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CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:22 /BC-UBND

Phú An, ngày 09 tháng 3 năm 2021

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác quý I
và phương hướng nhiệm vụ công tác quý II năm 2021
I.NHỮNG KẾT QỦA ĐẠT ĐƯỢC TRONG QUÝ I/NĂM 2021 .
1. Về kinh tế:
Sản xuất nông nghiệp:
Vụ đông xuân 2020-2021: Nhân dân đã gieo trồng được 1.115,5/1.140ha đạt
97,9% kế hoạch.1. Hiện đang tiến hành thu hoạch mía được 287/501ha đạt 57,3%
kế hoạch, năng suất 698tạ/ha; Mì thu hoạch được 397/407ha đạt 97,54%kế hoạch,
năng suất đạt 189tạ/ha.
Nhận và cấp phát 15.090,27kg phân bón NPK cấp hỗ trợ cho 148 hộ bị thiệt
hại do hạn hán gây ra trong vụ mùa 2019.
Công tác lâm nghiệp: Cũng cố kiện toàn Ban Lâm nghiệp, ban chỉ huy
PCCCR, xây dựng kế hoạch PCCCR mùa khô năm 2021; phối hợp với các thôn,
làng tổ chức 03 đợt kiểm tra PCCCR với 41 lượt người tham gia. Phối hợp với các
thôn, làng rà soát đăng ký kế hoạch trồng rừng năm 2021 với chỉ tiêu đưa ra 15 ha.
Công tác chăn nuôi thú y: Đàn gia súc, gia cầm duy trì và phát triển ổn định2.
Phun 15 lít Benkocid tiêu độc, khử trừng tại 05 thôn, làng. Trên địa bàn có 20 con
bò với triệu chứng nghi nhờ nhiễm lỡ mồn long móng, đã điều trị khỏi bệnh.
Công tác thu, chi tài chính (số liệu tính đến 08/3/2021): Tổng thu ngân
sách nhà nước đạt: 1.628.769.634đồng/6.826.132.000đạt 23,86%DT; Tổng chi ngân
sách trên địa bàn: 604.217.216đồng/6.826.132.000 đồng đạt 8,85%DT. Thu cân đối
ngân sách đạt 242.725.575đồng/1.566.300.000đồng đạt 15,50%DT.
Cấp phát lương, phụ cấp cho cán bộ, công chức, người hoạt động không
chuyên trách xã, thôn, làng trước Tết Nguyên đán theo quy định. Tiếp nhận nguồn
kinh phí tỉnh hỗ trợ tiền Tết Nguyên đán Tân Sửu cho cán bộ, công chức, người hoạt
động không chuyên trách xã mỗi người 200.000 đồng, đã cấp phát trước Tết nguyên
đán.

Trong đó: Lúa 132/132ha đạt 100%KH; Ngô lai 61,5/60ha đạt 102,5% KH, ngô nếp 6,5/7ha đạt 92,9%KH;
Mì 261,5/260 ha đạt 100,6%KH; Mía trồng mới 173/180ha đạt 96,1%KH; đậu các loại 46/45ha đạt 102,2%KH; rau
các loại302/325ha đạt 92,9%KH; cây hàng năm khác 106,5/105ha đạt 101,4%KH, cây cỏ 26,5/26ha đạt 101,9%KH.
Theo Quyết định số 827/QĐ-UBND ngày 09/11/2020 của UBND huyện Đak Pơ về giao chỉ tiêu kế hoạch sản xuất
vụ đông xuân 2020-2021.
2
Tổng đàn gia súc: 3698 con, trong đó: trâu 12 con, bò: 1465 con, heo: 2221 con, dê 232 con. Tổng đàn
gia cầm: 25370 con, trong đó: đàn gà: 23000 con, đàn vịt 2370 con. Động vật khác: chim yến 240 con, đàn chó 565
con.
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Công tác Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng: Đăng ký giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất 07 hồ sơ; Cấp đổi cấp lại giấy chứng nhận quyền sử dụng đất 01
trường hợp; Gia hạn thời gian sử dụng đất 15 hồ sơ. Tiến hành kiểm tra xây dựng
trên địa bàn 02 đợt. Xác nhận sở hữu nhà 01 trường hợp; xác nhận nhà ở trên đất 01
trường hợp; Phối hợp với Phòng TN&MT đi kiểm tra 04 đợt chuyển mục đích sử
dụng đất.
