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THÔNG BÁO

Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2022

Ngày 29 tháng 6 năm 2022, UBND xã Ninh Thân tổ chức hội nghị giao

ban 6 tháng đầu năm 2022. Tham dự hội nghị có Thường trực Đảng ủy, Thường

trực HĐND, Lãnh đạo UBND xã, UBMTTQVN xã, các đoàn thể và cán bộ,

công chức, người hoạt động không chuyên trách ở xã và thôn, đại diện Trạm Y

tế và các Trường học trên địa bàn xã. Sau khi nghe các cán bộ, công chức, người

hoạt động không chuyên trách xã, thôn và các đơn vị báo cáo tình hình thực hiện

nhiệm vụ; ông Nguyễn Tấn Duy, Chủ tịch UBND xã Ninh Thân kết luận và chỉ

đạo như sau:

1. Địa chính-nông nghiệp-xây dựng và môi trường

- Tiếp tục tham mưu tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn đúng quy

định, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm lấn chiếm, sử dụng sai mục đích và

xây dựng trái phép liên quan đến lĩnh vực đất đai trên địa bàn.

- Tiếp tục rà soát, hoàn thiện hồ sơ liên quan đến các hộ dân lấn chiếm đất

chợ Ninh Thân và có thông báo đề nghị khắc phục, trả lại hiện trạng ban đầu đối

với những diện tích lấn chiếm đất nghĩa địa, đất chợ. 

- Tham mưu đo đạc tổng thể diện tích đất chợ, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị

cấp giấy chứng nhận nếu đảm bảo điều kiện theo quy định.

- Rà soát, kiểm tra và tham mưu xử lý hệ thống các cống, mương thoát

nước cũng như tình hình rác thải gây ô nhiễm môi trường khu vực chợ Ninh

Thân. 

- Có hướng trao đổi với quản lý chợ thu phí thu gom rác thải hàng tháng

để trả cho người thu gom rác.

- Đăng ký làm việc với Phòng Kinh tế đề nghị hướng dẫn xây dựng

phương án chợ phù hợp trên địa bàn.

- Tập trung thông báo và hướng dẫn người dân thực hiện hồ sơ cấp giấy

chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu đạt chỉ tiêu giao; thực hiện xác minh

thông tin thửa đất, phiếu lấy ý kiến khu dân cư chặt chẽ, đúng quy định pháp

luật. Đặc biệt quan tâm tránh gây phiền hà, nhũng nhiễu cho Nhân dân khi liên

hệ giải quyết hồ sơ.

- Thực hiện tốt công tác giải quyết vụ việc tranh chấp đất đai trên địa bàn

xã đảm bảo đúng quy định.

- Tiếp tục xây dựng kế hoạch kiểm tra thường xuyên, phát hiện và xử lý

các trường hợp khai thác khoáng sản trên địa bàn.

- Đẩy nhanh việc lập hồ sơ và tiến độ xây dựng cơ bản những công trình

còn lại năm 2022.
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- Phối hợp với Trung tâm phát triển quỹ đất để đo đạc, thống kê, kiểm

đếm diện tích bị ảnh hưởng do dự án sông Tân Lâm, vận động Nhân dân bàn

giao mặt bằng để thi công trước mùa mưa. 

- Tham mưu kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chống thiên tai và tìm kiếm

cứu nạn.

- Khẩn trương hoàn thiện hợp đồng, hồ sơ quyết toán thực hiện chi trả cho

người thu gom rác.

- Phối hợp công chức Văn hóa-xã hội cung cấp thông tin 02 dự án: Dự án

xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía Đông và dự án đầu tư xây

dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột.

- Rà soát lại các kênh mương nạo vét chưa đảm bảo cũng như các kiến

nghị của cử tri liên quan đến các kênh mương bị hư hỏng để khắc phục, xử lý.

- Thực hiện xây dựng kế hoạch thực hiện các tiêu chí, lộ trình, dự kiến

nguồn kinh phí thực hiện nông thôn mới nâng cao.

- Tham mưu tiếp tục kiểm tra, tuyên truyền và xử lý nghiêm các hộ buôn

bán, kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn giao thông trên địa bàn, đặc biệt là

tại ngã 4 Đại Mỹ.

2. Tài chính-Kế toán

- Khẩn trương tham mưu tổ chức họp giao ban các ủy nhiệm thu, đôn đốc

công tác thu ngân sách trên địa bàn; đồng thời tìm ra nguyên nhân vì sao không

thu được của 02 thôn: Tân Phong, Đại Mỹ và có báo cáo cho UBND xã vào đầu

tháng 7/2022.

