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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Tháng 4
và chương trình công tác Tháng 5 năm 2020
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4

1. Trên lĩnh vực kinh tế
1.1 Sản xuất nông nghiệp:
a, Trồng trọt: Trong tháng, nhân dân tập trung phát dọn nương rẫy, chuẩn bị
được trên 563ha đất gieo trồng vụ Mùa năm 2020.
- Thu hoạch cây trồng: tập trung thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông xuân
còn lại, đã thu trên 103,3/114,1ha (không tính diện tích cây mía, mì) trong đó: đậu
các loại 29/29ha, năng suất 04tạ/ha; ngô lai 45/45ha, năng suất 35tạ/ha; dưa hấu
13,1/13,1ha, năng suất 350 tạ/ha; bí 16,2/16,2ha, năng suất 230 tạ/ha và một số
loại cây trồng khác.
- 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. Tính
tới nay chưa ghi nhận diện tích cây trồng bị sâu bệnh hại trên.
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 theo Công văn số
1065/UBND-NL ngày 30/03/2020 của UBND huyện.
- Triển khai thực hiện Kế hoạch tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng Type
O A đợt I năm 2020 trên địa bàn theo Kế hoạch số 23/KH-UBND ngày 25/02/2020
của UBND huyện. Đã tiêm được 492/600 con đạt 82% chỉ tiêu huyện giao.
Tổng đàn gia súc 1.473 con, đạt 77,0 % kế hoạch, trong đó: đàn bò 743 con,
đạt 94,5% (bò lai 253 con, chiếm 34% tổng đàn bò so với 35% theo kế hoạch);
đàn trâu 10 con, đạt 76,9% kế hoạch; đàn heo 380 con, đạt 50,4% kế hoạch; đàn
dê 340 con, đạt 94,4% kế hoạch.
1.2. Tình hình thực hiện các tiêu chí NTM:
Tiến hành rà soát tình hình thực hiện Tiêu chí số 9 trên địa bàn xã (đã rà soát
xong các điểm làng Bong, Kráp, Kpiêu). Xã được các đơn vị và doanh nghiệp hỗ
trợ làm 04 nhà cho hộ nghèo với tổng kinh phí là 200 triệu đồng góp phần xóa
nhà tạm dột nát, trong đó: Đảng ủy khối các cơ quan và doanh nghiệp tỉnh hỗ trợ
làm 03 nhà, trị giá 150 triệu đồng; Đảng ủy Báo Gia Lai hỗ trợ làm 01 nhà, trị
giá 50 triệu đồng. Đến nay đã làm xong 02 nhà.

1.3. Về thực hiện các công trình xây dựng cơ sở hạ tầng năm 2020
Triển khai thực hiện 05 công trình năm 2020, tổng kế hoạch vốn 4,73 tỷ
đồng, đã giải ngân được 49,91%, 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, vốn Chương trình 30a; hệ thống nước tự chảy các làng, kế hoạch
vốn 1,3 tỷ đồng, vốn chương trình 30a.
1.4. Về thực hiện chương trình hỗ trợ phát triển sản xuất:
Tiến hành lập Dự toán hỗ trợ PTSX thuộc CTMTQG năm 2020, gồm:
Chương trình 135, kinh phí 315 triệu đồng, dự kiến mua 17 con bò cái sinh sản
cấp cho 17 hộ nghèo; Chương trình 30a, tổng kinh phí là 262 triệu đồng, dự kiến
mua 09 bò giống sinh sản 183,4 triệu đồng cấp cho 09 hộ nghèo, mua giống cây
trồng 78,6 triệu đồng; Chương trình NTM, tổng vốn 375 triệu đồng hỗ trợ mua
16 con bò cho 16 tổ hợp tác. Chương trình xã hội hóa: đã lập danh sách đề nghị
hỗ trợ cho 10 hộ/10 bồn nước trị giá 1,5 triệu đồng/cái (theo Quyết định số:
702/QĐ-UBND ngày 19/9/2017 của UBND tỉnh); lập danh sách đề nghị hỗ trợ
3.879,20kg phân bón, 390kg giống bắp cho 26 hộ (theo Quyết định 760/QĐUBND ngày 13/12/2019 của UBND tỉnh).
