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ỦY BAN NHÂN DÂN

XÃ HƯNG ĐẠO

Số:  118  /TB-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hưng Đạo, ngày 9 tháng 11 năm 2022

THÔNG BÁO
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Tiến,
tại phiên họp UBND xã thường kỳ tháng 11 năm 2022

Ngày 9 tháng 11 năm 2022, UBND xã họp phiên thường kỳ tháng 11 năm 
2022, Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Tiến chủ trì. Tham dự phiên họp có đồng chí 
Trần Văn Năm, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã; đồng chí Phạm Anh Thứ, Phó 
Bí thư thường trực Đảng ủy xã; Đồng chí Nguyễn Xuân Tuyên, Chủ tịch Mặt trận tổ 
quốc xã; đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân xã; đồng 
chí Nguyễn Xuân Liễu, Phó Chủ tịch UBND xã; đồng chí Phạm Văn Tính, Chủ tịch 
Hội nông dân xã; bà Nguyễn Thị Tám, Chủ tịch Hội phụ nữ xã; đồng chí Nguyễn Văn 
Huy, Bí thư Đoàn thanh niên xã; đồng chí Phạm Văn Tuấn, Chủ tịch Hội Cựu chiến 
binh; đồng chí Phạm Đăng Khoa, Ủy viên UBND, Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân 
sự xã; đồng chí Nguyễn Khắc Lanh, Ủy viên UBND, trưởng công an xã và toàn thể 
công chức và nhân viên hợp đồng lao động của UBND xã; các đồng chí là Trưởng các 
ngành, cơ quan, đơn vị trên địa bàn xã; các đồng chí Trưởng thôn, Phó Trưởng thôn 
các thôn trong xã.

Tại cuộc họp, sau khi nghe đồng chí Phạm Văn Tiến Chủ tịch UBND xã 
đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và 
nhiệm vụ trong tâm tháng 11; trên cơ sở tiếp thu ý kiến tham gia thảo luận của các 
đại biểu dự họp và ý kiến phát biểu chỉ đạo của đồng chí Trần Văn Năm, Bí thư 
Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã, Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Tiến, kết luận:

I. Về kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tháng 10:
Cơ bản thống nhất với các nội dung trong báo cáo đánh giá về kết quả thực 

hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội trong tháng đã thông qua trình tại phiên 
họp. Trên cơ sở ý kiến tham gia thảo luận của các đại biểu dự họp, giao đồng chí 
Đinh Thị Hòa, Công chức Văn phòng - Thống kê xã có trách nhiệm tiếp thu bổ 
sung, chỉnh sửa hoàn thiện báo cáo và ban hành theo quy định.

II. Về nhiệm vụ trọng tâm tháng 11:
Bên cạnh việc tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp đã nêu 

trong báo cáo tháng trình tại phiên họp, yêu cầu cán bộ, công chức và nhân viên 
hợp đồng lao động của UBND xã, trưởng các ban, cơ quan, đơn vị và lãnh đạo các 
thôn trong xã tập trung triển khai thực hiện tốt và có hiệu quả các nhiệm vụ trọng 
tâm sau:

1. Cải cách thủ tục hành chính:
- Yêu cầu cán bộ công chức, viên chức ủy ban nhân dân thực hiện nghiêm 

nội dung qui chế phân công, Nội qui của ủy` ban nhân dân xã.
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- Bộ phận một cửa xã tập trung cao độ trong việc giải quyết TTHC dịch vụ 
công mức độ 3,4, thực hiện chứng thực điện tử và số hóa hồ sơ theo quy định.

- Khắc phục những tồn tại, thiếu sót trong thực hiện CCTTHC do Đoàn kiểm 
tra chỉ ra như: Tất cả cán bộ, công chức khi thực hiện các văn bản đi đều phải được 
gửi qua hòm thư công vụ sử dụng tài khoản Hmail và tất cả các văn bản khi trình 
ký đều phải được ký số đồng thời gửi đồng chí Hòa cán bộ Văn phòng Thống kê 
theo qui định để tăng tỷ lệ sử dụng và chuyển đến đồng chí Trường phụ trách Văn 
hóa để upload các tin bài, văn bản lên trang điện tử của xã nhằm mục đích công 
khai các thủ tục....

