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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TÂN THÀNH 

 

Số       /TB – UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

Tân Thành, ngày   tháng 4 năm 2022 

                   

 

THÔNG BÁO 

Kết luận của Chủ tịch UBND tại hội nghị giao ban  

ủy ban nhân dân xã tháng 4 năm 2022 

  

Ngày tháng 4 năm 2022 Ủy ban nhân dân xã đã tổ chức hội nghị giao ban, 

đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 3 và triển khai kế hoạch tháng 4 năm 

2022. Qua thảo luận, đóng góp ý kiến của các cơ quan đơn vị, công chức phụ trách 

các lĩnh vực. Chủ tịch UBND xã kết luận như sau: 

 1. Địa chính – Xây dựng – Nông nghiệp:  

Vận động  nhân dân trồng rừng phân tán, chuyển đổi cơ cấu cây trồng đạt 

năng xuất cao, cải tảo đàn bò. Quản lý chặt chẽ các hộ chăn nuôi, cam kết không 

chăn nuôi trong khu vực đông dân cư và đảm bảo vệ sinh môi trường. tiếp tực triển 

khai thu tiền đối ứng công trình nước sạch tập trung thôn Đak Rô.  

Quản lý tốt đất quy hoạch, đất công. Lập hồ sơ đề nghị cấp trên điều chỉnh 

kịp thời để bán đấu giá đất đã được bàn giao. Làm việc với các hộ dân lấn chiếm 

đất nghĩa địa Đăk Hoa để đối thoại trực tiếp. Rà soát, quản lý việc san lấp mặt 

bằng trên địa bàn xã theo đúng quy định. Lập kế hoạch sữa chữa các tuyến đường 

xuống cấp trên địa bàn. Tiếp tục đăng ký quyền sử dụng đất theo chỉ tiêu.  

Hoàn thành bổ sung hồ sơ các công trình đã thực hiện của các năm trước 

đảm bảo theo quy định. 

2. Văn hóa – xã hội: 

Tập trung tuyên truyền các đường lối chính sách của Đảng, pháp luật của 

nhà nước, các quy định của địa phương. Tổ chức các hoạt động văn hoá văn nghệ 

thể dục thể thao đảm bảo phòng chống dịch. Tham gia Đại hội thể dục thể thao của 

cấp huyện đạt kết quả cao. Tuyên truyền nhân dân ( học sinh, trẻ em) tham gia giao 

thông phù hợp với lứa tuổi đảm bảo an toàn giao thông. Phát huy hơn nữa hiệu quả 

đài phát thanh của xã.  

Xây dựng kế hoạch thực hiện tốt công tác giảm nghèo , làm tốt công tác bảo 

trợ xã hội… 

3. Công an. 

Quản lý tốt nhân hộ khẩu, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Phối hợp với 

các bộ phận chuyên môn giải quyết tốt tình hình an ninh trật tự an toàn xã hội trên 

địa bàn.  

4.Tài chính – Kế toán:  
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Quản lý tốt các nguồn thu, chống thất thu thuế. Tập trung thu thuế xây dựng 

nhà ở (đề nghị ban tự quản các thôn lập danh sách các hộ xây nhà năm 2020, cuối 

2021 và đầu năm 2022 gửi về  UBND xã). Chủ trì, phối hợp với bộ phận địa chính 

– xây dựng tính lại mức thu và Triển khai thu đối ứng tiền nước sạch tại thôn Đăk 

Rô. Hoàn ứng các chứng từ.  

5.Quân sự: 

Đảm bảo công tác chuyên môn. Chuẩn bị tốt giáo án bài giảng, mô hình học 

cụ,  bãi tập đảm bảo công tác huấn luyện dân quân năm 2022 đạt kết quả cao. 

Chuẩn bị công tác tuyển quân năm 2023.  

6.Văn phòng: 

Làm tốt công tác cải cách hành chính, ISO. Giúp UBND theo dỏi việc chấp 

hành quy chế làm việc của UBND ( Giờ giấc làm việc, đeo thẻ công chức, chế độ 

thông tin báo cáo, Đôn đốc nhắc nhở việc thực hiện nhiệm vụ của các đơn vị, các 

bộ phận….). Thực hiện tốt công tác soạn thảo văn bản, tổng hợp báo cáo. 

7.Tư pháp:  

Làm tốt công tác chứng thực hợp đồng, tuyên truyền, vận động chống thất 

thu thuế (sang nhượng đất). Làm tốt công tác hoàn giải.  

8 Y tế:  

Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, quản lý điều trị Fo tại nhà, phối 

hợp cùng BTQ các thôn rà soát lập danh sách trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi để đảm 

bảo cho việc tiêm Vacxin. Bàn giao danh sách về công an xã để cấp mã định danh 

100% trước khi tiêm. 

9.Ban tự quản các thôn:  

Thu các khoản quỹ, tham gia đầy đủ các hoạt động do cấp trên phát động. 

Nắm báo kịp thời các vụ việc phát sinh tại địa phương 

Trên đây là nội dung kết luận của chủ tịch UBND xã tại hội nghị giao ban 

tháng 4. Đề nghị các cơ quan, đơn vị, các bộ phận chuyên môn nghiêm túc thực 

hiện./. 

Nơi nhận:     
-TT Đảng ủy (b/c);    
-TT HĐND xã (g/s);    

-Chủ tịch, PCT UBND xã (t/h); 

-Các ngành liên quan (t/h); 

- BTQ các thôn 

- Lưu vt.     

 

 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thanh Sơn 
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