1.5. Công tác quản lý bảo vệ rừng, trồng rừng:
Chỉ đạo tổ liên ngành 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 trên tinh thần Công văn số 676/UBND-NL ngày
19/03/2020, Công văn số 1064/UBND-NL ngày 30/03/2020 của UBND huyện.
- Phối hợp giải quyết hồ sơ phá rừng Đội trồng thuộc Công ty MDF (3 hộ
phá rừng làng Brăng, họp tuyên truyền lần 4), kết thúc hồ sơ chuyển lên cấp huyện.
- Công tác thu hồi đất trồng rừng: chỉ đạo khoanh vùng, rà soát những diện
tích đất rừng bị lấn chiếm, danh sách hộ đang sản xuất mà chưa thực hiện kê khai
để tổ chức tuyên truyền, vận động, hướng dẫn các hộ dân này kê khai và đăng ký
trồng rừng và tiến hành xác minh diện tích của các hộ đã đăng ký trồng rừng.
- Công tác chuẩn bị tiếp nhận và trông cây phân tán: Chủ động phương án
phân bổ cây trồng phân tán theo chỉ tiêu huyện giao tại Công văn số 536/UBNDNL ngày 05/03/2020.
1.6. Công tác thu, chi ngân sách xã: Thu ngân sách xã tính tới ngày
08/4/2020 là 5,6 triệu đồng, đạt 14% chỉ tiêu huyện giao, trong đó: phạt giao
thông 0,75 triệu đồng, thu khác và phạt khác 0,1 triệu đồng, thu phí và lệ phí 1,21
triệu đồng, phí môn bài 1,2 triệu đồng, thuế thu nhập từ hoạt động SXKD 0,48
triệu đồng, thuế GTGT 0,96 triệu đồng.
2. Công tác văn hóa - xã hội
2.1. Công tác giáo dục:
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Trên tinh thần Công văn số 1070/UBND-VHXH 27/03/2020 của UBND
huyện về tiếp tục cho học sinh nghỉ để phòng chống dịch bệnh Covid 19, các
trường trên địa bàn xã đã cho học sinh nghỉ học đến hết ngày 15/04/2020, đồng
thời phối hợp với Trạm Y tế xã tổ chức tổng vệ sinh, thực hiện diệt khuẩn, khử
trùng, trường, lớp học để phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do
chủng mới vi rút Corona gây ra.
Tổ chức, triển khai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu
đã xác định trong Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về
tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và
đào tạo, nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo nguồn nhân lực của xã.
2.2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình:
- Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19: tiếp tục triển khai quyết liệt
công tác phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng vi rút của Corona theo
chỉ đạo hướng dẫn của các cấp các ngành. Xây dựng, triển khai thực hiện Kế
hoạch số 12/KH-BCĐ ngày 03/04/2020 để chủ động phòng, chống dịch bệnh
trong tình hình hiện nay; qua đó nâng cao ý thức trách nhiệm cho mỗi thành viên
BCĐ được phân công nhiệm vụ; thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường
hô hấp cấp một cách hiệu quả; tiếp tục tổ chức Tuyên truyền cách phòng, chống
dịch bằng nhiều hình thức như loa di động tại các thôn làng trên toàn xã, đài truyền
thanh xã.
Quán triệt, thực hiện, phổ biến thông tin tuyên truyền về lời kêu gọi của
Tổng bí thư, Chủ tịch Nước Nguyễn Phú Trọng; tập trung thực hiện tốt đợt cao
điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo Chỉ thị 16/CT-TTg ngày
31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng,
chống dịch Covid-19; Công điện số 04/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch
UBND tỉnh Gia Lai về việc thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch
Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ;
Công văn số 1150/UBND-VHXH ngày 01/4/2020 của UBND huyện Kông Chro
về việc đảm bảo tiến độ xử lý công việc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành
trong thời gian thực hiện Công điện 04/CĐ-UBND của UBND tỉnh.
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: 42 lượt (khám chữa bệnh có thẻ BHYT là 42 lượt),
tăng 15 lượt so với tháng trước, trong đó: Khám và điều trị tại Trạm 38 lượt, tại
làng 02 lượt. Sinh trong tháng 03 trường hợp.
