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UỶ BAN NHÂN DÂN
XÃ HÀ THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số:        /TB-UBND Hà Thanh, ngày 05  tháng 12  năm 2022

THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp UBND xã 

ngày 02 tháng 12 năm 2022

Ngày 02 tháng 12 năm 2022, UBND xã họp để đánh giá kết quả thực hiện 
nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 11 và triển khai nhiệm vụ trong tháng 12 năm 
2022. Dự cuộc họp có các đồng chí trong Ban thường vụ Đảng ủy, Thường trực 
HĐND, Chủ tịch MTTQ, Trưởng công an xã; các trưởng ban ngành đoàn thể, Hiệu 
trưởng 3 nhà trường; HTX NN, Đài truyền thanh, Trạm trưởng trạm y tế; công 
chức UBND xã và các đồng chí trưởng phó thôn trong toàn xã. Sau khi nghe 
UBND xã thông qua báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong tháng 11 và phương 
hướng nhiệm vụ tháng 12 năm 2022, các ý kiến phát biểu, thảo luận tại cuộc họp, 
đồng chí Chủ tịch UBND xã kết luận như sau:

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 11 NĂM 2022

   Nhất trí thông qua báo cáo số 83/BC-UBND ngày 25/11/2022 của UBND 
xã về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH tháng 11, nhiệm vụ tháng 12 
năm 2022.

II. VỀ PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 12 NĂM 2022 CẦN 
TẬP TRUNG THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM SAU

1. Về sản xuất nông nghiệp

Tập trung hướng dẫn nhân dân chăm sóc cây vụ Đông. HTX tham mưu 
UBND xã chỉ đạo sản xuất theo kế hoạch của Phòng nông nghiệp huyện Tứ Kỳ.

Tiếp tục vận động nhân dân làm đất, chuẩn bị giống vốn cho sản xuất vụ 
chiêm xuân 2023. Xây dựng và triển khai kế hoạch làm thủy lợi Đông Xuân 2022 - 
2023.

Tuyên truyền vận động nhân dân chống rét cho đàn gia súc gia cầm, thủy sản 
trong điều kiện thời tiết xuất hiện rét đậm rét hại.

 2. Công tác văn hóa, y tế, giáo dục

a. Văn hóa thông tin, TDTT:
Thực hiện tốt việc tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, 

pháp luật nhà nước, các nhiệm vụ chính trị của địa phương, đặc biệt là tuyên truyền 
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về công tác tuyển quân, công tác phòng chống dịch bệnh. Tiếp tục kiểm tra, theo 
dõi chất lượng hệ thống đài truyền thanh không dây; kiểm tra hệ thống loa trong 
toàn xã.

Chuẩn bị các điều kiện loa máy, khánh tiết cho kỳ họp HĐND xã ngày 
28/12/2022

 Hoàn thành các mẫu biểu, các báo cáo phục vụ công tác chấm điểm CCHC 
năm 2022.

b. Văn hóa lao động.

Phát tiền trợ cấp tháng 12 đúng đối tượng. Báo cáo kết quả chính thức hộ 
nghèo, cận nghèo về UBND huyện. Tham mưu UBND xã quyết định công nhận hộ 
nghèo, cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm 2022. Cập nhật dữ liệu vào 
phần mềm quản lý hộ nghèo. Lập Danh sách, tăng, giảm thẻ BHYT cho các đối 
tượng được hỗ trợ. 

Xây dựng kế hoạch tổ chức tiếp nhận, cấp phát; thăm, tặng quà gia đình người 
có công với cách mạng, người cao tuổi và trợ cấp khó khăn đối tượng bảo trợ xã 
hội; chúc thọ, mừng thọ đối với người cao tuổi nhân dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 
2023 kịp thời.

Phối hợp công an xã cập nhật cơ sở dữ liệu trẻ em: trẻ em không có CCCD, 
trẻ em bị thiếu hoặc sai thông tin cá nhân cơ bản như sai họ tên, ngày, tháng, năm, 
giới tính. Tiếp tục tiếp nhận hồ sơ của các đối tượng theo đúng quy định.

Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác phòng chống mại dâm trên địa 
bàn xã năm 2022, phương hướng năm 2023 trình kỳ họp HĐND xã.

c. Công tác Y tế.

