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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm và chƣơng
trình công tác 3 tháng cuối năm 2021
Thực hiện Công văn số 2437/UBND-KTTH ngày 03/9/2021 của UBND
huyện Kông Chro về việc báo cáo tình hình công tác 9 tháng đầu năm 2021.
UBND thị trấn báo cáo công tác 9 tháng đầu năm và chương trình công tác 3
tháng cuối năm 2021 cụ thể như sau:
I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH CỦA UBND THỊ TRẤN
1. Hoạt động của UBND thị trấn, Chủ tịch và các Phó Chủ tịch thị trấn
- Phối hợp với Mặt trận tổ chức Hội Nghị tiếp xúc cử tri; Hội nghị tiếp xúc
cử tri vận động bầu cử đối với Đại biểu Quốc hội khóa XV, Đại biểu Hội đồng
nhân dân tỉnh khóa XII, Hội đồng nhân dân huyện khóa VII, Hội đồng nhân dân
thị trấn khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tập trung chỉ đạo và tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội
và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Phối hợp với Mặt trận thị trấn tổ chức Hội nghị tiếp xúc cử tri của Tổ đại
biểu HĐND huyện trước và sau các kỳ họp.
- Tổ chức trực tết Nguyên Đán Tân sửu, các ngày lễ lớn như ngày Giỗ tổ
Hùng Vương, ngày 30/4 và 01/5 và ngày 2/9.
- Thường xuyên chỉ đạo các bộ phận chuyên môn tập trung thực hiện, phấn
đấu hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm
2021. Kịp thời ban hành các kể hoạch, công văn về điều hành phát triển kinh tế xã hội và ngân sách thị trấn năm 2021. Tập trung chỉ đạo đẩy mạnh công tác thu,
chi ngân sách theo chỉ tiêu kế hoạch đề ra, tăng cường quản lý nguồn thu, chống
thất thu ngân sách. Chỉ đạo công tác tiêm Bạch hầu toàn dân; Tập trung chỉ đạo
xây dựng làng Nông thôn mới ở TDP Plei Hlektu; Chỉ đạo tổ chức tốt các hoạt
động văn hóa, văn nghệ, thể thao; tổ chức tốt công tác thăm hỏi, tặng quà các gia
đình chính sách, người có công với cách mạng, các đối tượng bảo trợ xã hội. Triển
khai các biện pháp nhằm kiềm chế tai nạn giao thông.
- Tập trung xử lý các trường hợp lấn chiếm lòng lề đường để buôn bán gây
mất cảnh quan môi trường, trật tự giao thông…
- Chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Chữ thập đỏ thị trấn và Hội người cao
tuổi thị trấn nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chỉ đạo, duy trì thực hiện tốt các phiên họp giao ban thường kỳ hàng
tháng; tham gia đầy đủ các phiên họp do UBND huyện triệu tập. Chủ động, tích
cực chuẩn bị tốt các nội dung trình tại các cuộc họp của Đảng ủy thị trấn, HĐND
thị trấn; Chuẩn bị các nội dung, báo cáo làm việc với các đoàn thanh tra, kiểm tra.

Triển khai thực hiện công tác phòng chống dịch Covid- 19; công tác phòng, chống
và tiêm Vắc xin Viêm da nổi cục trên trâu, bò đạt hiệu quả và chỉ tiêu giao.
- Tổ chức Tổng điều tra kinh tế năm 2021 đúng thời gian quy định
2. Ban hành văn bản của Uỷ ban nhân dân thị trấn
Trong 6 tháng đầu năm, Uỷ ban nhân dân thị trấn đã tiếp nhận 3.550 văn
bản và ban hành 1.765 văn bản đi thuộc thẩm quyền. Các văn bản được giải quyết
đúng hạn, không có văn bản trễ hạn.
II. LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Sản xuất công nghiệp, thương mại, dịch vụ: Tổng số hộ kinh doanh
buôn bán trên địa bàn là 748 hộ, chiếm 29,46 %/tổng số hộ dân, có 35 công ty,
doanh nghiệp và 02 Hợp tác xã đang hoạt động. Các loại hình dịch vụ đáp ứng
nhu cầu của người dân.
Hoàn thành tổng điều tra kinh tế năm 2021 đúng thời gian quy định.
2. Sản xuất nông nghiệp
- Về trồng trọt: Trong 9 tháng đầu năm 2021 UBND thị trấn đã phối hợp
cùng các ban ngành đoàn thể vận động nhân dân gieo trồng được 3.421,8 ha cây
trồng các loại /3.860,8ha đạt 88,62% kế hoạch, tăng 100 ha so với cùng kỳ năm
trước; Trong đó:
+ Vụ Đông Xuân: 2020-2021 tổng diện tích gieo trồng là 335 ha/324 ha, đạt
103,3%, tăng 8 ha so với cùng kỳ năm trước (Đậu các loại: 40 ha, bắp lai: 37 ha,
lúa nước: 8 ha, mỳ cao sản: 118 ha, rau các loại : 115 ha, đậu phộng (lạc): 3 ha,
cây hằng năm khác: 14 ha).
Nhân dân đã thu hoạch 217 ha cây trồng các loại (đậu các loại được 28,36
tấn; bắp lai 37 ha được 204,09 tấn; lúa nước 8 ha được 32 tấn; rau các loại 115 ha
được 1.354 tấn; đậu phộng 3 ha được 3,3 tấn). Nhân dân đang chăm sóc và làm cỏ
cây mỳ: 118 ha.
+ Vụ mùa năm 2021: Tổng diện tích gieo trồng được 3.078,8 ha/3.536,8
ha,; đạt 87,05% kế hoạch, tăng 84 ha so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: cây
lương thực 1.066,38 ha, đạt 98,7% kế hoạch, tăng 214,58 ha so với cùng kỳ năm
trước (lúa nước 36ha, lúa cạn vụ mùa 210 ha, ngô lai 783,83 ha, ngô nếp 36,55
ha); cây tinh bột 920,92 ha, đạt 94,35% kế hoạch, tăng 10,42 ha so với cùng kỳ
năm trước (mỳ cao sản 896 ha, mỳ gòn 24,92 ha); cây thực phẩm 1.081,8 ha, đạt
73,86% kế hoạch, tăng 150,6 ha so với cùng kỳ năm trước (đậu các loại 392,3 ha;
rau củ quả 689,5 ha).
Chăm sóc diện tích cây trồng các loại: 348,7 ha. Trong đó: Cây công nghiệp
ngắn ngày: 187,8 ha; Cây công nghiệp dài ngày: 76 ha; Cây hàng năm khác : 39
ha; Cây ăn quả: 44,9 ha/35 ha, đạt 128,2% kế hoạch;Cây dược liêu: 01 ha (gừng
đen 0,1 ha; đinh lăng 0,9 ha)
- Về chăn nuôi:
Tổng đàn gia súc trên địa bàn tính đến nay có 7.490/7.408 con, đạt 101,1%
kế hoạch năm, tăng 528 con so với cùng kỳ năm trước.Trong đó: Đàn bò
4132/3726 con đạt 110,8% kế hoạch (tăng 406 con so với chỉ tiêu giao); Đàn trâu:

