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BÁO CÁO
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và chương trình công tác Tháng 3 năm 2021
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

Trong tháng, UBND xã, lãnh đạo UBND xã chỉ đạo giải quyết, xử lý các công
việc, nhiệm vụ được giao, thực hiện các chương trình, kế hoạch năm 2021 đã xây
dựng nhất là kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, kế hoạch xây dựng NTM, trong đó
tập trung vào các nội dung:
- Chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân năm 2020-2021, thu hoạch cây trồng vụ Đông
xuân 2020-2021 và vụ Mùa năm 2020; đồng thời thực hiện công tác phòng chống
hạn, sâu bệnh nhất là chuột gây hại trên cây trồng.
- Tập trung chỉ đạo thực hiện cấp bách các biện pháp phòng chống dịch bệnh
COVID-19 theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành.
- Chủ động, tích cực tham gia các hoạt động trong công tác bầu cử đại biểu
Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo đúng chức
năng, nhiệm vụ được quy định.
- Thực hiện kế hoạch đón Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; chú trọng thực
hiện các chế độ, chính sách, quan tâm chăm lo đời sống cho các đối tượng chính
sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người khó khăn; kiểm
tra bảo đảm an toàn thực phẩm trong dịp Tết.
- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy
rừng trước, trong và sau Tết.
- Tiếp tục chỉ đạo các lực lượng thực hiện tốt đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội
phạm, bảo đảm ANTT Đại hội XIII của Đảng, Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
- Thực hiện công tác CCHC, xây dựng chính quyền điện tử, tuyên truyền về
dịch vụ công trực tuyến và qua dịch vụ công ích.
- Tăng cường kỷ cương hành chính, tác phong lề lối, giờ giấc làm việc của
CBCC các cơ quan, đơn vị của xã.
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Trên lĩnh vực kinh tế
1.1 Sản xuất nông nghiệp:
a) Trồng trọt:
- Diện tích gieo trồng: tập trung chỉ đạo sản xuất vụ Đông xuân 2020-2021.
Trong tháng, nhân dân gieo trồng được thêm 55ha cây trồng các loại, nâng diện tích
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gieo trồng vụ Đông xuân tới nay là 232ha cây trồng các loại, đạt 139,8% chỉ tiêu
huyện giao, trong đó: lúa đông xuân 01ha, ngô lai 45ha, mì cao sản 110ha, đậu các
loại 40ha, rau các loại 15ha (bí 08ha, dưa hấu 07ha), mía trồng mới 05ha, mía lưu
gốc 10ha, cây hàng năm khác 06ha.
- Công tác phòng chống chuột phá hoại trên cây trồng: Trước tình hình chuột
phá hoại mạnh trên cây trồng, UBND xã đã ra quyết định công nhân 06 điểm diệt
chuột tại địa bàn xã, gồm 59 thành viên để triển khai cấp bách các biện pháp diệt
chuột bảo vệ cây trồng.
Trong tháng, xã đã chỉ đạo phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện
trực tiếp hướng dẫn nhân dân áp dụng các biện pháp diệt chuột cho hơn 60; đồng
thời rà soát, xác định diện tích, mức độ chuột phá hoại các loại cây trồng của địa
phương. Tổng diện tích bị hại tới nay là 129,8ha, trong đó: ngô lai 45 ha, mức độ
thiệt hại trên 70%; cây điều trồng Vụ mùa năm 2020 9,8 ha, mức độ thiệt hại trên
70%; mỳ cao sản vụ Đông xuân 2020-2021 75 ha, mức độ thiệt hại từ 20-50 %.
- Thu hoạch vụ Mùa năm 2020: Các loại cây trồng nhìn chung đã thu hoạch
xong. Riêng về cây mía, tập trung đẩy nhanh thu hoạch và phòng chống cháy mía,
tới nay đã thu hoạch được 12/25ha.
b) Về chăn nuôi:
- Công tác phòng chống dịch bệnh: Chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; đã hoàn thành khử trùng chuồng trại Đợt 1 năm
2021 đạt 100% theo chỉ tiêu huyện giao.