2. Về nông nghiệp:
- Tập trung chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân thu hoạch lúa mùa và trồng, thu hoạch 

cây rau vụ đông.
- Tiếp tục tập trung tuyên truyền, vận động Nhân dân mở rộng diện tích gieo 

trồng cây vụ Đông, tập trung vào các cây trồng còn trong khung thời vụ, đặc biệt là 
rau các loại,…; HTX dịch vụ nông nghiệp xã chủ động phối hợp với các thôn thực 
hiện tốt công tác tưới tiêu, tạo điều kiện đề các hộ nông dân sản xuất vụ đông được 
thuận lợi nhất.

- Tập trung tổ chức thực hiện kế hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất theo các 
bước:

+ Về công tác tuyên truyền: Giao Đài truyền thanh xã tuyên truyền về kế 
hoạch diệt chuột bảo vệ sản xuất và HTX dịch vụ Nông nghiệp; 

+ Phát động toàn thể cán bộ, đảng viên và Nhân dân trong xã ra quân diệt 
chuột, góp phần bảo vệ sản xuất, đời sống dân sinh trên địa bàn xã.

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch sản xuất vụ Chiêm Xuân năm 2022-2023 
đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch huyện giao.

- Tiếp tục tăng cường truyên truyền, chỉ đạo công tác phòng chống dịch 
bệnh cho đàn gia súc, gia cầm vụ thu trong thời điểm giao mùa; tuyên truyền 
hưởng ứng Tháng hành động vệ sinh, tiêu độc, khử trùng. 

3. Công tác địa chính – xây dựng và môi trường:
a. Công tác quản lý đất đai:
- Tiếp tục tăng cường duy trì phối hợp với các ngành chức năng, trưởng 

thôn, khu dân cư tại 3 thôn trong công tác kiểm tra, phát hiện, không để xảy ra vi 
phạm pháp luật về đất đai, kiên quyết xử lý đối với các vụ việc vi phạm phát sinh 
mới (Tham mưu giải quyết vi phạm đất đai đối với ông Thuyên, ông Thủ, bà Thái 
thôn Lạc Dục và các hộ vi phạm xây dựng xây dựng mộ cải táng lấn chiếm đất 
hành lang kênh T3 thôn Xuân Nẻo). 

- Tiếp tục tập trung thực hiện kết luận sau thanh tra từ năm 2019-2021.
Giao đồng chí Nguyễn Xuân Liễu chỉ đạo chuyên môn tổng hợp, phân dạng 

từng nội dung trong kết luận thanh tra, để tham mưu giải quyết từng nội dung theo 
qui định, trước hết tập trung giải quyết:

+ Xây dựng lịch làm việc với ông Sơn trong việc vi phạm trong việc xây 
dựng công trình nhà xưởng.
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+ Xây dựng lịch làm việc với Hưng Loan: Về vi phạm liên quan đến quản lý 
Chợ Mũ và Chợ Xuân Nẻo.

- Đôn đốc các hộ vi phạm đã có Quyết định xử phạt vi phạm hành chính của 
Chủ tịch UBND huyện thực hiện việc nộp phạt theo qui định.

- Tập trung giải quyết đơn thư mới phát sinh và đơn thư còn tồn đọng liên 
quan đến đất đai.

- Tiếp tục thực hiện việc rà soát quĩ đất công ích trong diện 5% của xã đến 
từng thôn, qua đó đối chiếu với hợp đồng trước đây xã đã ký kết. Ngoài ra rà lại 
quĩ đất ngoài 5% nhà nước giao cho xã quản lý trong và ngoài khu dân cư. Giao 
đồng chí Trần Xuân Bình có trách nhiệm phối hợp với trưởng các thôn để tiến 
hành rà soát, lập danh mục vị trí, trích lục cụ thể, loại đất, diện tích....

 - Thường xuyên cập nhật đăng ký biến động đất đai trên địa bàn xã; Phối 
hợp với cơ quan Văn phòng ĐKQSD đất để thực hiện các thủ tục biến động đất đai 
cho nhân dân đảm bảo thời gian, pháp lý theo qui định.