98/94 con, đạt 104,2% kế hoạch năm (tăng 4 con so với chỉ tiêu giao); Đàn heo
1255 con/1519 con đạt 82,6% kế hoạch; Đàn dê: 2005 con, đạt 96,9% kế hoạch;
Tổng đàn gia cầm 11.820 con: gà 9680 con, vịt 2.140 con. Hiện tại trên địa
bàn đàn gia cầm phát triển bình thường.
Tổng số trâu, bò bị bệnh VDNC trên địa bàn là 126 con, có 14 con bị chết
tại 05 TDP (TDP Plei Ktoh: 03 con, TDP Plei Nghe: 05 con, TDP 1: 02 con, TDP
Plei Dơng: 03 con, TDP Plei Pyang: 01 con)..
Đến nay trên địa bàn thị trấn đã tiêm được : 3.893 liều/ 4132 con (đạt 94%).
Trong đó, đã tiêm xong số lượng vắc xin từ nguồn hỗ trợ phòng chống dịch bệnh
VDNC trên trâu, bò của thị trấn, huyện, tỉnh cho hộ có công, chính sách, hộ
nghèo, hộ cận nghèo, hộ thoát nghèo từ năm 2018-2020 và hộ đồng bào dân tộc
thiểu số là: 2.243 liều và người dân tự tiêm là: 1.650 liều.
UBND thị trấn đã chỉ đạo cán bộ thú y thị trấn phối hợp với tổ trưởng Tổ
dân phố xuống ký cam kết đối với 40 cơ sở: không giết mổ, mua bán thực phẩm từ
bò.
Phối hợp với trung tâm học tập cộng đồng mở 8 lớp tập huấn cho lực lượng
dân quân, nông dân, đoàn thanh niên tham gia tiêm phòng vắc xin VDNC được
240 người tham gia.
- Về lâm nghiệp: Tiếp nhận và cấp 4.500 cây bạch đàn mô U6 cho 05 Tổ
dân phố để trồng phân tán và 2.000 cây huỳnh đàn cho 06 Tổ dân phố và các
trường học trên địa bàn, đến nay đã trồng xong.
- Về xây dựng làng nông thôn mới: Vận động đoàn thanh niên sửa chữa
cỗng chào nhà văn hoá Hlektu, dọn vệ sinh trục đường chính, trồng cây xanh xung
quanh nhà rông. Vận động phụ nữ trồng hoa phía trước nhà rông 30m. Làm được
10/17 nhà vệ sinh.
- Nông hội trồng lúa nước: Đã gieo sạ và thu hoạch vụ đông xuân được 2,7
ha (năng suất bình quân đạt khoảng 40 tạ/ha), đến nay đã gieo trồng lại với diện
tích 2,7 ha ( hiện tại bà con đang chăm sóc).
3. Tài chính, ngân sách: Thu ngân sách trong 9 tháng đến ngày 31/8/2021
là 5.070.887.045 đồng đạt 82,21% dự toán; tăng so với cùng kỳ năm trước. Trong
đó, thu ngân sách thị trấn hưởng 1.632.405.045 đồng[1] đạt 87,06,23% dự toán
giao. Chi ngân sách trong 9 tháng 4.034.167.964 (Chi ngân sách qua kho bạc là
4.002.158.664; Chi ngân sách chưa qua kho bạc là 32.009.300) đạt 75,18 % dự
toán giao.
Đã hoàn thành việc chi trả theo Nghị quyết 136 của HĐND tỉnh cho người
hoạt động không chuyên trách thị trấn và người hoạt động ở TDP.Chi theo Pháp
lệnh của Bộ Công an cho công an viên đầy đủ.

[1]

Trong đó: Thu thị trấn hưởng 100% là 180.665.999 đồng đạt 67,16%; thu phân chia
theo tỷ lệ % là 1.451.739.046 đồng đạt 90,39%.