- Về phát triển đàn vật nuôi: Tổng đàn gia súc 1.593 con, giảm 09 con so với
tháng trước, đạt 97,1% kế hoạch, trong đó: đàn bò 778 con (bò lai 290 con, chiếm
37,3% tổng đàn bò so với 37,2% theo kế hoạch), giảm 02 con; đàn trâu 12 con; đàn
heo 475 con, giảm 05 con; đàn Dê 328 con, giảm 02 con.
1.2. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:
Tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch duy trì, củng cố 14 tiêu chí NTM đã đạt
được năm 2020 và thực hiện 01 tiêu chí đăng ký đạt được năm 2021.
1.3. Công tác Địa chính - xây dựng:
- Quản lý đất đai: tiếp tục tuyên truyền, vận động, đôn đốc các hộ gia đình cá
nhân gia hạn thời gian thuê đất theo quy định; khảo sát các quỹ đất để bố trí xây
dựng các công trình.
- Công tác xây dựng: Phối hợp với Ban quản lý dự án huyện khảo sát hiện trạng
Trường Mầm non Họa Mi (diện tích 0,26ha); khảo sát quỹ đất bố trí Công trình thao
trường xã (diện tích 16ha).
1.4. Công tác quản lý bảo vệ rừng:
- Kiểm tra hiện trạng rừng tự nhiên ở tiểu khu 747, 749 với diện tích 25.92ha;
Phối hợp hoàn thành công tác điều tra quy hoạch 3 loại rừng; nhận bàn giao đất do
Công ty Kông H’de (bàn giao tiểu khu 751, 752).
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- Chỉ đạo Tổ liên ngành xã cùng các đơn vị chủ rừng thực hiện tốt Quy chế phối
hợp thực hiện công tác QLBV-PCCCR; thực hiện kế hoạch QLBVR năm 2021;
Phương án PCCCR, trong mùa khô năm 2021. Tiếp tục tăng cường công tác tuyên
truyền quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng đồng thời kiểm tra, ngăn chặn kịp
thời việc người dân phát rừng làm nương rẫy. Chỉ đạo tổ chức tuần tra, kiểm soát,
ngăn chặn việc vận chuyển lâm, khoáng sản trái phép nhất là trong thời gian trước,
trong và sau Tết Nguyên Đán.
Trong tháng, Tổ liên ngành xã đã tổ chức chốt chặn, trực gác, tuần tra địa bàn,
không phát hiện trường hợp vi phạm.
1.5. Về thực hiện chính sách thu hồi đất trồng rừng:
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động khuyến khích người dân tự nguyện
kê khai vị trí, diện tích nương rẫy sản xuất nông nghiệp trong đất lâm nghiệp và giao
trả lại đất rừng bị lấn chiếm. Tập trung triển khai thực hiện kế hoạch trồng rừng năm
2021 theo kế hoạch đã đăng ký. Hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trồng rừng sản xuất
theo đúng quy hoạch.
1.6. Công tác thu ngân sách xã:
Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu ngân sách địa phương năm 2021;
đảm bảo nguồn kinh phí cho công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19; kinh phí
hỗ trợ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 theo quy định.
2. Công tác văn hóa - xã hội
2.1. Công tác giáo dục:
- Toàn xã có 438 học sinh (nữ: 227 học sinh, chiếm 52,8%; DTTS 436 học sinh,
chiếm 99,5%)/20 lớp, trong đó: Tiểu học 208 học sinh (nữ: 102 học sinh, DTTS 208
học sinh)/10 lớp; Trung học cơ sở 121 học sinh (nữ: 67 học sinh, DTTS 121 học
sinh)/04 lớp; Mầm non 109 cháu (nữ: 48 cháu, DTTS 107 cháu)/06 lớp.
- Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường 35 người, trong đó: Bậc THTHCS 25 người, bậc mầm non 10 người.
- Tỷ lệ học sinh đi học chuyên cần trong tháng đạt bình quân 95% (bậc Mầm
non đạt 98%, bậc tiểu học đạt 94%, bậc THCS đạt 92%.