- Tham mưu thực hiện chi ngân sách xã đúng quy định, tiết kiệm.

- Thường xuyên nhắc nhở các ngành, đoàn thể thực hiện chi đảm bảo hoạt

động nhưng đồng thời thực hiện tiết kiệm chi.

3. Văn hóa-xã hội

3.1. Văn hóa-xã hội phụ trách Lao động-thương binh và xã hội

- Tham mưu tốt công tác giải quyết chế độ, chính sách cho các đối tượng.

- Tổ chức họp Hội đồng xét duyệt kịp thời đối với các trường hợp đề nghị

hưởng trợ cấp đảm bảo đúng đối tượng và tiến độ theo quy định.

3.2. Văn hóa-xã hội phụ trách Văn hóa-thông tin-TDTT

- Chủ trì và phối hợp với Địa chính-xây dựng thực hiện thông tin tuyên

truyền 02 dự án: Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc-Nam phía

Đông và dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn Ma Thuột

trên Trang thông tin điện tử xã và hệ thống Đài truyền thanh xã để cán bộ và

Nhân dân nắm bắt.

- Tham gia tốt các hoạt động Lễ hội ẩm thực Ninh Hòa.

- Thực hiện kiểm tra việc trang trí tại cơ quan UBND xã Ninh Thân và

các cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã đảm bảo đúng quy định.

4. Trạm Y tế
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- Tổ chức tốt việc khám chữa bệnh ban đầu cho Nhân dân, tham mưu các

biện pháp phòng, chống dịch bệnh ở người trên địa bàn xã như: dịch Covid-19,

dịch sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp…Thực hiện khoanh vùng xử lý ổ dịch; tuyên

truyền vận động toàn dân có biện pháp phòng, chống dịch bệnh.

- Tiếp tục thực hiện tốt kế hoạch tiêm vắc-xin ngừa Covid-19 đảm bảo

theo chỉ tiêu số lượng vắc-xin được phân bổ.

5. Các Trường học

- Phối hợp với gia đình học sinh quan tâm, tạo điều kiện cho các em tham

gia các lớp học bơi; kỹ năng phòng, chống đuối nước trong dịp hè.

- Thực hiện tuyên truyền, vận động gia đình học sinh đưa các em đi tiêm

phòng vắc-xin phòng ngừa Covid-19 đảm bảo trước ngày tựu trường. 

- Chuẩn bị tốt cơ sở vật chất cũng như đảm bảo môi trường để chuẩn bị

cho năm học mới 2022-2023.

6. Tư pháp-hộ tịch

- Phê bình công chức Tư pháp-hộ tịch đối với việc chưa tham mưu kiện

toàn Tổ phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp luật của xã theo nội dung kết luận

cuộc họp giao ban tháng 5/2022.

- Tham mưu các kế hoạch tuyên truyền pháp luật cho cán bộ, công chức

và Nhân dân trên địa bàn xã.

- Thực hiện tốt công tác quản lý hộ tịch; đặc biệt là thực hiện tốt việc xác

minh các thành viên trong hộ gia đình liên quan đến các nội dung thừa kế, tặng

cho…

7. Văn phòng-thống kê

7.1. Văn phòng-thống kê phụ trách Một cửa, tiếp dân

- Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt công tác cải cách hành chính; quán triệt

bộ phận một cửa thực hiện văn hóa ứng xử; đảm bảo hoạt động hiệu lực, hiệu

quả, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi nhất cho người dân thực hiện giải

quyết thủ tục hành chính, tránh gây phiền hà cho Nhân dân.

- Tổ chức giải quyết hồ sơ sớm và đúng hẹn, không để hồ sơ trễ hẹn xảy

ra.

- Rà soát lại trang thiết bị cũng như các hệ thống phần mềm phục vụ cho

bộ phận một cửa để đề nghị xử lý, khắc phục đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm

vụ CCHC.

7.2. Văn phòng-thống kê phụ trách Nội vụ

Tiếp tục rà soát công tác cán bộ; các chế độ chính sách tiền lương, chế độ

nghỉ việc đảm bảo kịp thời. Đặc biệt quan tâm đến 02 trường hợp người hoạt

động không chuyên trách ở thôn nghỉ việc chưa giải quyết được do thiếu các

quyết định bổ nhiệm.

