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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác 6 tháng đầu năm
và phương hướng, nhiệm vụ công tác 6 tháng cuối năm 2022
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM
1. HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO UBND XÃ
- Chỉ đạo công chức Địa chính nông nghiệp thường xuyên kiểm tra diện tích sản
xuất vụ Đông-Xuân năm 2021 -2022; rà soát diện tích có khả năng bị hạn, vận động
người dân chuyển đổi cây trồng phù hợp; tăng cường công tác khuyến nông, vận động
nhân dân phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi;
- Thực hiện tốt công tác chính sách đối với người có công, các đối tượng bảo
trợ xã hội, đối tượng cộng đồng; thực hiện lồng ghép các chương trình, chính sách,
vận động người dân phát triển kinh tế để giảm nghèo.
- Tuyên truyền cho cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn phòng, chống
dịch bệnh Covid -19, tiêm phòng vaxcin trên địa bàn xã; Chỉ đạo Ban Công an xã
kiểm soát tình hình người dân đi làm ăn xa trở về ăn tết tại địa phương;
- Chỉ đạo công chức Tài chính - Kế toán xã xây dựng kế hoạch công tác thu
chi ngân sách đảm bảo theo kế hoạch được giao; Xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ
của xã; Thực hiện báo cáo tài chính, kiểm kê tài sản cơ quan phục vụ công tác bàn
giao chức danh Kế toán xã;
- Chỉ đạo cho lực lượng công an xã và Ban chỉ huy quân sự xã duy trì chế độ
trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo ANCT từ xã đến các thôn, làng. Phân công lực
lượng bám địa bàn, nắm bắt tình hình ở dưới thôn, làng. Tổ chức giao quân đạt chỉ
tiêu kế hoạch huyện giao.
- Chỉ đạo các ngành, các thôn triển khai công tác chuẩn bị bầu cử thôn
trưởng, nhiệm kỳ 2022-2025.
2. DỰ ƯỚC KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ
2.1. Sản xuất nông nghiệp
- Tổng diện tích trồng trọt: Toàn xã gieo trồng được 1.775 ha1.
- Chăn nuôi: UBND xã đã chỉ đạo công chức địa chính nông nghiệp và cán bộ
Thú y – Chăn nuôi xã tuyên truyền nhân dân vệ sinh chuồng trại, không để dịch bệnh
xảy ra trên địa bàn. Tổng đàn gia súc, gia cầm tính đến thời điểm hiện tại 23.6372.

Cây lúa nước gieo trồng: Diện tích Đông Xuân là 90 ha đạt 40 tạ/ha, tổng sản lượng đạt 360 tấn. Chanh
dây 60 ha; Rau màu các loại 15 ha; Sắn, đậu đỗ các loại 40 ha; Cây ăn quả, cây dược liệu 200 ha; Cao su 15 ha; Cà
phê 1220 ha; Hồ tiêu 35 ha;
2
Đàn bò 770 con; heo 2.750 con; dê 200 con; đàn gia cầm khoảng 20.000 con.
1
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- Tổ chức lễ ra quân làm giao thông, thủy lợi đầu xuân Nhâm Dần 2022 tại
làng Hố Lang và làng Grai Mek.
- Đăng ký tái canh cây cà phê năm 2022, phối hợp với Trung tâm Dịch vụ
nông nghiệp huyện và thôn trưởng các thôn, làng trên địa bàn xã kiểm tra các hộ
đủ tiêu chuẩn tái canh: gồm 29 hộ, diện tích 20.8 ha, số cây giống đăng ký hỗ trợ là
22.880 cây. Tuy nhiên, theo công văn của cấp trên thì chỉ cấp giống cho hộ người
đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn nên xã chỉ được 01 hộ với diện tích là 0.7 ha
với số cây giống được cấp là 770 cây.
- Triển khai thống kê, kiểm tra 01 cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ nông
nghiệp trên địa bàn xã và 03 trang trại chăn nuôi trên địa bàn xã.
- Triển khai quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia
súc, gia cầm, cây trồng.
2.2. Công tác Địa chính
Tiếp nhận và giải quyết 02 hồ sơ cấp giấy CNQSD đất lần đầu và 15 hồ sơ gia
hạn tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp, 123 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất,
01 hồ sơ cấp đổi (xin cấp lại trang bổ sung kèm theo giấy chứng nhận).
Xác minh, kiểm tra theo đơn kiến nghị của bàn Nguyễn Thị Tám – tại thôn Đoàn
Kết. Kết quả đã giao cho Ban Nhân dân thôn Đoàn kết giải quyết xong và không có kiến
nghị gì thêm. Tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Đình Minh, thường trú tại thôn Thái Hà, xã
Chư Pơng và đã ra thông báo thụ lý đơn và đang tiến hành mời làm việc.
