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Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH, QP-AN năm 2020
và phƣơng hƣớng nhiệm vụ năm 2021
Phần thứ nhất
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI,
QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2020
Thực hiện Quyết định số 308/QĐ-UBND, ngày 18 tháng 12 năm 2019 của
UBND huyện Chư Sê, về việc giao chỉ tiêu Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội
năm 2020; Thông báo số 2385/UBND-KTTH ngày 31/12/2019, về việc thông
báo các chỉ tiêu kế hoạch phát triển KT-XH năm 2020. Được sự quan tâm của
UBND huyện và các phòng, ban chuyên môn của huyện, sự lãnh đạo của Đảng
ủy, sự giám sát của HĐND xã, sự phối hợp của Mặt trận, các tổ chức đoàn thể,
sự nỗ lực phấn đấu của nhân dân trong năm 2020,UBND xã đã tập trung lãnh
đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai các mặt công tác trọng tâm và đạt được một số
kết quả như sau:
I. Lĩnh vực kinh tế
1. Sản xuất nông nghiệp: Tổng diện tích gieo trồng trong toàn xã ước tính
2.022,2 ha, đạt 114,9% kế hoạch, đạt 117,3% so với năm 2019. Trong đó: Cây
Công nghiệp dài ngày: 1.084,1 ha (diện tích cà phê: 945,95, đạt 158,2% kế
hoạch, trong đó trồng mới 61 ha; diện tích cao su: 55,1; diện tích hồ tiêu: 56,5
đạt 52,56% kế hoạch; diện tích chuối: 62,56). Cây Lương thực: 482 ha, đạt
100% kế hoạch (trong đó: diện tích lúa đông xuân là 140 ha). Tổng diện tích lúa
đông xuân bị thiệt hại do điều kiện không thuận lợi, nắng hạn thiếu nước gây ra:
93,61 ha (diện tích bị thiệt hại trên 70% là 58,61 ha, diện tích bị thiệt hại trên 50
– 70% là 20 ha, diện tích bị thiệt hại trên 30- 50% là 15 ha). Còn lại diện tích
46,39 ha được thu hoạch sản lượng thấp. Diện tích cây rau màu 25ha; đậu đỗ các
loại 9ha; lúa nước vụ mùa 250ha; diện tích trồng bắp 87ha; Cây có củ: 233,67
ha, đạt 186,4% KH. Năm nay giá hồ tiêu giảm sâu đã ảnh hưởng đến nguồn thu
nhập của các nông hộ. UBND xã đã triển khai phát triển mạnh cây cà phê và cây
ăn quả, chanh leo thay thế dần diện tích hồ tiêu bị chết.
Triển khai cho Trưởng thôn 10 thôn, làng về chăm sóc vụ mùa, phòng chống
sâu bệnh trên cây trồng như cây lúa, cà phê, hồ tiêu, bắp hoặc cây trồng khác.
Triển khai tái canh cà phê trồng và chăm sóc trên địa bàn, gồm 88 hộ, tổng
diện tích đủ điều kiện tái canh cà phê là 42,7 ha; Số lượng giống là 46970 cây.
Tuyên truyền, vận động, lập danh sách các hộ đăng ký, diện tích, địa điểm thực
hiện mô hình chuyển đổi diện tích lúa Đông Xuân thường xuyên bị hạn sang
trồng thâm canh cây Ngô sinh khối trong Vụ Đồng Xuân năm 2020 – 2021.
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Tổng số hộ đăng ký: 53 hộ, tổng diện tích đăng ký chuyển đổi: 10ha, tại cánh
đồng Amo làng Amo xã Bờ ngoong.
Thực hiện công văn số 292/CV-NNPTNT ngày 3/11/220 của phòng
NN&PTNT huyện về triển khai thực hiện kế hoạch tái canh cà phê trên địa bàn giai
đoạn 2016- 2020 và xây dựng kế hoạch tái canh năm 2021- 2025. UBND xã đã
thông báo triển khai về đăng ký tái canh cà phê năm 2021 là: 46 hộ; tổng số diện tích
đăng ký tái canh cà phê là 21 ha.
UBND xã đã tổ chức phối hợp với Trung tâm DVNN huyện Chư Sê về hội
nghị tập huấn tham gia mô hình trồng ngô sinh khối tại xã Adam huyện Ia Pa;
Mời các hộ đăng ký chuyển đổi trồng ngô sinh khối tại cánh đồng Amo tại Hội
trưởng UBND xã triển khai để làm mô hình trồng ngô sinh khối để áp dụng
khoa học kỹ thuật.
Tổng hợp thiệt hại do cơn bão số 9 gây ra. Phối hợp Trung tâm DVNN
huyện lập biên bản khảo sát thẩm định về diện tích bị thiệt hại của hộ dân: tổng
số hộ bị thiệt hại là 31 hộ; tổng diện tích bị thiệt hại từ 30 – 70% là 5,16 ha.
Gồm như: thôn 16, thôn tân tiến, làng Pa Pết, làng Dnâu.
2. Chăn nuôi, Thú y: Nhìn chung đàn gia súc, gia cầm không có gì biến
động. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch phun tiêu độc khử trùng tại các thôn, làng. Tổ
chức nhận 24 lít hóa chất Benkoxit phun tiêu độc khử trùng 02 đợt năm 2020. Xây
dựng kế hoạch tiêm phòng vắcxin lở mồm long móng trên trâu, bò và nhận 900 liều
vacxin đợt 1 năm 2020. Xây dựng kế hoạch triển khai tiêm phòng vắcxin phòng
chống bệnh dại chó mèo; tổng vắc xin chó mèo 100 liều, tiêm phòng vắc xin cho
chó, mèo tại thôn Đồng Tâm và Thôn Đoàn Kết. Xây dựng kế hoạch tiêm phòng
vacxin Tụ huyết trùng trâu, bò và nhận 600 liều vacxin đợt 2 năm 2020. Triển khai
tiêm vắc xin kép lợn, số lượng vắc xin 200 liều, tại 4 thôn, làng; gồm: Thôn 16, 1
