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Phát triển kinh tế - Xã hội năm 2022 trên địa bàn xã
Phần thứ nhất
ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN
KINH TÊ - XÃ HỘI NĂM 2021
I- THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC
1. Về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
- Về trồng trọt: Năm 2021, nhân dân đã gieo trồng được: 1.910,9/1.867,3 ha
đạt 102,3% KH. Trong đó: Vụ đông xuân 2020 - 2021, nhân dân đã gieo trồng
238,6/195 ha; Vụ mùa 2021 nhân dân đã gieo trồng được: 1672,3/1672,3 ha đạt 100
%.
- Chăn nuôi: Tổng đàn gia súc trên địa bàn: 2.641 con /3000 con đạt 88,03%
KH.
Công tác Phòng chống dịch bệnh trên gia súc: Năm 2021, xảy ra dịch bệnh
viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. Có 125 con bò/ tổng đàn 455 con/ 62 hộ gia đình
trên địa bàn có bò bị bệnh Viêm da nổi cục. Tổng số bò chết: 12 con/1435 kg. Đã tiêm
văcxin 1.905 liều/2.284 con trâu bò đạt 83,4%. Tình hình dịch bệnh hiện nay đã được
kiểm soát và công bố hết dịch. Đã tiêm xong vắccine lở mồm, long móng.
- Tình hình trồng cây phân tán: Công tác trồng rừng đạt và vượt kế hoạch, đã
cấp phát cây giống cho nhân dân trên địa bàn 4 làng cho 63 hộ với diện tích là 154,72
ha/60 ha trong quy hoạch đạt 257,86 % kế hoạch.
- Về lâm nghiệp: Ủy ban nhân dân xã thường xuyên chỉ đạo công tác quản lý
và bảo vệ rừng trên địa bàn xã. Trong năm 2021, Tổ liên ngành xã đã bắt giữ 04 vụ:
Trong đó 01 gỗ vắng chủ (gốc kate) nhóm 1 với tổng khối lượng là 800kg, 01 vụ khai
thác rừng trái phép với tổng khối lượng là 24,13 m 2; 01 vụ khai thác cây 12 cây ươi ;
01 vụ gỗ chủng loại Bằng lăng với tổng khối lượng là 0,155 m 3 (quy tròn 0,248m3 gỗ
tròn).
Đã tiến hành lập các thủ tục giao nộp lên cấp trên theo quy định. Bắt 04 đối
tượng đang có hành vi khai thác rừng trái pháp luật và chuyển hồ sơ lên Công an
huyện 02 đối tượng, chuyển Kiểm lâm huyện 01 đối tượng xử lý theo thẩm quyền của
xã 01 đối tượng.
- Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới: Năm 2021
đăng ký 02 tiêu chí 18 (Hệ thống chính trị và chuẩn tiếp cận pháp luật),19 (Quốc
phòng-anh ninh). Đạt 02 tiêu chí, đạt 100% kế hoạch.

Xây dựng làng Nông thôn mới: Đăng ký làng Nông thôn mới, Làng Blà đạt
16/19 tiêu chí, gồm các tiêu chí: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,18,19.
- Công tác thu chi tài chính: Tổng thu: 5.179.339.902 đồng đạt 100,3%.
Trong đó: Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên: 4.768.349.000 đồng đạt 100 %; Thu kết
dư năm 2021 chuyển sang: 270.422.033 đồng đạt 100%; Thu ngân sách địa phương:
140.568.869 đồng đạt 112,4 %. Tổng chi: 5.060.590.895 đồng đạt 97,7%
- Công tác địa chính: Tuyên truyền, vận động bảo vệ môi trường, sử dụng tiết
kiệm nguồn nước, vệ sinh môi trường nông thôn. Thường xuyên theo dõi tình hình sử
dụng đất trên địa bàn xã đối với đất nông, lâm nghiệp, phi nông nghiệp và đất ở với
Quy hoạch Nông thôn mới. Trong năm UBND xã đã hoàn thành 10 hồ sơ Cấp mới
giấy chứng nhận. Không xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép.