Phối hợp với các đoàn thể xã bàn giao mặt bằng đất cụm công nghiệp xã Phú
An cho chủ đầu tư. Giao trả GCNQSDĐ cho các hộ hiến đất làm đường tại thôn An
Phong; Hoàn chỉnh hồ sơ điều chỉnh khu quy hoạch dân cư nông thôn thôn An Hòa.
Xây dựng Kế hoạch thực hiện tiêu chí nông thôn mới nâng cao tiêu chí số 17.
Thống kê có 14 hộ sản xuất chế biến thuộc đối tượng chịu phí BVMT trên địa bàn
xã.
Công tác xây dựng nông thôn mới: Hoàn chỉnh đề án nông thôn mới giai
đoạn 2021-2025. Xây dựng kế hoạch đăng ký làng Đêchơgang đạt chuẩn nông thôn
mới 2021. Xây dựng kế hoạch chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn
mới năm 2021 và phân công nhiệm vụ cho từng thành viên Ban quản lý.
Công tác xây dựng cơ bản: Tổ chức nghiệm thu và đưa vào sử dụng các
công trình3.
2. Về Văn hóa – xã hội:
Công tác giáo dục: Các trường Cho học sinh nghỉ đến ngày 01/3/2021 để
phòng, chống dịch covid-19. Đồng thời chỉ đạo các trường học triển khai tuyên
truyền, phổ biến kiến thức phòng, chống dịch bệnh, kịp thời phổ biến về tình hình
hình dịch bệnh cho giáo viên và học sinh; hướng dẫn vệ sinh cá nhân, vệ sinh trường
học, bàn ghế, rửa tay bằng xà phòng, yêu cầu hoạc sinh đeo khẩu trang khi đến
trường. Phối hợp với ngành cấp trên phun thuốc khử trùng phòng, chống dịch
Corona tại các điểm trường trên địa bàn xã.
Công tác Văn hóa, Văn nghệ-TDTT: Tổ chức treo băng rôn khẩu hiệu chào
mùng Tết Nguyên đán Tân Sửu, chào mừng 91 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt
Nam (03/02/1930-03/02/2021).
Phối hợp với Mặt trận và ban ngành đoàn thể xã tuyên truyền, vận động người
dân thực hiện nguyên tắc 5k, không tập trung đông người. Đã treo 13 băng rôn về công
tác tuyên truyền PCD tại các thôn, làng, trường, trạm. tiếp sóng đài truyền thanh của
huyện và Phát sóng 612 giờ trên đài truyền thanh của xã về công tác triển khai phòng
chống dịch trên địa bàn tỉnh, huyện, xã cũng như tình hình chung của cả nước.
Công tác LĐTBXH–Xóa đói giảm nghèo:
Theo dõi quản lý 22 đối tượng chính sách hưởng chế độ hàng tháng; 142 đối
tượng hưởng bảo trợ xã hội. Tiếp nhận giải quyết 06 hồ sơ4 hồ sơ thuộc đối tượng
chăm sóc xã hội hàng tháng.
Đường liên xã Phú An đi Ya Hội (giai đoạn II), vốn 268 triệu đồng; Đường BTXM vốn chương trình 135
vốn 202 triệu đồng; đường trục thôn xã Phú An vốn 1.220,265 triệu đồng.
4
02 hồ sơ người cao tuổi đủ 80 tuổi; ; 02 gia đình nuôi người khuyết tật, 02 người khuyết tật đặc biệt nặng
là người cao tuổi
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Tiếp nhận phôi hộ nghèo và in giấy chứng nhận hộ nghèo và cận nghèo năm
2021 gia hạn thẻ BHYT. Hộ gia đình có mức sống trung bình 562 hộ/2137 khẩu.
Nhận và cấp phát gạo cứu đói năm 2021 có 147hộ/546khẩu, số lượng gạo
8.190 kg5 đã cấp phát xong.
Tiếp nhận và cấp phát 133 xuất quà6 tổng số tiền 44,9 triệu đồng.
