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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

- Tập trung chỉ đạo xây dựng kế hoạch, giải pháp triển khai một cách đồng bộ,
hiệu quả thực hiện các chương trình kế hoạch, nhiệm vụ được giao; chỉ đạo các
ngành chuyên môn tăng cường bám nắm địa bàn để sớm phát hiện, ngăn chặn và xử
lý kịp thời các vụ việc phát sinh.
- Chỉ đạo chuẩn bị đất gieo trồng vụ Mùa gắn với thực hiện chuyển đổi cơ cấu
cây trồng vật nuôi năm 2021; tập trung thu hoạch cây trồng vụ Đông xuân 20202021 và vụ Mùa năm 2020; đồng thời thực hiện công tác phòng chống hạn, sâu bệnh
nhất là chuột gây hại trên cây trồng.
- Đẩy mạnh thực hiện kế hoạch thu hồi đất trồng rừng năm 2021. Triển khai
các bước để thực hiện và hoàn thành tốt chỉ tiêu trồng 5000 cây bạch đàn mô theo
phân bổ của huyện.
- Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu ngân sách xã. Tập trung xây
dựng kế hoạch thu thuế vượt hạn điền, thuế GTGT, thuế môn bài để thực hiện đạt
chỉ tiêu thu ngân sách xã năm 2021.
- Tập trung chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID19 theo đúng sự chỉ đạo, hướng dẫn của các cấp, các ngành; thực hiện công tác tiêm
phòng vác xin phòng dịch bệnh bạch hầu.
- 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.
- Chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy
rừng, ngăn chặn hành vi phá rừng làm rẫy.
- Chỉ đạo thực hiện công tác huấn luyện dân quân năm 2021. Tăng cường đảm
bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn; tăng cường tuyên truyền,
phối hợp triển khai cấp căn cước công dân trên địa bàn xã.
- 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.
- 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.

2
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:
- Thực hiện tốt công tác dự báo về tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi
trong thời gian tới, để kịp thời hướng dẫn, khuyến cáo người dân có các giải pháp
sản xuất phù hợp khi có sự thay đổi về thời tiết hạn hán, mưa dầm, thị trường biến
động, ảnh hưởng dịch Covid-19,… Trong tháng, nhân dân tập trung phát dọn nương
rẫy, chuẩn bị đất gieo trồng vụ Mùa năm 2021
- Thu hoạch cây trồng: Cây mía tới nay đã thu hoạch được 25/25ha, năng suất
bình quân 550 tạ/ha. Cây trồng vụ Đông xuân: tới nhân dân đã thu hoạch được
14/21ha (không tính cây mỳ; riêng 45ha cây ngô lai và 40 ha đậu các loại chuột phá
hoại nên không có thu hoạch), trong đó: dưa hấu 12/12ha, năng suất 400 tạ/ha; rau
các loại 02/09 ha (bí 02/08ha, năng suất 200 tạ/ha)
- Công tác phòng chống chuột phá hoại trên cây trồng:
+ Tổng diện tích bị hại tới nay là 135,9ha, trong đó: ngô lai 45 ha; cây điều
trồng Vụ mùa năm 2020 14,5 ha; Xoài 1ha, Mít 0,4 ha, Mỳ cao sản 75 ha, Ngô lai
45 ha.
+ Nâng cao tinh thần trách nhiệm của các ngành chuyên môn, các thành viên
phụ trách, các đoàn thể (vận động mỗi đoàn viên thanh niên nộp 30 đuôi chuột, học
sinh từ lớp 6 đến lớp 9, mỗi học sinh nộp 10 đuôi chuột, mỗi hộ gia đình nộp 20 đuôi
chuột); tiếp tục huy động mọi tầng lớp nhân dân đã kịp thời triển khai cấp bách, đồng
bộ các biện pháp diệt chuột bảo vệ cây trồng; tăng cường tuyên truyền cho nhân dân
về tác hại, tập tính sinh học; hướng dẫn cụ thể, trực quan, bằng nhiều hình thức để
khuyến khích nhân dân áp dụng đồng bộ nhiều biện pháp như cài bẫy, bắn, đặt bả ...
nhằm nâng cao hiệu quả diệt chuột. Tính từ ngày 26/02/2021 đến ngày 31/3/2021 đã
thu gom được 21.763 đuôi chuột.
