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THÔNG BÁO 

Kết luận của đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện  

tại buổi làm việc với UBND xã Chiến Thắng 

   

Thực hiện Chương trình công tác của Lãnh đạo UBND huyện, ngày 

01/9/2020 đồng chí Nguyễn Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện đã chủ trì làm 

việc trực tiếp với UBND xã Chiến Thắng. Dự làm việc có Đại diện Lãnh đạo các 

cơ quan: Văn phòng HĐND và UBND huyện, Phòng Tài chính - Kế hoạch, Phòng 

Kinh tế và Hạ tầng, Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn, Phòng Nội vụ, Phòng Giáo dục và Đào tạo, Phòng Văn hóa và 

Thông tin, Phòng Lao động, Thương binh, Xã hội - Dân tộc, cùng toàn thể Lãnh 

đạo Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ, các ban ngành, đoàn thể và công chức 

chuyên môn xã Chiến Thắng. 

Sau khi nghe lãnh đạo UBND xã báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát 

triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, tình hình tiến độ thực hiện xây dựng nông thôn 

mới nâng cao năm 2020 và ý kiến của các thành phần tham dự, đồng chí Nguyễn 

Ngọc Thiều, Chủ tịch UBND huyện kết luận như sau: 

I. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

Ủy ban nhân dân xã Chiến Thắng đã chủ động, nghiêm túc tổ chức triển khai 

thực hiện, chuẩn bị báo cáo và mời thành phần tham dự đầy đủ theo Thông báo của 

đoàn công tác. Ngay từ đầu năm UBND xã đã xây dựng kế hoạch, Chương trình 

giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất nông, lâm nghiệp cụ thể cho từng thôn, chỉ đạo 

chuẩn bị tốt các điều kiện phục vụ cho sản xuất. Kết quả trong 9 tháng đầu năm 

2020, công tác chỉ đạo tổ chức sản xuất cơ bản đảm bảo đúng kế hoạch đề ra; cung 

ứng kịp thời và đảm bảo chất lượng các loại vật tư, giống cây trồng, vật nuôi; tình 

hình dịch bệnh ở gia súc, gia cầm không có dịch bệnh lớn xảy ra. Thương mại dịch 

vụ cơ bản đáp ứng nhu cầu sản xuất và tiêu dùng của nhân dân; kết quả thu ngân 

sách đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch giao năm 2020. Lĩnh vực văn hóa xã hội có 

nhiều chuyển biến tích cực, an sinh xã hội được đảm bảo; tình hình an ninh trật tự 

an toàn xã hội ổn định.  

Bên cạnh những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ còn một số tồn 

tại, hạn chế như: Báo cáo kết quả thực hiện các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội 

trên địa bàn trong 9 tháng đầu năm chưa nêu được thuận lợi, khó khăn, hạn chế, 

nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để hoàn thành trong những tháng cuối năm 2020; tiến 

độ xây dựng nông thôn mới nâng cao còn chậm, đặc biệt báo cáo đánh giá tiến độ 

thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao đối với 4 tiêu chí chưa hoàn thành kết 

quả thực hiện chưa rõ ràng, chưa nêu được khó khăn và đề ra biện pháp, giải pháp, 

thời gian thực hiện cụ thể; tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công còn chậm; 

diện tích một số loại cây trồng còn đạt thấp so với kế hoạch đề ra... 
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II. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRONG THỜI GIAN TỚI 

1. Uỷ ban nhân dân xã Chiến Thắng 

Để thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, chỉ tiêu kế hoạch trong các tháng 

cuối năm 2020, UBND xã cần thực hiện một số nhiệm sau: 

1.1. Tiếp tục Tập trung chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo 

của Trung ương, của tỉnh, huyện về phòng, chống dịch COVID-19, vận động, 

hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng Bluezone trên phần mềm điện thoại thông 

minh phục vụ công tác phòng, chống dịch; chỉ đạo thực hiện tốt tác phòng dịch khi 

tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao trên địa bàn xã. Rà soát 

lại các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm, đề ra các giải pháp 

đảm bảo phấn đấu thực hiện hoàn thành đạt và vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra năm 

2020. 

