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THÔNG BÁO
Kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 10
Ngày 20/10/2021, 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 10.
Tham dự phiên họp có các thành viên Ủy ban nhân dân xã; thành phần mời:
TT.HĐND xã, công chức chuyên môn.
Qua ý kiến của thành viên Ủy ban nhân dân, Chủ trì kết luận một số nội
dung:
1. Tài chính-Kế toán
Tham mưu xây dựng dự toán ngân sách năm 2022 chặt chẽ, đảm bảo các nội
dung chi.
Theo dõi, đôn đốc công tác thu theo Đề án huy động đóng góp xây dựng
Nông thôn mới.
2. Văn hóa -Xã hội
2.1.Văn hóa-Xã hội phụ trách lĩnh vực Lao động-Thương binh và xã hội
Tham mưu xét hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình đảm bảo
quy định.
Tiếp tục tham mưu nội dung vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế để
đảm bảo tỷ lệ tham gia bảo hiểm y tế theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã.
Tham mưu trong sử dụng vốn hỗ trợ xây dựng nhà vệ sinh cho hộ nghèo trên
địa bàn xã.
2.2. Văn hóa-Xã hội phụ trách lĩnh vực thông tin, tuyên truyền
Tham mưu sử dụng kinh phí trang bị cho Nhà văn hóa đảm bảo theo quy
định.
Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã trong tổ chức ngày hội
Đại đoàn kết toàn dân.
Tiếp tục tham mưu công tác treo cờ của tổ chức, cá nhân, người dân trên địa
bàn trong dịp lễ tết.
Tham mưu trong công tác xét gia đình văn hóa, thôn văn hóa năm 2021.
3. Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường
3.1. ĐC-NN-XD&MT phụ trách lĩnh vực đất đai, xây dựng
Thực hiện giám sát kỹ thuật công trình đối với các công trình thi công trên
địa bàn.
Tăng cường công tác kiểm tra, quản lý đất đai trên địa bàn xã, hướng dẫn
người dân trong quản lý, sử dụng đất đúng mục đích.
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Kiểm tra lại diện tích khu vực Hố Gõ, mời hộ dân có liên quan làm việc để
thống nhất trong công tác quản lý.
Tham mưu hoàn thiện các hồ sơ có liên quan về vốn kiên cố hóa kênh
mương theo Nghị quyết 280/NQ-HĐND tỉnh Gia Lai; đường đi Dốc Lá, sự nghiệp
giao thông năm 2022.
3.2. ĐC-NN-XD&MT phụ trách lĩnh vực nông nghiệp, môi trường
Tham mưu tổ chức trồng cây phân tán trên địa bàn theo kế hoạch.
Thông báo cho các hộ dân về mức giá thuê sử dụng nước để tưới hoa màu
(hoàn thành trong tháng 10).
Tham mưu dự kiến danh mục đầu tư năm 2022 để trình Ban chấp hành Đảng
bộ xã cho ý kiến trước khi trình Hội đồng nhân dân xã thông qua.
Tham mưu hoàn thiện các hồ sơ có liên quan đến vốn sự nghiệp năm 2021.
4. Văn phòng-Thống kê
Chủ trì tổng hợp xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2022.
5. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid 19
Tiếp tục tham mưu thực hiện hiệu quả công tác phòng chống dịch trên địa
bàn xã. Đặc biệt công tác tổ chức cách ly tại nhà đối với các công dân về từ vùng
có dịch Covid-19.
Ban Công an, Trạm y tế xã phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức đón công
dân về từ các khu cách ly tập trung.
Trạm y tế tham mưu kế hoạch phối hợp Trung tâm y tế thị xã tổ chức tiêm
vắc xin phòng Covid-19 cho các đối tượng an toàn, hiệu quả.
Giao ông Nguyễn Ngọc Lai - Phó chủ tịch UBND xã- tổ chức họp rút kinh
nghiệm trong công tác triển khai tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
6. Các thôn
Tăng cường công tác thu các loại quỹ trên địa bàn. Phối hợp tổ chức ngày
Đại đoàn kết an toàn, tiết kiệm.
7. Các trường học
Tổ chức thực hiện tốt nội dung kế hoạch năm học 2021-2022. Đảm bảo công
tác an ninh học đường.
Trên đây là nội dung kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 10 của Ủy ban
nhân dân xã Xuân An. Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách đề nghị các
cá nhân triển khai thực hiện./.
TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
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-TT.HĐND xã;
-Thành viên UBND xã;
-Mặt trận và các đoàn thể;
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