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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm
và chương trình công tác 3 tháng cuối năm 2018
Thực hiện Quyết định số 491/QĐ-UBND ngày 21/12/2017 của Ủy ban nhân
dân huyện Kông Chro về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm
2018; Quyết định số 492/QĐ-UBND, ngày 22/12/2017 của Ủy ban nhân dân huyện
về giao dự toán thu, chi ngân sách cho các xã, thị trấn năm 2018,
Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, sự giám sát của Hội đồng nhân dân xã, sự phối
hợp của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã và các tổ chức đoàn thể, Ủy ban
nhân dân xã đã chủ động ban hành các chương trình, kế hoạch và đề ra nhiều giải
pháp để thực hiện bảo đảm hoàn thành kế hoạch năm 2018; kết quả các lĩnh vực chủ
yếu trong 09 tháng đầu năm như sau:
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 9 THÁNG ĐẦU NĂM

Tình hình thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu như sau:
Đơn vị
tính

Đạt, Chưa
Kế hoạch Thực hiện đạt so với
Kế hoạch

Mục

Chỉ tiêu

1
+

+
+
-

Lĩnh vực kinh tế
Tổng diện tích gieo trồng
Diện tích cây lương thực
Tổng sản lượng lương thực
có hạt
Tổng đàn gia súc
Đàn bò
Tỉ lệ bò lai
Thu ngân sách địa phương

2

Lĩnh vực văn hóa - xã hội

-

Huy động trẻ em 5 tuổi vào
học mầm non, lớp 1

%

100

100

Đạt

-

Tỉ lệ duy trì sĩ số học sinh
cuối năm học

%

98

99,01

Đạt

+

Ha
Ha

1.122
570

1.124,5
558

Đạt
Chưa đạt

Tấn

2.033

-

-

Con
Con
%
Đồng

1.678
1.856
694
715
>25
26,6
41.000.000 34.033.000

Vượt
Vượt
Đạt
Chưa đạt

Mục
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Chỉ tiêu
Tỉ lệ trẻ em đến lớp chuyên
cần đạt
Tỉ lệ tăng dân số tự nhiên
Tỉ lệ người dân tham gia
bảo hiểm Y tế
Mức giảm tỉ lệ hộ nghèo.
Tỉ lệ lao động qua đào tạo
Tỉ lệ hộ gia đình đạt chuẩn
gia đình văn hóa
Số thôn, làng đạt chuẩn
văn hóa
Tỉ lệ trẻ em suy dinh
dưỡng
Về thực hiện CTMTQG
XD NTM

