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THÔNG BÁO  

Kết luận của Chủ tịch UBND xã 

Về triển khai nhiệm vụ công tác đến hết tháng 02 năm 2023 
 

 

 

Ngày 15/02/2023 UBND xã tổ chức hội nghị hành chính mở rộng để đánh 

giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 01 triển khai nhiệm vụ công tác 

tháng 02/2023. Hội nghị do đồng chí Nguyễn Trọng Hiến - Chủ tịch UBND xã 

chủ trì. Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Văn Ly BTĐU – CT.HĐND xã và các đ/c đại 

diện lãnh đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, trưởng các đoàn thể, công 

chức xã, trưởng khu dân cư, Giám đốc 03 HTX, Hiệu trưởng các nhà trường, 

Trưởng trạm y tế, tổ khuyến nông xã. 

Sau khi nghe lãnh đạo UBND xã trình bày báo cáo đánh giá kết quả thực 

hiện nhiệm vụ công tác tháng 01, triển khai nhiệm vụ công tác tháng 02/2023 và 

các ý tham luận; Chủ tịch UBND xã kết luận đánh giá khái quát kết quả công tác 

tháng 01 đồng thời triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm từ nay đến hết tháng 

02 như sau: 

      Trong tháng 01 năm 2023 cán bộ, công chức UBND xã, trưởng khu dâ cư, 

HTX, các đơn vị trên địa bàn đã tập chung  lãnh đạo tổ chức thực hiện hoàn thành 

tốt nhiệm vụ đề ra, một số nhiệm vụ trọng tâm đã được thực hiện tốt như: Thực 

hiện tốt kế hoạch công tác trước trong và sau tết Nguyên đán Quý Mão; Tổ chức 

gieo cấy vụ chiêm xuân đạt 100% kế hoạch; đảm bảo tốt vệ sinh vệ sinh môi 

trường; phối hợp rà soát, triển khai một số dự án xây dựng hạ tầng. Thực hiện tốt 

công tác thông tin tuyên truyền, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội; giải quyết  

tốt các vụ việc an ninh trật tự đề ra; hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu giao quân; giải 

quyết có hiệu quả đơn thư khiếu nại; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành 

chính tại bộ phận một cửa…vv. 

Tuy nhiên, nhiệm vụ trọng tâm từ này đến hết tháng 02 UBND xã cần tập 

trung thực hiện đó là:  

- Lĩnh vực kinh tế: 

Tổ khuyến nông phối hợp với 3 HTX bám sát đồng ruộng kịp thời chỉ đạo 

Nhân dân chăm sóc phòng trừ sâu bệnh cho lúa chiêm xuân. Hướng dẫn tuyên 

truyền nhân dân chăm sóc, phòng chống dịch bệnh và vệ sinh chuồng trại cho đàn 

gia xúc, gia cầm; xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn vật nuôi năm 2023. 



Tài chính, đảm bảo công tác thu, chi tài chính theo luật Ngân sách và theo 

NQ-HĐND xã; đảm bảo chi lương, phụ cấp tháng 02 và chi trả các chứng từ chi 

thường xuyên; hoàn thiện các báo cáo nộp về tài chính huyện. 

   Địa chính, tiếp tục phối hợp với các đơn vị: Hội đồng BT, HT & TĐC 

huyện Lâm Thao giải quyết các trường hợp vướng mắc liên quan đến dự án: Xây 

dựng trụ sở HĐND&UBND xã Phùng Nguyên (giai đoạn 1) và dự án: Xây dựng 

trụ sở mới và bãi giữ xe Công an huyện Lâm Thao; đơn vị tư vấn thiết kế khảo 

sát các tuyến đường giao thông cần đầu tư cải tạo, nâng cấp; các phòng ban 

chuyên môn huyện triển khai các dự án đấu giá QSD đất, xen ghép trong khu dân 

cư. Phối hợp với các khu dân cư kiểm tra các trường hợp vi phạm về đất đai, giao 

thông, thủy lợi trên địa bàn; cùng tổ công tác giải quyết đơn của công dân trong lĩnh 

vực đất đai. 

Tiếp tục đốn đốc các hộ nộp thuế xây dựng trên địa bàn; Hướng dẫn công 

dân các thủ tục liên quan đến đăng ký biến động đất đai. 

- Lĩnh vực văn hoá-xã hội: 

Văn hóa Thông tin, thực hiện tốt công tác tiếp sóng đài các cấp; tuyên 

truyền các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, ANQP của địa phương; 

xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, khu dân cư NTM kiểu mẫu…. 