Công tác HCTĐ: Tổ chức vận động hiến máu đợt 1 được 5/20 đơn vị máu
đạt 25% tổ chức vào ngày 19/01/2021; triển khai vận động Tết vì Người nghèo và
nạn nhân chất độc da cam Xuân Tân Sửu 2021; phối hợp với ban ngành đoàn thể
họp xét chọn hộ nghèo, người khuyết tật thăm hỏi tặng quà nhân dịp tết Nguyên đán
2021, đồng thời đề nghị 03 người nghèo và nhiễm chất độc hóa học gửi hội CTĐ
huyện tặng quà nhân dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021 mỗi xuất quà trị giá 400.000
đồng.
d. Công tác Y tế –Dân số: Tổ chức khám và chữa bệnh cho nhân dân tổng
số lượt khám 333 lượt, số lần tuyên truyền 16, số người tham gia 237 lượt.
Trong quý có 07 trẻ sinh ra, người chết 03 người; cấp phát các biện phát tránh
thai cho các đối tượng có nhu cầu, cập nhật 34 biến động mới vào hệ thống dữ liệu
dân số.
Công tác phòng, chống dịch Covid-19: Kiện toàn Ban Chỉ đạo Phòng chống
dịch Covd-19 xã, triển khai các văn bản chỉ đạo của cấp trên cho các thôn làng.
Thành lập các Tổ phòng chống dịch Covid cộng đồng số lượng 19 tổ với 59 thành
viên7. Vận động người dân từ vùng dịch về địa phương khai báo y tế cho 227 người;
thực hiện cách ly tại nhà 31 người.
e. Công tác Hội NCT: Hoàn thiện các văn kiện Đại hội Người cao tuổi nhiệm
kỳ 2021-2026. Tổ chức thăm hỏi, phúng viếng khi người cao tuổi qua đời 01 người.
3. Lĩnh vực Nội chính:
a. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội (từ ngày 10/01 đến
ngày 10/02/2021):
An ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn xã ổn định.
Tổ chức tuần tra, kiểm soát trật tự công cộng, trật tự ATGT 23 buổi/143 lượt
CBCS, phát hiện lập biên bản xử lý 07 trường hợp vi phạm TTATGT8, nhắc nhở 02
trường hợp9. Tổ chức tuần tra vũ trang đêm 12 buổi/53 cán bộ chiến sỹ, phát hiện
05 trường hợp vi phạm, nhắc nhở 05 trường hợp.
Phát động lễ ra quân tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT Đại hội đại
biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, bảo vệ tết Nguyên đán Tân Sửu; Phát động
Trong đó: Đói dịp Tết Nguyên đán 104 hộ/361 khẩu, mỗi khẩu cấp 15kg, số lượng 5.415kg; Đói giáp hạt
đầu năm 2021 cho 43 hộ/185 khẩu, mỗi khẩu cấp 15kg, số lượng 2.775kg.
6
Đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ gia đình khó khăn, hộ dân tộc thiểu số, đối tượng gia đình chính sách,
đối tượng BTXH,
7
Công văn số 199/UBND-VP ngày 04/02/2021 của UBND huyện Đak Pơ về việc thành lập các Tổ phòng
chống Covid-19 cộng đồng;
5
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9

Xử lý vi phạm hành chính TTATGT số tiền 1.650.000 đồng.
Vi phạm trật tự xã hội an toàn xã hội 02 trường hợp, số tiền 400.000 đồng.
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phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ 02 buổi tại làng Đêchơgang và thôn An Qúy có
92 lượt người tham gia, ký cam kết đảm bảo ANTT với 582 hộ.
Tổng số đối tượng đang quản lý 40 đối tượng10; Gọi hỏi răn đe, giáo dục,
cảm hóa 25 đối tượng. Phân công CBCS trực tại cơ quan trong thời gian diễn ra Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, tuần tra, trực tết Nguyên đán Tân Sửu
2021.