Đơn vị
tính

Đạt, Chưa
Kế hoạch Thực hiện đạt so với
Kế hoạch

%

>95

94

Chưa đạt

%

<1,7

<1,7

Đạt

%

100

99,4

Chưa đạt

%
%

7,2
15

28

Đạt

%

60

60

Đạt

Làng

6

5

Chưa đạt

%

<27

25,5

Đạt

-

Duy trì, củng cố các tiêu
chí Nông thôn mới đã đạt

Tiêu chí

8

8

Đạt

-

Số tiêu chí NTM đạt được Tiêu chí
thêm

02

01

Chưa đạt

I. TRÊN LĨNH VỰC PHÁT TRIỂN KINH TẾ

1. Sản xuất nông nghiệp
a, Trồng trọt
- Diện tích gieo trồng: Tổng diện tích gieo trồng năm 2018 tới nay là 1.124,5ha
cây trồng các loại, bằng 99,2% cùng kỳ, đạt 100,2% kế hoạch, trong đó: đậu các loại
198ha, ngô lai 351ha, lúa rẫy 180ha, mía 85ha, mì cao sản 185ha, ngô địa phương
27ha, mì địa phương 40ha, rau các loại 29,5ha (trong đó: bí 10ha, ớt 2,5ha), dưa hấu
07ha, cây hàng năm khác 15ha, lúa nước 02ha, điều lưu gốc 02ha, cây ăn quả 03ha.
+ Vụ Đông xuân năm 2017-2018 gieo trồng được 181,5ha cây trồng các loại,
bằng 108,0% cùng kỳ, đạt 116,34% chỉ tiêu trên giao, trong đó: lúa nước 02ha, ngô
lai 36ha, mì cao sản 45ha, mía tổng số 20ha, đậu các loại 43ha, bí 09ha, dưa hấu
07ha, ớt 1,5ha, cây hàng năm khác 15ha, cây ăn quả 03ha.
+ Vụ Mùa 2018 đến nay gieo trồng được 943ha, bằng 97,6% cùng kỳ, đạt
97,6% kế hoạch Vụ, trong đó: đậu các loại 155ha, ngô lai 315ha, lúa rẫy 180ha, mía
lưu gốc 65 ha, mì cao sản 140ha, ngô địa phương 27ha, mì địa phương 40ha, rau các
loại 19ha (trong đó: bí 01ha, ớt 01ha), điều lưu gốc 02ha.
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- Thu hoạch cây trồng: Cây mía đã thu hoạch được 120ha, đạt 100% diện tích,
năng suất 550 tạ/ha. Địa bàn xã đường vận chuyển khó khăn, trong khi đó trợ cước
của nhà máy đường chỉ có 95 đồng/kg (so với các vùng khác là 110 đồng/kg); cây
mì đã thu hoạch được 100% diện tích, năng suất 190 tạ/ha. Cây trồng vụ Đông xuân
2017-2018 đã thu hoạch được 106,5ha, trong đó đậu các loại 43ha, năng suất 03
tạ/ha; ngô lai 36 ha, năng suất 35 tạ/ha; rau các loại 17,5ha.
Vụ Mùa năm 2018, nhân dân đã tranh thủ thời tiết khô ráo, hoàn thành việc thu
hoạch diện tích cây đậu xanh, đã thu được 150/150ha, đạt 100% diện tích, năng suất
bình quân đạt 05 tạ/ha; đã thu hoạch được 05ha cây ngô lai, đạt 1,4% diện tích, năng
suất ước đạt 4,5 tạ/ha.
b, Chăn nuôi:
Tiếp tục chỉ đạo thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh gia súc gia
cần; vận động bà con chăm sóc đàn vật nuôi, thường xuyên dọn vệ sinh sạch sẽ khu
vực chuồng trại, khơi thông cống rãnh, tính đến thời điểm hiện tại trên địa bàn xã
chưa có dịch bệnh gì xảy ra.
Đã hoàn thành công tác triển khai tháng vệ sinh tiêu đọc khử trùng đợt 1 năm
2018 theo Công văn số 447/UBND-NL ngày 02/03/2018 của Ủy ban nhân dân
huyện. Kết quả: Diện tích phát quang 8.058m2, quét dọn vệ sinh 10.150m2, khơi
thông cống rãnh 1.800m2, thu gom chất thải 1.130m3, tiêu độc, khử trùng 21.130m2.
Tổng số 06 lít hóa chất.
Tổng đàn gia súc 1.856 con, bằng 102% cùng kỳ, đạt 104% kế hoạch, trong đó:
đàn bò 715 con, giảm 04 con (bò lai 190 con, chiếm 26,6% tổng đàn bò so với 25%
theo kế hoạch); đàn trâu 14 con, tăng 01 con; đàn heo 770 con; đàn dê 357 con.
Trong 9 tháng đầu năm, xã được cấp 10 con bò từ Chương trình 102 cho 10 hộ
nghèo đầy đủ, đúng đối tượng.
2. Về thực hiện các chương trình dự án trên địa bàn
2.1 Chương trình MTQG xây dựng Nông thôn mới:
Theo kết quả đánh giá các tiêu chí nông thôn mới, xã đã đạt thêm 02 tiêu chí
(Tiêu chí số 16 - Văn hóa, Tiêu chí số 19 - Quốc phòng - An ninh). Tới nay, xã đã
đạt 09 tiêu chí nông thôn mới gồm: Tiêu chí 1 - Quy hoạch, Tiêu chí 3 - Thủy lợi,
Tiêu chí 4 - Điện, Tiêu chí 7 - Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, Tiêu chí 8 Thông tin và truyền thôn, Tiêu chí 12 - Lao động có việc làm, Tiêu chí 15 - Y tế,
tiêu chí 16 - Văn Hóa, Tiêu chí 19 - Quốc phòng và An ninh.
- Tình hình thực hiện 02 tiêu chí NTM đã đăng ký đạt được trong năm 2018:
+ Tiêu chí số 19, đã có thêm 02 thôn đội trưởng được kết nạp vào đảng, hiện
xã có 06/06 thôn đội trưởng là đảng viên đảng viên, đây là cơ sở để xã được công
nhận đạt Tiêu chí số 19 - Quốc phòng an ninh;
+ Tiêu chí số 09 khả năng không đạt được trong năm 2018. Xã đã chuyển sang
tập trung thực hiện tiêu chí số 14 - Giáo dục, trong đó tập trung chỉ đạo vận động
người lao động tham gia các lớp đào tạo nghề, kết quả đã phối hợp với Trường Trung
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cấp nghề Thị xã An Khê mở 03 lớp dạy nghề Thú y cho 100 học viên, dự kiến đến
cuối năm 2018 sẽ hoàn thành chương trình lớp học, nâng tỷ lệ lao động có việc làm
qua đào tạo lên 28% (so với từ 25% trở lên theo quy định). Như vậy, dự kiến đến
cuối năm 2018 xã sẽ làm hồ sơ đề nghị cấp trên công nhận xã đạt Tiêu chí số 14 Giáo dục.
Tập trung các nguồn lực xây dựng làng Brăng thành làng kiểu mẫu nông thôn
mới. Trước hết phối hợp với các hội đoàn thể xã, cán bộ làng Brăng tuyên truyền
vận động nhân dân thực hiện xóa nhà tạm bợ, dột lát, dọn vệ sinh khu vực thôn làng,
xây dựng chuồng trại chăn nuôi, làm hàng rào quanh nhà, làm nhà vệ sinh … là
những nội dung có khả năng thực hiện và đạt được trong năm 2018. Kết quả, tới nay
đã có trên 30% số hộ gia đình làm hàng rào quanh nhà, 10% hộ gia đình có nhà tiêu
hợp vệ sinh; trên 70% các hộ gia đình có nhà ở đạt chuẩn, không còn nhà tạm, dột
nát; có trên 20% số hộ gia đình chăn nuôi có chuồng trại (so với từ 70% trở lên theo
quy định).
+ Phát triển sản xuất: vốn phát triển sản xuất từ chương trình mục tiêu quốc gia,
xã đã đăng ký mua bò cái sinh sản.
+ Về xây dựng cơ bản: Thực hiện đăng ký danh mục các công trình đầu tư từ
nguồn vốn ngân sách Trung ương thuộc chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
NTM năm 2018, cụ thể: Năm 2018, làm tuyến đường nội làng Kráp, tuyến đường
nội đồng làng Brăng (đã thực hiện xong việc vẽ tuyến, lập hồ sơ dự toán, chờ thi
công); sân thể thao trung tâm các làng Bong, Groi, Kpiêu, Kông; mua sắm trang thiết
bị và thực hiện các hạng mục khác của Nhà văn hóa xã: Xây dựng trung tâm thể thao
xã; trung tâm thể thao làng Kráp; thiết bị và các hạng mục khác nhà văn hóa các làng
Brăng, Kông, Groi (đang chờ cấp trên phê duyệt kinh phí).
2.2. Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên:
- Hỗ trợ phát triển sản xuất: Đã thành lập thêm 05 nhóm LEG nuôi heo lai rừng
với 82 hộ gia đình tham gia; tổng kinh phí được phê duyệt cho 05 nhóm là 1.066.000
triệu đồng. Triển khai mở 05 lớp tập huấn cho 05 nhóm LEG về kỹ thuật làm chuồng
trại, chọn giống và chăm sóc heo rừng lai cho 82 học viên.
- Xây dựng cơ sở hạ tầng: Theo kế hoạch, trong năm 2018 sẽ triển khai xây
dựng 04 hạng mục, tổng kinh phí 1.687.619.000 đồng gồm: Xây mới sân bê tông và
hệ thống thoát nước nhà rông làng Bong, xây mới bờ kè nhà Rông và sân bê tông
nhà Rông làng Kpiêu, xây mới sân bê tông nhà rông làng Brăng, xây mới rãnh thoát
nước và sân bê tông nhà Rông làng Groi. Dự kiến các hạng mục sẽ triển khai thi
công trong Tháng 9, 10 năm 2018.
2.3. Thực hiện các chương trình dự án phát triển sản xuất khác:
- Đã hoàn thành hồ sơ đăng ký danh mục hỗ trợ phát triển sản xuất thuộc các
chương trình 135; hoàn thành hồ sơ đăng ký danh mục hỗ trợ phát triển sản xuất
thuộc Dự án Chương trình 30a thuộc chương trình MTQG GNBV năm 2018 trên địa
bàn xã nộp về huyện theo đúng thời gian quy định.
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- Đã phối hợp với Công ty Miền núi và các đơn vị liên quan của huyện giám
sát và cấp 1.328kg giống Bioseed năm 2018 cho 1.155 khẩu đối tượng hộ nghèo, già
làng, trưởng bản, gia đình chính sách khó khăn; đã cấp phát đầy đủ, đúng đối tượng;
hiện tại người dân đã xuống giống kịp thời vụ.
Với việc triên khai đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng trên địa bàn đã góp phần
thuận lợi cho người dân trong việc đi lại, sản xuất, lưu thông hàng hóa, tiếp cận các
dịch vụ, văn hóa, y tế, giáo dục, đời sống của nhân dân được cải thiện, chất lượng
cuộc sống được nâng lên, nhiều hộ đã vươn lên thoát nghèo, ổn định cuộc sống.
Trong năm 2018, các nhóm trồng trọt, chăn nuôi mang lại hiệu quả tiếp tục duy
trì hoạt động; đồng thời tích cực tham gia tuyên truyền, vận động các hộ dân khác
