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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tháng 7
và chương trình công tác Tháng 8 năm 2020
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7

1. Trên lĩnh vực kinh tế
1.1 Sản xuất nông nghiệp:
a, Trồng trọt:
- Trong tháng, nhân dân gieo trồng được thêm 11ha cây trồng, trong đó: ngô
lai 07ha, sắn địa phương 03ha, cây hàng năm khác 01 ha nâng diện tích gieo trồng
vụ Mùa năm 2020 lên 763ha, đạt 78,8% kế hoạch, trong đó: lúa ruộng vụ mùa
03ha, lúa cạn vụ mùa 181,5ha, ngô lai 228ha, ngô địa phương 21,5ha, sắn cao sản
171ha, sắn địa phương 16ha, đậu các loại 120ha, bí 13ha, mía trồng mới 04ha,
cây hàng năm khác 05ha.
- Công tác phòng chống sâu bệnh hại cây trồng: tập trung 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; đặc
biệt là tăng cường triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh sâu keo mùa
thu trên cây ngô trên địa bàn xã. Theo kết quả rà soát, tới nay xã đã có 1,2/211ha
cây ngô bị sâu keo phá hoại (mức độ gây hại 80%).
Tình hình thiệt hại do hạn hán gây ra trên cây trồng: cây Điều trồng mới năm
2019 đã bị thiệt hại 08 ha, trong đó: thiệt hại từ 30%-70% là 3,5 ha; thiệt hại trên
70% là 4,5 ha. Ngoài ra, nắng hạn kéo dài ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển
của các loại cây trồng khác. Xã đã hỗ trợ người bị thiệt hại do nắng hạn lập hồ sơ
đề nghị hỗ trợ diện tích cây trồng, rừng trồng bị thiệt hại.
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
đặc biệt là phòng chống bệnh dịch tả lợn châu phi đi đôi với vận động nhân dân
tái đàn heo. Tổng đàn gia súc 1.492 con, tăng 19 con so với tháng trước, đạt 78%
kế hoạch, trong đó: đàn bò 776 con, tăng 33 con (do chương trình hỗ trợ sản xuất
cấp), đạt 98,7% (bò lai 286 con, chiếm 37% tổng đàn bò so với 35% theo kế
hoạch); đàn trâu 10 con, đạt 76,9% kế hoạch; đàn heo 370 con, giảm 10 con, đạt
49,1% kế hoạch; đàn dê 336 con, giảm 04 con, đạt 93,3% kế hoạch.
c, Về chương trình dự án hỗ trợ phát triến sản xuất: Đã phối hợp thực hiện
xong Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế Chương trình 135 thuộc
Chương trình MTQG GNBV năm 2020 (cấp 17 con bò cái sinh sản cho 17 hộ
nghèo, kinh phí trên 300 triệu đồng); phối hợp tổ chức tập huấn kỹ thuật trồng

chọt, chăn nuôi cho 148 người, kinh phí trên 26,6 triệu đồng từ chương trình 135,
30a, NTM năm 2020.
1.2. Tình hình thực hiện các tiêu chí NTM:
Tập trung chỉ đạo, rà soát đánh giá tiến độ thực hiện 02 tiêu chí NTM đăng
ký năm 2020 (tiêu chí số 9-nhà ở và tiêu chí số 18-hệ thống chính trị và tiếp cận
pháp luật) để đề ra phương án điều chỉnh theo tình hình thực tế của địa phương
nhằm hoàn thành kế hoạch xây dựng NTM năm 2020.
1.3. Công tác phòng chống thiên tai: tập trung triển khai các hoạt động ứng
phó với hiện tượng thời tiết cực đoan đầu mùa mưa 2020 tránh để xảy ra thiệt hạn
về sản xuất, người và của trong nhân dân do ảnh hưởng của thiên tai.
1.4. Về thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2020
Tiến độ thực hiện các công trình đầu tư xây dựng mới: 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.