Kiểm tra cư trú 02 hộ, 08 khẩu; phát hiện xử lý 02 trường hợp; vận động thu
hồi 01 súng cồn tự chế.
b. Công tác Quân sự địa phương:
Tổ chức và duy trì LLDQ trực SSCĐ tại cơ quan trong thời gian diễn ra Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Triển khai cho các thôn, làng lập danh
sách thanh niên trong độ tuổi 17, đăng ký vào lực lượng dân quân năm 2021 cho ra
15 dân quân, kết nạp mới 16 dân quân. Tiếp nhận 09 quân nhân xuất ngũ về địa
phương. Triển khai trực Tết Nguyên đán Tân Sửu- 2021; thăm tặng quà các gia đình
có quân nhân tại ngũ 07 quân nhân. Đưa thanh niên lên đường nhập ngũ năm 2021
đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao11.
c. Công tác Tư pháp-Hộ tịch: Tổ chức đăng ký hộ tịch, chứng thực theo quy
12
định .
d. Công tác Dân tộc-Tôn giáo: Thường xuyên bám sát thôn, làng nắm bắt
tình hình đời sống kinh tế xã hội, an ninh trật tự của các hộ theo đạo trên địa bàn.
Rà soát làng Đêchơgang vùng Dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025
theo Quyết định 33/2020/QĐ-TTg. Tiếp nhận và cấp phát 3 xuất quà cho người dân
tộc thiểu số khó khăn số tiền 1.500.000 đồng.
e. Công tác Nội vụ:
Giải quyết chế độ chính sách cho cán bộ công chức xã kịp thời theo quy
13
định . Triển khai làm bổ sung lý lịch hàng năm cho CBCC năm 2020. Ban hành
các kế hoạch CCHC, tuyên truyền CCHC, kiểm soát TTHC năm 2021. Phát động
phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2021.
Phối hợp với CĐCS xã tổ chức hội nghị cán bộ, công chức năm 2021. Xây
dựng kế hoạch tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Xây dựng lịch trực tết Nguyên đán Tân Sửu
-2021 cho cán bộ, công chức xã trực bảo vệ cơ quan theo quy định (từ ngày
11/02/2021 đến hết ngày 14/02/2021).
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Trong đó: 33 đối tượng quản lý theo yêu cầu nghiệp vụ; 07 đối tượng quản lystheo quy định của pháp

luật.
Thanh niên đi nghĩa vụ quân sự 07 thanh niên, đi nghĩa vụ công an 01 thanh niên
Khai sinh 07 trường hợp; kết hôn 01 trường hợp; khai tử 04 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân 07
trường hợp; cấp bản sao 07 trường hợp; Hợp đồng giao dịch 12 trường hợp; chữ ký 30 trường hợp; sao y bản chính
43 việc.
13
Đề nghị xếp ngạch lương cho 01 trường hợp theo nghị định 34/NĐ-CP khi thay đổi trình độ chuyên môn.
Đề nghị khen thưởng cấp trên tặng danh hiệu Đơn vị tiên tiến cho 01 tập thể công an xã. Tặng giấy khen cho 05 cá
nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Quốc phòng-Quân sự địa phương năm 2020; 05 cá nhân có thành tích
trong công tác tuyển quân năm 2021;
11
12
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Ban hành Quyết định số 11/QĐ-UBND ngày 02/02/2021 về việc thành lập
Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phú An nhiệm kỳ 2021-2026 gồm 11
Ủy viên do đồng chí Phó bí thư Thường trực Đảng ủy xã, Chủ tịch Hội đồng nhân
dân xã làm Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã.
Ban hành Kế hoạch số 07/KH-UBND ngày 09/02/2021 của UBND xã về việc
tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp
nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn xã Phú An.
Báo cáo Dự kiến số lượng 05 khu vực bỏ phiếu, 05 Tổ bầu cử, số lượng cử
tri 3.281 cử tri trên địa bàn xã14. Chỉ đạo các thôn, làng lập danh sách cử tri tham
gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân
các cấp nhiệm kỳ 2021-202615.
Lập Tờ trình số 02/TTr-UBND ngày 24/02/2021 của UBND xã Phú An về
việc đề nghị ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và
số lượng đại biểu HĐND xã Phú An, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn vị
bầu cử.
Thống nhất với Thường trực HĐND, UBMTTQVN xã thành lập 05 Ban bầu
cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phú An nhiệm kỳ 2021-2026 phụ trách 05 đơn vị
bầu cử.