cùng áp dụng kỹ thuật, kinh nghiệm trồng trọt, chăn nuôi đã tiếp thu trong quá trình
tham gia thực hiện mô hình, dự án nhằm mang lại hiệu quả kinh tế cao góp phần vào
công tác giảm nghèo của địa phương. Việc triển khai thực hiện Chương trình mục
tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, lồng ghép với các chương trình, chính sách
khác đã làm cho bộ mặt nông thôn của xã có phần khởi sắc, hạ tầng nông thôn đã có
bước phát triển rõ rệt, nhất là giao thông, điện, trường học, công trình cấp nước sinh
hoạt và hạ tầng phục vụ sản xuất. Đã dần hình thành các vùng sản xuất tập trung,
phát triển các vùng nguyên liệu phục vụ cho các nhà máy chế biến như mía, mỳ. Các
mô hình ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật tiếp tục được đưa vào sản xuất; năng
suất, chất lượng và sản lượng cây trồng, vật nuôi cũng dần được nâng lên, góp phần
thực hiện thắng lợi chỉ tiêu giảm nghèo do Nghị quyết Đảng bộ xã, HĐND xã giao.
Đã phối hợp với Công ty Miền núi và các ban ngành của huyện giám sát và cấp
10 còn bò giống cho 10 hộ nghèo thuộc chương trình 102 năm 2018, cấp giống Ngô
lai Bioseed cho các 09 hộ bị thiệt hại do cơn bão số 12 năm 2017 với số lượng giống
là 60,68kg; cấp 18.754,83kg phân bón N-P-K cho 242 hộ thuộc đối tượng hộ nghèo,
hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
3. Xây dựng cơ bản: Đã được xây dựng, hoàn thành và nghiệm thu đưa vào sử
dụng công trình Nhà làm việc của Ban chỉ huy Quân sự xã do Ban Quản lý dự án
huyện làm chủ đầu tư.
4. Việc khai thác sử dụng công trình thủy lợi:
Đập dâng thủy lợi làng Brăng, quy mô công trình gồm: 01 đập dâng và hệ thống
mương 550 m; năng lực tưới thiết kế 05ha; năng lực tưới thực tế 04ha; công trình
đang hoạt động bình thường. Ủy ban nhân dân xã đã thành lập tổ quản lý và ban
hành quy chế hoạt động cho tổ, chỉ đạo cho các ban, ngành, cán bộ chuyên môn vận
động nhân dân nạo vét kênh mương để phục vụ cho sản xuất. UBND xã đã triển khai
họp và vận động tuyên truyền người dân về sử dụng và khai thác để gieo trồng lúa
tại đập tràn này.
Hiện nay, công trình vẫn đang còn hoạt động tốt đảm bảo năng lực tưới và
tiêu nước đạt 80% so với năng lực thiết kế, tổ tự quản vẫn được duy trì và thực hiện
trách nhiệm của mình thường xuyên kiểm tra và tổ chức nhân dân hưởng lợi tiến
hành phát quang cây bụi che lấp kênh mương. Mặc dù đã thực hiện nhiều giải pháp
nhưng hầu hết các thành viên là người dân tộc thiểu số không có kinh nghiệm sản
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xuất lúa nước nên chưa có kinh nghiệm quản lý hoạt động của đập dâng nên chưa
mang lại hiệu quả trong sản xuất.
5. Công tác quản lý bảo vệ rừng:
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 trên địa bàn. Chỉ đạo Công an, Ban chỉ huy quân sự Phối hợp với kiểm lâm
địa bàn, Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Kông H’dé xây dựng quy chế phối hợp
thực hiện công tác QLBV-PCCCR trong mùa khô năm 2018.
Trong 9 tháng đầu năm, xã đã phối hợp với Công an huyện xử lý xong 02 vụ
khai thác, vận chuyển gỗ trái phép, trong đó: 01 vụ khai thác gỗ trái phép tại lâm
phần thuộc công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kông Hdé phát hiện 05 cây gổ xoay bị
chặt hạ tại tiểu khu 752 với khối lượng gổ xẽ kiểm đếm được là 2,552m3 sau khi
kiểm tra đã bàn giao cho công ty TNHH MTV lâm nghiệp Kông Hdé quản lý và
chuyển về Hạt Kiểm lâm huyện xử lý theo thẩm quyền; 01 vụ vận chuyển gỗ trái
phép, thu giữ hơn 200 hộp gỗ đường kính 10 cm dài 80cm tại làng Kông là tang vật
vụ vận chuyển lâm sản trái phép đối tượng bỏ lại khi bị lực lượng tuần tra phát hiện,
tổng khối lượng là 1,024m3 gỗ Trâm xe Nhóm II. Đã phát hiện và ra Quyết định xử
phạt vi phạm hành chính đối với 06 trường hợp phá rừng trái phép quy định tại khoản
1 điều 20 Nghị định 157/2013/NĐ-CP với tổng số tiền là 8.000.000 đồng, đồng thời
bắt buộc các hộ vi phạm trồng lại rừng để khắc phục hậu quả.
6. Về công tác trồng rừng: Hoàn thành công tác lập danh sách những hộ đăng
ký trồng rừng năm 2018, để thực hiện kế hoạch trồng 145ha rừng do Ủy ban nhân
dân huyện giao. Tổng số hộ đăng ký trồng rừng năm 2018 là 81 hộ gia đình. Tổng
hợp nhu cầu vốn để thực hiện nghị định 75/2015/NĐ-CP ngày 09/9/2015 của Chính
Phủ tập trung vào 81 hộ gia đình đăng ký trồng rừng năm 2018, để thực hiện kế
hoạch trồng 145ha rừng do Ủy ban nhân dân huyện giao. Ủy ban nhân dân xã đã xây
dựng kế hoạch và triển khai thực hiện công tác xác minh diện tích của các hộ gia
đình thực hiện đăng ký trồng rừng năm 2018 (đã có 09 hộ, diện tích 10ha đăng ký
cấp giống, đã xác định được 12 hộ đủ tiêu chuẩn nhận tiền hỗ trợ trồng rừng theo
theo Nghị định 75/2015/NĐ-CP và Quyết định 38/2016/QĐ-TTg).
Đẩy mạnh tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân về kỹ thuật trồng rừng theo Công
văn số 398/CV-BCĐ, ngày 13/6/2018 của Ban chỉ đạo thu hồi đất rừng huyện;
khuyến cáo người dân về mùa vụ trồng rừng năm 2018 theo Công văn số
1818/UBND-NL ngày 30/7/2018 của UBND huyện. Đồng thời tăng cường chỉ đạo
cán bộ chuyên môn tổ chức tuyên truyền chủ trương hỗ trợ trồng rừng của Nhà nước
tới nhân dân để qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm của các hộ được hỗ trợ kinh phí
trồng rừng.
7. Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản:
Rà soát, báo cáo tình hình khai thác khoáng sản trái phép trên địa bàn xã, kết
quả từ đầu năm tới nay xã không để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.
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8. Về công trình nước tự chảy: Hiện tại công trình làng Brăng hư hỏng không
có nước sinh hoạt cho 02 làng Brăng + Kông: UBND xã làm tờ trình về huyện xin
đề xuất cấp trên xem xét sửa chữa, sớm có nước người dân sinh hoạt tại 02 làng.
9. Công tác phòng chống thiên tai:
Để thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn
xã, Ủy ban nhân dân xã đã chủ động kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và
tìm kiếm cứu nạn năm 2018, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Ban
chỉ huy; xây dựng phương phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tập trung vào
các vùng xung yếu trên địa bàn.
Trên địa bàn xã xảy ra 01 vụ cháy nhà dân, thiệt hại ước tính khoảng 50 triệu
đồng, nguyên nhân vụ việc theo xác định ban đầu có thể do con nhỏ trong hộ Đinh
Thị Pữc bất cẩn trong việc nấu ăn nên xảy ra vụ cháy. Ủy ban nhân dân xã đã hỗ trợ
ban đầu cho 3 hộ bị thiệt hại là 5.000.00đ; đồng thời đã chỉ đạo và phối hợp cùng
các cơ quan, đơn vị của huyện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả, ổn định cuộc
sống.
Tổ chức quán triệt tới các thành viên Ban chỉ huy phòng chống tiên tai xã về
quy trình ứng phó mưa lớn, dông lốc và thời tiết xấu trên địa bàn xã theo Công văn
số 1266/UBND-NL ngày 05/6/2018 của UBND huyện.
Triển khai thực hiện nghiêm túc kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu
nại tại địa phương theo phương châm 4 tại chỗ; sẵn sàng huy động lực lượng thanh
niên, dân quân trên địa bàn tập trung khắc phục, sửa chữa các công trình bị thiệt hại,
đảm bảo đời sống sản xuất của nhân dân; chủ động sử dụng ngân sách địa phương
để khắc phục thiệt hại và thực hiện nghiêm chế độ thông tin báo cáo về huyện theo
sự chỉ đạo của UBND huyện.
10. Công tác thu, chi ngân sách:
Tính đến ngày 30/8/2018, tổng thu ngân sách 4.604.377.000 đồng; thu tại xã
34.033.000 đồng, đạt 83,01% Dự toán, trong đó: thu phạt giao thông 3.025.000 đồng,
thu phạt khác 4.950.000 đồng, thu khác 18.434.000 đồng, thu thuế TNTHĐSXKD
1.014.000 đồng, thuế TN cá nhân từ HĐSXKD 1.101.000 đồng, thu thuế GTGT
3.034.000 đồng, phí môn bài 1.500.000 đồng, phí chứng thực 900.000 đồng, lệ phí
hộ tịch 75.000 đồng; chi ngân sách xã 2.207.821.943 đồng.
Trong thời gian tới Ủy ban nhân dân xã sẽ chỉ đạo bộ phận chuyên môn tăng
cường tuần tra ATGT-ANTT tại các thôn làng, tuần tra bảo vệ rừng, kiểm tra các hộ
lấn chiếm đất trái phép, xây dựng nhà ở trái phép, nếu phát hiện vi phạm sẽ xử lý
nghiêm theo quy định của pháp luật để đem lại nguồn thu ngân sách xã; tiếp tục rà
soát các hộ kinh doanh trên địa bàn và đối chiếu với Chi Cục Thuế để tiến hành thu
thuế đúng quy định chống thất thu.
II. CÔNG TÁC VĂN HÓA - XÃ HỘI