- Do ảnh hưởng của dịch bệnh COVID-19, theo chỉ đạo của các cấp, ngành giáo
dục, các trường đã cho học sinh không đến trường từ chiều ngày 30 tháng 01 năm
2021 để phòng chóng dịch Covid.
- Các trường đã tiến hành bàn giao cơ sở vật chất các điểm trường lẻ cho thôn
làng quản lý; phân công lịch trực và nghỉ tết Nguyên đán Tâm Sửu năm 2021 theo
quy định.
2.2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình:
- Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19: Trước tình hình diễn biến phức
tạp của dịch bệnh COVID-19, Ủy ban nhân dân xã đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng
chống dịch bệnh COVID-19 của xã (Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 31/01/2021)
và phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; thành lập 01 chốt kiểm soát
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phòng, chống dịch Covid-19 của xã và duy trì lực lượng trực thường xuyên để vận
động nhân dân đeo khẩu trang khi đi ra đường; kiểm tra các phương tiện, người qua
lại để chủ động trong công tác phòng chống dịch COVID-19; thành lập 07 tổ phòng
chống COVID-19 cộng đồng (bình quân mỗi tổ phụ trách 53 hộ gia đình) để hàng
ngày đi từng ngõ, rõ từng nhà triển khai các nhiệm vụ phòng chống dịch bệnh
COVID-19 theo quy định.
Chủ động chỉ đạo thực hiện các biện pháp cấp bách để phòng, chống dịch
Covid; chuẩn bị đầy đủ các điều kiện về nhân lực, vật lực theo Phương án đã xây
dựng để chủ động sẵn sàng ứng phó trong tình huống dịch lan rộng vào địa bàn.
Qua rà soát, theo dõi, nắm bắt, Ủy ban nhân dân xã đã quyết định áp dụng biện
pháp cách ly y tế tại nhà 04 người; quản lý 01 người từ địa phương khác về quê ăn
tết.
- Trong tháng không có dịch bệnh gì xảy ra. Tổng số lượt bệnh nhân khám và
điều trị: 45 lượt (khám chữa bệnh có thẻ BHYT là 45lượt), trong đó: Khám và điều
trị tại Trạm 45 lượt.
- Trạm Y tế xã đảm bảo đầy đủ các nguồn thuốc, vật tư y tế phục vụ khám chữa
bệnh ban đầu cho nhân dân. Nhân lực 04 người phân công trực 24/24 giờ theo quy
định. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia cơ sở.
- Thực hiên tốt chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - kế hoạch hóa gia đình.
Sinh trong tháng 02 trường hợp.
2.3. Công tác đảm bảo vệ sinh, an toàn thực phẩm:
Chỉ đạo phổ biến đến nhân dân quy định về an toàn thực phẩm, vận động các
các hộ sản xuất kinh doanh chấp hành tốt các quy định về vệ sinh an toàn thực phẩm
đồng thời tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm nhất là các mặt hàng thực
phẩm phục vụ trong dịp Tết Nguyên đán trên địa bàn xã.
2.4. Văn hóa - Thông tin:
- Công tác thông tin tuyên truyền:
+ Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh COVID-19: Đã tổ chức tuyên truyền
24 buổi bằng loa di động tại 6/6 điểm làng; xây dựng 07 băng rôn khẩu hiệu, 30 bảng
khuyến cáo 5k tại các cơ quan, đơn vị và các điểm làng; phát 80 tờ rơi với các nội
dung là vận động nhân dân thực hiện đeo khẩu trang khi ra khỏi nhà, giữ khoảng
cách nơi công cộng, cài đặt ứng dục Bluezon, không tổ chức các hoạt động văn hóa,
lễ hội, không tập trung đông người...
+ Các hoạt động tuyên truyền khác: Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền
các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Quy định của địa
phương và hương ước, quy ước ở thôn làng để các tầng lớp nhân dân biết và chấp
hành nghiêm nhất là các quy định về quản lý bảo vệ, PCCC rừng, an toàn giao thông,
an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh... lồng ghép tuyên
truyền mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021. Xây dựng được 11 băng rôn
tuyên truyền, trong đó: 04 chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần Thứ XIII của
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Đảng, 07 băng rôn truyền mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021; đồng thời
vận động nhân dân treo cờ mừng Đảng, mừng xuân Tân Sửu năm 2021.
