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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tháng 5
và chương trình công tác Tháng 6 năm 2020
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5

1. Trên lĩnh vực kinh tế
1.1 Sản xuất nông nghiệp:
a, Trồng trọt: Trong tháng, nhân dân tập trung phát dọn nương rẫy, chuẩn bị
đất gieo trồng vụ Mùa năm 2020. Do thời tiết nắng hạn, chưa đảm bảo cho việc
gieo trồng nên xã tập trung tuyên truyền khuyến cáo nông dân chưa gieo trồng khi
xuất hiện một vài cơn mưa đầu mùa theo Công văn số 72/NN&PTNT ngày
22/04/2020 của Phòng Nông nghiệp và PTNT huyện đồng thời triển khai rà soát
thống kê tình hình thiệt hại do nắng hạn, thiếu nước sinh hoạt trên địa bàn xã theo
Công văn số 112/BCHPCTT ngày 05/05/2020 của Phòng NNPTNT huyện.
b, Về chăn nuôi:
- Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuôi: Tăng cường triển khai
công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm trên địa bàn. Thực hiện nghiêm
Công văn số 67/TTDVNN-CNTY ngày 25/02/2020 của Trung tâm Dịch vụ Nông
nghiệp về việc báo cáo hàng ngày tình hình dịch bệnh động vật và công tác phòng,
chống dịch trên địa bàn huyện.
- Chỉ đạo đẩy nhanh và hoàn thành Kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm
long móng Type O A đợt I năm 2020 trên địa bàn theo Kế hoạch số 23/KH-UBND
ngày 25/02/2020 của UBND huyện, kết quả đã tiêm được 600/600 con đạt 100%
chỉ tiêu Huyện giao.
- Tiếp tục chỉ đạo thống kê, đánh giá tình hình chăn nuôi, kết quả phòng
chống dịch bệnh, tổng đàn lợn (đánh giá tăng, giảm hàng tháng) để có kế hoạch
phát triển sản xuất chăn nuôi phù hợp với từng thời điểm, điều kiện tại địa phương.
Tổng đàn gia súc 1.473 con, đạt 77,0 % kế hoạch, trong đó: đàn bò 743 con,
đạt 94,5% (bò lai 253 con, chiếm 34% tổng đàn bò so với 35% theo kế hoạch);
đàn trâu 10 con, đạt 76,9% kế hoạch; đàn heo 380 con, đạt 50,4% kế hoạch; đàn
dê 340 con, đạt 94,4% kế hoạch.
1.2. Công tác phòng chống thiên tai: Để thực hiện tốt công tác phòng chống
thiên tai trên địa bàn đặc biệt là trong mùa mưa bão sắp tới, theo chỉ đạo của
Huyện, Ủy ban nhân dân xã đã kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn xã (Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 29/4/2020), đồng thời
xây dưng xong Phương án phòng chống thiên tai và các vùng xung yếu trên địa

bàn xã; chỉ đạo xây dựng kế hoạch hiệp đồng nhiệm vụ ứng phó với sự cố thiên
tai và tìm kiếm cứa nạn năm 2020.
1.3. Tình hình thực hiện các tiêu chí NTM:
Tiếp tục tiến hành rà soát tình hình thực hiện Tiêu chí số 9 trên địa bàn xã
(tới nay đã rà soát xong 05/06 điểm làng gồm: Bong, Kráp, Groi, Kpiêu, Kông).
Đến nay, đã làm xong 4/4 nhà do các đơn vị và doanh nghiệp Tỉnh hỗ trợ, giúp
giảm số nhà tạm, dột nát của xã xuống còn 05 cái. Thời gian tới chỉ đạo các tổ
phụ trách thôn làng để hỗ trợ thôn làng hoàn thành Tiêu chí số 9 và lên kế hoạch
vận động các hộ còn nhà tạm làm nhà, xã vận động giúp đỡ công và hỗ trợ thêm
kinh phí cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn.
1.4. Về thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2020
Tiến độ thực hiện: 05 công trình năm 2020, tổng kế hoạch vốn 8,60 tỷ đồng,
đã giải ngân được 48,37%, cụ thể: đường nội đồng làng Đăk Hway, kế hoạch vốn
0,97 tỷ đồng, giải ngân được 48,87%, vốn chương trình 135; đường nội đồng làng
Đăk Hway (làng Bong), kế hoạch vốn 2,88 tỷ đồng, giải ngân được 52,32%, vốn
chương trình NTM; làm nhà học bộ môn, thư viện, thiết bị và các mạng mục khác
trường TH-THCS Lê Lợi, kế hoạch vốn 1,85 tỷ đồng, giải ngân được 46,16%,
vốn chương trình NTM; nâng cấp, mở rộng Trạm y tế, kế hoạch vốn 1,6 tỷ đồng,
giải ngân được 45,81%, vốn Chương trình 30a; hệ thống nước tự chảy các làng,
kế hoạch vốn 1,3 tỷ đồng, giải ngân được 48,37%, vốn chương trình 30a.
