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I. CÔNG TÁC CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH

- Chỉ đạo vận động nhân dân mở rộng diện tích gieo trồng vụ Mùa gắn với thực
hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi năm 2021; đồng thời thực hiện công tác
phòng chống thiên tai, sâu bệnh nhất là chuột cắn phá, dịch bệnh Viêm da nổi cục.
- Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng, ngăn
chặn hành vi phá rừng làm rẫy.
- Tăng cường chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu ngân sách xã. Tập trung thu
thuế vượt hạn điền, thuế GTGT, thuế môn bài để thực hiện đạt chỉ tiêu thu ngân sách
xã năm 2021.
- Tập trung chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách, quan tâm chăm lo đời sống cho các đối
tượng chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người nghèo, người khó
khăn.
- Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính, xây dựng chính quyền điện
tử, tuyên truyền về dịch vụ công trực tuyến và qua dịch vụ công ích. Tăng cường kỷ
cương hành chính, tác phong lề lối, giờ giấc làm việc của CBCC các cơ quan, đơn
vị của xã.
- Tăng cường đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn;
quản lý cư trú gắn với phòng chống dịch bệnh Covid-19.
II. TÌNH HÌNH KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH

1. Trên lĩnh vực kinh tế
1.1 Sản xuất nông nghiệp:
a) Trồng trọt:
- Diện tích gieo trồng vụ Mùa: Trong tháng, nhân dân gieo trồng được thêm
235ha cây trồng, trong đó: lúa cạn 44ha, ngô lai 162ha, sắn cao sản 15ha, rau các
loại 13ha, cây hàng năm khác 01ha. Nâng diện tích gieo trồng vụ Mùa năm 2021 lên
715ha, đạt 70,2% kế hoạch vụ, trong đó: lúa 140ha, đạt 74,1% kế hoạch; ngô 299ha,
đạt 62,9% kế hoạch; sắn 126ha, đạt 85,7% kế hoạch; đậu các loại 94,0ha, đạt 88,7%
kế hoạch; rau các loại 21,5ha, đạt 61,4% kế hoạch; mía lưu gốc 25,0ha, đạt 100,0%
kế hoạch; điều 6,0ha, đạt 27,5% kế hoạch; cây ăn quả 2,5ha, đạt 14,7% kế hoạch.
- Tổng diện tích gieo trồng năm 2021 tới nay là 1.043ha, đạt 87,9% kế hoạch.
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- 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.
- Công tác phòng chống chuột phá hoại trên cây trồng: Tiếp tục vận động các
hộ dân diệt chuột bằng nhiều hình thức, kết hợp nhiều biện pháp như: sinh học, thủ
công, hóa học, nhằm phòng trừ chuột hiệu quả, triệt để. Trong tháng, xã đã bố trí và
huy động được 23,12 triệu đồng (xuất ngân sách dự phòng đợt 2 15,12 triệu đồng;
tiếp nhận 07 triệu đồng do các doanh nghiệp hỗ trợ) mua thuốc hóa học, bả; đồng
thời cùng các ngành chức năng trực tiếp hướng dẫn nhân dân rải thuốc đồng loạt 02
đợt để diệt chuột và thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người
và gia súc. Tới nay, mức độ chuột cắn phá đã giảm hẳn.
- Tình hình quản lý, sử dụng công trình thủy lợi: Nhân dân đang khai thác, sử
dụng hiệu quả công trình. Diện tích lúa đã gieo cấy tại khu vực thủy lợi sinh trưởng,
phát triển tốt.
b) Về chăn nuôi:
- Công tác phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu bò:
+ Công tác chỉ đạo triển khai phòng, chống dịch: Tiến hành kiện toàn, phân
công nhiệm vụ cụ thể từng thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở động
vật xã để cấp bách chỉ đạo rà soát, xác minh tình hình dịch bệnh Viêm da nổi cục
trên trâu bò; kịp thời áp dụng các biện pháp phòng chống dịch bệnh; tuyên truyền,
hướng dẫn, hỗ trợ nhân dân chấp hành nghiêm chỉnh các biện pháp quản lý, chăn
sóc, phòng, điều trị bệnh.
+ Đến ngày 09/7/2021, trên địa bàn xã ghi nhận 35 con/106 con tổng đàn của
15 hộ tại 3/3 làng bị bệnh (hiện có 01 con mức độ bị nặng). Đến nay, đã có 12/35 đã
được điều trị khỏi bênh.
