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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ YÊN CHÍNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

       Số:        /TB-UBND                          Yên Chính, ngày 20 tháng 03 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 
Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND xã  

Tại cuộc họp Công chức xã ngày 20/03/2023 

 

     I. Đánh giá thực hiện nhiệm vụ đầu tháng 03/2023; 

       1. Đánh giá trung về các ngành. 

        - Công chức chuyên môn cơ bản đã tập trung giải quyết công việc theo chức 

năng nhiệm vụ của từng ngành.  

        - Việc chấp hành thời gian làm việc của lãnh đạo UBND và một số công chức 

trưa nghiêm túc. 

       - Lãnh đạo UBND xã và một số công chức ý thức thực hiện văn hoá công vụ 

trong cơ quan còn kém cụ thể không đeo thẻ công chức và mặc áo không có cổ áo 

bẻ. 

       - Việc khai thác Dịch vụ công cập nhập các văn bản để tổ chức thực hiện còn 

chậm. 

       2. Công tác CCHC. 

        - Kết quả số hoá hồ sơ từ ngày 01 đến 11 giờ ngày 20 tháng 03/2023 là 88/90 

= 97,77% 

         Trong đó:  - TBXH = 0/2 hồ sơ = 0% 

                           - Tư pháp = 88/88 hồ sơ số hoá = 100% 

       - Công chức làm việc tại bộ phận một cửa nâng cao hiệu quả, chất lượng công 

tác tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.   

     II. Triển khai nhiệm vụ trọng tâm cuối tháng 3/2023 và trong thời gian tới; 

       1. Công vụ, công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử; 

       - Nâng cao tính kỷ luật, kỷ cương, đạo đức công vụ; đặc biệt là chấp hành giờ 

giấc làm việc, nội quy, quy chế của đơn vị việc thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức 

nghề nghiệp của cán bộ, công chức trong thực thi công vụ. 
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       - Cập nhập, niêm yết công khai các TTHC, rà soát các văn bản của các cấp đã 

hết hiệu lực bổ sung niêm yết các văn bản mới có hiệu lực.  

       - Trong ngày làm việc thường xuyên khai thác Dịch vụ công cập nhập các văn 

bản để thực hiện các công việc kịp thời, chích xác. 

       - Xác định rõ vai tró lãnh đạo và chuyên môn để thực hiện nhiệm vụ hiệu quả 

và chất lượng. Chủ tịch, các phó Chủ tịch UBND, công chức, cán bộ chuyên môn 

tự kiểm tra và rà soát công việc được phụ trách theo kế hoạch số 02/KH-UBND 

ngày 09/01/2023, chuẩn bị tốt mọi điều kiện phục vụ công tác kiểm tra đột xuất 

kiểm tra định kỳ về thực hiện công vụ, công tác CCHC năm 2023 theo kế hoạch số 

48/KH-UBND ngày 15/03/2023 bắt đầu từ tháng 4/2023.  

       2. Các phó Chủ tịch UBND xã tập trung chỉ đạo các công việc theo các 

lĩnh vực được phân công phụ trách. 

       * đ/c Đỗ Quang Hải, PCT UBND xã; 

       - Tập trung chỉ đạo HĐQT các HTX NN chăm bón và phòng ngừa sâu bệnh 

cho lúa chiêm năm 2023. 

       - Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý về chăn nuôi - thú y và triển khai tiêm 

phòng vụ Xuân năm 2023 theo văn bản số 203/UBND-NN ngày 17/03/2023 của 

UBND huyện Ý Yên. Tổ chức họp Ban nông nghiệp xã để chỉ đạo các biện pháp 

phòng chống dịch cho đàn gia cầm, gia súc, xây dựng kế hoạch tiêm phòng cho đàn 

gia súc, gia cầm, dự kiến đến ngày 01/04/2023 sẽ có vắc xin. Tỉ lệ tiêm phòng phải 

đạt ít nhất 80% tổng đàn thuộc diện tiêm. Thời gian thực hiện tiêm phòng toàn 

huyện từ ngày 01/4/2023 đến ngày 30/4/2023. 