- Tình hình quản lý, sử dụng công trình thủy lợi: Chỉ đạo rà soát, đánh giá lại
hiệu quả công trình thủy lợi phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã để đề ra
các giải pháp tối ưu phát huy hiệu quả các công trình thủy lợi phục vụ cung cấp nước
cho cây trồng. Đã vận động được 36 công phát dọn nạo vét với 850 m kênh mương.
Mực nước tại công trình thủy lợi hiện tại vào khoảng 15-20cm, đảm bảo nước tưới
cho khu vực tại đập, người dân đang chuẩn bị đất để tiếp tục gieo xạ. Ủy ban nhân
dân xã đã tập trung quản lý công trình thủy lợi; đồng thời tuyên truyền người dân sử
dụng nước tưới các cây trồng hiệu quả, đảm bảo không gây lãng phí.
b) Về chăn nuôi:
Tổng đàn gia súc 1.571 con, giảm 08 con so với tháng trước, đạt 98,8% kế
hoạch, trong đó: đàn bò 770 con (bò lai 288 con, chiếm 37,4% tổng đàn bò so với
37,2% theo kế hoạch), giảm 02 con; đàn trâu 12 con; đàn heo 467 con, giảm 03 con;
đàn Dê 322 con, giảm 03 con.
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1.2. Về chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới:
- Xây dựng, triển khai thực hiện quyết liệt kế hoạch xây dựng nông thôn mới
năm 2021 nhằm duy trì, củng cố 14 tiêu chí đã đạt năm 2020 và phấn đấu đạt thêm
01 tiêu chí: tiêu chí 18: Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.
+ Tranh thủ vai trò lãnh đạo của Cấp ủy thực hiện quy trình, các bước kiện toàn
đội ngũ cán bộ xã; vận động, cử cán bộ, công chức đi học tập, bồi dưỡng nâng cao
trình độ các mặt để tập trung thực hiện chỉ tiêu 18.1 - cán bộ công chức xã đạt chuẩn
(đã lập danh sách cử 05 CBCC đi bồi dưỡng, trong đó: 01 công chức bồi dưỡng quản
lý nhà nước chuyên viên, 01 cán bộ buồi dưỡng bí thư cấp ủy, 02 cán bộ bồi dưỡng
chủ tịch, PCT HĐND-UBND, 01 cán bộ bồi dưỡng nghiệp vụ công tác đoàn thanh
niên)
+ Đề ra các giải pháp nâng cao hiệu quả thi hành Hiến pháp và pháp luật; tăng
cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, cải cách thủ tục hành
chính, thực hiện và phát huy dân chủ ở cơ sở, gắn với triển khai các nhiệm vụ chính
trị, phát triển kinh tế - xã hội và bảo đảm quốc phòng, an ninh để thực hiện Chỉ tiêu
18.5 - xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định.
+ Tranh thủ vai trò lãnh đạo của Cấp ủy, nâng cao hiệu quả hoạt động của chính
quyền, mặt trận và các đoàn thể xã gắn với trách nhiệm của người đứng đầu, của
từng cán bộ, công chức để thực hiện Chỉ tiêu 18.3 - đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu
chuẩn “trong sạch, vững mạnh”; Chỉ tiêu 18.4 - Mặt trận và các đoàn thể xã được
xếp loại hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên.
- Tiếp tục rà soát đánh giá thực trạng, tập trung bố trí nguồn lực và huy động
cộng đồng để xây dựng làng nông mới - làng Brăng.
1.3. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn:
Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của cấp trên, theo dõi chặt chẽ các
bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, kịp thời thông báo đến người dân để chủ động
phòng, tránh. Chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra,
bố trí lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện tại chỗ, triển khai các biện pháp đảm
bảo an toàn cho nhân dân, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai nhanh chóng,
kịp thời sớm ổn định cuộc sống.
1.4. 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; vận động các hộ gia đình sử dụng đất vượt hạn điền
nộp thuế theo quy định;
+ Hoàn thành xây dựng quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030, cụ thể:
Khu tiếp nhận QNDB 50ha; Khu tập trung bí mật dBB huyện 1000 ha; Khu căn cứ
chiến đấu: 1000ha; Khu sơ tán lãnh đạo, cơ quan 50ha; Nhà sinh hoạt cộng đồng
0.4ha; Nhà đa năng 01ha.
