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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tháng 11
và chương trình công tác Tháng 12 năm 2020
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11

1. Trên lĩnh vực kinh tế
1.1 Sản xuất nông nghiệp:
a, Trồng trọt:
- Diện tích gieo trồng: Trong tháng, nhân dân tập trung gieo trồng vụ Đông
xuân năm 2020-2021, được 90 ha cây trồng các loại, trong đó: Đậu các loại 40 ha,
ngô lai 45ha, mỳ cao sản 05ha.
- Thu hoạch cây trồng vụ mùa: tập trung vận động nhân dân tranh thủ thời tiết
khô ráo thu hoạch cây trồng; bắp lai và mì cao sản tới nay đã thu được 340/611ha,
đạt 56% diện tích, trong đó: bắp lai 258/363ha, đạt 71% diện tích, năng suất bình
quân đạt 50tạ/ha; mì cao sản 82/248ha, đạt 33% diện tích, năng suất 200 tạ/ha.
b, Về chăn nuôi:
- Công tác phòng chống dịch bệnh vật nuôi: triển khai tháng tổng vệ sinh, tiêu
độc khử trùng đợt 3 năm 2020; 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.
- Đàn gia súc: tổng đàn 1.622 con, đạt 84,8% kế hoạch, trong đó: đàn bò 786
con (bò lai 290 con, chiếm 37% tổng đàn bò so với 35% theo kế hoạch); đàn trâu 12
con, đạt 84,6% kế hoạch; đàn heo 480 con, đạt 63,7% kế hoạch; đàn dê 336 con, đạt
92,3% kế hoạch.
1.2. Tình hình thực hiện các tiêu chí NTM:
Tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ thực hiện các tiêu chí NTM đăng ký năm
2020 (tiêu chí số 9- nhà ở và tiêu chí số 13-tổ chức sản xuất thay thế cho tiêu chí 18hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật):
- Về tiêu chí số 9: đã hoàn thành và lập hồ sơ đề nghị huyện công nhận theo
quy định.
- Về tiêu chí 13: tiếp tục chỉ đạo chuẩn bị các điều kiện và đã hoàn thành hồ sơ
để đề nghị thành lập hợp tác xã.
1.3. Công tác phòng chống thiên tai:
Theo sự chỉ đạo của UBND huyện, BCH PCTT huyện, xã đã triển khai các hoạt
động ứng phó với ảnh hưởng của các cơn Bão số 9, 10, 11, 12 kịp thời. Trong đó

2
chú trọng vào thực hiện các phương án đã xây dựng, chuẩn bị đủ các điều kiện về
nhân lực, vật lực, phân công lực lượng ứng trực 24/24 giờ tại trụ sở và các khu vực
xung yếu có khả năng ngập lụt, chia cắt, sạt lở để chỉ đạo ứng phó kịp thời với mưa
bão; đồng thời tuyên tuyền, vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống
mưa bão. Qua rà soát, xã không có thiệt hại về người và tài sản của nhân dân do ảnh
hưởng của các cơn bão số 9, 10, 11, 12 vừa qua.
Tuy nhiên, đã có một số thiệt hại về giao thông, công trình nước tự chảy và hoa
màu của nhân dân, cụ thể:
- Về giao thông:
+ Tuyến đường liên xã Đăk Tơ Pang đi Kông Yang: sạt lở 07 điểm nhỏ (ảnh
hưởng của Bão số 9) - huyện hỗ trợ phương tiện xã đã bố trí lực lượng khắc phục
xong; sạt lở 01 điểm lớn (do ảnh hưởng của Bão số 11) - xã không đủ khả năng khắc
phục đã báo cáo và được huyện quan tâm chỉ đạo khắc phục tạm thời bảo đảm lưu
thông đi lại.