Phối hợp với Toàn án nhân dân huyện Chư Sê; Chi cục thi hành án Dân sự
huyện Chư Sê xem xét, thẩm định tại chỗ đối với các thửa đất liên quan đến các vụ
án Tòa án đang thụ lý; Phối hợp với chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai kiểm tra,
xác minh hiện trạng sử dụng đất của người dân trên địa bàn xã.
Đã triển khai lấy ý kiến nhiệm vụ quy hoạch chung xây dựng xã Chư Pơng.
2.3. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới:
Thường xuyên rà soát và đánh giá mức độ đạt của từng tiêu chí để có lộ trình,
biện pháp triển khai thực hiện, củng cố, hoàn thiện và giữ vững xã đạt chuẩn nông
thôn mới. Tiếp tục tuyên truyền để người dân nâng cao nhận thức về vai trò, trách nhiệm
của mình trong rà soát, điều chỉnh thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa
bàn xã; xây dựng đề án làng Grai Mek thành làng Nông thôn mới nâng cao năm 2022.
- Đăng ký danh mục dự án và nhu cầu vốn CTMTQG phát triển Kinh tế - Xã
hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2021 – 2025 gồm: Đầu tư xây dựng
05 km đường giao thông nông thôn tại 05 thôn, làng (Grai Mek, Kênh Siêu, Ia Bâu,
Hố lang, Hố Lâm), Xây dựng 03 kim mương công trình thủy lợi (kênh mương) tại
làng Grai Mek, Kênh Siêu.
- Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ và nghiệm thu, quyết toán 02 công trình đường
giao thông nông thôn tại thôn Đoàn Kết và thôn Hố Lang.
2.4. Công tác tài chính kế toán:
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- Tổng thu ngân sách nhà nước: Kế hoạch giao là 5.143.587.000 đồng; Thực
hiện 4.910.847.249 đồng, đạt 95.4% kế hoạch huyện. Trong đó: Thu trên địa bàn, kế
hoạch: 621.800.000 đồng; thực hiện 780.585.657 đồng, đạt 125.5%.
- Thu bổ sung cân đối cấp trên, kế hoạch 4.275.194.000 đồng; thực hiện
2.566.000.000 đồng, đạt 60% kế hoạch huyện giao.
- Thu bổ sung có mục tiêu: Kết hoạch 246.593.000, thực hiện 590.900.000
đồng, đạt 239.6 %.
- Tăng thu cải cách tiền lương: 369.680.796 đồng.
- Tăng thu để chi thường xuyên: 117.035.939 đồng.
- Tổng chi ngân sách: Kế hoạch 5.143.587.000 đồng; Thực hiện
2.338.687.433 đồng, đạt 45.4%.
3. TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
3.1.Giáo dục - Đào tạo:
- Tiếp tục đẩy mạnh việc triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày
15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,
phong cách Hồ Chí Minh; cuộc vận động “Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng viên gương
mẫu có đạo đức cách mạng trong sáng, đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục, tiến hành điều tra, tổng hợp, đề
nghị duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập trung học
cơ sở. Chỉ đạo Ban vận động học sinh tới trường họp và cử giáo viên phối hợp với
cha mẹ học sinh vận động các em đến trường để đảm bảo sỉ số học sinh đến lớp
theo quy định. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học nhằm thực hiện tốt việc
phát huy tính tích cực, tự giác, độc lập suy nghĩ, sáng tạo của học sinh nhằm mang
lại kết quả giáo dục cao nhất.
Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp để nâng cao chất lượng giáo dục;
ổn định sỹ số học sinh. Chuẩn bị tốt việc xét hoàn thành chương trình, mầm non,
tiểu học, THCS.
- Năm học 2021-2022: Xã Chư Pơng có 02 trường (Trường Tiểu học và
THCS Huỳnh Thúc Kháng và Trường Mẫu giáo Hoa Lan).
* Trường TH&THCS Huỳnh Thúc Kháng: Có 23 lớp với 649 học sinh.
Trong đó: (Tiều học 13 lớp đơn và 03 lớp ghép với số học sinh là 412 và THCS 07
lớp với số học sinh là 231).
- Kết quả cuối năm học:
+ Khối THCS. Học sinh xuất sắc là 01 em; Học sinh giỏi là 11 em (trong đó
có 04 em học sinh lớp 6), chiếm tỷ lệ là 4.9%; Học sinh tiên tiến là 37 em, chiếm
tỷ lệ là 16.5%; Học sinh yếu và chưa đạt là 13 em (trong đó có 03 em lớp 6), chiếm
tỷ lệ 5.8%. Số học sinh hoàn thành và được công nhận tốt nghiệp THCS là 56/56
đạt tỷ lệ 100%.
