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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÔNG BÁO
Kết quả phiên họp thường kỳ
Ủy ban nhân dân xã Song An tháng 8/2021

Ngày 16/8/2021, UBND xã Song An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng
8/2021. 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:
Dự thảo báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng - an ninh tháng 8 và nhiệm vụ tháng 9/2021.
Thống nhất danh mục đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025.
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, tập trung cho công tác phòng chống dịch Covid-19.
- Bà Lương Thị Định, Văn phòng – Thống kê: Hoàn chỉnh báo cáo tình hình
thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh tháng 8 và
nhiệm vụ tháng 9/2021. Đôn đốc các công chức thực hiện tham mưu các văn bản
trên hệ thống QLVBĐH; theo dõi công chức hoàn thành không đảm bảo tiến độ
văn bản được giao, tham mưu Chủ tịch UBND xã ban hành văn bản phê bình, làm
căn cứ đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm. Tham mưu một số nội
dung về nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của hệ thống chính trị, đủ phẩm chất,
năng lực rà soát và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng; công tác lập kế hoạch kinh
tế-xã hội. Tổng hợp một số nội dung theo văn bản 1280/UBND-VP để lãnh đạo
UBND thị xã làm việc với xã.
- 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; phối hợp với công an xã, tư pháp xử lý nghiêm các trường hợp khai
thác khoáng sản, tài nguyên trái phép; phối hợp với kiểm lâm địa bàn theo dõi,
quản lý thông cảnh quan, ken thông trên địa bàn; khẩn trương hoàn thiện phương
án quản lý đất 5%, phương án đấu giá đất thuộc 88,9ha lấy ý kiến phòng Tài
nguyên và Môi trường thị xã; đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công
các công trình trên địa bàn, kiểm tra, giám sát các đơn vị thi công; hoàn chỉnh danh
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mục đăng ký kế hoạch quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021-2030; chủ động tham
mưu giải quyết các đơn thư trong lĩnh vực đất đai.
- Bà Nguyễn Thị Nga, Địa chính-NN-XD&MT: Kiểm tra, đánh giá lại hiệu
quả các dự án khuyến nông giai đoạn tiếp theo; hoàn chỉnh danh mục các công
trình đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025. 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; bố trí
nguồn lực huy động triển khai thực hiện hiệu quả các tiêu chí nông thôn mới; đặc
biệt là đầu tư xây dựng làng nông thôn mới (làng Pốt), công trình nước sạch, nhà
vệ sinh cho bà con đồng bào dân tộc thiểu số. Tổ chức rà soát tình hình quản lý, sử
dụng các công trình thủy lợi trên địa bàn xã; có kế hoạch duy tu bảo dưỡng, sửa
chữa nâng cấp các công trình thủy lợi đảm bảo tích trữ nguồn nước phục vụ sản
xuất nông nghiệp, chú trọng công trình đập Suối Tôm tại làng Pốt.
- Bà Vũ Thị Ngọc Bích, Tài chính – Kế toán: Phê bình trong công tác tham
tham mưu rút kinh phí gỗ thông. Tham mưu xây dựng kế hoạch khắc phục các
khoản huy động, đóng góp của Nhân dân đối với công trình xây dựng NTM giai
đoạn 2017-2020 theo Kết luận Thanh tra và theo bản tự kiểm điểm cá nhân, thời
gian hoàn thành trước ngày 31/8/2021 (nếu sau thời gian trên không hoàn thành
hoặc tham mưu phương án không đảm bảo tính khả thi thì phải chịu hoàn toàn
trách nhiệm). Tăng cường đôn đốc công tác triển khai thu các loại quỹ (đặc biệt
thôn An Thượng 3, thu chưa đạt 50%) và các khoản thu khác trên địa bàn năm
2021; đôn đốc các thôn họp lấy ý kiến về phương án thu huy động Nhân dân xây
dựng NTM giai đoạn 2021-2025; chịu trách nhiệm theo dõi, quản lý tình hình hoạt
động của 02 chợ trên địa bàn xã.
