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THÔNG BÁO 

Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND thị xã tại Hội nghị sơ kết tình hình 

kinh tế - xã hội quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022 

 

Vào lúc 13 giờ 30 phút, ngày 07/4/2022 tại phòng họp số 7 UBND thị xã, 

ông Kim Thái Phong, Chủ tịch UBND thị xã chủ trì Hội nghị sơ kết tình hình 

kinh tế - xã hội tháng quý I, triển khai phương hướng, nhiệm vụ quý II năm 2022. 

Sau khi nghe các ngành thị xã và Chủ tịch UBND xã phường phát biểu ý kiến; 

Chủ tịch UBND thị xã kết luận chỉ đạo như sau: 

1. Thủ trưởng các ban phòng, ngành thị xã, Chủ tịch UBND xã phường 

tiếp tục triển khai thực hiện tốt Kế hoạch số 108/KH-UBND ngày 31/12/2021 

của Ủy ban nhân dân thị xã Ngã Năm về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - 

xã hội năm 2022 trên địa bàn thị xã Ngã Năm đảm bảo đạt chỉ tiêu kế hoạch đề 

ra. Tiến hành rà soát, sắp xếp các công việc theo thứ tự ưu tiên, xác định cụ thể 

mốc thời gian thực hiện hoàn thành từng nhiệm vụ có trọng tâm trọng điểm. 

2. Phòng Kinh tế thị xã chủ động phối hợp UBND xã phường tập trung 

chỉ đạo sản xuất lúa Hè Thu 2022 đảm bảo đạt yêu cầu kế hoạch đề ra; nghiên 

cứu bố trí lịch thời vụ phù hợp với điều kiện thực tế từng khu vực trên địa bàn; 

tuyên truyền, khuyến cáo cơ cấu giống lúa phù hợp đáp ứng nhu cầu thị trường. 

Chủ tịch UBND các xã, phường nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong công 

tác chỉ đạo sản xuất; tuyên truyền, vận động người dân xuống giống vụ lúa Hè 

Thu đảm bảo lịch thời vụ theo khuyến cáo ngành chuyên môn. Phát huy hiệu 

quả hoạt động của các trạm bơm khép kín bơm tác tập trung gắn với liên kết tiêu 

thụ sản phẩm; tăng cường trách nhiệm quản lý các trạm bơm trên địa bàn. 

Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh động vật, tăng 

cường công tác theo dõi, quản lý tổng đàn, tổ chức tiêm phòng, kiểm soát chặt 

chẽ tình hình vận chuyển mua bán, giết mổ gia súc, gia cầm; đặc biệt không để 

xảy ra dịch bệnh trên địa bàn thị xã. 

Chủ động phối hợp các ngành tổ chức tuyên truyền, vận động người dân 

tích cực tham gia thực hiện các phong trào chung tay xây dựng nông thôn mới, 

có giải pháp nâng chất các tiêu chí nông thôn mới nâng cao. 

3. Phòng Tài chính - Kế hoạch phối hợp các ngành thị xã, UBND xã 

phường rà soát, quản lý tài sản công, khai thác sử dụng hiệu quả, đúng quy định; 

thường xuyên kiểm tra có biện pháp xử lý dứt điểm, không để tồn tại tình trạng 

lấn chiếm, sử dụng trái phép đất công trên địa bàn quản lý. Đồng thời phối hợp 

các đơn vị có liên quan thường xuyên rà soát, theo dõi tình hình triển khai các 

dự án trên địa bàn, đôn đốc các chủ đầu tư đẩy nhanh tiến độ giải ngân đảm bảo 

đạt yêu cầu kế hoạch đề ra. 
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4. Ngành Thuế chủ động phối hợp UBND các xã phường tiếp tục phát 

huy tốt nhiệm vụ thu ngân sách, trong đó rà soát kỹ các nguồn thu, đảm bảo 

công bằng, thu đúng, thu đủ, phấn đấu thu đạt chỉ tiêu giao; rà soát, đánh giá 

các nguồn thu, có biện pháp thu hồi nợ thuế năm 2021. 

5. Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng Kinh tế theo chức năng nhiệm 

vụ chủ động phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường tăng cường kiểm tra, xử 

lý nghiêm các trường hợp khai thác đất trái phép trên các tuyến đê, đường sông, 

kênh, gạch thuộc địa bàn quản lý. 

Đối với công tác giải phóng mặt bằng: giao Phòng Tài nguyên và Môi 

trường (Thường trực Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thị xã) tập trung 

quyết liệt đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án trên địa 

bàn thị xã; thường xuyên thông tin, báo cáo tiến độ về Thường trực Ủy ban nhân 

dân thị xã kịp thời tháo gỡ khó khăn vướng mắc phát sinh.  

6. Phòng Quản lý đô thị chủ động phối hợp UBND xã phường tăng cường 

kiểm tra, quản lý trật tự xây dựng, có biện pháp xử lý nghiêm các trường hợp vi 

phạm, không để xảy ra tình trạng xây dựng không phép, lấn chiếm lòng, lề 

đường; quản lý chặt chẽ việc xây dựng công trình hai bên tuyến đường đã định 

hướng quy hoạch mở rộng và cả các tuyến đường hiện hữu. Khẩn trương hoàn 

chỉnh, tổ chức công bố công khai quy hoạch, vận động người dân không xây 

dựng các công trình trong phạm vi định hướng quy hoạch. 