1.2. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp, nâng cao giá trị các 

sản phẩm nông nghiệp trên địa bàn. Tăng cường công tác quản lý và bảo vệ rừng 

theo Luật Lâm nghiệp; tiếp tục tập trung chỉ đạo đẩy mạnh việc tái đàn lợn trên địa 

bàn xã. 

1.3. Phối hợp với các ngành liên quan hoàn thiện hồ sơ các tiêu chí xây dựng 

nông thôn mới nâng cao (10 tiêu chí) đã hoàn thành đảm bảo xong trước ngày 

15/9/2020.  Đối với 04 tiêu chí chưa đạt, chỉ đạo tổ chức rà soát cụ thể, chi tiết, 

đánh giá cụ thể từng chỉ tiêu, nguyên nhân chưa đạt, đề ra giải pháp thực hiện đảm 

bảo hoàn thành để hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục trình các ngành của tỉnh thẩm định 

trước ngày 20/10/2020. 

1.4. Rà soát, xem xét tiến độ giải ngân các nguồn vốn đầu tư công, nghiên 

cứu tạm ứng vốn giải ngân trước cho các nhà thầu theo khối lượng công trình thi 

công đảm bảo trước 30/9/2020 tỷ lệ giải ngân đạt trên 60% khối lượng.  

1.5. Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của địa 

phương, của Tỉnh, Huyện; phản ánh kịp thời đầy đủ mục đích, ý nghĩa của Hội 

thảo khoa học với  chủ đề: “Khởi nghĩa Bắc Sơn với sự nghiệp cách mạng Việt 

Nam - Giá trị lịch sử, bảo tồn và phát huy” và các hoạt động kỷ niệm 80 năm ngày 

Khởi nghĩa Bắc Sơn (27/9/1940 -27/9/2020 tổ chức vào ngày 24/9/2020) trên các 

phương tiện thông tin đại chúng và các cuộc họp thôn. 

1.6. Rà soát lại, phân công nhiệm vụ cụ thể, rõ việc các Ban chỉ đạo của xã 

đảm bảo thực hiện hoàn thành các nhiệm vụ, làm cơ sở để đánh giá cán bộ, công 

chức cuối năm. Chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc kỷ luật, 

kỷ cương hành chính; đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, để nâng cao hiệu 

quả tiếp nhận và trả kết quả thực hiện giải quyết thủ tục hành chính cho công dân 

đảm bảo thời gian quy định.  

1.7. Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt công tác an ninh trật tự an toàn xã hội; 

đấu tranh, ngăn ngừa có hiệu quả các tệ nạn xã hội trên địa bàn đặc biệt là các hành 

vi đánh bạc, tín dụng đen, ma túy... Nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư của công dân và công tác hòa giải ở cơ sở để hạn chế phát sinh đơn 

thư của công dân và đơn thư vượt cấp. 

2. Các cơ quan, đơn vị liên quan 
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Các cơ quan chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ của ngành phụ 

trách tăng cường hướng dẫn, chủ động phối hợp với UBND các xã để giải quyết 

những khó khăn, vướng mắc phát sinh từ cơ sở. Tham mưu cho UBND huyện giải 

quyết kịp thời các đề xuất, kiến nghị của UBND xã Chiến Thắng đảm bảo hoàn 

thành các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020. 

Ủy ban nhân dân huyện Thông báo để Ủy ban nhân dân xã Chiến Thắng và 

các đơn vị liên quan biết, triển khai thực hiện./. 

 

Nơi nhận: 
- Thường trực Huyện ủy (B/c); 

- Thường trực HĐND huyện; 

- CT, PCT UBND huyện; 

- Các Phòng: Nông nghiệp và Phát triển nông 

thôn; Tài chính - Kế hoạch; Kinh tế và Hạ tầng; 

Tài nguyên và Môi trường; Văn hóa và Thông 

tin; Lao động, Thương binh, Xã hội – Dân tộc; 

Giáo dục và Đào tạo; Nội vụ;  

- UBND xã Chiến Thắng; 

- CVP, PCVP HĐND và UBND huyện; 

- Lưu: VT, VP. 

 

TL. CHỦ TỊCH 

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Vũ Quang Hiển 
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