4. Công tác quản lý trật tự đô thị: Phối hợp các cơ quan có liên quan
thường xuyên kiểm tra, nắm bắt tình hình xây dựng trên địa bàn, trong tháng có 47
trường hợp có thông báo khởi công xây dựng theo quy định.
Thường xuyên chỉ đạo Tổ tự quản ATGT thị trấn phối hợp Ban Quản lý
chợ huyện, công chức địa chính – Xây dựng – Đô thị và môi trường trường xuyên
ra quân lập lại trật tự ở đường Kpaklơng (đoạn chợ huyện).
5. Công tác tài nguyên và môi trường, khoáng sản: Trong thời gian qua tổ
chức phối hợp tổ quản lý TTĐT thường xuyên kiểm tra, nắm bắt địa bàn về việc
khai thác khoáng sản trái phép.
- Phối hợp các phòng ban chuyên môn có liên quan cấp huyện kiểm tra hoạt
động các công ty khai thác, chế biến khoáng sản và kiểm tra các khu vực chưa cấp
phép khai thác trên địa bàn.
Tại thời điểm kiểm tra không phát hiện trường hợp vi phạm
* Công tác quản lý môi trƣờng: Thường xuyên tuyên truyền nhắc nhở các
tổ dân phố không xả rác bừa bãi, thu gom rác và chai lọ thuốc BVTV để xử lý,
không thả rông gia súc, gia cầm..
Phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, Trạm quản lý nước và
Đô thị huyện làm việc với BQL chợ huyện về các biện pháp khắc phục xử lý ô
nhiễm khu vực chợ huyện.
Chỉ đạo TDP Plei ktỏh thu gom rác thải khu vực đầu đèo Ktỏh, xử lý dọn,
đốt sạch sẽ , cắm 02 bảng cấm đổ rác tại khu vực người dân thường xuyên vứt xả
rác bừa bãi.
* Xử lý vi phạm hành chính: Xử phạt 10 trường hợp,trong đó: 09 trường
hợp phạt tiền (01 trường hợp trong lĩnh vực khai thác khoáng sản, 01 trường hợp
sử dụng đất sai mục đích, 01 trường hợp không thông báo khởi công xây dựng, 03
trường hợp không đăng ký đất đai lần đầu, 03 trường hợp không đăng ký biến
động đất đai theo quy định; 01 trường hợp phạt cảnh cáo về hành vi cải tạo đát,
cho đất vận chuyển đất đi nơi khác) với tổng số tiền phạt là: 18.700.000
* Công tác hòa giải trong lĩnh vự đất đai: Tiếp nhận 09 đơn
Đã tiến hành hòa giải, và giải quyết xong không còn đơn thư tồn đọng (cụ
thể; hòa giải không thành 04 đơn, hòa giải thành 01 đơn, tự thỏa thuận và rút 01
đơn, trả lời 03 đơn không thuộc thẩm quyền hòa giải).
III. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
1. Giáo dục và đào tạo:
- Các trường trên địa bàn thị trấn đã tổ chức tổng kết năm học 2020-2021
kết quả như sau:
* Trường mầm non Tuổi Thơ: Tổng số trẻ là 92 trẻ đạt kết quả cụ thể như
sau:( 18/18 trẻ 5 tuổi đạt các yêu cầu về chuẩn trẻ 5 tuổi để bước vào lớp 1 Đạt tỷ
lệ 100%. Danh hiệu: Cháu đạt bé khoẻ - bé ngoan: 27/92 cháu đạt tỷ lệ: 29,3%;
Cháu đạt bé ngoan: 47/92 cháu đạt tỷ lệ:51,1%; Cháu đạt yêu cầu; 18/92 cháu đạt
tỷ lệ: 19,6%.
* Trường mầm non Sao Mai: Tổng số trẻ là 540 trẻ / 23 nhóm lớp, so với
năm học trước học sinh giảm là 45 cháu. Nguyên nhân giảm học sinh đi học ở
nhóm/ lớp mẫu giáo Tuổi Thơ kết quả như sau:(Cháu đạt bé khoẻ - bé ngoan:

320/540 đạt tỷ lệ: 59%; Cháu đạt bé ngoan:162 /540 cháu đạt tỷ lệ: 30%; Cháu đạt
yêu cầu: 58/540 chiếm tỷ lệ: 11%; Số lớp được tổ chức bán trú 17/23 đạt tỷ lệ
74%; Tỷ lệ trẻ được ăn bán trú 315/ 540 đạt tỷ lệ 58,3%; 100% trẻ được theo dõi
sức khỏe bằng biểu đồ tăng trưởng)
* Trường Tiểu học Nguyễn Thị Minh Khai: tổng số học sinh là 1017/ 36
lớp, kết quả như sau: Phẩm chất: xếp loại tốt: 671/1017, tỉ lệ: 66%; Đạt: 344/1017,
tỉ lệ: 33,8%; Cần cố gắng: 2/1017, tỉ lệ: 0,02%; Năng lực: Xếp loại tốt:
537/1017. Tỉ lệ: 52,8%; Đạt: 271/1017, tỉ lệ : 44,1%; Cần cố gắng: 31/1017, tỉ lệ:
3,1%; Kết quả học tập: Hoàn thành tốt 561/1017 em đạt tỷ lệ 55,16%; Hoàn
thành 429/1017 em đạt tỷ lệ 42,18%Chưa hoàn thành 27/1017 em chiếm tỷ lệ
2,65%
* Trường Tiểu học Chu Văn An: tổng số học sinh hiên nay là 330 học sinh/
13 lớp, kết quả như sau: Kết quả học tập: Hoàn thành tốt 142/330, đạt tỷ lệ 43%;
hoàn thành 185/330 đạt tỷ lệ: 56 %; chưa hoàn thành 3/330 đạt tỷ lệ. chiếm tỷ lệ
1%.Hoàn thành chương trình lớp học: 327/330 chếm tỷ lệ : 99%; Chưa hoàn thành
chương trình lớp học: 3/330 chiếm tỷ lệ: 1%.
* Trường THCS. Quang trung: tổng số học sinh cuối năm là 665/16 lớp.
Học sinh chuyên cần đạt 99,7%; kết quả như sau: Về học lực: Giỏi: 76/665, chiếm
tỉ lệ: 11,43%. So với cùng kỳ năm trước tăng 0,45%. Khá: 219/665, chiếm tỉ lệ:
32,93%. So với cùng kỳ năm trước tăng 1,05%. Trung bình: 314/665 chiếm tỉ lệ:
47,22%. So với cùng kỳ năm trước giảm: 1,23%. Yếu, kém: 56/665, chiếm tỉ lệ:
8,32%. So với cùng kỳ năm trước tăng: 0,76%.
- Các nhà trường trên địa bàn thị trấn đã chuẩn bị tốt công tác khai giảng
năm học 2021-2022 theo hướng dẫn của ngành giáo dục và phải đảm bảo công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid-19; đồng thời phối hợp với Tổ trưởng tổ dân phố
tuyên truyền phụ huynh, học sinh hạn chế ra khỏi địa bàn trong thời gian nghỉ hè
để thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Phòng chống đuối
nước của trẻ em và bàn giao học sinh về địa phương sinh hoạt hè và cơ sở vật chất
nhà trường; xây dựng kế hoạch tuyển sinh đầu vào năm học 2021-2022 cụ thể:
Trường THCS Quang Trung: 231/236 em; Trường TH Nguyễn Thị Minh Khai:
179/170 em; trường TH Chu Văn An: 45/60 em; trường mầm non Sao mai:
90/160 cháu; Trường Mầm non Tuổi Thơ 85/130. Năm học 2021-2022 Trường
THCS Quang Trung tăng 35 em so với năm học 2020-2021; Trường TH Chu Văn
An giảm 28 em; Trường Tiểu học Chu Văn An giảm 28 em; Trường Mầm non
Sao Mai giảm 20 cháu; Trường Mầm non Tuổi Thơ giảm 07 cháu;
- Trung tâm học tập cộng đồng thị trấn mở 02 lớp với 220 học viên về tập
huấn chăn nuôi.
2. Công tác giảm nghèo, lao động, việc làm, thực hiện các chính sách xã
hội

