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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 tháng 02, triển khai phương hướng,  

nhiệm vụ tháng 3 năm 2022 

 

Vào lúc 08 giờ, ngày 09/3/2022 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 02, triển khai phương hướng, nhiệm vụ tháng 3 năm 2022. 

Tham dự hội nghị có Thường trực Hội đồng nhân dân thị xã; Ủy viên Ủy 

ban nhân dân thị xã; Lãnh đạo Chi cục Thuế khu vực Thạnh Trị; Thủ trưởng các 

ngành: Trung tâm Y tế, Kho bạc Nhà nước, Ban Quản lý dự án các công trình 

xây dựng thị xã và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các xã, phường. 

Sau khi nghe ý kiến thảo luận, đóng góp của đại biểu dự Hội nghị, Chủ 

tịch UBND thị xã kết luận chỉ đạo như sau: 

1. Kinh tế 

1. Kinh tế 

- Tập trung theo dõi chặt chẽ và thực hiện tốt công tác dự báo tình hình 

dịch hại trên trà lúa Đông Xuân 2021 – 2022, quan tâm theo dõi sát tình hình sản 

xuất, tiêu thụ lúa, chủ động các giải pháp phòng ngừa, không để ảnh hưởng đến 

năng suất, sản lượng lúa và thu nhập của nhân dân; củng cố hoạt động các Tổ 

hợp tác sản xuất, các trạm bơm tập trung, có kế hoạch sửa chữa, khắc phục hư 

hỏng, cải tạo các trạm bơm hoạt động kém hiệu quả; triển khai thực hiện tốt 

công tác quản lý, kiểm soát dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm.  

- Có kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình xây dựng nông thôn mới 

nâng cao, đô thị văn minh, xác định nhiệm vụ, lộ trình thời gian thực hiện từng nội 

dung công việc cụ thể, sát thực tế tình hình. 

- Đối với đề xuất hỗ trợ phát triển trạm bơm tập trung với quy mô nhỏ (từ 

30 ha trở lên), đề nghị Phòng Kinh tế ng phối hợp UBND các xã, phường khảo 

sát, họp dân trong khu vực lấy ý kiến đồng thuận, với điều kiện 100% số hộ 

trong khu vực đồng thuận đóng phí bơm tát để đảm bảo phục vụ hiệu quả. 

- Đề nghị ngành Thuế quan tâm phân công cán bộ có trách nhiệm sâu sát 

địa bàn phụ trách, thường xuyên kiểm tra và có giải pháp quyết liệt đối với các 

hộ kinh doanh nhưng nợ thuế nhiều năm; phối hợp tốt với UBND các xã, 

phường xử lý dứt điểm các khoản nợ thuế năm 2021; giao Phòng Tài chính – Kế 

hoạch phối hợp tham mưu thực hiện và tổng hợp báo cáo kết quả về Thường 

trực UBND thị xã. 
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- UBND các xã, phường tăng cường công tác quản lý trật tự xây dựng dân 

dụng, xây dựng lấn chiếm hành lang lộ giới; quản lý khai thác tài nguyên đất trên 

các tuyến sông, đê, kênh…, phối hợp các ngành chức năng xử lý theo quy định. 

Đối với các đơn vị Tân Long, Long Bình quan tâm xử lý, sắp xếp trật tự khu vực 

mé sông trước các cơ quan, trường học; kiên quyết không để phát sinh lấn chiếm. 

- Giao Phòng Nội vụ nghiên cứu đưa nội dung việc quản lý xây dựng dân 

dụng, khai thác tài nguyên đất trái phép vào tiêu chí thi đua kinh tế - xã hội năm 

2022. 

2. Văn hóa - xã hội 

- Ngành Y tế chủ động phối hợp các ngành có liên quan và UBND các xã, 

phường triển khai đồng bộ các giải pháp phòng ngừa dịch bệnh Covid-19, kịp 

thời ứng phó các tình huống xảy ra; tham mưu Ban Chỉ đạo, Trung tâm Chỉ huy 

phòng, chống dịch Covid-19 thị xã ban hành văn bản chỉ đạo quản lý, giám sát 

diễn biến tình hình dịch bệnh, hướng dẫn xử lý, cách ly, điều trị F0 tại các 

trường học, cơ sở y dược tư nhân trên địa bàn,...; phối hợp nắm danh sách cụ thể 

trẻ em từ 05 đến dưới 12 tuổi có mặt, không có mặt trên địa bàn; phối hợp tổ 

chức tiêm phòng vắc xin đảm bảo theo kế hoạch. 

- Phòng Giáo dục chỉ đạo các trường thực hiện tốt công tác phòng, chống 

dịch bệnh Covid-19, tổ chức dạy và học trực tiếp đối với các cấp học đảm bảo an 

toàn, chất lượng; chủ động kế hoạch kiểm tra đánh giá chất lượng năm học 2021-

2022; việc sắp xếp, điều chuyển giáo viên phải hợp lý, công khai, minh bạch. 

- Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội, Trung tâm Giáo dục nghề 

nghiệp – Giáo dục thường xuyên phối hợp UBND xã, phường khảo sát, nắm 

chắc nhu cầu đào tạo nghề, việc làm, chủ động liên kết, giới thiệu các doanh 

nghiệp tuyển lao động. Quan tâm nắm bắt tình hình thực hiện các chính sách hỗ 

trợ cho các nhóm đối tượng theo Nghị quyết số 68/NQ-CP của Chính phủ và 

Quyết định số 23/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ; Quyết định số 1793/QĐ-

UBND của UBND tỉnh; chính sách hỗ trợ tiền ăn cho người về từ vùng dịch 

cách ly y tế trên địa bàn thị xã.  

3. Công tác cải cách hành chính 

- Tập trung triển khai thực hiện chặt chẽ kế hoạch cải cách hành chính 

năm 2022; xây dựng kế hoạch tự kiểm tra; phối hợp tuyên truyền nâng cao tỷ lệ 

giải quyết hồ sơ qua dịch vụ công trực tuyến và thực hiện số hóa theo quy định, 

quá trình thực hiện phải xác định rõ nội dung, lộ trình thời gian công việc theo 

từng tháng, quý. 

- Giao Phòng Nội vụ rà soát các ngành, đơn vị xã, phường báo cáo tình 

hình ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng hộp thư điện tử trong thực thi 

nhiệm vụ, kịp thời tham mưu nhắc nhở, chấn chỉnh và đưa vào tiêu chí đánh giá 

cuối năm. Kiểm tra công vụ, chấn chỉnh thực hiện nghiêm kỷ luật, kỷ cương 

hành chính. 

4. Quốc phòng – an ninh 
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- Công an, Quân sự 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. 

- Quân sự quan tâm kết nối thông tin đơn vị nhận quân, trường hợp cần thiết 

tham mưu đề xuất tổ chức cầu truyền hình trực tuyến để tân binh gặp gỡ người 

thân, nhằm thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội. 

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 
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