       - Chỉ đạo CC Địa chính - Môi trường đôn đốc đơn vị thực hiện rứt điểm đóng 

cọc mốc diện tích đất nông nghiệp ngoài đồng của các hộ nhân dân, để tổ chức 

nghiệm thu và triển khai các hạng mục tiếp theo. 

      - Chỉ đạo các ngành được phân công phụ trách tập trung giải quyết công việc 

theo thẩm quyền. 

       * đ/c Hoàng Văn Báu, PCT UBND xã; 
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       - Tiếp tục chỉ đạo lực lượng CA tăng cường tuần tra canh gác, ngăn chặn các 

hành vi vi phạm pháp luật. 

       - Lập biên bản bàn giao liên quan đến công tác LĐTBXH. Tiếp tục hướng dẫn 

đ/c CB LĐTBXH nhanh tiếp cận với các văn bản hướng dân của ngành dọc cấp 

trên. 

       - Báo cáo các quỹ liên quan đến CCLĐTBXH quản lý: Phát sinh thu, chi từ kỳ 

báo cáo liền kề lần trước đến ngày 28/02/2023 đển bàn giao theo quy định. 

       - Chỉ đạo giải quyết rứt điểm vi phạm phá vỡ mặt bằng đất nông nghiệp đối vợi 

hộ ông Khánh thôn Đại Lộc Nam. Chậm nhất đến ngày 31/3/2023. 

       - Chỉ đạo các ngành được phân công phụ trách tập trung giải quyết công việc 

theo thẩm quyền. 

       3. Công chức làm việc tại bộ phận Một cửa; 

       - Nâng cao công tác CCHC tỷ lệ thanh toán trực tuyến, tỷ lệ số hoá hồ sơ. Cập 

nhập đầy đủ, kịp thời, chính xác 100% hồ sơ giải quyết TTHC (bao gồm cả hồ sơ 

giải quyết TTHC lĩnh vực Chứng thực) lên Cổng Dịch vụ công của tỉnh, tuyệt đối 

không được để hồ sơ quá hạn trên Cổng Dịch vụ công. Từng bước nâng cao chất 

lượng công tác CCHC và nâng cao chỉ số CCHC năm 2023 

       - Công chức VP - TK làm công tác VP HĐND - UBND xã cập nhập đầy đủ, 

kịp thời, chính xác các văn bản của cấp trên để kịp thời tham mưu cho Chủ tịch 

UBND xã chỉ đạo kịp thời. Kiểm tra kiểm soát giấy mời, giấy triệu tập thuộc các 

ngành Công chức mời làm việc. 

       4. CC VP- TK làm công tác Nội vụ; 

        - Xây dựng kế hoạch áp dụng, duy trì, cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng 

theo TCVN ISO 9001: 2015 trong hoạt động  của quản lý nhà nước và công tác 

CCHC. 

        - Phối hợp với bộ phận Một cửa rà soát các văn bản quy định của cấp trên đã 

bãi bỏ để thực hiện kịp thời và chính xác và niêm yết công khai tại bộ phận Một 

cửa. 
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       - Ra Quyết định kiện toàn Hội đồng thi đua khen thưởng của xã. Xây dựng kế 

hoạch đăng ký thi đua khen thưởng năm 2023 gửi về Cụm trưởng và UBND huyện 

xong trước ngày 25/03/2023 

       5. Ban chi huy Quân sự xã; 

       - Chuẩn bị mọi điều kiện điểm huấn luyện dân quân tập trung 3 xã do huyện 

đội trức tiếp huân luyện, sau đó Ban quân sự xã mới tổ chức huấn luyện dân quân 

của xã đợt I năm 2023. Phối hợp với CC TC-KT hàng ngày điểm danh quân số 

tham gia huấn luyện. 

       6. Công an xã; 

       - Chỉ đạo và tăng cường công tác tuần tra và có các biện pháp phá án. Tình 

hình các vụ kẻ gian tột nhập vào các gia đình lấy cắp tài sản có giá trị trên địa bàn 

xã. 