- Phối hợp với phòng KTHT, phòng TN&MT, phòng TCKH để lập trình phê 
duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết trụ sở UBND xã để triển khai thực hiện đầu tư. 
Đồng thời tham mưu đề xuất chủ trương đầu tư trình HĐND phê duyệt.

b. Công tác Môi trường:
Đề nghị Hội nông dân quan tâm tham mưu cho UBND xã chỉ đạo các thôn 

khu dân cư đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền các hoạt động về bảo vệ môi 
trường, đồng thời vận động các hộ dân ra quân dọn vệ sinh môi trường đường, 
dòng chảy, cống rãnh thoát nước trong khu dân cư, thu gom và xử lý rác thải của 
các hộ dân đưa về bãi rác theo qui định.

4. Công tác giao thông - thủy lợi:
* Về giao thông:
-  Tiếp tục công tác tuyên truyền đến hộ gia đình gia đình ông Thiền chưa 

nhất trí đến việc hiến đất liên quan đến công tác GPMB đoạn  từ Bảng tin đến Cầu 
Đòng thôn Xuân Nẻo.

- Phối hợp với đơn vị tư vấn thiết kế, phòng KTHT huyện thực hiện các 
bước để thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Bé (đoạn từ đường tỉnh 391 đến cổng 
làng thôn Xuân Nẻo) để được thẩm định theo kế hoạch.

- Tăng cường kiểm tra phát hiện các vi phạm lấn chiếm hành lang giao thông 
làm quán trên đường tỉnh lộ 391.

* Về thủy lợi:
- Phối hợp với Xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi huyện nạo vét kênh 

T4 theo kế hoạch đề ra.
- Tăng cường công tác tuyên truyền, quản lý đối với các công trình thủy lợi, 

không để phát sinh vi phạm về lấn chiếm hành lang, dòng chảy các công trình thủy 
lợi trên địa bàn xã.

5. Công tác tài chính - kế toán:
         - Tiếp tục chi lương, chi bảo hiểm, chi thường xuyên theo quy định.

- Kiểm soát chặt chẽ việc thu, chi ngân sách đảm bảo đúng chế độ quy định; 
rà soát, chỉnh sửa, bổ sung nội dung quy chế chi tiêu nội bộ của cơ quan cho phù 
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hợp, đảm bảo cho việc quản lý, sử dụng ngân sách được chặt chẽ, thuận lợi, đúng 
quy định.

- Triển khai thu quỹ đất công điền.
- Đôn đốc các ban ngành đoàn thể triển khai kế hoạch tổng kết và dự trù 

kinh phí tổng kết.
- Xây dựng dự toán ngân sách năm 2023.
6. Công tác văn hóa xã hội:
* Về lĩnh vực giáo dục và đào tạo:
Các Nhà trường trên địa bàn xã tiếp tục thực hiện tốt công tác giảng dạy, học 

tập và các hoạt động khác trong Nhà trường; xây dựng kế hoạch tổ chức kỷ niệm 
40 năm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11 đảm bảo ý nghĩa, trang trọng, tiết kiệm 
theo tinh thần chỉ đạo của UBND huyện và Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện.

Giao Công chức Văn phòng - Thống kê xã tham mưu cho UBND xã xây 
dựng kế hoạch tổ chức, Giấy mời dự lễ kỷ niệm 40 năm năm ngày Nhà giáo Việt 
Nam (20/11).

* Về lĩnh vực y tế- Dân số KHHGĐ:
- Lĩnh vực y tế:
+ Tiếp tục duy trì công tác thường trực thăm khám sức khỏe cho nhân dân, 

cấp phát thuốc cho các đối tượng thuộc diện có thẻ BHXH, tổ chức tiêm vacxin 
cho các đối tượng theo kế hoạch của huyện.

+ Tiếp tục tăng cường tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh trong thời điểm 
giao mùa nhất là dịch bệnh sốt sốt huyết theo chỉ đạo của tỉnh, huyện, đặc biệt là 
việc tuyên truyền vận động các hộ dân thường xuyên duy trì loại bỏ nơi sinh sản 
của muỗi, diệt loăng quăng, bọ gậy theo Công văn số 107/UBND-VP ngày 
22/9/2022 “V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh sốt sốt huyết và các 
dịch bệnh truyền nhiễm khác” (giao trạm trưởng trạm y tế phối hợp đài truyền 
thanh viết tin bài) và triển khai kế hoạch Kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh 
trên địa bàn xã Hưng Đạo giai đoạn 2022-2025 và tầm nhìn đến năm 2030.