+ Tuyến đường từ UBND xã về huyện có 03 điểm sạt lở nhỏ, ngã đổ 02 cây
rừng, BCH PCTT&TKCN xã đã bố trí lực lượng đã khắc phục xong (ảnh hưởng của
Bão số 9); 03 điểm ở làng Đăk Hway cát tràn xuống đường, 02 điểm sạt lở tới mặt
đường khối lượng lớn (do ảnh hưởng của Bão số 11) - xã không đủ khả năng khắc
phục đã báo cáo về huyện đề nghị hỗ trợ khắc phục.
- Về nước tự chảy: cả 2 công trình đều bị mất nước sinh hoạt (do ảnh hưởng
của Bão số 9) - xã đã tự khắc phục được công trình làng Đăk Hway; công trình làng
Brăng + Kông tiếp tục chỉ đạo kiểm tra ngay sau khi mưa bão giảm.
- Về tài sản giáo dục: sạt lở sân trường Mầm non Hoạ Mi, đã chỉ đạo dân quân
thanh niên xã kết hợp nhà trường cùng phụ huynh học sinh san lấp đất và đá tại điểm
sạt lở. Tuy nhiên, do ảnh hưởng của Bão số 11, đã tiếp tục sạt lở với khối lượng sạt
lở lớn nên việc khắc phục nên cần sự hỗ trợ của huyện.
- Về hoa màu của nhân dân: Qua thống kê diện tích bị thiệt hại thống kê được
là: 80, 8 ha; chủ yếu là lúa bị ngã, mức độ thiệt hại là 10-20% - xã đã vận động người
dân khắc phục.
1.4. Công tác địa chính - xây dựng:
a) Công tác quản lý đất đai: trong tháng đã hoàn thiện 01 hồ sơ cấp GCNQSD
đất cho 01 hộ.
b) Công tác xây dựng công trình: tiến độ giải ngân 07 hạng mục công trình đầu
tư xây dựng và sửa chữa năm 2020, tổng kế hoạch vốn 9,05 tỷ đồng, đã giải ngân
được 7,37 tỷ đồng, đạt 81,52% kế hoạch, trong đó:
- Chương trình Nông thôn mới kế hoạch vốn 4,73 tỷ đồng, đã giải ngân được
3,80 tỷ đồng, đạt 80,50% kế hoạch, gồm 02 công trình: đường nội đồng làng Đăk
Hway (làng Bong), kế hoạch vốn 2,88 tỷ đồng, giải ngân được 1,97 tỷ đồng, đạt
68,61% kế hoạch; làm nhà học bộ môn, thư viện, thiết bị và các hạng mục khác
trường TH-THCS Lê Lợi, kế hoạch vốn 1,85 tỷ đồng, giải ngân được 1,83 tỷ đồng,
đạt 98,96% kế hoạch (tiến độ thực hiện đạt 100% đang tiến hành thủ tục giải ngân);
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- Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững tổng kế hoạch vốn 4,32 tỷ đồng,
đã giải ngân được 3,57 tỷ đồng, đạt 79,06% kế hoạch, trong đó:
+ Chương trình 135: 03 công trình, kế hoạch vốn 1,42 tỷ đồng, giải ngân được
0,72 tỷ đồng, đạt 50,42% kế hoạch, trong đó: công trình đường nội đồng làng Đăk
Hway, kế hoạch vốn 0,97 tỷ đồng, giải ngân được 0,47 tỷ đồng, đạt 48,87% kế hoạch;
sửa chữa Đường nội làng Kpiêu Kông, kế hoạch vốn 0,25 tỷ đồng, giải ngân được
0,12 tỷ đồng, đạt 48,77% kế hoạch; sửa chữa Đường nội làng Đăk Hway, kế hoạch
vốn 0,20 tỷ đồng, giải ngân được 0,12 tỷ đồng, đạt 60% kế hoạch.
+ Chương trình 30a, kế hoạch vốn 2,9 tỷ đồng, đã giải ngân được 2,78 tỷ đồng,
đạt 95,94% kế hoạch, gồm 02 công trình: nâng cấp, mở rộng Trạm y tế, kế hoạch
vốn 1,6 tỷ đồng, giải ngân được 1,5 tỷ đồng, đạt 93,97% kế hoạch; sửa chữa các
công trình nước sinh hoạt tự chảy, kinh phí 1,3 tỷ đồng, giải ngân được 1,28 tỷ đồng,
đạt 98,36% kế hoạch.