+ Nhận bàn giao đất do Công ty Kông H’de trả lại (bàn giao nội nghiệp gồm
phiếu kê khai; bản đồ số và giấy)
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- Công tác xây dựng: Khảo sát, rà soát khối lượng đất san lấp tại 2 điểm làng
của các công trình giai đoạn 2021 - 2025, khối lượng 6.980m3.
1.5. Công tác quản lý bảo vệ rừng:
- 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.
Trong tháng, Tổ liên ngành xã đã tổ chức chốt chặn, trực gác, tuần tra địa bàn,
không phát hiện trường hợp vi phạm. Tuy nhiên đã xảy ra 01 vụ cháy rừng trồng của
người dân, diện tích bị cháy ước tính là 4,5/12ha, nguyên nhân ban đầu được xác
định là do người dân dọn, đốt rẫy cháy lan sang.
- Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 31/QĐ-UBND, ngày 26/03/2021 của Ủy ban
nhân dân huyện về phê duyệt Kế hoạch sử dụng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng
của UBND các xã thị trấn năm 2021 trên địa bàn huyện Kông Chro.
1.6. Về thực hiện chính sách thu hồi đất trồng rừng:
- Tiếp tục thông báo kế hoạch, chỉ tiêu 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.
- Chỉ đạo tổ chức kiểm tra và đo đạc diện tích mà người dân đã đăng ký trồng
rừng năm 2021. Đã phối hợp, rà soát xác định diện tích 15ha của 04 hộ đăng ký rừng
trồng rừng năm 2021; đồng thời hướng dẫn các tổ chức, cá nhân trồng rừng sản xuất
theo đúng quy hoạch. Tổng hợp đăng ký kịp thời, đầy đủ giống cây trồng rừng trên
diện tích đất lâm nghiệp lấn chiếm.
- Chỉ đạo triển khai các bước để thực hiện và hoàn thành tốt chỉ tiêu trồng 5000
cây bạch đàn mô theo phân bổ của huyện.
1.7. Công tác thu ngân sách xã:
Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu ngân sách xã. Tập trung xây
dựng kế hoạch thu thuế vượt hạn điền, thuế GTGT, thuế môn bài để thực hiện đạt
chỉ tiêu thu ngân sách xã năm 2021.
Tính đến ngày 05/04/2021, thu ngân sách xã được 11,584 triệu đồng, đạt 22,3%
chỉ tiêu huyện giao, trong đó: thu phạt giao thông 2,75 Trđ, thu khác và phạt khác
1,75 Trđ, thu phí và lệ phí 1,202 Trđ, thếu GTGT + môn bài 5,882 Trđ.
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.
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- 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 97%, bậc tiểu học đạt 96%, bậc THCS đạt 92%.
2.2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình:
- Công tác phòng chống dịch bệnh: triển khai các biện pháp phòng chống dịch
COVID-19 trong trạng thái bình thường mới; triển khai phòng, chống dịch bệnh
Bạch hầu:
+ Tiếp tục phối hợp chặt chẽ với ngành Y tế và các ngành liên quan đẩy mạnh
các hoạt động truyền thông, tuyên truyền, vận động đến cán bộ, công chức, viên
chức, đoàn viên, hội viên và người dân nâng cao nhận thức, cảnh giác với tình hình
dịch bệnh và tự giác tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch Covid-19 theo quy
định.
+ Chủ động kiện toàn các phương án phòng, chống dịch với phương châm 4 tại
chỗ, Kế hoạch bảo đảm sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống dịch bệnh.
+ Tăng cường đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về các biện pháp phòng,
chống dịch, tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền về thực hiện yêu cầu 5K; kiểm tra, giám
sát xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm trong phòng, chống dịch Covid-19.
+ Ủy ban nhân dân xã đã thành lập BCĐ, xây dựng kế hoạch triển khai chiến
dịch tiêm vắc xin phòng bệnh Bạch hầu trên địa bàn xã, theo đó: tiêm mũi 1 từ ngày
12/04/2021 đến 16/04/2021, tiêm Mũi 2 từ ngày 12/05/2021 đến 16/05/2021.
