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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ NINH ÍCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:74 /TB-UBND

Ninh Ích, ngày 03 tháng 9 năm 2020

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận cuộc họp triển khai Nghị quyết Đảng ủy tháng 9 năm 2020.
Ngày 31 tháng 8 năm 2020, tại hội trường UBND xã, Đ/c Trần Ngọc Ninh,
Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng
8/2020 và triển khai thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2020.
Tham dự cuộc họp gồm có: TT Đảng ủy, TT UBND, cán bộ các ban ngành,
BND 07 thôn và các trường. (Vắng: Thôn Tân Phú, Trường Tiểu học số 1).
Đ/c Trần Ngọc Ninh, Chủ tịch UBND xã đánh giá kết quả thực hiện nhiệm
vụ tháng 8/2020. Nhìn chung, các Ban ngành, Ban nhân dân các thôn đã thực hiện
tương đối tốt các nhiệm vụ mà UBND xã đã giao. Trong đó, nổi bật thôn Tân Ngọc
và Tân Thành thực hiện thu các loại quỹ đạt tỷ lệ cao. Tuy nhiên vẫn còn một số
nhiệm vụ công tác chưa thực hiện: chưa giải quyết vụ việc liên quan đến tranh
chấp đất đai trường hợp của ông Hiển, bà Dưa thôn Ngọc Diêm; chưa hoàn tất
việc rà soát thanh lý các hợp đồng thuê đất NTTS đã hết thời hạn và tham mưu cho
TTUB tổ chức đấu thầu cho thuê đất tiếp theo; chưa hoàn tất việc lập bản đồ quy
tập hài cốt liệt sĩ.
Thực hiện Nghị quyết số 03-NQ/ĐU ngày 28/8/2020 của Đảng ủy về lãnh
đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị tháng 9/2020. UBND xã cụ thể hóa và giao nhiệm
vụ cho các ban, ngành, BND các thôn để tổ chức thực hiện như sau:
1. Nông, lâm nghiệp và thủy sản:
Chỉ đạo nhân dân sản xuất lúa vụ mùa khi điều kiện thời tiết cho phép.
Tăng cường kiểm tra theo dõi tình hình và phòng chống dịch bệnh cho đàn
gia súc, gia cầm trên địa bàn, tổ chức thực hiện kế hoạch tiêm phòng theo chỉ đạo
của thị xã.
Khuyến cáo nhân dân chăm sóc đối với diện tích NTTS và lồng bè.
Tiếp tục thực hiện kế hoạch kiểm tra rừng, quản lý lâm sản; tăng cường công
tác tuyên truyền phòng chống cháy rừng; rà soát bổ sung phương án phòng chống
giảm nhẹ thiệt hại do thiên tai gây ra.
2. Xây dựng cơ bản: Tiếp tục giám sát, triển khai thi công các công trình đã
đầy đủ thủ tục theo quy định; nghiệm thu các công trình hoàn thành đưa vào sử
dụng; lập hồ sơ các công trình được HĐND xã cho phép đầu tư xây dựng năm
2021; quản lý hoạt động xây dựng trên địa bàn và hành lang an toàn giao thông
đường bộ theo quy định.
3. Tài nguyên-Môi trường: tiếp tục thực hiện công tác hướng dẫn nhân dân
kê khai cấp giấy CNQSDĐ. Tham mưu cho TT UB giải quyết các đơn thư tranh
chấp về đất đai. Duy trì công tác thu gom rác thải trên địa bàn. Hoàn tất hồ sơ nông
thôn mới: tiêu chí 17 (Môi trường và An toàn thực phẩm).
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4. Tài chính ngân sách: Hoàn tất việc rà soát thanh lý các hợp đồng thuê
đất hết thời hạn và tham mưu cho TTUB tổ chức đấu thầu cho thuê đất tiếp theo;
tuyên truyền vận động công tác thu thuế. Đôn đốc thực hiện các nguồn thu theo chỉ
tiêu giao. Thực hiện công tác chuyên môn trong lĩnh vực tài chính – kế toán. Thực
hiện việc giải ngân nguồn vốn XDCB theo nội dung đã cam kết với thị xã.
5. Hợp tác xã Nông nghiệp: Tiếp tục thực hiện tốt hoạt động sản xuất, kinh
doanh; chỉ đạo điều hành việc cung cấp nước, vật tư nông nghiệp phục vụ sản xuất
lúa vụ mùa. Hoàn tất hồ sơ nông thôn mới: tiêu chí 13 (Tổ chức sản xuất).
6. VHTT, đài truyền thanh: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đường lối chủ
trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tổ chức các hoạt động kỷ
niệm các ngày lễ trọng đại của đất nước trên các phương tiện thông tin đại chúng:
Cách mạng tháng tám và Quốc khánh 2/9. Tiếp tục tuyên truyền phòng, chống dịch
bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới vi-rút Corona (COVID-19) đến người
dân. Hoàn tất hồ sơ nông thôn mới: tiêu chí 6 (Cơ sở vật chất văn hóa), tiêu chí 8
(Thông tin và truyền thông) và tiêu chí 16 (Văn hóa).