1.5. Công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng:
- Tập trung triển khai các nhiệm vụ, giải pháp trong công tác quản lý bảo vệ
rừng theo Công văn số 1365/UBND-NL, ngày 21/04/2020 của UBND huyện và
xây dựng Kế hoạch quản lý bảo vệ rừng phòng cháy chữa cháy rừng giai đoạn
2021-2025.
- Chỉ đạo tổ liên ngành tổ chức tuần tra, trực bảo vệ phòng chống cháy rừng,
ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép nhất là
ở các khu vực giáp ranh trong thời gian trước, trong và sau dịp nghỉ lễ 30/4-01/5
vừa qua, không phát hiện trường hợp vi phạm.
- Công tác thu hồi đất trồng rừng: tiếp tục công tác tuyên truyền vận động
người dân đăng ký trồng rừng theo nội dung Công văn số 1374/UBND-NL ngày
22/04/2020 của Ủy ban nhân dân huyện về việc thực hiện kế hoạch trồng và chăm
sóc rừng trồng năm 2020; khuyến cáo mùa vụ trồng rừng năm 2020 tới nhân dân
trên địa bàn xã. Trong tháng, đã tổ chức xác minh được thêm diện tích của 09 hộ,
có 9,06ha trong quy hoạch nâng tổng số hộ đã xác minh được là 24 hộ, có 45ha
trong quy hoạch.
1.6. Công tác địa chính: Triển khai xong công tác kiểm kê đất đai, lập bản
đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn theo Công văn số 1298/UBNDNL ngày 14/04/2020 của Ủy ban nhân dân huyện.
1.7. Công tác thu, chi ngân sách xã: Thu ngân sách xã tính tới ngày
06/5/2020 là 10,9 triệu đồng, đạt 27% chỉ tiêu huyện giao, trong đó: phạt giao
thông 1,3 triệu đồng, thu khác và phạt khác 2,5 triệu đồng, thu phí và lệ phí 1,2
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triệu đồng, phí môn bài 1,8 triệu đồng, thuế thu nhập từ hoạt động SXKD 1,2 triệu
đồng, thuế GTGT 2,0 triệu đồng.
2. Công tác văn hóa - xã hội
2.1. Công tác giáo dục:
Các đơn vị trường học tiếp tục thực hiện sự chỉ đạo của các cấp, các ngành
đối với công tác dạy và học, cụ thể: Công văn số 1305/UBND-VHXH, ngày
15/04/2020 của UBND huyện về cho học sinh mầm non, phổ thông, học viên tiếp
tục nghỉ học để phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số 1366/UBND-VHXH,
ngày 21/04/2020 của UBND huyện về cho học sinh, học viên lớp 9, lớp 12 đi học
trở lại sau thời gian nghỉ học đề phòng chống dịch COVID-19; Công văn số
1413/UBND-VHXH, ngày 24/04/2020 của UBND huyện về cho học sinh đi học
trở lại sau thời gian nghỉ học phòng, chống dịch COVID-19; Công văn số
1403/UBND-VHXH, ngày 24/04/2020 của UBND huyện về chuẩn bị các điều
kiện để đón học sinh đi học trở lại sau thời gian nghỉ học để phòng chống dịch
COVID-19.
Theo đó, học sinh bậc Trung học cơ sở đi học trở lại kể từ ngày 27/4/2020,
học sinh bậc Mần non và Tiểu học đi học trở lại kể từ ngày 04/5/2020. Tỷ lệ học
sinh tới lớp đạt bình quân 95% (bậc mầm non đạt 97%, bậc TH đạt 96%, bậc
THCS đạt 90%).
