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THÔNG BÁO
Kết quả phiên họp thường kỳ
Ủy ban nhân dân xã Song An tháng 03/2022
Ngày 14/3/2022, UBND xã Song An tổ chức phiên họp thường kỳ tháng
3/2022. Phiên họp do đồng chí Nguyễn Lê Tiến – Phó Chủ tịch UBND xã chủ trì.
Tham dự phiên họp có 02/04 ủy viên UBND và cán bộ, công chức, Trưởng các
thôn, làng. Sau khi bàn bạc, phân tích thảo luận, đồng chí chủ trì kết luận như sau:
1. Thống nhất với nội dung dự thảo các văn bản:
Báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I/2022
và nhiệm vụ công tác quý II/2022, giao bà Lương Thị Định hoàn chỉnh trình lãnh
đạo UBND xã ký ban hành.
2. Một số nhiệm vụ triển khai trong tháng tới
- Công chức chuyên môn: Chấp hành nghiêm giờ giấc làm việc, tăng cường
kỷ luật, kỷ cương tại cơ quan. Thực hiện tốt các nội dung theo kế hoạch CCHC
năm 2022 của xã. Thực hiện lập hồ sơ công việc chuyên môn theo danh mục hồ sơ
cơ quan được ban hành đầu năm 2022. Hưởng ứng phòng trào thi đua vượt qua đại
dịch Covid-19. Theo lĩnh vực phân công, công chức tham mưu UBND xã giải
quyết, trả lời các ý kiến cử tri chưa được giải quyết, thời gian hoàn thành đến ngày
15/4/2022.
- Tiếp tục tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19: giao
Trưởng Trạm y tế trong việc đánh giá nguy cơ áp dụng quản lý, điều trị F0 tại
nhà/nơi lưu trú theo đúng quy định; phân nhóm đối tượng để quản lý, điều trị F0
tại nhà/nơi lưu trú; tiếp nhận và xử lý thông tin kịp thời; tham mưu UBND xã tổng
hợp nhu cầu vắc xin phòng Covid-19 (liều tăng cường, liều nhắc lại, vắc xin cho
trẻ từ 5-11 tuổi) và rà soát đối tượng chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ liều, báo cáo về
Trung tâm y tế thị xã. Văn hóa – Xã hội tăng cường công tác tuyên truyền trên hệ
thống đài truyền thanh của xã.
- Về phương án giao đất đối với 02 hộ dân được UBND thị xã quyết định
giao đất trong phần diện tích đất nhà nước quản lý (diện tích 234,2ha), phòng Tài
nguyên và Môi trường chủ trì phối hợp UBND xã thực hiện giao đất thực địa trong
tháng 3/2022. Trên cơ sở thông báo giao đất của phòng Tài nguyên và Môi trường,
giao công an xã tiếp tục nắm bắt tình hình, có kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự
trong thời gian trước, trong và sau quá trình giao đất tại thực địa.
- Bà Lương Thị Định, Văn phòng – Thống kê: Theo dõi tình hình xử lý văn
bản đến của công chức, đôn đốc thực hiện đúng thời gian quy định; kiện toàn các
quyết định nhân sự làm việc tại Bộ phận Một cửa; quyết định phân công nhiệm vụ
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công chức. Tham mưu tự kiểm tra công tác văn thư lưu trữ theo Kế hoạch 33/KHUBND ngày 28/02/2022.
- Ông Phan Thanh Tùng, Địa chính NNXD&MT: Theo dõi, hoàn tất hồ sơ
công trình xây dựng đã hoàn thành; theo dõi, phối hợp với các đơn vị liên quan
giám sát tiến độ, chất lượng các công trình đang thi công chuẩn bị bàn giao đưa
vào sử dụng; lập thủ tục đầu tư các công trình triển khai trong năm 2022. Báo cáo
chi tiết các công trình đầu tư xây dựng năm 2021, 2022 đã hoàn thành, chưa hoàn
thành và đang lập hồ sơ… chậm nhất đến ngày 24/3/2022. Tiếp tục tham mưu
UBND xã, Hội đồng bồi thường thị xã làm việc các hộ dân chưa ký phương án bồi
thường Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây Nguyên. Tăng cường
tham mưu trong lĩnh vực đất đai, môi trường như việc tự ý cải tạo, mua bán đất cấp
phối, sử dụng đất sai mục đích, không phù hợp quy hoạch…
- Bà Nguyễn Thị Xuân Kiều, Tài chính – Kế toán: Phối hợp các công chức
rà soát, hoàn chỉnh các chứng từ thu, chi ngân sách; tham mưu quyết toán ngân
sách theo quy định; tham mưu phân bổ kịp thời kinh phí chi thường xuyên.
