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I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI, QPAN

1. Trên lĩnh vực kinh tế
1.1. Sản xuất nông nghiệp
- Trồng trọt: - Diện tích gieo trồng: Tổng diện tích gieo trồng năm 2018 là
1.141,5ha cây trồng các loại, đạt 102% kế hoạch, trong đó: đậu các loại 203ha, ngô
lai 363ha, 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 gieo trồng được 960ha, đạt 99,3% kế hoạch Vụ, trong đó: đậu
các loại 160ha, ngô lai 327ha, 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.
- Thu hoạch cây trồng: Trong tháng, nhân dân đã tranh thủ thời tiết khô ráo,
tập trung thu hoạch diện tích cây ngô lai, đã thu được 100ha, năng suất bình quân
đạt 40 tạ/ha.
- Về 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. Trong tháng, trên địa bàn
xã chưa có dịch bệnh gia súc, gia cầm xảy ra.
Hoàn thành công tác vệ sinh tiêu độc khử trùng: Nhận 15 lít BENCOOCID
phun khử trùng chuồng trại cho gia súc gia cầm, tính đến thời điểm hiện tại đã phun
được 37,500 m2 / 15 lít/ 06 làng.
Tổng đàn gia súc 1.848 con, tăng 02 con so với tháng trước, đạt 101,4% kế
hoạch, trong đó: đàn bò 710 con, tăng 02 con (bò lai 192 con, chiếm 27% tổng đàn
bò so với 25% theo kế hoạch); đàn trâu 13 con; đàn heo 770 con; đàn dê 357 con.
1.2. Chương trình xây dựng Nông thôn mới:
- Tình hình thực hiện 02 tiêu chí đăng ký đạt được trong năm 2018

+ Tiêu chí số 19 - Quốc phòng an ninh (đã đạt)
+ Tiêu chí số 14 - Giáo dục: Tiếp tục tập trung chỉ đạo vận động 100 học viên
tham gia các lớp đào tạo nghề đầy đủ, 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.
- Xây dựng làng nông thôn mới (làng Brăng): Chỉ đạo công chức chuyên môn
phối hợp với các đoàn thể xã vận động giúp nhân dân làng Brăng làm hàng rào, vườn
hoa. Tới nay, làng đã có 47/91 hộ có hàng rào, tăng 07 hộ so với tháng trước, chiếm
50% tổng số hộ.
1.3. Dự án giảm nghèo khu vực Tây Nguyên: Dự án đã hoàn thành công tác
chuồng trại, tập huấn kỹ thuật chăn nuôi heo rừng lai và 05 nhóm đã hoàn thành
nhận con giống với tổng số 181 con heo rừng lai giống.
1.4. Thực hiện các chương trình dự án phát triển sản xuất: Đã phối hợp với
Công ty Miền núi và các phòng, ban của huyện giám sát và cấp 18.754,83kg phân
bón N-P-K cho 242 hộ thuộc đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ mới thoát nghèo.
1.5. Công tác quản lý bảo vệ rừng: Tăng cường chỉ đạo tổ chức tuần tra, kiểm
soát, ngăn chặn việc vận chuyển lâm, khoáng sản trái phép trên địa bàn để kịp thời
phát hiện và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm. Trong tháng, không phát hiện
trường hợp vi phạm Luật bảo vệ và phát triển rừng.
1.6. Về công tác trồng rừng, trồng cây phân tán năm 2018:
Đã triển xong việc cấp giống cho 16 hộ, diện tích 33,51 ha đủ điều kiện được
hỗ trợ trồng rừng năm 2018; tổ chức kiểm tra việc trồng rừng của các hộ dân đã được
cấp giống. Triển khai kế hoạch trồng 5000 cây phân tán năm 2018 hoàn thành chỉ
tiêu trên giao, lựa chọn hướng dẫn đợn vị cá nhân được giao cây giống thực hiện
trồng, chăm sóc, bảo vệ tránh để bị thiệt hại do gia súc phá hoại.
