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BÁO CÁO
Kết quả thực hiện công tác tháng 05/2022
và nhiệm vụ công tác tháng 06/2022
I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC THÁNG 05
1. HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO UBND XÃ
- Chỉ đạo công chức Địa chính nông nghiệp thường xuyên kiểm tra diện tích sản
xuất vụ mùa nă 2022; 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;
- Tăng cường công tác thực hiện cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành
chính trên địa bàn xã;
- Tuyên truyền cho cán bộ công chức và nhân dân trên địa bàn phòng, chống
dịch bệnh Covid -19 trên địa bàn xã; Chỉ đạo Ban Công an xã kiểm tra, kiểm soát
các trường hợp cách ly y tế điều trị covid-19 tại nhà; Chỉ đạo Trạm Y tế và Ban
Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn xã tăng cường công tác tuyên
truyền, vận động người dân tiêm vắc xin covid-19 theo kế hoạch; Chỉ đạo Trạm Y
tế xã phối hợp với Trung tâm y tế huyện Chư Sê về việc hoàn thiện “hộ chiếu vắc
xin” cho người dân trên địa bàn xã Chư Pơng;
- Chỉ đạo công tác thu các loại quỹ trên địa bàn xã. Hoàn thiện các thủ tục
thanh quyết toán tiền chi thường xuyên của 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.
2. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC TRONG LĨNH VỰC KINH TẾ
2.1. Sản xuất nông nghiệp
- Diện tích cây trồng: Toàn xã gieo trồng được 1.685 ha1. Diện tích lúa vụ
Đông – Xuân toàn xã gieo trồng được 90 ha (Hiện đã thu hoạch xong), sản lượng thu
hoạch đạt 40 tạ/ha, tổng sản lượng đạt 360 tấn. Sản xuất vụ mùa người dân đã chuẩn
bị đất và tiến hành trồng vụ mùa đạt 100 ha, đạt 100% so với kế hoạch.
- Chăn nuôi: UBND xã đã chỉ đạo công chức địa chính nông nghiệp phối hợp
với cán bộ thú y của 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 23.7202.
Cây lúa nước gieo trồng được 100 ha đạt 100% kế hoạch. 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 1.220 ha; Hồ tiêu 35 ha;
2
Đàn bò 770 con; heo 2.750 con; dê 200 con; đàn gia cầm khoảng 20.000 con.
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- Triển khai thực hiện quyết liệt và đồng bộ các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh đàn gia súc, gia cầm, cây trồng.
2.2. Công tác Địa chính
Trong tháng đã tiếp nhận 03 hồ sơ gia hạn tiếp tục sử dụng đất nông nghiệp,
12 hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất.
Tiếp nhận đơn của ông Nguyễn Đình Minh, thường trú thôn Thái Hà, xã
Chư Pơng. Đang tiến hành mời làm việc.
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.
2.4. Công tác tài chính kế toán:
- Tổng thu ngân sách nhà nước: Kế hoạch giao là 5.143.587.000 đồng; Thực
hiện 2.041.583.150 đồng, đạt 39.69% kế hoạch huyện. Trong đó: Thu trên địa bàn là
273.483.150 đồng; Thu bổ sung cân đối cấp trên là 1.283.000.000 đồng; Thu bổ sung
có mục tiêu là 485.100.000 đồng.
- Tổng chi ngân sách: Kế hoạch 5.143.587.000 đồng; Thực hiện trong tháng
là 695.794.526 đồng, đạt 13.52%. Trong đó:
Chi làm đường giao thông: 346.396.000 đồng.
Chi lương và chi thường xuyên: 349.398.526 đồng.
3. TRÊN LĨNH VỰC VĂN HÓA – XÃ HỘI
3.1.Giáo dục - Đào tạo:
- Thực hiện nghiêm túc kế hoạch giáo dục trong nhà trường. 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.
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 tháng 05/2022, tổng số bệnh
nhân đến khám trong tháng là 109 lượt bệnh. Trong đó: bệnh nhân đến điều trị
ngoại trú trong tháng 5 là 109 bệnh. Tổng số ngày điều trị là 545 ngày. Số ca tử
vong trong tháng là 0 người. Tổng số ca sinh đẻ trong tháng là 02 ca. Tổng số phụ
nữ có thai trong tháng là 07 người.