Duy trì việc trực, khám chữa bệnh cho nhân dân; Tăng cường công tác hướng 
dẫn điều trị tại nhà cho các công dân bị nhiễm covid-19; thực hiện kế hoạch tiêm 
phòng theo chỉ đạo của TTYT Huyện Tứ Kỳ.

Tiếp tục triển khai các giải pháp thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu 
quả dịch Covid-19 trên địa bàn xã.

d. Công tác giáo dục:

Ba nhà trường tiếp tục triển khai thực hiện nhiệm vụ năm học 2022 - 2023 
theo kế hoạch của phòng giáo dục đào tạo huyện Tứ Kỳ; 

3. Công tác An ninh - Quân sự

a. Công tác an ninh
Phối hợp Công an huyện làm CCCD gắn chíp và cấp tài khoản định danh cá 

nhân tại UBND xã. Tập chung làm sạch dữ liệu dân cư quốc gia, tuần tra chống 
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khai thác tài nguyên trái phép, tiếp tục tuyên truyền nhân dân đi làm CCCD gắn 
chip và làm số định danh cá nhân tại hội trường UBND xã. Nắm tình hình địa bàn, 
tập trung thực hiện các nhiệm vụ công tác chuyên môn theo chỉ đạo của lãnh đạo 
Công an huyện và chính quyền địa phương. Thường trực tiếp công dân giải quyết 
các thủ tục hành chính. Tập trung thực hiện các chỉ tiêu chuyên môn được giao. 

Triển khai kế hoạch bảo đảm an ninh trong dịp Tết Nguyên Đán Qúy Mão; Phối hợp 
với công chức Văn hóa – xã hội làm tốt công tác bổ sung dữ liệu trẻ em theo Đề án 06 của 
Bộ Công an.

Tiếp tục nắm chắc tình hình an ninh liên quan đến tình hình tôn giáo, tình hình trộm 
cắp vặt trong nhân dân.

Xây dựng báo cáo phòng chống tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn xã năm 
2022, phương hướng nhiệm vụ năm 2023.

b. Quân sự
Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Tiếp tục phối hợp với ban 

công an giữ vững ANCT-TTATXH  trên địa bàn xã. Xây dựng kế hoạch trực sẵn 
sàng chiếnđấu trong dịp tết Nguyên Đán. Tham mưu cho HĐ NVQS xã tổ chức 
đưa các công dân đủ điều kiện khám sức khỏe NVQS đi khám tuyển tại huyện vào 
ngày 10/12/2022, đảm bảo an toàn. Hoàn thiện hồ sơ cho các công dân trúng tuyển 
NVQS năm 2023, quản lý chặt chẽ nguồn nhập ngũ năm 2023. Phối hợp với Đoàn 
thanh niên tổ chức giao lưu gặp mặt ở 2 cấp huyện và xã khi có hướng dẫn của cấp 
trên. 

4. Công tác đất đai, xây dựng, môi trường, GTTL

* Đất đai, xây dựng: Triển khai và thực hiện kế hoạch bổ sung sơ hồ sơ thuế 
phi nông nghiệp trên địa bàn xã. Triển khai và thực hiện kế hoạch đảm bảo an toàn 
giao thông và đảm bảo hành lang đê điều, thủy lợi trên địa bàn xã. Đôn đốc các 
đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ xây dựng các công trình. Nắm bắt tình hình nhân 
dân và giải quyết các vụ việc vi phạm đất đai.

Tham mưu, triển khai việc kiểm tra hộ chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường 
theo ý kiến kiến nghị của cử tri.

Xây dựng kế hoạch giải tỏa hành lang giao thông, kế hoạch tổ chức hội nghị 
triển khai bổ sung điều chỉnh lập bộ thuế đất phi nông nghiệp.

Tham mưu lập tổ công tác xử lý việc vận chuyển trái phép tài nguyên đất trên 
địa bàn xã.

* GTTL& NN: Kiểm tra, đôn đốc và nghiệm thu khối lượng Làm thủy lợi 
Đông Xuân năm 2022– 2023. Phối hợp, Chỉ đạo HTX DV NN và các thôn trong 
công tác sản xuất nông nghiệp.