- Công tác khám chữa bệnh: Tổng số lượt bệnh nhân khám và điều trị: 39 lượt
(khám chữa bệnh có thẻ BHYT là 39lượt), tăng 04 lượt so với tháng trước, trong đó:
Khám và điều trị tại Trạm 39 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. Văn hóa - Thông tin:
- Công tác thông tin tuyên truyền:
+ Tuyên truyền phòng chống dịch bệnh: tiếp tục tuyên truyền vận động nhân
dân thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh trong điều kiện bình thường
mới. Tính tới nay, xã có trên 167 người người cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone.
+ Tuyên truyền về lợi ích của việc tiêm vắc xin Bạch hầu - Uốn ván (Td) cũng
như thời gian, địa điểm tiêm vắc xin cụ thể của địa phương (Lịch tiêm cụ thể Từ
ngày 12/04/2021 đến 16/04/2021).
+ 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
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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 chào mừng kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai 17/3, 46 năm Ngày
giải phòng Miền Nam, ngày quốc tế lao động 1/5.
- 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 trong đồng bào dân tộc thiểu số.
- Công tác bình đẳng giới và vì sự tiến bộ của phụ nữ: triển khai thực hiện kế
hoạch bình đẳng giới, phù hợp với kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở xã; bố trí
nguồn lực để triển khai thực hiện các mục tiêu về Bình đẳng giới và bố trí kinh phí
để nhân rộng mô hình “Địa chỉ tin cậy - Nhà tạm lánh” theo hướng dẫn của Phòng
Lao động - TB&XH huyện, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện.
- Đại hội thể dục thể thao xã Đăk Tơ Pang lần thứ VI năm 2021: Xã đã hoàn
thành kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao xã Đăk Tơ Pang lần thứ VI bảo đảm
an toàn tuyệt đối.
+ Đại hội đã thật sự là ngày hội góp phần mở rộng và nâng cao chất lượng
phong trào tập luyện thể dục thể thao quần chúng; khôi phục và phát triển các môn
thể thao truyền thống dân tộc; tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện
thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại” góp phần nâng cao sức khoẻ cộng đồng nhằm
phục vụ tốt cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
+ Tham dự Đại hội Thể dục thể thao xã Đăk Tơ Pang lần thứ VI năm 2021 bao
gồm 05 đơn vị gồm: 03 làng; Trường TH& TH cơ sở Lê Lợi. Công đoàn cơ sở xã
tham gia tranh tài ở 05 môn thi đấu, gồm: Bóng chuyền, kéo co, bắn nỏ, chạy cà
kheo, đẩy gậy. Kết thúc thi đấu, Ban tổ chức đã trao nhiều giấy khen, phần thưởng
cho các tập thể, cá nhân đạt thành tích cao.
2.4. Chính sách - xã hội
- Thực hiện chế độ hàng tháng cho các đối tượng: đến nay, xã có 48 đối tượng
hưởng chế độ hàng tháng, trong đó: đối tượng người có công là 34 người; đối tượng
bảo trợ xã hội là 14 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 tháng là 75,72 triệu đồng.
- Chính sách Bảo hiểm Y tế: cấp lại 04 thẻ và làm lại 02 thẻ BHYT cho các đối
tượng DTTS.
- Tính đến thời điểm này số hộ nghèo đã vay vốn là 117/123 hộ; hộ cận nghèo
là 24/26 hộ. Số hộ nghèo, cận nghèo chưa vay chủ yếu tập chung vào các hộ già cả,
neo đơn.
- Về quan tâm, chăm lo đời sống các đối tượng và nhân dân: Xã đang làm hồ
sơ hỗ trợ 01 hộ được Quỹ “Ban cứu trợ” ủy ban MTTQVN Tỉnh Gia Lai hỗ trợ để
làm nhà.
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III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
1. Quốc phòng - an ninh:
1.1. Công tác Quốc phòng Quân sự địa phương:
Trong tháng, xã đã phối hợp triển khai xây dựng và triển khai thực hiện kế
hoạch huấn luyện dân quân năm 2021. Ban CHQS xã đã hoàn thành công tác soạn
thảo các kế hoạch, giáo án bài giảng và trình lên cấp trên phê duyệt; chuẩn bị đầy đủ
bia bảng, mô hình học cụ để phục vụ cho huấn luyện đúng theo đúng kế hoạch của
trên. Quân số tham gia huấn luyện 55 đồng chí theo kế hoạch chỉ tiêu trên giao, dự
kiến huấn luyện chính thức vào ngày 12- 26/4/2021.