hộ, vắc xin 30 liều; Làng Amo: hộ, vắc xin 80 liều; Làng Pa pết: 2 hộ, vắc xin 60
liều; Làng Dnâu: 1 hộ, vắc xin 30 liều.
Tổng đàn gia súc, gia cầm trong xã: Trâu 3 con, đàn bò 755 con, dê 304
con, lợn 1568 con, đạt 50,9% kế hoạch, đạt 74,7% so với năm 2019; Gia cầm
19.302 con, đạt 337,2% kế hoạch, đạt 197,95% so với năm 2019; Chó 1148 con,
đàn ong 900.
* Ƣớc thực hiện tổng giá trị sản xuất trên toàn xã năm 2020: 305,4 tỷ
đồng, thu nhập bình quân đầu người đạt 41 triệu đồng.
3. Giao thông, thủy lợi: Chỉ đạo ban nhân dân các thôn, làng tuyên truyền
vận động người dân nạo vét kênh mương phục vụ tưới nước trong mùa khô. Ra
quân nạo vét kênh mương tại tuyến làng Amo – Pa Pết dài 2km. Phối hợp với hệ
thống chính trị các thôn, làng tuyên truyền người dân phát quang, dọn dẹp
đường làng ngõ xóm, sạch sẽ không bị lầy lội vào mùa mưa.
4. Sản xuất, thƣơng mại, dịch vụ:
Tổng giá trị sản xuất, thương mại, dịch vụ ước đạt 61 tỷ đồng, chiếm tỷ
trọng 20% trong cơ cấu kinh tế của xã.
5. Công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn.
Trong tháng 5 và tháng 10 do mưa, bão trên địa bàn xã có 5 nhà của 5 hộ
dân bị tốc mái. Xã đã huy động dân quân phối hợp với công an xã sữa chữa,
khắc phục ban đầu và đề nghị huyện hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn.
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6. Công tác địa chính – xây dựng:
Số hồ sơ đã tiếp nhận 12 hồ sơ; đã giải quyết xong 10 hồ sơ; có 02 hồ sơ
đang xử lý; Trong đó:
+ Cấp mới: 07 hồ sơ, đã xử lý xong 05 hồ sơ, 02 hồ sơ đang xử lý.
+ Xác minh nguồn gốc: 02 hồ sơ đã xử lý xong;
+ Cấp lại do bị mất: 03 hồ sơ, đã xử lý xong.
Lệ phí thu nộp vào ngân sách 830.000 đồng. Xác nhận có nhà ở 01 hồ sơ,
đã xử lý xong;
+ Đơn đề nghị hủy hồ sơ 02 đăng ký cấp giấy, đã xử lý xong 01 đơn, 01
đơn đang xử lý .
Phối hợp với phòng Tài nguyên và Môi trường, Cty TNHH MTV Quang
Minh hoàn thành kiểm kê đất đai năm 2019. Phối hợp với phòng Kinh tế - Hạ
tầng triển khai lập quy hoạch làng nông thôn mới. Triển khai lập thành lập tổ tự
quản về bảo vệ môi trường tại làng nông thôn mới. Xây dựng hệ số điều chỉnh
giá đất năm 2021; Xây dựng kế hoạch, quy hoạch sử dụng đất năm 2021 và giai
đoạn từ năm 2021 – 2030. Phối hợp với tư pháp xã thực hiện tuyên truyền pháp
Luật cho bà con nhân dân các thôn, làng trong xã.
* Công tác quản lý khoáng sản:
- Trên địa bàn xã có 4 vị trí khai thác khoáng sản:
+ 02 vị trí tại Thôn 16: UBND huyện ra Quyết định xử phạt vi phạm hành
chính trong lĩnh vực khai thác khoáng sản trái phép là 2 trường hợp; Công an
môi trường tỉnh xử lý 3 trường hợp và đã được giao cho lực Công an xã trông
coi tang vật.
+ 02 vị trí tại Thôn Tân tiến:
01 vị trí đã được UBND huyện ra Quyết định xử phạt vi phạm hành chính
trong lĩnh vực khoáng sản vị trí này đã ngừng khai thác.
01 vị trí tại thôn Tân Tiến. Nhiều lần UBND xã kiểm tra để xử lý nhưng vị
trí này tại các thời điểm kiểm tra không có người khai thác.
7. Công tác xây dựng nông thôn mới: Thực hiện chương trình mục tiêu
Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, nhờ đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy
động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Năm 2020 toàn xã đã thực
hiện và giữ vững 19/19 tiêu chí. Tiếp tục thực hiện rà soát, đăng ký xây dựng
làng Thoong Nha nông thôn mới. Hiện tại làng Thoong Nha đã đạt được 14/19
tiêu chí, phấn đấu cuối năm 2021 hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng làng Thoong
Nha nông thôn mới.
8. Công tác thu chi ngân sách:
Thực hiện tại thời điểm báo cáo ngày 31/12/2020
- Tổng thu ngân sách năm: 5.642.730.527 đồng, đạt 111% so với kế hoạch.
+ Thu trên địa bàn: 655.549.710 đồng, đạt 131% so với kế hoạch.
- Tổng chi ngân sách năm: 5.155.998.206 đồng, đạt 97% so với kế hoạch.
II. Lĩnh vực văn hóa – xã hội
1. Công tác giáo dục: Các trường đảm bảo xây dựng kế hoạch giảng dạy
trong năm học. Thực hiện việc cho học sinh các cấp không đến trường để
phòng, chống dịch bệnh Covid -19 theo quy định. Tiến hành vệ sinh trường lớp,
tổ chức giảng dạy qua internet để đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh
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Covid – 19. Thực hiện tốt các công tác giáo dục về đạo đức, an ninh học
đường, an toàn giao thông. Tỷ lệ duy trì sĩ số học sinh đạt 99 %.
Tình hình học sinh năm học 2019-2020 các trường như sau:
STT

