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THÔNG BÁO
Kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 02
Ngày 19/02/2021, 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 02.
Tham dự phiên họp có các thành viên Ủy ban nhân dân xã (Vắng ông Đặng
Viết Linh - Chỉ huy trưởng BCHQS xã. Lý do: dự họp tại BCHQS thị xã); các
công chức.
Qua ý kiến của thành viên Ủy ban nhân dân, Chủ trì kết luận một số nội
dung cần thực hiện:
1. Văn phòng – Thống kê
Tham mưu triển khai các nội dung chương trình trọng tâm năm 2021 của Ủy
ban nhân dân xã. Tham mưu triển khai các nội dung liên quan đến công tác cải
cách hành chính, thi đua khen thưởng và công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân
dân xã nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Ban công an, Ban chỉ huy Quân sự xã
Xây dựng, triển khai kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã. Tham
mưu các nội dung liên quan đến công tác giao quân năm 2021 (gặp mặt gia đình và
công dân nhập ngũ; kinh phí tổ chức; bố trí phương tiện đưa đón công dân).
Công an xã thực hiện rà soát, lập danh sách cử tri trên địa bàn đủ điều kiện
tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 (thời gian hoàn thành trước ngày 13/4/2021).
3. Văn hóa -Xã hội
3.1. Văn hóa - Xã hội phụ trách Lao động-Thương binh và Xã hội
Phối hợp với Trạm y tế trong công tác tham mưu, triển khai phòng chống
dịch Covid 19.
Xây dựng kế hoạch, xác định nguồn lực và phân công cụ thể trách nhiệm
của tổ chức, cá nhân trong thực hiện nội dung giảm nghèo.
Xây dựng kế hoạch, phân công cụ thể trong thực hiện vận động người dân
tham gia Bảo hiểm y tế.
Chuẩn bị nội dung và các điều kiện để tổ chức Đại hội Chữ thập đỏ đảm bảo
quy định.
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3.2. Văn hóa – Xã hội phụ trách Văn hóa - Thông tin, Đài truyền thanh
Trên cơ sở các văn bản hướng dẫn của cấp trên, tham mưu việc tổ chức Đại
hội Thể dục thể thao.
Tiếp tục tuyên truyền các nội dung phòng chống Covid 19, các nội dung liên
quan đến công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026.
4. Tài chính – Kế toán
Tham mưu triển khai công tác thu các khoản quỹ, các khoản vận động trong
Nhân dân. Gửi danh sách bộ thu đến Bí thư chi bộ, thôn trưởng.
Tham mưu hoạt động của Hội đồng tư vấn thuế.
5. Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường
5.1. ĐC-NN-XD&MT phụ trách lĩnh vực đất đai, xây dựng
Trên cơ sở kết quả lấy ý kiến về chỉ giới xây dựng, tham mưu ban hành văn
bản quy định chỉ giới xây dựng các tuyến đường trên địa bàn xã. Kiểm tra, quản lý
chặt chẽ chỉ giới xây dựng; kiểm tra khu quy hoạch, các tuyến đường quy hoạch.
Thường xuyên kiểm tra các tuyến đường giao thông nội đồng, kịp thời tham
mưu lãnh đạo Ủy ban nhân dân trong việc triển khai sửa chữa, khắc phục tuyến
đường nếu có hư hỏng, xuống cấp.
Tham mưu quản lý chặt chẽ lĩnh vực được phân công phụ trách.
Phối hợp với Tài chính-Kế toán trong việc lập bộ, tiến hành thu hợp đồng
đất 5%.
5.2. ĐC-NN-XD&MT phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, môi trường
Tham mưu quyết định phân công phụ trách các tiêu chí xây dựng Nông thôn
mới.
Thực hiện bàn giao các tài liệu, sổ sách có liên quan đến lĩnh vực đất đai,
xây dựng cho công chức phụ trách mới.
Kiểm tra hợp đồng các bàu, đập và triển khai thu theo hợp đồng.
Kiện toàn Đoàn kiểm tra trật tự xây dựng, môi trường; xây dựng và triển
khai kế hoạch kiểm tra trật tự xây dựng, vệ sinh môi trường trên địa bàn.
6. Tư pháp - Hộ tịch
Chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác thanh tra tiếp công dân, giải quyết
đơn thư kiến nghị, phản ánh theo kế hoạch của Thanh tra thị xã.
Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của
công dân.
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Phối hợp với Văn hóa-Xã hội (phụ trách Văn hóa-Thông tin) thường xuyên
cập nhật, tuyên truyền các nội dung có liên quan đến công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
7. Hội Người cao tuổi
Dự trù kinh phí và các nội dung có liên quan để tổ chức Đại hội Người cao
tuổi đảm bảo thời gian.
Trên đây là nội dung kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 02 của Ủy ban
nhân dân xã Xuân An. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách đề nghị các
công chức triển khai thực hiện./.
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