2.2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình
- Công tác phòng chống đại dịch COVID-19: Quán triệt, thực hiện, phổ biến
các văn bản: Thông báo số 65/TB-VP, ngày 10/04/2020 của Văn phòng HĐNDUBND huyện về thông báo ý kiến của đồng chí Chủ tịch UBND huyện về thực
hiện nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19 đảm bảo an sinh xã hội đồng
thời thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020
trong bối cảnh của dịch COVID-19; Công văn số 1330/UBND-VHXH, ngày
17/04/2020 của UBND huyện về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng, chống
dịch COVID-19; Thông báo số 69/TB-VP, ngày 21/04/2020 của Văn phòng
HĐND-UBND về việc kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND huyện Trưởng Ban
chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện; Công văn số 1421/UBND-VHXH
ngày 27/04/2020 của UBND huyện về tiếp tục thực hiện các biện pháp phòng,
chống dịch COVID-19 trên địa huyện theo Chỉ thị 08/CT-UBND.
- Chỉ đạo xây dựng Kế hoạch bổ sung đáp ứng với từng cấp độ dịch bệnh
COVID-19 trên địa bàn xã (Quyết định số 15/QĐ-UBND ngày 21/4/2020).
- 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. Tổng số lượt
bệnh nhân khám và điều trị: 27 lượt (khám chữa bệnh có thẻ BHYT là 27 lượt),
giảm 15 lượt so với tháng trước, trong đó: Khám và điều trị tại Trạm 24 lượt, tại
làng 03 lượt. Sinh trong tháng 03 trường hợp, chết 01 trường hợp.
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2.3. Văn hóa - Thông tin:
Tổ chức được 26 buổi tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện phòng
chống dịch bệnh COVID-19 bằng nhiều hình thức, cụ thể: tuyên truyền lưu động
về công tác phòng chống dịch COVID-19 6/6 điểm làng (tổng số buổi tuyên
truyền 20 buổi vào buổi sáng và tối); cấp phát hơn 500 tờ rơi, áp phích; xây dựng
hơn 10 câu băng rôn tuyên truyền treo tại các điểm nhà rông và tại trụ sở cơ quan.
Qua đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện nếp sống văn minh
trong tiệc cưới, việc tang và hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch;
tuyên truyền vận động và cam kết tạm thời đóng của các cơ sở kinh doanh phục
vụ không cần thiết; tuyên truyền thực hiện việc khai báo y tế toàn dân theo đúng
chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; truyên truyền người dân không tích trữ, tự ý
mua thuốc dự phòng COVID-19; tuyên truyền công dân cần rửa tay sát khuẩn và
hướng dẫn người dân tới làm việc tại cơ quan phải đeo khẩu trang và rửa tay sát
khuẩn khi vào làm việc tại cơ quan; tuyên truyền chống kỳ thị của một số nhóm
người trong công tác phòng, chống dịch COVID-19…
Chỉ đạo, phối hợp vận động các làng không tổ chức cúng làng theo phong
tục, tập trung đông người; vận động 02 hộ có người chết tổ chức đám tang theo
phong tục nhanh gọn, tổ chức chốt chặn để hạn chế số người tham gia đám tang.
Tính tới ngày 06/5/2020, xã đã có 736/1.492 người khai báo y tế, đạt 49,3%.
Xây dựng 04 băng rôn tuyên truyền Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền
Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), Quốc tế lao động 01/5; 04
băng rôn tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc
Lần thứ XIII của Đảng.
2.4. Công tác LĐTBXH:
- Về thực hiện Quyết định số 15/2020/QĐ-TTg ngày 24/4/2020 của Thủ
tướng Chính phủ quy định về việc thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp
khó khăn do Đại dịch COVID-19: Thực hiện Công văn số 198/LĐTBXH ngày
27/4/2020 của phòng LĐTB&XH huyện, xã đã tổ chức rà soát, báo cáo danh sách
người có công, người nghèo, người cận nghèo, đối tượng bảo trợ xã hội để đề nghị
được hỗ trợ, kết quả: xã có 891 khẩu nghèo và cận nghèo, 34 đối tượng người có
công, 12 đối tượng bảo trợ xã hội đề nghị được hưởng chế độ theo Nghị quyết số
42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ.
- Thực hiện chế độ hàng tháng cho các đối tượng: Thực hiện cấp phát chế
độ chính sách cho các đối tượng người có công, bảo trợ xã hội đầy đủ số tiền 81,2
triệu đồng, trong đó: 35 đối tượng chính sách, số tiền 74,448 triệu đồng; 17 đối
tượng BTXH số tiền 6,75 triệu đồng.
- Chính sách tín dụng ưu đãi: Đến thời điểm này toàn xã có 150/161 hộ
nghèo đã vay vốn, 11/161 hộ chưa vay; Hộ cận nghèo có 23//27 vay vốn, 04/27
hộ chưa vay. Nguyên nhân các hộ chưa vay chủ yếu tập chung vào các hộ già cả
neo đơn.