Cấp học

Tổng
số lớp

Tổng số
HS

Nam

Nữ

Trong đó
Học sinh
DTTS

Nữ
DTTS

9
328
168
160
240
116
Mầm non
30
796
396
406
486
256
Tiểu học
12
472
226
236
197
114
THCS
Tổng cộng:
51
1596
790
802
923
486
Tổ chức tuyển sinh các cấp, đảm bảo cơ sở vật chất trong dịp hè.
Vào năm học mới 2020 - 2021, các trường tổ chức ngày tựu trường và lễ
khai giảng đúng kế hoạch.
2. Công tác Y tế - chăm sóc sức khỏe:
Duy trì tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe của nhân dân.
Công tác kiểm tra giám sát tình hình dịch bệnh được triển khai thực hiện tốt.
Thực hiện tốt chương trình mục tiêu y tế quốc gia.
Trên toàn xã: Trẻ em < 1 tuổi: 163, Phụ nữ có thai: 87
Cán bộ y tế xã: 06 cán bộ y tế, 10 YTTB.
I
II
III

STT

Mục thực hiện

KH năm
2020

Đã thực
hiện

Tỷ lệ

Đánh giá
chung

1

Tổng số khám

3.000

3.452

115%

Đạt

2

Khám BHYT

2.500

2700

108%

Đạt

3

Khám kết hợp YHCT

600

792

132%

Đạt

4

Điều trị nội trú

00

Kết quả các chƣơng trình YTQG năm 2020:
STT

1

KH năm
2020

Đã thực
hiện

Tỷ lệ

Đánh giá
chung

Chương trình TCMR

163

150

92%

Chưa đạt

Tiêm DT( Bạch hầu)