4. Công tác bầu cử:
Sau khi thành lập UBBC xã, Ủy ban bầu cử xã tổ chức hội nghị triển khai
công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 theo quy định16. Ban hành kế hoạch số 01/KH-UBBC ngày 08/02/2021
của Ủy ban bầu cử về việc triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ban hành Quyết
định số 01/QĐ-UBBC ngày 08/02/2021 của Ủy ban bầu cử xã về việc phân công
nhiệm vụ các Ủy viên Ủy ban bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phú An nhiệm
kỳ 2021-2026. Thành lập các Tổ giúp việc Ủy ban bầu cử xã gồm: Tổ thông tin,
tuyên truyền; Tổ đảm bảo an ninh trật tự và y tế; Tổ giải quyết khiếu nại tố cáo; Tổ
tổng hợp kết quả bầu cử17 để giúp Ủy ban bầu cử xã trong suốt quá trình diễn ra
công tác bầu cử. Ban hành Nghị quyết số 01/NQ-UBBC ngày 01/3/2021 của Ủy ban
Báo cáo số 06/BC-UBND ngày 26/01/2021 của UBND xã Dự kiến số lượng các tổ chức bầu cử và cử tri
đối với bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
15
Thông báo số 26/TB-UBND ngày 03/3/2021 của UBND xã về việc rà soát lập danh sách cử tri bầu cử đại
biểu quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
16
Do tình hình dịch Covid-19 các thành phần dự hội như Bí thư chi bộ; Trưởng các thôn làng nghị triển
khai công tác bầu cử không mời dự mà chỉ gửi các văn bản chỉ đạo về bầu cử để nghiên cứu.
17
Quyết định số 02/QĐ-UBBC ngày 08/02/2021 của Ủy ban bầu cử xã về việc thành lập Tổ thông tin, tuyên
truyền công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phú An nhiệm kỳ 2021-2026.
Quyết định số 03/QĐ-UBBC ngày 08/02/2021 của Ủy ban bầu cử xã về việc thành lập Tổ giải quyết khiếu
nại, tố cáo về bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phú An nhiệm kỳ 2021-2026.
Quyết định số 04/QĐ-UBBC ngày 08/02/2021 của Ủy ban bầu cử xã về việc thành lập Tổ an ninh, trật tự,
an toàn xã hội và y tế trong cuộc bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phú An nhiệm kỳ 2021-2026.
Quyết định số 05/QĐ-UBBC ngày 08/02/2021 của Ủy ban bầu cử xã về việc thành lập Tổ giúp việc tổng
hợp kết quả bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phú An nhiệm kỳ 2021-2026.
Quyết định số 06/QĐ-UBBC ngày 03/3/2021 của Ủy ban bầu cử xã về việc kiện toàn Tổ thông tin, tuyên
truyền công tác bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã Phú An nhiệm kỳ 2021-2026.
14
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bầu cử xã về việc ấn định và công bố số đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử
và số lượng đại biểu HĐND xã Phú An, nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu ở mỗi đơn
vị bầu cử. Ủy ban bầu cử ban hành Thông báo số 01/TB-UBBC ngày 19/02/2021
của Ủy ban bầu cử xã về việc nộp hồ sơ ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 20212026, qua đó thời gian nộp hồ sơ từ ngày 22/02/2021 đến hết ngày 14/3/2021 theo
quy định.
5. Công tác tiếp công dân: Trong quý I tiếp nhận 01 đơn18, Ủy ban nhân dân
xã đã tiến hành hòa giải nhưng không thành. Tiếp công dân đột xuất 02 lượt.
6. Công tác phối hợp Mặt trận và các Đoàn thể xã:
Tổ chức hội nghị Hiệp thương lần thứ nhất về việc dự kiến cơ cấu, số lượng,
thành phần và phân bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm
kỳ 2021-2026 với số lượng 42 người. Xây dựng kế hoạch và Thông báo cho các cơ
quan đơn vị có phân bổ số lượng, thành phần và phân bổ số lượng người giới thiệu
ứng cử đại biểu HĐND xã nhiệm kỳ 2021-2026 thời gian giới thiệu từ ngày
24/02/2021 đến hết ngày 11/3/2021 theo quy định. Phối hợp tuyên truyền nhân dân
phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã.
