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THÔNG BÁO
Kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 9
Ngày 15/9/2021, tại Hội trường xã, dưới sự chủ trì của ông Hồ Hữu MạnhChủ tịch UBND xã - Ủy ban nhân dân xã Xuân An tổ chức phiên họp thường kỳ
tháng 9.
Tham dự phiên họp có các thành viên Ủy ban nhân dân xã; thành phần mời:
công chức chuyên môn, thôn trưởng các thôn.
Qua ý kiến của thành viên Ủy ban nhân dân, Chủ trì kết luận một số nội
dung:
1. Tài chính-Kế toán
Tham mưu văn bản gửi các trường học trên địa bàn thực hiện thu đóng góp
của cán bộ, giáo viên, nhân viên nhà trường trong xây dựng Nông thôn mới theo
Đề án.
2. Ban chỉ huy Quân sự
Tham mưu chặt chẽ trong công tác sơ tuyển nghĩa vụ quân sự; có phương án
cụ thể trong tổ chức thực hiện sơ tuyển, đảm bảo công tác phòng chống dịch Covid
19.
3. Văn hóa -Xã hội
3.1.Văn hóa-Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động-Thương binh và xã hội
Tham mưu triển khai công tác xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống
trung bình đảm bảo quy trình.
Tiếp tục tham mưu giải quyết các hồ sơ đề nghị hỗ trợ do gặp khó khăn
trong dịch Covid 19 theo quy định tại Quyết định 441/QĐ-UBND của Ủy ban nhân
dân tỉnh Gia Lai.
3.2. Văn hóa-Xã hội phụ trách lĩnh vực thông tin, tuyên truyền
Khảo sát lại các cụm loa truyền thanh, tham mưu phương án bảo vệ hiệu quả
các cụm loa, hạn chế việc sửa chữa.
Tham mưu triển khai công tác bình xét Gia đình văn hóa, thôn văn hóa đảm
bảo theo quy định.
Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra, nhắc nhở việc thực hiện treo cờ Tổ
quốc của các hộ dân trên địa bàn xã trong các dịp lễ, tết.
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Tiếp tục thực hiện các nội dung tuyên truyền công tác phòng chống dịch
Covid-19 trên địa bàn.
4. Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường
4.1. ĐC-NN-XD&MT phụ trách lĩnh vực đất đai, xây dựng
Thực hiện giám sát kỹ thuật công trình đối với các công trình thi công trên
địa bàn (đường bê tông xi măng, kênh mương, hoa viên).
Phối hợp tham mưu hoàn thiện bổ sung các công trình đầu tư (giai đoạn
2022-2025) theo chương trình kiên cố hóa giao thông, nội đồng theo Nghị quyết
280/NQ-HĐND tỉnh Gia Lai,
4.2. ĐC-NN-XD&MT phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, môi trường
Rà soát, thực hiện hợp đồng các công trình thủy lợi đảm bảo theo quy định.
Thông báo đến các cá nhân còn chưa thanh toán đủ số tiền hợp đồng thực hiện
thanh toán đầy đủ, nếu không, chấm dứt hợp đồng.
Tham mưu phát động dọn vệ sinh, khơi thông cống rãnh, tạo bồn cây (cây
trồng dọc hai bên tuyến đường vào trung tâm xã). Tham mưu sử dụng kinh phí sự
nghiệp môi trường.
Chủ trì xây dựng kế hoạch thực hiện Nghị quyết 05-NQ/TU ngày 19/7/2021
của Thị ủy An Khê về cơ cấu lại ngành nông nghiệp gắn với kinh tế hợp tác, hợp
tác xã và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã, giai đoạn 2021-2025.
Kiểm tra lại các điều kiện, phương tiện phục vụ công tác phòng chống thiên
tai. Tham mưu phân công nhiệm vụ cụ thể cho thành viên Ban chỉ huy phòng
chống thiên tai của xã.
5. Văn phòng-Thống kê
Chuẩn bị các nội dung phục vụ giám sát của Thường trực Hội đồng nhân
dân xã về tình hình thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã về phát triển
kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh trong 9 tháng đầu năm.
Chủ trì các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính.
6. Các thôn
Kiểm tra các tuyến đường trong thôn, báo cáo với Chi bộ và có văn bản đề
xuất sửa chữa gửi về Ủy ban nhân dân xã. Trong văn bản đề xuất, đề nghị ghi rõ về
thời gian thực hiện (trước hay sau mùa mưa), về cách thức thực hiện (đổ đá hỗn
hợp, san gạt…), về tên, vị trí và chiều dài đoạn đường cần sửa chữa.
Trong tháng 10, hoàn thành xong nội dung thu theo Đề án Nông thôn mới.
7. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19
Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa
bàn xã.
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Trên đây là nội dung kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 9 của Ủy ban
nhân dân xã Xuân An. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách đề nghị các
cá nhân triển khai thực hiện./.
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