168

144

86%

Đạt

Mục thực hiện

Chương trình SDD<5t
13%
144/794
14.35%
Chưa đạt
3 Chương trình sản PNKT 3
85%
85/91
95%
Đạt
lần / thai kỳ
 Chương trình lao: Tổng khám sàng lọc: 549 ca, số bệnh nhân lao đang
điều trị 02 bn, tăng cường truyền thông hướng dẫn bệnh nhân nghi ngờ đến cơ
sở y tế tuyến trên xét nghiệm.
 Trạm y tế kết hợp trung tâm kiểm soát dịch bệnh tỉnh Tuy Hòa, Tỉnh
Gia Lai, Huyện Chư Sê đã triển khai tập huấn Phong và đã khám sàng lọc cấp
phát thuốc, tặng quà cho bệnh nhân phong trên địa bàn xã tổng số khám trong 2
ngày: 124 lượt khám.
2
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 Chương trình sốt rét : TYT giám sát YTTB 72 lần/9 tháng, hiện tại
không có bệnh nhân mắc sốt rét, đảm bảo truyền thông, lấy tes đều hàng tháng.
 Các mục tiêu Y tế Quốc Gia khác:
+ Trẻ 24-60 tháng uống thuốc tẩy giun: 507/520 trẻ đạt 98%.
+ Trẻ 6-60 tháng uống vitamin A: tổng 850 người uống, TE: 793 trẻ đạt 100%.
+ Tiêm VNNB tiểu học từ 6 đến 10 tuổi: 800/830 em đạt 96%.
+ Khám trẻ SDD hộ nghèo, cận nghèo, mồ côi, cấp sản phẩm dinh dưỡng:
82/185 trẻ được cấp sản phẩm dinh dưỡng.
Công tác dân Số:
- Tổng số trẻ sinh: 134 trẻ
- Số PN 15- 49 tuổi : 2.384 người.
- Số PN 15- 49 tuổi có chồng : 1.495 người.
- Số PN 15- 49 tuổi có chồng sử dụng biện pháp tránh thai : 1.032/1.495 người.
Đạt 69%.
- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 5 tuổi: 108/786 trẻ, chiếm 14,2%.
Công tác phòng, chống dịch bệnh:
 Dịch bệnh covid 19 trên địa bàn có tổng số người đi về từ vùng dịch
được quản lí theo dõi là 59 người, theo dõi cách li tại nhà: 36 trong đó có 03
cách ly tại bệnh viện, 01 cách li nhập cảnh.
 Tháng 8 và 9 trên địa bàn xã đã phát hiện 01 trường hợp sốt xuất huyết
đã được điều trị khỏi và đã được Trung tâm Y tế dự phòng huyện Chư sê phối
hợp trạm y tế xã đã phun thuốc khu vực nhà và các hộ lân cận làng Thoong Nha.
UBND xã đã ban hành Quyết định 17/QĐ - UBND ngày 03/02/2020 về việc
thành lập Ban chỉ đạo về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh viêm đường hô
hấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn xã Bờ Ngoong. Để chủ động
phòng, chống dịch bệnh Covid-19, UBND xã đã ra các Quyết định cách ly y tế tại
nhà đối với 16 công dân đi từ vùng dịch về địa phương. Triển khai các văn bản
xuống các thôn, làng trên địa bàn xã về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19
và bệnh Bạch hầu. Tích cực cập nhật các thông tin mới về tình hình dịch bệnh. Công
khai đường dây nóng để tiếp nhận thông tin về dịch bệnh. Đến nay, không có dịch
bệnh xảy ra trên địa bàn.
3. Công tác Văn hóa – Xã hội, chính sách xã hội, TDTT, Truyền thanh.
3.1. Công tác văn hóa: Cắt dán 400m băng rôn tuyên truyền: Tết Dương
lịch năm 2020; Tết Nguyên đán Canh Tý; kỷ niệm 90 năm ngày thành lập
ĐCSVN 3/2/1930 - 3/2/2020; Đại hội Đảng bộ huyện nhiệm kỳ 2020 – 2025; kỷ
niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2020); kỷ niệm
73 năm ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2020); kỷ niệm 75 năm Cách
mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh Nước cộng hòa XHCNVN
(2/9/1945-2/9/2020) ; phòng, chống dịch COVID 19; kỷ niệm 90 năm thành lập
MTTQ thống nhất- ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/193018/11/2020) và các ngày lễ, thông điệp do UBND huyện giao.
Phối hợp với các đoàn thể tổ chức hội thao chào mừng Đại hội Đảng năm
2020 (tháng 1) và giải bóng đá tại làng Papết (tháng 3). Tham gia Hội thi văn
hoá – thể thao các dân tộc thiểu số lần thứ IV và đạt thành tích giải nhì cồng
chiêng và khuyến khích toàn đoàn.
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* Công tác truyền thanh: Tiếp sóng đài phát thanh: 1.372 giờ. Phát thông
báo, tin tuyên truyền: 80 giờ.
* Trang thông tin điện tử xã: đăng tải các nghị định, các văn bản của tỉnh,
huyện, các văn bản, bài viết tuyên truyền, hoạt động của xã.
3.2. Chính sách – xã hội: Giải quyết 03 hồ sơ mai táng phí cho người cao
tuổi, 03 hồ sơ khuyết tật, 08 hồ sơ chế độ bảo trợ cho người già từ 80 tuổi trở
lên. Phối hợp với bưu điện chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng đầy đủ
theo quy định. Tổ chức thăm tặng quà tết cho 51 đối tượng chính sách.
Phối hợp với các ban ngành và ban điều phối tiến hành giám sát công tác
chi trả chế độ chính sách cho các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo, bảo trợ,
người có công theo NQ 42 của chính phủ. Qua 3 ngày chi trả, dưới sự giám sát
của ban điều phối, đại diện phòng Lao động thương binh và xã hội. Đến nay, về
cơ bản tất cả các đối tượng đã nhận đầy đủ số tiền (tổng số khẩu nghèo là 322
khẩu trong đó tổng số khẩu đủ điều kiện nhận tiền hỗ trợ 300 với tổng số tiền
làm 225.000.000đồng, tổng số khẩu cận nghèo 850 trong đó tổng số khẩu đủ
điều kiện nhận tiền hỗ trợ 811 khẩu với số tiền là 608.250.000 đồng; đối tượng
NCC có 32 đối tượng đã nhận tiền đầy đủ; đối tượng bảo trợ xã hội tổng số 168
đã nhận tiền là 168; tổng số đối tượng trả tiền lại do trong quá trình cấp phát
phát hiện đã chuyển đi: 09 khẩu thuộc hộ nghèo, cận nghèo.
Cấp tiền hỗ trợ covid – 19 cho 53 người thuộc các nhóm lao động và các hộ
kinh doanh với tổng số tiền là 53 triệu đồng.
- Tiến hành lập hồ sơ đề nghị cấp mới, cấp lại thể BHYT cho các đối tượng
có thẻ bị hư hỏng, mất thẻ.
- Đề nghị UBND huyện, phòng LĐ-TB&XH xem xét hỗ trợ đột xuất cho
