựng NTM, phòng 

chống dịch Covid 19… 

- Triển khai xây dựng cơ sở vật chất cho năm học mới; kiểm tra giám giám 

sát các trường vận động xã hội hóa về mua sắm CSVC theo công văn 5027.  

- Giao Ban VH với hội PN, đoàn TN và Ban công tác mặt trận các thôn tổ 

chức Tết trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng.  

- Vận động nhân dân tham gia BHYT tự nguyện năm 2020 đạt theo tiêu 

chuẩn NTM, cấp thẻ BHYT kịp thời cho các đối tượng NCC, hộ nghèo, cận 

nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi…; thực hiện tốt công tác y tế, VSMT-ATTP, chăm sóc 

sức khỏe cho nhân dân. 

- Tổ chức điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo 2020, đạt từ 2,5% trở 

xuống để đảm bảo tiêu chí xã nâng cao. 

- Giao Trạm Y tế tiếp tục tham mưu làm tốt công tác tuyên truyền nhân dân 

phòng chống dịch covid-19, xây dựng kế hoạch tư vấn, thăm khám sức khỏe cho 

công dân đi từ vùng có dịch về địa phương, bố trí phòng, phương tiện, dụng cụ và 

các điều kiện đảm bảo khác để phục vụ cách ly tập trung tại trạm y tế . 

- Triển khai Đề án đổi mới dịch vụ xe tang bằng xe cơ giới. 
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- Tăng cường thời lượng, nội dung phát thanh tuyên truyền các chủ trương 

của Đảng, chính sách, phát luật của nhà nước, nội quy- quy chế địa phương, công 

tác phòng chống dịch covid-19... 

6. Công tác điều hành  

- Tăng cường công tác quản lý, điều hành, xiết chặt kỷ luật, kỷ cương hành 

chính đối với cán bộ, công chức, chuyên môn giúp việc trong hệ thống chính trị.   

- Giao Văn phòng xã chủ động phối hợp với các ban, ngành bố trí, sắp xếp 

lịch làm việc, tổ chức tốt các hội nghị, lễ kỷ niệm trong tháng; tham mưu cho Lãnh 

đạo UBND về công tác điều hành thực hiện nhiệm vụ, xây dựng lịch công tác hàng 

ngày, tuần, tháng (trên bảng điện tử) 

- Tổ chức hội nghị đối thoại, tiếp công dân định kỳ (04lần/tháng) của Chủ 

tịch UBND theo lịch đã thông báo. 

- Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính và giao dịch hành chính tại bộ 

phận một cữa 

- Đề xuất huyện bổ sung Công chức Xã đội trưởng và chức danh Phó chủ 

tịch UBND xã theo quy định xã Loại I  

8. Ngoài những nhiệm vụ kết luận nêu trên, đề nghị các ban, ngành, đơn vị, 

tổ chức, cá nhân trên tất cả các lĩnh vực mình phụ trách, thực hiện nhiệm vụ theo 

kế hoạch đã triển khai. 

Trên đây là Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã tại hội nghị giao ban 

tháng 9/2020, yêu cầu các tổ chức, cá nhân có liên quan nghiêm túc thực hiện kịp 

thời, có hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện tại hội nghị giao ban kỳ tiếp theo. 

Đồng thời chịu trách nhiệm trước Chủ tịch và tập thể UBND xã về kết quả thực 

hiện nhiệm vụ của cá nhân mình, trong qúa trình tổ chức thực hiện có gì vướng 

mắc, kịp thời phản ánh về UBND xã (qua văn phòng xã) để có hướng giải quyết./. 
 

Nơi nhận: 
- TT Đảng uỷ, HĐND; 
- UBMTTQ, các đoàn thể;  
- Chủ tịch, PCT UBND xã; 
- Cán bộ công chức, chuyên môn; 
- Trường học, HTX, Trạm y tế; 
- Lưu: VP. 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  
CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

Đặng Anh Tuấn 

 

 

 

 

 



5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2020-09-10T07:40:51+0700


		2020-09-10T07:41:40+0700