* Về lĩnh vực văn hóa thông tin, truyền thanh:
- Tham mưu Văn bản chỉ đạo về công tác truy cập thông tin trên trang điện tử 

của xã đến các nhà trường, ban ngành đoàn thể để tăng lượng truy cập; tham mưu 
danh sách để phối hợp với phòng Văn hóa thông tin huyện tập huấn cho các ban, 
ngành, đoàn thể, các chi hội, nhà trường về thực hiện cải cách thủ tục hành chính cấp 
độ 3, 4.

- Tiếp tục tập trung tuyên truyền về các nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện 
trong tháng, nhất là về công tác diệt chuột, làm thủy lợi đông xuân; ngăn chặn, xử lý 
vi phạm về đất đai, rà soát hộ nghèo, cận nghèo; công tác tuyển chọn và gọi công dân 
nhập ngũ năm 2023.

- Tiếp tục tuyên truyền các ngày lễ lớn dân tộc và nhiệm vụ chính trị của địa 
phương như: Ngày pháp luật việt nam (9/11); ngày thành lập MTTQ Việt Nam 
(18/11); ngày thành lập hội chữ thập đỏ (23/11); Chào mừng 76 năm ngày thành 
lập chi bộ đảng cộng sản đầu tiên xã Hưng Đạo (21/11/1946-21/11/2021).

- Tiếp tục tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 theo các 
văn bản của cấp trên, tuyên truyền vệ sinh đường làng, ngõ, xóm xanh sạch đẹp.
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- Đài truyền thanh xã tăng cường thời lượng phát sóng chủ động phối hợp 
với cán bộ công chức viên chức phụ trách các lĩnh vực, trưởng các ban, ngành đơn 
vị chủ động viết tin bài, tuyên truyền trong triển khai thực hiện các nhiệm vụ 
PTKTXH của xã, tạo sự đồng tình ủng hộ của nhân dân, chung sức thực hiện; 
Thường xuyên phối hợp với trưởng thôn, kịp thời kiểm tra, xử lý sửa chữa hệ 
thống loa, đài truyền thành của xã nếu có sự cố để đảm bảo cho công tác tuyên 
truyền của xã được thông suốt.

* Lĩnh vực Lao động - Thương binh và Xã hội:
- Tiếp tục tập trung cao cho công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ làm 

nông nghiệp, ngư nghiệp có mức sống trung bình năm 2022 trên địa bàn xã; tổ 
chức thông báo, niêm yết công khai kết quả sơ bộ và thẩm tra kết quả rà soát tại 
các thôn, nhất là các thôn có tỷ lệ hộ nghèo còn cao.

- Thực hiện thông báo và niêm yết công khai kết quả đánh giá mức độ 
khuyết tật cho các trường hợp trên địa bàn theo qui định; sau thời gian niêm yết 
hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền xét quyết định cho các trường hợp đủ 
điều kiện được hưởng chế độ bảo chợ xã hội theo qui định.

- Xác định mức độ khuyết tật cho những trường hợp có đơn đề nghị. 
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và nộp hồ sơ mai táng phí cho người có công 

(mai táng phí, hồ sơ thờ cúng liệt sỹ) còn tồn đọng.
7. Công tác an ninh – quốc phòng:
* Về An Ninh:

         - Duy trì việc thường trực đảm bảo an ninh, trật tự, giữ vững ổn định tình 
hình Nhân dân; Thường xuyên tuần tra, kiểm tra công khai, đột xuất các cơ sở kinh 
doanh, nhà trọ, hàng quán... trong địa bàn xã, tuyên truyền đảm bảo ANTT và tạm 
trú trên địa bàn xã.
       - Rà soát số CMTND 9 số nhập vào phần mềm dữ liệu dân cư, rà soát làm 
CCCD gắn chíp và định danh điện tử cho nhân dân trong xã, làm đề án 06 của 
chính phủ về chuyển đổi số quốc gia.
       - Làm CCCD và định danh điện tử cho công dân trong địa bàn xã.

- Chuẩn bị cơ sở vật chất, trang thiết bị cấp đăng ký xe mô tô, xe gắn máy và 
xe máy điện tại xã từ ngày 01/10/2022.
       - Kết hợp với hội phụ nữ, Đoàn thanh niên xã phát bài tuyên truyền, ký giao 
nhận đến các hộ dân trong xã để phòng ngừa tội phạm lợi dụng mạng xã hội để 
phạm tội.

