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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: 03/TB- UBND                          Ninh Hải, ngày 06 tháng 01 năm 2023

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

cuộc họp giao ban khối UBND xã định kỳ tháng 12/2022

Sáng ngày 06 tháng 01 năm 2023, tại phòng họp tầng 2 công sở xã, UBND 
xã tổ chức cuộc họp giao ban khối UBND xã định kỳ tháng 12/2022.

Thành phần dự họp:
- Đại biểu mời: Đồng chí Nguyễn Tuấn Chen - PCTHĐND xã,  Đ/c Nguyễn 

Văn Thoảng - CTMTTQ xã vắng 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: 08/10 Đ/c, vắng Đ/c Lê Thị Linh, Đ/c Tô 

Thiên Diệu có lý do;
- Có Đ/c Trưởng ban thú y, vắng Đ/c Trạm trưởng trạm y tế xã có lý do;
- 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 
12/2022, phương hướng nhiệm vụ phát triển Kinh tế - Xã hội tháng 01/2023.

2. Đồng chí Vũ Văn Diệu – CT UBND xã phát biểu làm rõ các ý kiến đề 
xuất của các thôn; thông báo đánh giá của huyện đối với UBND xã năm 2022 đạt 
“Tập thể lao động tiên tiến”; thông báo nội dung huyện quan tâm hỗ trợ kinh phí 
để xã trả một số khoản nợ ở địa phương.

3. Cuộc họp thảo luận;
4. 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 01/2023 cho các ngành, các thôn cụ thể như sau:

4.1. Công tác Địa chính – NN – XD- Môi trường
Chỉ đạo 03 HTXDVNN chỉ đạo cho nhân dân chăm bón, phòng trừ sâu 

bệnh, phòng chống rét cho diện tích mạ đã gieo, thu hoạch cây màu vụ đông, ngâm 
ủ giống triển khai gieo mạ sân vụ chiêm xuân năm 2023, các HTX chủ động tháo 
nước đệm, bơm bổ sung nước ải để nhân dân ngả ruộng, làm đất cấy lúa chiêm 
xuân 2023 đúng lịch thời vụ (không cấy trước tết).  

Tham mưu cho UBND xã tổ chức làm việc với các hộ lấn chiếm hành lang 
đường bờ hồ thôn Bồng Lai. Tổ chức giải toả hành lang giao thông đường tỉnh lộ 
396c, chỉ đạo các thôn phát quang hành lang đường thôn, xóm để nhân dân đi lại 
trong dịp Tết được thuận lợi, an toàn
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Tăng cường 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 hoàn thiện hồ sơ đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất còn tồn đọng.

4.2. Công tác Tài chính-Kế toán
 Lập dự toán niên độ ngân sách năm 2023; thanh toán chi trả tiền lương, phụ 

cấp, BHXH, BHYT cho cán bộ, công chức tháng 01/2023; 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 01/2023 và chi hoạt động thường xuyên cho các ban 
ngành đoàn thể và các nhiệm vụ chi trong tâm khác.

4.3. 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, 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; phối kết hợp với Văn phòng UBND xã thanh toán phí, lệ phí giải quyết 
TTHC trên cổng dịch vụ công quốc gia.

4.4. Công tác Công an
 Tăng cường tuần tra đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao 

thông trên địa bàn và trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tiếp tục đôn đốc, 
vận động công dân làm căn cước công dân gắn chíp và định danh điện tử. Phối hợp 
với lãnh đạo các thôn đảm bảo trật tự an toàn giao thông đường bộ, nhất là tuyến 
đường gần chợ Bồng Lai, ngã 3, ngã 4 và cổng làng các thôn.

Phối kết hợp tuyên truyền công tác đảm bảo ANTT, an toàn giao thông trong 
dịp Tết Nguyên đán, nghiêm cấm không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và đốt 
pháo nổ trong dịp Tết, công tác phòng cháy, chữa cháy, tệ nạn cờ bạc, ma tuý, vận 
động nhân dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

4.5. 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.
Phối kết hợp với đơn vị nhận quân thực hiện thâm nhập 03 gặp, 04 biết đối 

với công dân trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2023; tiếp tục đôn đốc, tuyển quân 
đến hết Tết âm lịch, các đồng chí trưởng các thôn theo dõi thấy các công dân về ăn 
Tết kịp thời báo cáo Hội đồng nghĩa vụ xã yêu cầu công dân đi khám tuyển; tham 
mưu tổ chức Hội nghị gặp mặt tân binh trước ngày lên đường nhập ngũ.

4.6. Công tác Văn hóa –TT-TT
 Tuyên truyền kỷ niệm ngày Tổng tuyển cử bầu Quốc hội đầu tiên của nước 

Việt Nam dân chủ Cộng hoà 06/01; ngày Tết trồng cây 11/01; ngày thành lập Đảng 
Cộng sản Việt Nam 03/2, mừng xuân Quý Mão 2023, công tác đảm bảo ANTT 
trong dịp Tết Nguyên đán, cấm buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ 
trong dịp Tết; công tác chỉ đạo sản xuất nông nghiệp, công tác vệ sinh môi trường, 
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an toàn thực phẩm, an toàn giao thông trong dịp Tết; đặt in tít đề chúc mừng năm 
mới 2023.

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

Hướng dẫn công tác tổ chức và quản lý Lễ hội trên địa bàn xã trong năm 
2023.