Tiến độ thực hiện các hạng mục duy tu, bảo dưỡng: sửa chữa đường nội làng
Kpiêu Kông, kế hoạch vốn 0,25 tỷ đồng; sửa chữa đường nội làng Đăk Hway, kế
hoạch vốn 0,2 tỷ đồng; sửa chữa các công trình nước sinh hoạt tự chảy, kinh phí
1,3 tỷ đồng, vốn Chương trình 30a, giải ngân được 45,55%.
1.5. Công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng:
- Chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch số 65/KH-UBND ngày 25/06/2020
của UBND huyện về kế hoạch giao rừng cho thuê rừng năm 2020.
- Tổ liên ngành tiếp tục 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; phối hợp xử lý các hộ chặt phá rừng lấn chiếm rừng trên
lâm phần Công ty MDF Vinafor Gia Lai quản lý.
- Công tác thu hồi đất trồng rừng: Trong tháng, đã tổ chức xác minh được
thêm diện tích của 01 hộ, có 2,5ha trong quy hoạch, nâng tổng số hộ đã xác minh
được là 25 hộ, có 47,5ha trong quy hoạch.
1.6. Công tác thu, chi ngân sách xã: Thu ngân sách xã tính tới ngày
03/7/2020 là 30,23 triệu đồng, đạt 75,6% chỉ tiêu huyện giao, trong đó: phạt giao
thông 02 triệu đồng, thu khác và phạt khác 20,75 triệu đồng, thu phí và lệ phí 1,49
triệu đồng, phí môn bài 1,80 triệu đồng, thuế thu nhập từ hoạt động SXKD 1,2
triệu đồng, thuế GTGT 1,97 triệu đồng, thuế thu nhập cá nhân 1,01 triệu đồng.
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2. Công tác văn hóa - xã hội
2.1. Công tác giáo dục:
- Tổng kết năm học 2019 - 2020, toàn xã có 418 học sinh trên 20 lớp (không
thay đổi so với đầu năm học), trong đó: Mầm non 103 cháu/06 lớp, Tiểu học 210
cháu/10 lớp; Trung học cơ sở 105 em/04 lớp. Huy động trẻ em trong độ tuổi đến
trường đạt 100%. Tổng số cán bộ, giáo viên, nhân viên 32 người. Trong đó: Mầm
non 07 người; TH - THCS 25 người.
- Kết quả học tập của học sinh năm học 2019-2020 ở các bậc học:
+ Bậc Mầm non cao hơn so với năm học trước, cụ thể: bé khỏe - bé ngoan
56/103 cháu, chiếm 54,4% (năm học trước là 53,9%); bé ngoan 39/103 cháu,
chiếm 37,8% (năm học trước là 35,5%); bé đạt yêu cầu 08/103 cháu, chiếm 7,8%
(năm học trước là 10,6%).
+ Tiểu học và THCS nhìn chung thấp hơn so với năm học trước, cụ thể: Tiểu
học về kiến thức, kỹ năng: hoàn thành tốt 36 em, chiếm tỉ lệ 17,2% (năm học trước
là 15,6%), hoàn thành 164 em, chiếm tỉ lệ 78,0% (năm học trước là 80,7%), chưa
hoàn thành 10 em, chiếm tỉ lệ 4,8% (năm học trước là 3,8%). Trung học cơ sở,
loại giỏi 00 em, chiếm 0,0% (năm học trước là 0,0%), loại khá 18 em, chiếm
17,2% (năm học trước là 31,3%); trung bình 77 em, chiếm 73,3% (năm học trước
là 59,6%); yếu 10 em, chiếm 9,5% (năm học trước là 9,1%).
- Xét tốt nghiệp THCS 15/15 học sinh, tỉ lệ 100% (năm học trước là 96,0%).
