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 THÔNG BÁO 

nội dung hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Giàng lần thứ 17   

 ngày 26 tháng 8 năm 2021 

----- 

 

 Ngày 26 tháng 8 năm 2021 Ban Chấp hành Đảng bộ xã Cẩm Giàng tổ chức Hội 

nghị thực hiện quy trình giới thiệu nhân sự cán bộ lãnh đạo quản lý; đánh giá kết quả 

lãnh đạo công tác tháng 8, thống nhất triển khai nhiệm vụ công tác tháng 9 năm 2021. 

Sau khi thảo luận, hội nghị thống nhất kết luận như sau: 

 1. Về phát triển kinh tế 

- Tiếp tục chỉ đạo, vận động nhân dân thường xuyên thăm đồng, tập trung 

chăm sóc, phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng, vật nuôi, làm tốt công tác bảo vệ, 

chăm sóc rừng. Triển khai công tác phun thuốc khử trùng, tiêu độc và tiêm phòng 

gia súc, gia cầm đợt 2 năm 2021. Chủ động phòng chống lụt, bão - TCCN. Xây 

dựng kế hoạch thực hiện sản xuất vụ đông năm 2021. 

 - Thực hiện tốt công tác quản lý nhà nước về tài nguyên và bảo vệ môi 

trường, việc cấp, đổi, chuyển mục đích sử đụng đất, chuyển nhượng giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất. Tiếp tục chỉ đạo các Ban phát triển thôn thực hiện tốt 

công tác xây dựng nông thôn mới. 

 - Tập trung thu ngân sách hoàn thành chỉ tiêu kế hoạch tháng, phấn đấu đến 

hết 30/9 thu xong các loại quý năm 2021; thực hiện điều hành ngân sách chủ động, 

thực hiện nghiêm việc tiết kiệm chi thường xuyên đảm bảo đúng theo quy định. 

 2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội  

 - Các trường học chuẩn bị tốt các điều kiện cho ngày hội toàn dân đưa trẻ 

đến trường và Lễ khai giảng năm học 2021-2022 và thực hiện nghiên công tác 

phòng chống covil - 19; đẩy mạnh phong trào thi đua dạy tốt, học tốt.  

 - Thực hiện tốt việc quản lý Nhà nước về các hoạt động văn hoá trên địa bàn 

xã, đảm bảo đầy đủ, kịp thời các chế độ chính sách cho các đối tượng người có 

công, bảo trợ xã hội và công tác trẻ em.  

 - Tổ chức bàn giao học sinh trở lại nhà trường, tuyên truyền, vận động người 

dân và các bậc phụ huynh thực hiện tốt ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường.  
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 - Thực hiện tốt việc khám chữa bệnh cho nhân dân, chủ động tuyên truyền 

phòng chống dịch bệnh khi thời tiết chuyển mùa, đặc biệt phối hợp tuyên truyền và 

thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19.  

- Duy trì việc tiếp và phát sóng các bản tin trên hệ thống đài phát thanh của 

xã.  

 3. Về quốc phòng, đảm bảo an ninh, tư pháp 

- Thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Đảng về công tác quốc phòng 

- an ninh; phối hợp chuẩn bị tốt các điều kiện cho diễn tập khu vực phòng thủ huyện 

năm 2021. 

- Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm bắt tình 

hình an ninh nông thôn, nhất là các ngày lễ lớn như Kỷ niệm Quốc khánh nước 

Cộng hòa xã hội Việt Nam (02/9).. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn 

thư khiếu nại, tố cáo và công tác cải cách tư pháp trên địa bàn xã.  

4. Công tác xây dựng Đảng, củng cố chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và 

các đoàn thể 

- Thưc̣ hiêṇ tốt công tác xây d ựng Đảng, công tác cán bô ̣, đảm bảo công tác 

lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành thưc̣ hiêṇ nhi ệm vụ, đặc biệt quan tâm công tác phát 

triển đảng. 

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp và thành công cu ộc 

bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021 - 

2026. Tuyên truyền các ngày kỷ niệm lớn của đất nước diễn ra trong tháng 9 năm 

2021.  

- Tăng cường công tác tuyên truyền về các biện pháp phòng chống dịch 

Covid-19 đến Nhân dân, không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác trong công tác 

phòng chống dịch. Tăng cường nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội; thực hiện 

tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và 

quần chúng Nhân dân trên địa bàn. 

- Chỉ đạo chính quyền, MTTQ và các đoàn thể thực hiện tốt nhiệm vụ 9 

tháng, giải pháp thực hiện 3 tháng cuối năm 2021. 

- Hội đồng nhân dân thưc̣ hiêṇ tốt vai trò giám sát; tiếp tục theo dõi, đôn đốc 

viêc̣ giải quyết và trả lời kiến nghị của cử tri; tiếp nhận các ý kiến kiến nghị của cử 

tri. Xem xét, trả lời, xử lý các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân đúng theo 

quy định.  

- Măṭ trâṇ Tổ quốc và các đoàn thể tích cưc̣ tham gia thưc̣ hiêṇ các nhiêṃ vu ̣

chung của điạ phương , làm tốt công tác phát triển đoàn viên, hội viên, vận động 

Nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an 

ninh và xây dựng nông thôn mớí. 
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5. Công tác cán bộ 

- Thống nhất quy trình giới thiệu nhân sự chức vụ Chủ tịch Hội Nông dân xã 

nhiệm kỳ 2018 - 2023; Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã nhiệm kỳ 2022 - 2027. 

Ban Chấp hành Đảng bộ xã giao Thường trực Đảng uỷ, Thường trực HĐND, Lãnh 

đạo UBND, MTTQ và các đoàn thể xã, các chi bộ trực thuộc, các thôn nghiêm túc tổ 

chức thực hiện.  

 

Nơi nhận: 
* Gửi bản điện tử 

- Thường trực HU (b/c); 

- Đ/c Phùng Đức Hậu, UVBTVHU, Phó CT 

HĐND huyện phụ trách Đảng bộ; 

- TT HĐND xã; 

- Lãnh đạo UBND xã; 

- MTTQ và các đoàn thể xã; 

* Gửi bản giấy 

- Các chi bộ trực thuộc; 

- Lưu Đảng uỷ. 

 

T/M ĐẢNG UỶ 

 BÍ THƯ 

 

 

 

 

 

 

Nông Văn Trình 
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