- Về phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa: tiếp tục phối
hợp lồng ghép tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực thực hiện xây dựng đời
sống văn hóa ở khu dân cư để chấp hành tốt pháp luật, phát huy truyền thống văn
hóa tốt đẹp và ngăn chặn các tệ nạn xã hội, các phong tục tập quán lạc hậu nhất là
mê tín dị đoan, tảo hôn, tự độc tự tử trong đồng bào dân tộc thiểu số.
2.5. Chính sách - xã hội:
a) Thực hiện chế độ hàng tháng cho các đối tượng: đến nay, xã có 48 đối tượng
hưởng chế độ hàng tháng, giảm 02 đối tượng so với tháng trước, trong đó: đối tượng
người có công là 34 người; đối tượng bảo trợ xã hội là 14 người, giảm 02 người.
Thực hiện cấp phát chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã
hội đầy đủ, tổng số tiền trong 02 tháng (Tháng 1 và Tháng 2) là 155,6 triệu đồng.
b) Về quan tâm, chăm lo đời sống các đối tượng và nhân dân trong dịp Tết
nguyên đán Tân Sửu năm 2021:
Đã tiếp nhận cấp phát, tiền và các phần quà của các cấp, các ngành, cơ quan,
đơn vị cho các đối tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội và
người nghèo với tổng trị giá trên 75,8 triệu đồng, cụ thể:
- Tiền tết: Cấp 17,4 triệu đồng tiền tết cho các đối tượng chính sách bảo trợ xã
hội, trong đó: 8,4 triệu đồng của Chủ tịch nước cho 28 đối tượng chính sách (0,3
triệu đồng/đối tượng); 09 triệu đồng của Chủ tịch tỉnh cho 45 đối tượng chính sách
người và đối tượng bảo trợ xã hội (0,2 triệu đồng/đối tượng).
- Tặng quà tết: cấp phát 133 suất quà, tổng trị giá trên 58,4 triệu đồng, cụ thể:
+ Cấp tỉnh: 25 suất, trị giá 15 triệu đồng, trong đó: Tỉnh ủy - HĐND - UBND UBMTTQVN tỉnh 05 suất, trị giá 5 triệu đồng (1 triệu đồng/suất); Ban Dân tộc Tỉnh
ủy 05 suất, trị giá 2,5 triệu đồng (0,5 triệu đồng/suất); Ban Thường trực
UBMTTQVN tỉnh 05 suất, trị giá 2,5 triệu đồng (0,5 triệu đồng/suất); Ban Tuyên
giáo Tỉnh ủy 10 suất, trị giá 5 triệu đồng (0,5 triệu đồng/suất);
+ Cấp huyện: 26 suất, trị giá 11,8 triệu đồng, trong đó: Huyện ủy - HĐND UBND -UBMTTQVN huyện 10 suất, trị giá 5 triệu đồng (0,5 triệu đồng/suất); Ban
Tuyên giáo Huyện ủy 10 suất, trị giá 5 triệu đồng (0,5 triệu đồng/suất); Hội Nông
dân huyện 03 suất, trị giá 0,9 triệu đồng (0,3 triệu đồng/suất); Viện Kiểm soát nhân
dân huyện 03 suất, trị giá 0,9 triệu đồng (0,3 triệu đồng/suất);
+ Cấp xã: 17 suất, trị giá 5,1 triệu đồng, trong đó: Đảng ủy - HĐND - UBND UBMTTQVN xã 15 suất, trị giá 4,5 triệu đồng (0,3 triệu đồng/suất); Đoàn Thanh
niên xã 02 suất, trị giá 0,6 triệu đồng (0,3 triệu đồng/suất);
+ Các đơn vị khác: 65 suất, trị giá 26,5 triệu đồng, trong đó: Quỹ Cứu trợ Thành
phố Hồ Chí Minh 15 suất, trị giá 7,5 triệu đồng (0,5 triệu đồng/suất); Nhà máy đường
An Khê 20 suất, trị giá 4 triệu đồng (0,2 triệu đồng/suất); Ngân hàng BIDIVI Chi
nhánh Gia Lai 30 suất, trị giá 15,0 triệu đồng (0,5 triệu đồng/suất).