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3. Công tác nội chính
3.1. Quốc phòng - an ninh
- Công tác quốc phòng, quân sự địa phương
Chỉ đạo thực hiện Quyết định số 183/QĐ-UBND, ngày 22/04/2020 của
UBND huyện về giao chỉ tiêu nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương năm
2020. Tiếp tục chỉ đạo phối hợp triển khai xây dựng và triển khai thực hiện kế
hoạch huấn luyện dân quân năm 2020 (huấn luyện ghép 05 đơn vị, gồm: xã Đăk
Tơ Pang, xã Kông Yang, xã Ya Ma, xã Yang Nam và thị trấn Kông Chro); chuẩn
bị tiến trình biểu, giáo án, bài giảng, bia bảng, mô hình học cụ, đồng thời tổ chức
huấn luyện cho lực lượng dân quân thời tới theo chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên.
- An ninh trật tự
Theo báo cáo của lực lượng Công an xã, trong tháng không tiếp nhận, giải
quyết tin báo tố giác tội phạm; không phát sinh vụ việc về ANTT. Lực lượng đã
tổ chức thực hiện 02 buổi tuần tra đảm bảo ATGT trên địa bàn, nhắc nhở 07 trường
hợp vi phạm, phạt tiền 02 trường hợp, số tiền 500.000 đồng; giải quyết 06 hồ sơ
về nhân khẩu, hộ khẩu trong: nhập sinh 04, xóa đăng ký thường trú 01, cấp sổ tạm
trú cho 01 hộ/02 khẩu.
Công an xã đã xây dựng kế hoạch đảm bảm an ninh trật tự trên địa bàn trong
dịp nghỉ lễ Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước
(30/4/1975 - 30/4/2020), Quốc tế lao động 01/5. Tham gia giúp Ủy ban nhân dân
xã thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh chống đại dịch COVID-19 trên
địa bàn xã.
- Công tác cải cách hành chính:
+ Chỉ đạo thực hiện Công văn số 1277/UBND-NC ngày 11/04/2020 của
UBND huyện về việc tăng cường thực hiện tiếp nhận hồ sơ trả kết quả giải quyết
TTCH qua dịch vụ bưu chính công ích; Công văn số 1268/UBND-NC, ngày
10/04/2020 của UBND huyện về thực hiện một số thủ tục hành chính đặc thù
trong phòng chống dịch COVID-19.
+ Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận Một cửa: Trong tháng,
(tính tới ngày 04/05/2020), tiếp nhận và giải quyết xong 08 hồ sơ (không có hồ sơ
trễ hạn), trong đó: lĩnh vực Hộ tịch 06 hồ sơ (khai sinh 03 hồ sơ, quá hạn 02 hồ
sơ), khai tử 02 hồ sơ, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 01 hồ sơ; lĩnh vực
chứng thực 02 hồ sơ.
+ Về cử cán bộ công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn: UBND xã đã lập
danh sách đăng ký 13 CBCC xã tham gia tập huấn nhận thức chung HTQLCL
Tiểu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 theo Công văn số 1382/UBND-CN
ngày 22/4/2020 của UBND huyện.
- Công tác tiếp công dân: Trong tháng, lãnh đạo UBND xã đã tham gia tiếp
công dân được 03 buổi, không tiếp nhận trường hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh,
kiến nghị của công dân.
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- Công tác tuyên tuyền PBGDPL: triển khai tuyên truyền, phổ biến Nghị
định số 15/2020/NĐ-CP ngày 03/02/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi
phạm hành chính trong lĩnh vực bưu chính, viễn thông, tần số vô tuyến điện, công
nghệ thông tin và giao dịch điện tử.
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được:
1.1. Ưu điểm:
- Hoạt động sản xuất nông nghiệp được chú trọng, nhân dân tích cực chuẩn
bị đất gieo trồng mụ Mùa đảm bảo tiến độ; công tác phòng chống dịch bệnh cây
trồng vật nuôi được thực hiện có hiệu quả không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
- Các công trình xây dựng cơ bản được triển khai thực hiện theo đúng kế
hoạch, bảo đảm tiến độ.
- Công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 được đặc biệt quan tâm chỉ
đạo kịp thời; quản lý, ngăn chặn có hiệu quả các nguy cơ làm lây lan dịch bệnh
nhất là việc tập trung đông người, các đối tượng ra vào địa bàn. Công tác chăm
sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được duy trì thường xuyên, đảm bảo thực hiện
tốt công tác khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân.