       - Tiếp tục tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân mở TK cá nhân ứng dụng điện tử 

phục vụ công tác CCHC. 

       - Tiếp tục tham mưu triển khai Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 31/01/2023 

của UBND huyện Ý Yên về việc Triển khai thực hiện Chị thị số 01/CT-TTg của 

Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng cháy, chữa cháy trong tình 

huống mới. Và Kế hoạch số 18/KH-UBND ngày 31/01/2023 của UBND huyện Ý 

Yên về việc thực hiện nhiệm vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 

2023. 

       - Chấn chỉnh nâng cao trách nhiệm, ứng xử văn hoá trong thực hiện công vụ. 

       7. Công chức Địa chính - Môi Trường - XDCB; 

       - Tăng cường công tác kiểm tra để kịp thời ngăn chặn các hành vi vi phạm đất 

đai trên địa bàn xã. 

       - Phối hợp với cơ sở thôn để kiểm tra các hộ chăn nuôi về công tác đảm bảo vệ 

sinh mội trường. 

       - Tiếp tục đôn đốc đơn vị tư vấn về các bước tiếp theo để hoàn thành các hạng 

mục của dự án đọ đạc đất trong khu dân cư và đất nông nghiệp ngoài đồng. 
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       - Thực hiện và chấp hành nghiêm các quy định trong tiếp nhận, giải quyết thủ 

tục hành chính về đất đai. Theo văn số 55/UBND-CNVPĐK ngày 02/02/2023 của 

UBND huyện ý Yên. 

       - Hướng dẫn CC Địa chính - NN - XDNTM xây dựng kế hoạch triển khai các 

thôn/ xóm xây dựng mô hình NTM kiều mẫu. 

       - Phối hợp với CC TC-KT làm việc với các đ/c Trưởng thôn đôn đốc các hộ 

nhân dân nộp tiền thuế đất phi nông nghiệp năm 2022 (64.236.623đ đã nộp 

45.763.000đ còn nợ 18.473.623đ) 

       - Tham mưu chỉ đạo giải quyết rứt điểm vi phạm phá vỡ mặt bằng đất nông 

nghiệp đối vợi hộ ông Khánh thôn Đại Lộc Nam. Chậm nhất đến ngày 31/3/2023. 

       - Phối hợp với đơn vị thi công để liên hệ với các nhà mạng di chuyển đường 

dây và cột đảm bảo an toàn. Đảm bảo cho tiến độ xây lắp công trình: Cải tạo nâng 

cấp tuyến đường giao thông đoạn từ cầu ông Tiệp đến ngã ba cống Đa gạo thôn 

Nam Minh Thắng. 

       - Phối hợp với chính quyền xã Yên Bình để xác định mớc giới diện tích đất 

công ích của xã giáp Yên Bình sau núi Già xong trước ngày 24/03/2023 để đưa và 

khoán quản. 

       8. Công chức Địa chính - NN - XDNTM xã; 

        - Xây dựng kế hoạch tổ chức Hội nghị họp Ban quản lý xây dựng NTM của xã 

và cấp uỷ các thôn chưa được công nhận thôn/xóm xây dựng mô hình NTM kiều 

mẫu triển khai tổ chức thực hiện và quy trình xét đề nghị các thôn đã qúa 50% 

được công nhận thôn/xóm mô hình NTM kiều mẫu để công nhận trung thôn kiểu 

mẫu. 

       - Tranh thủ xin ý kiếm hướng dẫn của Phòng NN & phát triển nông thôn huyện 

để tham mưu cho việc triển khai ở địa phương. 

       9. Công chức Tài chính - Kế toán xã; 

      - Tổ chức làm việc với các đ/c Trưởng thôn đôn đốc các hộ nhân dân nộp tiền 

thuế đất phi nông nghiệp năm 2022 (64.236.623đ đã nộp 45.763.000đ còn nợ 

18.473.623đ) 
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       - Tiếp tục chỉ đạo các thôn/xóm tiến hành thi công các hạng mục công trình đã 

được phân bổ vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách trung ương thực hiện Chương 

trình MTQG nông thôn mới năm 2022. Gồm 8 xóm: Quyết Tiến, Quyết Thắng, 

Dũng Tiến, Viết Tiến, Việt Hưng, An Ninh, Đoàn Kết, Vạn Thắng và thôn Đại Lộc 

Bắc; 

      + Chủ động mời Bí thư, Trưởng thôn Việt Tiến lên trả lời đơn kiền nghị và chỉ  

đạo xóm Dũng Tiến, Viết Tiến thực hiện theo Quyết định UBND xã phê duyệt. 