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c) Thực hiện chế độ cứu đói trong dịp Tết: Thực hiện Công văn số
28/PLĐTBXH-PLD, ngày 02/02/2021 của Phòng LĐTBXH huyện, Ủy ban nhân
dân xã tập trung chỉ đạo tiếp nhận và cấp 2.325kg gạo cứu đói của Chính phủ trong
dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho các đối tượng đầy đủ.
d) Hoạt động từ thiện: trong tháng đã tạo điều kiện cho 02 tổ chức từ thiện về
tặng 389 suất quà cho người nghèo và học sinh, tổng trị giá 133,2 triệu đồng.
III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
1. Quốc phòng - an ninh:
1.1. Công tác Quốc phòng Quân sự địa phương:
- Trong tháng, xã đã tổ chức đón 02 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự
trở về địa phương năm 2021 theo quy định.
- Về công tác giao quân năm 2021: Tập trung chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự xã
phối hợp với Ban Chỉ huy quân sự huyện, các ban ngành, đoàn thể xã tổ chức nắm
tình hình, thăm hỏi động viên 12 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa
vụ công an năm 2021; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị cho việc giao quân năm
2021 sắp tới.
1.2. An ninh trật tự:
- Công tác đảm bảo an ninh trật tự: lực lượng Công an tiếp tục thực hiện kế
hoạch công tác phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật và triển khai công tác trọng
tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; Kế hoạch mở
đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán
Tân Sửu năm 2021; Kế hoạch tổ chức phát động tuyên truyền Phong trào toàn dân
bảo vệ ANTQ trong dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần Thứ XIII của Đảng và Tết
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 (đã tổ chức phát động được 03 buổi tại 03 thôn làng
trên địa bàn, có trên 180 người tham dự).
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã trong tháng được đảm bảo.
- Công tác tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19:
Trong tháng, lực lượng Công an xã đã chủ động, tích cực phối hợp thực hiện công
tác phòng chống dịch bệnh theo chức năng nhiệm vụ và chỉ đạo của các cấp, các
ngành; phân công lực lượng tham gia trực tại chốt kiểm soát dịch bệnh; tập trung
thực hiện công tác quản lý về hộ tịch, hộ khẩu, tình hình công dân đi, đến, cư trú,
tạm trú trên địa bàn; tổ chức rà soát, thống kê các hộ dân có người thân dự kiến từ
vùng có dịch về địa bàn trong dịp Tết nguyên đán 2021 để kịp thời tham mưu cho
BCĐ phòng chống dịch bệnh, UBND xã xử lý theo quy định.
- Công tác đảm bảo trật tự ATGT: Thực hiện tuần tra đảm bảo ATGT trên địa
bàn qua đó phát hiện và nhắc nhở 05 trường hợp, xử phạt vi phạm hành chính 07
trường hợp số tiền 1,75 triệu đồng.
- Thực hiện Luật cư trú và quản lý hành chính: Trong tháng công an xã giải
quyết 03 hồ sơ về nhân khẩu, hộ khẩu, trong đó: chuyển khẩu 01; khai tử và thay đổi
chủ hộ 01; khai tử, đổi sổ và thay đổi chủ hộ 01.
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Trong tháng, sau khi nắm bắt thông tin, lãnh đạo UBND xã đã chỉ đạo lực lượng
Công an phối hợp với các ngành, đoàn thể và làng Kpiêu Kông kịp thời phát hiện,
đưa 01 người tự độc (bằng thuốc diệt cỏ) ở làng Kpiêu Kông đi Trung tâm Y tế
huyện để cứu chữa; đồng thời chỉ đạo nắm tình hình, nguyên nhân dẫn tới đối tượng
tự độc (đã xác định được là do mâu thuẫn gia đình) và tổ chức tuyên truyền, vận
động để ổn định tư tưởng của đối tượng, gia đình và nhân dân giúp phòng ngừa và
ngăn chặn kịp thời nạn tự độc ở địa phương.
