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THÔNG BÁO
Kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 01
Ngày 27/01/2022, 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 01.
Tham dự phiên họp có các thành viên Ủy ban nhân dân xã, công chức
chuyên môn.
Kết quả phiên họp:
1. Đối với nội dung phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch và Ủy
viên Ủy ban nhân dân xã nhiệm kỳ 2021-2026: Thành viên Ủy ban nhân dân thống
nhất với nội dung dự thảo. Giao Văn phòng - Thống kê hoàn thiện, trình ký ban
hành sau khi có Quyết định của Ủy ban nhân dân thị xã về phê chuẩn kết quả bầu
bổ sung Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân xã.
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
Tham mưu họp triển khai Nghị quyết Hội đồng nhân dân xã trong năm 2022
và nội dung ký kết giao ước thi đua giữa các thôn.
2.2. Ban công an
Đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn trong thời gian trước, trong, sau Tết.
2.3. Ban chỉ huy Quân sự
Tham mưu các nội dung liên quan đến công tác giao quân năm 2022, phân
công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên của Hội đồng nghĩa vụ quân sự phụ trách
công dân nhập ngũ của các thôn.
2.4. Văn hóa - Xã hội
Tiếp tục tuyên truyền nội dung phòng chống dịch bệnh Covid 19.
Tổng hợp các nguồn hỗ trợ Tết cho các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội.
2.5. Tài chính - Kế toán
Tham mưu công tác tổ chức triển khai thu năm 2022, phân bộ thu giao các
thôn.
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Tham mưu họp Hội đồng tư vấn thuế. Xây dựng kế hoạch thu bổ sung đối
với các hộ mua bán cây trên địa bàn thôn An Thạch (tuyến đường đi Dốc Lá).
2.6. Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường
Hoàn thành nội dung các hồ sơ xây dựng trong quý I để tiến hành thi công
các công trình trên địa bàn xã.
Kiểm tra việc thực hiện các nội dung của hợp đồng thủy lợi, đôn đốc việc
thanh toán các hợp đồng đến hạn.
Tham mưu triển khai các nội dung liên quan đến công tác môi trường, trật tự
xây dựng.
Hỗ trợ Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân An chuẩn bị các nội dung tổ chức Đại
hội thường niên của Hợp tác xã.
2.7. Tư pháp - Hộ tịch
Phối hợp với Địa chính-Xây dựng tham mưu chặt chẽ nội dung giải quyết
đơn thư của công dân, đảm bảo đúng quy định.
Trên đây là nội dung kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 01 của Ủy ban
nhân dân xã Xuân An. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách đề nghị các
bộ phận chuyên môn 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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