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  ỦY BAN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
       XÃ NINH HẢI                             Độc lập  – Tự do – Hạnh phúc

   Số: 46/TB- UBND                          Ninh Hải, ngày 07 tháng 9 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại 

cuộc họp giao ban khối UBND xã định kỳ tháng 8/2022

Chiều ngày 07 tháng 9 năm 2022, UBND xã tổ chức cuộc họp giao ban khối 
UBND xã định kỳ tháng 8/2022.

Thành phần dự họp:
- Đại biểu mời có: Đồng chí Nguyễn Văn Thoảng CTMTTQ xã, vắng Đ/c 

Nguyễn Tuấn Chen PCT HĐND xã có lý do.
- Lãnh đạo UBND xã có: Đ/c Vũ Văn Diệu CT UBND xã, Đ/c Đào Văn Hải 

Phó CT UBND xã;
- Cán bộ, công chức UBND xã có: 09/10 đồng chí, vắng Đ/c Tô Thiên Diệu 

có lý do.
- Trưởng ban thú y, Trạm trưởng Trạm y tế .
- Trưởng thôn có 03/3 Đ/c.

Chủ trì cuộc họp: Đồng chí Vũ Văn Diệu – CT UBND xã;
Ghi chép nội dung: Đồng chí Đào Công Hàm - Văn phòng UBND xã;
*Nội dung cuộc họp:

          1. Thừa ủy quyền của đồng chí Chủ tịch UBND xã, đồng chí Đào Công Hàm 
- Văn phòng UBND xã thông qua báo cáo kết quả phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 
8/2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 9/2022.

2. Đồng chí Vũ Văn Diệu CT UBND xã phát biểu đánh giá nhấn mạnh thêm 
một số nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 8/2022 đạt được, đồng thời làm 
rõ một số tồn tại hạn chế trong tháng cần phải khắc phục và một số đề xuất của các 
thôn. 

Sau khi nghe các đồng chí về dự họp phát biểu ý kiến tham gia, đồng chí 
Chủ tịch UBND xã phát biểu làm rõ các ý kiến và kết luận giao nhiệm vụ phát 
triển Kinh tế - Xã hội tháng 9/2022 cho các ngành, các thôn cụ thể như sau:

1. Công tác Địa chính – NN – XD – MT
Chỉ đạo 03 HTXDVNN chỉ đạo cho nhân dân chăm bón đòng và phòng trừ 

sâu bệnh cho lúa mùa và cây màu hè thu; các HTX điều tiết nước phù hợp để lúa 
mùa làm đòng, trỗ thoát được đảm bảo, tiếp tục tổ chức diệt chuột bảo vệ sản xuất. 

Tham mưu chỉ đạo HTXDVNN Bồng Lai tổ chức Đại hội thành viên HTX 
nhiệm kỳ theo Luật HTX năm 2012.

Tham mưu cho UBND xã thành lập Tổ công tác tham mưu giải quyết đối 
với các hộ lấn chiếm hành lang đường bờ hồ Bồng Lai.

Thường xuyên kiểm tra kịp thời phát hiện, ngăn chặn các trường hợp vi 
phạm Luật đất đai, tham mưu cho UBND xã xử lý nghiêm các trường hợp vi 
phạm; tiếp tục giải quyết các hồ sơ còn tồn đọng, tiếp tục đề nghị UBND huyện 
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đẩy nhanh tiến độ xét duyệt cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho các hộ đã 
hoàn thiện hồ sơ; phối kết hợp với đơn vị tư vấn lập hồ sơ san lấp sân vận động 
thôn Bồng Lai.

2. Công tác Tài chính - Kế toán
Tiếp tục phối kết hợp với các thôn đôn đốc thu đảm bảo hoàn thành nộp quỹ 

thiên tai năm 2022 nộp về phòng Tài chính huyện, nộp ngân sách các khoản thu tại 
xã; thanh toán chi trả tiền lương, phụ cấp, BHXH, BHYT cho cán bộ, công chức 
tháng 9/2022; kết hợp với Thủ quỹ rút tiền tại Ngân hàng NN-PTNT huyện để chi 
phụ cấp cho các đối tượng cán bộ không chuyên trách tháng 9/2022 và chi hoạt 
động thường xuyên; hoàn thành chi hỗ trợ các thôn đào đắp GTTL diện tích công 
điền.

3. Công tác Tư pháp – Hộ tịch
Thực hiện đăng ký hộ tịch, chứng thực theo đúng quy định, thực hiện chứng 

thực điện tử, số hóa hồ sơ giải quyết TTHC đảm bảo chỉ tiêu giao, cập nhật đầy đủ, 
kịp thời giải quyết TTHC vào phần mềm một cửa;  hoàn thiện hồ sơ cấp thẻ BHYT 
cho trẻ đảm bảo kịp thời.