5. Công tác Tài chính.
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Rà soát toàn bộ nhiệm vụ thu chi tổng hợp tạm quyết toán năm 2022, Lập dự 
toán chi năm 2023 theo kế hoạch giao. 

Thực hiện các nhiệm vụ thu chi thường xuyên định kỳ hàng tháng.
Xây dựng các báo cáo thu chi ngân sách năm 2022 dự toán phân bổ năm 

2023; Báo cáo đầu tư , bổ sung đầu tư công năm 2022 kế hoạch năm 2023; báo cáo 
sử dụng nguồn kinh phí dự phòng nguồn tăng thu ngân sách năm 2022 trình tại kỳ 
họp HĐND xã.

6. Bộ phận 1 cửa, VP, Tư pháp, Cải cách thủ tục hành chính. Công vụ
a. Đối với bộ phận 1 cửa: Duy trì nghiêm thời gian, chế độ trực theo lịch làm 

việc; Làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết các thủ tục hành chính; 

Các công chức chuyên môn căn cứ vào kế hoạch thực hiện nhiệm vụ Cải cách 
hành chính của UBND huyện; kế hoạch cải cách hành chính của UBND xã năm 
2022 tiếp tục chịu trách nhiệm trong lĩnh vực mình phụ trách; Tiếp tục thực hiện 
100% các thủ tục trực tuyến MĐ3, số hóa hồ sơ hành chính, chứng thực điện tử. 
Thực hiện nghiêm quy định giờ làm việc hành chính tại bộ phận 1 cửa.

b. VP HĐND-UBND: Làm tốt công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết các 
thủ tục hành chính; Làm tốt công tác KSTTHC trên môi trường một cửa điện tử và 
một cửa truyền thống, hoạt động thủ quỹ duy trì chi thường xuyên theo đúng quy 
định; Phối hợp với các bộ phận chuyên môn làm tốt các công việc được giao. Báo 
cáo KQ giải quyết các thủ tục hành chính hàng ngày của UBND xã lên VP UBND 
huyện để tổng hợp.

Xây dựng các báo cáo, tờ trình, dự thảo NQ trình tại kỳ họp HĐND xã (Báo 
cáo công tác chỉ đạo điều hành của UBND xã, báo cáo phát triển KTXH năm 
2022, phương hướng năm 2023, báo cáo phòng chống tham nhũng, báo cáo giải 
quyết khiếu nại tố cáo…).

Chuẩn bị văn bản, tài liệu, các điều kiện cần thiết khác phục vụ kỳ họp, đôn 
đốc các bộ phận chuẩn bị báo cáo theo kế hoạch và thời gian đúng kế hoạch của 
TT HĐND xã

c. VP nội vụ: Thực hiện các nhiệm vụ phục vụ công tác chấm điểm cải cách 
hành chính năm 2022. Chấm điểm thi đua năm 2022. Thực hiện công việc của 
ngành phụ trách và sự phân công của lãnh đạo. 

d. Hoạt động công vụ: Cán bộ, công chức thực hiện nghiêm đạo đức công vụ, 
tinh thần phục vụ nhân dân, tự chịu trách nhiệm về việc làm của mình trước tập 
thể, tiếp tục thực hiện tốt quy chế làm việc, văn hóa công sở, duy trì thực hiện 
nghiêm lịch làm việc và chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

7. Đối với các thôn: 
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Thường xuyên nắm bắt tình hình nhân dân trên địa bàn thôn, phản ánh, báo 
cáo kịp thời tình hình trong thôn.

Tiếp tục vận động tuyên truyền con em, các thanh niên trong nguồn khám 
tuyển trong thôn thực hiện tốt lệnh gọi khám tuyển vào ngày 10/12/2022.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp 
UBND xã ngày 02/12/2022, UBND xã thông báo đến các Cán bộ, Công chức 
UBND xã và các đồng chí Trưởng, phó thôn căn cứ vào chức năng nhiệm vụ của 
mình để triển khai thực hiện nhiệm vụ.

Nơi nhận:     
  - Đảng ủy, HĐND, MTTQ;
  - CBCC, Trưởng thôn.
  - Lưu: VP.

                                           

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
CHỦ TỊCH

Phạm Xuân Thức
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