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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp thành viên ủy ban nhân
dân xã Bờ Ngoong ngày 10 tháng 9 năm 2021
Ngày 10 tháng 9 năm 2021 tại trụ sở UBND xã Bờ Ngoong, UBND xã Bờ
Ngoong tổ chức họp thành viên ủy ban. Tham dự có: Chủ tịch, PCT UBND xã,
trưởng công an xã; chỉ huy trưởng BCHQS xã; Văn phòng thống kê xã;
Sau khi tiếp thu ý kiến của các đồng chí tham gia dự tại cuộc họp thành viên
ủy ban, đồng chí Lê Duy Khương – Chủ tịch UBND xã kết luận một số nội dung
sau:
1. Giao đồng chí Nguyễn Văn Trà – Phó Chủ tịch UBND xã: Tiếp tục điều
hành, chỉ đạo thực hiện các lĩnh vực phụ trách đảm bảo đúng thời gian, quy định.
2. Công tác quốc phòng:
Tham mưu cho HĐNVQS xã tổ chức sơ tuyển sức khỏe công dân SSNN năm
2022 trước ngày 25/9/2021.
Phối hợp với Công an xã theo nghị định 03 của chính phủ theo quy định.
Chủ trì phối hợp CA xã, công chức ĐC-XD xã xây dựng kịch bản phương án
các điểm chốt chặn Covid-19 trên địa bàn xã khi có dịch bệnh diễn ra (số lượng,
thành phần chốt chặn…).
Xây dựng, kiện toàn lại kế hoạch phòng chống thiên tai năm 2021.
Hoàn chỉnh thủ tục, hồ sơ quy hoạch cán bộ Ban CHQS xã giai đoạn 20212025 theo kết luận của Đảng ủy.
Tham mưu ĐU, UBND xã xây dựng kế hoạch đảm bảo chế độ, chính sách
cho LLDQ xã giai đoạn 2021-2025.
3. Công an:
Tiếp tục công tác tham mưu đảm bảo ANCT-TTXH, ATGT 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.
Nắm chắc số lượng công dân đi làm ăn xa, đã trở về và dự định về địa phương.
Tham mưu xử lý các trường hợp vi phạm quy định phòng, chống Covid-19.
Theo dõi giám sát việc cách ly y tế tại nhà.
Tổ chức trực 24/24 tại trụ sở cơ quan.
Chỉ đạo tổ tự quản ATGT tuần tra kiểm soát địa bàn.
Tham mưu cho Đảng ủy, UBND xã triển khai lắp đặt hệ thống camera an ninh
tại UBND xã.

Xây dựng kế hoạch và thực hiện tuần tra kiểm soát trên 10 thôn làng vào ban
đêm nhằm đảm bảo trật tự an toàn xã hội, gọi hỏi răn đe các loại đối tượng nhất là
đối tượng có tiền án tiền sự về trộm cắp tài sản và liên quan đến ma túy.
4. Giao Văn phòng – Thống kê:
Tổng hợp các ý kiến tham gia và chỉ đạo của các đồng chí Chủ tịch UBND
xã. Hoàn chỉnh nội dung kết luận của chủ trì cuộc họp để thông báo kết luận sau
cuộc họp.
Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tịch UBND xã tại cuộc họp thành viên
ủy ban ngày 10/9/2021 đề nghị các ngành biết, tổ chức thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy, TT HĐND xã;
- CT, PCT. UBND xã;
- Cán bộ, CC xã;
- Lưu: VT, VP.
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