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Về việc triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 02 năm 2023 

--------------------- 
 

Ngày 06 tháng 02 năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy xã tổ chức hội nghị 

Ban Thường vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trong thời gian qua, triển khai 

nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới. Hội nghị đã thảo luận và thống nhất kết 

luận một số nội dung sau: 

1. Công tác xây dựng Đảng và Hệ thống chính trị 

 - Thống nhất thông qua Chương trình kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban 

Thường vụ Đảng ủy. Tiếp tục duy trì công tác tiếp dân định kỳ  theo quy định và 

tập trung lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân còn 

tồn đọng. Ban Thường vụ Đảng ủy đánh giá kết quả thực hiện Thông báo số 

29/KL/UBKTHU ngày 18/9/2019 của ủy ban kiểm tra Huyện ủy để có biện pháp 

lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, cá nhân liên quan thực hiện trách nhiệm khắc phục hậu 

quả theo quy định pháp luật. 

 - Tăng cường công tác phát triển đảng viên, giao chỉ tiêu giới thiệu nguồn 

cảm tình Đảng cho các tổ chức đoàn thể, các chi bộ trực thuộc. Tập trung lãnh 

đạo, chỉ đạo Đại hội đại biểu Hội nông dân xã, đại hội công đoàn xã nhiệm kỳ 

2023-2028. 

- Hội đồng Nhân dân phối hợp với UBND xã cùng với các ban ngành liên quan 

kiểm tra, xử lý các ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi tới kỳ họp thứ 5 HĐND xã 

khóa XX. Tham gia giải quyết, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ tháng 02 năm 

2023. 

 - Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể xây dựng kế hoạch tuyên truyền vận 

động hội viên, đoàn viên tích cực tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận 

động, tham gia xây dựng xã NTM nâng cao, xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu. 

Phối hợp, hỗ trợ Hội nông dân trong công tác chuẩn bị Đại hội Đại biểu Hội nông 

dân xã nhiệm kỳ 2023-2028 vào ngày 17,18/03/2023. 

2. Về lĩnh vực kinh tế - xã hội; Quốc phòng - an ninh 

Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch sản xuất vụ Xuân 2023 toàn diện trên tất 

cả các lĩnh vực nhất là diện tích cây trồng cạn (lạc, ngô, rau, khoai lang); thường 

xuyên theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, sâu bệnh và có biện pháp khắc phục kịp 

thời; Tiếp tục phát động và tổ chức tốt phong trào Tết trồng cây tại các thôn, 

trường học; khảo sát, vận động xây dựng mô hình sản xuất kinh doanh, vườn mẫu, 
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thành lập DN, HTX và sản phẩm OCOP; lập kế hoạch và triển khai xây dựng khu 

DCKM. 

- Kiểm tra thực địa cho các hộ có đơn xin cấp đổi đất ở, công nhận lại đất ở 

trước ngày 18/12/1980  và họp Hội đồng tư vấn đất đai để xét nguồn gốc, quá trình 

sử dụng đất cho các hộ có đơn đề nghị. 

Khẩn trương triển khai thủ tục xây dựng các công trình công mới năm 2023 

đã được Nghị quyết HĐND xã ban hành, phối hợp ngành Thuế và các ban ngành 

liên quan triển khai quyết liệt nhiệm vụ thu ngân sách ngay từ đầu năm, công khai, 

kiểm soát các nhiệm vụ thu, chi. 

* Về lĩnh vực Quân sự - An ninh trật tự:  

- Tập trung hoàn thành công tác giao quân năm 2023 và  chuẩn bị các hồ sơ, 

trang bị kỹ thuật cho công tác huấn luyện theo Kế hoạch số 86/KH-BCH, ngày 

01/02/2023 của Ban Chỉ huy quân sự huyện. 

 - Tăng cường các biện pháp bảo đảm an ninh chính trị và trật tự an toàn xã 

hội; đảm bảo trật tự, an toàn giao thông; giải quyết có hiệu quả các vấn đề xã hội. 

Tiếp tục tham mưu thực hiện tốt Đề án 06. 

 * Lĩnh vực văn hóa- xã hội, cải cách hành chính. 

 - Đẩy mạnh công tác tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh, trang thông tin 

điện tử xã các phong trào thi đua năm 2023. 

 - Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam( 

27/02/1955-27/02/2023 ) theo Kế hoạch số 86/KH-UBND, ngày 30/01/2023 của 

ủy ban Nhân dân huyện. 

 - Tiếp tục tuyên truyền, phổ biến pháp luật theo kế hoạch; quan tâm công tác 

tiếp  dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của công dân. 

  3. Về tiến độ thực hiện Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam đoạn qua địa 

bàn xã và giải quyết tồn đọng 

 - Đề nghị UBND xã thực hiện nghiêm túc Thông báo Kết luận số 350- 

TB/HU, ngày 05 tháng 01 năm 2023 của Thường trực Huyện ủy về việc thực hiện 

công tác bồi thường GPMB Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam và việc giải quyết 

các tồn đọng trên địa bàn huyện. Phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường và các 

đơn vị có liên quan phối hợp với Hội đồng Bồi thường GPMB huyện tập hợp hồ 

sơ, hoàn thiện việc xác định nguồn gốc đất các hộ còn tồn đọng theo tinh thần chỉ 

đạo tại Thông báo kết luận số 324-TB/HU ngày 17/11/2022 của Thường trực 

Huyện ủy, hoàn thành trước ngày 07/02/2023. 