1.5. Công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng:
- Chỉ đạo Tổ liên ngành tăng cường tổ chức tuần tra, trực QLBV rừng, ngăn
chặn các hành vi phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép nhất là ở các khu
vực giáp ranh; đồng thời xây dựng Kế hoạch PCCCR mùa khô năm 2020-2021.
Trong tháng không phát hiện trường hợp vi phạm.
- Công tác thu hồi đất trồng rừng: Trong tháng, tập trung tuyên truyền vận động
các hộ đã trồng rừng chăm sóc bảo vệ rừng trồng và tiến hành trồng dặm đối với
diện tích bị chuột cắn phá.
1.6. Công tác thu, chi ngân sách xã:
Thu ngân sách xã tính tới ngày 09/11/2020 là 51,04 triệu đồng, đạt 127,6% chỉ
tiêu huyện giao, trong đó: phạt giao thông 3,0 triệu đồng, thu khác và phạt khác
20,75 triệu đồng, thu phí và lệ phí 1,84 triệu đồng, phí môn bài 3,0 triệu đồng, thuế
thu nhập từ hoạt động SXKD 1,92 triệu đồng, thuế GTGT 19,47 triệu đồng, thuế thu
nhập cá nhân 1,01 triệu đồng, tiền chậm nộp thuế 0,06 triệu đồng.
2. Công tác văn hóa - xã hội
2.1. Công tác giáo dục:
Trong tháng, theo sự chỉ đạo của ngành giáo dục và thực tế mưa bão ở địa
phương, các trường đã cho học sinh nghỉ học 04 buổi để phòng tránh mưu bão. Tỉ lệ
học sinh đi học chuyên cần trong tháng đạt 97% (bằng tháng trước).
Toàn xã có 439 học sinh/20 lớp, trong đó: Tiểu học 208 học sinh/10 lớp, giảm;
Trung học cơ sở 121 học sinh/04 lớp; Mầm non 109 cháu/06 lớp. Tổng số cán bộ,
giáo viên, nhân viên các trường 32 người, tăng 01 người, 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
- Công tác phòng chống dịch bệnh: Tiếp tục thực hiện công tác phòng chống
dịch bệnh COVID-19, bệnh bạch hầu, bệnh sốt xuất huyết... Tập trung triển khai Kế
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hoạch triển khai Chiến dịch vệ sinh môi trường - diệt lăng quăng/bọ gậy phòng chống
dịch bệnh trên địa bàn xã.
- 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. Thực hiện tốt các chương trình y tế quốc gia cơ sở. Tổng
số lượt bệnh nhân khám và điều trị: 238 lượt (khám chữa bệnh có thẻ BHYT là 38
lượt), trong đó: Khám và điều trị tại Trạm 38 lượt, tại làng 200 lượt.
- Thực hiên tốt chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh sản - Kế hoạch hóa gia đình.
Sinh trong tháng 04 trường hợp.
2.3. Văn hóa - Thông tin:
- Về thông tin tuyên truyền: Trong tháng, tập trung chỉ đạo thông tin tuyên
truyền về diễn biến của mưa bão và vận động nhân dân triển khác các biện pháp
phòng chống mua bão. Trong tháng đã xây dựng được 05 băng rôn tuyên truyền,
trong đó: 03 băng rôn tuyên truyền ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, 02 băng rôn
tuyên truyền về bình đẳng giới.
- Về văn hóa - thể thao: chỉ đạo triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức các hoạt
động tuyên truyền, vui chơi, giải trí trước, trong và sau tết Nguyên Đán Tân Sửu
2021 của huyện; kế hoạch tổ chức Đại hội thể dục thể thao cấp cơ sở và tiến tới Đại
hội thể dục thể thao huyện Kông chro lần thứ VII năm 2021.
