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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ AN ĐỨC

     Số:        /TB-UBND

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

An Đức, ngày 10 tháng 6 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Phó bí thư - Chủ tịch ủy ban nhân dân xã

tại Hội nghị  Dân chính Đảng tháng 06 năm 2022

Sáng ngày 09 tháng 06 năm 2022, được sự nhất trí của Ban thường vụ Đảng 
ủy, Ủy ban nhân dân xã tổ chức hội nghị họp Dân chính Đảng tháng 06 năm 2022.

Thành phần: BCH Đảng ủy, Thường trực HĐND, TTUBMTTQ, Lãnh đạo 
UBND, cán bộ, công chức, trưởng các ban ngành, đoàn thể, hiệu trưởng các nhà 
trường, trạm y tế, bí thư chi bộ- trưởng thôn, giám đốc 02 Hợp tác xã dịch vụ nông 
nghiệp, cán bộ thú y, cán bộ khuyến nông.

NỘI DUNG:
I. Đánh giá kiểm điểm công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện tháng 05 năm 2022.
II. Triển khai công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện tháng 06/2022.
Sau khi nghe đ/c phó Bí thư, chủ tịch UBND xã đánh giá công tác chỉ đạo tổ 

chức thực hiện tháng 05/2022, triển khai nhiệm vụ công tác trong tháng 06 năm 
2022, ý kiến tham gia của các đại biểu tham dự Hội nghị và ý kiến phát biểu chỉ 
đạo của đ/c Bí thư BCH Đảng bộ. Đồng chí Phó bí thư, chủ tịch UBND xã kết luận 
tại Hội nghị với các nội dung cụ thể sau:

1. Phát triển kinh tế
Sản xuất: tập trung chỉ đạo nhân dân khẩn trương thu hoạch dứt điểm vụ lúa 

chiêm xuân, tập trung mọi nguồn lực cho triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa đảm 
bảo đúng cơ cấu, lịch thời vụ.

HTX: quy vùng sản xuất, động viên nhân dân vệ sinh đồng ruộng và chủ 
động bơm nước ngả ruộng cho nhân dân để gieo cấy kịp thời vụ.

+ Công tác chăn nuôi: tập trung tuyên truyền các hộ chăn nuôi chủ phòng 
chống nóng, chống ngạt cho đàn cá, phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. 
Báo cáo thống kê dữ liệu ngành chăn nuôi (xong trước ngày 20/6/2022).

Chỉ đạo thực hiện nghiêm kế hoạch phòng chống TT&TKCN, kiểm tra lấy 
đất dự phòng cho các cống và ngăn vùng cao trũng khi có mưa xảy ra.

2. Văn hóa xã hội
Tuyên truyền kỷ niệm ngày Quốc tế thiếu nhi (01/6), ngày môi trường thế 

giới (5/6), ngày truyền thống Người cao tuổi Việt Nam (6/6), ngày toàn dân phòng 
chống ma túy (26/6), ngày Gia đình Việt Nam (28/6), tuyên truyền phòng chống tai 
nạn thương tích cho trẻ em trong dịp hè và các nhiệm vụ chính trị của dịa phương.  
Xây dựng báo cáo kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về tín ngưỡng và 
tôn giáo 6 tháng đầu năm 2022; xây dựng kế hoạch tổ chức ca múa nhạc không 
chuyên.
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Tham mưu cử người tham gia đại hội TDTT huyện Ninh Giang theo sự phân 
công của BCĐ huyện. Phối hợp với Đoàn Thanh niên, Ban lao động -TBXH tổ 
chức tốt tháng hành động vì trẻ em, triển khai kế hoạch hoạt động hè năm 2022.

* Chính sách: 
Nhận và chi trả trợ cấp thường xuyên, trợ cấp một lần cho người có công với 

cách mạng và bảo trợ xã hội đúng, đủ kịp thời. Thực hiện tốt công tác chuyên môn 
thuộc thẩm quyền. Tiếp tục tuyên truyền triển khai kế hoạch phát triển đối tượng 
tham gia BHXH tự nguyện, BHYT hộ gia đình năm 2022. Xây dựng kế hoạch tổ 
chức các hoạt động kỷ niệm 75 năm ngày thương binh liệt sĩ (27/7/1947-
27/7/2022) .

