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THÔNG BÁO
Kết quả phiên họp thường kỳ
Ủy ban nhân dân xã Song An tháng 7/2021
Ngày 19/7/2021, Ủy ban nhân dân xã Song An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng
7/2021. Phiên họp do đồng chí Khưu Doãn Huân - Chủ tịch UBND xã chủ trì. Tham dự
phiên họp có 04/04 ủy viên UBND và cán bộ, công chức. Sau khi bàn bạc, phân tích thảo
luận, đồng chí chủ trì kết luận như sau:
1. Thống nhất thông qua các nội dung văn bản sau:
- Dự thảo Quy chế hoạt động UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định phân
công nhiệm vụ thành viên UBND, Quyết định phân công nhiệm vụ của công chức và
người hoạt động không chuyên trách xã.
- Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc
phòng – an ninh tháng 7 và nhiệm vụ tháng 8/2021.
2. Một số nhiệm vụ triển khai trong tháng tới
- Quán triệt, triển khai một số văn bản liên quan đến các công chức tham mưu thực
hiện; chấp hành tốt nội quy, quy chế cơ quan. Ngoài các công việc đã phân công, công
chức chuyên môn triển khai một số nhiệm vụ sau:
- Bà Lương Thị Định, Văn phòng – Thống kê: Hoàn chỉnh Quy chế hoạt động
UBND xã nhiệm kỳ 2021-2026; Quyết định phân công nhiệm vụ thành viên UBND,
Quyết định phân công nhiệm vụ của công chức và người hoạt động không chuyên trách
xã; báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh
tháng 7 và nhiệm vụ tháng 8/2021.
- Ông Phan Thanh Tùng, Địa chính NN-XD&MT: Tiếp tục làm việc với các hộ
dân chưa thống nhất giao đất liên quan đến đất của thao trường bắn BCH quân sự thị xã
An Khê; tham mưu nội dung để trình kỳ họp HĐND họp chuyên đề dự kiến trong tháng
8/2021 để thông qua kinh phí phân bổ các công trình từ nguồn sử dụng đất.
- Bà Nguyễn Thị Nga, Địa chính-NN-XD&MT: Kiểm tra, đánh giá lại hiệu quả
các dự án khuyến nông; xây dựng Phương án quản lý các tuyến đường bê tông xi măng
trên địa bàn.
- Bà Vũ Thị Ngọc Bích, Tài chính – Kế toán: Tăng cường đôn đốc công tác triển
khai thu các loại quỹ, các khoản thu trên địa bàn năm 2021; tham mưu Phương án tổ chức
họp dân để thống nhất khoản thu để triển khai đầu tư thi công các công trình trong năm
2021; hoàn thiện báo cáo giám sát về 2 chợ theo kế hoạch của HĐND xã.
- Bà Nguyễn Thị Xuân Kiều, Tài chính – Kế toán: Tham mưu hoàn tất các chứng
từ tài chính.
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- Ông Cao Trung Thiên, Tư pháp – Hộ tịch: Hoàn thiện báo cáo giám sát về công
tác phối hợp giữa Hội nông dân và UBND xã trong việc tiếp công dân, giải quyết khiếu
nại, tố cáo.
- Bà Lê Thị Bích Thủy, Văn hóa – Xã hội: Lập danh sách, kiểm tra lại các công
dân đăng ký trở về địa phương.
- Bà Phạm Thị Thúy Hồng, Văn hóa – Xã hội: Tham mưu các văn bản liên quan
công tác phòng, chống dịch Covid-19; Chuẩn bị một số nội dung văn bản để phục vụ cho
đoàn kiểm tra công tác phòng, chống dịch Covid-19.
- Ông Mai Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Quân sự: Tham mưu xây dựng kế hoạch
diễn tập quốc phòng quân sự địa phương năm 2021.
- Công an xã: Tăng cường nắm tình hình an ninh, chính trị trật tự an toàn xã hội
trên địa bàn.
- Trần Hữu Huy, Thú y – Chăn nuôi: Nắm tình hình trâu, bò bị bệnh viêm da nổi
cục; hướng dẫn Nhân dân vệ sinh phòng, bệnh trong chăn nuôi, báo cáo kịp thời cho lãnh
đạo UBND.
- Kiểm lâm địa bàn thường xuyên theo dõi, kiểm tra diện tích rừng tự nhiên, công
tác phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô; đồng thời đôn đốc các tổ bảo vệ rừng và phòng
cháy chữa cháy rừng ở các thôn, làng vận động Nhân dân tham gia công tác PCCC rừng.
- Các thôn, làng: Tăng cường công tác tuyên truyền trong Nhân dân về công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19 và bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò; 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. Chịu trách
nhiệm quản lý các lĩnh vực trên địa bàn thôn mình phụ trách.
Trên đây là kết quả phiên họp thường kỳ Ủy ban nhân dân xã Song An tháng
07/2021. UBND xã thông báo đến các tổ chức đoàn thể xã biết, phối hợp; các Ủy viên
UBND xã, công chức chuyên môn tham mưu 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;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Khưu Doãn Huân