+ Xã đã trích nguồn kinh phí dự phòng để mua vắc xin phòng bệnh hỗ trợ cho
những hộ chăn nuôi trâu, bò thuộc hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình chính sách trên
địa bàn xã; đồng thời vận động các hộ khác tự mua vắc xin tiêm phòng bệnh. Tính
đến thời điểm hiện tại, xã đã tiêm được 355 con/780 tổng đàn trâu bò, trong đó: 330
con/550 của các hộ không được hỗ trợ, 25 con/230 của các đối tượng hộ nghèo, cận
nghèo, chính sách). Nhận 40 lít hóa chất BENCOCID, 10 lọ hóa chất diệt côn trùng
Alpha 60EC đã cấp phát cho những hộ có bò bị nhiễm bệnh VDNC để sử dụng trong
phòng bệnh.
Ngoài ra, xã tập trung chỉ đạo làm tốt công tác chuẩn bị để triển khai thực hiện
Kế hoạch Triển khai tiêm phòng vắc xin tụ huyết trùng trâu bò vắc xin kép heo
(THT+ PTH nhược độc) và dịch tả lợn vắc xin dại chó năm 2021 trên địa bàn xã.
- Về phát triển đàn vật nuôi: Tổng đàn gia súc 1.580 con, tăng 15 con so với
tháng trước, đạt 95,7% kế hoạch, trong đó: đàn bò 768 con, tăng 04 con, đạt 97,2%
kế hoạch (bò lai 292 con, chiếm 38% tổng đàn bò so với 37,2% theo kế hoạch); đàn
trâu 12 con, đạt 100% kế hoạch; đàn heo 472 con, tăng 05 con, đạt 94,6% kế hoạch;
đàn Dê 328 con, tăng 06 con, đạt 96,5% kế hoạch.
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1.2. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn:
Thường xuyên cập nhật các văn bản chỉ đạo của cấp trên, theo dõi chặt chẽ các
bản tin cảnh báo, dự báo thiên tai, kịp thời thông báo đến người dân để chủ động
phòng, tránh. Chủ động sẵn sàng các phương án ứng phó khi có tình huống xảy ra,
bố trí lực lượng xung kích, vật tư, phương tiện tại chỗ, triển khai các biện pháp đảm
bảo an toàn cho nhân dân, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai nhanh chóng,
kịp thời sớm ổn định cuộc sống.
1.3. Công tác quản lý bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng:
Tăng cường chỉ đạo tổ liên ngành tiếp tục tổ chức tuần tra, trực bảo vệ phòng
chống cháy rừng, ngăn chặn các hành vi phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản
trái phép nhất là ở các khu vực giáp ranh. Tăng cường công tác tuyên truyền phòng
chống cháy rừng, ngăn chặn việc người dân phát rừng làm nương rẫy.
1.4. Về thực hiện chính sách thu hồi đất trồng rừng:
- Chỉ đạo hướng dẫn các hộ chuẩn bị giống trồng rừng năm 2021 đúng thời vụ.
- Chỉ đạo chuẩn bị cho công tác nghiệm thu chăm sóc rừng trồng từ 2017 đến
2020 theo Kế hoạch của Hạt kiểm lâm huyện.
1.5. Công tác thu ngân sách xã: Tính đến ngày 06/7/2021, thu ngân sách xã
được 30,928 triệu đồng, đạt 59,48% chỉ tiêu huyện giao, trong đó: thu thuế 10,401
triệu đồng, đạt 104,01% dự toán; phí và lệ phí 1,775 triệu đồng, đạt 88,75% dự toán;
thu khác và thu phạt 18,752 triệu đồng, đạt 46,88% dự toán.
2. Công tác văn hóa - xã hội
2.1. Công tác giáo dục:
- Tập trung chỉ đạo hoạt động hè năm 2021; chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối
hợp với các đơn vị trường học, các làng tổ chức các hoạt động hè cho học sinh, sinh
viên có sân chơi bổ ích đồng thời tổ chức quản lý tốt cơ sở vật chất và học sinh trong
thời gian nghỉ hè. Các trường tiếp tục phối hợp với các ban ngành đoàn thể trong xã
quản lý các em học sinh trong dịp nghỉ hè đúng quy định. Cơ sở vật chất, học sinh
các trường từ đầu hè tới nay được đảm bảo.