1.7. Về công tác phòng chống thiên tai: 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.
Thường xuyên tiếp nhập, thông báo cảnh báo thời tiết cực đoan của Trung tâm
khí tượng thủy văn Tây Nguyên đến nhân dân để có biện pháp ứng phó kịp thời.
1.8. Công tác thu, chi ngân sách: Tính đến ngày 05/09/2018, thu ngân sách
xã 36.833.000 đồng, đạt 89,8% Dự toán, trong đó: thu phạt giao thông 3.325.000
đồng, thu phạt khác 7.450.000 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.
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2. Công tác văn hóa - xã hội
2.1. Giáo dục: Tiếp tục chỉ đạo các trường trên địa bàn xã phối hợp cùng các
ngành, đoàn thể, các làng và phụ huynh học sinh thực hiện tốt công tác tuyên truyền
vận động học sinh đi học; tiến hành chỉnh trang, vệ sinh khuôn viên trường lớp sạch
đẹp; tổ chức tết trung thu cho học sinh.
Công tác duy trì sĩ số học sinh các bậc học đạt bình quân 96%. Trong tháng,
bậc THCS một số em nghỉ học chủ yếu để giúp gia đình thu mùa, một số học sinh
còn lười học dẫn đến học sinh có vắng học.
Tổng số học sinh các trường 415 học sinh/20 lớp. Trong đó: Tiểu học 212 học
sinh/10 lớp, giảm 01 lớp; Trung học cơ sở 99 học sinh/04 lớp; Mầm non 104 cháu/06
lớp. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường 32 người (tăng 01 người so với
tháng trước), trong đó: Bậc TH-THCS 25 người (tăng 01 người); bậc mầm non 07
người.
2.2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình:
Xã đã xây dựng kế hoạch, thành lập đoàn kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm
trong dịp Tết Trung thu vừa qua. Kết quả đã tổ chức tuyên truyền tới các hộ kinh
doanh thực phẩm và nhân dân về vệ sinh an toàn thực phẩm; tổ chức kiểm tra 18/18
cơ sở kinh doanh thực phẩm trên địa bàn, không có cơ sở vi phạm về vệ sinh an toàn
thực phẩm.
2.3. Chính sách xã hội
- Thực hiện chế độ trợ cấp hàng tháng cho đối tượng chính sách: Nhận và chi
trả 72.056.000đ đồng tiền trợ cấp Tháng 7 cho đối tượng chính sách; truy lĩnh trợ
cấp tăng từ Tháng 7 cho tất cả các đối tượng với số tiền truy lĩnh là: 7.730.000đ.
- Công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình năm
2018: Tiếp tục triển khai và hoàn thành sơ bộ công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ
cận nghèo và hộ có mức sống trung bình phục vụ cho an sinh xã hội năm 2019; hoàn
thành công tác điều tra nhập phần mềm công tác trẻ em.
2.4. Văn hóa - thông tin: Tập trung tuyên truyền nhân dân làm hàng rào, vườn
hoa, nhà tiêu hợp vệ sinh, giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực thôn làng; tuyên truyền
về vệ sinh an toàn thực phẩm; tháng hàng động bình đẳng giới năm 2018.
Tổ chức treo cờ rủ theo quy định: Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang
ngày 26, 27/9; Quốc tang Nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười ngày 05, 06/10; đồng thời
thông báo tới nhân dân ngừng mọi hoạt động vui chơi, giải trí trong thời gian diễn
ra quốc tang theo quy định.
III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
1. Quốc phòng - an ninh:
- Công tác Quốc phòng Quân sự địa phương: Tình hình an ninh chính trị trong
tháng trên địa bàn được đảm bảo.
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Hoàn thành công tác sở tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019; có 20 thanh niên
tham gia khám sơ tuyển tại xã, có 13 thanh niên đủ điều kiện tham gia khám tuyển
tại huyện.
- An ninh trật tự:
Tình hình an ninh trật tự: Tình hình an ninh, trật tự trong tháng đảm bảo.
