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THÔNG BÁO
Kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 3

Ngày 04/3/2022, 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 3.
Tham dự phiên họp có các thành viên Ủy ban nhân dân xã, công chức chuyên
môn, Trưởng các thôn (vắng thôn An Xuân 1) và đại diện Lãnh đạo Trạm y tế xã.
Qua ý kiến của thành viên Ủy ban nhân dân, Chủ trì kết luận một số nội dung:
1. Văn phòng - Thống kê
Trên cơ sở Kế hoạch số 21-KH/ĐU ngày 24/02/2022 của Đảng ủy xã về thực
hiện Chỉ thị 05-CT/TU ngày 22/11/2021 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về tổ chức đại
hội chi bộ trực thuộc và bầu trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025, chủ động tham mưu
xây dựng kế hoạch bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2022-2025.
Tiếp tục tham mưu các nội dung liên quan đến công tác cải cách hành chính.
Tham mưu văn bản triển khai nội dung hoạt động của trang Zalo, trang thông tin
điện tử của xã đến Chi bộ, Ban thường trực UBMTTQVN xã và các đoàn thể, các
đơn vị trường học. Tổ chức lưu trữ văn bản đúng theo quy định.
2. Ban công an
Tăng cường công tác kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm an toàn giao
thông, quản lý thuyền đánh cá trên địa bàn xã. Tham mưu thực hiện tốt các nội dung
thông tư 23, trong đó tập trung công tác phòng ngừa tội phạm - ưu tiên công tác
phòng là chính.
Tiếp tục tham mưu nội dung công tác phòng cháy chữa cháy.
3. Ban chỉ huy Quân sự
Tham mưu các nội dung chuẩn bị cho công tác thanh tra quốc phòng quân sự
địa phương (hoàn thành báo cáo trước ngày 13/3/2022).
Tham mưu tốt công tác xây dựng lực lượng dân quân. Tổ chức tham gia huấn
luyện dân quân đảm bảo chất lượng.
4. Văn hóa - Xã hội
4.1. Phụ trách Thông tin-Tuyên truyền
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Định hướng tuyên truyền nội dung liên quan đến xây dựng Gia đình văn hóa,
thôn văn hóa.
Hàng tháng phải có nội dung tuyên truyền các nội dung liên quan đến công
tác phòng chống dịch, công tác cải cách hành chính, các văn bản mới… gửi đến Mặt
trận và các đoàn thể; đăng tải trên trang Zalo của xã, trên Trang thông tin điện tử xã.
Tham mưu các nội dung liên quan đến bảo vệ khu di tích Rộc Tưng.
Tham mưu đoàn tham gia đại hội thể dục thể thao thị xã.
4.2. Phụ trách Lao động-Thương binh và xã hội
Tham mưu triển khai có hiệu quả nội dung Kế hoạch vận động người dân
tham gia Bảo hiểm y tế, đảm bảo đạt tỷ lệ theo chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân
dân xã đề ra.
Tiếp tục tham mưu nội dung công tác giảm nghèo năm 2022; có kế hoạch,
phân công trách nhiệm cụ thể trong việc hỗ trợ đất sản xuất, cây giống, ngày
công…cho hộ nghèo đảm bảo mang lại hiệu quả.
Huy động, vận động các khoản, các nguồn để đảm bảo công tác an sinh xã hội
cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội.
5. Tài chính - Kế toán
Tham mưu họp Hội đồng tư vấn thuế. Triển khai phối hợp đội thuế thu các
khoản trên địa bàn. Tháng 03 tập trung thu tiền thuê đất, đất 5%, phí lệ phí.
Tham mưu văn bản triển khai thu 01 ngày lương đối với cán bộ công chức,
viên chức, đảng viên trên địa bàn trong thực hiện Đề án đóng góp xây dựng Nông
thôn mới.