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
chuyên đề thực hiện cao điểm tuyên truyền phổ biến pháp luật và tuần tra kiểm soát
xử lý vi phạm trật tự an toàn giao thông đường bộ trong thanh thiến niên người dân
tộc thiểu số; kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ hoạt động bầu
cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm
kỳ 2021-2026.
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã trong tháng được đảm bảo.
- Công tác đảm bảo trật tự ATGT: Thực hiện tuần tra đảm bảo ATGT trên địa
bàn 06 buổi, không phát hiện trường hợp vi phạm; đã tuyên truyền, vận động được
02 thanh niên tự tháo dỡ ống pô độ chế.
- Thực hiện Luật cư trú và quản lý hành chính:
+ Trong tháng, lực lượng Công an xã tăng cường tuyên truyền, phối hợp triển
khai cấp căn cước công dân trên địa bàn xã. Qua 02 đợt cấp căn cước công dân, xã
đã cơ bản hoàn thành việc cấp căn cước công dân cho công dân theo kế hoạch (đã
có 880/1015 người được làm thủ tục cấp căn cước công dân, số còn lại đa phần là
người có hộ khẩu ở địa phương nhưng đi địa phương khác sinh sống, người đi làm
ăn, học tập xa).
+ Trong tháng công an xã giải quyết 13 hồ sơ về nhân khẩu, hộ khẩu, trong đó:
nhập sinh 05 trường hợp, đăng ký thường trú 03 trường hợp, điều chỉnh ngày tháng
năm sinh 02 trường hợp, chuyển khẩu 03 trường hợp.
2. Công tác Tư pháp:
- Tập trung vào công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến pháp luật về bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 20212026 thông qua các cuộc họp, hội nghị ở thôn làng, có trên 240 người tham dự.
- Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến công tác
phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản nói
riêng.
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- 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.
3. Công tác cải cách hành chính:
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch CCHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC, kế
hoạch kiểm soát TTHC năm 2021; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm
2021; triển khai hoạt động sáng kiến giải pháp mới áp dụng trong công tác cải cách
hành chính.
- Tiếp tục đẩy mạnh xử lý hồ sơ trên môi trường mạng, gửi, nhận văn bản điện
tử; quản lý, vận hành, khai thác, sử dụng Hệ thống thông tin một cửa điện tử. Trong
tháng, xã đã lập danh sách gồm 02 lãnh đạo UBND xã đề nghị cấp SIM PKI để triển
khai sử dụng giải pháp ký số trên thiết bị di động.
- Công tác kiểm soát TTHC: Trong tháng, đã tiếp nhận và niêm yết công khai
thêm 03 thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi do
UBND tỉnh công bố (Quyết định số 243 ngày 16/3/2021); niêm yết Quyết định số
245/QĐ-UBND ngày 16/3/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt 03 quy trình nội
bộ giải quyết thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực nuôi con nuôi thuộc
thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn
tỉnh Gia Lai
- Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận Một cửa (từ ngày 01/0131/3/2021): Tiếp nhận và giải quyết xong 65 hồ sơ (không có hồ sơ trễ hạn), trong
đó: lĩnh vực Hộ tịch 33 hồ sơ (đăng ký Khai sinh 04, đăng ký Khai tử 01, cấp bản
sao từ sổ gốc 23, đăng ký Kết hôn 03, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 02);
lĩnh vực chứng thực 30 hồ sơ; lĩnh vực phòng chống dịch bệnh 01 hồ sơ, lĩnh vực
người có công 01 hồ sơ.
4. Các công tác khác:
- Ủy ban nhân dân xã đã hoàn thành việc triển khai thực hiện Nghị quyết số
136/2021/NQ-HĐND ngày 25 tháng 02 năm 2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh Gia
Lai quy định về chức danh, bố trí số lượng người, chế độ, chính sách đối với người
hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; người trực tiếp tham gia
công việc ở thôn, tổ dân phố và khoán kinh phí hoạt động đối với các tổ chức chính
trị - xã hội ở cấp xã trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Tổ chức đại hội xong Đại hội chữ thập
đỏ xã Khóa VIII, nhiệm kỳ 2021-2026, Đại hội đại biểu Hội người cao tuổi xã.