4. Công tác Công an
 Tiếp tục quán triệt tư tưởng chính trị cho lực lượng Công an trong đơn vị, 

tiếp tục xử lý các văn bản, đơn thư nhanh chóng, hiệu quả; thường xuyên tuần tra 
đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông trên địa bàn; tiếp tục 
kiểm tra vi phạm đối với các trường hợp sử dụng điện, kích điện để đánh bắt chuột, 
bắt cá trên địa bàn; phối kết hợp với Trạm y tế trong công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19.

5. Công tác Quân Sự
Duy trì thường trực tại xã sẵn sàng làm nhiệm vụ, đảm bảo an toàn tuyệt đối 

về người vũ khí trang thiết bị; tiếp tục thực hiện di chuyển nghĩa vụ quân sự cho 
các cháu thi đỗ vào các trường Đại học, Cao đắng năm 2022; lập danh sách công 
dân trong độ tuổi nghĩa vụ quân sự năm 2023.

6. Công tác Văn hóa –TT-TT
 Tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc khánh nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa 

Việt Nam 02/9; ngày Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc 20/9; ngày Quốc tế Người 
Cao tuổi 01/10; công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp; công tác phòng, chống dịch 
bệnh Covid-19.

Đài truyền thanh đảm bảo thông tin thông suốt, tăng cường biên tập tin bài 
tuyên truyền, duy trì tiếp âm Đài cấp trên.

Xây dựng kế hoạch bình xét gia đình văn hoá, Làng văn hoá năm 2022.
Đề nghị cấp trên cấp chứng thư điện tử cho các Đ/c công chức chưa được 

cấp và cán bộ các ban ngành đoàn thể.
7. Công tác Lao động-Thương binh-Xã hội
Tiếp nhận và hoàn thiện các hồ sơ đối tượng BTXH mới phát sinh, hồ sơ 

mai táng phí các đối tượng nộp kịp thời về Phòng LĐ-TB-XH huyện; chi trả chế 
độ cho các đối tượng đầy đủ, kịp thời

8. Công tác Y tế- Dân số -Kế hoạch hóa gia đình
Trạm y tế thường trực 24/24 giờ để khám chữa bệnh cho nhân dân, thực hiện  

công tác tiêm chủng mở rộng cho các cháu trong độ tuổi đảm bảo an toàn; tiếp tục 
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tham mưu cho UBND xã thực hiện công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19,  
tiếp tục rà soát các đối tượng từ đủ 18 tuổi trở lên chưa tiêm vắc xin Covid-19, lập 
kế hoạch tiêm mũi 3, mũi 4 vắc xin Covid-19 cho các đối tượng từ 18 tuổi trở lên 
đã tiêm đủ 2 mũi vắc xin. 

Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình cung cấp các biện pháp 
tránh thai cho các đối tượng.

9. Công tác Giáo dục và Đào tạo
Ba nhà trường tổ chức khai giảng năm học mới 2022-2023 vào ngày 05/9; 

xây dựng kế hoạch dạy và học năm học để tổ chức thực hiện đạt kết quả.
10. Công tác Văn phòng Thống kê
*Công tác Văn phòng UBND xã
 Hoàn thiện báo cáo thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải 

quyết TTHC trên địa bàn xã năm 2021 và 6 tháng đầu năm 2022 nộp về Đoàn giám 
sát của Ban pháp chế HĐND huyện.

Hoàn thiện báo cáo phát triển kinh tế - xã hội tháng 9/2022, phương hướng 
phát triển kinh tế- xã hội tháng 10/2022, báo cáo về Đảng ủy và phục vụ phiên họp 
UBND xã định kỳ tháng 9/2022.

Tiếp nhận Công văn đến của cấp trên vào sổ và chuyển cho lãnh đạo UBND 
xã chỉ đạo các ngành thực hiện; tham mưu kịp thời ban hành các văn bản theo chỉ 
đạo của UBND xã.

Kết hợp với Tài chính - Kế toán rút tiền tại Ngân hàng NN-PTNT huyện để 
chi phụ cấp cho các đối tượng tháng 9/2022.

Đôn đốc các đồng chí cán bộ, công chức thực hiện việc rà soát TTHC Quý 3 
theo kế hoạch.

Đề nghị cấp trên cấp tài khoản đăng nhập vào hệ thống quản lý văn bản cho 
các đồng chí công chức mới chuyển về và cán bộ các đoàn thể.