4.7. Công tác Lao động-Thương binh-Xã hội
Tham mưu cho UBND xã tổ chức Hội nghị gặp mặt các đối tượng chính 

sách nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023; tiếp nhận quà của Chủ tịch nước, 
của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND, UBMTTQ tỉnh Hải Dương, của Đảng uỷ, HĐND, 
UBND xã và các chế độ của các đối tượng thực hiện cấp phát đầy đủ, kịp thời; 
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.

Giao cho đồng chí Loan tổng hợp tham mưu điều phối quà Tết của các đơn 
vị tặng cho các đối tượng cho phù hợp; phối kết hợp với Văn phòng UBND xã 
chuẩn bị quà Tết của xã tặng các đối tượng.

4.8. Công tác Y tế
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 
tham mưu cho UBND xã thực hiện công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19. Tuyên 
truyền đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán.

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

Phối kết hợp hoàn thành làm mái tôn Trạm y tế.

4.9. Công tác Giáo dục và Đào tạo
Ba nhà trường tiếp tục duy trì lề nếp học tập trong nhà trường. Chỉ đạo cán 

bộ, viên chức và học sinh không tàng trữ, vận chuyển, buôn bán và đốt pháo nổ 
trong dịp Tết.

4.10. Công tác Văn phòng Thống kê
*Công tác Văn phòng UBND xã
Hoàn thành báo cáo phát triển kinh tế - xã hội tháng 01/2023, phương hướng 

phát triển kinh tế- xã hội tháng 02/2023, báo cáo về Đảng ủy và phục vụ phiên họp 
UBND xã định kỳ tháng 01/2023.

Tiếp nhận Công văn đến vào sổ và chuyển cho lãnh đạo UBND xã đảm bảo 
kịp thời; tham mưu 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 cán bộ không chuyên trách tháng 01/2023 và chi hoạt động; tiếp 
tục thực hiện thanh toán trực tuyến phí, lệ phí trong giải quyết TTHC trên cổng 
dịch vụ công quốc gia.

Phối kết hợp chuẩn bị quà Tết cho các đối tượng; mua cây đào, quất đặt tại 
công sở.
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*Công tác Thống kê: Hoàn thành việc điều chăn nuôi gia súc, gia cầm thời 
điểm 01/01/2023 nộp về Chi cục Thống kê huyện.

*Công tác Văn phòng Nội vụ
 Tham mưu cho UBND xã ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước 

năm 2023 để tổ chức thực hiện trên địa bàn.
Hoàn thiện hồ sơ nâng lương thường xuyên đối với cán bộ, công chức đến 

thời điểm nâng lương nộp về phòng Nội vụ huyện.
Đôn Đốc cán bộ, công chức hoàn thiện tài liệu phục vụ chấm điểm cải cách 

hành chính năm 2022 từ ngày 08-17/01/2022.

4.11. Công tác Thú y 
  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; tăng cường quản lý việc vận chuyển 
gia súc, gia cầm không rõ nguồn gốc vào địa phương trong dịp Tết.

12. Công tác điều hành của UBND xã
Chỉ đạo cho nhân dân vui Tết đón xuân Quý Mão 2023 đảm bảo vui vẻ, an 

toàn, tiết kiệm.
Chỉ đạo tổ chức Hội ghị gặp mặt các đối tượng chính sách nhân dịp Tết 

Nguyên đán Quý Mão, cấp phát đầy đủ quà của các cấp cho các đối tượng.
Phối kết hợp tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu HĐND xã sau kỳ 

họp thứ 7 HĐND xã khoá XXII.
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện việc tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn.
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, trong dịp Tết Nguyên đán; tiếp tục phối kết hợp với Công 
an huyện làm căn cước công dân gắn chíp cho công dân trên địa bàn.

Chỉ đạo Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã tiếp tục thực hiện tuyển quân đến hết 
Tết Âm lịch; tổ chức Hội nghị gặp mặt động viên tân binh trước ngày lên đường 
làm nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc, tổ chức tiễn tân binh tại Lễ giao nhận quân tại huyện 
đảm bảo an toàn.

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. 

13. Hoạt động ở các thôn
  Phối kết hợp tăng cường kiểm tra đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn và 

trong dịp Tết Nguyên đán, thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường trong thôn; 
tuyên truyền trong nhân dân thực hiện đón xuân vui vẻ, an toàn, tiết kiệm; không 
buôn bán, tàng trữ, vận chuyển và đốt pháo nổ trong dịp Tết. Phối kết hợp tổ chức 
cho các đại biểu HĐND xã tiếp xúc cử tri sau kỳ họp thứ 7 HĐND xã khoá XXII.

 Kiểm tra, kịp thời phát hiện các trường hợp vi phạm Luật đất đai trên địa 
bàn, báo cáo về UBND xã; tổ chức phát quang hành lang giao thông đường thôn, 
xóm đảm bảo thông thoáng để nhân dân đi lại được thuận lợi, an toàn; tăng cường 
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kiểm tra, nhắc nhở việc lấn chiếm lòng đường, hành lang giao thông, không để xảy 
ra ùn tắc giao thông trên địa bàn.

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 12/2022. 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 01/2023./.

 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;
- Lưu: VT.

 CHỦ TỊCH

 Vũ Văn Diệu
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