7. Công tác phối hợp với Thường trực HĐND xã:
Thống nhất với Thường trực HĐND xã điều chỉnh cơ cấu, thành phần và phân
bổ số lượng người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân xã khóa IV nhiệm
kỳ 2021-2026.
III. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ II NĂM 2021.
1. Lĩnh vực kinh tế: Tiếp tục vận động nhân dân gieo trồng vụ mùa 2020,
thu hoạch mía, mì vụ mùa, thu hoạch vụ đông xuân 2020-2021. Chuẩn bị đất giống
gieo trồng vụ mùa 2021 đạt kế hoạch. Xây dựng kế hoạch phòng chống hạn vụ đông
xuân 2020-2021. Truyên truyền, vận động nhân dân nắm rõ tình hính thời tiết khô
hạn, thiếu nước trong vụ Đông Xuân 2020-2021 và vụ Mùa 2021 để nâng cao ý
thức, trách nhiệm sử dụng nước tiết kiệm nước, chuyển đổi giống cây trồng, sử dụng
các bộ giống ngắn ngày; Áp dụng công nghệ tưới tiên tiến, tiết kiệm nước. Tổ chức
kiểm tra môi trường, xây dựng nhà trái phép trên địa bàn bàn. Tập trung thu ngân
sách ngay từ đầu năm; vận động thu các khoản trong nhân dân đạt kết quả. Triển
khai các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn xã. Xây dựng kế hoạch kinh tế- xã
hội năm 2022 theo quy định.
2. Lĩnh vực Văn hóa - Xã hội:
Đăng bài viết trên trang thông tin điện tử của xã chào mừng thành công Đại
hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; các hoạt động phát triển kinh tế - xã
hội trên địa bàn xã; Tuyên truyền phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn theo quy
định. Tuyên truyền cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và bầu cử đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Tổ chức đại hội TDTT cấp xã đúng
quy định. Tổng kết năm học 2020-2021 và tuyển sinh năm học mới theo quy định

Ông Dương Thái Hòa thôn An Phú phản ánh gia đình Đào Văn Toàn phát dọn, canh tác trên đất bờ soi
sông ba đã giải quyết xong không thành;
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của Ngành giáo dục. Tuyên truyền công tác Tổng diều tra Kinh tế và điều tra có tổ
chức hành chính nhà nước năm 2021 theo quy định.
3. Lĩnh vực xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục đôn đốc các thành viên BCĐ
nông thôn mới xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiện các tiêu chí nâng cao. Thực
hiện theo kế hoạch đưa làng Đêchơgang đạt chuẩn nông thôn.
4. Lĩnh vực Nội chính:
Tổ chức huấn luyện dân quân hàng năm theo quy định. Công an xã thường
xuyên tuần tra, kiểm soát bảo vệ an ninh trật tự, an toàn xã hội, an toàn giao thông
trên địa bàn. Bảo vệ đảm bảo an ninh trật tự cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.
Thực hiện kịp thời công tác giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Tổ
chức tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị kịp thời. Thực
hiện tốt công tác cải cách hành chính, kiểm soát TTHC, thực hiện theo tiêu chuẩn
ISO 9001: 2015.
Tổ chức Đại hội đại biểu Người cao tuổi nhiệm kỳ 2021-2026 theo quy định.
5. Công tác bầu cử:
Tập trung hoàn thiện các công việc còn lại để thực hiện tốt công tác bầu cử
ngày 23/5/2021 toàn dân tham gia cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đạt kết quả cao nhất.
Trên đây là báo cáo tình hình hiện nhiệm vụ công tác quý I và phương hướng
nhiệm vụ công tác quý II năm 2021./.
Nơi nhận:
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
- Văn phòng HĐND&UBND huyện;
CHỦ TỊCH
- Phòng TC-KH;
- Phòng NN&PTNT;
- Chi cục Thông kê;
- Thường trực Đảng ủy xã;
- Thường trực HĐND xã;
- Lãnh đạo UBND xã;
- Ủy ban MTTQ xã và các đoàn thể xã;
- Công an xã;
- Các đơn vị Trường học, Trạm Y tế;
- Công chức chuyên môn;
- Các thôn, làng;
- Lưu VT, VPTK.

Đinh Thị Minh Trí