- Bà Mai Thị Hòa, Tài chính – Kế toán: triển khai kế hoạch thu năm 2022
cho các thôn đảm bảo tiến độ. Phụ trách tổng hợp Chương trình NTM và làng
NTM, tham mưu xây dựng kế hoạch đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, đạt chuẩn
làng NTM trong năm 2022, thời gian chậm nhất đến ngày 24/3/2022. Tham mưu
làm việc, kiện toàn Tổ quản lý Chợ An Thượng 2 trong tháng 3/2022.
- Ông Mai Tiến Bằng, Tư pháp – Hộ tịch: khẩn trương hoàn thiện các hồ sơ
đăng ký cấp giấy khai sinh để làm CCCD đã tiếp nhận, các hồ sơ tiếp nhận đầy đủ
có trách nhiệm hoàn thiện chậm nhất đến ngày 31/3/2022. Tham mưu kế hoạch
tuyên tuyền PBGDPL chuyên đề tại các thôn, làng.
- Bà Lê Thị Bích Thủy, Văn hóa – Xã hội: Tham mưu triển khai thực hiện
kế hoạch giảm nghèo 2022. Theo dõi tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa
bàn, tham mưu hướng dẫn các tôn giáo hoạt động đảm bảo công tác phòng, chống
dịch bệnh theo quyết định số 214/QĐ-UBND ngày 11/3/2022 của Ủy ban nhân dân
tỉnh.
- Bà Phạm Thị thúy Hồng, Văn hóa – Xã hội: Chủ động phối hợp với Trạm
y tế thường xuyên kiểm tra, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch covid-19;
đăng tin, bài lên các chuyên mục của trang thông tin điện tử xã. Tham mưu kiện
toàn các quyết định phân công nhiệm, kế hoạch, phương án phòng, chống dịch
Covid-19 thời gian đến ngày 25/3/2022 và tham mưu triển khai kịp thời các
- Ban Chỉ huy quân sự: Tổ chức huấn luyện dân quân theo kế hoạch của thị
xã. Tham mưu chuẩn bị đầy đủ hồ sơ phục vụ đoàn thanh Tra Bộ Tư lệnh Quân
khu 5 chậm nhất đến ngày 24/3/2022.
- Công an xã: Tăng cường tuần tra, đảm bảo ANTT, an toàn giao thông trên
địa bàn xã; kiểm tra các trường hợp đến tạm trú trên địa bàn xã; triển khai phân
công trực theo kế hoạch đã được duyệt.
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- Đối với Trưởng các thôn, làng tăng cường công tác tuyên truyền vận động
Nhân dân khai báo y tế và thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid-19 (lưu
ý các trường hợp F0 đủ điều kiện cách ly tại nhà tiếp tục theo dõi); theo dõi tình
hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi; theo dõi nước tưới các ao, bàu; tiếp tục vận
động nhân dân thực hiện nông thôn mới, làng nông thôn mới. Phát hiện báo cáo
kịp thời tình trạng xây dựng nhà ở, công trình, chuồng, trại… trên đất không đúng
quy định; việc tự ý cải tạo đất, mua bán đất cấp phối, sử dụng đất sai mục đích,
không phù hợp quy hoạch…
Trên đây là kết quả phiên họp thường kỳ tháng 3/2022. UBND xã thông báo
đến các tổ chức đoàn thể xã biết, phối hợp; các ủy viên UBND xã, Trưởng các
thôn, làng, công chức chuyên môn triển khai, thực hiện./.
Nơi nhận:
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Ủy ban MTTQVN và cácđoàn thể xã;
- Ủy viên UBND xã;
- Lưu: VT.