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+ Khối Tiểu học: Khen thưởng học sinh lớp 01, lớp 02 theo Thông tư số
27/2020/TT-BGDĐT đạt danh hiệu học sinh xuất sắc là 23/197 em, đạt tỷ lệ
11.67%; Học sinh hoàn thành tốt là 13/197 em, đạt tỷ lệ 6.59%; Học sinh hoàn
thành là 145/197 em, đạt tỷ lệ 73.60%; Học sinh chưa hoàn thành là 16/197 em, đạt
tỷ lệ 8.12%. Khen thưởng học sinh lớp 3,4,5 theo văn bản hợp nhất số
03/2016/VBHN-BGDĐT
Hoàn thành chương trình lớp học là 371 em, đạt 92.51%; Rèn luyện bổ sung
thêm là 30 em, chiếm 7.48%.
Toàn trường có 68 học sinh tham gia cuộc thi vẽ tranh cổ động tuyên truyền
đội mũ bảo hiểm dành cho học sinh tiểu học; có 169 học sinh tham gia cuộc thi vẽ
do công ty Toyota tổ chức “Chiếc ô tô ước mơ của em”; đã có 02 học sinh đi tham
gia giải bơi lần thứ II do Phòng GD&ĐT Chư Sê tổ chức.
+ Giáo dục học sinh khuyết tật: 12/12 học sinh đạt tỷ lệ 100% học sinh
khuyết tật được tham gia đầy đủ lớp học theo hướng hòa nhập (Tiểu học: 10 học
sinh; THCS: 02 học sinh khuyết tật).
* Trường Mẫu giáo Hoa Lan: Có 08 lớp (trong đó có 02 lớp tại trường
chính tổ chức bán trú dân nuôi và 6 lớp học ở điểm trường); Lớp mẫu giáo ghép
3,4,5 tuổi là 08 lớp với tổng số học sinh là 243 cháu (trong đó: DTTS là 199 cháu.
Nữ là 114 cháu, nữ DTTS là 95 cháu).
- Kết quả cuối năm học:
+ Số học sinh đạt từ 91 – 100% là 56 em, đạt tỷ lệ 23%;
+ Số học sinh đạt từ 81 – 90% là 69 em, đạt tỷ lệ 28.4%;
+ Số học sinh đạt từ 70 – 80% là 118 em, đạt tỷ lệ 48.6%;
+ Số học sinh chưa đạt (dưới 70%) là 0 em.
3.2. Về Y tế - Dân số, kế hoạch hóa gia đình:
- Về Y tế: Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh: Sốt xuất huyết,
bệnh tay chân miệng, dịch bệnh Covid-19. Trong 06 tháng đầu năm 2022 công tác
phòng chống dịch bệnh được triển khai có hiệu quả. Công tác khám chữa bệnh,
chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân được thực hiện đầy đủ, kịp thời. Trong 6
tháng đầu năm tổng số bệnh nhân đến khám là 768 lượt bệnh. Trong đó bệnh nhân
đến điều trị ngoại trú là 768 lượt bệnh. Tổng số ngày điều trị 3.840 ngày. Tổng số
người chết trong 6 tháng đầu năm là 13 người. Số trẻ em sinh ra trong 6 tháng đầu
năm là 14 ca. Tổng số phụ nữ có thai trong 6 tháng đầu năm là 15 người. Các
chương trình mục tiêu y tế đều thực hiện đầy đủ theo quy định.
- Công tác tiêm chủng: Tiếp tục thực hiện tiêm chủng thường xuyên cho các
cháu trong độ tuổi đúng lịch và đảm bảo thời gian. Tổng số trẻ em dưới 01 tuổi trong
diện tiêm chủng là 92 cháu; Trong đó trẻ em dưới 01 tuổi đã tiêm trong năm 2022 là
40/92 cháu, đạt 43% cháu; Trẻ em dưới 01 tuổi tiêm đầy đủ liều trong quý I năm 2022
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là 13/92 cháu, đạt 14%; Tổng số phụ nữ có thai trong diện tiêm chủng là 92 người;
tổng số phụ nữ có thai đã tiêm phòng UV 2+ trong năm 2022 là 17/92, đạt 18.4%.
- Về công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã: Trong quý I năm
2022 trên địa bàn xã có 159 dương tính với SARS-CoV-2 điều trị tại nhà. Tham
mưu ra Quyết định cách ly y tế tại nhà đối với 289 trường hợp F1. Thường xuyên
tuyên truyền cho bà con nhân dân thực hiện đúng 5k theo quy định của Bộ y tế.
Chỉ đạo cán bộ y tế thôn bản thường xuyên nắm bắt tình hình tại các thôn, không
chủ quan về tình hình dịch bệnh.