2. Công tác Tư pháp:
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm tư pháp năm
2021; tập trung triển khai tuyên tuyền, phổ biến giáo dục pháp luật giao thông đường
bộ tập trung tuyên truyền vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông; tăng cường
công tác vận động quản lý giảm thiểu tình trạng tảo hôn; phòng ngừa hiệu quả nạn
tự độc, tự tử trong đồng bào DTTS trên địa bàn xã.
- UBND xã đã nắm bắt thông tin 01 vụ việc người ở làng Brăng có ý định tảo
hôn, đã chỉ đạo các ngành chuyên môn liên quan phối hợp cùng Ban thường trực
UBMTTQ, các đoàn thể xã cùng cán bộ thôn làng Brăng trực tiếp tới gia đình bằng
nhiều biện pháp tuyên truyền, giáo dục, thuyết phục, răn đe. Kết quả, gia đình và
người có ý định tảo hôn đã hiểu được tảo hôn là hành vi vi phạm pháp luật và đã ký
cam kết không vi phạm quy định của Pháp luật về Hôn nhân và gia đình.
3. Công tác cải cách hành chính:
- Trong tháng, Ủy ban nhân dân xã tập trung chỉ đạo thực hiện kế hoạch CCHC,
kế hoạch tuyên truyền CCHC, kế hoạch kiểm soát TTHC năm 2021; xây dựng kế
hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm 2021 và triển khai thực hiện quyết định số
796/QĐ-UBND ngày 31/12/2020 của UBND tỉnh Gia Lai về chính quyền điện tử
phiên bản 2.0; tuyên truyền sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4.
- Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận Một cửa (từ ngày 01/0130/01/2021): Tiếp nhận và giải quyết xong 24 hồ sơ (không có hồ sơ trễ hạn), trong
đó: lĩnh vực Hộ tịch 09 hồ sơ (đăng ký Khai sinh 01, đăng ký Khai tử 02, cấp bản
sao từ sổ gốc 05, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 01; lĩnh vực chứng thực 13
hồ sơ; lĩnh vực thi đua - khen thưởng 01 hồ sơ, lĩnh vực người có công 01 hồ sơ.
IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 2 nhiệm vụ, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa
phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2021 tiếp tục được UBND xã tổ chức thực
hiện quyết liệt:
- Hoạt động sản xuất nông nghiệp được chú trọng, nhân dân tích cực mở rộng
diện tích gieo trồng vụ Đông xuân 2020 - 2021 vượt chỉ tiêu huyện giao, thu hoạch
cây trồng vụ mùa năm 2020 đảm bảo tiến độ, quan tâm tới công tác chống chuột phá
hoại các loại cây trồng.
- Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được duy trì thường xuyên
không để xảy ra dịch bệnh đi đôi với làm tốt công tác phòng chống dịch bệnh
COVID-19.
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- Thực hiện đầy đủ các chế độ, quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách,
người có công, đối tượng bảo trợ xã hội nhất là trong dịp Tết nguyên đán năm 2021.
- Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt; quản lý chặt
chẽ, quan tâm kịp thời tới các thanh niên chuẩn bị lên đường làm nghĩa vụ công dân.
Trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông
được tăng cường thực hiện. Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện
tốt, giải quyết hồ sơ bảo đảm không để trễ hạn.
Bên cạnh những kết quả đạt được, thực hiện nhiệm vụ trong tháng vẫn còn có
khó khăn, tồn tại, hạn chế là:
- Tuy đã áp dụng các biện pháp nhưng do địa hình đồi núi, rừng rậm nên tạo
điều kiện cho chuột làm nơi ẩn nấp, sinh sản mạnh cộng với người dân đa số là người
đồng bào dân tộc thiểu số nghèo, không có tiền để mua bẫy, thuốc BVTV chủ yếu
là dùng cách thủ công như bắn, đánh bẫy thông thường nên số lượng chuột thu bắt
thấp so với tỷ lệ sinh sản của chuột nên công tác phòng trừ chuột hiệu quả chưa cao
dẫn tới chuột đang gây hại mạnh trên cây trồng nhất là trên cây ngô lai.
