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THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp giao ban
ngày 18 tháng 01 năm 2021
Ngày 18 tháng 01 năm 2021 tại Hội trường UBND xã Bờ Ngoong, UBND
xã Bờ Ngoong tổ chức họp giao ban tuần. Tham dự có: TT Đảng ủy - TT HĐND
- TT UBND - UBMTTQ xã và toàn thể cán bộ chuyên trách, công chức, cán bộ
không chuyên trách của xã. Sau khi tiếp thu ý kiến của các đồng chí tham gia dự
tại hội nghị giao ban, đồng chí Lê Duy Khương – Chủ tịch UBND xã kết luận
một số nội dung sau:
1. Công chức Địa chính – Nông nghiệp:
- Tiếp tục tham mưu, phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện
theo dõi hướng dẫn nhân dân thực hiện việc chăm sóc cây trồng Ngô sinh khối
tại làng Amo.
- Rà soát, tổng hợp, báo cáo việc thực hiện tái canh cây cà phê năm 2021.
- Theo dõi dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.
2. Quản lý đất đai, tài nguyên khoáng sản:
- Công chức Địa chính – Xây dựng tham mưu làm tốt công tác quản lý đất
đai, tài nguyên khoáng sản, kiện toàn lại đoàn kiểm tra khai thác khoáng sản.
- Kiểm tra công tác khoáng sản, các trang trại trồng cây dược liệu, điện
năng lượng mặt trời tại thôn Tân Tiến, Thoong Nha.
- Giải quyết tốt việc cấp mới, cấp đổi, cấp lại GCNQSD đất cho người dân.
Quản lý việc mua, bán, sang nhượng đất đai, không để người dân mua bán, sang
nhượng đất đai trái phép.
3. Tài chính – Kế toán:
- Tham mưu giao chỉ tiêu thu-chi ngân sách cho các ban ngành để ban
hành.
- Chuẩn bị kinh phí tham hỏi các đối tượng chính sách trong dịp Tết Tân
Sửu.
- Phối hợp với Văn phòng tổ chức tất niên ngày 29/01/2021.
4. Văn hóa xã hội:
- Tham mưu tốt công tác chuẩn bị tổ chức Đại hội thể dục thể thao xã năm 2021.
Chuẩn bị nội dung làm việc với đoàn kiểm tra về chuẩn bị Đại hội thể dục thể thao.
- Tham mưu công tác tuyên truyền băng rôn, khẩu hiệu Đại hội Đảng, Tết
Nguyên đán Tân Sửu 2021.
- Đài truyền thanh xã: thực hiện tốt việc thu, phát thanh.
5. Thương binh xã hội:
- Giải quyết tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng.

- Tham mưu tổng hợp danh sách các đối tượng được nhận quà Tết của Chủ
tịch nước, tỉnh, huyện.
- Rà soát các hộ thiếu đói trong dịp Tết.
- Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã Nghị Quyết lãnh đạo công tác giảm
nghèo năm 2021
- Hoàn thiện hồ sơ nghèo, cận nghèo năm 2020. Tham mưu kế hoạch giảm
nghèo năm 2021. Nộp hồ sơ nghiệm thu phiếu điều tra rà soát hộ nghèo.
6. Công tác quốc phòng:
- Tham mưu kế hoạch trực bảo vệ trụ sở và thôn, làng trong dịp Tết. Tham
mưu xử lý các đối tượng trốn khám NVQS.
- Xây dựng kế hoạch họp HĐNVQS phân công nhiệm vụ cho các thành
viên tổ chức gặp mặt thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021.
- Công tác phối hợp BCHQS với Công an xã theo quy định.
7. Công an:
- Tham mưu xây dựng kế hoạch tổ chức phát động quần chúng tại làng Pa
Pết tối thứ 6 ngày 22/01/2021.
- Làm tốt công tác tham mưu đảm bảo ANCT-TTXH trên địa bàn; quản lý
tốt công tác tạm trú, tạm vắng; xử lý các trường hợp vi phạm hành chính, các tệ
nạn xã hội. Tăng cường tuần tra kiểm soát ATGT.
- Tham mưu cho Đảng ủy ra Nghị Quyết về ANCT.
8. Một cửa, cải cách hành chính: Kiểm tra, rà soát những tồn tại, hạn chế
công tác CCHC năm 2020 để khắc phục. Làm tốt công tác giải quyết đơn thư,
khiếu nại, tố cáo.
9. Quản lý tôn giáo: tham mưu quản lý tốt hoạt động tôn giáo trên địa bàn.
10. Giao Văn phòng – Thống kê: tổng hợp các ý kiến tham gia và chỉ đạo
của các đồng chí lãnh đạo, ý kiến phát biểu chỉ đạo của Bí thư Đảng ủy. Hoàn
chỉnh nội dung kết luận của chủ trì hội nghị để thông báo kết luận sau cuộc họp.
- Hoàn chỉnh báo cáo 5 tiêu chí xây dựng NTM nâng cao của xã, 5 tiêu chí
xây dựng làng NTM Thoong Nha, hoàn thành trong tuần báo cáo BCĐ huyện.
- Tham mưu tổng hợp báo cáo tháng 01 để họp giao ban ngày 20/01/2021.
- Tham mưu xây dựng kế hoạch giao chỉ tiêu kinh tế - xã hội cho các thôn,
làng vào ngày 20/01/2021.
- Tổng hợp báo cáo hàng tuần của các ngành để triển khai họp giao ban
sáng thứ 2.
- Đôn đốc các ngành báo cáo, theo dõi đánh giá việc tổng hợp để có cơ sở
đánh giá cán bộ, công chức cuối năm.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- CT, PCT. UBND xã;
- Cán bộ CT,CC xã;
- Lưu: VT, VP.
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