- Công tác vận động học sinh lớp 9 tốt nghiệp THCS tiếp tục đi học nghề: Tăng
cường chỉ đạo các ngành phối hợp với nhà trường, các đoàn thể nhất là Đoàn thanh
niên để tuyên truyền, vận động học sinh tiếp tục đi học. Kết quả, toàn xã đã có 16/
23 em tiếp tục đăng ký đi học THPT, trung cấp nghề, đạt tỉ lệ 70%.
2.2. Y tế, dân số - kế hoạch hóa gia đình:
a) Công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19:
- Tiếp tục thực hiện nghiêm túc sự chỉ đạo của các cấp, các ngành về phòng,
chống Covid-19. Chủ động kiện toàn Kế hoạch sẵn sàng đáp ứng mọi tình huống
dịch bệnh và sẵn sàng kích hoạt khi có tình huống dịch bệnh có thể xảy ra, tuyệt đối
không chủ quan, lơ là, mất cảnh giác với dịch bệnh.
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- Duy trì hoạt động chốt kiểm soát, các tổ Covid-19 cộng đồng cùng ngành y tế
tăng cường nắm bắt và áp dụng hình thức giám sát y tế đối với người đi từ vùng dịch
trong nước về địa bàn xã.
- Về công dân từ các địa phương khác liên quan tới vùng dịch về xã: Thực hiện
quản lý, giám sát chặt chẽ các trường hợp từ vùng dịch về địa phương. Tính tới ngày
08/7/2021, địa bàn xã chưa có trường hợp người từ vùng dịch về địa phương.
- Tăng cường tuyên truyền, vận động người dân cài đặt ứng dụng Bluezone,
Ncovi; quét mã QR để phòng chống dịch Covid-19; tuyên truyền thực hiện đầy đủ
các biện pháp phòng, chống dịch theo khuyến cáo 5K (Khẩu trang - Khử khuẩn Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế) của Bộ Y tế.
- Đến thời điểm hiện tại, xã đã có 73 người (Ban Chỉ đạo phòng chống dịch
của xã 16 người, nhân viên y tế 03 người, lực lượng dân quân xã 25 người, Công an
xã 4 người, giáo viên 25 người) được tiêm vắc xin phòng bệnh, trong đó có 03 người
được tiêm đủ 2 mũi. Xã đã lập danh sách các đối tượng ưu tiên tiêm phòng Covid là
427 người và tuyên truyền, vận động các đối tượng sẵn sàng tham gia tiêm vắc xin.
b) Công tác khám chữa bệnh:
- 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: 55 lượt (khám chữa bệnh có thẻ
BHYT là 50lượt).
c) Công tác dân số - KHHGĐ: Thực hiên tốt chiến dịch chăm sóc sức khỏe sinh
sản - kế hoạch hóa gia đình. Sinh trong tháng 06 trường hợp, chết 01 trường hợp.
2.3. Văn hóa - Thông tin:
- Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện các biện pháp phòng chống
dịch bệnh Covid-19 bằng loa lưu động.
- Tuyên truyền về công tác phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu bò:
Tổ chức 25 buổi sử dụng xe loa, loa di động, xây dựng 06 tờ phướn, 06 panô nhỏ
tuyên truyền về nguy cơ, tác hại và các biện pháp phòng, chống dịch, bệnh Viêm da
nổi cục để hộ dân biết triển khai phòng chống dịch hiệu quả.
- Các hoạt động tuyên truyền khác: Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền
các chủ trương chính sách của Đảng, Pháp luật của Nhà nước, Quy định của địa
phương và hương ước, quy ước ở thôn làng để các tầng lớp nhân dân biết và chấp
hành nghiêm nhất là các quy định về quản lý bảo vệ, PCCC rừng, an toàn giao thông,
an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường, phòng chống dịch bệnh... Xây dựng 04 băng
rôn tuyên truyền về kỷ niệm 20 năm ngày gia đình Việt Nam và phòng chống bạo
lực gia đình tai 03 điểm làng và trung tâm xã.
2.4. Chính sách - xã hội
- Công tác điều tra cung cầu lao động năm 2021: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch
và Quyết định thành lập Tổ điều tra cung cầu lao động theo Kế hoạch của huyện.
