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THÔNG BÁO
Kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 9
Ngày 20/9/2022, 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 9. Tham dự phiên họp có các thành viên Ủy ban nhân dân xã (vắng: ông Phạm
Ngọc Hòa, có lý do), đại biểu mời: Thường trực Hội đồng nhân dân xã.
Tại phiên họp, thành viên Ủy ban đã đánh giá những kết quả đạt được trong 9
tháng đầu năm cũng như những tồn tại, hạn chế cần khắc phục để đạt các chỉ tiêu
trong năm 2022.
Qua ý kiến của thành viên Ủy ban nhân dân và Thường trực Hội đồng nhân
dân xã, Chủ trì kết luận một số nội dung:
1. Văn phòng-Thống kê
Tiếp tục tham mưu nội dung liên quan đến công tác lập kế hoạch phát triển
kinh tế-xã hội năm 2023.
Tham mưu triển khai lấy ý kiến dự thảo Quy chế đánh giá, xếp loại người hoạt
động không chuyên trách cấp xã, ở thôn và người trực tiếp tham gia công việc ở
thôn.
Tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 20NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục
đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới.
Tham mưu tổ chức họp chuyên đề cải cách hành chính.
Phối hợp với Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường chuẩn bị các
điều kiện để tổ chức kỳ họp chuyên đề của Hội đồng nhân dân về việc thông qua Đồ
án điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung của xã.
2. Văn hóa - Xã hội
2.1. Văn hóa-Xã hội phụ trách Văn hóa-Thông tin
Tham mưu nội dung xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa năm 2022.
Phối hợp với Hợp tác xã Tú An để thông báo trên Đài truyền thanh xã về lịch
thu gom rác thải.
Phối hợp với các trường hoàn thành nội dung báo cáo phục vụ công tác khảo
sát đầu năm học 2022-2023 của Ban Kinh tế-Xã hội Hội đồng nhân dân thị xã.
Mời các hộ kinh doanh karaoke di động trên địa bàn xã làm việc, cam kết về
thời gian hoạt động để không gây ảnh hưởng trong khu dân cư.
2.2. Văn hóa-Xã hội phụ trách Lao động-Thương binh và xã hội
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Tham mưu đánh giá công tác giảm nghèo năm 2022.
Tham mưu tổ chức Hội nghị tổng kết công tác vận động người dân tham gia
Bảo hiểm y tế năm 2022.
3. Tài chính - Kế toán
Tham mưu rà soát các trường hợp nợ thuê đất vượt hạn điền.
Phối hợp với các thôn rà soát, đánh giá lại khoản huy động đóng góp xây dựng
Nông thôn mới theo Đề án.
Tham mưu giải ngân kịp thời các công trình đầu tư trên địa bàn; điều chỉnh
nguồn vốn đầu tư.
Tham mưu kinh phí (3 triệu đồng) để hỗ trợ hộ dân (thôn An Xuân 3) bị thiệt
hại do sự cố cây xộp ngã.
Phối hợp với cán bộ thuế địa bàn hoàn thành việc rà soát các hộ kinh doanh
cá thể trên địa bàn xã.
4. Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường
4.1. Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường (phụ trách xây
dựng)
Tham mưu xây dựng kế hoạch đấu giá đất năm 2023 (thời gian hoàn thành
trước ngày 25/9/2022).
Tham mưu các văn bản có liên quan để trình kỳ họp chuyên đề của Hội đồng
nhân dân về việc thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch xây dựng chung của xã đảm
bảo thời gian quy định.
Xây dựng phương án phòng chống thiên tai. Rà soát các trang thiết bị phục
vụ phòng chống thiên tai và đề xuất mua sắm, trang bị các trang thiết bị còn thiếu.
Tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 18NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục
đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả và sử dụng đất,
tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao.
4.2. Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường (phụ trách môi
trường, Nông thôn mới)
Tham mưu xây dựng kế hoạch đầu tư công năm 2023; kế hoạch thực hiện các
tiêu chí xây dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2023.
Tham mưu xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 19NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về nông
nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Rà soát lại các hợp đồng thủy lợi trên địa bàn để tiến hành thu tiền hợp đồng,
thông báo hợp đồng lại đối với các công trình hợp đồng đã hết hạn.
Tham mưu chi nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường; đề xuất danh mục nước
sạch tập trung.
5. Tư pháp - Hộ tịch
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Chuẩn bị các nội dung phục vụ buổi giám sát của Hội đồng nhân dân thị xã
An Khê về công tác tiếp dân, tiếp nhận và giải quyết kiến nghị, phản ánh của công
dân.
6. Các thôn
Tiếp tục triển khai công tác vận động, thu các khoản đóng góp trên địa bàn.
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
công chức chuyên môn, các tổ chức nghiêm túc triển khai thực hiện./.
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