- Tỷ lệ học sinh chuyên cần trong tháng nhìn chung thấp hơn tháng trước do
một số em đi làm cho các hộ dân (người kinh) để lấy tiền.
V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 3
1. Về phát triển kinh tế:
- Tiếp tục vận động nhân tích cực thu hoạch cây trồng; triển khai quyết liệt các
biện pháp chống chuột phá hoại cây trồng.
- Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi đi đôi với vận động
nhân dân tăng cường phát triển chăn nuôi đàn heo.
- Tăng cường rà soát đất lâm nghiệp bị lấn chiếm và vận động nhân dân đăng
ký trồng rừng.
- Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng,
phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ khoáng sản.
- Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021.
2. Về văn hóa - xã hội
- Chỉ đạo, phối hợp vận động học sinh tới trường năm học 2020-2021 nhất là ở
bậc trung học cơ sở và sau thời gian nghỉ Tết Nguyên đán; tập trung nâng cao chất
lượng học tập của học sinh với các giải pháp: tiếp tục vận động, tăng cường phụ đạo
cho học sinh; nhắc nhở vận động phụ huynh phối hợp vận động học sinh đi học, tích
cực học tập để khắc phục khó khăn và nâng cao chất lượng học tập của học sinh.
- Huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và nhân dân, nâng cao tinh
thần trách nhiệm của thành viên BCĐ phòng chống dịch bệnh xã, các tổ phòng chống
dịch bệnh cộng đồng để tập trung vào thực hiện cấp bách các biện pháp phòng chống
dịch bệnh COVID-19 theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành. Chỉ
đạo công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình
y tế cơ sở nhất là trong và sau dịp Tết Nguyên đán.
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- Thực hiện đầy đủ việc cấp phát chế độ cho đối tượng chính sách, người có
công, bảo trợ xã hội; nhận và cấp phát chế độ, các mặt hàng chính sách cho nhân
dân đúng quy định.
- Tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã vận động và tuyên truyền
cho bà con nhân dân về an toàn thực phẩm và vệ sinh môi trường trên địa bàn xã.
- Triển khai thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật
nhất là vận động để người dân nâng cao nhận thức chấp hành pháp luật, loại bỏ các
tập tục lạc hậu của người địa phương nhất là nạn tảo hôn, tự độc trong đồng bào dân
tộc thiểu số.
3. Về quốc phòng - an ninh
- Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự, Ban Công an xã nắm chắc tình hình 11 thanh
niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự và 01 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ công an;
đồng thời chuẩn bị tốt cho hoạt động giao quân năm 2021 sắp tới.
- Lực lượng công an tiếp tục thực hiện kế hoạch thực hiện công tác phòng chống
tội phạm, vi phạm pháp luật và triển khai công tác trọng tâm xây dựng phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; Kế hoạch mở đợt cao điểm tấn công,
trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT, bảo vệ Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021; duy
trì hoạt động Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ để bảo an ninh trật tự trên địa bàn
xã nhất là thời gian trong và sau dịp Tết Nguyên đán.
- Các lực lượng công an, dân quân tiếp tục tham gia thực hiện công tác phòng
chống dịch bệnh COVID-19 theo chức năng nhiệm vụ và chỉ đạo của các cấp, các
ngành; phân công lực lượng tham gia trực tại chốt kiểm soát dịch bệnh; tập trung
thực hiện công tác quản lý về hộ tịch, hộ khẩu, tình hình công dân đi, đến, cư trú,
tạm trú trên địa bàn.
VI. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT
Đề nghị huyện quan tâm hỗ trợ xã về kinh phí để thực hiện các biện pháp chống
chuột phá hoại bảo vệ cây trồng.
Trên đây là báo cáo kết quả đạt được trong Tháng 2 và phương hướng nhiệm
vụ trong Tháng 3 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Tơ Pang./.
Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng NN - PTNT huyện;
- TT Đảng ủy, HĐND, UBMT TQ xã;
- Các công chức xã, cán bộ chuyên môn;
- Các đơn vị trên địa bàn xã;
- Các đoàn thể của xã;
- Trưởng các làng;
- Lưu VT.
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