- Về Dân số, kế hoạch hóa gia đình: Tổng số hộ trên địa bàn xã là 1.097 hộ,
4.885 khẩu. Trong đó: Nam là 2.513 người, nữ là 2.372 người. Tổng số phụ nữ từ 15 49 tuổi là 1.311 người. Trong đó phụ nữ đã có chồng là 913 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. Số cặp vợ chồng sử dụng biện pháp tránh thai hiện tại
là 650 ca, chiếm 73%.
3.3. Văn hóa, thông tin-Tuyên truyền:
Tích cực tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà
nước và vận động nhân dân xây dựng “nếp sống văn minh, gia đình văn hoá”; tuyên truyền
toàn dân xã Chư Pơng chung tay xây dựng nông thôn mới. Tuyên truyền cho nhân dân trên
địa bàn ăn tết cổ truyền; Ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2022);
Ngày giải phóng tỉnh Gia Lai (17/3/1975 - 17/3/2022); Kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch
Hồ Chí Minh 19/5/1980-19/5/2022; 21 năm ngày gia đình Việt Nam 28/6/2001 - 28/6/2022;
97 năm ngày báo chí Việt Nam 21/6/1925-21/6/2022.
Xây dựng kế hoạch và tích cực tuyên truyền về phòng, chống dịch bệnh
Covid-19 trên loa phát thanh không dây của xã mỗi ngày 01 lần; Xây dựng kế
hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trước và sau tết Nguyên Đán Nhâm Dần
2022; Kế hoạch hoạt động Văn hóa thông tin thể thao xã năm 2022.
Hiện nay trên địa bàn xã có 7/7 thôn văn hóa công nhận văn hóa và 650 hộ
gia đình đăng ký gia đình văn hóa 2022.
Loa phát thanh của xã: Trên địa bàn xã có tổng số 14 cụm loa. Trong đó: Loa
tại trạm 01 cụm và các cụm tại làng Grai Mek, Kênh Siêu, Hố Lang, Đoàn Kết còn
hoạt động tốt. Còn các cụm loa tại Thôn Thái Hà 02 cụm, Hố Lâm 01 cụm, Ia Bâu
01 cụm đã bị hư hỏng hoàn toàn không khôi phục được, đã đề xuất UBND huyện
và Phòng Văn hóa – Thông tin huyện thay mới.
Trạm truyền thanh xã duy trì hoạt động thường xuyên, đảm bảo thời lượng
phát sóng 04 giờ/ngày (Sáng từ 05h đến 07h và chiều từ 17h đến 18h). Đài truyền
thanh xã có nhiệm vụ tiếp âm, tiếp sóng đài tiếng nói Việt Nam, Đài phát thanh –
truyền hình tỉnh Gia Lai và Đài truyền thanh – Truyền hình huyện Chư Sê, nhằm
phục vụ nhu cầu tiếp nhận thông tin của nhân dân theo quy định của pháp luật và
phục vụ công tác tuyên truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của
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Nhà nước tại địa phương. Thường xuyên đăng tin, bài, ảnh lên Trang thông tin điện
tử và các văn bản liên quan đến hoạt động của UBND xã.
Xây dựng kế hoạch tham gia Đại hội thể dục thể thao huyện lần thứ IX năm 2022.
3.4. Công tác Lao động - Thương binh xã hội
- Nhân dịp tết Nguyên Đán Nhâm Dần năm 2022: Chủ tịch nước tặng 19 đối
tượng chính sách mỗi xuất 300.000đ tổng kinh phí là 5.700.000đ; UBND tỉnh tặng
nhân dịp tết nguyên đán 2021: UBND tỉnh tặng 117 xuất quà bảo trợ mỗi xuất
200.000đ tổng tiền là 23.400.000đ. UBND tỉnh tặng 12 đối tượng chính sách mỗi xuất
200.000đ tổng kinh phí là 2.400.000đ. Hội tù đày tỉnh tặng 01 xuất cho người mù 2
mắt trị giá 500.000đ. UBND huyện tặng nhân dịp tết Nguyên đán 2022: UBND
huyện tặng quà 05 xuất quà cho đối tượng chính sách mỗi xuất 500.000đ, tổng cộng
2.500.000đ. UBND huyện tặng 12 xuất quà cho đối tượng cộng đồng mỗi xuất
300.000đ, tổng cộng 3.600.000đ; UBND huyện tặng 3 xuất quà cho 3 cụ tròn 90 tuổi
trên địa bàn xã, mỗi xuất trị giá 500.000đ và quà. UBND xã tặng 13 xuất quà cho đối
tượng chính sách mỗi xuất 300.000đ tổng kinh phí là 3.900.000đ. Nông trường cao su
Ia Tiêm 15 xuất quà cho đối tượng người nghèo trên địa bàn xã. công ty cao su tặng 5
xuất quà cho đối tượng người nghèo trên địa bàn xã. Ngân hàng BIDV tặng 15 xuất
quà cho đối tượng chính sách hộ nghèo trên địa bàn xã mỗi xuất 500.000đ. Nhận và
cấp 1.500.000đ hỗ trợ bà hoàng Thị Lên thuộc F2 là hộ sản xuất kinh doanh nhỏ.
