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THÔNG BÁO 

Kết luận giao ban UBND xã Vũ Muộn ngày 28/7/2022 

 

Ngày 28/7/2022, UBND xã Vũ Muộn tổ chức hội nghị giao ban, chủ trì hội 

nghị ông Đinh Như Hiếu- Chủ tịch UBND xã, thành phần tham dự hội nghị gồm 

CBCC, KCT. Mời dự Hội nghị có bà Nông Thị Nhung- PCT HĐND. Qua thảo 

luận đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, nhiệm vụ trọng tâm tháng 

8/2021. Thường trực UBND xã thống nhất: 

UBND xã cơ bản nhất trí với báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 

7/2022 của các công chức chuyên môn, trong tháng 8 yêu cầu các vị trí tập trung 

thực hiện tốt các nhiệm vụ trong thông báo kết luận phiên họp UBND ngày 

29/8/2022, cụ thể nhiệm vụ giao theo lính vực như sau: 

1. Phó Chủ tịch UBND: Tập trung chỉ đạo thực hiện tốt các mảng thuộc các 

ban được phân công tham mưu; phụ trách trang thông tin điện tử xã; công tác quản 

lý công trình nước sạch (thu chi kinh phí, quy chế quản lý, kinh phí quản lý nước 

sạch nếu kết dư có thể nộp % vào thu ngân sách …), xem xét tổ chức kiểm tra 1-2 

thôn để rút kinh nghiệm, có biện pháp quản lý phù hợp; thành lập đoàn tham gia hộ 

diễn NTQC tại huyện; công tác quản lý học sinh trong kỳ nghỉ hè; Chuyển đổi số. 

2. Công chức Địa chính- NN-XD&MT (Đ/c Đóa):  

- Làm việc với đơn vị thực hiện quản lý các công trình thủy lợi sử dụng nguồn 

dịch vụ công ích thủy lợi, yêu cầu nạo vét, tu sửa kênh mương phải đảm bảo khối 

lượng, chất lượng, đơn vị chỉ thanh toán khi thi công đáp ứng các điều kiện trong 

hợp đồng. 

- Về cây củ kiệu, thực hiện họp dân, lấy ý kiến và có văn bản đề xuất về giá, 

kế hoạch trồng và thu mua năm 2023; Xem xét trồng cây rau bắp cải trái vụ;  

- Về chuỗi giá trị: nghiên cứu kỹ văn bản, tham mưu thực hiện ít nhất có 1 

chuỗi giá trị như nuôi dê hoặc trồng bí xanh;  

- Về quản lý nước sạch giao rà soát, bổ sung quy chế, quản lý kinh phí chặt 

chẽ, Phối hợp với công chức TC-KT xem xét kinh phí quản lý nước sạch nếu kết 

dư có thể nộp % vào thu ngân sách. Tham mưu họp các tổ quản lý nước sạch trên 

địa bàn xã để quán triệt quy chế hoạt động, quản lý thu chi kinh phí. 

- Về xây dựng các công trình, theo dõi chặt chẽ nguồn vốn, hạng mục đầu tư, 

chuẩn bị hồ sơ theo quy định; Bổ sung nội dung xây dựng trường học vào đề xuất 

của thôn, trình HĐND theo quy định. 



- Tham mưu phê duyệt danh mục đầu tư 2021- 2022 (thực hiện theo cơ chế 

đặc thù), gửi UBND huyện trước 05/8/2022. 

- Về xây dựng NTM vẫn áp dụng theo cơ chế nhà nước và nhân dân cùng làm 

(Đối ứng) để đảm bảo khối lượng đã đăng ký. 

3. Địa chính- NN-XD&MT (Đ/c Mơ): 

- Rà soát, tham mưu trình cấp giấy CNQSDĐ công các nhà văn hóa thôn (7 

công trình); Rà soát kế hoạch sử dụng đất 2023, lưu ý các công trình đã có kế 

hoạch xây dựng; rà soát chỉnh lý biến động đất đai liên quan đến các công trình đã 

xây dựng; rà soát các hộ có nhu cầu chuyển đổi mục đích sử dụng đất, năm 2023 

dự kiến thực hiện 03 hồ sơ. 

- Tham mưu xử phạt vi phạm hành chính trong sử dụng đất như đào ao, đổ đất 

xuống ruộng… 

4. Quân sự (Đ/c Khánh): Thực hiện nghiêm quy chế phối hợp 3 lực lượng 

QS-KL-CA trong công tác QLBVR. 

5. VHXH (đ/c Hoạt): Phối hợp với ĐTN, HLHPN lựa chọn diễn viên, tiết 

mục phù hợp, tổ chức tập luyện và dự trù kinh phí tham gia hội diễn NTQC; tham 

mưu chuyển đổi số. 

6. Tư pháp (Đ/c Tài): Liên hệ ngay với đơn vị cung ứng dịch vụ để thực hiện 

thu phí, lệ phí điện tử; Về chứng thực hợp đồng, 2 đ/c Tư pháp phải thống nhất để 

việc không bị tắc khi đi vắng. 

7. Tư pháp (Đ/c Văn): Thực hiện chứng thực theo quy định; tham mưu thực 

hiện tuyên truyền giáo dục pháp luật 

8. VHXH (đ/c Thông): Thực hiện tốt hoạt động của trang thông tin điện tử, 

tham mưu thực hiện kế hoạch giảm nghèo; hoàn thiện hồ sơ phúc tra hộ nghèo 

(còn 3 thôn); về phát triển vùng đồng bào DTTS lưu ý tiểu dự án 1 do Văn hoá – 

Xã hội phụ trách. 

9. Kế toán (đ/c Minh): Xây dựng nhu cầu kinh phí cải cách tiền lương, nhu 

cầu kinh phí 2023 có đề xuất bố trí kinh phí thực hiện 2 cổng trào ở thôn Tốc Lù, 

Đon Quản, trang thiết bị bộ phận Một cửa…; Cân đối kinh phí chi trả các đối 

tượng trong nguồn đã được phân bổ; tham mưu thu ngân sách; đảm bảo hồ sơ thu 

nhập tăng thêm đúng theo quy định; Phối hợp với ĐC-NN-XD&MT xem xét kinh 

phí quản lý nước sạch nếu kết dư có thể nộp % vào thu ngân sách. 

10. VPTK (đ/c Thanh): Về MOP-SEDP, tham mưu thực hiện theo quy trình, 

các bộ phận chuyên môn cập nhật số liệu; xử lý văn bản kịp thời (Trước 3 giờ); đối 

với văn bản QPPL phải rà kỹ, phối hợp với tư pháp; trình hồ sơ đề nghị hưởng 

70% và trợ cấp lần đầu; tham mưu thông báo phân công nhiệm vụ CBCC; tiếp 

nhận đơn thư; theo dõi CCHC, chi khác. 



11. GT-KH-LN (Đ/c Du): Tham mưu ký cam kết BVR; tham mưu thu phí, lệ 

phí mổ bán thịt lợn, bán tạp hóa…; Quản lý các nguồn quỹ nói chung chưa đảm 

bảo, phải có hồ sơ chứng từ đảm bảo theo quy định. 

Trên đây là nội dung kết luận tại hội nghị giao ban UBND ngày 28/7/2022, 

yêu cầu CBCC khối UBND xã nghiêm túc thực hiện./. 
 

Nơi nhận: 

* Gửi bản điện tử: 
- TTĐU; HĐND, MTTQ xã; 

- CBCC UBND xã; không CT; 

* Gửi bản giấy: 

- Lưu: VP. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

 

 

 

Đinh Như Hiếu 
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