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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND xã
tại phiên họp UBND thường kỳ tháng 10 năm 2020
Sáng ngày 30 tháng 10 năm 2020, đồng chí Hồ Văn Chính- Chủ tịch UBND
xã đã chủ trì phiên họp UBND xã thường kỳ nhằm đánh giá tình hình thực hiện
nhiệm vụ phát triển KT - XH tháng 10 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng
11 năm 2020. Thành phần tham dự có đồng chí đồng chí đồng chí Trần Văn TơHUV, Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí Trần Văn Chang- Phó bí thư TT Đảng ủy, chủ
tịch HĐND xã; đồng chí Trần Văn ân- Chủ tịch UB TT VN xã; đồng chí Trần
Văn i- Phó Chủ tịch HĐND xã; cùng toàn thế cán bộ, công chức xã
Sau khi nghe Công chức Văn phòng- Thống kê xã thông qua Báo cáo tình hình
thực hiện phát triển KT- XH tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11 năm 2020; ý
kiến tham gia của các thành viên tham dự họp, đồng chí Chủ tịch UBND xã kết luận:
UBND xã đã cơ bản thống nhất với báo cáo tình hình thực hiện phát triển KT-XH
tháng 10 năm 2020, trong tháng UBND xã và các thôn đã tập trung chỉ đạo các giải
pháp thực hiện nhờ đó tình hình KT-XH đạt kết quả khả quan, cụ thể: thực hiện tốt kế
hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long món lần 2 năm 2020; chỉ đạo tốt việc thực
hiện phương án phong, chống thiên tai năm 2020 trên địa bàn xã, đặc biệt là công
tác phòng, chống cơn bão số 9; Công tác quốc phòng- an ninh, trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn xã được đảm bảo;
Để hoàn thành tốt kế hoạch kinh tế- xã hội năm 2020, UBND xã yêu cầu các
ban ngành, đoàn thể cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ sau:
I. Về lĩnh vực kinh tế
1. Sản xuất nông nghiệp
Tổ chức tổng kết sản xuất năm 2020 và triển khai nhiệm vụ vụ Đông Xuân
2020-2021; hướng dẫn nhân dân tiếp tục thu hoạch hoa màu
Đẩy mạnh chăn nuôi, tái đàn gia súc, gia cầm; thực hiện tiêu đôc, khử trùng;
chỉ đạo sửa chữa chuồng trại, dự trữ thức ăn cho gia súc trước và trong mùa mưa
bão.
Tiếp tục phân công cán bộ, công chức, BCĐ sản xuất của xã phối hợp với Ban
điều hành các thôn để tiếp tục chỉ đạo, triển khai kế hoạch làm vườn theo kế hoạch
2. Lâm nghiệp, Tài nguyên - Môi trường
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Tiếp tục phối hợp với Chi nhánh VPĐK đất đai hoàn thiện hồ sơ, thủ tục cấp
giấy chứng nhận đất ở lần đầu cho 16 hộ gia đình chưa đủ điều kiện trước đây
Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất huyện và Công ty cổ phần thủy
điện Thượng ộ tháo gỡ vướng mắc trong đền bì, hỗ trợ cho 08 hộ gia đình bị ảnh
hưởng lòng hồ thủy điện
Phối hợp kiểm tra đường giao thông, công trình khác bị thiệt hại mưa lụt gây
ra để có phương án khắc phục, xử lý trong thời gian sớm nhất
Tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân nâng cao ý thức đối với việc phân loại rác,
đổ rác đúng nơi quy định; Tiếp tục chỉ đạo, đôn đốc, kiểm tra công tác thu phí vệ
sinh trường tại các thôn, đảm bảo theo uyết định 94/ Đ-UBND của UBND tỉnh
3. Xây dựng cơ bản
Kiểm tra, đôn đốc các đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ các công trình nhất là
các công trình chậm tiến độ trên địa bàn
4. Tài chính- Ngân sách
Duy trì công tác quản lý chặt chẽ thu chi ngân sách trên địa bàn; đôn đốc công
tác thu phí môi trường và các khoản thu phí khác trên địa bàn xã
II. Lĩnh vực văn hoá - xã hội
1. Về y tế
Tăng cường công tác triển khai phòng chống dịch bệnh trên địa bàn; đẩy mạnh
tuyên truyền về bảo vệ, chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân; tiếp tục tuyên
truyền người dân làm tốt công tác VSATTP
2. Văn hoá - Thông tin & TDTT
Tiếp tục thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền về các ngày lễ, kỷ niệm
của đất nước, các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước Duy trì
hoạt động thường xuyên của đài truyền thanh xã
3. Công tác xã hội
Tiếp tục rà soát các đối tượng có công, bảo trợ xã hội; chi trả trợ cấp đầy đủ và
đúng đối tượng Tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình
rà soát, xét duyệt và công khai danh sách các hộ nghèo, cận nghèo, hộ mới thoát
nghèo, thoát cận nghèo năm 2020
III. Quốc phòng - an ninh, công tác nội chính
Tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Đảng ủy, UBND về quốc phòng ở địa
phương; thực hiện nhiệm vụ xây dựng quốc phòng, an ninh ngày càng vững chắc
về mọi mặt; làm tốt phong trào toàn dân tham gia bảo vệ quốc phòng, an ninh trên
địa bàn Đẩy mạnh công tác tuyên truyền pháp luật, nhất là luật giao thông đường
bộ; thực hiện tốt công tác trực 24/24giờ đảm bảo đúng quy định, nhất là các ngày lễ
lớn của đất nước
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Trên đây là kết luận của đồng chí chủ tịch UBND xã tại phiên họp định kỳ
tháng 10 năm 2020 Đề nghị cán bộ, công chức, các ban ngành có liên quan tăng
cường phối hợp triển khai thực hiện nghiêm túc theo nội dung kết luận trên /
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- TT HĐND xã;
CHỦ T CH
- ặt trận, đoàn thể xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Các thành viên UBND xã (qua HSCV);
- Thôn trưởng 3 thôn;
- ưu: VT
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