Thực hiện tốt việc chăm lo đời sống cho các hộ gia đình chính sách, người
có công, đối tượng bảo trợ xã hội. Đồng thời tiếp nhận và cấp các suất quà tết của
các cấp các ngành cho các đối tượng kịp thời, đầy đủ.
2.1. Chính sách ngƣời có công:
- Giám sát Bưu điện huyện chi trả chế độ chính sách người có công
T8/2021: 141 đối tượng = 188.156.000đ/tháng.
Tổng số tiền đã chi trả từ đầu năm: 1.548.589000đ/8tháng.
- Đã giải quyết chế độ Mai táng phí từ trần là: 06 đối tượng =109.688000đ,
trong đó: Đã chi trả chế độ MTP theo Quyết định 49 cho 01 người = 13.900;
Đã chi trả chế độ MTP cho đối tượng theo QĐ150/2006/NĐ-CP: 01 người
=14.900.000đ; Đang hưởng chế độ hàng tháng: 04 đối tượng =80.888000đ
* Nhân kỷ niệm 74 năm ngày TBLS BCĐVĐXD Quỹ đền ơn đáp nghĩa tổ
chức vận động được 17.350.000; đã tổ chức thăm, tặng quà cho đối tượng CSNCC
với tổng số: 115 suất, trong đó:
Quà Chủ tịch nước: 52 x 300,000đ = 15,600,000đ; Quà Lãnh đạo huyện:
10 suất x 500,000đ = 5000,000đ; Quà huyện đoàn 04 suất x 400,000đ =
1,600,000đ; Quà thị trấn tặng 45 suất x 250,000đ = 11,250,000đ; Quà Đoàn cơ sở
thị trấn 02 suất x 200,000đ = 400,000đ.
Quà Hội Nạn nhân chất độc Dacam 02 suất x 1000,000đ = 2000,000đ
2.2. Lĩnh vực đối tƣợng Bảo trợ xã hội:
* Đã chi trả tiền cho dối tượng BTXH T1-T8: 154 người = 446,4477000đ
- Đối tượng Bảo trợ xã hội và thân nhân: 77người
- Khuyết tật và thân nhân: 77 người
- Giải quyết chế độ Mai táng phí: 01 đối tượng = 5.400.000đ; 01 hồ sơ đã
hoàn chỉnh thủ tục đề nghị gải quyết chế độ Mai táng phí.
- Đã làm hồ sơ tăng mới cho 03 hồ sơ cho người già từ 80 tuổi trở lên
- Đã chi trả chế độ cho người lao động không có giao kết hợp đồng lao
động theo Quyết định 441 của UBND tỉnh cho 33 người x 1,500,000đ =
49,500,000đ; phối hợp với Chi cục Thuế đã lập hồ sơ và chi trả cho hộ đăng ký
kinh doanh gặp khó khăn do đại dịch Covid19 cho 10 hộ x 3000,000đ =
30,000,000đ, trong đó 04 quán Karaokê và 06 quán Internet đã chi trả xong.
- Hiện nay đang tiến hành rà soát 44 đối tượng công dân thị trấn đang sinh
sống, lao động và học tập tại thành phố HCM và tỉnh Bình Dương gặp khó khăn.
Đã lập danh sách đề nghị hỗ trợ cho 86 đối tượng công dân thị trấn đang sinh
sống, lao động và học tập tại thành phố HCM và tỉnh Bình Dương(69 trường hợp)
và Đồng Nai(17 trường hợp) gặp khó khăn. Tiếp tục triển khai rà soát các đối
tượng được thụ hưởng chính sách theo đúng quy định.
2.3. Công tác giảm nghèo: Hiện nay số hộ nghèo, cận nghèo, hộ có mức
sống trung bình sau điều tra, rà soát như sau:
+ Hộ nghèo: 160 hộ = 792 khẩu, chiếm tỷ lệ: 6,30%/ tổng số dân
+ Hộ cận nghèo: 390 hộ = 1.955 khẩu, chiếm tỷ lệ: 15,36%/ tổng số dân
+ Hộ có mức sống trung bình: 631 hộ = 2.939 khẩu, chiếm tỷ lệ: 25,39%/
tổng số hộ dân.

- Đã chi trả tiền điện cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý I và Quý II
năm 2021 với tổng số: 188 hộ x 330,000đ = 62,040,000đ (55000đ/tháng/hộ x 6
tháng)
-Tổng số hộ nghèo: 160 hộ, trong đó: Đã vay vốn: 140 hộ; Không đủ điều
kiện vay: 10 hộ; Chưa có nhu cầu vay vốn: 10 hộ, chiếm tỷ lệ: 6,25%/tổng số hộ
nghèo; trong 09 tháng đầu năm có 04 hộ vay mới.
-Tổng số hộ cận nghèo: 390 hộ, trong đó: Đã vay vốn: 286hộ; Không đủ
điều kiện vay: 12 hộ; Chưa có nhu cầu vay vốn: 92 hộ, chiếm tỷ lệ: 23,59%/tổng
số hộ cận nghèo. Trong 9 tháng đầu năm có 11 hộ vay mới.
3. Công tác Dân tộc và tôn giáo.
Tổng dân số trên địa bàn thị trấn hiện nay là 11.189khẩu/2.539 hộ(trong đó:
hộ dân tộc thiểu số là 5.751 khẩu/1.020 hộ; hộ người kinh là 5.438 khẩu/1.519
hộ). Trên địa bàn thị trấn Kông Chro hiện nay có 13 dân tộc anh em sinh sống là
Kinh, Bahna, Thái, Tày, Mường, Jrai, Nùng, Dao, Chăm, Ê đê, Xơ đăng, Hrê và
Co.
Tổng số dân theo đạo là 230 người, trong đó: Phật giáo là 104 người; tin
lành 03 người; Thiên chúa giáo 107 người, Cao đài 16 người. Các hộ đều thờ tại
gia, sống đoàn kết với nhau giúp nhau phát triển kinh tế.
4. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân
Thực hiện tốt công tác tiêm chủng thường xuyên cho trẻ dưới 01 tuổi là 124
cháu, tiêm phòng đủ liều cho phụ nữ có thai 96 chị; tiêm bạch hầu 9.295
người/9.992 đối tượng điều tra đạt 93%.Tiêm Văcxin phòng, chống Covid-19
1.071 lượt (tiêm mũi 1 là 337 người, tiêm mũi 2 với 734 người, đối tượng là cán
bộ, công chức, viên chức, Tổ truy vết, Tổ Covid-19 cộng đồng...)
Tổ chức truyền thông phòng chống sốt rét với 22 nhóm/571hộ/07 TDP với
1498 lượt người tham dự; Tổ chức triển khai chiến dịch phòng chống dịch bệnh
sốt xuất huyết được 01 đợt trên 2.531 hộ với tổng số 95 lượt người tham gia.
Tiếp tục triển khai công tác chăm sóc sức khỏe sinh sản, kế hoạch hóa gia
đình, tổng số trẻ sinh trong tháng 118 trẻ (nữ 57 trẻ); Số người sinh con thứ 3 trở
lên là 08 người, cán bộ đảng viên là 01 người ( Đinh Văn Vinh, Tổ trưởng TDP
Plei Nghe).
Trong 9 tháng có 28 người chết, trong đó nữ 09 trường hợp.
Triển khai các nhiệm vụ phòng, chống dịch trên địa bàn theo quy định.
5. Công tác phòng, chống Covid-19: Tăng cường chỉ đạo tuyên truyền, vận
động nhân dân để chủ động, tự giác thực hiện có hiệu quả biện pháp phòng chống
dịch Covid-19; tổ chức tuyên truyền cài đặt ứng dụng Bluezone(2.170 người cái
đặt) , Cài đặt sổ sức khỏe điện tử ( 24 cán bộ, công chức thị trấn) để thực hiện
cảnh báo người lây nhiễm Covid – 19, thực hiện đầy đủ các biện pháp phòng,
chống dịch theo khuyến cáo “5K”.
- Ban hành nhiều Công văn chỉ đạo triển khai công tác phòng, chống Covid19 theo hướng dẫn chỉ đạo của các cấp;
- Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chồng dịch Covid-19 thị trấn, Công khai số
điện thoại đường dây nóng...
- Duy trì 03 điểm kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên
địa bàn thị trấn Kông Chro (Tại cổng chào ngã ba xã Yang Trung; Tại cổng chào