02 nhà (hộ nghèo và cận nghèo) bị thiệt hại do bão số 09 gây ra tại làng DNâu
và làng Pa Pết. UBND huyện đã xem xét và có Quyết định hỗ trợ đột xuất cho
02 hộ với số tiền hỗ trợ là 14.000.000đ.
* Lao động việc làm:
- Diễn biến thay đổi về thông tin trong hộ gia đình trong độ tuổi lao động
tại các thôn, làng trên địa bàn xã qua điều tra:
+ Tổng số hộ thay đổi về thông tin qua thu thập là 245 hộ
+ Tổng số người trong độ tuổi lao động là 4.397 người
Trên địa bàn xã chưa có lao động nào đăng ký đi xuất khẩu lao động
3.3. Công tác xóa đói giảm nghèo: Chỉ đạo cấp phát 1995 kg gạo cứu đói
cho các đối tượng. Đăng ký chỉ tiêu thoát nghèo trong năm có 45 hộ.
- Hoàn thành kế hoạch điều tra rà soát hộ nghèo trên địa bàn xã năm 2020.
Số hộ nghèo đến cuối năm 2020 giảm xuống còn 41 hộ, chiếm tỉ lệ 2.3%, (giảm
45 hộ, giảm 2.5% so với năm 2019) hộ cận nghèo giảm xuống còn 131 hộ chiếm
tỉ lệ 7.3% (giảm 3.3 % so với năm 2019)
Chỉ đạo các trưởng thôn, làng rà soát, lập danh sách hộ thiếu đói trong dịp
tết Nguyên đán và đói giáp hạt năm 2020 trên địa bàn xã.
Rà soát lập danh sách 20 hộ nghèo nhận quà Tết do quỹ Thiện Tâm trao
tặng.
4. Các hội đặc thù:
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4.1. Hội nạn nhân CĐDC/DIOXIN: Chỉ đạo xây dựng kế hoạch vận động
quỹ hội. Quyên góp tiền, quà Tết tặng các đối tượng chính sách là 11.400.000
đồng. Phối hợp huyện hội tặng 2 con bò cho hộ ông Đinh Ngây tại làng Dnâu.
4.2. Hội chữ Thập đỏ: Phối hợp với quỹ Thiện Tâm tập đoàn Vingroup tặng
quà cho các hộ nghèo, người có công, gia đình chính sách là 95 suất. Vận động ủng
hộ quỹ phòng, chống dịch bệnh Covid-19.
4.3. Hội Ngƣời cao tuổi: Tuyên truyền vận động nhân dân tích cực tham
gia chăm sóc người cao tuổi. Cũng cố tổ chức hội. Trong năm đã tổ chức kỷ
niệm ngày quốc tế người cao tuổi, hội đã tổ chúc lễ chúc thọ cho các cụ từ
70,75,80,85,90,95,100 và trên 100 tuổi.
4.4. Hội Khuyến học: Hội khuyến học xã Bờ Ngoong có tổng số 13 chi
hội và 2 dòng họ học tập với 1344 hội viên so với năm 2019 thì số hội viên tăng
15 hội viên và tăng 01 dòng họ học tập. Tham mưu với các cấp ủy và UBND xã
để thực hiện tốt các chỉ thị, hướng dân thực hiện của cấp trên và kế hoạch của
Hội khuyến học xã năm 2020 về công tác khuyến học, khuyến tài đến các chi
hội. Phối hợp với các ban ngành đoàn thể ở xã, các nhà trường, dòng họ và nhân
dân quan tâm đến việc học tập và rèn luyện đạo đức cho con em. Vận động nhân
dân dọn vệ sinh ở các điểm trường lẻ để học sinh đến trường sau đợt dịch covid19. Kết hợp với Hội phụ nữ xã mở 01 lớp cắt may. Quỹ khuyến học hiện có:
12.500.000đồng (Chủ yếu là tiền hội phí). Ban giám đốc Trung tâm giáo dục
cộng đồng xã kết hợp cùng với các Ban ngành đoàn thể xã đã mở được các lớp
học: một lớp học tập pháp luật với 60 học viên. Một lớp cắt may với 22 học viên
tại thôn Đoàn Kết.
III. Lĩnh vực nội chính.
1. Về Quốc phòng- Quân sự địa phƣơng:
Thực hiện công tác giao quân năm 2020 đạt 100%. Rà soát lập danh sách
công dân độ tuổi 17 năm 2020 là 71 công dân. Tham mưu cấp ủy, chính quyền
tổ chức gặp mặt công dân SSNN năm 2020 và công dân hoàn thành NVQS
trở về địa phương. Phát lệnh và đưa công dân lên đường nhập ngũ năm 2020
(09 bộ đội và 02 nghĩa vụ công an). Chuẩn bị mọi công tác chuẩn bị và
luyện tập trạng thái SSCĐ năm 2020. Tham mưu cấp ủy, chính quyền kế
hoạch trực lễ 30/4, 1/5 năm 2020, quân số: 03 đồng chí. Phối hợp với Hội LHPN
xã làm công tác dân vận tại làng Pa Pết 01 ngày, quân số 10 đồng chí..
Huấn luyện Dân quân năm 2020, tổng số 66 đồng chí, trong đó (DQ
năm nhất: 20 đ/c, DQCĐ: 28 đ/c, DQTC: 18 đ/c) kết quả kiểm tra bắn đạn
thật của lldq năm thứ nhất đạt yêu cầu.
Triển khai cho các đồng chí thôn đội trưởng các thôn, làng tiến hành rà soát
danh sách công dân từ 18 đến 25 tuổi (hết 27 tuổi đối với trình độ cao đẳng, đại
học) năm 2021, tổng là 403 công dân. Tham mưu cho Đảng ủy, UBND và
HĐNVQS xã họp xét chính trị, thực lực công dân SSNN năm 2021, lập kế
hoạch khám sơ tuyển sức khỏe NVQS năm 2021 cho 98 công dân. Tham mưu
HĐNVQS lập kế hoạch khám sức khỏe NVQS tại Ban CHQS huyện, tổng số 66
công dân, có mặt 58 công dân (vắng 8, trong đó có 6 lý do đi học, 2 không lý
do). Đủ sức khỏe NVQS là 26 công dân.
2. Về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
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1.1 Tình hình ANCT: Trong thời gian qua trên địa bàn xã không xảy ra hoạt
động phục hồi FULRO, “TLĐG”. Tình hình ANCT trên địa bàn cơ bản được giữ
vững.
Tình hình an ninh xã hội, an ninh nông thôn trên địa bàn trong thời gian
qua tương đối ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp gây mất ANTT trên địa
bàn.
Tình hình công tác quản lý giáo dục đối tượng FULRO tại cộng đồng:
Công an xã Bờ Ngoong tham mưu BCĐ công tác QLGD đối tượng FULRO tại
cộng đồng tiến hành sơ kết 5 năm và tổng kết 1 năm quản lý giáo dục đối tượng
fulro tại cộng đồng, qua đó đã tổ chức rà soát đưa mới vào diện quản lý là: 15
đối tượng; Số đưa ra khỏi diện quản lý là: 14 đối tượng; tổng số đang quản lý:
42 đối tượng; phân công 42 cán bộ, đảng viên, người có uy tín, quần chúng tốt
tham gia quản lý. Kết quả phân loại, đánh giá: loại A: 22, loại B: 13, loại C: 7.
Cơ bản số đối tượng đang trong diện quản lý chấp hành tốt các quy định pháp
luật không có trường hợp nào tái hoạt động, vi phạm pháp luật.