2

Dịch bệnh Covid-19: Trong tháng, trên địa bàn xã có số ca F0 theo Quyết
định của Ban chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 huyện là 0 ca bệnh, trạm y tế
thường xuyên hướng dẫn người dân ăn uống đầy đủ chất dinh dưỡng, uống đủ
nước và tăng cường vitamin C, hướng dẫn công dân tập thở tại nhà 15 phút, uống
thuốc đầy đủ. Hướng dẫn bệnh nhân liên hệ ngay với nhân viên y tế nếu có một
trong các triệu chứng sau: Ho ra máu, thở dốc hoặc khó thở, đau túc ngực kéo dài,
lờ mờ không tỉnh táo. Thường xuyên tuyên truyền bà con thực hiện đúng 5k theo
quy định của Bộ Y tế.
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 5 là 46 cháu;
Trẻ em dưới 01 tuổi tiêm chủng đầy đủ liều trong tháng 5 là 25/92 cháu, tỷ lệ đạt
27.1%. Tổng số phụ nữ có thai trong diện tiêm chủng là 92 người. Trong đó: phụ
nữ có thai đã tiêm phòng uốn ván trong tháng 5 là 12 người, phụ nữ có thai được
tiêm phòng UV 2+ trong tháng 4 là 12/92 người, đạt tỷ lệ 13%.
- 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.
3.3. Văn hóa, thông tin-Tuyên truyền:
Cắt 14 m băng rôn tuyên truyền trong các ngày lễ (30/4 và 01/5; 90 năm
ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5/1935 – 24/5/2022).
Xây dựng kế hoạch tuyên truyền tháng hành động an toàn thực phẩm năm
2022 trên địa bàn xã Chư Pơng.
3.4. Công tác Lao động - Thương binh xã hội
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 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 bảo hiểm y tế.
Hội chữ thập đỏ: Tiếp nhận 500 phần quà, mỗi xuất trị giá 800.000 đồng
tặng cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người 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; Lập danh sách tình nguyện viên tham gia hiến máu
đợt 1 vào ngày 22/5/2022 là 25 hội viên.
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.
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.
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3.5. Công tác Dân tộc: Thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người
đồng bào dân tộc thiểu số.
4. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH
4.1. Tình hình an ninh chính trị: 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: Xây dựng kế hoạch đảm bảo trật tự an toàn xã
hội. Tổ chức 10 lượt tuần tra, kiểm soát đảm bảo ANTT trên địa bàn, phối hợp với
Tổ ATGT, các ban, ngành, đoàn thể, cán bộ thôn, làng tuyên truyền, vận động
nhân dân trên địa bàn chấp hành nghiêm công tác phòng chống dịch COVID-19.
Thực hiện 02 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 19/4/2022 xảy ra vụ việc vận chuyển trái phép khoáng sản xảy ra tại
thôn Thái Hà, xã Chư Pơng. Công an xã đã tham mưu cho UBND xã xử phạt theo
quy định; Ngày 05/5/2022 phối hợp với Đội an ninh huyện răn đe, giáo dục 05 đối
tượng liên quan hoạt động Fulro ở thôn Kênh Siêu; Ngày 05/5/2022 gọi hỏi răn đe
05 đối tượng liên quan vụ đua xe tại xã Ia Tiêm; Ngày 12/5/2022 phối hợp cùng
đội CHHS bắt giữ đối tượng Đinh Văn Chính sinh năm 1997 (trú tại Mỹ Đức, Hà
Nội) là đối tượng đã thực hiện 08 vụ trộm cắp tài sản trên địa bàn tỉnh Gia Lai.
4.3. Trật tự an toàn giao thông: Tổ an toàn giao thông tổ chức 08 tuần tra, kiểm
soát theo kế hoạch, trên địa bàn xã không xảy ra tai nạn giao thông. Nhắc nhở 05
trường hợp vi phạm. Phối hợp với cán bộ Công an huyện phụ trách xã tuần tra kiểm
soát địa bàn vào ban đêm.
4.4. Công tác quân sự địa phương: Phối hợp với lực lượng công an xã tổ chức
tuần tra kiểm soát địa bàn; Xây dựng kế hoạch trực thường xuyên tại trụ sở UBND
xã đối với Ban Chỉ huy quân sự xã; Hoàn thành kế hoạch huấn luyện, giáo án chuẩn
bị cho công tác huấn luyện LLDQ năm 2-4 tại cụm xã Ia Glai; 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.
4.5. Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo:
Trong tháng tiếp nhận 01 đơn kiến nghị của công dân về tranh chấp đất đai;
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.
4.6. Công tác Tư pháp - Hộ tịch
- Đăng ký khai sinh 02 trường hợp. Trong đó: đăng ký đúng hạn 01 trường hợp,
đăng ký quá hạn 01 trường hợp; Đăng ký lại việc sinh 0 trường hợp. Đăng ký kết hôn
03 trường hợp; Xác nhận tình trạng hôn nhân 09 trường hợp; khai tử 01 trường hợp;
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Chứng thực sao y bản chính 54 trường hợp; Chứng thực hợp đồng giao dịch 20
trường hợp; Chứng thực chữ ký 29 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 02 trường hợp.
II. NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 06 NĂM 2022
Trên cơ sở tình hình thực hiện các mặt công tác trong tháng 05, nhiệm vụ
chủ yếu của tháng 06 năm 2022 như sau:
1. Tiếp tục chỉ đạo công chức địa chính nông nghiệp thường xuyên kiểm tra
diện tích gieo trồng trên địa bàn xã; chỉ đạo các thôn, làng trên địa bàn xã 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 nhất là bệnh sốt xuất huyết, chân tay miêng, thủy đậu, Covid-19...; Tăng
cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tiêm vắc xin covid-19 mũi 2, mũi 3...
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 thu các loại quỹ trên địa bàn xã; tham mưu giải quyết các chứng từ thanh
toán đúng theo quy định.
5. Giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn, 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.
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 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.
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Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
đảm bảo Quốc phòng - An ninh tháng 05; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm tháng
06 năm 2022.
Nơi nhận:
TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
- UBND huyện;
CHỦ TỊCH
- Phòng TC-KH ;
- Đảng ủy xã; TT HĐND xã;

- Lưu: VPTK. Hòa.

Phạm Ngọc Hưng
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