8. Người làm công tác Đài truyền thanh xã
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- Thường xuyên tăng cường các bài viết, bài tuyên truyền, đặc biệt là công

tác phòng, chống dịch bệnh; các chủ trương lớn, dự án lớn; các bài viết liên quan

đến việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

- Thực hiện tuyên truyền Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc

Bắc-Nam phía Đông; dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Khánh Hòa-Buôn

Ma Thuột và dự án Kè bờ hữu sông Tân Lâm trên hệ thống Đài truyền thanh.

- Rà soát lại toàn bộ hệ thống các cụm loa trên địa bàn xã, đặc biệt là đối

với các cụm loa cử tri đề nghị di dời và báo cáo tham mưu UBND xã hướng giải

quyết.

9. Quân sự

- Tiếp tục bố trí lực lượng trực sẵn sàng chiến đấu vào các ngày lễ, ngày

kỷ niệm lớn trong năm.

- Tham mưu tốt các nội dung chuẩn bị kiểm tra liên quan đến ngành quân

sự; đồng thời tham mưu tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm

2023.

10. Công an

- Đảm bảo thường xuyên công tác tuần tra, kiểm tra, xử lý đảm bảo

ANTT trên địa bàn xã; đặc biệt giải quyết dứt điểm tệ nạn đánh bạc bằng hình

thức đá gà.

- Tuần tra, xử lý các vấn đề liên quan đến vận chuyển, khai thác khoáng

sản trên địa bàn xã.

- Tham mưu thực hiện sử dụng lực lượng công an xã bán chuyên trách

theo Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND của HĐND tỉnh.

- Thực hiện các chế độ chính sách liên quan đến Đội dân phòng ở thôn.

- Chú ý tác phong, lề lối làm làm việc, ứng xử hài hòa với công dân.

- Niêm yết công khai các thủ tục cũng như các khoản thu phí, lệ phí.

11. Các Trưởng thôn trên địa bàn xã

- Tiếp tục phê bình kiểm điểm đối với 02 thôn: Đại Mỹ, Tân Phong trong

công tác thu các khoản thu trên địa bàn (chưa thu phí thu gom rác thải).

- Đẩy nhanh tiến độ thu, nhất là thu phí vệ sinh môi trường.

- Tiếp tục kịp thời phát hiện báo cáo cho UBND xã các trường hợp khai

thác khoáng sản trái phép trên địa bàn thôn quản lý và cung cấp thông tin xây

dựng nhà ở cho đội thuế để thực hiện công tác thu thuế kịp thời.

- Tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện tốt công tác tiêm vắc-xin

ngừa Covid-19, cũng như công tác phòng chống dịch bệnh khác ở người và gia

súc, gia cầm.

12. Tất cả cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách xã

- Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã ban hành các Quyết định kiện toàn

các Ban chỉ đạo khi có sự thay đổi nhân sự và xây dựng các kế hoạch thực hiện

theo văn bản triển khai của cấp trên và ngành dọc.
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- Phát huy tốt vai trò tham mưu trên từng lĩnh vực phân công phụ trách.

- Thực hiện tốt việc học tập làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong

cách Hồ Chí Minh năm 2022 và giai đoạn 2022-2025. Đồng thời chống các biểu

hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống; phòng, chống các biểu

hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa của bản thân, gia đình và xã hội.

- Thực hiện nghiêm túc việc chấp hành nội quy, quy chế làm việc của cơ

quan; chống các biểu hiện quan liêu, tham nhũng, lãng phí.

- Thực hiện tốt các Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã; đặc biệt là các

kết luận thông qua kiểm tra, giám sát của HĐND xã và các cơ quan cấp trên.

- Rà soát, kiểm tra lại các trang thiết bị, máy móc phục vụ cho công việc

đã bị hỏng không còn sử dụng được hoặc cần phải nâng cấp và máy móc, trang

thiết bị còn hoạt động được nhưng không sử dụng báo cáo chi tiết gửi về UBND

xã (thông qua công chức Văn phòng-thống kê).

Trên đây là thông báo kết luận cuộc họp giao ban 6 tháng đầu năm 2022

của UBND xã Ninh Thân; đề nghị các tổ chức, cá nhân liên quan tổ chức thực

hiện./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:                                                                                            CHỦ TỊCH
- TT. Đảng ủy, TT. HĐND xã;                                        

- Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND xã;

- UBMTTQVN xã và các  đoàn thể;

- CB, CC, người HĐKCT xã;

- Trường học, trạm y tế;

- 6 thôn;

- Lưu: VT, TU.

       Nguyễn Tấn Duy
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