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THÔNG BÁO
Kết quả phiên họp thường kỳ
Ủy ban nhân dân xã Song An tháng 10/2021

Ngày 25/10/2021, UBND xã Song An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng
10/2021. Phiên họp do đồng chí Khưu Doãn Huân - Chủ tịch UBND xã chủ trì. Tham
dự phiên họp có đại diện Thường trực Đảng ủy, Thường trực HĐND, UBMTTQVN,
04/04 ủy viên UBND và cán bộ, công chức. Sau khi bàn bạc, phân tích thảo luận, các
ý kiến tham gia tại cuộc họp và phát biểu chỉ đạo của đ/c Bí thư Đảng ủy xã, đồng chí
chủ trì kết luận như sau:
1. Thống nhất thông qua các nội dung văn bản sau:
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 10 và
nhiệm vụ công tác tháng 11/2021.
2. Một số nhiệm vụ triển khai trong tháng tới
- Quán triệt, triển khai một số văn bản của cấp trên liên quan đến các công chức
tham mưu thực hiện.
- Bà Lương Thị Định, Văn phòng – Thống kê: Tham mưu nội dung đánh giá
phân loại chính quyền cơ sở, cán bộ, công chức người hoạt động không chuyên trách
xã, thôn làng năm 2021. Hoàn thiện hồ sơ ISO về đánh giá nội bộ và họp xem xét lãnh
đạo năm 2021.
- Ông Phan Thanh Tùng, Địa chính NN-XD&MT: Tham mưu quy trình xử lý
VPHC 02 trường hợp không chấp hành trả lại đất trong diện tích 20ha thao trường
bắn; phương án đấu giá đất thuộc 88,9ha lấy ý kiến phòng Tài nguyên và Môi trường
thị xã.
- Bà Nguyễn Thị Nga, Địa chính-NN-XD&MT: Có kế hoạch kiểm tra môi
trường đối với các hộ chăn nuôi heo ở các thôn, làng. Rà soát, xác định các hạng mục
cần tập trung đầu tư để đạt các tiêu chí nâng cao về xây dựng nông thôn mới.
- Bà Vũ Thị Ngọc Bích, Tài chính – Kế toán: Tham mưu phương án phân lô,
sạp chợ Thượng An 1 để thông qua Ban Chấp hành Đảng bộ xã cho chủ trương.
- Bà Nguyễn Thị Xuân Kiều, Tài chính – Kế toán: Tham mưu hoàn tất các
chứng từ tài chính về nguồn dự phòng ngân sách, kinh phí hỗ trợ cho các tổ Covid
cộng đồng.
- Ông Mai Tiến Bằng, Tư pháp – Hộ tịch: Tiếp tục thực hiện công tác số hóa
Hộ tịch hoàn thành trước ngày 31/12/2021.
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- Bà Lê Thị Bích Thủy, Văn hóa – Xã hội: Tham mưu lịch họp triển khai bình
xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nông lâm. Tiếp tục rà soát các công dân có nhu cầu
quay trở lại Thành Phố Hồ Chí Minh lập danh sách báo cáo cấp trên.
- Bà Phạm Thị Thúy Hồng, Văn hóa – Xã hội: Tiếp tục tham mưu các văn bản
triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến các thôn, làng thông báo cho
Nhân dân biết, thực hiện; kiểm tra các nhà ở đủ điều kiện cách ly theo quy định.
Tham mưu công tác triển khai bình xét gia đình văn hóa.
- Ông Mai Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Quân sự: Tiếp tục hỗ trợ cho Trạm Y tế
tại các điểm tiêm vắc xin Covid-19; chủ động trong công tác phòng chống lũ lụt trong
mùa mưa.
- Ông Trần Hữu Huy, Thú y – Chăn nuôi: Tiếp tục hướng dẫn Nhân dân vệ sinh
phòng, bệnh trong chăn nuôi nhất là bệnh dịch tả lợn châu phi.
- Đối với các chức danh bán chuyên trách còn lại gồm bảo vệ, thủ quỹ, Hội
người cao tuổi… thực hiện đúng nội quy, quy chế của cơ quan.
- Kiểm lâm địa bàn thường xuyên theo dõi, kiểm tra diện tích rừng tự nhiên;
Phối hợp với Địa chính tăng cường kiểm tra, xác minh các trường hợp phá hoại thông
cảnh quan, ken thông trên địa bàn xã.
- Trạm y tế xã: Tiếp tục duy trì, chủ động trong công tác phòng, chống dịch
Covid-19.
- Công an xã: Tăng cường nắm tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm (khai thác khoáng sản trái phép,
đánh bạc, gây rối trật tự…). Tăng cường công tác tuần tra, an toàn giao thông.
- Các thôn, làng: Tăng cường công tác tuyên truyền trong Nhân dân về công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đôn đốc các Tổ Covid cộng đồng nắm bắt thông
tin của công dân từ nơi khác đến báo cáo kịp thời; triển khai cho các tổ thu vận động
Nhân dân đóng góp các loại quỹ năm 2021.
Trên đây là kết quả phiên họp thường kỳ tháng 10/2021, UBND xã thông báo
đến các tổ chức đoàn thể xã biết, phối hợp; các Ủy viên UBND xã, công chức chuyên
môn, Trưởng các thôn, làng triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Ủy viên UBND xã;
- Ủy ban MTTQVN xã;
- Các tổ chức đoàn thể xã;
- Các Trường học trên địa bàn xã;
- Trưởng các thôn, làng;
- Lưu: VP.
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