2. Về thực hiện nhiệm vụ giáo dục - đào tạo, văn hóa, xã hội
- Giáo dục và đào tào:
+ Cấp học Mầm Non: Giáo viên tổng số: 09 người. Trong đó: Cán bộ quản lý:
02 ; giáo viên: 06 ; nhân viên: 01. Tổng số học sinh là 148 cháu (dân tộc thiểu số: 146
cháu, Nữ: 72 cháu).
+ Cấp học TH và THCS: Cán bộ, Giáo viên, Nhân viên: có 25 đồng chí.(02 cán
bộ quản lỳ; 03 nhân viên; 20 giáo viên). Học sinh. Tổng số là: 378 em/16 lớp, nữ: 192
em; dân tộc: 373 em. Cấp 1 có 12 lớp 224 học sinh(110 nữ); cấp THCS 4 lớp 149 học
sinh (83 nữ)
+ Các trường đã tiến hành xong công tác tổng kết năm học 2020-2021 và bàn
giao học sinh về sinh hoạt hè tại địa phương. Thực hiện cấp phát nghiêm túc, đầy đủ
và đúng đối tượng chế độ chính sách cho học sinh.
- Y tế, Dân số - Kế hoạch hóa gia đình
+ Y tế: Thuốc cấp đủ cho người dân, thực hiện đầy đủ các chương trình y tế
Quốc gia, thường xuyên làm tốt công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Tổng lượt
khám chữa bệnh BHYT: 500 lượt bệnh nhân; trong đó: khám tại trạm: 500 lượt; khám
tại làng: 00 lượt.
Tình hình phòng, chống dịch Covid-19: Ủy ban nhân dân xã tăng cường công
tác tuyên truyền công tác phòng chống dịch covid-19 trên địa bàn xã. Xây dựng
phương án, kế hoạch phòng chống dịch, kiện toàn, ban hành quy chế làm việc, phân
công thành viên ban chỉ đạo, thành lập trung tâm chỉ huy, thành lập tổ hỗ trợ phát triển
sản xuất và lưu thông hàng hóa, kiện toàn tổ covid cộng đồng, thông báo đường dân
nóng....Lũy kế từ đầu năm đến nay trên địa bàn xã không xảy ra ca bệnh nào. Lũy kế
đến nay : 18 trường hợp cách ly tại nhà, đã hoàn thành xong thời gian cách ly theo quy
định. (Trong đó có 9 trường hợp đi từ vùng dịch về). Khai báo y tế :150 trường hợp;
Tăng cường tuyên truyền cho người dân. Thực hiện công tác tiêm vacxin tại trạm y tế.

Công tác tiêm vắc xin Covid-19: 1296/1318 mũi 1 cho các đối tượng trên 18 tuổi
đạt 98,33%, mũi 2 là 812/1318 đạt 61,6%. Tiếp tục thực hiện công tác tiêm chủng trả
mũi 2 và tiêm vac xin cho trẻ từ 12-17 tuổi được 186 liều, tiếp tục triển khai tiêm
vacxin theo kế hoạch.
+ Công tác Dân số - KHHGĐ: Toàn xã có: 485 hộ/ 2380 khẩu. Trong năm sinh
68 trẻ, sinh con thứ 3 là 09 trường hợp. Trong năm tử vong 16 trường hợp. Tỷ lệ tăng
dân số tự nhiên 2,23%. Tăng 159% so với kế hoạch.
- Văn hóa thông tin: Công tác thông tin tuyên truyền: Công chức văn hoá
thông tin xã phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền giáo dục vận động các
tầng lớp nhân dân về đường lối chủ trương chính sách của Đảng và pháp luật của nhà
nước. Tăng cường hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước của địa phương. Phối
kết hợp với Mặt trận tổ chức tuyên truyền về phát triển kinh tế văn hóa xã hội tại 4
thôn làng chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương. Xây dựng
hương ước, quy ước, xây dựng làng văn hoá, gia đình văn hoá gắn với triển khai
tuyền truyền xây dựng chương trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới;
tuyên truyền tảo hôn. Được 27 buổi với hơn 1700 lượt nghe. Trong năm xảy ra 04
trường hợp tảo hôn, UBND xã đã xử lý theo quy định.