       - Phối hợp với CC Địa chính - XDCB nghiệm thu đổ bê tông diện tích sân trạm 

Y tế xã. 

       - Rà soát hoàn thiện sổ kế toán và chứng từ thu, chi năm 2022 tiến hành lưu trữ 

theo luật. 

       - Thanh quyết toán sửa chữa, mua sắm thay thế thiết bị nhà máy nước 6 tháng 

cuối năm 2022 để lập báo cáo quyết toán thu chi hoạt động năm 2022 trình kỳ họp 

thường lệ HĐND xã vào tháng 6/2023. 

       - Đôn đốc thu nợ năm 2022 đối với các hộ nhận diện khoán quản quỹ đất công 

ích của xã. (Cần thiết thì thanh lý hợp đồng) 

       10. Công chức VHTT xã; 

       - Phối hợp với CC Tài chính - Kế toán lập hồ sơ quyết toán chi trả đơn vị lắp 

đạt bổ sung hệ thống loa truyền thanh của xã năm 2022. 

       - Tổ chức thực hiện Kế hoạch số 10/KH-UBND ngày 21/02/2023 của UBND 

xã về việc Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn và sự kiện lịch sử quan trọng 

trong năm 2023.  

       - Chỉ đạo các Ban khánh tiết đình, chùa thực hiện đúng quy định trong mùa lễ 

hội. 

       - Tuyên truyền cho nhân dân nhận thức chung về sự khác nhau giữa CNTT và 

chuyển đổi số. 

       11. Cán bộ LĐTB xã hội. 
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       - Tranh thủ sự giúp đỡ của đ/c PCT UBND xã phụ trách khối và sự giúp đỡ của 

các đ/c lãnh đạo, cán bộ, Công chức trong xã để sớm bắt nhịp với công việc được 

phân công. 

       - Tập trung hoàn thiện danh sách chi trả không dùng tiền mặt đối tượng Bảo trợ 

xã hội, người có công, thân nhân người có công và một số diện chính sách liên 

quan đang hưởng trợ cấp hàng tháng. 

      - Tham mưu lập danh sách thực hiện công tác điều dưỡng đối với người có 

công, thân nhân liệt sĩ năm 2023 theo công văn số 194/UBND-LĐTBXH nộp về 

UBND huyện qua Phòng LĐTBXH trước ngày 10/4/2023. 

      + Số đối tượng được đi điều dưỡng là 15 người 

      Trong đó: - Điều dưỡng tại Quảng Ninh là 4 người 

                       - Điều dưỡng tại Sầm Sơn là 3 người 

                       - Điều dưỡng tại trung tâm điều dưỡng của tỉnh là 8 người 

       12. Cán bộ GTTL. 

        - Triển khai nghiêm túc công tác PCLB của xã theo các văn của cấp trên. 

        - Phối hợp với CC Địa chính - MT - XDCB theo dõi tiến độ thi công công 

trình: Cải tạo, nâng cấp tuyến đường giao thông đoạn từ cầu ông Thiệp đến cống 

Đa Gạo thôn Nam Minh Thắng. 

       13. Yều cầu các đ/c Phó Chủ tịch UBND, Công chức , Cán bộ chuyên môn, 

căn cứ chức năng nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo quy định. 

 

Nơi nhận:                                                                   TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ 

      - Các Phó CT UBND xã                                                                            CHỦ TỊCH                                                                                                       

- Công chức xã. 

- Cán bộ chuyên môn xã. 

     - Lưu VP UBND xã 

 

                                                                                    
 

                                                                                  Phạm Trần Lý 
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