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THÔNG BÁO
Kết luận của Chủ tịch UBND xã tại Hội nghị sơ kết đánh giá công tác 9 tháng
đầu năm 2022 và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022
Chiều ngày ngày 19 tháng 9 năm 2022, UBND xã tổ chức hội nghị sơ kết
đánh giá công tác 9 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ công tác 3 tháng
cuối năm 2022.
Tham dự có đồng chí Đoàn Minh Duy, Huyện uỷ viên, Bí thư Đảng uỷ xã,
đồng chí Phạm Thị Phước, Chủ tịch UBMTTQVN xã; thủ trưởng các đơn vị đứng
chân trên địa bàn xã, công chức xã, Trưởng, Phó các thôn, làng.
Hội nghị đã đánh giá công tác 9 tháng đầu năm mặc dù bị ảnh hưởng bởi
dịch bệnh COVID-19 nhưng dưới sự lãnh đạo sâu sát, của Đảng uỷ, sự giám sát
chặt chẽ của HĐND, sự phối hợp đồng bộ của UBMTTQ Việt Nam xã và các
đoàn thể xã, sự đồng thuận của nhân dân, kinh tế xã nhà duy trì phát triển ổn định
và đạth được những kết quả tích cực. Diện tích gieo trồng đạt 100,43%KH, năng
xuất các loại cây trồng đạt kế hoạch đề ra, tình hình thu hoạch cây mía, cây mì
diễn ra thuận lợi, giá cả bán cao hơn so với cùng kỳ năm trước. Việc chuyển đổi
cơ cấu cây trồng tiếp tục được quan tâm, thực hiện. Công tác quản lý, điều hành
ngân sách chặt chẽ, chi tiêu tiết kiệm. Thực hiện kịp thời đầy đủ các chính sách an
sinh xã hội và phúc lợi xã hội cho các đối tượng, nhất là việc hỗ trợ cho các đối
tượng trong dịp Tết Nguyên đán. Các lĩnh vực văn hóa thông tin, truyền thông giải
quyết việc làm chuyển biến rõ rệt. Công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân được
quan tâm, công tác giáo dục được quan tâm hơn. Tổ chức và thực hiện tốt các
Chương trình mục tiêu Quốc gia. Chỉ đạo tốt công tác phòng, chống dịch bệnh
COVID-19 trên địa bàn xã; các đơn thư kiến nghị, phản ánh các vấn đề bức xúc xã
hội được quan tâm gải quyết. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội giữ
vững ổn định, Công tác giao quân đạt chỉ tiêu huyện giao.
Uỷ ban nhân dân xã phê bình Trưởng trạm Y tế, Trưởng thôn An Hoà, An
Phú, An Quý, Làng Đêchơgang không tham gia dự hội nghị đánh giá công tác 9
tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022.
Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đánh giá tình hình nhiệm vụ công tác 9 tháng
đầu năm và triển khai nhiệm vụ công tác 3 tháng cuối năm 2022 của các đại biểu
cuộc họp và ý kiến chỉ đạo của đồng chí Bí thư Đảng uỷ xã. Đồng chí Đinh Thị
Minh Trí- Phó bí thư Đảng ủy xã, Chủ tịch UBND xã kết luận và giao nhiệm vụ
công tác 9 tháng cuối năm như sau:
1.Lĩnh vực kinh tế:
Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân chăm sóc và thu hoạch cây trồng
vụ mùa 2022. Tổ chức kiểm tra môi trường, xây dựng nhà ở trên địa bàn. Tập
trung công tác thu các khoản, loại quỹ trong nhân dân. Tăng cường công tác tuyên
truyền, vận động nhân dân tích cực phòng, chống dịch bệnh VDNC trên đàn trâu
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bò, dịch LMLM trên đàn gia súc. Tiếp tục tổ chức ký hợp đồng thuê đất, đồng
thời thu thuế thuê đất công ích đất 5% đúng quy định. Đẩy nhanh tiến độ thi công
công tác xây dựng cơ bản năm 2022. Tiếp tục tổ chức triển khai công tác trồng
rừng năm 2022 theo quy định. Đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện công tác quy hoạch
chung của xã, quy hoạch chi tiết khu dân cư làng Đêchơgang, khu dân cư (xóm 3)
thôn An Hoà, quy hoạch khu cư An Phong.
Tiến hành điều tra thu nhập của người dân theo Công văn số 1486/UBNDVP ngày 25 tháng 8 năm 2022 của UBND huyện Đak Pơ về việc triển khai các chỉ
tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy trình thu nhập, tổng hợp
và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai
đoạn 2021-2025 theo đúng quy định1. Tăng cường công tác phòng chống thiên tai
cứu hộ cứu nạn trong 3 tháng còn lại của năm 2022. Chỉ đạo giải quyết dứt điểm
các trường hợp sử dụng đất đai, xây dựng trái phép trên địa bàn xã.
2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:
Đăng tải bài viết hoạt động của Đảng ủy, HĐND, UBND, Măt trận và các
đoàn thể xã trên trang thông tin điện tử, Zalo OA của UBND xã theo quy định.