2.4. Công tác LĐTBXH:
- 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 80,658
triệu đồng, trong đó: 35 đối tượng chính sách, số tiền 74,448 triệu đồng; 16 đối tượng
BTXH số tiền 6,21 triệu đồng.
- Chính sách bảo hiểm y tế: cấp lại 18 thẻ (mất)
- Hoạt động từ thiện: Trong tháng, xã phối hợp tổ chức 01 đợt tặng quà từ thiện,
tặng 160 suất quà cho 160 hộ, mỗi suất trị giá 140.000 đồng.
- Về triển khai điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2020: Trong tháng triển
khai công tác tổng điều tra, rà soát hộ nghèo phục vụ cho an sinh xã hội năm 2021.
Kết quả sơ bộ: tổng số hộ toàn xã là 372 hộ, trong đó: hộ nghèo 123 hộ, chiếm
33,06% (giảm 10,81% so với đầu năm); cận nghèo 27 hộ, chiếm 6,99% (giảm so với
đầu năm 0,37%).
2.5. Công tác dân tộc:
- Về thực hiện chương trình 135: trong tháng, xã đã phối hợp tổ chức xong 01
lớp tập huấn về nâng cao năng lực cho cộng đồng thuộc chương trình 135 năm 2020
cho 30 người cán bộ thôn và người dân.
- Về việc thực hiện hỗ trợ nước sinh hoạt theo Quyết định 2085: xã đã tiếp nhận
và cấp phát 10 bồn chứa nước cho 10 hộ được hỗ trợ do thiếu nước sinh hoạt năm
2020
3. Công tác nội chính
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3.1. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương:
- Tập trung nắm tình hình 19 thanh niên (trong đó khám tuyển QS 18 thanh
niên, CA 01 thanh niên) đủ điều kiện khám tuyển và chuẩn bị tốt cho triển khai kế
hoạch khám sức khỏe nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ tham gia công an nhân dân năm
2021 của UBND huyện.
- Trong tháng xã đã phối hợp tổ chức xong Hội nghị tổng kết công tác thi đua
khen thưởng và phong trào thi đua quyết thắng năm 2020.
3.2. An ninh trật tự:
- Về đảm bảo an ninh trật tự: trong tháng, lực lượng Công an xã thực hiện tốt
công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn xã và tập trung lực lượng tham gia phối
hợp thực hiện công tác phòng chống mưa bão trên địa bàn. Ngoài ra lực lượng còn
tổ chức đảm bảo an ninh trật tự an toàn tuyệt đối trong thời gian xã phối hợp tổ chức
01 đợt từ thiện tại xã. Trong tháng, không tiếp nhận tin báo tố giác tội phạm; không
phát sinh vụ việc về ANTT.
- Công tác quản lý cư trú: giải quyết 03 hồ sơ về nhân khẩu, hộ khẩu, trong đó:
chuyển khẩu 02 trường hợp, nhập sinh 01 trường hợp.
3.3. Công tác cải cách hành chính:
- Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận Một cửa: Trong tháng, (từ
ngày 06/10/2020 đến ngày 02/11/2020), tiếp nhận và giải quyết xong 08 hồ sơ
(không có hồ sơ trễ hạn), trong đó: lĩnh vực Hộ tịch 06 hồ sơ (khai sinh 02 hồ sơ,
cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 01 hồ sơ, cấp bản sao từ sổ gốc 03 hồ sơ);
lĩnh vực chứng thực 01 hồ sơ (chứng thực sao y bản chính); lĩnh vực bảo trợ xã hội
01 hồ sơ.
- Về cử cán bộ công chức đi đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn: trong tháng, xã đã
cử 02 cán bộ, công chức đi tập huấn về các phần mềm dùng chung; 02 CBCC tập
huấn về Hệ thống QLVB điều hành di động.
3.4. 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.
3.5. Công tác thi đua, khen thưởng: xã đã lập danh sách đề nghị UBND huyện
khen thưởng 01 tập thể, 01 hộ gia đình và 07 cá nhân có thành tích trong hiến máu
tình nguyện năm 2020; lập hồ sơ đề nghị UBND huyện khen thưởng 01 tập thể, 02
cá nhân có thành tích trong công tác giảm nghèo năm 2020.