- Xây dựng, thực hiện xong công tác kê khai, tài sản thu nhập lần đầu theo quy
định của Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018 và Nghị định số 130/2020/NĐCP ngày 30/10/2020 của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức
vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.
- Công tác tiếp công: Tiếp tục thực hiện lịch tiếp công dân; tổ chức tiếp công
dân, đảm bảo an ninh, trật tự phục vụ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2016-2021.
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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 thu hoạch cây trồng
vụ đông xuân đảm bảo tiến độ, quan tâm kịp thời 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, dịch bệnh bạch hầu.
- 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.
- Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt; đảm bảo triển
khai tham gia huấn luyện dân quân năm 2021. 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:
- Công tác diệt chuột còn gặp nhiều khó khăn, chuột tiếp tục phát triển và gây
hại, có nguy cơ ảnh hưởng tới việc gieo trồng vụ Mùa sắp tới.
- Tiến độ thực hiện chỉ tiêu thu hồi đất, đăng ký trồng rừng năm 2021 còn chậm.
- Thu ngân sách địa phương đạt tỉ lệ thấp so với chỉ tiêu huyện giao.
V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5
1. Về phát triển kinh tế:
- Tiếp tục vận động nhân chuẩn bị đất gieo trồng vụ Mùa năm 2021. Khuyến
cáo người dân không nên xuống giống khi mới có một vài cơn mưa đầu mùa, đất
chưa đủ ẩm và phải bám sát lịch thời vụ được khuyến cáo để gieo trồng nhằm tránh
những thiệt hại có thể xảy ra.
- Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp chống chuột phá hoại cây trồng.
Tăng cường rà soát, nắm tình hình sâu bệnh hại trên cây trồng để tuyên tuyền người
dân có biện pháp phòng trừ kịp thời nhất là sâu keo hại cây trồng, bệnh khảm lá mì,
bệnh trắng lá mía;
- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật
nuôi nhất là dịch Lở mồn long móng, dịch Cúm gia cầm, dịch tả lợn Châu Phi 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.
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- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu ngân sách địa phương năm 2021 tập trung
hoàn thành việc thu thuế của các hộ sản xuất kinh doanh, thuế đất vượt hạn điền trên
địa bàn xã.
- 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; 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.
- 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.
- 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.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2021); Kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất
đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), Quốc tế lao động 01/5 đặc biệt là tuyên truyền về
cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Về quốc phòng - an ninh
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT trong dịp Kỷ niệm 46 năm Ngày
giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), Quốc tế lao
động 01/5 đặc biệt là trong thời gian diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV
và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm
2020; hoàn thành tốt kế hoạch huấn luyện dân quân năm 2021.
- 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 chuyên đề thực hiện cao điểm
tuyên truyền phổ biến pháp luật và tuần tra kiểm soát xử lý vi phạm trật tự an toàn
giao thông đường bộ trong thanh thiến niên người dân tộc thiểu số; kế hoạch đảm
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bảo an ninh trật tự, an toàn xã hội phục vụ hoạt động bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa
XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
VI. KIẾN NGHỊ - ĐỀ XUẤT
Thời gian tới, xã tiếp tục quán triệt thực hiện phong trào diệt chuột trong nhân
dân để hạn chế chuột phá hoại, bảo vệ cây trồng vụ Mùa năm 2021 khi nhân dân
xuống giống, Ủy ban nhân dân xã kính đề nghị các cấp xem xét hỗ trợ kinh phí cho
xã khoảng 30 triệu đồng để xã có kinh phí phục vụ cho công tác diệt chuột (mua các
loại bẫy, bả, thuốc sinh học) hỗ trợ trực tiếp cho nhân dân đồng loạt đặt bẫy, bả,
thuốc diệt chuột nhằm nâng cao hiệu quả diệt chuột bảo vệ cây trồng thời vụ tới.
Trên đây là báo cáo kết quả đạt được trong Tháng 4 và phương hướng nhiệm
vụ trong Tháng 5 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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