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THÔNG BÁO
Kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 4
Ngày 28/4/2021, tại Hội trường xã, dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Ngọc
Lai- Phó Chủ tịch UBND xã - Ủy ban nhân dân xã Xuân An tổ chức phiên họp
thường kỳ tháng 4.
Tham dự phiên họp có các thành viên Ủy ban nhân dân xã (Vắng ông Hồ
Hữu Mạnh - Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã - lý do: đi học Cao cấp chính trị tại
Thành phố Đà Nẵng).
Qua ý kiến của thành viên Ủy ban nhân dân, Chủ trì kết luận một số nội
dung cần thực hiện:
1. Văn phòng – Thống kê
Tập trung tham mưu, chuẩn bị các nội dung cho công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Ban công an, Ban chỉ huy Quân sự xã
Tiếp tục thực hiện kế hoạch tuần tra, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
thời gian trước, trong và sau ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh trật tự, phân công trực
trong các ngày nghỉ lễ đảm bảo đúng thành phần, đúng tác phong.
3. Văn hóa -Xã hội
3.1. Văn hóa - Xã hội phụ trách Lao động-Thương binh và Xã hội
Phối hợp với Trạm y tế trong công tác tham mưu, triển khai phòng chống
dịch Covid 19.
Tiếp tục tham mưu kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nội dung kế hoạch vận
động người dân tham gia Bảo hiểm y tế năm 2021.
3.2. Văn hóa – Xã hội phụ trách Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh
Tiếp tục tuyên truyền các nội dung phòng chống Covid 19, các nội dung liên
quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026.
Tổ chức thi đấu các môn trong Đại hội Thể dục thể thao của xã. Tham mưu
tổ chức bế mạc Đại hội thể dục thể thao.
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4. Tài chính – Kế toán
Đôn đốc, theo dõi công tác thu của các thôn.
Chủ động thực hiện báo cáo tình hình thu ngân sách, các khoản để phục vụ
cho cuộc họp định kỳ hàng tháng của Ban chấp hành Đảng bộ xã.
Tham mưu bố trí bảng công khai tình hình thu ngân sách, các khoản của các
thôn; có so sánh tỷ lệ thu hàng tháng.
5. Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường
5.1. ĐC-NN-XD&MT phụ trách lĩnh vực đất đai, xây dựng
Tiến hành thu tiền hợp đồng đất 5%.
Kiểm tra, đề xuất dự án kênh mương, đường bê tông xi măng theo Nghị
quyết 280/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai.
Phối hợp với Tư pháp – Hộ tịch rà soát, tham mưu giải quyết các đơn thư
liên quan đến lĩnh vực đất đai.
5.2. ĐC-NN-XD&MT phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, môi trường
Rà soát hợp đồng các công trình thủy lợi còn lại. Tiến hành thu dịch vụ thủy
lợi phí.
Tham mưu tổ chức kiểm tra vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.
Phối hợp với Tư pháp – Hộ tịch rà soát, tham mưu giải quyết các đơn thư
liên quan đến lĩnh vực phụ trách.
Tham mưu bổ sung, hoàn thiện các nội dung liên quan đến việc công nhận
thị xã An Khê hoàn thành chương trình xây dựng Nông thôn mới.
6. Tư pháp - Hộ tịch
Tham mưu giải quyết các đơn thư kiến nghị, phản ảnh của công dân, không
để tồn đọng.
Hoàn thành việc xác minh hộ tịch, làm lại giấy khai sinh cho công dân đảm
bảo thời gian quy định.
7. Các thôn
Tiếp tục triển khai công tác thu. Phối hợp với tổ bầu cử đại biểu Quốc hội và
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trong công tác chuẩn bị,
đảm bảo các điều kiện cho ngày bầu cử (23/5/2021).
Ban thôn An Xuân 3: tổ chức họp dân, lấy ý kiến về việc xây dựng 400m
đường bê tông xi măng đi nghĩa địa An Xuân 3.
Ban thôn An Xuân 2: tổ chức họp dân, lấy ý kiến việc xây dựng kênh
mương Cây Ké.
8. Trường học
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Triển khai công tác phòng chống dịch Covid trong trường học đảm bảo theo
yêu cầu. Tổ chức thi học kỳ II đảm bảo đúng quy định.
9. Trạm y tế
Thực hiện tiêm vắc xin ngừa bạch hầu đảm bảo theo kế hoạch.
Xây dựng kế hoạch, phân công trực đảm bảo trước, trong ngày bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
Tham mưu công tác phòng chống dịch Covid trên địa bàn xã; công tác
phòng chống dịch Covid trong thời gian diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp.
Trên đây là nội dung kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 02 của Ủy ban
nhân dân xã Xuân An. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách đề nghị các
công chức triển khai thực hiện./.
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