đường Lê Lai; Tại và khu vực ngã tư Điện máy xanh của Chợ huyện); Đến nay đã
giải thể theo chỉ đạo của cấp trên.
- Thường xuyên kiểm tra, xử lý nghiêm các trường hợp không khai báo y tế,
đeo khẩu trang nơi công cộng, không thực hiện đúng các quy định về phòng,
chống dịch. Qua kiểm tra phát hiện, lập biên bản và ban hành 35 Quyết định xử
phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế đối với 33 người với tổng số tiền phạt
là 58.000.000 đồng (trong đó: 24 Quyết định vi phạm hành chính về hành vi
không đeo khẩu trang với số tiền 34.000.000 đồng và 09 Quyết định vi phạm hành
chính về hành vi khai báo y tế không trung thực với số tiền 18.000.000 đồng; 02
Quyết định, 3 trường hợp với số tiền là 6.000.00đồng về hành vi không chấp hành
Quy định về phòng, chống dịch); lập 05 biên bản vi phạm hành chính vi phạm
hành chính trong lĩnh vực Y tế vượt thẩm quyền chuyển UBND huyện ra Quyết
định xử lý theo thẩm quyền ( trong đó: 03 công dân Việt Nam với số tiền là
42.500.000 đồng và 02 người Quốc tịch Trung Quốc với số tiền 15.000.000 đồng)
hiện các trường hợp này đã nộp phạt theo đúng thời gan quy định.
Tổng số có 171 Quyết định áp dụng các biện pháp cách ly y tế tại nhà, nơi
lưu trú với tổng số 703 lượt người(Trong đó có : 126 quyết định cho người từ
vùng dịch về/280 người; 36 quyết định đối với F2 với tổng số 377 người; 05 quyết
định đối với F1 với tổng số 42 người; 03 quyết định đối với 04 F0 sau khi kết thúc
điều trị)
Từ tháng 1/2021 có tổng số 150 Quyết định công nhận hết thời gian cách ly y
tế tại nhà, nơi lưu trú với tổng số 674 người (Trong đó: 106 quyết định hết cách ly
cho người từ vùng dịch về/254 người; 37 quyết định hết cách ly đối với F2 với
tổng số 376 người; 5 quyết định hết cách ly đối với F1 với tổng số 42 người; 02
quyết định hết cách ly đối với 02 F0 sau khi kết thúc điều trị).
- Số người còn thời gian cách ly là 26 người;
- Khai báo Y tê đến ngày 06/9/2021 là 1.256 người.
- Tổng số mã QR trong công tác phòng, chống dịch Covid-19: 178 mã được
dán tại các cơ quan, đơn vị, BQL chợ và các TDP, các hộ kinh doanh…Tổng số
quét 375/117 mã thị trấn quản lý.
6. Công tác văn hoá, thông tin và thể thao
- Tổ chức Treo băng rôn, áp phích tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước
cũng như các sự kiện diễn ra tại địa phương
- Trong 9 tháng đầu năm phong trào văn hoá văn nghệ, thể dục thể thao trên
địa bàn luôn được quan tâm và được nhân dân tích cực tham gia. Tham gia giải
bóng chuyền Mừng Đảng, Mừng Xuân Tân Sửu 2021 huyện Kông Chro đạt giải
nhì. Xây dựng Kế hoạch tổ chức Đại hội TDTT thị trấn Kông Chro lần thứ VII
năm 2021 tuy nhiên chưa tổ chức được do đang tạm dừng các hoạt động văn hóa
văn nghệ thể dục thể thao để phòng, chống dịch Covid-19.
- Phối hợp với các ngành đoàn thể tổ chức tuyên truyền các chủ trương,
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tình hình phát triển kinh
tế - xã hội của thị trấn; Cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu
HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026; về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid19, Truyền thông An toàn thực phẩm; dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò;
Tuyên truyền cho các cơ sở kinh doanh cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ thực