Trật tự an toàn giao thông: Lực lượng Công an tổ chức tuần tra 08 buổi, phát
hiện và nhắc nhở 02 trường hợp vi phạm. Trong tháng, xảy ra 01 vụ tai nạn giao
thông nhưng không có thiệt hại về người, 01 phương tiện bi hư hại nhẹ.
Thực hiện Luật cư trú và quản lý hành chính: Trong tháng công an xã giải quyết
35 hồ sơ về nhân khẩu, hộ khẩu.
Công tác thu thập thông tin dân cư: Thực hiện Kế hoạch số 895/KH-CAH ngày
11/9/2018 của Công an huyện về việc triển khai thu thập thông tin dân cư phục vụ
xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn huyện, Ủy ban nhân dân xã
đã thành lập và ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo xã; thành lập các tổ
trực tiếp thu thập thông tin về dân cư; phối hợp với Đội QLHC Công an huyện tổ
chức hướng dẫn cho các thành viên cách thu thập thông tin và viết phiếu. Hiện đã
triển khai thu thập thông tin được 01 làng và phấn đấu hoàn thành việc thu thập
thông tin trong tháng 10/2018.
2. Công tác cải cách hành chính:
- Công tác kiểm soát TTHC: Thường xuyên chỉ đạo thực hiện công tác kiểm
soát TTHC. Trong tháng, 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: Quyết định số 921/QĐ-UBND Về việc công bố Danh mục
gồm 01 thủ tục hành chính mới thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã về
lĩnh vực Dân số - Kế hoạch hóa gia đình; Quyết định số 966/QĐ-UBND ngày
20/9/2018 về việc công bố 04 TTHC mới, 04 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực hòa giải
cơ sở thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã; Quyết định số 977/QĐ-UBND
ngày 25/9/2018 về công bố danh mục TTHC tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết
qua dịch vụ bưu chính công ích và danh mục TTHC không thực hiện tiếp nhập hồ
sơ, trả kết quả giải quyết qua dịch vụ bưu chính công ích; Quyết định số 997/QĐUBND ngày 28/9/2018 về việc công bố danh mục gồm 08 thủ tục hành chính mới
trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân
cấp xã.
- Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị và kết quả xử lý phản ánh kiến nghị: Ủy ban
nhân dân xã đã thực hiện niêm yết công khai tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả
thông tin đường dây nóng để Thủ trưởng đơn vị, lãnh đạo phụ trách Bộ phận tiếp
nhập và trả kết quả trực tiếp tiếp nhận thông tin phản ánh về “Kỷ luật, kỷ cương
hành chính, đạo đức công vụ, văn hóa công sở của cán bộ, công chức đơn vị để giải
quyết xử lý kịp thời khi có cán bộ, công chức sai phạm.
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- Xây dựng công sở “Xanh, sạch, đẹp”: Ủy ban nhân dân, Công đoàn cơ sở,
Mặt trận và các đoàn thể xã phối hợp tổ chức trồng cây xanh, dọn vệ sinh khu vực
trụ sở xã định kỳ mỗi tháng một lần để xây dựng cơ quan, đơn vị theo hướng xanh,
xạch, đẹp.
- Việc cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử thành phần: Sau khi tiếp
nhập trang thông tin điện tử thành phần, Ủy ban nhân dân xã đã cử công chức tham
gia lớp tập huấn quản trị trang thông tin điện tử thành phần của đơn vị; chỉ đạo công
chức phụ trách thường xuyên đưa thông tin của địa phương, đơn vị lên trang thông
tin điện tử. Tới nay, đơn vị đã đưa thông tin các hoạt động nổi bật của địa phương
các đơn vị, các văn bản cần công khai như quyết định, kế hoạch, thủ tục hành chính,
các thông báo có liên quan đến tổ chức, cá nhân biết thực hiện theo đúng quy định.
- Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận Một cửa: Tiếp nhận và giải
quyết xong 36 hồ sơ (không có hồ sơ trễ hạn), trong đó: lĩnh vực Hộ tịch 09 hồ sơ
(khai sinh); lĩnh vực chứng thực: 27 hồ sơ.
