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THÔNG BÁO
Kết quả phiên họp thường kỳ
Ủy ban nhân dân xã Song An tháng 01/2022
Ngày 14/01/2022, UBND xã Song An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng
01/2022. Phiên họp do đồng chí Khưu Doãn Huân - Chủ tịch UBND xã chủ trì. Tham dự
phiên họp có 03/04 ủy viên UBND và cán bộ, công chức. Sau khi bàn bạc, phân tích thảo
luận, đồng chí chủ trì kết luận như sau:
1. Thống nhất với nội dung dự thảo các văn bản:
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội tháng 01/2022 và
nhiệm vụ công tác tháng 02/2022, Kế hoạch triển khai các hoạt động Tết nguyên đán
Nhâm Dần 2022, giao đ/c Định hoàn chỉnh trình lãnh đạo UBND xã ký ban hành.
Thống nhất thông qua chương trình tổ chức lễ chúc thọ, mừng thọ cho các cụ cao
niên năm 2022, giao đ/c Thuỷ phối hợp với Hội người cao tuổi và đ/c Kiều tham mưu rút
kinh phí thực hiện; thông qua Kế hoạch triển khai công tác giao quân năm 2022.
2. Một số nhiệm vụ triển khai trong tháng tới
- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, giao Trạm y tế
tham mưu. Văn hóa – Xã hội tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ thống đài truyền
thanh của xã.
- Công tác giao quân, giao ông Mai Tuấn Anh chủ trì, phối hợp với các bộ phận
chuyên môn; các thôn, làng thực hiện một số nội dung liên quan đến công tác nghĩa vụ
quân sự; chấp hành nghiêm công tác giao quân năm 2022; phân công nhiệm vụ cụ thể và
gắn trách nhiệm cho thành viên Hội đồng nghĩa vụ quân sự xã trong công tác giao quân,
đảm bảo giao quân đúng chỉ tiêu phân bổ.
- Bà Lương Thị Định, Văn phòng – Thống kê: Tham mưu xây dựng kế hoạch triển
triển khai quy chế dân chủ thôn, làng năm 2022. Theo dõi tình hình xử lý văn bản đến
của công chức, đôn đốc thực hiện. Tổng hợp các khoản kinh phí của UBND xã chưa chi
trình lãnh đạo UBND xem xét, thống nhất; tham mưu Quyết định điều chỉnh phân công
nhiệm vụ cho công chức.
- Ông Phan Thanh Tùng, Địa chính NNXD&MT: Tham mưu xây dựng phương án
xử lý đối với 03 hộ không chấp hành giao đất khu thao trường bắn; Theo dõi, hoàn tất hồ
sơ công trình đã hoàn thành (chợ Thượng An, quy hoạch làng Pốt); theo dõi, phối hợp với
các đơn vị liên quan giám sát tiến độ, chất lượng các công trình đang thi công chuẩn bị
bàn giao đưa vào sử dụng (cải tạo, sửa chữa cục bộ một số tuyến đường giao thông nông
thôn bị hư hỏng, xuống cấp trên địa bàn xã; sửa chữa đường đi bàu Ấu; đường thôn An
Thượng 2; cải tạo, sửa chữa các nhà văn hoá thôn, làng và trường học; sửa chữa đường
bên cạnh nhà rông; Nhà văn hoá làng Pốt: nhà vệ sinh, cải tạo nhà văn hoá làng Pốt;
đường BTXM thôn An Thượng 3; đường nhà ông Nguyễn Văn Dệ đi khu sản xuất; cải tạo
sửa chữa Nhà văn hoá xã); lập thủ tục đầu tư các công trình triển khai trong năm 2022
(kênh mương suối Tôm; sửa chữa trụ sở HĐND-UBND xã; phương án thu hồi đất 06 hộ
dân triển khai xây dựng sân vận động xã; đường đi khu sản xuất Gò Kho; kênh mương
đập Đất Khách; đường nhà ông Huỳnh Văn Xuân đi Dương Thị Hồng)
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- Bà Nguyễn Thị Xuân Kiều, Tài chính – Kế toán: Xây dựng báo cáo thu, chi ngân
sách hàng tháng, quý cho lãnh đạo UBND xã. Phối hợp các công chức rà soát, hoàn chỉnh
các chứng từ thu, chi ngân sách; tham mưu phân bổ kịp thời kinh phí phục vụ các hoạt
động Tết nguyên đán 2022.
- Ông Mai Tiến Bằng, Tư pháp – Hộ tịch: Tiếp tục hoàn thiện các hồ sơ chứng
nhận giấy khai sinh; chủ động phối hợp với hệ thống chính trị làng Pốt tuyên truyền tình
trạng tảo hôn.
- Bà Lê Thị Bích Thủy, Văn hóa – Xã hội: Phối hợp với các thôn, làng rà soát các
hộ dân có hoàn cảnh khó khăn đột xuất tham mưu kịp thời. Thực hiện chi trả chế độ
chính sách, trợ cấp, quà Tết cho gia đình chính sách, bảo trợ xã hội. Phối hợp các đơn vị
tài trợ thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, các đối tượng bảo trợ xã hội, gia
đình chính sách…
- Bà Phạm Thị thúy Hồng, Văn hóa – Xã hội: Tham mưu xây dựng kế hoạch thành
lập đoàn đi kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán. Trang trí hội
trường và khuôn viên trụ sở UBND xã; đôn đốc, nhắc nhở các thôn, làng trang trí trong
và ngoài Nhà văn hóa thôn. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng Tết Nguyên đán
Nhâm Dần năm 2022. Phối hợp với các thôn, làng và đơn vị cung ứng mua sắm trang
thiết bị nhà văn hoá thôn, làng đảm bảo đúng hồ sơ được duyệt; chủ động phối hợp với
Trạm y tế thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch covid-19;
theo đăng tin, bài lên các chuyên mục của trang thông tin điện tử xã.
7. Công an xã: Tăng cường tuần tra, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông trên địa
bàn xã; kiểm tra các trường hợp đến tạm trú trên địa bàn xã; triển khai phân công trực
theo kế hoạch đã được duyệt; phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự xã xây dựng kế hoạch
phối hợp trực đảm bảo an ninh trong dịp Tết nguyên đán.
8. Đối với Trưởng các thôn, làng tăng cường công tác tuyên truyền vận động Nhân
dân khai báo y tế và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19; triển khai ra
quân tổng vệ sinh đường làng, ngõ xóm; chủ động tham mưu cho cấp uỷ chi bộ tổ chức
các hoạt động trong dịp Tết nguyên đán đảm bảo công tác phòng, chống dịch.
Trên đây là kết quả phiên họp thường kỳ tháng 01/2022. UBND xã thông báo đến
các tổ chức đoàn thể xã biết, phối hợp; các ủy viên UBND xã, Trưởng các thôn, làng,
công chức chuyên môn triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Ủy viên UBND xã;
- Ủy ban MTTQVN xã;
- Các tổ chức đoàn thể xã;
- Lưu: VP.
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