hiện tốt công tác phòng, chống dịch theo quy định. Phối hợp với các ngành và cấp
trên tổ chức quản lý, kiểm tra các hoạt động dịch vụ văn hóa, bida, internet,
karaoke… Tổng số băng rôn tuyên truyền: 129 lƣợt; Tuyên truyền Loa di động:
218 giờ.
- Tiếp tục tuyên truyền về công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia
đình địa bàn thị trấn Kông Chro. Tuyên truyền cho nhân dân thực hiện tốt việc
xây dựng gia đình văn hoá, tổ dân phố văn hoá, đã triển khai đăng ký xây dựng
gia đình văn hoá năm 2021 là 2.253 hộ/7 tổ dân phố, đăng ký tổ dân phố văn hóa
năm 2021 là 06 TDP (TDP 1, 2, Plei Ktoh, Plei Dơng, Plei Hlektu, Plei Pyang).
7. Công tác tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền; cải cách hành chính
- Trong tháng, bộ phận một cửa điện tử liên thông thị trấn đã tiếp nhận 897
hồ sơ : Lĩnh vực đất đai 161 hồ sơ, trong đó: hồ sơ công nhận quyền sử dụng đất
lần đầu: 115 hồ sơ; hồ sơ xác nhận tiếp tục gia hạn QSDĐ: 36 hồ sơ; Hồ sơ cấp
đổi: 02 hồ sơ; Đăng ký tài sản trên đất: 03 hồ sơ; Cấp lại do bị mất trang và bổ
sung và mất GCNQSDĐ: 05 hồ sơ; 142 tháng đã giải quyết; 19 hồ sơ đang trong
thời gian xử lý). Lĩnh vực Tư pháp – Hộ tịch 699 hồ sơ; Lĩnh LĐTBXH: 23 hồ
sơ(trong đó: Lĩnh vực bảo trợ xã hội: 20 hồ sơ, lĩnh vực người có công: 03 hồ sơ);
Lĩnh vực Phòng chống thiên tai: 14 hồ sơ( Hỗ trợ khôi phục sản xuất vùng bị thiệt
hại do dịch bệnh); đã thực hiện trả kết quả 878 hồ sơ đúng hạn; 19 hồ sơ đang
trong thời gian xử lý.
- Thủ tục hành chính thường xuyên được rà soát, cập nhật kịp thời, góp
phần giải quyết nhu cầu của người dân, doanh nghiệp thúc đẩy môi trường kinh
doanh cho tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp.
- Tiếp tục duy trì việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn
ISO 9001:2015 đối với tất cả các thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một
cửa, cơ chế một cửa liên thông tại UBND thị trấn.
8. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư, tư pháp
- Công tác tiếp công dân: Duy trì thường xuyên chế độ trực tiếp công dân,
trong tháng, không có lượt tiếp công dân đến phản ánh tại Ban Tiếp công dân thị
trấn.
- Công tác giải quyết đơn thư: Trong tháng không tiếp nhận được đơn thư
khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh nào của công dân.
- Công tác tư pháp: Đăng ký khai sinh 134trường hợp (Trong đó: Đăng ký
quá hạn: 60 trường hợp; Đăng ký đúng hạn: 74 trường hợp), khai tử: 41 trường
hợp, đăng ký kết hôn: 46 trường hợp, đăng ký lại việc sinh: 80 trường hợp, xác
nhận tình trạng hôn nhân: 97 trường hợp; Chứng thực: 2.050 trường hợp (trong đó
chứng thực sao y bản chính: 1.749 trường hợp, Chứng thực Hợp đồng thế chấp
tài sản: 176 trường hợp, chứng thực hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất:
85 trường hợp; Chứng thực hợp đồng tặng cho QSD đất: 25 trường hợp; chứng
thực di chúc: 03 trường hợp; chứng thực văn bản tỏa thuận phân chia di sản: 10
trường hợp; Chứng thực văn bản từ chối nhận di sản: 02 trường hợp).
Tổ chức tuyên truyền 10 buổi với 210 lượt người tham dự.
Kịp thời phát hiện và ngăn chặn 07 vụ tảo hôn, Tính tới thời điểm hiện tại
trên địa bàn thị trấn chỉ xảy ra 01 vụ tổ chức tảo hôn, giảm vụ 11 vụ so với cùng
kỳ năm trước.

Ban hành 02 Quyết định về việc xử phạt VPHC trong lĩnh vực Hôn nhân và
gia đình(tảo hôn) với số tiền phạt là 6.000.000đồng
IV. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG – AN NINH
Tình hinh ANCT trên địa bàn luôn được giữ vững và ổn định;
1. Quân sự - Quốc phòng
1.1. Công tác trực:
Tham gia trực và phối hợp với Công an tuần tra kiểm soát là 09 đợt trực với
238 lượt dân quân tham gia trực.
Dân quân tham gia phục vụ trong khu cách ly tập trung của huyện là 06
đồng chí.
Tham gia trực chốt kiểm tra dịch Covid-19 là 02 đồng chí trong Ban CHQS
sự.
1.2. Công tác dân quân.
- Luân phiên dân quân: Cho ra 34 đồng chí, kết nạp mới 28 đồng chí. Tổng
số dân quân 131 đồng chí.
- Huấn luyện dân quân: Tổng quân số tham gia huấn luyện 72 đồng chí.
Thời gian huấn luyện: năm nhất 15 ngày; năm thứ 2 đến năm thứ 4 DQ cơ động,
binh chủng 12 ngày; DQ tại chỗ 07 ngày.
- Có 57 đồng chí dân quân đã tiêm Vắc xin phòng dịch bệnh Covid-19
(mũi 1 vào ngày 7/6/2021; mũi 2 vào ngày 04/9/2021). Mũi 1 quân số tham gia
tiêm đầy đủ đảm bảo an toàn; Mũi 2 chỉ tiêu giao tiêm là 57 đồng chí, tham gia
tiêm 54 đồng chí, vắng 03 đồng chí (là F0 đang điều trị).
Giao quân năm 2021 là 12 công dân (Quân sự 8 công dân, Công an 04
công dân) Đạt 100% kế hoạch giao.
Nhận quân hoàn thành nghĩa vụ: 07 đồng chí.
Đăng ký độ tuổi 17 là 62 nam công dân, cấp 62 giấy chứng nhận cho 62
nam công dân.
Xây dựng kế hoạch xét duyệt chính trị, xét duyệt thực lực và hướng dẫn các
tổ dân phố lập danh sách, tổ chức xét duyệt ở tổ dân phố cho nam công dân trong
độ tuổi SSNN.
Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về quy định về
phối hợp của DQTV và Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của chính
phủ về phối hợp của Bộ Công An và Bộ Quốc phòng.
2. Công an
Trong 9 tháng đầu năm tình hình ANCT, TTATXH trên địa bàn thị trấn
luôn được ổn định; không có sự việc phức tạp xảy ra
Tiếp nhận 02 tin báo, trong đó: 01 vụ trộm cắp tài sản và 01 vụ hiếp. Công
an huyện đang điều tra, xử lý theo thẩm quyền.
+ Tình hình ANTT: Xảy ra 14 vụ việc, gồm: 05 vụ trộm cắp tài sản, 03 vụ
đánh bạc, 05 vụ đánh nhau, 01 vụ cố ý gây thương tích. Công an thị trấn đã xử
phạt 11 vụ, 34 đối tượng với tổng số tiền 29.625.000 dồng( 04 vụ trộm cắp tài sản,
phạt cảnh cáo 03 đối tượng với tổng số tiền 13.875.000 đồng; 02 vụ, 10 đối tượng
đánh bạc với tổng số tiền phạt 15.000.000đồng, tịch thu 1.910.000 đồng sử dụng
để đánh bạc); đang củng cố hồ sơ xử lý 01 vụ, 01 đối tượng và chuyển Công an
huyện xử lý 01 vụ đánh bạc, 01 cố ý gây thương tích.

