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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tháng 07/2022
và nhiệm vụ công tác tháng 08/2022
A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ THÁNG 07 NĂM 2022
I. Về lĩnh vực kinh tế
1. Về sản xuất nông nghiệp
Cây lúa: Người dân gieo trồng được 100 ha, đạt 100% so với kế hoạch
huyện giao.
Cây cà phê: Đang trong giai đoạn quả non.
Cây hồ tiêu: Đang trong giai đoạn chăm sóc.
2. Chăn nuôi
Ủy ban nhân dân xã đã tập trung chỉ đạo tăng cường công tác phòng, chống
dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Chỉ đạo cán bộ Thú y – Chăn nuôi xã tuyên
truyền cho nhân dân vệ sinh chuồng trại, kiểm tra tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc.
Phối hợp với Trung tâm dịch vụ Nông nghiệp huyện kiểm tra tình hình dịch bệnh trên
đàn gia súc nhằm phát hiện kịp thời khi có dịch bệnh xảy ra.
3. Chương trình xây dựng nông thôn mới
Trong tháng, chỉ đạo công chức phụ trách lĩnh vực nông thôn mới thường
xuyên theo dõi, rà soát và nâng cao 19 tiêu chí trong chương trình nông thôn mới.
Xây dựng xong đề án làng Grai Mek làng nông thôn mới giai đoạn 2022 – 2025
nhằm triển khai các bước tiếp theo.
Tuyên truyền vận động nhân dân đăng ký kế hoạch kiên cố hóa giao thông
nông thôn năm 2023, nhân dân đăng ký làm 1.5km đường bê tông xi măng dày
16cm, mac 250, bề mặt rộng 3m (Cụ thể: Thôn Thái Hà 0.55 km; thôn Đoàn Kết
0.3 km; thôn Hố Lang 0.35 km; thôn Kênh Siêu 0.3 km).
4. Thu chi ngân sách:
- Tổng thu ngân sách nhà nước: Kế hoạch giao là 5.143.587.000 đồng; Thực
hiện trong tháng 7 là 922.647.000 đồng, đạt 17.9% kế hoạch huyện. Trong đó: Thu trên
địa bàn là 273.483.150 đồng; Thu bổ sung cân đối cấp trên là 855.000.000 đồng; Thu
bổ sung có mục tiêu là 63.000.000 đồng. Thu phạt ATGT là 2.300.000 đồng. Thu phí, lệ phí là
2.347.0000 đồng.
- Tổng chi ngân sách: Kế hoạch 5.143.587.000 đồng; Thực hiện trong tháng
là 202.227.976 đồng, đạt 3.93%. Trong đó: Chi lương và các khoản phụ cấp là
171.456.898 đồng; Chi thường xuyên là 30.771.078 đồng.
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5. Công tác quản lý đất đai: Ủy ban nhân dân xã đã thực hiện theo đúng
quy định về thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh vực Địa chính – Xây dựng được
kịp thời, đúng thời gian quy định. Trong tháng, UBND xã đã xử lý 37 hồ sơ. Trong
đó: 04 hồ sơ cấp giấy CNQSD đất lần đầu, 06 hồ sơ gia hạn tiếp tục sử dụng đất
nông nghiệp, 26 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất; 01 hồ sơ cấp lại trang
bổ sung giấy chứng nhận QSD đất do mất.
Phối hợp với các ngành tiến hành đo đạc đất liên quan đến đường dân sinh
tại giáo xứ Vinh Sơn.
II. Văn hóa – Xã hội
1. Giáo dục - Đào tạo:
Chỉ đạo Trường học phối hợp với Ban nhân dân các thôn, làng trên địa
bàn xã đảm bảo cơ sở vật chất tại các điểm trường trong dịp nghỉ hè; chủ
động thực hiện công tác tuyển sinh đầu vào tại trường theo đúng quy định.
2. Văn hóa thông tin – Thể dục thể thao
Tuyên truyền bằng khẩu hiệu tuyên truyền ngày lễ là 28 mét băng rôn nhân
kỷ niệm 62 năm ngày du lịch Việt Nam 09/07/1960-09/7/2022; Ngày dân số Thế
giới 11/7; 75 năm ngày thương binh liệt sỹ 27/7/1947-27/7/2022; Ngày bầu cử
trưởng thôn trên địa bàn xã 24/7/2022. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền tháng hành
động an toàn thực phẩm năm 2022.
Về Y tế: Các nguồn thuốc bảo hiểm y tế được cấp phát theo đúng quy định.