Nhận 3645 kg gạo về cấp cho 59 hộ, 243 khẩu đói trong dịp tết nguyên đán 2022 trên
địa bàn xã. Nhận 3855 kg gạo về cấp cho 60 hộ, 257 khẩu đói trong dịp đói giáp hạt
năm 2022 trên địa bàn xã. Nhận và cấp cho 12 hộ , 52 khẩu, 780 kg gạo cứu đói hỗ
trợ người dân bị ảnh hưởng bởi dịch Covid19. Tiếp nhận và nộp 25 hồ sơ đề nghị hỗ
trợ trẻ em F1 cách ly tại nhà, 03 hồ sơ đề nghị hỗ trợ Fo tổng kinh phí đề xuất là:
53.440.000đ. Cấp hỗ trợ 5 làng đồng bào ăn tết mỗi làng 5.000.000đ tổng kinh phí là
25.000.000đ. Cấp hỗ trợ cán bộ bán chuyên trách ăn tết mỗi xuất 200.000đ. tổng kinh
phí là 2.400.000đ. Xét 04 trường hợp già cao tuổi đề nghị trợ cấp xã hội hàng tháng
bà Kpă Đâm và bà Rơ Mah Pem; Rơ Lan Phet, Trần Thị Liên; hoàn chỉnh hồ sơ đề
nghị mai táng phí cho 05 đối tượng bảo trợ bà Kpă Chik, ông Nguyễn Văn Duân, bà
Kpă Phinh, ông Ra Châm Huon, Kpă Kre. Xét lại 01 trường hợp khuyết tật đặc biệt
nặng chuyển xuống khuyết tật nhẹ (bà Rơ Lan Phích), Xét mới 08 trường hợp
thuộc khuyết tật nhẹ; Tiếp nhận đề nghị mai táng phí cho bà Rmah Khẽ hưởng chế
độ tù đày và tuất vợ liệt sĩ; đề nghị mai táng phí cho bà Rah lan Vơl hưởng chế độ
người có công giúp đỡ cách mạng và tù đày; Lập danh sách 6 đối tượng khuyết tật
đề nghị UBND huyện tặng quà nhân ngày khuyết tật; Làm văn bản đề nghị hỗ trợ
nhà nở cho hộ người đồng bào dân tộc thiểu số bị thiệt hại do cơn mưa đầu mùa hộ
ông Kpuih Ních; Tiếp nhận 02 hồ sơ đề nghị hỗ trợ đối tượng bảo trợ xã hội người
từ đủ 80 tuổi trở lên; Rà soát xong đối tượng được ngân sách nhà nước hỗ trợ mua
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thẻ bảo hiểm y tế. Rà soát xong đối tượng người đồng bào dân tộc thiểu số trên địa
bàn xã chưa mua thẻ bảo hiểm y tế kết quả còn 2021 người chưa tham gia mua thẻ.
3.5. Hội chữ thập đỏ: Vận động Gia đình ông Nguyễn Đình Phú tặng 16 xuất
quà cho 16 hộ khó khăn trên địa bàn làng Hố Lang, mỗi xuất quà trị giá 500.000đ; Gia
đình ông Vũ Văn Thìn tặng 10 xuất quà cho 10 hộ khó khăn trên địa bàn thôn Đoàn
Kết, mỗi xuất quà trị giá 500.000đ.
- Tiếp nhận 2 xe lăn và 2 phần quà , tiền mặt mỗi xuất 3.000.000đ tặng cho
cháu Rơ Mah Yu và Rơ Lan Vinh khuyết tật vận động đặc biệt nặng.
- Tiếp nhận 2 phần quà và tiền mặt trị giá 500.000đ tặng cho hai cháu bị bệnh
hiểm nghèo của gia đình ông Rơ Lan Hoàng thôn Hố Lâm.
- Tiếp nhận 500 phần quà, mỗi xuất trị giá 800.000 đồng tặng cho các hộ
nghèo, cận nghèo, người khuyết tật, cao tuổi trên địa bàn xã.
- Tiếp nhận 300 phần quà mỗi xuất trị giá 100.000 đồng tặng cho trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
3.6. Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin:
Tổng số hội viên trên địa bàn là 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.
Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các nạn nhân chất độc dam cam/dioxin xã nhân
dịp tết Nguyên Đán Nhâm dần năm 2022. Đã tặng 20 xuất quà, mỗi xuất trị giá
300.000 đồng. Trong đó 10 xuất của Hội nạn nhân chất độc da cam dioxin xã.
Xây dựng Kế hoạch kiểm tra công tác Hội năm 2022 trên địa bàn xã và đã
kiểm tra được 04/06 chi hội.
Triển khai công tác vận động quỹ chất độc da cam năm 2022.
3.7. Hội Người cao tuổi: 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.
3.8. Hội Khuyến học: Trong 06 tháng đầu năm 2022 phát triển thêm 35 hội
viên, nâng tổng số hội viên hội khuyến học lên thành 549 hội viên trên 9 chi hội
khuyến học. Hội tiếp tục đẩy mạnh triển khai thu hội phí và vận động các mạnh
thường quân ủng hộ nguồn lực xây dựng quỹ hội ủng hộ cho học sinh nghèo trong
năm học 2022 – 2023 sắp tới.
3.9. Công tác Dân tộc, tôn giáo:

7

- Các chương trình, chính sách dân tộc được UBND tỉnh, huyện quan tâm
chỉ đạo tổ chức triển khai kịp thời. Triển khai chương trình MTQG phát triển kinh
tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2022 – 2025.
Triển khai Kế hoạch năm 2022 triển khai Đề án “Hỗ trợ hoạt động bình đẳng giới
vùng dân tộc thiểu số giai đoạn 2018 – 2025”, Đề án “Giảm thiểu tình trạng tảo
hôn và hôn nhân cận huyết thống trong vùng dân tộc thiểu số”.
- Chính sách hỗ trợ đối với người uy tín trong ĐBDTTS: thường xuyên kiểm
tra, nắm bắt thông tin của gia đình người có uy tín để kịp thời thăm hỏi, động viên
lúc ốm, đau, hoạn nạn. Tiếp tục kiểm tra các dự án, danh mục công trình xây dựng
theo chương trình 135 trên địa bàn xã.
- Các tôn giáo sinh hoạt bình thường, đúng pháp luật; chính quyền đã tạo
điều kiện và giải quyết kịp thời các nhu cầu chính đáng của tổ chức và cá nhân tôn
giáo theo đúng quy định của pháp luật.
4. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH
4.1. Tình hình an ninh chính trị: Ổn đinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền
vận động nhân dân, nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, chăm lo phát triển sản xuất,
ổn định đời sống, đẩy mạnh phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ an ninh tổ
quốc”, nhằm ngăn chặn đẩy lùi các loại tội phạm, giữ vững ANCT & TTATXH.
4.2. Tình hình trật tự ATXH: Ổn định. Tổ chức 45 lượt tuần tra, kiểm soát đảm
bảo ANTT trên địa bàn. Phối hợp với tổ an toàn giao thông xã, các ban ngành đoàn
thể xã và ban nhân dân các thôn, làng trên địa bàn xã tuyên truyền, vận động nhân dân
trên địa bàn xã chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19 và nâng cao ý
thức chấp hành luật an toàn giao thông.
- Thực hiện 06 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. Trang Zalo
offical Công an xã Chư Pơng bước đầu hoạt động đã thu hút được 150 lượt quan
tâm. Công tác vận động quần chúng tổ chức tuyên truyền pháp luật: Lồng ghép
tuyên truyền tại 02 thôn làng. Khoảng 300 lượt người tham gia.
Xảy ra 02 vụ việc. Trong đó: 01 vụ xảy ra vào ngày 23/01/2022 cố ý gây
thương tích tại thôn Ia Bâu. Công an xã đã phối hợp với công an huyện Chư Sê xử
lý vụ việc. Vụ việc được đội ĐTHS công an Huyện Chư Sê thụ lý; Ngày
30/01/2022 phối hợp với Công an huyện Chư Sê tổ chức phát động phong trào toàn
dân bảo vệ an ninh tổ quốc đưa 04 đối tượng ra kiểm điểm trước dân (các đối
tượng liên quan đến vụ đánh nhau xảy ra vào ngày 23/01/2022 tại làng Ia Bâu); 01
vụ cố ý làm hư hỏng tài sản tại làng Grai Mek vào ngày (13/02/2022), vụ việc đang
được đội ĐTTH công an Huyện Chư Sê thụ lý.
- Kiểm tra, chấn chỉnh, cam kết đảm bảo ANTT các cơ sở kinh doanh 44/44
cơ sở tạp hóa, mua bán nông sản, Công an xã đã nhắc nhở, chấn chỉnh và cho ký
cam kết. Vận động người dân giao nộp 02 súng cồn.
Công an xã xử phạt hành chính về ANTT: 01 vụ, 02 đối tượng với số tiền thu
phạt nộp ngân sách nhà nước là 1.750.000 đồng.