1 Giáo dục:
Tổng kết năm học 2017 - 2018, toàn xã có 402 học sinh trên 21 lớp, giảm 04
học sinh so với đầu năm học, tỉ lệ duy trì sĩ số học sinh cuối năm học đạt 99,01%, tỉ
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lệ học sinh chuyên cần đạt 94,3%, trong đó: Mầm non 107 cháu/06 lớp, duy trì sĩ số
cuối năm đạt 100%, học sinh chuyên cần đạt 97%; Tiểu học 211 cháu/11 lớp, giảm
02 em (chuyển trường), duy trì sĩ số cuối năm đạt 99,1%, học sinh chuyên cần đạt
95%; Trung học cơ sở 84 em/04 lớp, giảm 02 học sinh (chuyển trường 01 em), duy
trì sĩ số cuối năm đạt 97,7%, học sinh chuyên cần đạt 89%. Tổng số cán bộ, giáo
viên, nhân viên 33 đồng chí. Trong đó: Mầm non 09 đồng chí; TH - THCS 24 đồng
chí. Cơ sở vật chất của các trường cơ bản đảm bảo.
Kết quả học tập của học sinh năm học 2017-2018 ở các bậc học: Mầm non, bé
khỏe - bé ngoan 50 cháu, chiếm 46,7% (năm học trước là 45,8%); bé ngoan 44 cháu,
chiếm 41,1% (năm học trước là 36,6%); bé đạt yêu cầu 13 cháu, chiếm 12,2% (năm
học trước là 17,4%). Tiểu học, mức độ hoàn thành chương trình lớp học 200/211
cháu, đạt tỉ lệ 94,7% (năm học trước là 94,6%); chưa hoàn thành 11/211 cháu, chiếm
tỉ lệ 5,3% (năm học trước là 5,4%); hoàn thành chương trình tiểu học 33/33, đạt tỉ lệ
100% (năm học trước là 96,6%). Trung học cơ sở, loại giỏi 01 em, chiếm 1,2% (năm
học trước là 0,0%), loại khá 28 em, chiếm 33,3% (năm học trước là 30,1%); trung
bình 51 em, chiếm 60,7% (năm học trước là 62,7%); yếu 04 em, chiếm 4,8% (năm
học trước là 7,2%).
Xét tốt nghiệp THCS cho 14/14 học sinh, đạt tỉ lệ 100%. Số học sinh học tiếp
lên THPT và học nghề là 10/14 học sinh, đạt 71,4%.
Sau thời gian nghỉ hè, cơ sở vật chất của các trường được đảm bảo an toàn,
không xảy ra hư hỏng mất mát; học sinh đảm bảo an toàn, không tham gia các tệ nạn
xã hội. Tới nay, cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học cơ bản đầy đủ cho năm học
mới. Xã đã chủ động chỉ đạo, phối hợp với các trường thực hiện tốt công tác tuyển
sinh, huy động học sinh tới trường đầu năm học 2018 - 2019 theo đúng quy định
nhằm, ổn định nề lớp học ngày từ đầu năm.
Thực hiện các chế độ chính sách cho học sinh: Các bậc học đã tiến hành cấp
phát chế độ ăn trưa và chi phí học tập cho học sinh năm học 2017-2018. Trường
mầm non Họa Mi cấp 76.200.000 đồng tiền hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định
86/2015/NĐ-CP (Học kỳ I cấp 35.200.000 đồng cho 88 học sinh, Học kỳ II cấp
41.000.000 đồng cho 82 học sinh); cấp 115.560.000 đồng tiền ăn trưa theo Nghị định
239/NĐ-CP cho 107 học sinh (thời gian 09 tháng). Trường TH-THCS Lê Lợi cấp
110.500.000 đồng tiền hỗ trợ chi phí học tập theo Nghị định 86/2015/NĐ-CP của
Chính phủ (từ Tháng 1 đến Tháng 5 năm 2018) cho 221 học sinh.
Đầu năm học 2018-2019, toàn xã có 415 học sinh/20 lớp, giảm 01 lớp (do nhập
lớp học), tăng 11 học sinh so với cùng kỳ. Trong đó: Tiểu học 212 học sinh/10 lớp,
giảm 01 lớp, tăng 02 học sinh; Trung học cơ sở 99 học sinh/04 lớp, tăng 13 học sinh;
Mầm non 104 cháu/06 lớp, giảm 03 cháu. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên các
trường 31 người, giảm 03 người (chuyển công tác), trong đó: Bậc TH-THCS 24
người; bậc mầm non 07 người, giảm 01 người.
2. Hoạt động của Trung tâm HTCĐ:
Trung tâm HTCĐ xã đã xây dựng kế hoạch hoạt động năm 2018 ngay từ đầu
năm, thông qua các buổi họp tại xã, tại các thôn làng, Ban giám đốc Trung tâm, cán
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bộ các ban, ngành đoàn thể lồng ghép tuyên truyền tới đông đảo nhân dân về vị trí,
vai trò, chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm học tập cộng đồng xã, đồng thời vận
động người dân tích cực đăng ký tham gia các lớp học do Trung tâm tổ chức.
Tiến hành công tác điều tra nhu cầu học tập, nắm bắt về nhu cầu học tập của
người dân tại các thôn làng, các chi Hội trên địa bàn…để mở các hớp bồi dưỡng kiến
thức cho người dân phù hợp với điều kiện thực tế; thông tin kịp thời về nội dung,
địa điểm, thời gian học kịp thời đến người dân trong các cơ sở thôn, các cơ quan đơn
vị trên đại bàn bằng các hình thức: thông báo qua đài truyền thanh của xã, giữ liên
lạc với các trưởng thôn , phó thôn bằng điện thoại; thường xuyên tổ chức tuyên
truyền vận động cán bộ, nhân dân tham gia học tập bằng các hình thức khác nhau;
phối hợp với Trung tâm GD thường xuyên huyện giới thiệu và mở các lớp bòi dưỡng
kiến thức cho người dân.
Đã tổ chức và hoàn thành 02 lớp học về kỹ thuật trồng trọt cho tổng số 50 học
viên, trong đó: 01 lớp tại làng Kông gồm 30 học viên; 01 lớp tại làng Kpiêu gồm 20
học viên.
3. Y tế - Dân số - kế hoạch hóa gia đình: Tiếp tục chỉ đạo Trạm y tế xã tăng
cường công tác trực, khám chữa bệnh, đảm bảo các nguồn thuốc chữa bệnh đầy đủ,
kịp thời khám chữa bệnh cho nhân dân và thực hiện các chương trình y tế ở cơ sở.
Tổng số lượt bệnh nhân khám và điều trị: 423 lượt, tăng 09 lượt so với cùng
kỳ, trong đó: Khám và điều trị tại Trạm 360 lượt, tại làng 63 lượt.
Xây dựng, triển khai kế hoạch thực hiện tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi
trường dịp Tết Nguyên Đán năm 2018 tại 06/06 làng trên địa bàn. Qua đó tiến hành
tuyên truyền, hướng dẫn nhân dân dọn dẹp vệ sinh môi trường, tiêu độc, khử trùng
tại các thôn làng trên địa bàn xã.
Xã đã xây dựng và triển khai thực hiện Kế hoạch hành động đảm bảo an toàn
thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp trên địa bàn xã năm 2018, đã tổ chức kiểm
tra 18/18 cơ sở kinh doanh các mặt thực phẩm trong thời gian 03 ngày từ ngày 16/0418/04/2018.
Thực hiện Công văn số 324/HD- TTYT, ngày 15/06/2018 của Trung tâm y tế
huyện về việc hưởng ứng Tháng hành động phòng chống Ma túy năm 2018, Ủy ban
nhân dân xã đã xây dựng Kế hoạch hưởng ứng Tháng hành động phòng chống Ma
túy năm 2018. Qua đó, xã cùng với ngành y tế tuyên truyền sâu rộng tới các tầng lớp
nhân dân trên địa bàn xã 02 buổi, có 75 người nghe; địa bàn xã không có tụ điểm
tiêm, chích, hút ma túy, không có hộ gia đình trồng cây có chứa chất ma túy.
Các hoạt động truyền thông được duy trì thường xuyên với nhiều nội dung
hình thức phong phú, đa dạng phù hợp với từng loại đối tượng: số lượng tài liệu
tuyên truyền 250 tài liệu tờ rơi, sách hỏi đáp DS- KHHGĐ các loại; số buổi nói
chuyện về SKSS/KHHGĐ tại nhóm nhỏ 36 buổi, người nghe khoảng 288 người; số
lần giám sát tại hộ gia đình 38 lần, số người tham gia 555 người; số lần vận động tại
nhà 190hộ. Sinh trong 09 tháng đầu năm là 26 trường hợp (nữ 12 trẻ), tăng 01 trường
hợp so với cùng kỳ năm 2017; số người sinh con thứ 3 trở lên là 06 người.
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4. Công tác Lao động - Thương binh và xã hội
4.1. Phối hợp tổ chức mở các lớp tập huấn, đào tạo nghề cho lao động nông
thôn: Chỉ đạo công chức chuyên môn phối hợp với các cấp, các đơn vị có chức năng
đào tạo nghề cho lao động nông thôn để tuyên truyền vận động người dân tham gia
đăng ký học các lớp dạy nghề để nâng cao tỉ lệ lao động qua đào tạo góp phần thực
hiện tiêu chí nông thôn mới trên địa bàn.
Triển khai công tác điều tra thu thập thay đổi thông tin phần cung lao động trên
địa bàn xã. Triển khai công tác điều tra thu thập thay đổi thông tin phần cung lao
động trên địa bàn, xã đã triển khai rà soát xong phần cung lao động biến động trong
năm 2018 nộp về cấp trên với số hộ toàn xã là 343 hộ và hộ biến động là 120 hộ.
4.2. Thực hiện các chế độ, chính sách:
- Chính sách BHYT: Đã nhận và cấp 1.273 thẻ BHYT gồm: 1190 thẻ BHYT
cho người DTTS, 45 thẻ BHYT cho người kinh sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn;
30 thẻ BHYT NCCCM gia hạn năm 2018; 5 thẻ BHYT cận nghèo; 03 thẻ BHYT
người nghèo. Báo giảm: 6 thẻ BHYT. Trong đó: DTTS: 04 thẻ; Có công: 02 thẻ (do
chết, chuyển đi nơi khác).
Trong quá trình thực hiện chính sách BHYT cho người dân đã xảy ra tình trạng
một số trường hợp cấp thẻ BHYT chậm, trùng, sai sót thôn tin trên thẻ. Tình trạng
này xảy ra đối với trẻ em dưới 06 tuổi do người thân chậm làm giấy khai sinh cho
trẻ, một số trường hợp chuyển đi không thông báo đến chính quyền, chuyển đến
chậm liên hệ làm thẻ BHYT cho trẻ.
- Chính sách hỗ trợ người có công cách mạng về nhà ở theo Quyết đinh số
22/2013/QĐ-TTg ngày 26/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ: Rà soát hộ nghèo khó
khăn về nhà ở theo QĐ 455/QĐ-UBND của UBND tỉnh xã có 44 hộ không còn nhu
cầu vay vốn (nguyên nhân: hộ đã vay rồi, chuyển đi nơi khác, tự sữa chữa nhà, không
đủ điều kiện vay do nợ nhiều. Tính đến thời điểm hiện tại xã có 13 hộ vay vốn theo
QĐ 33/2015) Trong đó: 12 hộ vay năm 2017 và 01 hộ vay 2018 ; Qua rà soát xã còn