- Bà Nguyễn Thị Xuân Kiều, Tài chính – Kế toán: Tham mưu hoàn tất các
chứng từ tài chính về nguồn dự phòng ngân sách, bao gồm kinh phí hỗ trợ 30%
cho người dân ảnh hưởng do đại dịch Covid-19; rà soát các khoản nợ, dự toán các
khoản chi từ nay đến cuối năm, trong đó phải đảm bảo tiền lương trong năm 2021
theo Nghị quyết 136; lưu ý nhận hồ sơ chứng từ kế toán bộ phận nào cung cấp đầy
đủ trình Chủ tịch ký duyệt, nếu không đầy đủ thì không tham mưu giải quyết.
- Ông Cao Trung Thiên, Tư pháp – Hộ tịch: Tham mưu, chuẩn bị các biên
bản xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực đất đai; công tác phòng, chống
dịch; đôn đốc các tổ hòa giải tăng cường công tác hào giải đơn thư ở thôn, làng,
hạn chế thấp nhất đơn thư vượt cấp. Khẩn trương hoàn thành các thủ tục công dân
đã nộp hồ sơ làm căn cước công dân (giấy khai sinh) từ nay đến trước ngày bàn
giao chuyển công tác (ngày 20/9/2021). Nếu sau thời gian trên không hoàn thành
thì phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và làm căn cứ để đánh giá mức độ hoàn thành
nhiệm vụ trong năm.
- Bà Lê Thị Bích Thủy, Văn hóa – Xã hội: Tập trung vào các nhiệm vụ
chuyên môn đã giao trên văn bản điều hành; lưu ý rà soát phải đảm bảo các đối
tượng được hỗ trợ theo Nghị quyết 68/NQ-CP và Quyết định số 441/QĐ-UBND
của tỉnh Gia Lai.
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- 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; lưu ý công tác phát triển du lịch gắn với nông nghiệp
bền vững, tăng cường truyên truyền quảng bá hình ảnh du lịch của địa phương;
đăng các tin, bài lên trang thông tin điện tử xã.
- Ông Mai Tuấn Anh, Chỉ huy trưởng Quân sự: Tiếp tục kiến nghị BCH
quân sự thị xã có kế hoạch rà soát bom mìn tại khu đồi sim để thực hiện dự án
phát triển du lịch; chịu trách nhiệm quản lý lực lượng dân quân đang thực hiện
nhiệm vụ tại chốt; theo dõi, bám sát thị xã để chủ động trong công tác diễn tập
quốc phòng quân sự địa phương năm 2021; triển khai thực hiện sơ tuyển nghĩa vụ
2022 theo kế hoạch.
- Ông Trần Hữu Huy, Thú y – Chăn nuôi: Tiếp tục theo dõi, 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 xã; rà soát lập danh sách các hộ
dân được cấp vôi (đợt 2); lập biên bản xác định số con bò chết do bị bệnh viêm da
nổi cục trâu, bò, tham mưu tổ chức họp Hội đồng kiểm tra mức độ thiệt hại do
bệnh viêm da nổi cục đảm bảo đúng quy định, đúng đối tượng.
- Bà Nguyễn Thị Oanh, Chủ tịch Hội chữ thập đỏ xã: Bám sát vào kinh phí
hỗ trợ của Hội chữ thập đỏ thị xã, chủ động phối hợp với làng Pốt triển khai, chọn
hộ xây dựng 02 khu vệ sinh theo kế hoạch và kết quả thực hiện công việc này sẽ
gắn liền với mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm.
- 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,
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. 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. Tổ chức họp, đánh giá lại nhân viên y tế thôn, bản; nếu không đảm bảo
thực hiện nhiệm vụ, đề xuất thay thế, kiện toàn.
- 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…) quản lý chặt chẽ lao động người nước ngoài
đang tham gia dự án điện gió, đặc biệt là công dân người Trung Quốc. Tăng cường
công tác tuần tra, an toàn giao thông.
- Đối với các trường học trên địa bàn: Chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về cơ
sở vật chất trong năm học mới, thực hiện tốt các nhiệm vụ chuyên môn của Phòng
Giáo dục và Đào tạo thị xã; lưu ý trong công tác phòng, chống dịch.
- 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
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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. Tiếp tục họp dân thông qua phương án huy động Nhân dân đóng góp
xây dựng Nông thôn mới giai đoạn 2021-2025.
Trên đây là kết quả phiên họp thường kỳ tháng 08/2021, 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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