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THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND xã 

tại cuộc họp UBND ngày 28/4/2023

Ngày 28/4/2023, UBND xã Phượng Kỳ tổ chức cuộc họp báo cáo tình 
hình thực hiện các nhiệm vụ phát triển KT-XH tháng 4 và triển khai nhiệm vụ 
tháng 5 năm 2023. Ông Tấn Văn Duẩn, Chủ tịch UBND xã chủ trì cuộc họp.

Tham dự cuộc họp có Thường vụ Đảng ủy xã, Thường trực HĐND xã, 
Lãnh đạo UBND xã, ủy viên UBND xã, Trưởng các ngành, đoàn thể xã, công 
chức thuộc UBND xã, Bí thư các chi bộ - Trưởng các thôn, Hiệu trưởng các nhà 
trường, Trạm Trưởng trạm Y tế, Giám đốc HTX Dịch vụ NN, Phó Ban chăn 
nuôi thú y và Trưởng Đài Truyền thanh xã.

Sau khi nghe Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ và các thành phần 
tham dự thảo luận, Chủ tịch UBND kết luận một số nội dung sau:

1. Lĩnh vực Địa chính - Nông nghiệp - Xây dựng và Môi trường

Hợp tác xã chủ động điều tiết nước chăm sóc lúa chiêm xuân, tổ chức và 
tuyên truyền nhân dân đánh bắt chuột. Thành lập Ban chỉ huy PCTT&TKCN 
năm 2023; xây dựng và triển khai kế hoạch PCTT&TKCN năm 2023. Rà soát 
lực lượng Tiểu ban chỉ huy PCTT& TKCN các thôn. Ban thú y tổ chức tiêm 
phòng vụ xuân cho đàn gia súc, gia cầm.

Tiếp tục làm tốt công tác quản lý đất đai trên địa bàn, phát hiện và xử lý 
kịp thời các vi phạm sử dụng đất. Tiếp tục giám sát các vi phạm đã được lập 
biên bản (hộ ông Bách, hộ ông Cần xóm Cự Đà). Tiếp tục báo cáo UBND huyện 
về trường hợp gây ảnh hưởng đến VSMT đối với hộ ông Bốn. Lập tờ trình đề  
nghị UBND huyện cho đấu giá 05 lô đất ở tại Khu dân cư mới. Tiếp tục phối 
hợp với đơn vị thi công tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc thi công đoạn 
đường 396 trên địa bàn xã.

Tiếp tục tuyên truyền nhân dân sửa chữa, nâng cấp các tuyến đường thôn, 
xóm, đường ra đồng đã xuống cấp đảm bảo theo tiêu chí NTM nâng cao. Giám 
sát thi công 02 đoạn đường đang triển khai tại thôn Như Lâm, thôn Tân Hợp. 
Hoàn thiện hồ sơ 02 sản phẩm Ocop theo hướng dẫn.



2. Lĩnh vực Tài chính - Kế toán

Tổ chức thu hoa lợi công sản đối với các hộ được giao thầu còn lại trong 
tháng 5. Hoàn thiện hồ sơ xây dựng hạ tầng một số công trình của điạ phương. 
Rà soát các đối tượng F1 được hỗ trợ theo Nghị quyết 68 của Chính phủ.

3. Lĩnh vực Y tế, Văn hóa - Xã hội và Giáo dục

Tích cực tuyên truyền công tác phòng, chống dịch, công tác chăm sóc sức 
khoẻ ban đầu cho nhân dân, kịp thời phát hiện, cách ly đối với các đối tượng F0. 
Tổ chức tiêm phòng vác xin theo chỉ đạo. Xây dựng kế hoạch tháng hàng động 
vệ sinh an toàn thực phẩm từ 15/4 đến 15/5/2023, tổ chức kiểm tra các cửa hàng 
sản xuất và kinh doanh thực phẩm.