6 hộ có nhu cầu vay vốn . Bổ sung hộ nghèo giai đoạn 2011- 2015 khó khăn về nhà
ở theo Quyết định 455 trong năm 2017 là 07 hộ; bổ sung thêm trong năm 2018 là; 4
hộ;
Tiến hành khảo sát lại 02 hộ chính sách có nhà xuống cấp, kết quả hiện tại còn
01 nhà xuống cấp (01 nhà đã tự sửa chữa xong). Ủy ban nhân dân xã đã lập danh
sách đề nghị huyện hỗ trợ nhà ở cho 01 đối tượng chính sách khó khăn về nhà ở theo
quy định.
- Chính sách Bảo trợ xã hội: Tổng số đối tượng BTXH của xã đầu năm 08 đối
tượng, Tính đến tháng 5/2018 tăng 4 đối tượng nâng lên toàn xã là 12 đối tượng.
Thực hiện cấp phát đầy đủ, đúng đối tượng tiền trợ cấp xã hội cho các đối tượng
chính sách với tổng số tiền ? đồng.
- Chính sách tín dụng ưu đãi: Tính đến cuối tháng 4/2018 xã đã có 173/204 hộ
nghèo đã vay vốn; còn 31 hộ chưa vay vốn trong đó có 10 hộ là già cả neo đơn không
đủ điều kiện vay; hộ cận nghèo đã vay 37/42 hộ , còn 05 hộ chưa vay.
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- Chế độ mai táng phí: Làm 03 hồ sơ mai táng phí cho đối tượng 290 từ trần,
trong đó đã nhận MTP: 01 đối tượng.
- Chế độ điều dưỡng cho người có công: Thực hiện Công văn số
73/PLĐTBXH-PLD ngày 09/03/2018 của phòng Lao động TBXH huyện, Ủy ban
nhân dân xã đã chỉ đạo rà soát lập danh sách gồm 23 đối tượng người có công đăng
ký điều dưỡng tại nhà năm 2018 theo quy định. thanh toán tiền điều dưỡng tại nhà
cho 23 đối tượng với số tiền là 1.110.000đ/người.
- Công tác hỗ trợ đối tượng chính sách nghèo: Xã có 03 hộ chính sách thuộc
nghèo được huyện tặng sổ tiết kiệm trị giá 10.000.000đ/hộ.
4.3. Tiếp nhận và cấp phát các mặt hàng chính sách:
Thực hiện cấp phát chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, bảo trợ
xã hội đầy đủ.
Tiếp nhận, phối hợp cấp phát tổng số 448 xuất quà của Chủ tịch nước, của tỉnh,
của huyện, của xã và các nhà hảo tâm cho đối tượng chính sách, người có công, bảo
trợ xã hội, người nghèo khó khăn, tổng trị giá trên 148.310.000 đồng, cụ thể: 31 xuất
quà Tết Chủ tịch nước tặng đối tượng chính sách, người có công mỗi xuất trị giá
200.000 đồng, tổng giá trị 6.200.000 đồng; 29 xuất quà tết của Tỉnh cho đối tượng
chính sách, người có công, mỗi xuất trị giá 150.000, tổng số tiền 4.350.000; 08 xuất
quà tết Tỉnh cho đối tượng BTXH, mỗi xuất 120.000 đồng, tổng trị giá 960.000; 24
xuất quà tết vì người nghèo do xã vận động quyên góp, mỗi xuất trị giá 300.000
đồng, tổng trị giá 7.200.000; 300 xuất quà đoàn từ thiện cho hộ nghèo, trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn, mỗi xuất trị giá 300.000, tổng giá trị 90.000.000; 04 xuất quà
của Huyện cho người nghèo, mỗi xuất 400.000, tổng trị giá 1.600.000; 10 xuất quà
huyện tặng đối tượng chính sách, mỗi xuất 500.000, tổng giá trị 5000.000; 06 xuất
quà Tỉnh cho thôn làng, mỗi xuất 5.000.000, tổng giá trị 30.000.000; 06 xuất quà xã
cho thôn làng, mỗi xuất 500.000, tổng trị giá 3000.000; 30 xuất quà nhà máy đường
cho đối tượng chính sách, người nghèo.
Nhận và cấp 6.045kg gạo cứu đói giáp hạt cho 90 hộ/403 khẩu; 444,782kg gạo
cứu đói do CP Hàn Quốc hỗ trợ cho 09 hộ bị thiệt hại do cơn bão số 12 năm 2017.
Phối hợp với Hội Chữ thập đỏ Tỉnh, Huyện, tặng 200 xuất quà, mỗi xuất trị giá
500.000 đồng do Hội Chữ Thập đỏ Quận Bình Tân - TP. Hồ Chí Minh tặng cho 200
hộ nghèo, khó khăn của xã.
Nhân kỷ niệm 30 năm thành lập Huyện, huyện cho xã 02 xuất đối tượng có
công được làm nhận sổ tiết kiệm với số tiền 10.000.000 đồng/xổ.
- Hoạt động kỉ niệm 71 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ: Xã đã tiến hành dọn
vệ sinh khu vực Đài tưởng niệm liệt sĩ, tổ chức cho cán bộ công chức và nhân dân
dâng hương tại Đài tưởng niệm. Tiếp nhận và trao 18 xuất quà của Chủ tịch nước
cho đối tượng chính sách, mỗi xuất trị giá 200.000 đồng; 10 xuất quà của Huyện, 03
sổ tiết kiệm do các doanh nghiệp tặng cho 03 gia đình chính sách nghèo. Ủy ban
nhân dân xã xuất ngân sách tặng 24 xuất quà cho đối tượng chính sách của xã.
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5. Công tác giảm nghèo: Cấp xong giấy chứng nhận hộ nghèo và cận nghèo
năm 2018 cho 204 hộ nghèo và 42 hộ cận nghèo; đăng ký giảm nghèo cuối năm
2018 dự kiến giảm 09 hộ tương đương 7,2%. Rà soát xong Phiếu C, C1 đối với hộ
nghèo, hộ BTXH phát sinh trong năm 2016 với số hộ nghèo là: 19 hộ/67 khẩu; Hộ
cận nghèo là: 28hộ/135 khẩu; Hộ bảo trợ xã hội là: 4 hộ /25 khẩu.
- Công tác cập nhật dữ liệu hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có đối tượng BTXH
vào phần mềm quản lý: Theo sự chỉ đạo của UBND huyện, Ủy ban nhân dân xã chỉ
đạo công chức chuyên môn tích cực tham gia và hoàn thành xong việc nhập dữ liệu
của xã đảm bảo thời gian quy định.
6. Công tác Dân tộc: Triển khai thực hiện và hoàn thành công tác rà soát, xét
công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số năm 2018; rà soát lập
danh sách để đề nghị cấp phát giống cây trồng, phân bón, các mặt hàng chính sách
năm 2018 theo quy định.
Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo tiến hành rà soát, xác định, lập danh sách lại các
đối tượng thụ hưởng chế độ theo quy định tại Quyết định số 2085/QĐ-TTg ngày
31/10/2016 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chính sách đặc thù hỗ trợ
phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 - 2020.
Kết quả, xã đã tổng hợp 15 hộ nghèo thiếu nước sinh hoạt gửi về huyện đề nghị hỗ
trợ theo quy định.
Phối hợp mở 01 lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cộng đồng
thuộc Chương tình 135 năm 2018 theo Quyết định số 64/QĐ-UBND, ngày
24/5/2018 của UBND huyện cho 110 học viên là thành viên Ban Giám sát cộng
đồng, đại diện cộng đồng, lãnh đạo tổ nhóm, cán bộ chi hội đoàn thể, cộng tác viên
giảm nghèo, các tổ duy tu bảo dưỡng công trình hạ tầng tại thôn làng, già làng, người
có uy tín trong cộng động và người dân trên địa bàn xã.
Lập danh sách 02 cán bộ thôn tham gia tập huấn triển khai thực hiện Quyết
định số 498/QĐ-TTg, trong đó 01 cán bộ tham gia tập huấn nâng cao năng lực cho
đội ngũ cán bộ tham gia thực hiện đề án cấp xã; 01 cán bộ tham gia tập huấn tuyên
truyền, vận động nâng cao nhận thức thay đổi hành vi trong hôn nhân, không tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống.
7. Văn hóa - Thông tin:
Chỉ đạo thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng,
pháp luật của Nhà nước tập trung xây dựng thôn làng, hộ gia đình văn hóa. Xã tập
trung tuyên truyền mừng Đảng, mừng xuân 2018. Xã đã xây dựng được 07 băng rôn
với các nội dung về mừng Đảng, mừng Xuân, mừng đất nước đổi mới tại trung tâm
xã và 06 làng trên địa bàn; xây dựng 02 băng rôn chào mừng 88 năm Ngày thành lập
Đảng Cộng sản Việt Nam 03/02/2018; kỷ niệm 128 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí
Minh (19/05/1890-19/05/2018) 30 năm tái thành lập huyện Kông Chro (30/05/198830/05/2018); 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975
- 30-4-2018) và kỷ niệm 132 năm Ngày Quốc tế Lao động (1-5-1886 - 1-5-2018).
Xây dựng các băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về ngày hạnh phúc gia đình và chạy
Olympic vì sức khoẻ toàn dân tại các điểm của các làng và trung tâm xã.
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Phối hợp với đoàn thanh niên và hội phụ nữ xã tổ chức toạ đàm ngày 8/3/2018
tại xã cùng các chi hội của 6 làng; phối hợp tổ chức ngày hạnh phúc gia đình 20/3.
Thực hiện Kế hoạch số 17/KH-UBND ngày 28/02/2018 của Ủy ban nhân dân
huyện Kông Chro về tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018;
trên cơ sở Hướng dẫn số 01/HD-SVHTTDL ngày 05/02/2018 của Sở Văn hóa, Thể
thao và Du lịch tỉnh Gia Lai về hướng dẫn tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe
toàn dân năm 2018, Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng Kế hoạch số 20/KH-UBND
ngày 27/02/2018 qua đó tổ chức Lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn
dân năm 2018.
Thực hiện Kế hoạch số 01/KH-LĐLĐ-VHTT ngày 12/03/2018 của Liên đoàn
Lao động - phòng Văn hóa - thông tin huyện về Phối hợp tổ chức Hội thi “Tiếng hát
hay trong cán bộ, CNVC-LĐ và lực lượng vũ trang” năm 2018, Ủy ban nhân dân
cùng Công đoàn cơ sở xã và các đơn vị trường học trên địa bàn đã phối hợp tổ chức
đội thi, lựa chọn các tiết mục văn nghệ, triển khai tập luyện và tham gia Hội thi góp
phần đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, văn nghệ, tạo không khí vui tươi, giải trí lành
mạnh, nâng cao đời sống tinh thần trong cán bộ, công chức đơn vị.
Phối hợp với phòng văn hoá thông tin đưa 01 vận động viên tham gia thi đấu
môn đẩy gậy tại tỉnh Gia Lai vào tháng 4 năm 2018.
III. CÔNG TÁC CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH, TƯ PHÁP - HỘ TỊCH