- Công tác phổ cập giáo dục: duy trì đạt chuẩn phổ cập giáo dục mầm non
trẻ 5 tuổi; duy trì và nâng cao chất lượng phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi;
duy trì chuẩn phổ cập giáo dục tiểu học mức độ 2.
- Thực hiện chế độ cho học sinh năm học 2019-2020: các trường đã tiến hành
cấp 335.976.000 đồng cho học sinh, cụ thể: trường Lê Lợi cấp 160.800.000 đồng
tiền hỗ trợ chi phí học tập (học kỳ I cấp 85.200.000 đồng cho 213 em, học kỳ II
cấp 75.600.000 đồng cho 189 em); trường Họa Mi cấp 175.176.000 đồng, trong
đó: tiền ăn trưa 122.776.000 đồng (mỗi học kỳ cấp 61.388.000 đồng cho 103
cháu), tiền hỗ trợ chi phí học tập 52.400.000 đồng (học kỳ I cấp 27.600.000 đồng
cho 69 cháu, học kỳ II cấp 24.800.000 đồng cho 62 cháu).
2.2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình
- Công tác phòng chống đại dịch COVID-19: địa phương tiếp tục đảm bảo
phương án 4 tại chỗ; tập trung chỉ đạo phối hợp tuyên truyền phòng chống đại
dịch COVID-19 và các dịch bệnh khác.
- 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: 66 lượt (khám chữa bệnh có thẻ BHYT là 66 lượt),
tăng 13 lượt so với tháng trước, trong đó: Khám và điều trị tại Trạm 60 lượt, tại
làng 06 lượt. Thực hiên tốt chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa
gia đình. Sinh trong tháng 06 trường hợp, chết 01 trường hợp.
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2.3. Văn hóa - Thông tin:
Trong tháng, xây dựng 03 băng rôn tuyên truyền phòng chống ma túy và
ngày toàn dân phòng chống ma túy 26/6 năm 2020.
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 53/KH-TTVHTT ngày 15/06/2020 KH
về tổ chức liên hoan không gian văn hóa cồng chiêng năm 2020 của Trung tâm
Văn hóa, Thông tin và Thể thao huyện, xã dự kiến thành lập 02 đội cồng chiêng
và tổ chức tập luyện để tham gia tại liên hoan nhằm gìn giữ, phát huy truyền thống
văn hóa của người dân địa phương.
2.4. Công tác LĐTBXH:
- Công tác điều tra cung cầu lao động năm 2020: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch
và Quyết định thành lập Tổ điều tra cung cầu lao động theo Kế hoạch số 67/KHUBND ngày 19/06/2020 của UBND huyện.
- 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 bảo hiểm y tế: đề nghị cấp lại 10 thẻ BHYT cho nhân dân.
- Hoạt động từ thiện: Trong tháng thực hiện Kế hoạch số 01/KH-CTĐ ngày
01/06/2020 Về việc tổ chức thăm, tặng quà hộ nghèo xã Đăk Tơ pang Hội Chữ
thập đỏ, xã Phối hợp với Chữ Thập đỏ huyện, trường THCS Lê Lợi tặng 315 cho
học sinh của trường Lê Lợi.
- Công tác hiến máu tình nguyện: UBND xã đã làm tốt công tác chỉ đạo,
tuyên truyền vận động cán bộ, công chức và nhân dân tham gia hiến máu tình
nguyện Đợt 1 năm 2020, kết quả có 28 người hiến máu tình nguyện, vượt chỉ tiêu
huyện giao.
Công tác dân tộc: theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 03/07/2020 của
UBND huyện về phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết
định 2085/QĐ-TTg UBND huyện Kông Chro xã có 10 hộ được hỗ trợ, kinh phí
15 triệu đồng.