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được: trong tháng hoạt động sản xuất nông nghiệp được chú
trọng chỉ đạo, nhân dân tích cực chuẩn bị đất gieo trồng vụ Đông xuân và thu hoạch
các loại cây trồng Vụ mùa; công tác phòng chống thiên tai được triển khai kịp thời
không để xảy ra thiệt hại về người và tài sản của nhân dân; công tác quản lý bảo vệ
rừng, khoáng sản được thực hiện hiệu quả không để xảy ra việc vi phạm quy định
của Luật Lâm nghiệp trên địa bàn. Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được
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thực hiện tốt, chuẩn bị tốt cho công tác khám tuyển nghĩa vụ quân sự và nghĩa vụ
công an năm 2021. 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.
2. Tồn tại, hạn chế:
Trong tháng vẫn còn một số học sinh bậc THCC thường xuyên bỏ học.
3. Nguyên nhân tồn tại
Trong tháng đang là mùa vụ thu hoạch cây trồng nên một số học sinh bậc THCS
thường xuyên vắng để phụ giúp gia đình; một số em không muốn đi học nên nghỉ
học để đi làm lấy tiền.
III. KIẾN NGHỊ
Do ảnh hưởng của mưa bão, địa bàn xã có một số thiệt hại về cơ sở hạ tầng, đề
nghị huyện tiếp tục quan tâm hỗ trợ phương tiện khắc phục, cụ thể: hỗ trợ khắc phục
đất đá sạt lở bồi lấp đường mương thoát nước tuyến đường xã đi Kông Yang; 03
điểm cát tràn xuống đường, 02 điểm sạt lở tới mặt đường ở làng Đăk Hway; sạt lở
sân trường Mầm non Hoạ Mi.
VI. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 11
1. Về phát triển kinh tế:
- Tiếp tục vận động nhân dân mở rộng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân 20202021; đồng thời tranh thủ khi thời tiết khô ráo thu hoạch cây trồng vụ Mùa 2020
tránh để bị thiệt hại khi có mưa bão.
- Tiếp tục làm tốt công tác phòng chống thiên tai, chuẩn bị tốt các phương án,
phân công người trực, tổng hợp báo cáo tình hình diễn biến thiên tai và thiệt hại trên
địa bàn kịp thời.
- 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 nhất là các công trình
có tiến độ thực hiện và giải ngân chậm so với kế hoạch.
- Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng,
khoáng sản. Tập trung chỉ đạo vận động các hộ nhận giống trồng rừng bảo đảm mùa
vụ đi đôi với việc trồng dặm trên diện tích bị thiệt hại và chăm sóc tốt diện tích rừng
trồng.
- Tiếp tục tập trung chỉ đạo để hoàn thành việc thành lập hợp tác xã và đi vào
hoạt động để thực hiện tiêu chí số 13 NTM.
2. Về văn hóa - xã hội
- Tiếp tục chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các đơn vị trường học, các
làng tổ chức tuyên truyền vận động sinh tới trường năm học 2020 - 2021 tập trung
vào các em học sinh thường xuyên vắng học để đi làm thuê, không muốn đi học; chỉ
đạo phối hợp quản lý, tuyên truyền học sinh phòng chống đuối nước, nhất là trong
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thời gian mưu bão; thực hiện đồng bộ nhiều biện pháp để nâng cao chất lượng dạy
và học.
- Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch đại dịch COVID-19,
dịch bệnh bạch hầu, bệnh sốt xuất huyết. Duy trì hoạt động và nâng cao trách nhiệm
của các thành viên Ban chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh xã. 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.
- 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; quản lý tốt các thanh niên đủ điều kiện để phối hợp thực hiện công tác khám
tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2021.
- 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;
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 11 và phương hướng nhiệm
vụ trong Tháng 12 năm 2020 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Tơ Pang./.
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.
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