*Công tác Thống kê: Thực hiện việc rà soát lập bảng kê phục vụ điều tra 
chăn nuôi gia súc, gia cầm thời điểm 01/10/2022 nộp về Chi cục Thống kê huyện

*Công tác Văn phòng Nội vụ
Tiếp tục rà soát, lập tờ trình đề nghị nâng lương thường xuyên đối với cán 

bộ, công chức Quý 3/2022. Báo cáo cải cách hành chính quý 3.
Tham mưu triển khai thực hiện các công văn chỉ đạo của cấp trên, chỉ đạo 

của UBND xã và phòng Nội vụ huyện.
Tiếp tục tham mưu về công tác cải cách hành chính và công tác Nội vụ 

tháng 9/2022.
10. Công tác Thú y 
Thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm và thủy 

sản, khi phát hiện dịch bệnh kịp thời báo cáo về UBND xã và Trung tâm dịch vụ 
nông nghiệp huyện; quản lý tốt việc vận chuyển gia súc, gia cầm không rõ nguồn 
gốc vào địa phương

11. Công tác điều hành của UBND xã
Chỉ đạo thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác 

phòng, chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn; thực hiện việc tiêm phòng Covid-
19 đạt kế hoạch.
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Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối kết hợp thường xuyên kiểm tra phát hiện, 
ngăn chặn kịp thời các trường hợp vi phạm Luật đất đai, xử lý nghiêm các trường 
hợp vi phạm.

Chỉ đạo Công an phối kết hợp với Quân sự tăng cường tuần tra đảm bảo an 
ninh trật tự trên địa bàn; tiếp tục phối kết hợp với Công an huyện làm căn cước 
công dân gắn chíp cho công dân trên địa bàn. 

Duy trì lịch tiếp công dân, tiếp nhận và giải quyết kịp thời đơn đề nghị, 
khiếu nại, tố cáo, phản ánh của công dân đúng theo quy định.

Hoàn thành việc di chuyển đường điện hạ thế khu đất đấu giá thôn Đồng 
Bình.

Giao cho đồng chí Phiến, Đ/c Lan tham mưu mời các hộ chăn nuôi gia súc 
vi phạm gây ô nhiễm môi trường ở đồng Hương lên làm việc yêu cầu các hộ vi 
phạm phải khắc phục; nếu cố tình không thực hiện sẽ phối hợp với Công an huyện 
về xử lý theo quy định của pháp luật. Phối kết hợp với Trưởng thôn Nhân Lý kiểm 
tra gây ô nhiễm môi trường khu vực giáp danh nhà ông Ngà, ông Sậu.

Chỉ đạo thôn Bồng Lai bàn giao hồ sơ ký Hợp đồng với các hộ chợ Bồng 
Lai để thực hiện theo Kết luân của Thanh tra. 

Chỉ đạo thôn Đồng Bình chủ động tổ chức buổi làm việc với bên thầu khoán 
hồ mời lãnh đạo UBND xã về dự để thống nhất giải quyết.

12. Hoạt động ở các thôn
Thực hiện tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, công tác vệ sinh môi trường 

trong thôn.
Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, tiêm 

phòng vắc xin Covid-19;
Thường xuyên kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm Luật đất 

đai trên địa bàn thôn, báo cáo về UBND xã; 
Chỉ đạo Tổ chức Tết trung thu cho các cháu thiếu niên nhi đồng năm 2022;
Thôn Đồng Bình tổ chức trao quỹ khuyến học cho các cháu học sinh có 

thành tích xuất sắc trong học tập. 
Thôn Bồng Lai chủ động bố trí cán bộ ủy nhiệm thu để thực hiện thu các 

khoản thu năm 2022 theo kế hoạch.
Trên đây là Thông báo ý kiến Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại 

cuộc họp giao ban khối UBND xã định kỳ tháng 8/2022. Yêu cầu các đồng chí cán 
bộ, công chức, Trạm trưởng Trạm y tế, Trưởng Ban thú y, Hiệu trưởng các nhà 
trường, Giám đốc các HTXDVNN, Trưởng các thôn được giao nhiệm vụ nghiêm 
túc triển khai thực hiện Kết luận này. Giao cho Văn phòng UBND xã đôn đốc thực 
hiện và báo cáo kết quả vào phiên họp UBND xã định kỳ tháng 09/2022./.

 Nơi nhận:                                                                       
- Ban TVĐU xã; TTrHĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- CT MTTQ xã; các tổ chức Chính trị -Xã hội xã;
- Cán bộ, công chức UBND xã;
- Hiệu trưởng 03 nhà trường;
- Trạm trưởng Trạm Y tế; Trưởng ban thú y;                                          
- Trưởng thôn, CTHĐQT-GĐHTXDVNN;
- Trang thông tin điện tử;

 CHỦ TỊCH

                       Vũ Văn Diệu
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- Lưu: VT.
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