Công tác xây dựng gia đình văn hoá, làng văn hoá: Vận động đăng ký xây
dựng gia đình văn hóa mới là 37 hộ/80 hộ đạt 46,25% kế hoạch và vận động các hộ
gia đình văn hóa đã được công nhận năm 2020 để các hộ đăng ký lại được 290 hộ,
hoàn thiện hồ sơ đề nghị duy trì 03 làng văn hóa trên địa bàn ( Krắc, Kte-kchăng, Blà).
Công tác tổ chức lễ hội, các văn hoá văn nghệ - Thể dục thể thao: Tổ chức
thành công thao tại đại hội thể dục thể thao xã Đăk Sông lần thứ VI năm 2021. Tham
gia thi đấu các môn tại Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ VII năm 2021. Các lĩnh
vực văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao được quan tâm, bản sắc dân tộc được giữ gìn
và bảo tồn, lễ hội kông chiêng, múa xoang, được duy trì trên tất cả các làng, nghi thức
lễ hội được giữ gìn và phát triển.
- Công tác chính sách xã hội:
Chi trả trợ cấp cho các đối tượng chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo
đầy đủ, kịp thời, đúng đối tượng. Gia hạn 1893 thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng là
người dân tộc thiểu số, 80 thẻ người kinh sinh sống tại vùng đặc biệt khó khăn, 37 thẻ
người có công giúp đỡ cách mạng và 8 thẻ đối tượng bảo trợ xã hội đảm bảo cho các
hộ dân có thẻ đi khám bệnh trong lúc ốm đau. Cấp mất 156 thẻ BHYT, Sửa và bổ
sung thông tin cho 246 thẻ, cấp mới 19 thẻ.
Hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung
bình năm 2021 và giai đoạn 2022-2025. Hộ nghèo năm 2021 giảm 10,03%, vượt
143,3% so với kế hoạch đề ra

3. Về củng cố quốc phòng, an ninh, bảo đảm trật tự an toàn xã hội, công
tác nội chính.
- An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội:
Về an ninh chính trị: Ổn định, trên địa bàn xã xảy ra 02 vụ tự tử tại làng Kliết –
H’ôn.
Về trật tự an toàn xã hội: Số vụ vi phạm hành chính: 05 vụ; 06 đối tượng. Số
vụ phạm pháp hình sự: 02 vụ; 05 đối tượng.
Công tác phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ: Phát động phong trào
toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc 10 buổi tại 04 làng với khoảng 610 người tham gia;
03 buổi bằng hình thức loa di động tại 04 làng.
Công tác tuần tra kiểm soát và xử lý vi phạm giao thông: Xảy ra 01 vụ tai nạn
giao thông giữa 02 xe mô tô tại làng Blà; tuần tra đảm bảo TT ATGT 48 buổi, xử phạt
28 trường hợp vi phạm giao thông với tổng số tiền là 7.000.000đ
- Quân sự địa phương:
Làm tốt công tác trực sẵn sàng chiến đấu, trực cơ quan vào các ngày làm việc
bình thường. Phân công lực lượng dân quân xã trực trong lễ, Tết đảm bảo. Tổ chức lễ
đưa tiễn thanh niên lên đường nhập ngũ với 03 đồng chí (trong đó 03 chính thức) đạt
100% chỉ tiêu cấp trên giao. Hoàn thành công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm
2022, quân số trúng khám tuyển là 05/03 công dân, đạt 167% kế hoạch.
Tổ chức thành công công tác diễn tập năm 2021 theo kế hoạch, xếp loại khá.