* Các trường:
Quan tâm quản lý tốt cơ sở vật chất của nhà trường, phân công giáo viên, 

bảo vệ của nhà trường bảo vệ tài sản trong dịp hè cũng như mưa bão xảy ra. Tuyên 
truyền phòng chống tai nạn đuối nước, tai nạn thương tích cho trẻ trong thời gian 
nghỉ hè, tuyển sinh lớp 1 năm học 2022-2023; trường THCS ôn tập cho học sinh 
khối 9 thi vào THPT; tuyển sinh lớp 6 năm học 2022-2023; Phối hợp với Đoàn 
thanh niên quản lý học sinh trong dịp hè.

* Y tế:   
Đảm bảo tốt công tác thường trực khám và điều trị bệnh ban đầu cho nhân 

dân. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid-19. Tiếp tục tiêm 
Vácxin Covid-19 cho các đối tượng theo kế hoạch của BCĐ và Trung tâm y huyện, 
triển khai tiêm vác xin cho trẻ từ 6 đến 12 tuổi, uống vitaminA cho trẻ 6 đến 36 
tháng tuổi, tổ chức chiến dịch truyền thông lồng ghép KHHGĐ, tiêm chủng mở 
rộng cho trẻ em và phụ nữ mang thai theo kế hoạch; làm tốt công tác tuyên truyền 
thực hiện nghiêm pháp lệnh dân số. 

3. Công tác An ninh - Quốc phòng
1. Công tác quốc phòng: Tham gia hội thao trung đội dân quân cơ động theo 

kế hoạch của Ban CHQS huyện, kiểm tra kết thúc huấn luyện dân quân tự vệ năm 
2022. Lập danh sách quản lý công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023.

Tham mưu cho Đảng ủy xây dựng báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ 
đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ QP-QS địa phương năm 2022 phục vụ đoàn kiểm 
tra, giám sát của Huyện ủy. Tham mưu cho Đảng ủy, ủy ban công tác đền ơn đáp 
nghĩa:  triển khai phát động thi đua” tri ân người có công với cách mạng” lập sổ 
tiết kiệm.

2. Công tác an ninh: Tăng cường tuần tra nắm bắt tình hình hoạt động của 
các loại tội phạm, phối hợp Công an cấp trên điều tra, xác minh, ngăn chặn các vụ 
việc xẩy ra trên địa bàn. Tăng cường kiểm tra công tác lưu trú, tạm trú trên địa bàn 
xã. Thực hiện tốt kế hoạch bảo đảm trật tự, TTATGT trên địa bàn. Tiếp tục triển 
khai kế hoạch làm căn cước công dân. 

4. Công tác Tư pháp - Hộ tịch: Thực hiện tốt nhiệm vụ về lĩnh vực Tư 
pháp- Hộ tịch. Cập nhật, thông báo tuyên truyền các văn bản Luật, Nghị 
định....mới ban hành. Xây dựng, hướng dẫn quy trình tổ chức thực hiện việc giải 
tỏa công trình vi phạm trên địa bàn xã.



3

 5. Công tác tiếp dân: Duy trì chế độ thường trực tiếp công dân theo quy 
định, giải quyết kịp thời đơn thư, kiến nghị của công dân.

6. Quản lý điều hành
Tập trung chỉ đạo thực hiện KHSX vụ mùa, kế hoạch phòng chống 

TT&TKCN...lấy đất dự phòng. Công chức ĐC-XD& NN-MT phối hợp với thôn 
xử lý dứt điểm các đường tiêu thoát nước trong khu dân cư. Xây dựng và triển khai 
kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2024.

*Giao công chức ĐC&XD-NN&MT:
Tăng cường công tác quản lý đất đai, ngăn chặn, xử lý vi phạm pháp luật đất 

đai trên địa bàn xã. Tiếp tục rà soát, tổng hợp các công trình vi phạm về lấn chiếm 
đất đai trái phép; tổ chức triển khai giải tỏa một số công trình vi phạm trên địa bàn 
xã xong trước ngày 30/6/2022. Giải quyết đơn đề nghị của công dân còn tồn đọng 
và phát sinh mới. 