Tình hình an ninh xã hội, an ninh nông thôn trên địa bàn trong thời gian
qua tương đối ổn định, không xảy ra vụ việc phức tạp.
Tình hình các hệ loại đối tượng trên địa bàn: Hiện nay trên địa bàn xã có
tổng số: 78 đối tượng (Ngụy quân: 65 đối tượng, Ngụy quyền: 13 đối tượng); 04
đối tượng tù tha, 03 đối tượng đi CSGD liên quan đến chính trị. Hiện chưa phát
hiện hoạt động nghi vấn xâm phạm ANQG.
1.2 Tình hình TTATXH:
-Công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật.
Tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật trên địa bàn xã xảy ra 09 vụ việc,
trong đó 07 vụ cố ý gây thương tích, đánh nhâu; 01 vụ trộm cắp tài sản; 01 vụ
hủy hoại tài sản. Công an xã đã xử phạt vi phạm hành chính về ANTT với tổng
số tiền: 12.500.000đ và chuyển Công an huyện xử lý 01 vụ cố ý gây thương tích
và 01 vụ hủy hoại tài sản..
-Công tác thi hành án tại xã và biện pháp tư pháp.
Làm tốt công tác quản lý số bị án đang chấp hành án phạt tù được hưởng án
treo; cải tạo không giam giữ như: mở sổ ghi chép, quản lý hồ sơ đối tượng tù tha
về, số bị án đang chấp hình phạt tù. Tiếp nhận, lập hồ sơ thi hành án treo và
chuyển hồ sơ lên cơ quan thi hành án Công an huyện Chư Sê tổng cộng là 02 hồ
sơ phạt tù được hưởng án treo. Hiện tại trên địa bàn quản lý 01 hồ sơ đang thi
hành án treo.
Tham mưu UBND xã lập hồ sơ đề nghị xét giảm thời gian thử thách đối với
01 trường hợp người đang chấp hành án phạt tù cho hưởng án treo theo quy định.
1.3 Tình hình TTATGT: Chỉ đạo giải tỏa hành lang an toàn giao
thông, tiến hành thực hiện và yêu cầu các hộ dân buôn bán cam kết không vi
phạm lấn chiếm hành lang an toàn giao thông.
Công an xã đã tổ chức 85 buổi tuần tra, kiểm soát. Qua đó, phát hiện 53
trường hợp vi phạm về trật tự an toàn giao thông và 01 trường hợp trộm cắp tài
sản. Xử phạt vi phạm hành chính về an toàn giao thông là 20.925.000 đồng.
- Tổng số vụ tai nạn giao thông: 01 vụ (tại thôn 16).
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- Tổng số vụ va chạm giao thông:03 vụ (01 tại Pa Pết, 02 vụ tại làng Puih
Jri, 01 vụ tại làng Amo.
- Hậu quả:
+ Số người chết: 00 người
+ Số người bị thương: 01 người
Công an xã đã tham gia giải quyết 01 vụ va chạm giao thông. Chuyển Công
an huyện Chư Sê xử lý 04 vụ tai nạn giao thông theo quy định.
1.4 Công tác quản lý hành chính:
* Công tác đăng ký quản lý NHK:
- Đã tổ chức đăng ký, quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng theo đúng
quy định của Luật cư trú. Trong đó: Đăng ký sinh: 120 nhân khẩu; khai tử: 12;
chuyển khẩu: 86 nhân khẩu; nhập khẩu 32 nhân khẩu; điều chỉnh: 46 trường
hợp; tách hộ: 17; cấp lại: 10; đổi sổ: 10; tạm trú: 11; tạm vắng: 11.
- Xử lý 16 trường hợp vi phạm hành chính với số tiền là 3.200.000đ.
- Xây dựng Kế hoạch phối hợp cùng Công an huyện phụ trách địa bàn tổ
chức TTKS, kiểm tra cư trú 95 đợt trên toàn địa bàn.
- Tiếp tục thực hiện thu thập phiếu thu thập thông tin dữ liệu dân cư.
* Công tác quản lý vũ khí, vật liệu nổ,CCHT,PCCC: Công an xã đã triển
khai thực hiện Pháp lệnh số 16/2011/UBTVQH 12 về quản lý, sử dụng vũ khí
vật liệu nổ, CCHT. Phối hợp cùng Công an huyện Chư Sê tổ chức tuyên truyền,
vận động quần chúng tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ các thôn làng. Qua
công tác tuyên truyền vận động giao nộp vũ khí, công cụ hỗ trợ, vật liệu nổ. Kết
quả Công an xã Bờ Ngoong thu gom được: 01 mã tấu; 01 bình xịt hơi cay; 03
khẩu súng hơi cồn (đã bàn giao cho Đội Quản lý hành chính xử lý theo thẩm
quyền).
- Phối hợp cùng công an huyện tăng cường kiểm tra, chấn chỉnh công tác
phòng cháy, chữa cháy của các cơ sở kinh doanh. Không xảy ra vụ cháy, nổ nào.
1.5 Công tác xây dựng lực lƣợng: Tăng cường công tác giáo dục chính trị
tư tưởng trong lực lượng CAND giai đoạn 2016-2020; Chỉ thị 05, Thông tư 14
về đẩy mạnh phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy
CAND, cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân
văn, vì dân phục vụ”. Tổ chức phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng
kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước, ngày truyền thống CAND.
3. Công tác nội vụ:
- Xây dựng chính quyền: Xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị
quyết của Đảng ủy, HĐND xã, củng cố các ngành, cán bộ khối UBND để đảm
bảo đầy đủ các chức danh đảm nhiệm công tác theo từng lĩnh vực, lãnh đạo, chỉ
đạo cụ thể hóa các chủ trương, Nghị quyết của Đảng, nhà nước. Nâng cao hiệu
quả hoạt động giám sát của HĐND và đại biểu HĐND, UBND và thành viên
UBND, phát huy tốt việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở.
Triển khai các ngành chuyên môn của xã xuống các thôn làng, tuyên truyền các
chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Pháp luật của nhà nước tới nhân dân.
Duy trì và tổ chức thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo cơ chế
“một cửa”, tổ chức và giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo
quy định, không để tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng và vượt cấp.
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Duy trì công tác lãnh đạo trực tiếp công dân ngày thứ hai hàng tuần và trực tiếp
dân ngày 15 hàng tháng đảm bảo, đúng theo quy định.
Tổ chức bầu lại thôn phó 03 thôn Tân Tiến, Đồng Tâm, Puih Jri (có đơn xin
nghỉ).
- Công tác tôn giáo:
TT