2.4. Văn hóa - Thông tin: Tăng cường tổ chức tuyên truyền, vận động thực
hiện phòng chống dịch bệnh Covid-19 bằng nhiều hình thức, cụ thể: tuyên truyền
lưu động về công tác phòng chống dịch Covid-19 6/6 điểm làng (tổng số buổi
tuyên truyền 20 buổi vào buổi sáng và tối); cấp phát hơn 450 tờ rơi; xây dựng hơn
10 câu băng rôn tuyên truyền treo tại các điểm nhà rông và tại trụ sở cơ quan. Qua
đó, tập trung đẩy mạnh tuyên truyền người dân thực hiện cách ly toàn xã hội trong
vòng 15 ngày kể từ 00 giờ ngày 01/04/2020, theo nguyên tắc “ gia đình cách ly
với gia đình; thôn cách ly với thôn, xã cách ly với xã, huyện cách ly với huyện,
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tỉnh cách ly với tỉnh”; thực hiện nếp sống văn minh trong tiệc cưới, việc tang và
hạn chế tập trung đông người để phòng, chống dịch; tuyên truyền vận động và
cam kết tạm thời đóng của các cơ sở kinh doanh phục vụ không cần thiết; tuyên
truyền sử dựng ứng dụng khai báo sức khỏe toàn dân để kiểm soát dịch bệnh;
truyên truyền người dân không tích trữ, tự ý mua thuốc dự phòng Covid-19; tuyên
truyền công dân cần rửa tay sát khuẩn và hướng dẫn người dân tới làm việc tại cơ
quan phải đeo khẩu trang và rửa tay sát khuẩn khi vào làm việc tại cơ quan…
Chỉ đạo, phối hợp vận động 01 hộ gia đình hoãn tổ chức đám cưới; vận
động các làng không tổ chức cúng làng theo phong tục, tập trung đông người; vận
động 01 hộ có người chết tổ chức đám tang theo phong tục nhanh gọn, tổ chức
chốt chặn để hạn chế số người tham gia đám tang.
2.5. Công tác LĐTBXH:
- Về lao động - việc làm: tổ chức rà soát báo cáo tình hình lao động, việc làm
bị ảnh hưởng bởi dịch Covid - 19 theo Công văn số 126/PLĐTBXH-PLD
26/03/2020 của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 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 tín dụng ưu đãi: Đến thời điểm này toàn xã có 150/161 hộ
nghèo đã vay vốn; Hộ cận nghèo còn 23//27 chưa vay. Nguyên nhân các hộ chưa
vay chủ yếu tập chung vào các hộ già cả neo đơn.
- Chính sách bảo hiểm y tế: thực hiện 24 trường hợp về thẻ BHYT, trong đó
cấp mới 14 trường hợp, cáp lại 10 trường hợp.
III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
1. Quốc phòng - an ninh
1.1. Công tác Quốc phòng Quân sự địa phương
Phối hợp triển khai xây dựng và triển khai thực hiện 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); chuẩn bị tiến trình biểu,
giáo án, bài giảng, bia bảng, mô hình học cụ, đồng thời tổ chức huấn luyện cho
lực lượng dân quân thời tới theo chỉ đạo hướng dẫn của cấp trên.
1.2. An ninh trật tự
Chỉ đạo các lực lượng Công an, Dân quân tổ chức tuần tra, kiểm soát trên
địa bàn để đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông nhất là trong đợt cao
điểm phòng chống dịch bệnh Covid-19 và dịp nghỉ lễ giỗ tổ Hùng Vương, phát
hiện và thu giữ 02 súng cồn. Qua công tác nắm tình hình tại các làng, hiện không
có người nước ngoài đến địa bàn, không có người Việt Nam từ nước ngoài về địa
phương; không có người bị cách ly. Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ổn định.
- Công tác phát hiện, tiếp nhận xử lý tin báo: Trong tháng không tiếp nhận
tin báo.
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- Công tác đảm bảo trật tự ATGT: Trong tháng, Ủy ban nhân dân xã đã kiện
toàn lại Tổ tự quản trật tự an toàn giao thông. Thực hiện 04 buổi tuần tra đảm bảo
ATGT trên địa bàn, qua đó phát hiện và nhắc nhở 02 trường hợp.