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- Thực hiện chế độ hàng tháng cho các đối tượng: Tổng số 46 đối tượng hưởng
chế độ hàng tháng (đối tượng người có công 33 người, đối tượng bảo trợ xã hội 13
người). Thực hiện cấp phát chế độ chính sách cho các đối tượng người có công, bảo
trợ xã hội đầy đủ, tổng số tiền trong tháng là 68,981 triệu đồng.
- Trong tháng, xã đã chỉ đạo triển khai rà soát các đối tượng đủ điều kiện hưởng
chế độ theo Nghị định 20/2021/NĐ-CP về quy định thực hiện trợ cấp xã hội cho đối
tượng bảo trợ xã hội.
- Chế độ mai táng phí: Trong tháng đã chi tiền mai táng phí cho 01 đối tượng
290 từ trần với số tiền chi trả là 14,9 triệu đồng.
III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
1. Quốc phòng - an ninh:
1.1. Công tác Quốc phòng Quân sự địa phương:
Chỉ đạo rà soát công dân độ tuổi 17 và 18 - 25 Nam, tổng số 118 thanh niên
không để sót nguồn đẻ phục vụ tốt cho công tác sơ tuyển để lựa chọn những công
dân đạt tiêu chuẩn về sức khỏe phục vụ cho công tác tuyển quân năm 2022.
1.2. An ninh trật tự:
- Công tác chỉ đạo: Trong tháng, xã đã kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống tội
phạm xã theo chỉ đạo của Công an huyện; xây dựng, triển khai thực hiện Kế hoạch
Tháng hành động phòng chống ma túy và Ngày toàn dân phòng chống ma túy năm
2021.
- Vi phạm hành chính: Xử lý 02 vụ việc vi phạm hành chính, phạt tiền 04 đối
tượng, tổng số tiền 2,075 triệu đồng, trong đó: trong lĩnh vực an ninh trật tự 01 vụ,
03 đối tượng, 1,875 triệu đồng về hành vi đánh nhau; trong lĩnh vực quản lý cư trú
01 vụ, 01 đối tượng, 0,2 triệu đồng vi phạm về đăng ký tạm trú.
- Công tác đảm bảo trật tự ATGT: Thực hiện tuần tra đảm bảo ATGT trên địa
bàn 07 buổi, xử phạt hành chính 03 trường hợp vi phạm, tổng số tiền 0,75 triệu đồng,
tạm giữ 01 xe độ chế.
- Công tác quản lý cư trú: Trong tháng, Công an xã giải quyết 11 hồ sơ về nhân
khẩu, hộ khẩu, trong đó: nhập sinh 05 trường hợp, chuyển khẩu 04 trường hợp (trong
xã 02, ra ngoài xã 02), xóa đăng ký thường trú 02 trường hợp.
Tình hình an ninh trật tự trên địa bàn xã trong tháng được đảm bảo.
2. Công tác Tư pháp:
Đã tổ chức 03 buổi tuyên truyền pháp luật, có 240 người tham dự; đẩy mạnh
tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật liên quan đến công tác phòng, chống tội
phạm, tệ nạn xã hội và phòng chống tội phạm trộm cắp tài sản; pháp luật giao thông
đường bộ tập trung tuyên truyền vi phạm pháp luật khi tham gia giao thông; tăng
cường công tác vận động quản lý giảm thiểu tình trạng tảo hôn; phòng ngừa hiệu
quả nạn tự độc, tự tử trong đồng bào DTTS trên địa bàn xã.
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3. Công tác cải cách hành chính:
- Tiếp tục chỉ đạo thực hiện kế hoạch CCHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC, kế
hoạch kiểm soát TTHC năm 2021; kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin năm
2021; triển khai hoạt động sáng kiến giải pháp mới áp dụng trong công tác cải cách
hành chính.
- Kết quả tiếp nhận và giải quyết hồ sơ tại bộ phận Một cửa (từ ngày 01/630/6/2021): Tiếp nhận và giải quyết xong 37 hồ sơ (không có hồ sơ trễ hạn), trong
đó: lĩnh vực Hộ tịch 27 hồ sơ (đăng ký Khai sinh 06, đăng ký Khai tử 02, cấp bản
sao từ sổ gốc 16, đăng ký Kết hôn 03); lĩnh vực chứng thực 05 hồ sơ; lĩnh vực người
có công 01 hồ sơ; lĩnh vực bảo trợ xã hội 02 hồ sơ; lĩnh vực thi đua - khen thưởng
02 hồ sơ.