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4.3. Trật tự an toàn giao thông: Tổ an toàn giao thông tổ chức 24 lượt tuần tra
kiểm soát theo kế hoạch, nhắc nhở 15 trường hợp. Xảy ra 02 trường hợp TNGT
trên địa bàn xã do đội cảnh sát giao thông xử lý.
4.4. Công tác lưu trú: Trong 06 tháng đầu năm 2022 giải quyết thủ tục hành
chính cho công dân theo thẩm quyền đúng trình tự quy định của pháp luật. Đăng ký
thường trú là 54 trường hợp; Đăng ký tạm trú là 10 hộ với 29 người.
4.5. Công tác quân sự địa phương: UBND xã tập trung lãnh đạo triển khai
nhiệm vụ quân sự địa phương, xây dựng quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an
ninh nhân dân, tăng cường công tác tuần tra, nắm chắc tình hình địa bàn, duy trì
nghiêm chế độ trực SSCĐ; tăng cường công tác bám, nắm tình hình kịp thời có biện
pháp xử lý; Trong 6 tháng đầu năm 2022 Ban Chỉ huy quân sự xã tham mưu cho
UBND xã tổ chức thành công Hội nghị tổng kết công tác QSQPĐP năm 2021, đề ra
phương hướng nhiệm vụ năm 2022; Tổ chức thăm và tặng Quà cho 13 gia đình có
con em tại ngũ trên địa bàn xã. Tổ chức Giao quân 13/13 thanh niên đạt 100% kế
hoạch huyện giao (Lên đơn vị khám lại và trả về 04 thanh niên không đủ tiêu
chuẩn sức khỏe). Thực hiện lập danh sách nam công dân trong đội tuổi 17 sinh
năm 2005 gửi về Ban Chỉ huy quân sự huyện 38 thanh niên. Soát xét LLDQ năm
2021 chuẩn bị cho công tác xây dựng và kết nạp LLDQ năm 2022. Cho ra và công
nhận hoàn thành NVDQ 15 đồng chí, kết nạp mới 15 đồng chí, tổng số LLDQ năm
2022 của xã là 71 đồng chí. Sơn sửa và làm mới mô hình học cụ, xây dựng kế hoạch
huấn luyện, giáo án bài giảng chuẩn bị cho công tác huấn luyện LLDQ năm 2022;
Xây dựng kế hoạch huấn luyện LLDQ năm 2022 của xã. Tổ chức đăng ký nghĩa vụ
quân sự cho 38 thanh niên độ tuổi 17. Đăng ký vào ngày 05/4/2022 (lên đăng ký
trực tiếp là 31/38 thanh niên, đạt 81%). Đăng ký công dân trong độ tuổi Dân quân
18-45 tuổi đối với nam; 18-40 tuổi đối với nữ được 1.802 công dân. Tổ chức hội
nghị tổng kết rút kinh nghiệm công tác tuyển quân năm 2022. Hoàn thành mọi công
tác xây dựng lực lượng dân quân, giáo án bài giảng, mô hình học cụ thông qua giáo
án bài giảng, tổ chức huấn luyện LLDQ năm thứ 2-4 tại xã Ia Tiêm. Bàn giao LLDQ
năm nhất theo kế hoạch của Ban chỉ huy quân sự huyện (quân số dân quân năm nhất
xã Chư Pơng là 15 đồng chí). Xây dựng kế hoạch quản lý nguồn thanh niên sẵn sàng
nhập ngũ từ 18-25, từ cấp xã đến thôn, làng. Làm tốt công tác động viên tuyển quân
năm 2023. Tổ chức họp giao ban trao đổi thông tin giữa 02 lực lượng Công an và
quân sự theo Nghị định 02/2020/NĐ-CP.
Chỉ đạo Công an xã và BCH Quân sự xã tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp
thời phát hiện xử lý các vụ việc an ninh nông thôn trên địa bàn xã, không để xảy ra các
điểm nóng trong các ngày cao điểm.
Chỉ đạo Công an xã và BCH Quân sự xã tổ chức tuần tra, kiểm soát địa bàn, kịp
thời phát hiện xử lý các vụ việc an ninh nông thôn trên địa bàn xã, không để xảy ra các
điểm nóng trong các ngày cao điểm.
Hoàn thiện các thủ tục, hồ sơ phục vụ Ban Chỉ huy quân sự huyện kiểm tra 06
tháng đầu năm 2022.