Phối hợp tổ chức xét duyệt chính trị, thực lực cho 105 thanh niên trong đội tuổi sẵn
sàng nhập ngũ năm 2022 đúng quy định. Thăm và tặng quà cho các gia đình có công
dân lên đường nhập ngũ năm 2021, tổng cộng 03 suất quà, với số tiền 500.000đ/ suất.
- Công tác tư pháp: Trong năm đã tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục
pháp luật được 31 buổi với hơn 1860 lượt người dân tham gia. Đăng ký hộ tịch 252
trường hợp, trong đó: Khai sinh 50 trường hợp. Đăng kí lại việc sinh 158 trường hợp.
Đăng kí khai tử 13 trường hợp. Đăng kí kết hôn: 18 trường hợp. Cấp giấy xác nhận
tình trạng hôn nhân: 11 trường hợp. Công tác chứng thực được 404 trường hợp ( sao y
bản chính 394 trường hợp, hợp đồng giao dịch 10 trường hợp).
- Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo: Duy trì thường xuyên
chế độ trực, tiếp công dân định kỳ hàng tuần, hàng tháng. Trong năm 2021, UBND xã
đã tiếp nhận 02 đơn tố cáo, tố giác. Đến nay, đã xử lý 02/02 đơn đạt 100% .
- Công tác Nội vụ: Thực hiện đúng quy định, kịp thời công tác quản lý biên
chế và cơ chế tự chủ: Tổ chức thành công Đại hội HCTĐ khóa VIII nhiệm kỳ 2021 –
2026.
Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 đã diễn ra thành công tốt đẹp, bảo đảm dân chủ, bình đẳng, đúng
pháp luật, an toàn, tiết kiệm và thực sự là ngày hội của toàn dân.

Chuyển đổi vị trí công tác của các đồng chí công chức xã theo quy định và đăng
ký nhu cầu tuyển dụng 01 công chức địa chính-xây dựng (phụ trách NN & PTNT).
Cử 01 đồng chí học lớp Trung cấp lý luận hành chính năm 2021.
II. Nhận xét, đánh giá chung
Nhìn chung, trong năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh
trên địa bàn xã cơ bản ổn định. Thực hiện nghiêm sự chỉ đạo của UBND huyện, quy
chế làm việc của Uỷ ban nhân dân xã và quy chế phối hợp giữa Mặt trận và khối đoàn
thể, giữ vững mối quan hệ mối quan hệ với Đảng uỷ xã, Thường trực Hội đồng nhân
dân xã. Lãnh đạo UBND xã thường xuyên tăng cường công tác kiểm tra, tình hình
thực hiện các chủ trương và kế hoạch phát triển kinh tế xã hội đối với các thôn làng,
quan tâm đến công tác thực hiện các chương trình hỗ trợ cho người đồng bào dân tộc
thiểu số, người dân tộc thiểu số nghèo. Diện tích gieo trồng đạt kế hoạch đề ra, cơ cấu
cây trồng vật nuôi có chuyển biến. Một số loại cây trồng có giá trị kinh tế cao nhân
dân đưa vào gieo trồng tăng so với cùng kỳ như mì cao sản, cây hằng năm khác, mía...
Đời sống nhân dân ổn định; công tác tiếp dân, giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo
của công dân được thực hiện theo đúng quy định. Công tác chăm sóc sức khỏe cho
nhân dân và công tác giáo dục được quan tâm hơn. Tổ chức và thực hiện tốt các
chương trình mục tiêu quốc gia. Tình hình an ninh chính trị được giữ vững, trật tự an
toàn xã hội được đảm bảo.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được vẫn còn một số hạn chế, đó là do
ảnh hưởng của đại dịch Covid 19 và xảy ra dịch bệnh trên câu trồng, vật nuôi nên đã
tác động không nhỏ tới đời sống của nhân dân . Tỉ lệ hộ nghèo tuy có giảm nhưng
đang còn ở mức cao. Đang còn xảy ra tệ nạn tự tử và vi phạm pháp luật hình sự.
