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THÔNG BÁO
Kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 11
Ngày 16/11/2021, 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 11.
Tham dự phiên họp có các thành viên Ủy ban nhân dân xã; thành phần mời:
công chức chuyên môn, Trưởng thôn.
Qua ý kiến của thành viên Ủy ban nhân dân, Chủ trì kết luận một số nội
dung:
1. Công tác chuẩn bị nội dung phục vụ kỳ họp thứ Ba-HĐND xã khóa
IV, nhiệm kỳ 2021-2026
Thời gian hoàn thành các báo cáo, tờ trình, dự thảo Nghị quyết gửi về Văn
phòng-Thống kê chậm nhất ngày 08/12/2021 để Thành viên Ủy ban nhân dân xem
xét, hoàn thiện trước khi ban hành chính thức.
Nhiệm vụ cụ thể như sau:
- Nội dung báo cáo tiếp thu, giải quyết kiến nghị của cử tri trước kỳ họp: ý
kiến của cử tri liên quan đến lĩnh vực nào, công chức phụ trách lĩnh vực đó tham
mưu hướng giải quyết và gửi về Văn phòng để tổng hợp.
- Nội dung báo cáo tình hình hoạt động của Ủy ban nhân dân xã năm 2021
và phương hướng nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch phát
triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ
năm 2022; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã
hội, quốc phòng-an ninh năm 2022: Văn phòng thực hiện.
- Nội dung báo cáo công tác tiếp nhận, hòa giải đơn thư, kiến nghị, tranh
chấp và công tác phòng chống tham nhũng lãng phí: Tư pháp thực hiện.
- Nội dung báo cáo công tác thu chi ngân sách năm 2021, phương hướng
nhiệm vụ năm 2022; báo cáo kết quả thực hiện Đề án huy động đóng góp xây dựng
Nông thôn mới; Tờ trình, dự thảo Nghị quyết phân bổ ngân sách năm 2022: Kế
toán thực hiện.
- Nội dung báo cáo kết quả thực hiện các tiêu chí Nông thôn mới năm 2021;
Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua Đề án xây dựng Nông thôn mới giai đoạn
2021-2026: Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và Môi trường (phụ trách Nông
thôn mới) thực hiện.
- Nội dung Tờ trình, dự thảo Nghị quyết thông qua danh mục công trình đầu
tư công năm 2022 và giai đoạn 2021-2025: Địa chính-Nông nghiệp-Xây dựng và
Môi trường (phụ trách lĩnh vực Xây dựng) thực hiện.
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2. Các thôn
Tăng cường công tác thu các khoản trên địa bàn. Đề xuất các nội dung sửa
chữa đường giao thông trên địa bàn thôn để thực hiện sau mùa mưa.
3. Văn hóa-Xã hội
Tiếp tục thông tin, tuyên truyền công tác phòng chống dịch Covid-19 trên hệ
thống Đài truyền thanh xã.
Triển khai lấy ý kiến trong Nhân dân về quy cách, kinh phí để làm cột cờ
(đặt tại hộ dân).
4. Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 xã
Tiếp tục phối hợp với Trung tâm y tế thị xã triển khai công tác tiêm chủng
phòng Covid-19 đảm bảo theo kế hoạch của thị xã.
Tổ quản lý tiêm chủng tiếp tục rà soát chặt chẽ các đối tượng tiêm chủng,
đảm bảo không bỏ sót đối tượng.
Các tổ phụ trách, tổ Covid cộng đồng, tổ kiểm tra, tổ an ninh trật tự tăng
cường công tác nắm công dân về từ các vùng có dịch, tổ chức kiểm tra, giám sát,
quản lý chặt các công dân cách ly tại nhà.
Tổ kiểm tra tăng cường công tác kiểm tra, tham mưu Ban chỉ đạo xử lý các
trường hợp không chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch Covid.
Tổ giúp việc tiếp tục tham mưu Ban chỉ đạo triển khai các văn bản của các
cấp liên quan đến công tác phòng chống dịch trên địa bàn.
Trên đây là nội dung kết luận tại phiên họp thường kỳ tháng 11 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
Nơi nhận:
CHỦ TỊCH
-TT.Đảng ủy;
-TT.HĐND xã;
-Thành viên UBND xã;
-Mặt trận và các đoàn thể;
-Công chức;
-BCĐ phòng chống dịch Covid;
-Trang TTĐT xã;
-Các thôn;
-Lưu: VT.
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