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  ỦY BAN NHÂN DÂN          CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

       XÃ KỲ THƯ                                      Độc  lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

    Số: 30 /KH-UBND                               Kỳ Thư, ngày 30 tháng 6 năm 2022 

 

KẾ HOẠCH 

 Về việc tổ chức hội nghị tổng kết thôn nhiệm kỳ 2019-2022 

 

Căn cứ Luật chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2019; 

Căn cứ Pháp lệnh số 34/2007/PLUBTVQH11, ngày 20 tháng 4 nam 2007 về 

việc thực hiện dân chủ ở xã, phường, thị trấn; 

Căn cứ Thông tư số 04/2012/TT-BNV ngày 31 tháng 8 năm 2012 của Bộ 

nội vụ hướng dẫn về tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố; 

Căn cứ Quyết định số 17/2013/QĐ-UBND ngày 22/4/2013 của Ủy ban nhân 

dân tỉnh Hà Tĩnh về ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố 

trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. 

Để nhằm đánh giá công tác chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội 

nhiệm kỳ 2019-2022 của các thôn. Nay Ủy ban nhân dân ban hành Kế hoạch tổ 

chức Hội nghị tổng kết thôn nhiệm kỳ 2019-2022 cụ thể như sau: 

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU 

- Đánh giá đúng thực chất những ưu, khuyết điểm trong nhiệm kỳ qua, đề ra 

phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ tới. 

Hội nghị phải thực sự dân chủ, phản ánh đúng tâm tư nguyện vọng của nhân 

dân, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp của chính quyền, đánh giá 

công khai, dân chủ, khách quan,đúng theo quy định của pháp luật. 

II. NỘI DUNG 

1. Nội dung Hội nghị 

- Báo cáo tổng kết thôn nhiệm kỳ 2019-2022. (Có đề cương báo cáo kèm 

theo). 

 - Báo cáo quyết toán ngân sách của thôn tính đến hết ngày 30/7/2022.  

 2. Chuẩn bị các văn bản 

Báo cáo tổng kết nhiệm kỳ cần tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm, cấp 

bách về thực hiện nhiệm vụ chính trị của thôn, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; 

đánh giá đúng ưu điểm, khuyết điểm, nguyên nhân; xác định rõ phương hướng, 

mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể của thôn trong nhiệm kỳ tới; trong đó, chú 

trọng nhiệm vụ, giải pháp có tính đột phá, khả thi để phát triển kinh tế - xã hội đơn 

vị 
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- Báo cáo kinh tế công khai phải cần phải đi sâu vào phần thu, chi, công tác 

quản lý các loại quỹ ở thôn, các khoản nợ, trước khi thông qua kinh tế công khai ở 

thôn cần có ý kiến thống nhất với Ban chi ủy đồng thời phải báo cáo với Ban thanh 

tra nhân dân của thôn kiểm tra xác nhận bằng văn bản, sau đó mới đem ra tổ chức 

hội nghị. 

3. Thời gian tiến hành Tổng kết: 

- Thời gian tiến hành tổng kết nhiệm kỳ hoàn thành trước ngày 10 tháng 8 

năm 2022. (UBND xã sẽ sắp xếp lịch cụ thể sau) 

Ban cán sự các thôn xây dựng kế hoạch và các báo cáo liên quan đến tổng 

kết phải xong trước ngày 30/7/2022. Xây dựng xong báo cáo thống nhất với ban 

chi ủy và tổ công tác chỉ đạo thôn, sau đó lãnh đạo UBND xã duyệt báo cáo trước 

khi đưa ra hội nghị tổng kết.  

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN 

1. Phân công các đồng chí Lãnh đạo UBND xã tham dự và chỉ đạo Hội nghị 

ở các thôn; tổ chức phê duyệt các văn bản và quy trình công tác chuẩn bị tổng kết, 

UBND xã phân công lịch tham dự tổng kết. 

 Triển khai chương trình kế hoạch cụ thể, chỉ đạo chặt chẽ, nghiêm túc từ xây 

dựng nội dung báo cáo tổng kết, báo cáo kinh tế công khai, bảo đảm phát huy dân 

chủ, ngăn ngừa các biểu hiện tiêu cực. 

2. Giao Đoàn công tác chỉ đạo các thôn theo Quyết định của Ban Thường vụ 

Đảng ủy phân công các thành viên của Đoàn trực tiếp theo dõi, chỉ đạo hướng dẫn, 

tuyên truyền kế hoạch của UBND xã về tổng kết thôn, theo dõi, tổng hợp, kết quả 

thực hiện, tham dự hội nghị tổng kết thôn nơi địa bàn phụ trách. 

3. Lãnh đạo UBND xã yêu cầu Ban cán sự các thôn tập trung lãnh đạo, chỉ 

đạo triển khai thực hiện nghiêm túc đúng thời gian quy định. 

Trên đây là Kế hoạch Tổng kết thôn nhiệm kỳ 2019-2022 đề nghị Ban cán 

sự các thôn thực hiện nghiêm túc. 

    Nơi nhân: 

- Ban Thường vụ Đảng ủy; 

- Các đồng chí Ủy viên BCH Đảng ủy, 

- Các Tổ công tác chỉ đạo các thôn, 

- Ban chi ủy; Ban cán sự các thôn, 

- Lưu: VT 

  

     TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Phan Văn Thiền 
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