1

2

3

4

5

7
8
9
10

TÊN CHI HỘI,
ĐIỂM NHÓM
Chi hội Tin lành Việt
Nam (miền Nam) Plei
PăPết
Điểm nhóm Tin lành
Việt Nam (miền Nam)
(làng Puih Jri)
Điểm nhóm Tin lành
Việt Nam (miền Nam)
làng Thoong Nha
Điểm nhóm Tin lành
Việt Nam (miền Nam)
làng Quái
Điểm nhóm Tin lành
Việt Nam (miền Nam)
làng Dnâu
Điểm nhóm Tin lành
Việt Nam (miền Nam)
làng Puih Jri (Puih)
Điểm nhóm Tin lành
phúc âm đời đời
Điểm nhóm Tin lành
trưởng lão
Tịnh xá Ngọc kính

Địa điểm

Ngƣời phụ
trách

Tổng
số tín
đồ

Ghi chú

Làng PăPết

Ya Long

746

Đã đăng ký
sinh hoạt tôn giáo

Làng Puih Jri

Đinh Ploch

49

Đã đăng ký
sinh hoạt tôn giáo

Làng Thoong Nha

Đinh Ngơih

182

Đã đăng ký
sinh hoạt tôn giáo

Làng Quái

Đinh Byinh

150

Đã đăng ký
sinh hoạt tôn giáo

Làng Dnâu

Đinh Gle

90

Đã đăng ký
sinh hoạt tôn giáo

Làng Puih Jri

Đinh Dâr

40

Chưa đăng ký
sinh hoạt tôn giáo

Thôn Tân Tiến

Nguyễn Anh Tới

50

Làng PăPết

Rơ Lan Rơ

53

Làng Thoong Nha

Bùi Thị Phải

106

Chưa đăng ký
sinh hoạt tôn giáo
Chưa đăng ký
sinh hoạt tôn giáo
Đã đăng ký
sinh hoạt tôn giáo

Ngoài ra còn một số hộ gia đình theo Đạo Công giáo sinh hoạt ở Giáo họ Mân
côi thuộc xã Dun và Giáo họ Têrêsa ở xã Bar Măih và một số hộ tu tại gia. Các tôn
giáo trên hoạt động thuần túy, chấp hành nghiêm các quy định của Luật tín ngưỡng,
tôn giáo. Hiện chưa phát hiện dấu hiệu của các đối tượng lợi dụng tôn giáo, dân tộc
tại địa bàn.
Các điểm tập trung đông người cầu nguyện chưa thực hiện việc đăng ký
sinh hoạt tôn giáo tập trung: 02 điểm tụ tại làng Amo, 01 điển tại làng Thoong
Nha, 04 điểm tại làng Pa Pết.
Phối hợp với các ban ngành đoàn thể xã, các đơn vị liên quan thăm hỏi,
nắm tình hình các điểm sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn. Tranh thủ tiếp xúc với
các chức sắc, chức việc và các Chi hội, điểm nhóm tôn giáo trên địa bàn. Đôn
đốc các điểm nhóm đăng ký hoạt động tín ngưỡng hằng năm. Hướng dẫn các
điểm tập trung đông người cầu nguyện mà chưa làm thủ tục đăng ký theo quy
định phải nhanh chóng đăng ký sinh hoạt tôn giáo theo quy định. Thực hiện chỉ
đạo của UBND huyện rà soát, chấn chỉnh hoạt động tôn giáo trên địa bàn về
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việc gửi đăng ký tổ chức đại hội chi hội theo quy định, hướng dẫn về việc không
được tự ý đổi tên hội thánh đối với đạo Tin lành Việt Nam (Miền Nam).
UBND xã thường xuyên Chỉ đạo Công an xã phối hợp với Công an huyện,
Công an tỉnh, Tổ công tác vận động tuyên truyền của huyện, xã trong việc nắm
tình hình đối tượng liên quan đến việc sinh hoạt tôn giáo trái phép tại làng Pa Pết.
4. Công tác tƣ pháp – Hộ tịch và tuyên truyền: Đăng ký kết hôn: 56
trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân: 80 trường hợp; đăng ký khai sinh:
209 trường hợp; nhận nuôi con nuôi: 01 trường hợp; nhận cha mẹ con: 07
trường hợp; Cải chính hộ tịch: 01 trường hợp; Đăng ký khai tử: 24 trường hợp;
Sao y tiếng việt: 2024 trường hợp. Chứng thực hợp đồng: 45 trường hợp; chứng
thực chữ ký: 117 trường hợp.
Công tác tuyên truyền: Tư pháp xã phối hợp với các ngành đoàn thể đã xuống
thôn làng tuyên truyền 03 lần với 842 lượt người nghe, hình thức tuyên truyền chủ
yếu trên loa đài, miệng hoặc trực tiếp.
5. Công tác cải cách hành chính: UBND xã đã quan tâm đẩy mạnh công
tác cải cách hành chính trên địa bàn xã; quán triệt nhiệm vụ đến các cơ quan, ban
ngành triển khai thực hiện; việc rà soát thủ tục hành chính, thực hiện niêm yết
công khai các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, cập nhật sổ sách
theo dõi nhất là việc đảm bảo hoạt động của Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả một
cửa ở xã. Kiện toàn Ban ISO xã thực hiện chuyển đổi áp dụng Hệ thống quản lý
chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2015 trên địa bàn xã.
6. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thƣ khiếu nại tố cáo: Công tác hòa
giải, đơn thư khiếu nại tố cáo trong năm 2020 không có trường hợp nào.
7. Công tác phòng, chống tham nhũng: thực hiện tốt các quy định, nội quy
của cơ quan, đơn vị, luật phòng chống tham nhũng. Không xảy ra tham nhũng trong
đơn vị.
8. Công tác Thi đua khen thƣởng:
UBND xã phát động phong trào thi đua đến các tổ chức đoàn thể, cán bộ,
công chức và các thôn, làng tổ chức hội nghị xây dựng chỉ tiêu và đăng ký thi
đua thực hiện các chỉ tiêu, kế hoạch năm 2020 và ký giao ước thi đua với Cụm
thi đua số 1 của huyện.
Cuối năm 2020 đã tiến hành đánh giá phân loại chính quyền cơ sở xã, thôn,
làng và đánh giá phân loại cbcc xã, thôn, làng; kết quả đánh giá phân loại: tập thể
hđnd&ubnd xã đạt hoàn thành tốt nhiệm vụ; tập thể chính quyền thôn có: 02 thôn,
làng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; có 07 thôn, làng hoàn thành tốt nhiệm vụ và 01
thôn hoàn thành nhiệm vụ.
Kết quả đánh giá CBCC xã: có 07 cán bộ, công chức hoàn thành xuất sắc
nhiệm vụ; có 22 CBCC hoàn thành tốt nhiệm vụ
-xét đề nghị chủ tịch UBND huyện khen thưởng cho 02 tập thể thôn, làng có
thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; và 09 CBCC xã, cán bộ thôn, làng có thành
tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; đề nghị chủ tịch UBND xã khen thưởng cho 08
tập thể và 20 cá nhân của cán bộ xã, cán bộ thôn, làng đã có thành tích hoàn thành
tốt nhiệm vụ trong năm 2020.
B. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
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-Ƣu điểm: Các ban ngành hoàn thành nhiệm vụ được giao dưới sự điều
hành chặt chẽ của UBND xã. Kinh tế phát triển đúng định hướng, gieo trồng vụ
Đông xuân đạt kế hoạch, chăm sóc tốt cây công nghiệp dài ngày; Kiểm soát tốt
tình hình dịch bệnh ở đàn gia súc, gia cầm, không để dịch bệnh lớn xảy ra; Công
tác văn hóa xã hội, giáo dục, y tế đạt được một số kết quả đáng ghi nhận: công
tác phòng chống dịch bệnh Covid – 19 được triển khai đồng bộ và quyết liệt,
hiện trên địa bàn chưa có trường hợp nào mắc bệnh; Tình hình an ninh chính trị,
trật tự an toàn xã hội được giữ vững.
-Hạn chế, yếu kém:
Tuy đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn còn một số tồn
tại, hạn chế yếu kém đó là: Sản xuất nông nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn,
tốc độ phát triển kinh tế còn chậm. Cơ cấu kinh tế nông nghiệp vẫn chiếm tỉ
trọng cao. Chưa áp dụng được tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất. Công tác
tuyên truyền vận động nhân dân chuyển đổi cây trồng, vật nuôi vẫn còn nhiều
hạn chế, các diện tích bị hạn hán hàng năm vẫn còn xảy ra, diện tích lúa đông
xuân bị khô hạn 93,61 ha.
+ Tình trạng khai thác khoáng sản trái phép vẫn còn xãy ra ở 2 thôn, làng
(thôn 16 và thôn Tân Tiến) chưa được giải quyết dứt điểm.
+ Tình hình ANCT, an ninh tôn giáo tại làng Pa Pết vẫn chưa được giải
quyết dứt điểm, các điểm nhóm tôn giáo chưa đăng ký, chưa được các cơ quan
nhà nước, chính quyền địa phương công nhận và cho phép hoạt động mà vẫn
hoạt động tại các thôn làng.
+ Thực hiện xây dựng làng nông thôn mới (làng Thoong Nha) chưa đạt.
công tác quy hoạch, vận động nhân thực hiện các tiêu chí chưa hoàn thành theo
kế hoạch.
-Nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, yếu kém: Do tình hình thời tiết cực đoan,
nắng hạn kéo dài gây thiếu nước sản xuất. Ảnh hưởng của đại dịch Covid-19 đến
đời sống cũng như hoạt động sản xuất của nhân dân. Một số cán bộ vẫn còn thiếu
quyết tâm và năng lực trong việc thực hiện nhiệm vụ. Mặt bằng trình độ giữa các
vùng người kinh và dân tộc thiểu số còn chênh lệch cao. Người dân không có điều
kiện kinh tế và kiến thức áp dụng khoa học công nghệ vào sản xuất.
Phần II
PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ VỀ THỰC HIỆN PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ
HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2021

I. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2021
1. Lĩnh vực phát triển kinh tế:
Chỉ đạo thực hiện tốt việc gieo trồng lúa Đông Xuân 2020-2021. Vận động
nhân dân gieo trồng đạt và vượt các loại cây lương thực, thực phẩm, rau màu các
loại theo hướng đa dạng cây trồng. Tiếp tục theo dõi, việc tái canh, chăm sóc cây
Cà phê, trồng mới các loại cây công nghiệp dài ngày như Cà phê, Hồ tiêu, Mắc
ca, Chanh leo. Trồng xen canh cây ăn quả các loại và trồng cây lấy gỗ ở các diện
tích đất phù hợp. Đẩy mạnh việc trồng cây dược liệu, tiếp tục chuyển đổi diện tích
lúa Đông Xuân thường xuyên bị hạn sang trồng thâm canh cây trồng khác. Kiểm
soát tốt tình hình sâu bệnh hại cây trồng, chủ động triển khai phòng trừ sâu bệnh;
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Thực hiện hiệu quả các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia
cầm trên địa bàn xã. Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai.
Đẩy mạnh việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người dân.
Tăng cường công tác chỉ đạo thu ngân sách trên địa bàn, khai thác tốt các nguồn
thu, thực hiện tốt chủ trương tiết kiệm chi ngân sách, để đảm bảo nhiệm vụ chi.
Thực hiện các chương trình đầu tư xây dựng quy hoạch, xây dựng các công
trình, cơ sở hạ tầng, đường giao thông nông thôn, các công trình phúc lợi khởi
đầu cho sự phát triển Bờ Ngoong thành đô thị loại V giai đoạn 2021-2025.
2. Công tác xây dựng Nông thôn mới:.
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động sức mạnh của cả hệ thống chính
trị và nhân dân, tiếp tục duy trì và từng bước nâng các tiêu chí đã đạt được trong
các năm trước. Tập trung chỉ đạo phấn đấu xây dựng làng Thoong Nha nông
thôn mới hoàn thành 5 tiêu chí chưa đạt. Phấn đấu xây dựng xã nông thôn mới
nâng cao hoàn thành 5 tiêu chí chưa đạt.
3. Lĩnh vực văn hóa - xã hội:
-Giáo dục: Tiếp tục nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, duy trì sỹ số học
sinh, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục;
-Y tế: Tiếp tục hoàn thành tốt công tác khám chữa bệnh cho người dân, thực
hiện tốt các chương trình mục tiêu Quốc gia về y tế, đẩy mạnh công tác truyền thông
giáo dục sức khoẻ, phòng, chống các dịch bệnh, đặc biệt là các loại dịch bệnh mới
phát sinh.
-Văn hóa – thể thao: Tổ chức tốt các phong trào văn hóa, thể dục thể thao;
tham gia các hội thi của huyện đạt kết quả tốt. tổ chức thành công đại hội tdtt xã
bờ ngoong năm 2020 vào tháng 4/2021.
Nâng cao hiệu quả hoạt động của Đài truyền thanh, đáp ứng thông tin, thời sự
cho người dân, tăng cường công tác tuyên truyền trên các phương tiện thôn tin đại
chúng.
-Lao động thƣơng binh xã hội: Thực hiện việc chi trả chế độ cho các đối
tượng đảm bảo, kịp thời. Giải quyết các hồ sơ chế độ chính sách cho các đối
tượng đúng thời gian. Giải quyết có hiệu quả các vấn đề an sinh xã hội, tiếp tục
thực hiện tốt các chính sách giảm nghèo bền vững. Triển khai rà soát đánh giá
xác định lại hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021.
4.Các Hội đặc thù:
4.1. Công tác Hội chữ thập đỏ: Tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân, cán
bộ, công chức, 3 nhà trường trên địa bàn xã tham gia các chương trình do cấp trên
triển khai.
4.2. Hội nạn nhân CĐDC/ĐIOXIN: Tuyên truyền vận động nhân dân thực
hiện tốt công tác chăm sóc các nạn nhân chất độc Da cam/Dioxin trên địa bàn.
4.3. Hội Ngƣời cao tuổi: Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung, chương
trình về công tác chăm sóc người cao tuổi, rà soát lập danh sách các cụ đã đến tuổi
được hưởng các chế độ trợ cấp cộng đồng theo quy định của nhà nước .
4.4. Hội Khuyến học: Giúp đỡ các học sinh nghèo có hiện tượng bỏ học. Lập
danh sách học sinh hộ nghèo và cận nghèo để hỗ trợ dụng cụ học tập cho năm học
mới. Vận động các chi hội thu hội phí và sử dụng tiền hội phí đúng quy định.
5. Công tác Quốc phòng - an ninh:
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5.1. Công tác Quốc phòng Quân sự địa phƣơng: Nâng cao chất lượng
hoạt động của lực lượng Dân quân, thực hiện tốt công tác huấn luyện cho lực
lượng dân quân và công tác giáo dục chính trị cho lực lượng dân quân, xây dựng
lực lượng dân quân đủ về quân số và đảm bảo về chất lượng theo kế hoạch
huyện giao.
Làm tốt công tác tuyển quân năm 2021 đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. Tổ
chức đăng ký độ tuổi 17 công dân sẵn sàng nhập ngũ.
Xây dựng kế hoạch trực bảo vệ sẵn sàng chiến đấu tại trụ sở xã và các thôn,
làng trong các đợt cao điểm, các ngày lễ trong năm và thời gian diễn ra bầu cử
đại biểu quốc hội và hội đồng nhân dân các cấp.
5.2. Tình hình ANCT.
Tiếp tục triển khai các kế hoạch đảm bảo an ninh chính trị, trật tự xã hội trên
địa bàn, nhất là tình hình an ninh chính trị tại làng Pa Pết; tăng cường công tác nắm
tình hình kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn xử lý ngay tại chỗ không để bị
động. Tiếp tục đẩy mạnh công tác đấu tranh trấn áp, phòng, chống các loại tội
phạm, tệ nạn xã hội. Tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông,
phòng chống cháy nổ trên địa bàn. Tăng cường phối hợp với Công an huyện, Công
an tỉnh, MTTQ xã, các ban ngành đoàn thể, hệ thống chính trị xã, các thôn, làng,
các chi bộ trực thuộc Đảng bộ về việc bám sát các thôn làng trọng điểm (làng
PaPết, làng Amo, làng Thoong Nha, làng Puih Jri), nắm chắc diễn biến tư tưởng
các đối tượng liên quan đến hoạt động Fulrô trên địa bàn, quản lý chặt chẽ các đối
tượng trong diện quản lý giáo dục tại cộng đồng. Đấu tranh, ngăn chặn hoạt động
phục hồi Fulrô, “TLĐG”; âm mưu gây rối, biểu tình bạo loạn; trốn ra nước ngoài;
các mâu thuẫn, tranh chấp, xung đột có liên quan đến tôn giáo, dân tộc, đất đai, an
ninh nông thôn trên địa bàn nhằm giữ vững ANCT.
-Công tác quản lý giáo dục đối tƣợng: Tham mưu cấp ủy chính quyền
tiếp tục thực hiện kế hoạch quản lý, giúp đỡ đối tượng liên quan đến hoạt động
Fulrô, đặc biệt quan tâm đến số đối tượng tù tha về. Tham mưu cho cấp ủy chính
quyền địa phương làm tốt công tác QLGD đối tượng Fulrô, tại cộng đồng.
-Trật tự ATXH: Tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương
tiếp tục tuyên truyền vận động tập trung và cá biệt đối với các đối tượng tham
gia tại 04 điểm tập trung đông người cầu nguyện trái pháp luật. Tăng cường bố
trí lực lượng bám sát thôn, làng nắm vững di biến động về hoạt động của các đối
tượng cốt cán, đối tượng liên quan đến Fulrô, “TLĐG”. Tham mưu cấp ủy chính
quyền trong công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực tín ngưỡng tôn giáo. Thực
hiện kế hoạch đảm bảo TT ATXH năm 2021. Tiếp tục làm tốt công tác phòng
ngừa tội phạm, làm tốt công tác điều tra cơ bản, sưu tra đối tượng. Bố trí trực
thường xuyên tại trụ sở, giải quyết công tác hành chính, xử lý kịp thời mọi phát
sinh về TTXH.
- Tình hình TTATGT: Tăng cường công tác tuần tra kiểm soát về an toàn
giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tăng cường công tác truyên
truyền phổ biến giáo dục pháp luật nhằm giảm thiểu tai nạn giao thông xảy ra
trên địa bàn.
6. Công tác nội vụ:
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- Xây dựng chính quyền: Tiếp tục đánh giá hiệu lực, hiệu quả hoạt động của
chính quyền, đồng thời chỉ đạo củng cố kiện toàn, nâng cao chất lượng, hoạt động
của chính quyền. Tuân thủ đúng quy định của pháp luật và quy chế làm việc, thực
hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, chấp
hành tốt sự chỉ đạo của cơ quan nhà nước cấp trên; phát huy tính chủ động, sáng
tạo trong chỉ đạo điều hành và có nhiều chuyển biến tích cực, chủ động xử lý, tháo
gỡ những vướng mắc, khó khăn trong công tác chỉ đạo và tổ chức thực hiện nhiệm
vụ. Chất lượng hoạt động của chính quyền cấp xã tiếp tục được nâng lên.
Phối hợp với UBMTTQ xã thực hiện tốt công tác hiệp thương chuẩn bị
nhân sự, các nội dung chương trình cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND
các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Công tác tôn giáo: Rà soát lại các tín đồ, giáo dân năm 2021, tổng số dân
theo đạo. Theo dõi chặt chẽ và nắm bắt tình hình các hoạt động của các điểm nhóm
tôn giáo, hướng dẫn cho các điểm nhóm tôn giáo hoạt động đúng quy định của
pháp luật.
7. Công tác tƣ pháp – Hộ tịch và tuyên truyền: Tổ chức quản lý tốt công
tác hộ tịch, đăng ký khai sinh, kết hôn, khai tử đúng theo quy định của Pháp luật.
Tuyên truyền, phổ biến một số văn bản pháp luật mới cho cán bộ và nhân dân
theo chương trình kế hoạch. Phối hợp tốt với các ngành liên quan tổ chức hòa
giải dứt điểm các vụ việc trong nhân dân còn tồn đọng.
8. Công tác cải cách hành chính: Duy trì và tổ chức thực hiện tốt công tác cải
cách hành chính theo cơ chế “một cửa”. Duy trì công tác lãnh đạo trực tiếp công dân
ngày thứ hai hàng tuần và trực tiếp dân ngày 15 hàng tháng đảm bảo, đúng theo quy
định. Áp dụng và cải tiến quy trình ISO 9001:2015 vào quy trình thủ tục hành
chính của cơ quan.
Khắc phụ và hoàn thiện các nội dung còn hạn chế, yếu kém trong công tác
thực hiện cchc của năm 2020.
9. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thƣ, khiếu nại tố cáo: Tổ chức và giải
quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo quy định, không để tình trạng
đơn thư khiếu nại, tố cáo tồn đọng và vượt cấp.
10. Công tác phòng, chống tham nhũng: Tiếp tục thực hiện tốt các quy định
về phòng, chống tham nhũng. Thường xuyên kiểm tra công tác tham nhũng
trong hoạt động bình thường của cơ quan, đơn vị.
Trên đây là Báo cáo tổng kết tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế
- Xã hội, QP - AN năm 2020 và phương hướng nhiệm vụ năm 2021 của UBND
xã Bờ Ngoong./.
Nơi nhận:
- UBND huyện Chư Sê;
- TT Đảng ủy, HĐND xã;
- CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Duy Khƣơng
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