- Chủ động xây dựng kế hoạch ra quân xử lý nghiêm các trường hợp tái lấn 
chiếm hành lang ATGT khu đường 391.

* Về Quân sự - Quốc phòng địa phương:
 - Tiếp tục phối hợp cùng Công an xã giữ gìn ANTT- TTATXH trên địa bàn xã; 

- Làm tốt công tác chuẩn bị cho thực hiện các quy trình tuyển chọn và gọi 
công dân nhập ngũ năm 2023. Chuẩn bị tốt nhất các điều kiện đảm bảo cho công tác 
khám sơ tuyển sức khỏe nghĩa vụ quân sự vào ngày 11/11/2022 theo đúng Kế 
hoạch chỉ đạo của Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện đạt kết quả cao.

 - Tiếp tục di chuyển nghĩa vụ quân sự cho các nam công dân trúng tuyển vào 
các trường Cao đẳng, Đại học năm 2022.
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8. Về tiếp dân, giải quyết đơn thư: 
- Duy trì việc thường trực tiếp công dân theo quy định; tập trung giải quyết 

các đơn thư còn tồn đọng và đơn thư mới phát sinh.
- Giao Công chức Địa chính – Xây dựng hoàn thiện báo cáo giải quyết đơn 

thư liên quan đến lĩnh vực đất đai và Môi trường theo đúng thời gian qui định.
- Giao Công chức Văn phòng - Thống kê xã hoàn thiện báo cáo kết quả tiếp 

dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân báo cáo UBND huyện theo 
quy định.

9. Về công tác tư pháp – hộ tịch:
- Giao đồng chí Tư pháp hộ tịch có trách nhiệm kiểm tra thông tin trên giấy tờ 

hộ tịch được cấp, nhằm hạn chế sai sót thấp nhất xảy ra, nhất là công nghệ thông 
tin được ứng dụng trong đăng ký hộ tịch theo phần mềm của Bộ Tư pháp.

- Công tác chứng thực, chứng nhận các giấy tờ có liên quan đến Giấy khai 
sinh, hộ tịch phải chặt chẽ, đúng luật, tránh sai sót dẫn đến tranh chấp khiếu kiện 
xảy ra.

- Thường xuyên phối hợp với phòng Tư pháp huyện để trao dồi công tác 
chuyên môn để tham mưu cho UBND xã trong đăng ký và quản lý hộ tịch.

10. Văn phòng Thống kế:
Thực hiện lịch trực tiếp công dân theo quy định. Đồng thời thực hiện các báo 

cáo chuyên ngành theo yêu cầu của cấp trên và các công việc khác do UBND xã 
giao. Văn phòng xây dựng báo cáo kết quả thưc hiện nhiệm vụ  phát triển kinh tế - 
xã hội để phục vụ cho họp hội đồng nhân dân.

* Đề nghị Ban thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ xã, MTTQ và 
các đoàn thể nhân dân của xã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp và giúp đỡ 
UBND xã triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ nêu trên.

* Trưởng, phó các thôn thực hiện nhiệm vụ cụ thể thường xuyên của thôn và 
phối hợp với UBND xã trong thực hiện các nhiệm vụ nêu trên.

Trên đây là ý kiến kết luận và chỉ đạo của Chủ tịch UBND xã Phạm Văn Tiến 
tại cuộc họp ngày 9 tháng 11 năm 2022, UBND xã thông báo để các cán bộ, công 
chức và nhân viên hợp đồng lao động của UBND xã, trưởng các ban, cơ quan, đơn 
vị và lãnh đạo các thôn trong xã biết, tổ chức thực hiện./.

Nơi nhận:
- BCH Đảng bộ xã khóa XXIV;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Ủy viên UBND xã;
- MTTQ và các Đoàn thể nhân dân cấp xã;
- Cán bộ, công chức và nhân viên hợp đồng lao động của 
UBND xã;
- Thủ trưởng các ban, ngành, đơn vị và lãnh đạo các thôn 
trong xã;
- Trưởng, Phó Trưởng đài Truyền thanh xã;
- Lưu: VP.

CHỦ TỊCH

Phạm Văn Tiến

(Để báo cáo).
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