+ Đảm bảo trật tự an toàn giao thông: Tổ chức tuần tra đảm bảo TTATGT
trên địa bàn được 85 lượt, xử phạt 56 trường hợp với số tiền 16.290.000đồng.
+ Đăng ký, Quản lý cư trú:
- Thực hiện đảm bảo việc đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu[2]. Tổ chức kiểm
tra cư trú trên địa bàn được 04 lượt tại 01 hộ gia đình và 03 cơ sở khác; qua đó, xử
phạt 15 trường hợp không thực hiện đúng quy định về đăng ký tạm trú với số tiền
3.000.000 đòng, nhắc nhở 02 hộ. Thông qua công tác đăng ký cư trú, xử phạt 10
trường hợp không thực hiện đúng quy định về đăng ký thường trú, tạm trú với số
tiền 3.500.000 đồng.
+ Quản lý người đến cư trú làm dự án điện gió:
- Hiện tại trên địa bàn thị trấn có 90 người tạm trú, lưu trú tại 20 điểm để
làm dự án điện gió; Đã giải quyết khai báo tạm trú cho 12 nước ngoài đến làm
điện gió tại huyện. Nâng Tổng số người nước ngoài hiện khai báo tạm trú trên địa
bàn là 57 người( Trong đó: 01 Người Tây Ban Nha và 56 người Quốc tịch Trung
quốc)
- Phối hợp với công an huyện và liên đoàn liên ngành huyện kiểm tra cư trú
được 05 lượt tại 04 hộ gia đình và 01 cơ sở lưu trú; qua đó, phát hiện và xử phạt
05 trường hợp không thực hiện đúng quy định về đăng ký cư trú với số tiền
3.100.000 đồng.
+ Công tác khác:
- Tổ chức tuần tra đảm bảo ANTT trên địa bàn được121 buổi với khoảng
514 lượt người tham gia; Đồng thời phối hợp với Kiểm lâm địa bàn, BCH quân sự
thị trấn tổ chức tuần tra công tác quản lý bảo vệ rừng bát được 02 vụ vận chuyển
lâm sản trái phép, chuyển hạt kiểm lâm huyện xử lý theo quy định.
VI. ĐÁNH GIÁ CHUNG
1. Kết quả đạt đƣợc:
Dưới sự lãnh chỉ đạo tập trung của Đảng ủy, UBND thị trấn cùng với sự phối
hợp của UBMTTQ Việt Nam thị trấn và các ban, ngành, đoàn thể, sự nỗ lực phấn
đấu của tập thể cán bộ công chức, hỗ trợ nhiệt tình của ban quân dân chính ở các
tổ dân phố và cố gắng, đồng thuận của toàn thể nhân dân, việc triển khai thực hiện
kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đã có nhiều chuyển biến tích cực, các ngành,
lĩnh vực tiếp tục phát triển, công tác chăm lo đời sống vật chất và tinh thần cho
nhân dân được quan tâm thực hiện, tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã
hội được bảo đảm và giữ vững, thể hiện trên các mặt như sau:
- Phối hợp, tổ chức thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Công tác phòng, chống dịch bệnh luôn được quan tâm và đặt lên hàng đầu.

[2] Đăng ký thường trú: 14 hộ, 247 nhân khẩu ( trong đó: Nhập sinh; 143 khẩu; chuyển
đến 14 hộ, 104 nhân khẩu); chuyển đi 08 hộ, 100 nhân khẩu; xoá đăng ký thường trú 06 hộ, 117
nhân khẩu; điều chỉnh thay đổi trong sổ hộ khẩu: 425 trường hợp; tách khẩu 50 trường hợp; cấp
đổi sổ hộ khẩu 18 hộ; cấp lại sổ hộ khẩu 15 hộ; Thu hồi sổ hộ khẩu: 38 sổ; tách hộ:17 hộ;
Thông báo số định danh cá nhân: 97trường hợp; xác nhận cư trú: 08 trường hợp; thu thập phiếu
thông tin dân cư DC01: 138 phiếu; cập nhật, điều chỉnh thông tin dân cư DC02 745 phiếu; Tiếp
nhận thông báo lưu trú: 1.753 trường hợp; Đăng ký tạm trú 23hộ, 69 khẩu;