4.5. Công tác nội chính, tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:
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Trong 06 tháng đầu năm có 02 đơn thư kiến nghị: 01 đơn tại thôn Đoàn Kết về
tranh chấp đường đi đã giao cho Ban Nhân dân thôn mời các bên lên làm việc và đã
giải quyết xong; 01 đơn kiến nghị về đất đai, UBND xã đã ra thông báo thụ lý đơn và
đã mời các bên có liên quan lên làm việc, hiện đang giao cho công chức Địa chính –
Xây dựng tiếp tục tham mưu thực hiện. Hàng tuần Chủ tịch UBND xã tiếp công dân ít
nhất 01 lần trong 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.
Trong 06 tháng đầu năm làm tờ trình đề nghị nâng lương thường xuyên cho 01
đồng chí công chức xã và 04 tờ trình xin đi học lớp Đại học luật cho 04 đồng chí cán
bộ chuyên trách và không chuyên trách xã.
4.6. Công tác Tư pháp - Hộ tịch
- Công tác tuyên truyền: Tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về Luật
phòng chống tham nhũng; Luật an toàn giao thông đường bộ và một số quy định về
tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống, Nghị định 118 quy định chi tiết một số điều và
biện pháp thi hành luật xử lý vi phạm hành chính. Số lần tuyên truyền là 07 lần với
tổng số người nghe là 215 người tham gia. Hình thức tuyên truyền là trực tiếp và trên
trang thông tin điện tử của xã.
- Công tác chứng thực, hộ tịch: Đăng ký khai sinh 45 trường hợp, trong đó quá
hạn 30 trường hợp, đúng hạn 15 trường hợp; Đăng ký lại việc sinh 0 trường hợp. Đăng
ký kết hôn 22 trường hợp; Xác nhận tình trạng hôn nhân 30 trường hợp; khai tử 13
trường hợp; Chứng thực sao y bản chính 801 trường hợp; Chứng thực hợp đồng giao
dịch 86 trường hợp; Chứng thực chữ ký 173 trường hợp; Nhận cha con 0 trường hợp.
- 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 30 trường hợp.
II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 06 THÁNG CUỐI NĂM 2022
Trên cơ sở tình hình thực hiện các mặt công tác trong 6 tháng đầu năm 2022,
nhiệm vụ chủ yếu của 6 tháng cuối năm 2022 như sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo công chức địa chính nông nghiệp thường xuyên kiểm tra
diện tích gieo trồng trong năm 2022; chỉ đạo các thôn hướng dẫn nhân dân chăm sóc,
phòng trừ sâu bệnh trên diện tích cây trồng, tiếp tục theo dõi và quản lý chặt chẽ tình
hình dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm không để phát sinh dịch bệnh trên địa bàn.
2. Tiếp tục tuyên truyền và chỉ đạo cán bộ, công chức, nhân dân trên địa bàn
phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Trạm y tế tiếp tục thực hiện theo kế hoạch về công
tác tiêm phòng vắc xin Covid-19 cho nhân dân.
3. Tăng cường công tác quản lý đất đai. Tiếp tục kiểm tra xác minh làm thủ
tục đề nghị cấp giấy CNQSD đất cho nhân dân.
4. Tiếp tục chỉ đạo công chức Tài chính kế toán xã đôn đốc các thôn, làng
thực hiện công tác thu các loại quỹ công chuyên dùng năm 2022, nhận và cấp phát
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biên lai cho các thôn theo quy định; Thực hiện tốt công tác chi tiền lương và các
phụ cấp khác cho cán bộ công chức đảm bảo theo quy định.
5. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, không để xảy ra dịch
bệnh trên địa bàn xã; tăng cường công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm;
kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia về Y tế. Tăng
cường công tác tuyên truyền thực hiện mục tiêu dân số, kế hoạch hóa gia đình,
nhằm giảm tỷ lệ sinh con thứ 3 trở lên.
6. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền đảm bảo an toàn giao thông; Đội mũ bảo
hiểm khi đi xe máy.
7. 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. Các chế độ chính sách của các đối tượng chính sách, đối
tượng cộng đồng, bảo trợ xã hội....
8. Tiếp tục thực hiện các chương trình chính sách đối với vùng đồng bào dân
tộc thiểu số đặc biệt khó khăn.
9. 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.
10. Thực hiện tốt công tác đảm bảo Quốc phòng quân sự địa phương, công
tác an ninh trật tự, an ninh nông thôn; tăng cường công tác nắm tình hình tại thôn,
làng, đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tăng cường công tác kiểm
tra và xử lý nghiêm các hành vi vi phạm Luật an toàn giao thông. Duy trì nghiêm
túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu.
11. 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 6 tháng đầu năm 2022; phương hướng nhiệm vụ
trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022.
Nơi nhận:
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- UBND huyện;
CHỦ TỊCH
- Phòng TC-KH ;
- Chi cục thống kê;
- Đảng ủy xã; TT HĐND xã;

- Lưu: VPTK. Hòa.

Phạm Ngọc Hưng
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