Trong tháng, Trạm Y tế đã khám và chữa bệnh cho 125 lượt người, trong đó bệnh
nhân đến điều trị ngoại trú trong tháng 7 là 125 lượt bệnh. Tổng ngày điều trị là
625 ngày. Tổng số ca tử vong trong tháng 7 là 03 người. Tổng số ca đẻ trong tháng
7 là 04 ca. Số phụ nữ có thai trong tháng 7 là 04 ca.
* Về công tác phòng, chống dịch COVID-19:
UBND xã đã triển khai nghiêm túc, kịp thời các công tác phòng, chống dịch
COVID-19. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tiêm vắc xin đảm bảo kế
hoạch. Kết quả, từ ngày 01/01/2022 đến ngày 15/07/2022 trên địa bàn xã đã ghi
nhận 196 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2, có 01 ca tử vong. Ngày
24/7/2022 phát hiện thêm 01 ca dương tính với SARS-CoV-2.
* Công tác tiêm phòng vắc xin COVID-19: Tính đến ngày 15/7/2022: tổng
số mũi tiêm trên địa bàn xã cho đối tượng 18 tuổi trở lên là mũi 1 là 2.393, mũi 2 là
2.419, mũi 3 là 2.062 và mũi 4 là 94. Nhóm đối tượng từ 12 đến 17 tuổi: Mũi 1 là
525, mũi 2 là 450, mũi 3 là 104. Nhóm đối tượng từ 05 đến dưới 12 tuổi, tính đến
ngày 15/7/2022 tiêm được mũi 1 là 346, mũi 2 là 200.
Công tác tiêm chủng: Tổng số trẻ em dưới 01 tuổi trong diện tiêm chủng là
92 cháu. Trong đó: Trẻ em dưới 01 tuổi đã tiêm chủng trong tháng 7 là 45 cháu;
Trẻ em dưới 01 tuổi tiêm chủng đầy đủ liều trong tháng 7 là 07/92 cháu, tỷ lệ đạt
7.6 %. Tổng số phụ nữ có thai trong diện tiêm chủng là 92 người. Trong đó: phụ
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nữ có thai đã tiêm phòng uốn ván trong tháng 7 là 10 người, phụ nữ có thai được
tiêm phòng UV 2+ trong tháng 7 là 08/92 người, đạt tỷ lệ 8.6 %.
- Về Dân số, kế hoạch hóa gia đình: Tổng số hộ trên địa bàn xã là 1.102 hộ,
4.899 khẩu. Trong đó: Nam là 2.524 người, nữ là 2.375 người. Tuyên truyền cho
nhân dân về các biện pháp kế hoạch hóa gia đình, cấp phát các dụng cụ sử dụng tránh
thai theo kế hoạch huyện giao.
4. Công tác Lao động - Thương binh xã hội
Tiếp nhận và trao tặng quà của Chủ tịch nước cho 15 đối tượng với tổng số tiền là
4.500.000 đồng; 01 xuất đề nghị UBND tỉnh tặng bằng khen; UBND huyện tặng 05 xuất
quà trị giá 500.000/xuất; Trao tặng tiền thờ cúng liệt sỹ cho 07 người với mỗi xuất là
1.400.000 đồng; UBND xã tổ chức tọa đàm, gặp và trao tặng 11 xuất quà với mỗi xuất là
300.000 đồng; Nông Trường Cao su Ia Tiêm trao tặng 2.000.000 đồng thăm tặng các gia
đình thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ trên địa bàn xã .
5. Hội chữ thập đỏ: Trong tháng, hoạt đồng thường xuyên theo quy định.
6. Hội Nạn nhân chất độ da cam/Dioxin: Hiện trên địa bàn xã có 06 chi
hội. Tổng số hội viên trên địa bàn xã 106 người. Trong đó: Con đẻ của người hoạt
động kháng chiến là 29 người; Hội viên thế hệ thứ 2 là 09 người; Hội viên đại diện
gia đình là 04 người; Hội viên tình nguyện là 64 người.
7. Hội người cao tuổi xã: Trên địa bàn xã có 07 chi hội đang hoạt động. Hiện
chi hội thôn Thái Hà không có chi hội trưởng do ông Vũ Đức Minh xin nghỉ. Tổng số
hội viên là 390 người. Trong đó: Kết nạp mới là 08 người; Từ trần 01 người.
8. Công tác Dân tộc: Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người
đồng bào dân tộc thiểu số.
