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THÔNG BÁO
Kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 6
Ngày 09/6/2021, 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 6.
Tham dự phiên họp có các thành viên Ủy ban nhân dân xã; thành phần mời:
công chức, người hoạt động không chuyên trách.
Qua ý kiến của thành viên Ủy ban nhân dân, Chủ trì kết luận một số nội
dung:
I. Điều chỉnh nội dung Quyết định phân công nhiệm vụ
1. Điều chỉnh Quyết định số 66/QĐ-UBND ngày 25/4/2019 của Ủy ban
nhân dân xã Xuân An về việc phân công nhiệm vụ của Chủ tịch, Phó chủ tịch và
các ủy viên Ủy ban nhân dân xã Xuân An nhiệm kỳ 20216-2021: lĩnh vực đất đai
do Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã trực tiếp phụ trách, chỉ đạo.
2. Yêu cầu công chức, người hoạt động không chuyên trách chấp hành
nghiêm nội quy, giờ giấc làm việc, sử dụng hiệu quả thời gian làm việc.
Thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ hàng
tháng.
II. Một số nội dung triển khai thực hiện
1. Công tác chuẩn bị kỳ họp Hội đồng nhân dân xã
Đối với các nội dung trình tại kỳ họp của Hội đồng nhân dân đã được thành
viên Ủy ban nhân dân xã thống nhất (giới thiệu nhân sự bầu thành viên Ủy ban
nhân dân; tình hình thực hiện nhiệm vụ trong 6 tháng đầu năm 2021; tình hình tiếp
công dân, giải quyết đơn thư; tình hình thu chi ngân sách 6 tháng đầu năm 2021;
quyết toán ngân sách năm 2020; phân bổ nguồn kết dư ngân sách), đề nghị các
công chức theo lĩnh vực được phân công chuẩn bị.
2. Một số nhiệm vụ triển khai trong thời gian tới
2.1. Văn phòng – Thống kê
Tiếp tục thực hiện nội dung kiểm soát việc triển khai thực hiện của công
chức chuyên môn về các kết luận của Lãnh đạo Ủy ban nhân dân.
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Thực hiện tổng hợp, báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ trong
tháng của Ủy ban nhân dân xã trước ngày họp Ban thường vụ Đảng ủy xã; gửi dự
thảo báo cáo cho các thành viên Ủy ban nhân dân xã trước khi ký, ban hành.
2.2. Ban công an
Tham mưu Ủy ban nhân dân xã trong việc lập hồ sơ công tác phòng cháy
chữa cháy của các cơ sở trên địa bàn.
2.3. Văn hóa -Xã hội
2.3.1. Văn hóa - Xã hội phụ trách Lao động-Thương binh và Xã hội
Xây dựng kế hoạch phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cá nhân, tổ chức
trong thực hiện nội dung giảm nghèo.
Tham mưu thực hiện các nội dung liên quan đến việc tạo điều kiện hỗ trợ
cho 02 trường hợp hộ nghèo có nhu cầu về đất sản xuất.
2.3.2. Văn hóa – Xã hội phụ trách Văn hóa - Thông tin, Đài truyền
thanh
Tiếp tục tuyên truyền các nội dung phòng chống Covid 19.
Tham mưu thành lập Đoàn kiểm tra việc chấp hành treo cờ Tổ quốc trên địa
bàn xã trong các ngày lễ, tết.
2.4. Tài chính – Kế toán
Tổng hợp số thu từ các nguồn, cụ thể theo từng thôn. Tổng hợp chi tiết
nguồn chi. Tham mưu họp Hội đồng tư vấn thuế. Chuẩn bị các nội dung trình tại
kỳ họp Hội đồng nhân dân xã.
Phối hợp với Văn hóa-Xã hội trong tham mưu, sử dụng nguồn kinh phí
phòng chống dịch Covid 19 đảm bảo quy định.
2.5. Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường
2.5.1. ĐC-NN-XD&MT phụ trách lĩnh vực đất đai, xây dựng
Tham mưu nội dung kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn. Kiểm tra kỹ các
hồ sơ liên quan đến đất đai. Nghiên cứu kỹ các quy định về giải quyết tranh chấp
đất đai để tham mưu Lãnh đạo Ủy ban giải quyết.
2.5.2. ĐC-NN-XD&MT phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, môi trường
Xây dựng kế hoạch, thời gian triển khai, phân công cụ thể trong thực hiện
kiểm tra công tác vệ sinh môi trường; phát động tháng vệ sinh môi trường.
Tham mưu hoạt động của tổ tư vấn Hợp tác xã.
Tham mưu triển khai nội dung thu thủy lợi phí, hợp đồng bàu.
2.6. Tư pháp - Hộ tịch
Khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ đăng ký khai sinh cho công dân.
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Phối hợp với Địa chính-Xây dựng tham mưu giải quyết các đơn thư kiến
nghị, tranh chấp đất đai đảm bảo quy định, không để kéo dài.
2.7. Trạm y tế
Tiếp tục tham mưu công tác phòng chống dịch Covid trên địa bàn xã. Theo
dõi các trường hợp đang áp dụng biện pháp cách ly tại nhà. Đối với các trường hợp
vi phạm trong công tác phòng chống dịch, tham mưu xử phạt theo quy định.
2.8. Thú y cơ sở
Tăng cường công tác tuyên truyền, hướng dẫn người chăn nuôi thực hiện các
biện pháp phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm (nhất là bệnh viêm da
nổi cục ở trâu, bò).
Trên đây là nội dung kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 6 của Ủy ban
nhân dân xã Xuân An. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách đề nghị các
cá nhân, đơn vị triển khai thực hiện./.
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