- Thực hiện tốt 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 thực hiện hỗ trợ các đối
tượng được hỗ trợ do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
- Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt; nỗ lực trong
việc hoàn thành tốt công tác huấn luyện dân quân năm 2020. Trật tự an toàn xã
hội được giữ vững, quản lý tốt các trường hợp ra vào địa phương phục vụ công
tác phòng chống dịch bệnh, công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng
cường. Công tác cải cách hành chính được quan tâm thực hiện tốt, giải quyết hồ
sơ bảo đảm không để trễ hạn.
1.2. Tồn tại hạn chế
- Đàn gia súc của xã còn thấp so với chỉ tiêu huyện giao nhất là đàn heo, tái
đàn còn chậm.
- Thu ngân sách địa phương còn chậm.
- Tỷ lệ học sinh ra lớp sau thời gian nghỉ để phòng chống dịch bệnh còn chưa
cao.
2. Nguyên nhân tồn tại:
- Việc chỉ đạo, tuyên truyền, vận động nhân dân tái đàn heo còn gặp nhiều
khó khăn do người dân chăn nuôi nhỏ lẻ, tự phát.
- Dịch COVID-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới việc sản xuất, kinh
doanh của người dân và hoạt động tổ chức thu thuế của xã.
- Do thời gian học sinh nghỉ học để phòng chống dịch bệnh dài nên việc vận
động các em ra lớp còn gặp nhiều khó khăn nhất là ở bậc Trung học cơ sở.
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III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 6
1. Về phát triển kinh tế:
- Tiếp tục vận động nhân chuẩn bị đất gieo trồng vụ Mùa năm 2020. 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.
- 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.
- Chỉ đạo thực hiện có hiệu quả các chương trình dự án trên địa bàn, tập trung
hoàn thành tốt các công trình đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, các chương trình hỗ
trợ phát triển sản xuất năm 2020.
- Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng,
khoáng sản. Tập trung chỉ đạo việc kê khai diện tích đất rừng bị lấn chiếm để thu
hồi giao lại và trồng rừng đồng thời xác định diện tích đăng ký trồng rừng.
- Tổ chức tuyên truyền tới các hộ trồng rừng thực hiện các biện pháp phòng
chống cháy rừng trong đó tập trung vận động người dân phát dọn thực bì, áp dụng
các biện pháp an toàn khi sử dụng lửa trong rừng để không để xảy ra cháy rừng
gân thiệt hại về kinh tế của hộ gia đình.
- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu ngân sách địa phương năm 2020 tập
trung hoàn thành việc thu thuế của các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã.
- Tiếp tục triển khai rà soát nhà ở, thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để hỗ
trợ người dân xây dưng nhà ở bảo đảm theo tiêu chí NTM.
2. Về văn hóa - xã hội
- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học nắm chắc chỉ đạo của các cấp, ngành
giáo dục để thực hiện công tác dạy và học đi đôi với thực hiện các biện pháp
phòng chống dịch bệnh COVID-19.
- Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi
cấp do chủng vi rút của Corona. Duy trì hoạt động và nâng cao trách nhiệm của
các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới vi rút Corona gây ra. Tăng cường công tác khám chữa bệnh ban đầu
cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình y tế cơ sở.
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. Thực hiện tốt chính sách hỗ trợ đối với người dân gặp khó
khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2020); tập trung tuyên truyền Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại
hội đại biểu toàn quốc Lần thứ XIII của Đảng.
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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, hạn chế sử dụng rượu bia góp phần
chấm dứt nạn tự tử trong dân; tuyên truyền người dân thực hiện tốt các biện pháp
phòng chống dịch bệnh COVID-19.
3. Về quốc phòng - an ninh
- 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 2020.
- Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp
luật năm 2020 trên địa bàn xã; tăng cường tổ chức tuần tra bảo đảm trật tự ATGT.
- Các lực lượng tăng cường kiểm tra công tác tạm trú, tạm vắng, quản lý chặt
chẽ nhân hộ khẩu và các đối tượng lang thang, đối tượng quản lý trên địa bàn,
kiên quyết xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm nhất là trong thời gian áp dụng
các biện pháp phòng chống dịch bệnh COVID-19.
Trên đây là báo cáo kết quả đạt được trong Tháng 5 và phương hướng nhiệm
vụ trong Tháng 6 năm 2020 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Tơ Pang./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

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.

Trần Ngọc Cường
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