       - Giao Ủy ban Nhân dân xã xây dựng Kế hoạch và Phương án chi tiết khắc 

phục tồn đọng các nội dung theo Kết luận thanh tra số 1179/KL-UBND, ngày 

31/10/2022 của Ủy ban Nhân dân huyện về việc giao đất, cho thuê đất sai thẩm 

quyền trên địa bàn xã trình Ban Thường vụ Đảng ủy xã vào ngày 20/02/2023. 

 - Rà soát lại trách nhiệm của cán bộ, công chức chưa thực hiện hết chức 

trách, nhiệm vụ trong việc triển khai thực hiện Quyết định 2005/QĐ-UBND, ngày 
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12/7/2012 của UBND tỉnh Hà Tĩnh (có đối chiếu với Thông báo số 29-

TB/UBKTHU, ngày 18/9/2019 của Ủy ban kiểm tra Huyện ủy). 

 4. Về xây dựng nông thôn mới:  

 - Tổ chức họp Ban Chỉ đạo, Ban quản lý xây dựng NTM nâng cao triển khai 

nhiệm vụ xây dựng NTM năm 2023, từng cán bộ phụ trách các tiêu chí, tiểu tiêu 

chí chủ động xây dựng đường găng các tiêu chí được phân công phụ trách và từng 

bước cập nhật, hoàn thiện hồ sơ theo Quyết định 36/2022/QĐ-UBND, ngày 

09/12/2022 của UBND tỉnh.  

 - Trên cơ sở chỉ tiêu đăng ký thi đua năm 2023, Ban Thường vụ Đảng ủy 

thống nhất phân công các đồng chí cán bộ lãnh đạo phụ trách chỉ đạo các thôn 

hoàn thành đường găng đăng ký xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu năm 2023 

theo Quyết định 39/2022/QĐ-UBND, ngày 09/12/2022 của Ủy ban Nhân dân tỉnh 

và một số nhiệm vụ trọng tâm cụ thể như sau: 

 1. Đ/c Nguyễn Thị Phúc, Bí thư Đảng ủy xây dựng Đường găng xã NTM 

nâng cao năm 2023. 

 2. Đ/c Trần Hoàng Thuận, Phó Bí thư TT Đảng ủy hoàn thành đường găng 

khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Nam Phong và Kế hoạch phát triển đảng viên 

năm 2023. 

 3. Đ/c Võ Tiến Sửu, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã xây dựng Kế hoạch và 

Phương án chi tiết khắc phục tồn đọng về giao đất, cho thuê đất sai thẩm quyền 

trên địa bàn xã và công tác giải phóng mặt bằng đường bộ cao tốc Bắc- Nam 

 4. Đ/c Nguyễn Hải Thành, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó chủ tịch 

TTHĐND xã hoàn thành đường găng khu dân cư NTM kiểu mẫu thôn Tân Phong 

và làm việc với các hộ dân đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP năm 2023. 

 5. Đ/c Nguyễn Đình Chiến, Phó chủ tịch UBND xã hoàn thành Kế hoạch 

cải cách hành chính năm 2023 và chỉ đạo xây dựng đường găng khu dân cư NTM 

kiểu mẫu thôn Trung Phong. 

 6. Đ/c Nguyễn Văn Yên, Phó chủ tịch UBND xây dựng Phương án Tập 

trung, tích tụ ruộng đất năm 2023  và tham mưu xây dựng Đề án thu gom, vận 

chuyển và xử lý chất thải rắn trên địa bàn. 

 7.  Đ/c Trần Thị Thanh Hải, Chủ tịch UBMTTQ xã xây dựng Kế hoạch vận 

động di dời các ngôi mộ nằm rải rác trong khu dân cư và các cánh đồng về nghĩa 

trang của địa phương và dòng họ, hướng dẫn các đoàn thể đăng ký xây dựng mô 

hình dân vận khéo năm 2023. 

- Thời gian hoàn thành đường găng của các khu dân cư NTM kiểu mẫu và các 

nộ dung công việc phân công trên trước ngày 16/02/2023. Ban chỉ đạo tổ chức 

làm việc với các thôn xây dựng khu dân cư NTM kiểu mẫu, tập trung tích tụ 

ruộng đất và các hộ dân đăng ký xây dựng sản phẩm OCOP năm 2023 

- Đoàn công tác theo Quyết định 74- QĐ/ĐU, ngày 02/11/2022 của Ban 

Thường vụ Đảng ủy thường xuyên theo sát, nắm bắt kịp thời tiến độ thực hiện các 

nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu đăng ký thực hiện của các thôn phụ trách, kịp thời 



4 

 

  

báo cáo với Ban Thường vụ Đảng ủy xã những khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình tổ chức thực hiện. 

Trên đây là Kết luận tại cuộc họp Ban Thường vụ Đảng ủy ngày 06/02/2023, 

đề nghị các cá nhân, các ban ngành có liên quan nghiêm túc thực hiện./. 

Nơi nhận: 
       - Các Đ/c ĐCT theo QĐ575 

       - Ban Thường vụ Đảng ủy 

       -  BCH Đảng bộ xã;  

       - MTTQ và các Đoàn thể xã 

       - Cán bộ, công chức xã 

       - Lưu VP/ĐU.   

   T/M BAN THƯỜNG VỤ 

BÍ THƯ 

 
           Nguyễn Thị Phúc 

  

 

 
 