3. Công tác Tư pháp:
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật được 01 buổi, với 46 lượt
người tham dự, nội dung tuyên truyền: Luật hôn nhân gia đình, 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.
4. Công tác cử đi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ công chức:
Đã lập danh sách đăng ký 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; Đăng ký 01 cán bộ tham gia Lớp bồi dưỡng kỹ năng, chỉ đạo điều
hành và xử lý tình huống trong chỉ đạo điều hành cho cán bộ chủ chốt cấp xã.
IV. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 10

1. Về phát triển kinh tế:
Vận động nhân dân chuẩn bị đất gieo trồng vụ Đông xuân 2018-2019; tiếp tục
vận động nhân tích cực chăm sóc, thu hoạch cây trồng vụ Mùa 2018; Chỉ đạo làm
tốt công tác phòng chống thiên tai, chủ động thực hiện các biện pháp nhằm giảm nhẹ
thiệt hại khi có mưa bão xảy ra, thực hiện thông tin báo cáo kịp thời; Chỉ đạo công
tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng, khoáng sản; tiếp tục tập trung các nguồn lực,
triển khai các giải pháp hiệu quả, phù hợp với điều kiện của địa phương để thực hiện
Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới; thực hiện các biện pháp thu ngân
sách địa phương.
2. Về văn hóa - xã hội
Chỉ đạo, phối hợp vận động học sinh tới trường năm học 2018 - 2019; công tác
khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, thực hiện tốt các chương trình y tế cơ sở;
chỉ đạo ngành chuyên môn rà soát lập danh sách cấp thẻ cho đối tượng trẻ em, nhân
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dân còn thiếu thẻ BHYT để thuận tiên cho công tác khám chữa bệnh, thanh toán theo
BHYT; nhận và cấp phát chế độ, các mặt hàng chính sách cho nhân dân đúng quy
định; tiếp tục triển khai và hoàn thành công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ
có mức sống trung bình năm 2019.
3. Về quốc phòng - an ninh
Chỉ đạo Ban chỉ huy quân sự xã nắm chắc tình hình 13 thanh niên đủ điều kiện
tham gia khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019; đồng thời phối hợp tổ chức khám
tuyển nghĩa vụ quân sự theo quy định đảm bảo số lượng thanh niên đủ tiêu chuẩn
đạt chỉ tiêu trên giao.
Chỉ đạo Công an xã phối hợp với dân quân địa phương tổ chức trực gác cơ
quan, tuần tra kiểm soát, nắm chắc tình hình tại địa bàn để có biện pháp xử lý phù
hợp các vấn đề phát sinh để ngăn chặn các nguy cơ gây mất ổn định chính trị; duy
trì và giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại thôn làng. 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. Tuyên truyền vận động người dân giải quyết các mâu thuẫn trong gia đình,
khu dân cư thông qua hòa giải để hạn chế đến mức thấp nhất các vụ việc vi phạm
pháp luật xảy ra. Tăng cường các biện pháp tuyên truyền giáo dục một số thanh thiếu
niên thực hiện tốt pháp luật của Nhà nước.
Triển khai hoàn thành công tác thu thập thông tin dân cư; Tăng cường tuyên
truyền, vận động nhân dân chấp hành các quy định về luật Giao thông đường bộ; tổ
chức kiểm soát, kiểm tra, phát hiện xử lý nghiêm xe ô tô tải, công nông độ chế, xe
xạc nông sản, máy kéo lưu thông chở người trái phép theo thông báo của Công an
huyện. Tổ chức tuần tra đảm bảo trật tự ATGT nhất là việc người dân tham gia giao
thông không tuân thủ các quy định đảm bảo an toàn giao thông tiềm ẩn nguy cơ về
tai nạn giao thông.
Trên đây là báo cáo kết quả đạt được trong tháng 10 và phương hướng nhiệm
vụ trong tháng 11 năm 2018 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 ban, ngành, đoàn thể của xã;
- Trưởng các làng;
- Lưu VT.

Trần Ngọc Cường
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