ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ XUÂN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Số:34 /TB-UBND

Xuân An, ngày27 tháng 5 năm 2022

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 5
Ngày 23/5/2022, 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 5. Tham dự phiên họp có các thành viên Ủy ban nhân dân xã, đại biểu mời:
Thường trực Hội đồng nhân dân xã và công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã.
Kết quả phiên họp:
1. Thành viên Ủy ban nhân dân xã thống nhất trình kỳ họp Hội đồng nhân dân
6 tháng đầu năm 2022 các nội dung: bầu bổ sung thành viên Ủy ban nhân dân xã,
quyết toán ngân sách năm 2021, sử dụng nguồn ngân sách kết dư năm 2021, bổ sung
danh mục công trình đầu tư công năm 2022, thông qua nội dung đảm bảo chế độ cho
Dân quân theo Đề án 03/ĐA-UBND của Ủy ban nhân dân thị xã An Khê.
2. Qua ý kiến của thành viên Ủy ban nhân dân, Chủ trì kết luận một số nội
dung:
2.1. Văn phòng-Thống kê
Chủ trì, triển khai nội dung lập kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2023
có sự tham gia của cộng đồng.
Tham mưu tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm.
Chuẩn bị các nội dung phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân xã: báo cáo đánh
giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội 6 tháng đầu năm và phương
hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022; tờ trình bầu bổ sung thành viên Ủy ban
nhân dân xã.
2.2. Văn hóa - Xã hội
Tập trung hoàn thiện nội dung rà soát các trường hợp tham gia Bảo hiểm y tế
trên địa bàn xã.
Tham mưu xét các trường hợp hộ nghèo mới phát sinh do mắc bệnh hiểm
nghèo, để đề xuất hỗ trợ kịp thời.
2.3. Tài chính - Kế toán
Triển khai thu đóng góp xây dựng Nông thôn mới trong cán bộ, công chức,
đảng viên.
Tham mưu trình Hội đồng nhân dân xã thông qua quyết toán ngân sách năm
2021, trình sử dụng nguồn kết dư ngân sách 2021.
2.4. Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường
2.4.1. Phụ trách Đầu tư, quản lý xây dựng, đất đai
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Tập trung nội dung rà soát, hoàn thiện quy hoạch khu trung tâm xã, trình Ủy
ban nhân dân thị xã An Khê cho chủ trương đấu giá đất khu quy hoạch.
Hoàn thiện hồ sơ xây dựng các công trình trên địa bàn xã đảm bảo theo quy
định.
Tham mưu nội dung trình Hội đồng nhân dân xã thông qua danh mục bổ sung
công trình đầu tư công năm 2022: đường đi nghĩa địa thôn An Xuân 3, đường đi nhà
ông Tín (thôn An Xuân 2), kinh phí từ nguồn tiền sử dụng đất.
2.4.2. Phụ trách Nông nghiệp - Môi trường
Hoàn thành sớm nội dung cấp phát lúa giống để người dân kịp thời gieo sạ.
Hoàn thiện hồ sơ xây dựng các công trình trên địa bàn thuộc lĩnh vực phụ
trách đảm bảo theo quy định.
Tham mưu nội dung kiểm tra khu vực nhà yến và vệ sinh môi trường trong
chăn nuôi trên địa bàn.
2.5. Tư pháp-Hộ tịch
Hoàn thiện các hồ sơ đăng ký khai sinh còn lại. Khắc phục các lỗi sai sót và
kiến nghị của phòng Tư pháp thị xã qua kiểm tra nghiệp vụ tư pháp năm 2021.
2.6. Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả
Triển khai và hướng dẫn người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến mức
độ 3, 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân
dân xã.
2.7. Các thôn
Tiếp tục nội dung công tác thu các khoản vận động trong Nhân dân.
Nắm chắc tình hình dư luận trong Nhân dân để kịp thời thông tin, có hướng
giải quyết.
Thường xuyên kiểm tra và kịp thời nhắc nhở, không cho các hộ dân trồng cỏ
dọc các tuyến đường.
Phối hợp với Văn phòng-Thống kê trong triển khai công tác lập kế hoạch phát
triển kinh tế-xã hội, đánh giá thực trạng và xác định nhu cầu của thôn trong năm
2023.
Trên đây là nội dung kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 5 của Ủy ban
nhân dân xã Xuân An. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách đề nghị các
công chức chuyên môn, các tổ chức nghiêm túc triển khai thực hiện./.
Nơi nhận:
-Đảng ủy;
-TT.HĐND xã;
-Thành viên UBND xã;
- Mặt trận và các đoàn thể;
- Các công chức chuyên môn;
- Các thôn;
- Lưu: VT.
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