Phần thứ hai
XÂY DỰNG KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI NĂM 2022
I. MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU KINH TẾ - XÃ HỘI CHỦ YẾU
1. Mục tiêu tổng quát
Tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ, chương trình trọng điểm
của kế hoạch kinh tế - xã hội năm 2022. Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng đã đề ra trên
cơ sở nâng cao năng xuất, chất lượng, hiệu quả của nền kinh tế; tập trung nguồn lực
để thực hiện nhiệm vụ trọng tâm: phát triển nông nghiệp, xây dựng Nông thôn mới;
đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, phấn đấu giảm nghèo bền vững; đảm bảo an sinh
xã hội, cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; giữ vững an ninh chính
trị và trật tự an toàn xã hội trong mọi tình huống.
2. Chỉ tiêu kinh tế - xã hội tiêu chủ yếu năm 2022
* Chỉ tiêu kinh tế:
+ Tổng diện tích gieo trồng 1.898,7ha.

+ Tổng đàn gia súc 2.641 con.
+ Thu ngân sách trên địa bàn xã: 88.500.000 đồng.
+ Thu nhập bình quân đầu người đạt 23 triệu đồng vào năm 2022.
+ Tiêu chí Nông thôn mới: Trong năm đạt trên 01 tiêu chí.
* Chỉ tiêu về văn hoá – xã hội:
+ Tỷ lệ người dân tham gia BHYT: 100 %.
+ Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 1,5 %.
+ Duy trì tỷ lệ trẻ em 5 tuổi đi học mẫu giáo đạt 100 %.
+ Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng từ 30 % xuống còn 28 %.
+ Giảm tỷ lệ hộ nghèo trên 5%.
+ Tỷ lệ học sinh chuyên cần trên địa bàn xã: 98 %.
+ Tỷ lệ hộ gia đình sử dụng nước hợp vệ sinh: 90 %.
+ Tỷ lệ hộ dùng điện: 100%
+ Tỷ lệ che phủ của rừng (tính cả diện tích cây keo): trên 50 %.
II. Giải pháp thực hiện
1. Lĩnh vực kinh tế
- Thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới.
- Tăng cường công tác khuyến nông, lâm và công tác thông tin, quảng bá
chuyển giao công nghệ mới, tiên tiến vào sản xuất nhằm nâng cao năng xuất, chất
lượng và hiệu quả; công tác quản lý giống cây trồng, vật nuôi; công tác quản lý, bảo
vệ rừng và phòng chống thiên tai lụt bão năm 2022. Theo dõi nắm chắc tình hình dịch
bệnh trên gia súc và chủ động triển khai kịp thời công tác phòng, chống dịch bệnh đối
với cây trồng, vật nuôi.
- Tăng cường quản lý đất đai, công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá chất lượng
các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã.
- Rà soát từng khoản thu để triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp khai
thác tối đa nguồn thu, đảm bảo hoàn thành và vượt dự toán thu ngân sách nhà nước
năm 2022. Đảm bảo cân đối ngân sách, nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà
nước.
2. Về văn hóa - xã hội
- Các trường học trên địa bàn xã thực hiện đúng kế hoạch năm 2021 – 2022, tập
trung, tăng cường kiểm tra việc duy trì sỹ số học sinh, nâng cao chất lượng dạy và học
tại các trường. Tiếp tục triển khai và thực hiện tốt phong trào “Tiếng kẻng học bài ban
đêm” ở trường TH & THCS Cao Bá Quát. Duy trì tốt kết quả, nâng cao chất lượng
phổ cập giáo dục và chống mù chữ. Duy trì và thực hiện tốt việc thí điểm học bán trú
ở Trường mầm non Hòa Bình. Quản lý, sử dụng có hiệu quả cơ sở vật chất, trường
lớp, trang thiết bị dạy và học. Thực hiện kịp thời các chế độ chính sách hỗ trợ học
sinh.