1. Công tác Cải cách hành chính
Chỉ đạo khắc phục những khó khăn, tồn tại trong công tác CCHC năm 2017 đã
được đoàn công tác kiểm tra CCHC của huyện chỉ ra trong nội dung báo cáo số
138/BC-ĐKT, ngày 05/12/2017. Ủy ban nhân dân xã đã xây dựng và triển khai thực
hiện kế hoạch thực hiện công tác CCHC, kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC, kế
hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018 theo quy đúng quy định (đã bố trí 01
công chức Văn phòng - thống kê làm đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục
hành chính của xã).
Thường xuyên chỉ đạo thực hiện công tác kiểm soát TTHC. Trong 9 tháng đầu
năm, đã tiếp nhận và niêm yết công khai tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả các thủ
tục hành chính mới, đưa ra khỏi danh mục niêm yết công khai các TTHC đã bải bỏ
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND xã do UBND tỉnh Gia Lai quyết định, cụ
thể: Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định
hành chính trên địa bàn tỉnh Gia Lai do Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai ban hành kèm
theo Quyết định số 13/2018/QĐ-UBND ngày 24/4/2018 (có hiệu lực từ ngày
04/05/2018); Quyết định số 723/QĐ-UBND ngày 24/7/2018 về việc công bố danh
mục gồm 02 thủ tục hành chính ban hành mới và 01 thủ tục hành chính bãi bỏ trong
lĩnh vực Dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh
Gia Lai; Quyết định số 710/QĐ-UBND, ngày 20/7/2018 về việc công bố 01 TTHC
ban hành mới và 05 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực Bồi thường nhà nước; Quyết định
số 736/QĐ-UBND, ngày 26/7/2018 về việc công bố danh mục gồm 02 thủ tục hành
chính mới, 02 thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật
thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh
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Gia Lai; Quyết định số 860/QĐ-UBND, ngày 07/8/2018 về việc công bố Danh mục
gồm 05 thủ tục hành chính mới trong lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo thuộc thẩm quyền
giải quyết của UBND xã, thường, thị trấn; Quyết định số 888/QĐ-UBND ngày
21/8/2018 Về việc công bố danh mục gồm 11 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm
quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn; Quyết định số
877/QĐ-UBND ngày 20/8/2018 về việc công bố Danh mục gồm 03 thủ tục hành
chính bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị
trấn trên địa bàn tỉnh Gia Lai; Quyết định số 837/QĐ-UBND ngày 13 tháng 8 năm
2018 Công bố 01 TTHC mới trong lĩnh vực NN&PTNT thuộc thẩm quyền giải quyết
UBND cấp xã; Quyết định số 895/QĐ-UBND ngày 27/8/2018 về việc công bố danh
mục gồm 02 TTHC mới trong lĩnh vực đấu thầu thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND cấp xã
Triển khai hệ thống Một cửa điện tử: Chỉ đạo bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
áp dụng Hệ thống Một cửa điện tử vào giải quyết thủ tục hành chính theo quy định;
đồng thời cử 05 cán bộ, công chức tham gia tập huấn về Hệ thống Một cửa điện tử
do huyện tổ chức. Xã được đầu tư, bố trí các trang thiết bị phục vụ cho hoạt động
của hệ thống Một cửa điện tử gồm: 02 máy tính xách tay, 01 máy in A4, 01 máy
scan 2 mặt, 01 ti vi, 03 bàn vi tính, 03 ghế xoay, 03 ghế cao.
Tình hình, kết quả tiếp nhận và trả kết quả theo cơ chế một cửa theo từng lĩnh
vực, cụ thể như sau: Tính đến ngày 30/08/2018: Tổng số hồ sơ đã tiếp nhận là 257
hồ sơ; đã giải quyết xong 257 hồ sơ, đúng hạn 257 hồ sơ, chiếm 100% trong đó:
Lĩnh vực Tư pháp: 157 hồ sơ, lĩnh vực Hộ tịch 85 hồ sơ, lĩnh vực Văn hóa - xã hội
15 hồ sơ.
Cử cán bộ, công chức đi bồi dưỡng, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ: Đã lập
danh sách đăng ký 01 công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức về CNTT năm 2018
theo Công văn số 1363/UBND-NC, ngày 17/06/2018 của UBND huyện; 03 cán bộ,
công chức tham gia tập huấn, triển khai thực hiện lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài
cốt liệt sỹ tại huyện; 04 lượt cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng chức danh năm
2018; 02 cán bộ, công chức tham gia bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước ngạch
chuyên viên; 01 công chức tham gia lớp đào tạo tập huấn tưới tiết kiệm nước; 01
công chức tham gia tập huấn công tác rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật,
01 công chức tham gia tập huấn phần mềm hộ tịch; 05 cán bộ, công chức đăng ký
tham gia đào tạo bồi dưỡng theo Quyết định số 124/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính
phủ; 03 cán bộ, công chức tham gia tập huấn nghiệp vụ công tác PCCC; 01 công
chức tham gia tập huấn công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019; 09 cán
bộ, công chức đăng ký cán bộ, công chức tham gia đào tạo chuyên gia đánh giá nội
bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008.
2. Công tác Tư pháp - hộ tịch:
- Công tác Tư pháp: Trong 9 tháng đầu năm, đã tổ chức truyên truyền được 22
buổi, với 1.026 lượt người tham gia. Tập trung tuyên truyền, phổ biến giới thiệu
Hiến pháp năm 2013, Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật bảo vệ và phát triển rừng,
công tác phòng chống chữa cháy rừng, Nghị định 123/2015/ NĐ-CP về hướng dẫn
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luật hộ tịch, Nghị Định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sốc, chứng thực bản sao
từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, Luật giao thông
đường bộ; Luật đất đai; Luật bảo vệ trẻ em, Pháp luật về phòng chống ma túy; Luật
nghĩa vụ quân sự, Luật cư trú, Luật nghĩa vụ quân sự,Luật phòng chống thiên tai,
Luật đất đai, triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở, Chỉ thị số 03/CT-TTg ngày
19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường giải quyết việc nuôi con nuôi
trong tình hình mới, các Nghị quyết đã được thông qua tại Kỳ họp Thứ 5, Quốc hội
Khóa XIV; Tuyên truyền lồng ghép Luật an toàn giao thông đường bộ; Luật nghĩa
vụ quân sự; Luật xử lý vi phạm hành chính; Nghị định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực giao thông đường bộ và các văn bản khác có liên quan.
- Công tác Hộ tịch: Thực hiện đăng ký hộ tịch được 85 trường hợp trong đó:
đăng ký khai sinh 53 trường hợp (đăng ký đúng hạn 18 trường hợp, đăng ký quá hạn
35 trường hợp), đăng ký khai tử 08 trường hợp, đăng ký kết hôn 22 trường hợp, cấp
giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 02 trường hợp.
- Công tác chứng thực: Chứng thực sao y được 155 trường hợp.
- Công tác hoà giải: Tiếp nhận được 01 vụ nội dung tranh chấp đất đai nhưng
hoà giải không thành.
- Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư khiếu nại: Ủy ban nhân dân xã đã
xây dựng Kế hoạch tiếp công dân của đơn vị, thông báo lịch tiếp công dân của lãnh
đạo Ủy ban nhân dân xã tới nhân dân trên địa bàn; bố trí phòng tiếp công dân, các
điều kiện cho việc tiếp công dân và phân công công chức làm nhiệm vụ giúp Ủy ban
nhân dân xã làm nhiệm vụ tiếp công dân theo quy định. Trong 09 tháng đầu năm, đã
tiếp nhận và giải quyết xong 01 đơn khiếu nại của công dân về việc đầu tư sản xuất
giữa hộ người kinh và người dân địa phương.
- Công tác sáp nhập thôn làng: Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo xây dựng Đề án
sáp nhập, thành lập làng trên địa bàn xã và tổ chức lấy ý kiến cử tri đại diện hộ gia
đình các làng thực hiện sáp nhập. Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến cử tri đại diện hộ
gia đình, Ủy ban nhân dân xã lập Tờ trình đề nghị Hội đồng nhân dân xã Khóa VI,