3. Công tác nội chính
- Công tác quốc phòng, quân sự địa phương
+ Công tác huấn luyện dân quân năm 2020: Phối hợp thực hiện xong 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). Lực
lượng dân quân tham gia huấn luyện năm 2020 của xã gồm 55 đồng chí. Trong
thời gian huấn luyện, đơn vị chấp hành nghiêm quy định huấn luyện, bảo đảm an
toàn về con người và vũ khí trang bị không để hư hỏng, mất mát, đơn vị được
đánh giá là đơn vị vững mạnh.
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+ Về thực hiện Luật nghĩa vụ quân sự: chỉ đạo rà soát công dân độ tuổi 17
và 18 - 25 Nam không để sót nguồn đẻ phục vụ tốt cho công tác sơ tuyển trong
tháng 8 lựa chọn những công dân đạt tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ cho công
tác tuyển quân năm 2021.
- An ninh trật tự: Trong tháng, lực lượng Công an xã đã tham mưu cho
UBND xã xây dựng thực hiện 03 kế hoạch đảm bảo ANTT, PCTP, phòng chống
ma túy, đảm bảo TTATGT và phối hợp QLBVR. Lực lượng đã tổ chức tuần tra
về ANTT 02 buổi và qua nắm bắt không tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm; không
phát sinh vụ việc về ANTT; tổ chức thực hiện 03 buổi tuần tra đảm bảo ATGT
trên địa bàn, nhắc nhở 03 trường hợp vi phạm, phạt tiền 03 trường hợp với số tiền
0,75 triệu đồng; giải quyết 02 hồ sơ về nhân khẩu, hộ khẩu (nhập sinh).
- Công tác cải cách hành chính:
+ Công tác kiểm soát TTHC: tiến hành niêm yết 01 TTHC mới và đưa ra
khỏi niêm 01 TTHC bãi bỏ trong lĩnh vực giải quyết tố cáo (theo Quyết định số
594/QĐ-UBND ngày 02/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai); niêm yết 05 TTHC mới
về thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân do đại dịch Covid-19 ((theo Quyết
định số 510/QĐ-UBND ngày 25/7/2020 của UBND tỉnh Gia Lai); niêm yết bổ
sung vào 10 TTHC thuộc lĩnh vực chứng thực (được sửa đổi, bổ sung theo Quyết
định số 563/QĐ-UBND ngày 19/6/2020 của UBND tỉnh Gia Lai).
+ Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận Một cửa: Trong tháng,
(tính tới ngày 02/07/2020), tiếp nhận và giải quyết xong 30 hồ sơ (không có hồ sơ
trễ hạn), trong đó: lĩnh vực Hộ tịch 07 hồ sơ (khai sinh 03 hồ sơ, kết hôn 02 hồ
sơ, cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 01 hồ sơ); lĩnh vực chứng thực 04 hồ
sơ; lĩnh vực phòng chống thiên tai 18 hồ sơ; lĩnh vực người có công 01 hồ sơ.
+ Ủy ban nhân dân xã đã chỉ đạo các bộ phận liên quan chuyển đổi Hệ thống
quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2008 sang Hệ thống quản lý chất lượng
theo TCVN ISO 9001:2015 theo sự hướng dẫn của Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn
đo lường chất lượng tỉnh Gia Lai.
+ Về cử cán bộ công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn: UBND xã đã lập
danh sách đăng ký 01 công chức đi bồi dưỡng nghiệp vụ hộ tịch.
- Công tác tiếp công dân: Trong tháng, lãnh đạo UBND xã đã tham gia tiếp
công dân được 04 buổi, không tiếp nhận trường hợp khiếu nại, tố cáo, phản ánh,
kiến nghị của công dân.
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được:
1.1. Ưu điểm:
- Hoạt động sản xuất nông nghiệp được chú trọng chỉ đạo, nhân dân tích cực
mở rộng diện tích gieo trồng Vụ mùa đảm bảo tiến độ, công tác phòng chống sâu
bệnh hại trên cây trồng vật nuôi được triển khai quyết liệt; các công trình xây
dựng cơ bản được triển khai thực hiện theo đúng kế hoạch, bảo đảm tiến độ; tiến
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độ thu ngân sách địa phương tốt góp phần đảm bảo hoàn chỉ tiêu trên giao trong
thời gian còn lại.
