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tháng 7 năm 2022

THÔNG BÁO
Kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 7
Ngày 18/7/2022, 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 7. Tham dự phiên họp có các thành viên Ủy ban nhân dân xã, đại biểu mời:
Thường trực Hội đồng nhân dân xã.
Kết quả phiên họp:
1. Thành viên Ủy ban nhân dân xã thống nhất nội dung dự thảo phân công
nhiệm vụ thành viên Ủy ban.
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
Tổng hợp, đánh giá các mặt hoạt động của thôn trong 6 tháng đầu năm 2022;
những kết quả đạt được, những tồn tại, hạn chế, khó khăn vướng mắc của từng thôn
và sắp xếp lịch để Lãnh đạo Ủy ban nhân dân xã làm việc với Ban phát triển các
thôn, kịp thời tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.
2.2. Văn hóa - Xã hội
Tham mưu các nội dung liên quan đến tiêu chí nông thôn mới nâng cao theo
lĩnh vực phụ trách đặc biệt là tiêu chí Bảo hiểm Y tế, nghèo đa chiều...
Tham mưu tuyên truyền các quy định của pháp luật, trong tháng tập trung
tuyên truyền các văn bản pháp luật liên quan đến việc thực hiện nghĩa vụ quân sự,
bộ tiêu chí nông thôn mới theo 318/QĐ-TTg.
2.3. Tài chính - Kế toán
Thực hiện thống kê, đánh giá cụ thể số thu các khoản của từng thôn. Tiếp tục
theo dõi, đôn đốc các thôn trong công tác thu. Phối hợp với cán bộ thuế địa bàn rà
soát các hộ kinh doanh cá thể trên địa bàn theo công văn của phòng Tài chính-Kế
hoạch thị xã.
2.4. Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường
2.4.1. Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường (phụ trách xây
dựng)
Phối hợp với đơn vị có liên quan hoàn thiện quy hoạch chung của xã. Tiếp tục
thực hiện nội dung kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn- nhất là khu Rộc Tưng- để
kịp thời nhắc nhở các trường hợp sai phạm.
Thường xuyên kiểm tra, giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn xã.
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Tham mưu các nội dung liên quan đến các tiêu chí nông thôn mới theo lĩnh
vực phụ trách. Phối hợp các đơn vị liên quan nâng cao hoạt đông của hợp tác xã.
2.4.1. Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường (phụ trách môi
trường, Nông thôn mới)
Hoàn thiện các văn bản có liên quan đến nội dung triển khai công tác xây
dựng Nông thôn mới nâng cao năm 2022 của xã. Thực hiện đánh giá kết quả việc
thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới theo Quyết định 318/QĐ-TTg đối với các nội
dung thuộc trách nhiệm của xã , thị xã và đề xuất những khó khăn, đề xuất hỗ trợ để
đạt được các tiêu chí.
Tổng hợp, báo cáo kết quả việc triển khai lấy ý kiến thu gom rác thải, nước
sinh hoạt tập trung.
Tiếp tục tham mưu nội dung kiểm tra vệ sinh môi trường trong chăn nuôi.
2.5. Tư pháp - Hộ tịch
Tham mưu tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn, nhất là nội
dung liên quan đến luật hôn nhân gia đình.
2.6. Công an
Tham mưu tổ chức các hoạt động nhân kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám
thành công, Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Tham mưu triển khai thực
hiện tiêu chí 19.2 bộ tiêu chí nông thôn mới nâng cao.
2.7. Quân sự
Tham mưu triển khai công tác xét duyệt chính trị, xét duyệt thực lực đảm bảo
theo quy định. Tham mưu triển khai thực hiện tiêu chí 19.1 bộ tiêu chí nông thôn
mới nâng cao.
Phối hợp với công chức Tư pháp-Hộ tịch, Văn hóa-Xã hội tuyên truyền các
nội dung liên quan đến việc xử phạt các trường hợp vi phạm trong công tác xét,
tuyển quân.
Trên đây là nội dung kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 7 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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