kỳ họp thứ Năm ban hành Nghị quyết sáp nhập.
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 27/04/2018 của Hội đồng nhân
dân xã về sáp nhập, thành lập làng trên địa bàn xã Đăk Tơ Pang, Ủy ban nhân dân
xã lập Tờ trình đề nghị Ủy ban nhân dân huyện Kông Chro xem xét triển khai sáp
nhập 03 làng xã Đăk Tơ Pang thành 01 làng mới, cụ thể như sau: Sáp nhập các làng:
Bong, Kráp, Groi thành 01 làng mới lấy tên là làng Đăk Hway.
IV. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Quốc phòng địa phương:
Tổ chức tổng kết, đánh giá công tác quốc phòng - quân sự địa phương năm
2017, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2018 theo Hướng dẫn số của Ban chỉ huy
Quân sự huyện. Xã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu; công tác xây dựng lực
lượng được củng cố, duy trì tốt chế độ sinh hoạt đảng, quán triệt chính trị trong lực
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lượng dân quân; bảo đảm an toàn tuyệt đối về vũ khí trang bị. Tình hình quốc phòng
địa phương trong Quý ổn định.
Tăng cường chỉ đạo thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự trên địa bàn. Thực hiện
giao 03 thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2018, đạt 100% chỉ tiêu trên
giao. Thực hiện rà soát, thống kê, lập danh sách công dân trong độ tuổi 17; thực hiện
công tác cho ra và kết nạp dân quân năm 2018, cụ thể: cho ra 15 ĐC, kết nạp 15 ĐC.
Phối hợp triển khai xây dựng và hoàn thành kế hoạch huấn luyện dân quân năm
2018 (huấn luyện ghép 04 xã, gồm: Đăk Tơ Pang, Kông Yang, Ya Ma và Yang
Nam); 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 gian từ ngày 26/03/2018 đến
ngày 04/04/2018. Công tác huấn luyện diễn ra đảm bảo an toàn tuyệt đối.
Tiến hành công tác rà soát công dân trong độ tuổi 18-25 tuổi, kết quả có 87
công dân trong độ tuổi phục vụ cho công tác tuyển quân năm 2019 sắp tới. Ban chỉ
huy quân sự xã phối hợp với thôn trưởng, bí thư chi bộ, thôn đội trưởng và các chi
hội đoàn thể của thôn tiến hành công tác xét duyệt chính trị, đạo đức của công dân,
nhằm lựu chọn những thanh niên có đủ sức khỏe, trình độ tạo nguồn thanh niên nhằm
hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân năm 2019.
2. An ninh trật tự:
Công tác tiếp nhận và giải quyết tin báo, vụ việc: Trong 09 tháng đầu năm
Công an xã đã tiếp nhận 01 tin báo về ANTT sau khi tiến hành xác minh Công an
xã đã xử phạt hành chính 01 trường hợp số tiền 950.000 đồng.
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 14-CV/TU ngày 04/6/2018 của Tỉnh ủy về tăng
cường sự lãnh đạo của cấp ủy về ngăn chặn tình trạng vay tiền mua nợ hàng hóa lãi
suất cao trên địa bàn. Kết quả, tới nay chưa phát hiện trường hợp cho vay tiền, mua
nợ hàng hóa lãi suất cao trên địa bàn xã.
Công tác đảm bảo trật tự ATGT: Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp với Công an
huyện tổ chức tuyên truyền để chủ phương tiện xe công nông, máy kéo nhỏ không
được chở người trái pháp luật, chở lâm sản trái phép lưu thông trên các Quốc lộ,
đường tỉnh, thị trấn trên địa bàn huyện theo Công văn số 1632/UBND-NC ngày
10/7/2018 của Ủy ban nhân dân huyện, trong buổi tuyên truyền có 17/17 chủ phương
tiện tham gia ký cam kết không chở người trái pháp luật, vận chuyển lâm sản trái
phép.
Thực hiện 59 buổi tuần tra đảm bảo ATGT trên địa bàn, xử phạt VPHC 20
trường hợp số tiền 3.175.000 đồng.
Trong 9 tháng, trên địa bàn xã đã xảy ra 04 vụ tai nạn giao thông, tăng 04 vụ
so với cùng kỳ; làm 03 người chết, tăng 03 người; 05 người bị thương, cụ thể: 01 vụ
va chạm xe máy tại làng Bong làm 02 người bị thương và 02 phương tiện hư hỏng
nhẹ; 01 vụ tai nạn thương tích tại làng Kông, vụ việc đang được tiến hành xử lý; 01
vụ tai nạn tại khu vực làng Bong, làm bị thương 01 người; 01 vụ tai nạn lật xe tại
dốc đầu làng Bong làm 03 người chết trên đường đi cấp cứu, 01 xe tải bị hư hỏng
nặng.
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Thực hiện Luật cư trú và quản lý hành chính: Giải quyết 149 hồ sơ về nhân
khẩu, hộ khẩu. Thực hiện công tác báo cáo và nộp hồ sơ tàng thư về đội QLHC theo
quy định. Kiểm tra việc thực hiện công tác tạm trú, lưu trú 02 đợt phát hiện 06 trường
hợp vi phạm.
Công tác quản lý nhân, hộ khẩu: Tổng số nhân khẩu trên địa bàn có 350 hộ với
1.542 nhân khẩu trong đó từ 14 tuổi trở lên là 994 người, nữ giới có 770 người; 327
hộ đăng ký thường trú với 1.496 khẩu; 23 hộ đăng ký tạm trú với 46 khẩu; số đã chết
chưa xóa đăng ký thường trú 05.
V. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong 9 tháng đầu năm, mặc dù thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hướng lớn đến
sản xuất nông nghiệp, đời sống nhân dân. Được sự chỉ đạo, hỗ trợ của các cấp và sự
lãnh đạo của Thường trực Đảng ủy, giám sát của HĐND, điều hành của Ủy ban nhân
dân xã cùng sự nỗ lực của các ngành và nhân dân trên địa bàn đã tập trung khắc phục
khó khăn tập trung sản xuất nông nghiệp. Diện tích gieo trồng đúng theo tiến độ đề
ra tập trung vào các loại cây trồng như ngô lai, đậu các loại, mỳ cao sản. Các mô
hình sản xuất trồng trọt, chăn nuôi được thực hiện có hiệu quả góp phần chuyển đổi
cơ cấu cây trồng vật nuôi trên địa bàn và thực hiện phát triển kinh tế hộ gia đình
trong nhân dân. Công tác phòng chống dịch bệnh gia súc gia cầm được quan tâm,
không để xảy ra dịch bệnh. Công tác quản lý, bảo vệ, phòng chống cháy rừng được
chỉ đạo thường xuyên không để xảy ra cháy rừng; việc tuần tra kiểm soát được tăng
cường đã ngăn chặn được hành vi vận chuyển lâm sản trái phép qua địa bàn. Tập
trung quản lý, khai thác các nguồn thu ngân sách địa phương hiệu quả. Thực hiện
các chương trình dự án hỗ trợ sản xuất ngày càng mang lại hiệu quả thiết thực, góp
phần chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện
đời sống nhân dân.
Công tác văn hóa - xã hội, giáo dục, y tế tiếp tục có bước phát triển; quan tâm
chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Các
hoạt động nhân kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước được tổ chức tham gia thu hút
đông đảo cán bộ, công chức và nhân dân tham gia.
Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt, hoàn thành các
nhiệm vụ, chỉ tiêu được giao; trật tự an toàn xã hội được giữ vững, công tác đảm bảo
trật tự an toàn giao thông được tăng cường.
Tuy nhiên, diện tích các loại cây trồng có hiệu quả kinh tế thấp như mỳ địa
phương, ngô địa phương đặc biệt là lúa rẫy còn cao; số lượng đàn gia súc còn thấp
so với tiềm năng của địa phương; chưa phát huy được hiệu quả của công trình thủy
lợi; chưa đạt được mục tiêu về xây dựng Nông thôn mới; tình trạng người dân phá
rừng, lấn chiến đất rừng làm rẫy vẫn còn xảy ra.
Công tác duy trì sĩ số học sinh vào thời điểm mùa vụ tỷ lệ chưa cao, tình trạng
học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra nhất là ở bậc THCS. Công tác khám chữa bệnh cho
đối tượng bảo hiểm y tế còn vướng mắc, thông tin trong thẻ đôi khi chưa chính xác,
tình trạng sinh con thứ 3 trở lên vẫn còn xảy ra. Công tác giảm nghèo còn gặp nhiều
khó khăn do sự nhận thức của người dân còn rất hạn chế chưa tiếp thu hết các tiềm
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năng về sự chuyển giao khoa học kỹ thuật, chưa sử dụng đúng mục đích các nguồn
chính sách ưu đãi từ nhà nước.
Ý thức chấp hành Luật giao thông đường bộ của người tham gia giao thông còn
hạn chế, số vụ tai nạn giao thông tăng, thiệt hại về người do tai nạn giao thông còn
xảy ra trên địa bàn.
B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM

Để hoàn thành chỉ tiêu, kế hoạch năm 2018, trong các tháng cuối năm, UBND
xã tập trung chỉ đạo các ngành tập trung thực hiện các nhiệm vụ chủ yếu sau:
1. Lĩnh vực kinh tế
Sản xuất nông nghiệp: Sản xuất nông nghiệp chú trọng tới các loại cây trồng,
vật nuôi phù hợp với điều kiện sản xuất của địa phương, tập trung sử dụng hiệu quả
công trình thủy lợi làng Brăng để sản xuất lúa nước; triển khai kịp thời các biện pháp
phòng chống dịch bệnh, không để xảy ra dịch bệnh trên gia súc, gia cầm; chủ động
nắm tình hình, triển khai thực hiện tốt kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu
nạn, kịp thời ứng phó với những diễn biến phức tạp của thời tiết.
Công tác quản lý bảo vệ rừng: Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng, tiếp
tục duy trì và phát huy có hiệu quả hoạt động của Đoàn công tác liên ngành xã nhằm
ngăn chặn có hiệu quả tình trạng vi phạm Luật Bảo vệ và Phát triển rừng. Hoàn thành
trồng 145ha rừng và 5.000 và cây phân tán theo kế hoạch huyện giao.
Công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản: Tăng cường công tác kiểm tra quản
lý, sử dụng về đất đai, tài nguyên, khoáng sản theo quy hoạch, kiên quyết không để
việc khai thác trái phép xảy ra. Chỉ đạo phối hợp cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng
đất trên địa bàn.
Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM: Tiếp tục tập trung các nguồn
lực, triển khai các giải pháp hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương để đẩy
nhanh tiến độ thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới, phấn đấu
cuối năm 2018 xã đạt thêm 01 tiêu chí NTM. Chú trọng chỉ đạo thực hiện kế hoạch
xây dựng làng Brăng thành làng điểm NTM của xã; tập trung tuyên truyền vận động
nhân dân hưởng ứng phong trào toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới; chỉ
đạo cán bộ công chức cùng lực lượng thanh niên giúp nhân dân làng Brăng chỉnh
trang nhà ở, hàng rào cổng ngõ, xây dựng nhà tiêu nhà tắm hợp vệ sinh.
Công tác thu - chi ngân sách địa phương: Tập trung triển khai đồng bộ các giải
pháp thu ngân sách địa phương năm 2018 đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu dự toán được
giao, tiếp tục tăng cường quản lý các nguồn thu, chống thất thu ngân sách.
2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
Công tác giáo dục: Chỉ đạo phối hợp vận động học sinh tới trường năm học
2018-2019, đảm bảo duy trì sĩ số học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học của các
trường trên địa bàn.
Công tác y tế: Trạm Y tế tăng chủ động giám sát dịch tễ, không để dịch bệnh
xảy ra, tiếp tục triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết,
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bệnh dại, virus Zika, cúm gia cầm. Tăng cường công tác truyền thông, giáo dục để
người dân hiểu và chủ động thực hiện tốt các biện pháp tự phòng chống bệnh dịch.
Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, nhất là khám chữa bệnh bảo hiểm y tế cho
người nghèo; đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn.
Tiếp tục triển khai và hướng dẫn thực hiện có hiệu quả Chương trình mục tiêu Quốc
gia về Dân số - Kế hoạch hóa gia đình năm 2018.
Chính sách - xã hội: Thực hiện tốt các chế độ cho đối tượng chính sách, đối
tượng bảo trợ xã hội.
Công tác giảm nghèo: Huy động toàn bộ hệ thống chính trị, mọi nguồn lực thực
hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, đảm bảo tỉ lệ hộ nghèo đến cuối năm 2018 giảm
trên 7,2% (khoảng 09hộ). Tập trung đẩy nhanh giảm nghèo trong vùng đồng bào
DTTS, phấn đấu không còn hộ nghèo là gia đình đối tượng chính sách người có
công. Thực hiện tốt chính sách dân tộc; tiếp tục huy động nguồn lực đầu tư cho các
xã nghèo và làng đặc biệt khó khăn; tiếp tục chỉ đạo, triển khai thực hiện các chế độ,
chính sách hỗ trợ đồng bào DTTS theo quy định.
Công tác văn hóa - thông tin: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền các ngày Lễ lớn
của đất nước, Nghị quyết đại hội Đảng các cấp vào cuộc sống, thực hiện các hoạt
động văn hóa thông tin tại cơ sở, tăng cường công tác quản lý thông tin truyền thông
trên địa bàn xã; xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa đạt kế hoạch đề ra.
3. Công tác quốc phòng - an ninh
Công tác quốc phòng: Tiếp tục triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quốc phòng,
quân sự địa phương.
Công tác an ninh trật tự: Tập trung đồng bộ các giải pháp nhằm hạn chế thấp
nhất tai nạn giao thông; đảm bảo trật tự an toàn xã hội. Tiếp tục phát động phong
trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc, đảm bảo an ninh chính trị trong các ngày lễ
lớn của đất nước. Triển khai quyết liệt các giải pháp nhằm đảm bảo an ninh nông
thôn; tăng cường các biện pháp để ngăn chặn và xử lý nghiêm các hành vi tụ tập gây
rối trật tự công cộng của thanh niên là người đồng bào DTTS tại các làng.
Trên đây là tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và chương
trình công tác 3 tháng cuối năm 2018 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Tơ Pang./.
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

Nơi nhận:
- UBND huyện Kông Chro;
- Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện;
- Phòng NN - PTNT huyện;
- Chi cục Thống kê huyện;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Mặt trận, các đoàn thể xã;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH

Trần Ngọc Cường
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