Hoàn thiện hồ sơ cho các đối tượng người khuyết tật theo quy định; hoàn 
thiện phần mềm chi trả phụ cấp cho NCC bằng tài khoản. Rà soát các trường 
hợp lao động Hàn Quốc đã hết hợp đồng chưa về nước báo cáo UBND huyện. 

Kịp thời đăng tải các thông tin trên Trang TTĐT, tuyên truyền công tác 
cải cách hành chính, cắt kẻ băng rôn, khẩu hiệu phục vụ nhiệm vụ chính trị địa 
phương, tuyên truyền nhân dân cài đặt VneiD. Tuyên truyền ngày Lễ 30/4-01/5. 
Tuyên truyền nhân dân tham gia BHYT, BHXH đối với độ tuổi lao động.

Các trường hoàn thiện chương trình và tổng kết năm học, tiếp tục tuyên 
truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; hoàn thiện hồ sơ đánh giá 
cuối năm và bảo đảm cơ sở vật chất trong thời gian nghỉ lễ 30/4 - 01/5. 

4. Lĩnh vực Văn phòng - Thống kê và Tư pháp - Hộ tịch

Thực hiện rà soát, niêm yết công khai các TTHC cấp xã. Rà soát, báo cáo 
tình hình tôn giáo dịp lễ phục sinh trên đại bàn. Thực hiện tốt công tác cải cách 
hành chính, hỗ trợ giải quyết TTHC trên dịch vụ công mức độ 3, 4 và số hóa hồ 
sơ đảm bảo chỉ tiêu giao.

Đối chiếu dữ liệu hộ tịch, hướng dẫn công dân thay đổi, bổ sung hộ tịch 
theo quy định.

5. Lĩnh vực Công an - Quân sự

Tiếp tục thực hiện các nội dung theo Đề án 06 về dữ liệu định danh điện 
tử. Xây dựng kế hoạch  đảm bảo ANTT trong dịp lễ 30/4 - 01/5.

Tiếp tục rà soát, bổ sung lực lượng PCTT và TKCN năm 2023. Hoàn 
thiện hồ sơ  phục vụ công tác thanh tra về quân sự.

6. Đài truyền thanh xã

Đảm bảo cơ sở vật chất trang thiết bị loa máy, duy trì tiếp âm đài phát 
thanh huyện và kịp thời truyền tải thông tin nhiệm vụ chính trị địa phương.



7. Trưởng các thôn

Phối hợp quản lý chặt chẽ công tác quản lý đất đai, kịp thời phát hiện, 
ngăn chặn và báo cáo các vi phạm về sử dụng đất để xử lý kịp thời, không để 
phát sinh trường hợp mới. Kiện toàn lực lượng Tiểu ban PCTT&TKCN, tổ chức 
lấy đất dự phòng tại các cống dưới đê.   

8. Đề nghị các ngành, đoàn thể tiếp tục chăm sóc tuyến đường hoa của xã, 
các thôn, bồn hoa cổng chào của xã. Tiếp nhận phản ánh kịp thời cử cử tri về 
UBND xã kịp thời ngăn chặn các vi phạm mới phát sinh. Hội NCT xây dựng kế 
hoạch ủng hộ quỹ người cao tuổi, phát động trong tháng 5, đối với cán bộ, công 
chức, viên chức 100.000 đồng/người và nhân dân 10.000 đồng/người trở lên.  

Trên đây là Thông báo ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã 
tại cuộc họp UBND ngày 28/4/2023, UBND xã tổng hợp, thông báo để công 
chức chuyên môn, các ngành phối hợp và các bộ phận có liên quan theo dõi, 
nắm bắt và thực hiện./.

Nơi nhận:
- TV. Đảng ủy - TT. HĐND;
- Lãnh đạo và các ủy viên UBND;
- Công chức thuộc UBND;
- MTTQ và Trưởng các ngành;
- Trang thông tin điện tử xã;
- Lưu: Vp.

CHỦ TỊCH

Tấn Văn Duẩn
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