7. Giáo dục: Các trường tổ chức dọn dẹp vệ sinh phòng, chống dịch Covid 19 theo quy định; tổ chức lễ khai giảng theo đúng tinh thần chỉ đạo của UBND
tỉnh; triển khai thực hiện kế hoạch năm học 2020-2021. Tiếp tục duy trì lớp phổ
cập để hoàn thành chương trình và chỉ tiêu được giao.
8. Y tế, dân số: Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu
cho nhân dân; Thực hiện TCMR định kỳ và thực hiện công tác chuyên môn tại
trạm; tăng cường kiểm tra công tác phòng chống dịch COVID-19 trên địa bàn.
Hoàn tất hồ sơ nông thôn mới: tiêu chí 15 (Y tế)
9. Công tác lao động - TBXH: Tiếp nhận và chi trả chế độ cho các đối
tượng chính sách, và các đối tượng bảo trợ xã hội, nhận và phát thẻ BHYT cho các
đối tượng và trẻ em dưới 6 tuổi. Tiếp tục hướng dẫn, tiếp nhận hồ sơ đối tượng
theo Nghị định 136/NĐ-CP; họp HĐXD khuyết tật và trợ giúp xã hội cho các đối
tượng. Hoàn tất hồ sơ nông thôn mới: tiêu chí 18.6, tiêu chí 11 (Hộ nghèo), tiêu chí
12 (Lao động có việc làm).
10. Thanh tra- Tư pháp, Một cửa: Tiếp tục thực hiện công tác chuyên môn
và phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo theo quy định. Thực hiện công tác
tiếp công dân, đăng ký hộ tịch theo quy định. Hoàn tất hồ sơ nông thôn mới: tiêu
chí 18.5
11. An ninh: Xây dựng kế hoạch bảo vệ địa bàn trước trong và sau đại hội
Đảng các cấp và trong dịp lêc quốc khánh 2/9. Quản lý tình hình ANCT –
TTATXH trên địa bàn. Xử lý kịp thời và có hiệu quả các vụ vi phạm pháp luật.
Tăng cường công tác phòng chống các tệ nạn xã hội trên địa bàn xã. Thực hiện
công tác quản lý tạm trú, tạm vắng đặc biệt đối với người nước ngoài và những
người đi từ vùng có dịch về địa phương. Hoàn tất hồ sơ nông thôn mới: tiêu chí
19.2 (An ninh, trật tự xã hội). Xây dựng kế hoạch tổ chức kiểm tra các hộ nuôi
lồng bè và thực hiện kê khai lao động thường trú tại các lồng bè trong mùa mưa
bảo
12. Quốc phòng: Tiếp tục duy trì lực lượng dân quân trực bảo vệ các ngày lẽ
trọng đại của đất nước theo kế hoạch. Lập bản đồ quy tập hài cốt liệt sĩ. Mở 01 lớp
huấn luyện dân quân tại chổ năm thứ hai trở lên (dự kiến khai mạc vào ngày
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7/9/2020). Tổ chức xét duyệt chính trị chính sách cho thực lực thanh niên cấp xã
và sơ tuyển sức khỏe (vào ngày 11/9). Thực hiện các nhiệm vụ khác do cấp trên
chỉ đạo.
13. Văn phòng, Nội vụ, Dân tộc, Tôn giáo:
Thực hiện các báo cáo ngành theo định kỳ; Hoàn tất hồ sơ nông thôn mới:
tiêu chí 18 (Hệ thống chính trị và Tiếp cận pháp luật).
14. Thực hiện chương trình xây dựng NTM: Tiếp tục thực hiện các nhiệm
vụ liên quan đến công tác xây dựng NTM. Hướng dẫn các bộ phận có liên quan
thực hiện việc cập nhật hồ sơ đề nghị công nhận các tiêu chí theo quy định, thời
gian hoàn thành là ngày 10/9/2020. Hoàn tất hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn
NTM trình UBND thị xã thẩm định, thời gian hoàn thành 20/9/2020.
15. Ban nhân dân các thôn:
Vận động nhân dân thực hiện các khoản nghĩa vụ của công dân; thực hiện
phương án thu gom rác thải; tham gia xét duyệt chính trị chính sách cho thực lực
thanh niên cấp xã; tiếp tục báo cáo người từ vùng dịch trở về địa phương cho Ban
chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh Covid-19 cấp xã. Phối hợp Ban Công an xã kịp
thời phản ánh tình hình an ninh trật tự tại cơ sở của thôn.
Trên đây là những nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 9/2020. TT UBND xã
giao cho các ban ngành, BND các thôn tổ chức thực hiện. Trong quá trình tổ chức
thực hiện báo cáo kết quả về bộ phận Văn phòng tổng hợp chậm nhất đến ngày 20
của tháng./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, HĐND xã (B/c)
- Các ban, ngành trực thuộc UBND (T/hiện)
- Ban nhân dân các thôn (T/hiện)
- Các đ/c Phó Chủ tịch UBND (chỉ đạo T/h);
- Lưu VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Ninh