7. Phòng Giáo dục và Đào tạo chỉ đạo Hiệu trưởng các trường xây dựng 

kế hoạch, lộ trình phấn đấu đạt và duy trì Trường chuẩn quốc gia; trong đó, chú 

trọng giải pháp nâng cao chất lượng giáo dục – đào tạo; chủ động kế hoạch bổ 

sung kiến thức cho học sinh yếu kém. Khẩn trương rà soát xác định nhu cầu, số 

lượng biên chế tham mưu kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục đảm 

bảo kịp thời, đúng quy định; phân công sắp xếp mạng lưới trường lớp, giáo viên 

đảm bảo phù hợp, phát huy chất lượng, hiệu quả công tác giáo dục; đồng thời 

quan tâm, theo dõi sát tình hình giáo viên, học sinh tại các trường kịp thời phát 

hiện chấn chỉnh sai phạm. 

8. Trung tâm Y tế thị xã chủ động phối hợp các ngành thị xã, UBND xã 

phường tiếp tục thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh theo khuyến cáo 

của ngành y tế; chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở vật chất, nhân lực để tổ chức 

triển khai kế hoạch tiêm vắc xin cho trẻ 05 đến dưới 12 tuổi đảm bảo an toàn, 

hiệu quả.  

9. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thị xã triển khai kịp thời các 

chính sách an sinh xã hội cho các đối tượng; phối hợp Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp - Giáo dục thường xuyên thị xã thực hiện tốt kế hoạch đào tạo nghề gắn 

với giải quyết việc làm cho lao động tại địa phương, nhất là các ngành nghề đào 

tạo có địa chỉ, việc làm cụ thể.  

Phối hợp Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện chi trả kịp thời các 

chính sách hỗ trợ đối tượng theo Nghị quyết 68 của Chính phủ, tiền ăn cho 

người dân cách ly y tế để phòng, chống dịch Covid-19. Đồng thời thành lập Tổ 

công tác kiểm tra, rà soát các trường hợp tồn đọng, phối hợp lập hồ sơ, đề xuất 
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hỗ trợ theo quy định; kịp thời trả lời, giải thích, tuyên truyền đối với những 

trường hợp không đảm bảo điều kiện hỗ trợ.  

10. Công an thị xã tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phối hợp 

thực hiện các giải pháp phòng ngừa, đấu tranh, xử lý nghiêm minh các loại tội 

phạm, giữ gìn an ninh trật tự; duy trì thường xuyên công tác tuần tra, kiểm soát, 

kiềm chế tai nạn giao thông trên địa bàn; xử lý các trường hợp xe quá tải lưu thông 

trên các tuyến lộ nông thôn. 

11. Ngành Quân sự thực hiện tốt công tác quốc phòng quân sự địa 

phương, công tác huấn luyện và bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, tổ chức hội 

thao theo kế hoạch năm 2022; rà soát, tổng hợp các trường hợp quân nhân tại 

ngũ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, kịp thời thực hiện chính sách hậu phương 

quân đội; rà soát, nắm tình hình chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2023. 

12. Phòng Nội vụ theo dõi tình hình chấp hành kỷ luật, kỷ cương hành chính 

tại các cơ quan đơn vị, quan tâm thái độ phục vụ công vụ của cán bộ công chức, kịp 

thời chấn chỉnh các trường hợp có thái độ không phù hợp; xây dựng kế hoạch tổ 

chức kiểm tra công vụ, kiểm tra thực hiện cải cách hành chính tại các đơn vị. 

Đồng thời phối hợp theo dõi đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, phường thực hiện 

đúng quy trình và hướng dẫn của ngành chuyên môn cấp tỉnh về bầu cử Trưởng 

ban nhân dân ấp, khóm nhiệm kỳ 2022 - 2027; trong đó, quan tâm theo dõi sát 

các mốc thời gian công việc thực hiện, thời gian hoàn thành, thống kê cử tri là 

đại diện hộ gia đình, triển khai tổ chức bầu cử Trưởng Ban nhân dân ấp/khóm 

vào ngày 07/5/2022 đảm bảo đạt yêu cầu, đúng quy định. 

13. Đề nghị Thủ trưởng các ban, phòng ngành, Chủ tịch UBND các xã, 

phường tăng cường công tác tuyên truyền, quán triệt cán bộ, công chức, viên 

chức và người lao động thực hiện nghiêm Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 

05/9/2016 của Thủ tướng chính phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các 

cơ quan hành chính nhà nước các cấp và Chỉ thị số 10/CT-TTg, ngày 22/4/2019 

về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây 

phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc. 

Văn phòng HĐND và UBND thị xã Ngã Năm thông báo ý kiến kết luận 

chỉ đạo của ông Kim Thái Phong, Chủ tịch UBND thị xã đến các đơn vị để phối 

hợp tổ chức thực hiện./. 

Nơi nhận:  
- TT. Thị ủy; 

- TT. HĐND thị xã;  

- TT. UBND thị xã;  
- Thủ trưởng các ban, ngành,  
- BLĐ và Chuyên viên VP; 

- UBND các xã, phường; 

- Lưu: VT, VP.                                                                                             

CHÁNH VĂN PHÒNG 

 

 

 

 

 

 

Trần Thị Cẩm Tú 

 


		CỤC CHỨNG THỰC SỐ VÀ BẢO MẬT THÔNG TIN - ĐT: 0243.7738668; Fax: 0243.7738668; Email: ca@bcy.gov.vn
	2022-04-29T09:32:43+0700
	PHIÊN BẢN THỬ NGHIỆM
	Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân<vanphong.huyennn@soctrang.gov.vn> đã ký lên văn bản này!




