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THÔNG BÁO  

Kết luận của đồng chí Chủ tịch tại hội nghị giao  

ban đầu tuần ngày 30/5/2022 

  

Ngày 30/5/2022, Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp giao ban đầu tuần, 

để triển khai một số nội trọng tâm trong tuần; Tham dự cuộc họp có các đồng 

chí trong BTV Đảng ủy; thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, UBMTTQ, 

trưởng phó các ban ngành đoàn thể cấp xã, công an xã; Sau khi nghe báo cáo kết 

quả thực hiện nhiệm vụ tuần 4 tháng 5 và triển khai nhiệm vụ tuần 01 tháng 6 

năm 2022; ý kiến phát biểu của các đại biểu tham dự, đồng chí Chủ tịch UBND 

xã kết luận như sau: 

1. Lĩnh vực nông nghiệp. 

- Kiểm tra cung ứng vật tư, phân bón, giống và thông báo cho nhân dân 

cách ngâm ủ giống đúng quy trình phục vụ cho công tác gieo cấy lúa Hè Thu 

đảm bảo. 

- Chỉ đạo nhân dân đẩy nhanh tiến độ làm đất để gieo cấy lúa vụ Hè Thu 

đúng lịch thời vụ, hoàn thành trước ngày 10/6/2022 

- Tổ lấy nước phân nước tưới hợp lý cho các thôn. 

  - Tổ chức tiêm phòng cho đàn trâu bò theo kế hoạch của cấp trên 

  - Thường xuyên kiểm tra công tác nuôi trồng thủy sản tại các khu vực 

nuôi, theo dõi các hộ nuôi trồng làm đúng theo hợp đồng đã ký với UBND xã đầu 

năm 2022. 

- Tổ chức tập huấn nghề thủ công mỹ nghệ trên địa bàn xã Kỳ Thư 

2.Công an xã 

Thường xuyên tuần tra xử lý an ninh trật tự, an toàn giao thông trên địa 

bàn. 

Tiến hành làm hợp đồng lắp camera an ninh tại khu vực trên tuyến đường 

Liên xã và khu vực trường THPT Nguyễn Thị Bích Châu. 

Phân công lực lượng côn an và phối kết hợp với cán cơ quan liên quan để 

bảo vệ an ninh trật tự tại khu vực thi tốt nghiệp ở trường THPT Nguyễn Thị 

Bích Châu. 

3.Lĩnh vực quân sự xã 

Tổ chức huấn luyện dân quân năm 2022 theo kế hoạch và phấn đấu đạt 

kết quả cao. 



4.Công chức địa chính xây dựng 

4.1. Đồng chí Võ Xuân Dũng; Công chức địa chính, xây dựng 

Đẩy nhanh tiến độ xây dựng hồ cơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng 

đất nông nghiệp, đất ở có nguồn gốc trước ngày 18/12/1980, đất xâm canh của 

các hộ dân tại thôn Trường Thanh. 

Đôn đốc các phòng ban cấp huyện hoàn chỉnh các vùng quy hoạch chung 

trên địa bàn toàn xã. 

Mời các phòng ban liên quan cấp huyện về để thống nhất phương án điều 

chỉnh quy hoạch cục bộ và bàn giao mốc thực địa cho 4 hộ đang còn sai sót tại 

vùng QHDC Cựa Mụ, thôn Đan Trung. 

Tham mưu giải quyết các trường hợp có liên quan đến đất đai cử tri còn 

có ý kiến Lê Văn Tâm, Nguyễn Thị Năm thôn Trung Giang, Nguyễn Hữu 

Cướng thôn Thanh Hòa...v 

4.2. Đồng chí Trần Văn Quỳnh;  Công chức Địa chính - Nông nghiệp - 

Xây dựng và Môi trường 

- Kiểm tra giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn; Kiểm tra các hạng 

mục thi công tại tuyến mương từ trạm y tế đi Đồng Sác nếu đã hoàn thành thì tiến 

hành nghiệm thu để bàn giao công trình và thông báo phân công địa đoạn cho 2 

thôn Liên Miệu và Đan Trung quản lý. 

- Tham mưu cho UBND xã đi nghiệm thu công trình nhà vệ sinh tự ngoại mà 

các hộ dân đăng ký đã làm hoàn thành để tiến hành hỗ trợ theo quy định và nghiệm 

thu lắp đặt ống xử lý nước thải tại các hộ gia đình được UBND hỗ trợ. 

-Tiến hành duy tu bão dưỡng tuyến đường từ quán Voọng đi Kỳ Hải và từ 

Cầu UBND xã đi Ngã Ba Bích Châu 

5. Công chức văn phòng thống kê.  

Hoàn chỉnh hồ sơ cải cách hành chính phục vụ đoàn kiểm tra của UBND 

huyện. 

Tham mưu văn bản gửi cho các ban ngành cấp xã, 3 trường học, trạm  y tế 

cung cấp số liệu phục vụ tổng hợp báo cáo Tình hình thực hiện nhiệm vụ PT 

KTXH QP-AN 6 tháng đầu năm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng cuối 

năm phục vụ Kỳ họp thứ 4, HĐND xã. 

6. Lĩnh vực Văn hóa. 

Đôn đốc các thôn tổ chức tập luyện hát ví O Nhẫn để chuẩn bị  cuộc thi 

sưu tầm hát ví O Nhẫn do UBND xã tổ chức. 



Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tổ chức tập luyện và tham gia giải 

bóng đá nhi đồng và Hội thi Câu lạc bộ “Gia đình hạnh phúc”  và Hát ru năm 

2022 do UBD huyện tổ chức. 

7. Công chức Tư pháp hộ tịch 

Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ và thường xuyên theo quy định. 

Thường xuyên cập nhật hồ sơ, văn bản tiếp dân, dịch vụ công, số hóa hộ 

tịch theo quy định. 

8. Lĩnh vực tài chính, kế toán 

Mời thôn trưởng, công an viên các thôn lên để rà soát, thông nhất số liệu 

để làm phương án thu thuế quỹ năm 2022. 

Hoàn chỉnh hồ sơ quyết toán các công trình theo quy định. 

9. Công tác cải cách hành chính 

Các đồng chí cán bộ, công chức, cán bộ bán chuyên trách, cán bộ hợp 

đồng thực hiện nghiêm quy định văn hóa công sở, chấp hành giờ giấc làm việc 

tại cơ quan UBND xã. Các đồng chí công chức phụ trách các lĩnh vực được giao 

hoàn chỉnh hồ sơ phục vụ đoàn kiểm tra cải cách hành chính Huyện, nếu trong 

quá trình kiểm tra đồng chí nào không hoàn thành nhiệm vụ thì chịu trách nhiệm 

trước Chủ tịch UBND xã 

Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã tại hội nghị giao 

ngày 30 tháng 5 năm 2022 đề nghị các ban ngành và các đồng chí có liên quan 

thực hiện một cách nghiêm túc./ 

Nơi nhận: 
- BTV Đảng ủy; 

- Trưởng các ban ngành đoàn thể; 

- Lưu: VT 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Thiền 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-06-08T10:54:19+0700
	Việt Nam
	Ủy ban Nhân dân xã Kỳ Thư<ubkythu.ka@hatinh.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