- Thực hiện Luật cư trú và quản lý hành chính: Trong tháng, Ban Công an
xã giải quyết 06 hồ sơ về nhân khẩu, hộ khẩu trong: đó tách hộ 01, nhập sinh 02,
điều chỉnh thông tin 03.
2. Công tác cải cách hành chính:
- Chỉ đạo triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 theo Công
văn số 043/UBND-NC ngày 26/03/2020 của UBND huyện; tuyên truyền cho tổ
chức, cá nhân biết việc triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3,4 của các cơ
quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh.
- Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận Một cửa: Tiếp nhận và
giải quyết xong 15 hồ sơ (không có hồ sơ trễ hạn), trong đó: lĩnh vực Hộ tịch 08
hồ sơ (khai sinh 04 hồ sơ, quá hạn 02 hồ sơ), khai tử 01 hồ sơ, kết hôn 01 hồ sơ,
cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 02 hồ sơ; lĩnh vực chứng thực 07 hồ sơ.
- Công tác tiếp công dân: thực hiện Chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ và
Thông báo số 86/TB-VPCP ngày 06/3/2020 của Văn phòng Chính phủ thông báo
kết luận của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực
Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19; Chỉ thị số 07/CT-UBND ngày
27/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về tập trung thực hiện quyết liệt đợt
cao điểm phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh; Công văn số
1075/UBND-VHXH ngày 27 tháng 3 năm 2020 của Ủy ban nhân dân huyện Kông
Chro về tập trung thực hiện quyết liệt đợt cao điểm phòng, chống dịch Covid-19
trên địa bàn huyện; Chỉ thị 16/CT-TTg ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ
về thực hiện các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19; Công điện số
04/CĐ-UBND ngày 31/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai về việc thực hiện
các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19 theo Chỉ thị số 16/CT-TTg
ngày 31/3/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Công văn số 1150/UBND-VHXH
ngày 01/4/2020 của UBND huyện Kông Chro về việc đảm bảo tiến độ xử lý công
việc, đáp ứng yêu cầu lãnh đạo, điều hành trong thời gian thực hiện Công điện
04/CĐ-UBND của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND xã không tổ chức tiếp công dân
định kỳ trong tháng.
- Công tác tuyên tuyền PBGDPL: Trong tháng, đã tổ chức truyên truyền được
12 buổi, với 622 lượt người tham gia. Tập trung tuyên truyền, phổ biến giới thiệu
Hiến pháp năm 2013, Luật Hôn nhân và Gia đình; Luật bảo vệ và phát triển rừng,
công tác phòng chống chữa cháy rừng, Nghị định 123/2015/ NĐ-CP về hướng
dẫn luật hộ tịch, Nghị Định 23/2015/NĐ-CP về cấp bản sao từ sốc, chứng thực
bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, giao dịch, Luật
giao thông đường bộ; Luật đất đai; Luật bảo vệ trẻ em, Pháp luật về phòng chống
ma túy; Luật nghĩa vụ quân sự, Luật cư trú, Luật nghĩa vụ quân sự,Luật phòng
chống thiên tai, Luật đất đai, triển khai quy chế dân chủ ở cơ sở.
Triển khai thực hiện Công văn số 51/PTP-PTP 04/03/2020 của Phòng Tư
pháp về thực hiện Đề án “Tăng cường công tác PBGDPL; Kế hoạch số 27/KH5

BCĐ ngày 04/03/2020 của BCĐ huyện về tổ chức triển khai đề án giảm thiểu tình
trạng tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số trên địa
bàn huyện Kông Chro năm 2020.
II. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả đạt được:
1.1. Ưu điểm:
- Hoạt động sản xuất nông nghiệp được chú trọng, nhân dân tích cực hoàn
thành việc thu hoạch cây trồng vụ Đông xuân 2019 - 2020 và chuẩn bị đất gieo
trồng mụ Mùa đảm bảo tiến độ; công tác phòng chống dịch bệnh cây trồng vật
nuôi được thực hiện có hiệu quả không có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
- Các công trình xây dựng cơ bản được triển khai thực hiện theo đúng kế
hoạch, bảo đảm tiến độ.
- Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 được đặc biệt quan tâm chỉ đạo
kịp thời; quản lý, ngăn chặn có hiệu quả các nguy cơ làm lây lan dịch bệnh nhất
là việc tập trung đông người, các đối tượng ra vào địa bàn. Công tác 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.
- 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.
- Công tác quốc phòng, quân sự địa phương được thực hiện tốt; nỗ lực trong
việc hoàn thành tốt công tác huấn luyện dân quân năm 2020. Trật tự an toàn xã
hội được giữ vững, quản lý tốt các trường hợp ra vào địa phương phục vụ công
tác phòng chống dịch bệnh, 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
- Đàn gia súc của xã còn thấp so với chỉ tiêu huyện giao nhất là đàn heo, tái
đàn còn chậm.
- Đã có một số hộ dân phá rừng của Công ty MDF.
- Thu ngân sách địa phương còn chậm.
2. Nguyên nhân tồn tại:
- 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.
- Mặc dù đã tăng cường công tác tuyên truyền vận động nhưng một số hộ
dân chưa chấp hành tốt Luật bảo vệ và phát triển rừng, có hành vi phá rừng trái
phép để làm nương rẫy.
- Dịch Covid-19 diễn biến phức tạp đã ảnh hưởng tới việc sản xuất, kinh
doanh của người dân và hoạt động tổ chức thu thuế của xã.
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III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5
1. Về phát triển kinh tế:
- Tiếp tục vận động nhân chuẩn bị đất gieo trồng vụ Mùa năm 2020. Khuyến
cáo người dân không nên xuống giống khi mới có một vài cơn mưa đầu mùa, đất
chưa đủ ẩm và phải bám sát lịch thời vụ được khuyến cáo để gieo trồng nhằm
tránh những thiệt hại có thể xảy ra.
- 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,
bệnh khảm lá mì, bệnh trắng lá mía.
- 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 việc kê khai diện tích đất rừng bị lấn chiếm để thu
hồi giao lại và trồng rừng đồng thời xác định diện tích đăng ký trồng rừng.
- Tổ chức tuyên truyền tới các hộ trồng rừng thực hiện các biện pháp phòng
chống cháy rừng trong đó tập trung vận động người dân phát dọn thực bì, áp dụng
các biện pháp an toàn khi sử dụng lửa trong rừng để không để xảy ra cháy rừng
gân thiệt hại về kinh tế của hộ gia đình.
- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu ngân sách địa phương năm 2020 tập
trung hoàn thành việc thu thuế của các hộ sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã.
- Tiếp tục triển khai rà soát nhà ở, thực hiện nhiều biện pháp đồng bộ để hỗ
trợ người dân xây dưng nhà ở bảo đảm theo tiêu chí NTM.
2. Về văn hóa - xã hội
- Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường học nắm chắc chỉ đạo của các cấp, ngành
giáo dục để thực hiện các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tăng cường công tác
vệ sinh môi trường, trường lớp để bảo đảm cho công tác phòng chống dịch bệnh,
phân công cán bộ, viên chức trực gác theo quy định sẵn sàng đón học sinh trở lại
trường trong thời gian tới.
- 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.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh
(19/5/1890 - 19/5/2020); Kỷ niệm 45 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất
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đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), Quốc tế lao động 01/5 đặc biệt là tuyên truyền
Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội đại biểu toàn quốc Lần thứ XIII của Đảng.
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, loại bỏ
các tập tục lạc hậu của người địa phương, hạn chế sử dụng rượu bia góp phần
chấm dứt nạn tự tử trong dân; tuyên truyền người dân thực hiện tốt các biện pháp
phòng chống dịch bệnh Covid-19.
3. Về quốc phòng - an ninh
- Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đảm bảo ANTT trong dịp Kỷ niệm 45 năm
Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2020), Quốc
tế lao động 01/5 đặc biệt là trong thời gian diễn ra Đại hội Đảng các cấp tiến tới
đại hội đại biểu toàn quốc Lần thứ XIII của Đảng.
- 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,
tập trung tuyên truyền người dân đã sử dụng rượu, bia thì không được lái xe.
- 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 nhất là trong thời gian áp dụng các biện pháp
phòng chống dịch bệnh Covid-19. 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.
Trên đây là báo cáo kết quả đạt được trong Tháng 4 và phương hướng nhiệm
vụ trong Tháng 5 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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