III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH
1. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:
Tồn 01 đơn từ tháng trước kiến nghị về tranh chấp đường đi, đang trong quá
trình giải quyết. Trong tháng tiếp nhận 01 đơn kiến nghị của công dân (Nguyễn
Văn Đoạt) về lĩnh vực đất đai đất đai, UBND xã đã giao cho công chức Địa chính
– Xây dựng xã kiểm tra xác minh và kết quả là đơn không đủ điều kiện để thụ lý,
UBND xã đang làm thông báo gửi cho công dân theo quy định; Hàng tuần UBND
xã phối hợp với HĐND xã phân công thành viên UBND xã và cán bộ, công chức
tiếp dân vào ngày 15 hàng tháng.
2. Công tác Tư pháp - Hộ tịch:
- Đăng ký khai sinh 12 trường hợp. Trong đó: đăng ký đúng hạn 04 trường hợp,
đăng ký quá hạn 08 trường hợp; Đăng ký lại việc sinh 0 trường hợp. Đăng ký kết hôn
02 trường hợp; Xác nhận tình trạng hôn nhân 06 trường hợp; khai tử 01 trường hợp;
Cải chính hộ tịch 01 trường hợp; Chứng thực sao y bản chính 160 bản; Chứng thực
hợp đồng giao dịch 14 trường hợp; Chứng thực chữ ký 22 trường hợp.
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- Thực hiện cơ chế liên thông theo thông tư số 05/2015/TTLT – BTP – BCA –
BYT đã chuyển đề nghị cấp thẻ BHYT trẻ em dưới 06 tuổi với 12 trường hợp.
3. Công tác cải cách hành chính và thực hiện quy chế dân chủ
Chỉ đạo các cán bộ, công chức chuyên môn chấp hành nghiêm chỉnh quy chế làm
việc, đặc biệt là sử dụng có hiệu quả thời gian làm việc tại cơ quan. Chủ động xây dựng kế
hoạch hoạt động tuần, lịch làm việc của lãnh đạo UBND xã và niêm yết công khai các thủ
tục hành chính liên quan đến lĩnh vực công việc để tổ chức, công dân biết. Giải quyết đầy đủ,
kịp thời, đúng quy định các loại hồ sơ liên quan đến tổ chức, công dân đến liên hệ công tác.
4. Công tác phối hợp
Trên cơ sở quy chế phối hợp giữa UBND xã với HĐND, UBMTTQVN và các đoàn
thể xã, đã triển khai tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt chủ trương
của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Đồng thời,
UBND xã đã tích cực phối hợp với HĐND; UBMTTQVN và các ngành đoàn thể xã thực
hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tiêm vắc xin COVID-19 đảm bảo
theo kế hoạch.
IV. QUỐC PHÒNG – AN NINH
1. Quân sự địa phương
Kiện toàn hội đồng xét duyệt chính trị, hội đồng nghĩa vụ quân sự xã. Phục vụ công
tác kiểm tra tuyển quân năm 2022 – 2023.
Tổ chức cho LLDQ xã tham gia hội thao trung đội dân quân cơ động tại huyện theo
kế hoạch. Kết quả đạt giải nhì môn võ điều lệnh và giải nhì toàn đoàn. Chỉ huy trung đội
DQCĐ xã tham gia hội thao tỉnh năm 2022.
Cử đối tượng 04 và tương đương đi bồi dưỡng kiến thức quốc phòng theo kế hoạch
huyện 08/11 đồng chí.
2. Công tác An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và công tác quản lý hành chính
2.1. Tình hình an ninh chính trị: Cơ bản ổn định, chưa phát hiện các dấu hiệu
liên quan đến nhóm họp FULRO, “TLĐG” trên địa bàn xã. Các đối tượng quản lý
giáo dục tại cộng đồng cơ bản chấp hành tốt các quy định của pháp luật và quy
định của địa phương.
2.2. Tình hình trật tự ATXH: Trong tháng, thực hiện 12 lượt tuần tra trên địa
bàn xã, chưa phát hiện các trường hợp vi phạm.
Thực hiện 03 lượt tin, bài tuyên truyền cho quần chúng nhân dân đấu tranh
phòng, chống tội phạm trên trang Zalo offical Công an xã Chư Pơng và Face book.
Ngày 13/7/2022 xảy ra 01 vụ trộm cắp tài sản tại thôn Ia Bâu. Vụ việc đang
được công an xã xác minh, xử lý.
Triển khai vận động người dân triển khai mô hình Camera An ninh.