Tham mưu kiện toàn BCĐ NTM, xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện 
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM xã An Đức giai đoạn 2021-2025 
(xong trước ngày 25/6/2022). 

- Xây dựng kế hoạch sản xuất vụ mùa, cây trồng vụ Đông.
- Xây dựng: Đôn đốc các đơn vị xây dựng các công trình trên địa bàn xã 

đảm bảo về chất lượng và tiến độ thi công công trình.
- Phối hợp với đơn vị tư vấn hoàn thiện hồ sơ, triển khai dự án Khu dân cư 

Kim chuế 2.
* Ngân sách: Đôn đốc các bộ phận thụ hưởng ngân sách hoàn thiện hồ sơ 

thanh quyết toán phần kinh phí đã thực hiện. Thực hiện các biện pháp tăng thu 
ngân sách, thu hồi nợ đọng. Chi lương, phụ cấp tháng 6; các hoạt động chi thường 
xuyên đảm bảo chi đúng, chi đủ, chi kịp thời. Tổng hợp số liệu xây dựng báo cáo 
chuẩn bị cho tiếp xúc cử tri và kỳ họp thứ 5 HĐND xã.

Tiếp tục thực hiện kế hoạch CCHC năm 2022; nâng cao hiệu quả hoạt động 
của Bộ phận “Một cửa”; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, áp dụng phần 
mềm quản lý văn bản trong công tác quản lý, điều hành và thực hiện nhiêm vụ. 

Cán bộ, công chức xã thực hiện nghiêm nội quy, quy chế của cơ quan. Thực 
hiện tốt Luật Phòng chống tham nhũng, Luật Thực hành tiết kiệm chống lãng phí.  
Các công chức chuyên môn, trạm y tế, 03 nhà trường, HTXDVNN, trưởng ban thú 
y, trưởng các thôn xây dựng báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, 
nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm báo cáo về UBND xã theo mẫu(qua văn 
phòng HĐND&UBND) trước ngày 08/6/2022. Các công chức chuyên môn tiếp tục 
báo cáo đánh giá, rà soát đơn giản hóa TTHC quý II/ 2022 các TTHC lĩnh vực 
mình phụ trách theo quy định. 

III. Công tác Đảng
Tập trung chỉ đạo và thực hiện nghiêm Nghị quyết tháng 6 của Đảng ủy, các 

chi bộ nâng cao chất lượng sinh hoạt và tiếp tục tìm nguồn phát triển Đảng viên mới. 
Tổ chức hội nghị đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng với nhân dân.
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IV. MTTQ – các đoàn thể
Tập trung tuyên truyền cho hội viên, đoàn viên và nhân dân về công tác 

phòng chống dịch COVID-19 gắn với phát triển kinh tế, chủ động trong công tác 
PCTT&TKCN, tuyên truyền kế hoạch sản xuất vụ mùa. Xây dựng kế hoạch sơ kết 
6 tháng đầu năm. Đoàn thanh niên tham mưu kiện toàn BCĐ và xây dựng kế hoạch 
hoạt động hè.

V. Các thôn xóm: Phối hợp với BCU, BCTMT thôn tập trung tuyên truyền 
vận động nhân dân thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ mùa, chấp hành nghiêm lịch 
thời vụ, việc quy vùng sản xuất và cấy hết diện tích. Tập trung xử lý các đường 
tiêu thoát nước trong khu dân cư. Tăng cường công tác quản lý đất đai, quản lý 
nắm bắt địa bàn. Phối hợp với MTTQ tổ chức tiếp xúc cử tri.

Trên đây là Kết luận của Đ/c Phó Bí thư - Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị 
Dân chính tháng 06 năm 2022 đề nghị các khối, các ngành, các đơn vị cơ sở cùng 
nắm bắt và tổ chức thực hiện tốt theo nội dung thông báo này./.
Nơi nhận:

- TT Đảng – TTHĐND,
- Các ngành,
- Các đơn vị thôn,
- Lưu VP

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ
CHỦ TỊCH

Trần Đình Bắc
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