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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 4

Ngày 18/4/2022, 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 4.
Tham dự phiên họp có các thành viên Ủy ban nhân dân xã, đại biểu mời:
Thường trực Hội đồng nhân dân xã và công chức Chỉ huy trưởng Quân sự xã.
Kết quả phiên họp:
1. Đối với nội dung dự thảo Kế hoạch bầu cử Trưởng thôn nhiệm kỳ 20222025: Thành viên Ủy ban nhân dân cơ bản thống nhất với nội dung dự thảo. Đề nghị
bổ sung thêm nội dung phân công thành viên Ủy ban nhân dân phụ trách từng thôn
trong công tác bầu cử Trưởng thôn. Giao Văn phòng - Thống kê hoàn thiện, trình ký
ban hành.
2. Đối với nội dung dự thảo Kế hoạch khảo sát, lấy ý kiến Nhân dân về thu
gom rác thải, đăng ký sử dụng nước sinh hoạt tập trung: Thành viên Ủy ban nhân
dân xã thống nhất nội dung dự thảo. Giao Địa chính-Xây dựng-Nông nghiệp và Môi
trường hoàn thiện, trình ký ban hành.
3. Qua ý kiến của thành viên Ủy ban nhân dân, Chủ trì kết luận một số nội
dung:
3.1. Ban công an
Tham mưu triển khai thực hiện nội dung Quyết định 06/QĐ-TTg ngày
06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án phát triển ứng dụng về dữ
liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phụ vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn
2022-2025; tham mưu triển khai hoạt động của Ban chỉ đạo phòng chống tội phạm
của xã.
Phân công lực lượng Công an viên đảm bảo công tác trật tự giao thông trên
địa bàn (nhất là khu vực cầu An Bình, ngầm An Xuân 3) để đón các đoàn công tác
đến thăm khu khảo cổ Rộc Tưng.
3.2. Văn hóa - Xã hội
3.2.1. Phụ trách Thông tin-Tuyên truyền
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Tham mưu các nội dung liên quan đến công tác quản lý di tích trên địa bànđặc biệt là khu di tích Rộc Tưng. Xây dựng kế hoạch phân công cụ thể lực lượng để
chăm sóc, bảo quản tuyến đường vào khu di tích và bên trong khu di tích.
Tập trung công tác chuẩn bị tham gia Đại hội thể dục thể thao thị xã.
3.3.2. Phụ trách Lao động-Thương binh và xã hội
Thực hiện rà soát lại các trường hợp tham gia Bảo hiểm y tế trên địa bàn xã
một cách chặt chẽ; tiếp tục triển khai vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế
trong năm.
3.4. Tài chính - Kế toán
Theo dõi, đôn đốc các thôn trong thực hiện nội dung thu hợp đồng sử dụng
đất 5%; các trường hợp hộ dân không thực hiện đóng tiền thuê đất 5% trong 02 năm
thì thực hiện thu hồi. Triển khai thu đóng góp xây dựng Nông thôn mới trong cán
bộ, công chức, đảng viên. Tham mưu họp Hội đồng tư vấn thuế.
3.5. Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường
3.5.1. Phụ trách Đầu tư, quản lý xây dựng, đất đai
Rà soát lại Quy hoạch Nông thôn mới trên cơ sở quy hoạch chung của thị xã;
các đường trục thôn, ngõ xóm, khu quy hoạch trung tâm xã.
Hoàn thiện hồ sơ xây dựng các công trình trên địa bàn xã đảm bảo theo quy
định. Các công trình, tuyến đường theo Nghị quyết 280/NQ-HĐND đã hoàn thiện,
thực hiện nghiệm thu, thanh quyết toán đảm bảo tiến độ.
Tiếp tục thực hiện nội dung kiểm tra trật tự xây dựng trên địa bàn xã theo kế
hoạch.
Tham mưu triển khai đăng ký đầu tư công năm 2023.
3.5.2. Phụ trách Nông nghiệp - Môi trường
Thực hiện rà soát, đánh giá hiện trạng của từng tiêu chí theo quy định tại Quyết
định 318/QĐ-TTg ngày 08/3/2022 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Bộ
tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xây dựng
nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025. Tham mưu tổ chức họp Ban quản lý
các chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
Tham mưu triển khai lấy ý kiến khảo sát nội dung về thu gom rác thải (mức
phí 15.000 đồng/hộ/tháng), sử dụng nước sinh hoạt tập trung và cam kết an toàn thực
phẩm.
3.6. Tư pháp-Hộ tịch
Chuẩn bị tốt các nội dung công tác giám sát của ban pháp chế Hội đồng nhân
dân thị xã.
3.6. Các thôn
Tiếp tục nội dung công tác thu các khoản vận động trong Nhân dân.
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Thôn An Xuân 1: Tập trung công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân đóng
góp các khoản; tuyên truyền, bảo vệ khu di tích Rộc Tưng; phối hợp với công chức
Địa chính-Xây dựng trong việc vận động người dân tháo dỡ chuồng trại ở khu vực
đầu đường đi vào Rộc Tưng.
Thôn An Xuân 2: thực hiện khắc phục, sửa chữa hệ thống thoát nước của Nhà
văn hóa thôn.
Thôn An Xuân 3: tiến hành vệ sinh tuyến đường, chăm sóc và trồng lại, trồng
thêm hoa giấy ở tuyến đường 01 chiều.
Thôn An Thạch: Thường xuyên kiểm tra và kịp thời nhắc nhở, không cho các
hộ dân trồng cỏ dọc các tuyến đường.
Trên đây là nội dung kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 4 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, có báo cáo cụ
thể kết quả thực hiện các nhiệm vụ được giao vào phiên họp thường kỳ tháng 5./.
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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