- Triển khai cụ thể kế hoạch thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững, triển
khai các giải pháp nhằm làm chuyển biến nhận thức trong giảm nghèo, khơi dậy ý chí
chủ động, vươn lên thoát nghèo bền vững. Thực hiện đồng bộ các chính sách an sinh
xã hội, bảo vệ chăm sóc trẻ em, phòng chống tệ nạn xã hội.

- Trạm Y tế xã chủ động giám sát dịch lễ, không để dịch bệnh xảy ra, tiếp tục
triển khai quyết liệt các giải pháp phòng chống bệnh sốt xuất huyết, bệnh dại, virut
Zika. 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 y tế cho người nghèo; đẩy mạnh công tác kiểm tra vệ
sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn xã
- Tăng cường thực hiện xã hội hóa, đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao. Thực
hiện tốt công tác tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị, các ngày lễ lớn của đất nước,
của tỉnh, của huyện.
3. Công tác xây dựng Nông thôn mới: Phát huy kết quả đã đạt được trong
những năm trước, trong năm 2022 xã tập trung mọi nguồn lực tiếp tục phát triển các
tiêu chí đã đạt được, đồng thời phấn đấu đăng ký đạt thêm 01 tiêu chí đó là: tiêu chí số
6: Cơ sở vật chất văn hóa. Nâng tổng số tiêu chí đạt được đến cuối năm 2022 là 14/19
tiêu chí.
4. Về lĩnh vực nội chính:
- Công tác an ninh chính trị: Tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp giữ
vững ổn định tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ;Chỉ đạo
lực lượng công an tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, đấu tranh phòng, chống tội
phạm trên địa bàn Tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành các qui định về an
toàn giao thông. Tăng cường công tác kiểm tra tạm trú tạm vắng trên địa bàn. Duy trì
chế độ trực cơ quan bảo đảm an ninh trật tự địa phương. Nhanh chóng giải quyết các
vụ việc xảy ra kịp thời.
- Công tác quân sự địa phương: Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quốc
phòng, quân sự địa phương năm 2022; Duy trì chế độ làm việc theo quy định, triển
khai một số nhiệm vụ do Chủ tịch UBND xã giao. Thường xuyên tổ chức lực lượng
dân quân cùng kết hợp với lực lượng công an bám nắm địa bàn tuần tra truy quét kiểm
tra kiểm soát để giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn xã theo Nghị định 02/2020/NĐ-CP
và nghị định 03/2019/NĐ-CP. Củng cố lực lượng công an, dân quân tự vệ, thường
xuyên trực sẵn sàng chiến đấu, tổ chức kiểm tra, truy quét rừng vùng ráp ranh và hoàn
thành kế hoạch huấn luyện và chỉ tiêu tuyển quân năm 2022. Phối hợp với Mặt trận
Tổ quốc và các đoàn thể tuyên truyền giáo dục, đấu tranh ngăn chặn các tệ nạn xã hội,
giảm thiểu tai nạn giao thông, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính trên tất cả các lĩnh vực;
thường xuyên quan tâm chấn chỉnh thái độ tác phong của cán bộ, công chức trong việc
tiếp công dân tránh gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức. Thực hiện nghiêm việc công
khai quy chế, quy trình và các thủ tục hành chính tại cơ quan để nhân dân biết và giám
sát.
- Triển khai có hiệu quả hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tập
trung của xã đánh giá mức độ hài lòng của tổ chức và người dân đối với thái độ phục

vụ, kết quả xử lý công việc của cán bộ, công chức. Thực hiện cải cách hành chính về
Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015.
- Giải quyết kịp thời các vụ việc an ninh nông thôn, khiếu kiện, khiếu nại, tranh
chấp trong nhân dân, tăng cường công tác hòa giải cơ cơ sở.
- Phối hợp với Thường trực HĐND, UBMTTQVN xã chuẩn bị nội dung,
chương trình kỳ họp của HĐND xã theo Luật định.
Trên đây là Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 của xã Đăk Song./.
Nơi nhận:
- UBND huyện;
- TTĐU-TTHĐND xã;
- Lưu VT-UB.
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