- Các trường đã hoàn thành công tác tổng kết năm học 2019-2020 theo kế
hoạch; 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 các đối tượng bị ảnh hưởng do đại
dịch COVID-19; phối hợp thực hiện tốt công tác nhân đạo, từ thiện. Công tác
phòng chống đại dịch COVID-19 được duy trì nghiêm; 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.
- Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt đã hoàn thành
tốt công tác huấn luyện dân quân năm 2020 với kết quả tốt. Trật tự an toàn xã hội
được giữ vững, 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
- Đã xuất hiện sâu keo phá hoại cây trồng trong khi việc tuyên truyền nhân
dân thực hiện các biện pháp phòng trừ còn nhiều khó khăn.
- Đàn gia súc của xã còn thấp so với chỉ tiêu huyện giao nhất là đàn heo, tái
đàn còn chậm.
- Kết quả học tập năm học 2019-2020 ở bậc TH-THCS nhìn chung còn thấp
hơn so với năm học trước.
2. Nguyên nhân tồn tại:
- Do chi phí phun thuốc phòng trừ sâu keo khá lớn, trong khi đa số người
dân thuộc diện hộ nghèo, người ĐBDTTS nên đa số người dân không đủ điều kiện
để phun thuốc theo đúng quy trình nên nguy cơ sâu keo phát triển và tiếp tục gây
hại ở các diện tích cây trồng khác cao.
- 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.
- Kết quả học tập ở bậc TH-THCS thấp chủ yếu là do việc nghỉ học để phòng
chống đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng tới việc dạy và học; bên cạnh đó hiệu
quả công tác tuyên truyền nâng cao chất lượng giáo dục ở các trường chưa cao;
chưa phát huy được vai trò của các đoàn thể, trách nhiệm của gia đình đối với việc
học tập của học sinh.
III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8
1. Về phát triển kinh tế:
- Tiếp tục vận động nhân mở rộng diện tích gieo trồng và chăm sóc cây trồng
vụ Mùa năm 2020; tập trung thu hoạch hết diện tích cây đậu xanh, tránh để bị
thiệt hại khi có mưa bão.
- 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,
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bệnh khảm lá mì, bệnh trắng lá mía; đồng thời triển khai thực hiện tuyên truyền,
vận động các hộ dân có diện tích ngô bị sâu keo mùa thu gây hại tiến hành áp
dụng các biện pháp phòng trừ không để lây lan.
- 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 trồng rừng, giao đất, giao rừng theo kế hoạch.
- Tiếp tục triển khai rà soát nhà ở, thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để hỗ
trợ người dân xây dựng nhà ở bảo đảm theo tiêu chí NTM; điều chỉnh kế hoạch
thực hiện 02 tiêu chí NTM năm 2020 phù hợp với điều kiện của địa phương.
2. Về văn hóa - xã hội
- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các đơn vị trường học, các làng
tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, sinh viên có sân chơi bổ ích đồng thời tổ
chức quản lý tốt cơ sở vật chất và học sinh trong thời gian nghỉ hè.
- 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.
- Triển khai thực hiện điều tra thu thập thông tin phần cung lao động trên địa
bàn xã theo kế hoạch.
- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động nhân kỉ niệm 73 năm Ngày Thương
binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2020).
- Tiếp tục triển khai thực hiện Kế hoạch số 53/KH-TTVHTT ngày
15/06/2020 KH về tổ chức liên hoan không gian văn hóa cồng chiêng năm 2020
do huyện tổ chức.
- 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.
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.
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- 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.
Trên đây là báo cáo kết quả đạt được trong Tháng 7 và phương hướng nhiệm
vụ trong Tháng 8 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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