- Thường xuyên duy trì các hoạt động quản lý nhà nước trong lĩnh vực kinh
tế, đô thị, môi trường; đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi, đảm bảo an ninh trật
tự để các doanh nghiệp, hộ kinh doanh phát triển nhằm tăng thu ngân sách nhà
nước; Phối hợp với cơ quan chuyuên môn của huyện thường xuyên kiểm tra địa
bàn không để tình trạng xây dựng không phép, sai phép mà không phát hiện xử lý;
- Công tác tổ chức và chăm lo tết Nguyên đán năm 2021 cho các đối tượng
có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách; chăm lo đúng người, đúng đối tượng
tạo được sự đồng thuận và ủng hộ tích cực của các tổ chức và cá nhân, mạnh
thường quân đóng góp. Tổ chức tốt công tác thăm hỏi, chăm lo đời sống vật chất,
tinh thần các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công
với cách mạng, các gia đình có hoàn cảnh khó khăn, gia đình chính sách.
- Hoàn thành chỉ tiêu giao quân đạt 100% . Tình hình ANCT – TTATXH
được giữ vững và ổn định.
- Công tác cải cách hành chính được UBND thị trấn tập trung thực hiện và
đạt kết quả tốt; việc tiếp nhận và giải quyết các hồ sơ thủ tục hành chính như hộ
tịch, tư pháp, sao y chứng thực, xác nhận hồ sơ xin cấp giấy chứng nhận quyền sử
dụng đất,… đều thực hiện đúng theo quy trình.
- Toàn thể cán bộ công chức thể hiện tinh thần trách nhiệm, giải quyết công
việc đúng thẩm quyền, đúng luật, tiếp tục xây dựng tác phong, thái độ ân cần phục
vụ nhân dân. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn tranh chấp, phản ánh, kiến nghị
theo đúng thẩm quyền và quy định của pháp luật.
2. Khó khăn, tồn tại:
Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác lãnh, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ
phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh vẫn còn những khó
khăn, hạn chế:
- Tình hình sản xuất của nhân dân còn nhiều khó khăn, sản phẩm nông
nghiệp làm ra bán giá không ổn định trong khi giá vật tư nông nghiệp để đầu tư
sản xuất cao, thời tiết nắng hạn kéo dài gây ảnh hưởng đến tình hình sản xuất của
người dân.
- Trong thời gian qua do tình hình dịch bệnh Covid – 19 đã gây ảnh hưởng
không nhỏ đến tình hình sản xuất, kinh doanh của người dân trên địa bàn thị trấn.
- Vẫn còn tình trạng người dân vi phạm các quy định về phòng chống dịch.
- Chưa Tổ chức Đại hội TDTT thị trấn Kông Chro lần thứ VII năm 2021.
- Thủ tục, quy trình giải quyết chế độ chính sách còn nhiều khó khăn trong
việc hoàn thành hồ sơ giải quyết chính sách; một số trường hợp không đi lại được
mà nhờ người khác đi làm hộ nên tạo khó khăn trong việc khai hồ sơ. Giải quyết
hồ sơ chế độ cho những người được hưởng còn chậm, hướng dẫn cho nhân dân
thực hiện chưa tân tình, vẫn để xảy ra sai sót nên còn để nhân dân đi lại nhiều lần.
- Tình hình gây mất an ninh trật tự, nạn trộm cắp tài sản trong dân vẫn còn.
tình trạng thanh niên chạy xe lạng lách, đánh võng trên đường vẫn còn xảy ra và
có chiều hướng gia tăng; vi phạm an toàn giao thông xảy ra nhiều nhất là lứa tuổi
thanh niên.
- Công tác tham mưu của một số công chức chuyên môn còn chậm trong việc
xây dưng Kế hoạch, văn bản chỉ đạo...

- Công tác quản lý đô thị còn gặp nhiều khó khăn, tình trạng lấn chiếm vỉa hè
để kinh doanh buôn bán vẫn còn xảy ra.
B. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 3 THÁNG CUỐI NĂM
2021.
I LĨNH VỰC KINH TẾ
1. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền, vận động nhân dân gieo trồng đạt và vượt
kế hoạch; tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi,
đặc biệt là bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò và áp dụng các biện pháp để phòng
chống thiệt hại do chuột gây ra.
2. Chỉ đạo thực hiện tốt công tác thu trên địa bàn đúng quy định nhà nước
như: thu phí lệ phí và các nguồn thu khác theo quy định, chỉ đạo thu đạt chỉ tiêu
trên giao cũng như Nghị quyết của HĐND thị trấn đã đề ra.
3. Tăng cường công tác bảo vệ rừng, kiểm tra việc khai thác và vận chuyển
khoáng sản trái phép. Tăng cường công tác quản lý trật tự đô thị và trật tự an toàn
giao thông trên địa bàn thị trấn.
4. Tiếp tục triển khai thực hiện xây dựng làng kiểu mẫu nông thôn mới (TDP
Plei Hlektu) đến cuối năm 2021 đạt chuẩn Nông thôn mới theo quy định.
5. Chuẩn bị các phương án để phòng, chống thiên tai, giảm thiệt hại thấp nhất
về người và tài sản
II. LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
1. Thường xuyên tuyên truyền và áp dụng các biện pháp trong công tác
phòng, chống dịch bệnh Covid – 19, Nắm bắt kịp thời người từ địa phương khác
về địa bàn thị trấn; Tiếp tục nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe cho nhân dân.
2. Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chính sách an sinh xã hội, chăm lo cho
các gia đình chính sách, gia đình có công, hộ nghèo và người cao tuổi.
3. Chỉ đạo các trường thực hiện nghiêm túc việc đảm bảo thời gian, giờ giấc
làm việc, duy trì đảm bảo tốt sĩ số học sinh đặc biệt là đầu năm học mới và trước
tình hình dịch bệnh gây ra; thực hiện nghiêm quy định phòng, chống dịch Covid19 trong các nhà trường
4. Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động và đẩy mạnh cải cách hành chính;
đảm bảo kỷ luật, kỷ cương hành chính trong bộ máy quản lý nhà nước. Thực hiện
tốt công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị theo
quy định.
5. Phối hợp với Mặt trận tổ chức bầu cử Tổ trưởng TDP theo quy định.
III. LĨNH VỰC AN NINH – QUỐC PHÒNG
1. Ban Chỉ huy Quân sự thị trấn triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ quốc
phòng, quân sự địa phương. Phối hợp với Công An thị trấn tăng cường công tác
đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
2. Ban chỉ huy Quân sự và Công an thị trấn phối hợp thực hiện nghiêm túc
Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 của Chính phủ về quy định về phối
hợp của DQTV và Nghị định số 03/2019/NĐ-CP ngày 5/9/2019 của chính phủ về
phối hợp của Bộ Công An và Bộ Quốc phòng.
3. Công an thị trấn tăng cường quản lý người đến địa bàn lưu trú, đặc biệt là
người đến lưu trú và làm việc tại các dự án điện gió trên địa bàn.

Tiếp tục đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và tập trung
điều tra, làm rõ các vụ việc còn tồn đọng.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm
và phương hướng nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2021 của Uỷ ban nhân dân thị trấn
Kông Chro./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- Lãnh đạo Đảng uỷ;
- TTr. HĐND thị trấn;
- Lãnh đạo UBND TT;
- Phòng TC-KH huyện;
- Phòng NN&PTNT huyện;
- Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện
- Chi cục thống kê huyện;
- UBMTTQ, các đoàn thể (p/hợp);
- Cán bộ, công chức UBND TT (t/hiện);
- 07 TDP; 04 trường (t/hiện);
- Lưu VT.
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KT. CHỦ TỊCH
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