Phối hợp với Văn phòng-Thống kê quản lý chặt chẽ nội dung chi mua sắm
văn phòng phẩm, sửa chữa trang thiết bị làm việc đảm bảo tiết kiệm, hiệu quả.
Theo dõi, đôn đốc công tác thu các khoản của các thôn.
6. Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường
6.1. Phụ trách Đầu tư, quản lý xây dựng, đất đai
Chủ động kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp xây dựng nhà ở tư nhân, xây
dựng chuồng trại trên đất nông nghiệp thực hiện đúng các quy định của pháp luật,
đặc biệt là khu di tích Rộc Tưng. Kiểm tra, giám sát chất lượng các công trình xây
dựng trên địa bàn xã.
6.2. Phụ trách Nông nghiệp - Môi trường
Tham mưu kế hoạch kiểm tra việc trồng cây phân tán, có kế hoạch trồng bổ
sung số lượng cây trồng đã chết.
Thông báo cụ thể thời gian thực hiện việc thanh toán tiền hợp đồng của các
công trình thủy lợi.
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Sau khi hoàn thành công tác kê khai hoạt động chăn nuôi trên địa bàn, tham
mưu văn bản yêu cầu các hộ nuôi cá lồng không mở rộng quy mô nuôi cá và thành
lập đoàn để kiểm tra việc thực hiện của các hộ nuôi cá lồng.
Phối hợp với Hợp tác xã chuẩn bị các nội dung, điều kiện tổ chức Hội nghị
thường niên của Hợp tác xã vào cuối tháng 3/2022. Đề nghị Ban quản lý chợ báo
cáo phương án thu-chi cụ thể để chuẩn bị cho hội nghị thường niên.
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.
Tham mưu thực hiện nội dung tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật;
thường xuyên cập nhật các văn bản pháp luật mới, có liên quan trực tiếp đến quyền
lợi, nghĩa vụ của người dân.
8. Trạm y tế
Tham mưu văn bản trình Ban chấp hành Đảng bộ xã trong việc hỗ trợ đặc thù
công tác phòng chống dịch Covid-19 đối với các đối tượng chính sách, hộ gia đình
nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã.
Tiếp tục tham mưu nội dung công tác phòng chống dịch Covid-19 đảm bảo
chặt chẽ, kịp thời. Đặc biệt là công tác quản lý điều trị F0 tại nhà đảm bảo các quy
định về phòng chống dịch.
9. Các thôn
Triển khai công tác thu các khoản vận động trong Nhân dân theo phương án
đề ra; hàng tháng phải có số liệu báo cáo cụ thể kết quả đạt được so với kế hoạch.
Tiếp tục truyên truyền nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch
Covid19 đặc biệt là yêu cầu bắt buộc 5K của Bộ Y tế.
10. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19
Tuyệt đối không chủ quan, lơ là trong công tác phòng chống dịch Covid-19.
Các thành viên Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 của xã căn cứ vào quyết
định phân công nhiệm vụ để tham mưu thực hiện.
Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả chủ động trong công tác phòng chống dịch
tại cơ quan, bố trí bảng, điểm sát khuẩn tay. Xây dựng phương án phòng chống dịch
trong cơ quan.
11. Các trường học trên địa bàn.
Tiếp tục thực hiện kế hoạch năm học 2021- 2022. Thực hiện nghiêm công tác
phòng chống dịch trong nhà trường.
Trên đây là nội dung kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 3 của Ủy ban
nhân dân xã Xuân An. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách đề nghị các
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công chức chuyên môn, các tổ chức nghiêm túc triển khai thực hiện, có báo cáo cụ
thể kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao vào phiên họp thường kỳ tháng 4./.
Nơi nhận:
-Đảng ủy;
-TT.HĐND xã;
-Thành viên UBND xã;
- Mặt trận và các đoàn thể;
- Các công chức chuyên môn;
- Các thôn;
-Trạm y tế;
-Trường học;
-BCĐ phòng chống Covid-19 xã;
- Lưu: VT.
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