Tiếp tục nâng cao chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân, tăng cường công tác
phòng, chống dịch Covid-19, tăng cường công tác quản lý, giám sát F0 điều trị tại
nhà; Tăng cường công tác tiêm vắc xin phòng COVID-19 cho các đối tượng theo
quy định; tăng cường công tác phòng, chống dịch bạch hầu, dịch sốt xuất huyết,
dịch bệnh tay chân miệng. Các trường duy trì công tác dạy và học của ngành theo
quy định. Thực hiện chính sách an sinh xã hội, đền ơn đáp nghĩa theo quy định. Tổ
chức điều tra hộ nghèo, cận nghèo hộ và hộ nông lâm ngư nghiệp có mức sống
trung bình năm 2022.
3. Công tác xây dựng Nông thôn mới: Tổ chức đánh giá, rà soát các tiêu
chí nông thôn mới năm 20222, làng nông thôn mới năm 2022 theo sát tình hình
thực tế tại địa phương. Thường xuyên chỉ đạo các thôn người kinh giúp làng đồng
bào DTTS trong xây dựng nông thôn mới theo Chỉ thị số 12-CT/TU của Ban
Thường vụ tỉnh ủy Gia Lai.
4. Lĩnh vực Nội chính:
4.1. Công tác Quốc phòng: Tổ chức và duy trì LLDQ trực SSCĐ tại cơ
quan, trực tăng cường trong ngày lễ, tết. Phối hợp cùng LL Công an xã tuần tra
đảm bảo ANTT trên địa bàn. Triển khai cho các thôn, làng trong công tác tuyển
chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2023.
4.2. Công tác An ninh:
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch 835/KH-CAH ngày 24/9/2021 của
Công an huyện Đak Pơ. Phối hợp Ban Chỉ huy Quân sự xã tuần tra vũ trang kiểm
soát an ninh trật tự trên địa bàn, kết hợp kiểm tra tạm trú, lưu trú. Phối hợp với
Công an huyện tuần tra kiểm soát ATGT trên địa bàn. Rà soát các tụ điểm tệ nạn
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Quyết định số 1245/QĐ-BKHĐT công bố các chỉ tiêu về Hợp tác xã và Khu công nghiệp và ban hành quy
trình thu nhập, tổng hợp và tính toán tiêu chí về thu nhập thuộc Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới giai đoạn
2021-2025;
Theo Quyết định số 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Bộ tiêu chí Quốc gia
về xây dựng nông thôn mới và bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025.
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xã hội, xây dựng kế hoạch phối hợp Công an huyện triệt phá. Gọi hỏi, răn đe,
cảm hóa giáo dục số đối tượng tù tha, án treo.
Phối hợp Công an huyện giải quyết các vụ việc xảy ra trên địa bàn. Hướng
dẫn, yêu cầu chủ các hộ kinh doanh trên địa bàn ký cam kết phòng cháy chữa
cháy. Rà soát số công dân trên địa bàn xã tham gia học tập, kết hôn với người
nước ngoài, số Việt kiều, người nước ngoài tạm trú trên địa bàn xã. Tiếp tục thực
hiện kế hoạch tuyển chọn công dân tham gia nghĩa vụ CAND năm 2023.
4.3 Công tác tiếp dân: Giải quyết kịp thời, đúng quy định những kiến nghị,
khiếu nại, tố cáo của công dân; tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phòng, chống
tham nhũng 3 tháng cuối năm 2022; tăng cường công tác tuyên truyền, phổ
biến,giáo dục pháp luật đến các tầng lớp nhân dân.
5. Công tác Nội vụ:
Tổ chức thực hiện thực hiện chế độ chính sách cho cán bộ, công chức,
người hoạt động không chuyên trách xã, thôn, làng, người tham gia công việc trực
tiếp ở thôn, làng đúng quy định. Chuẩn bị các văn bản trình tại Kỳ họp cuối năm
2022 của HĐND xã khoá IV nhiệm kỳ 2021-2026 đúng quy định.
Tiếp tục nâng cấp cơ sở hạ tầng, cơ sở vật chất ứng dụng CNTT trong thực
hiện CCHC, thực hiện theo tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
quốc gia TCVN ISO 9001: 2015. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ, công
chức, bộ phận một cửa cấp xã, thường xuyên cập nhật các văn bản mới của Trung
ương, tỉnh, huyện để tham mưu, triển khai kịp thời, nâng cao chất lượng về nội
dung, hình thức các văn bản tham mưu. Chủ động báo cáo, đề xuất giải quyết
những vấn đề vướng mắc kịp thời.
Tổ chức đánh giá chính quyền cơ sở, cán bộ, công chức, người hoạt động
không chuyên trách cấp xã, thôn, làng, người trực tiếp tham gia công việc ở thôn,
làng năm 2022 theo quy định,
6. Đề nghị UBMTTQVN xã và các đoàn thể xã tăng cường công tác phối hợp
với UBND xã trong triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, đảm
bảo quốc phòng an ninh năm 2022 trên địa bàn kịp thời thông tin, các khó khăn
vướng mắc để giúp UBND xã năm bắt phối hợp xử lý giải quyết.
Ủy ban nhân dân xã thông báo để các thành viên UBND xã, công chức xã,
Trưởng các thôn làng biết triển khai thực hiện/.
Nơi nhận:
- Ban Thường vụ Đảng uỷ xã;
- TT HĐND xã;
- Mặt trận và các đoàn thể xã ;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Thành viên UBND xã ;
- Công chức xã;
- Các thôn, làng;
- Lưu: VPTK.
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