4. Các công tác khác:
Trong tháng, xã đã tập trung chỉ đạo thực hiện Tổng điều tra kinh tế năm 2021
giai đoạn 2 (thời gian từ ngày 01/7/2021-30/7/2021. Tới nay, đã hoàn thành thu thập
thông tin của 08/18 cơ sở sản xuất kinh doanh cá thể trên địa bàn xã.
IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG

Việc lãnh đạo, chỉ đạo triển khai 2 nhiệm vụ, vừa phát triển kinh tế - xã hội vừa
phòng chống dịch bệnh COVID-19 năm 2021 tiếp tục được UBND xã tổ chức thực
hiện quyết liệt: Hoạt động sản xuất nông nghiệp được chú trọng, nhân dân tích cực
mở rộng diện tích gieo trồng vụ Mùa; công tác chống chuột phá hoại các loại cây
trồng ngày càng mang lại hiệu quả; phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục được
thực hiện kịp thời quyết liệt. Công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân
được duy trì thường xuyên không để xảy ra dịch bệnh đi đôi với làm tốt công tác
phòng chống dịch bệnh COVID-19, dịch bệnh bạch hầu. Thực hiện đầy đủ các chế
độ, quan tâm chăm lo đến các gia đình chính sách, người có công, đối tượng bảo trợ
xã hội. An ninh trật tự tiếp tục được bảo đảm tốt, đảm bảo trật tự an toàn giao thông
được tăng cường.
Tuy nhiên, tiến độ thu ngân sách địa phương còn chậm.
V. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 8
1. Về phát triển kinh tế:
- Tiếp tục vận động nhân mở rộng diện tích gieo trồng và chăm sóc cây trồng
vụ Mùa năm 2020; tập trung thu hoạch hết diện tích cây đậu xanh, tránh để bị thiệt
hại khi có mưa bão.
- Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh Viêm da nổi cục ở trâu bò; tăng
cường chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch tiêm vắc xin trên số trâu bò còn lại.
- Tiếp tục triển khai quyết liệt các biện pháp chống chuột phá hoại cây trồng.
- 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 chỉ đạo vận động, hướng dẫn các hộ chuẩn bị giống trồng rừng.
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- Chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch công tác quản lý, bảo vệ tài nguyên rừng,
phòng cháy chữa cháy rừng và bảo vệ khoáng sản.
- Chỉ đạo thực hiện các biện pháp thu ngân sách địa phương năm 2021.
2. Về văn hóa - xã hội
- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp với các đơn vị trường học, các làng tổ
chức các hoạt động hè cho học sinh, sinh viên có sân chơi bổ ích đồng thời tổ chức
quản lý tốt cơ sở vật chất và học sinh trong thời gian nghỉ hè.
- Tiếp tục triển khai quyết liệt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19.
- 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 điều tra thu thập thông tin phần cung lao động trên địa
bàn xã theo kế hoạch.
- Chỉ đạo, phối hợp tổ chức các hoạt động nhân kỉ niệm 74 năm Ngày Thương
binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2021).
- 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 nhất là nạn tảo hôn, tự độc trong đồng bào dân
tộc thiểu số.
3. Về quốc phòng - an ninh
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch thực hiện công tác phòng chống tội phạm, vi
phạm pháp luật và triển khai công tác trọng tâm xây dựng phong trào toàn dân bảo
vệ an ninh Tổ quốc năm 2021; Kế hoạch Tháng hành động phòng chống ma túy và
Ngày toàn dân phòng chống ma túy năm 2021.
- Tăng cường tuần tra, tuyên truyền nhắc nhở nhân dân tham gia giao thông an
toàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông.
- Tăng cường công tác quản lý cư trú gắn với đảm bảo an ninh trật tự và phòng
chống dịch bệnh Covid-19.
Trên đây là báo cáo kết quả đạt được trong Tháng 7 và phương hướng nhiệm
vụ trong Tháng 8 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Đăk Tơ Pang./.
Nơi nhận:
- Ủy ban nhân dân huyện;
- Phòng NN - PTNT huyện;
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- Các công chức xã, cán bộ chuyên môn;
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- Lưu VT.
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