Duy trì tốt hoạt động trang thông tin điện tử xã; xây dựng Kế hoạch chuyển 

đổi số; Hướng dẫn tổ chức hoạt động lễ hội truyền thống khu 4, khu 5, làng Kinh 

Kệ đảm bảo tâm linh tín ngưỡng. Đảm bảo công tác xét duyệt hồ sơ các đối 

tượng bảo trợ xã hội; chi trả đúng đủ kịp thời các chế độ chính sách. 

          Các nhà trường, tiếp tục duy trì thực hiện nghiêm túc nề nếp công tác dạy 

và học, chú ý bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu; thực hiện kiểm tra 

các hoạt động chuyên môn. Trường THCS thi khảo sát chất lượng học sinh lớp 9 

để có kế hoạch phân luồng học sinh thi vào THPT phù hợp. 

         Y tế, đảm bảo công tác khám chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân; thực hiện 

tốt công tác y tế Quốc gia, y tế cộng đồng, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, 

phòng chống dịch bệnh; thực hiện tốt công tác dân số, gia đình trẻ em.  

- An ninh, trật tư : 

 Tăng cường công tác tuần tra nắm tình hình, bảo đảm ANCT-TTATXH, 

giải quyết tốt các vụ việc xảy ra. Thực hiện tốt công tác cấp mới đăng ký xe mô 

tô, xe máy điện cho công dân trên địa bàn xã có nhu cầu. 

Làm tốt công tác quản lý cư trú, quản lý đối tượng, quản lý ngành nghề 

kinh doanh có điều kiện. Kiểm tra công tác PCCC trên địa bàn. 



     Quân sự, tổ chức đăng ký nguồn tuổi 17; rà soát tổ chức biên chế xây dựng 

lực lượng dân quân năm 2023 và đảm bảo các chính sách hậu phương quân đội.  

    Công chức Tư pháp, phối hợp với công chức địa chính và công chức khác 

giải quyết đơn của công dân không để đơn thư tồn đọng kéo dài; làm tốt công tác 

hộ tịch, chứng thực, tuyên truyền phổ biến pháp luật. 

Văn phòng UBND xã, đảm bảo công tác cải cách thủ tục hành chính, hoạt 

động một cửa; quản lý văn bản đi, đến qua hệ thống điện tử; chú ý đôn đốc cán 

bộ, công chức thực hiện nhiệm vụ theo kết luận. 

- Ban Quản lý xây dựng NTM mới nâng cao xã, tổ chức rà soát các tiêu chí 

xây dựng xã NTM nâng cao để phân kỳ thực hiện; thường xuyên sâu sát chỉ đạo 

các khu dân cư xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, quan tâm sâu đến các khu 

đã đăng ký năm 2023 đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; Trao đổi kịp thời với Chủ tịch 

UBND xã những khó khăn vướng mắc để kịp thời thão gỡ. 

- Thực hiện chế độ hội họp, giao ban: 

UBND xã bổ sung và ban hành Quy chế làm việc nhiệm kỳ 2021 – 2026, căn 

cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương UBND xã tổ chức giao ban 1 lần/tuần; 

họp triển khai công tác tháng 1 lần/tháng ( trường hợp có nhiệm vụ cấp bách sẽ tổ 

chức hội nghị bất thường để xem xét giải quyết). Tại hội nghị hằng tháng UBND 

xã mời các ông bà Trưởng khu dân cư, Giám đốc các 03 HTX, Trưởng trạm y tế, 

Hiệu trưởng các nhà trường trên địa bàn xã cùng dự hop. (Trường hợp vì lí do nào 

đó UBND xã không mời đủ các thành phần trên dự họp thì sẽ có Thông báo kết 

luận hội nghị để các thành phần được biết triển khai thực hiện).  

 Trên đây là Kết luận của Chủ tịch UBND xã về triển khai nhiệm vụ trọng 

tâm công tác đến cuối tháng 02 năm 2023 của UBND xã, yêu cầu cán bộ, công 

chức, các đơn vị căn cứ tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ đề ra./.  

Nơi nhận:  
  - TT ĐU, TT HĐND xã; 

  - MTTQ, Các đoàn thể; 

  - CT, PCT UBND xã; 

  - Cán bộ, công chức, các khu dân cư; 

  - Lưu: VP. 

                                                                                                                               

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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