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2.3. Trật tự an toàn giao thông: Tổ an toàn giao thông tổ chức 12 tuần tra, kiểm
soát theo kế hoạch, trên địa bàn xã vào ngày 21/7/2022 xảy ra 01 vụ tai nạn giao
thông (do tự ngã) tại thôn Ia Bâu, vụ việc đang được đội CSGT Công an huyện chư
Sê xử lý. Nhắc nhở 05 trường hợp vi phạm. Xử phạt 04 trường hợp vi phạm với tổng
số tiền nộp ngân sách nhà nước là 2.300.000 đồng.
2.4. Công tác quản lý hành chính: Phối hợp cùng đội Quản lý hành chính Công
an huyện Chư Sê tổ chức thu nhận hồ sơ cấp căn cước công dân tại trụ sở công an xã
Chư Pơng. Kết quả là 90 trường hợp.
B. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 08 NĂM 2022
Trên cơ sở tình hình thực hiện các mặt công tác trong tháng 07, nhiệm vụ
chủ yếu của tháng 08 năm 2022 như sau:
- Tiếp tục chỉ đạo nhân dân chăm sóc tốt các loại cây trồng, vật nuôi. Đẩy
mạnh công tác phòng bệnh trên cây trồng, vật nuôi, trồng cỏ để phục vụ chăn nuôi,
mở rộng số lượng và chất lượng các loại gia súc, gia cầm. Tiến hành phun tiêu độc
khử trùng trên đàn gia súc. Tiếp tục vận động nhân dân dọn dẹp vệ sinh đường
làng, ngõ, xóm.
- Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.
- Tiếp tục vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới những phần
việc chưa cần sự đầu tư hỗ trợ của nhà nước.
- Tăng cường chỉ đạo công tác tiêm vắc xin COVID-19 trên địa bàn xã.
- Tiếp tục tăng cường chỉ đạo công tác quản lý đất đai trên địa bàn, chỉ đạo
đăng ký kê khai, đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền
với đất; kiểm tra các hoạt động khai thác tài nguyên nước, khoáng sản, kịp thời phát
hiện và xử lý các trường hợp vi phạm. Tăng cường công tác giải quyết đơn thư, khiếu
nại cho nhân dân.
- Tăng cường công tác quản lý ngân sách Nhà nước; thực hiện nghiêm các quy
định về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí trong chi tiêu ngân sách. Đẩy mạnh công
tác hoàn thành hồ sơ, giải ngân, quyết toán các công trình xây dựng cơ bản đến hạn.
- Giải quyết tốt các chế độ, chính sách, người có công và chế độ bảo trợ xã hội
tại địa phương, hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị hưởng chế độ BTXH cho các đối tượng theo
quy định của pháp luật.
- Nâng cao chất lượng và trách nhiệm của đội ngũ Y, Bác sỹ trong việc khám,
chữa bệnh cho nhân dân. Có kế hoạch phòng, chống các dịch bệnh thường xảy ra
trong giai đoạn chuyển mùa. Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân tiêm vắc xin
COVID-19 đảm bảo theo kế hoạch.
- Tiếp tục chỉ đạo lực lượng Công an xã tăng cường công tác tuần tra, kiểm
soát địa bàn để bảo đảm an ninh nông thôn – TTATXH; giảm thiểu tai nạn giao
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thông trên địa bàn xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn giao
thông; Đội mũ bảo hiểm khi đi xe máy.
- Thực hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về giảm nghèo, lao động, việc
làm, chú trọng chất lượng bền vững trong giảm nghèo, huy động lồng ghép có hiệu quả
các dự án, nguồn vốn nhất là gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới, tăng cường
công tác kiểm tra nâng cao chất lượng đào tạo nghề cho lao động ở nông thôn.
- Tiếp tục thực hiện các chương trình chính sách đối với vùng đồng bào dân
tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.
- Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện cải cách hành chính; thực hiện quy chế dân chủ. Chỉ đạo
cho công chức chuyên môn tăng cường công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.
- Họp, xét duyệt chính trị, thực lực công dân trong độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ
cấp xã đảm bảo đúng thời gian quy định. Bên cạnh đó, thường xuyên duy trì trực sẵn
sàng chiến đấu, triển khai thực hiện các nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, trợ
giúp pháp lý cho người dân, quản lý hộ tịch. Tăng cường công tác kiểm tra, thẩm
định ban hành các văn bản quy phạm pháp luật.
Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo Quốc phòng - An ninh tháng 07; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng
08 năm 2022.
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