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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An
ninh 6 tháng đầu năm và chƣơng trình công tác 6 tháng cuối năm 2021
A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG ĐẦU NĂM
2021.
I. HOẠT ĐỘNG LÃNH ĐẠO CỦA UBND XÃ:
- Tăng cường công tác đấu tranh, phòng chống tội phạm, đảm bảo an ninh
trật tự và an toàn xã hội, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn
quốc khóa XIII của Đảng. Đẩy mạnh các biện pháp phòng, chống cháy nổ và
phòng chống vi phạm về pháo trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
Tăng cường tuần tra, kiểm soát, bảo đảm trật tự ATGT trước, trong và sau Tết
Nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Chỉ đạo các hoạt động chống trốn, duy trì chế
độ trực sẵn sàng chiến đấu đảm bảo ANCT từ xã đến cơ sở. Phân công lực
lượng bán địa bàn, nắm bắt tình hình cơ sở.
- Tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm trong dịp Tết nguyên đán
Tân Sửu như: cấp phát kinh phí hỗ trợ Tết cho các đối tượng đảm bảo kịp thời,
đầy đủ, đúng đối tượng; Tăng cường các biện pháp quản lý, điều hành và bình
ổn giá trong dịp Tết; Thực hiện kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, gian lận
thương mại, chống hàng giả, hàng kém chất lượng; Đẩy mạnh công tác phòng,
chống dịch Covid - 19 trong dịp Tết ...
- Tổ chức họp triển khai nhiệm vụ và ban hành các văn bản theo tinh thần
chỉ đạo của Trung ương, của Tỉnh, của huyện về công tác phòng, chống dịch
Covid-19. Thực hiện rà soát, xác minh các trường hợp liên quan đến F1, F2 trên
địa bàn xã. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng chống dịch Covid - 19 trên
địa bàn xã.
- Chỉ đạo triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch
bệnh trên cây trồng, vật nuôi; công tác phòng cháy và chữa cháy rừng trong mùa
khô năm 2021.
- Tăng cường giám sát công tác phòng, chống dịch bệnh: Covid - 19, Sốt
xuất huyết, cúm (HN; HN), sốt xuất huyết ... Triển khai Kế hoạch đảm bảo
ATTP tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021.
- Chỉ đạo triển khai các nội dung cho công tác bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Ban hành Kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết đại hội đại biểu đảng
bộ tỉnh Gia Lai lần thứ XVI; Kế hoạch số 15/KH-UBND ngày 07/01/2021 của
UBND tỉnh Gia Lai; Nghị quyết của Đại hội đại biểu Đảng ủy xã Bờ Ngoong
khóa XIII, nhiệm kỳ 2020-2025.
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- Triển khai thành công cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND xã đã tập trung làm việc, định hướng, chỉ
đạo việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng đầu năm
2021. Tham dự các Cuộc họp, Hội nghị trực tuyến do Trung Ương, UBND tỉnh,
huyện và các sở, ngành của tỉnh tổ chức.
II. KẾT QUẢ ĐẠT ĐƢỢC TRÊN LĨNH VỰC KINH TẾ.
Đánh giá tốc độ tăng trưởng kinh tế quý 6 tháng đầu năm 2021: Tổng giá
trị sản xuất trên địa bàn xã ước đạt 164,15 tỷ đồng (theo giá so sánh 2010) bằng
113,44 % so với cùng kỳ năm trước. Trong đó: Ngành nông lâm nghiệp đạt
131,32 tỷ đồng, bằng 113,4 % so với cùng kỳ năm trước; Ngành công nghiệp
xây dựng là 19,7 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước bằng 113,2 %, ngành thương
mại dịch vụ đạt 13,13 tỷ đồng, so với cùng kỳ năm trước bằng 113,2 %. Cơ cấu
kinh tế, nông nghiệp chiếm tỷ trọng 80 %, công nghiệp xây dựng chiếm 12 %,
dịch vụ chiếm 8 % nền kinh tế đang phát triển và chuyển dịch đúng với nghị
quyết HĐND xã đề ra.
1. Công tác Nông - Lâm nghiệp:
1.1. Sản xuất nông nghiệp:
- Tổng diện tích gieo trồng trên toàn xã: 1983,3 ha, đạt 97,2% so với kế
hoạch huyện giao, đạt 112,1% so với Nghị quyết HĐND xã, đạt 103,35% so với
cùng kỳ năm 2020. Trong đó:
- Sản xuất vụ Đông Xuân 2020-2021: Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông
Xuân 2020- 2021 là 157 ha. Trong đó Lủa vụ Đông Xuân 2020-2021: Diện tích
gieo trồng: 124 ha, đạt 100 % KH huyện, diện tích bị thiệt hại do hạn hán tại
cánh đồng Amo là 12,71ha; diện bị thiệt hại trên 70% là 8,15 ha; diện bị thiệt
hại từ 30 – 70% là 4,56 ha. Rau màu các loại 32 ha, cây hàng năm khác 01ha,
Ngô sinh khối 10 ha.
- Trong vụ mùa Đông Xuân đã chỉ đạo đẩy mạnh gieo trồng, hoàn thành
chỉ tiêu kế hoạch huyện giao, hướng dẫn người dân gieo trồng đúng thời vụ:
- Tình hình sinh trưởng và phát triển của các loại cây trồng vụ Đông Xuân
2020-2021:
+ Cây cà phê: Hiện nay đang trong giai đoạn chăm sóc, tình hình cây cà
phê sinh trưởng, phát triển bình thường, nhân dân đang tập trung chăm sóc tỉa
cành, tạo tán, làm chồi kết hợp phòng trừ sâu bệnh, bón phân hợp lý. Tổng số hộ
đăng ký tái canh cà phê là 97 hộ. Đã chuẩn bị đất cho diễn tích tái canh cây cà
phê là 43,45 ha, số lượng cây giống là 47,795,000 cây.
+ Cây Hồ tiêu: Nhân dân đang chăm sóc bón phân, làm cỏ.
- Tiến độ gieo trồng các loại cây trồng vụ Mùa ước thực hiện 6 tháng đầu
năm 2021 như sau: Tổng diện tích gieo trồng là 702 ha đạt 91,5 % KH huyện và
85,79 % KH xã, tăng 11,15 % So với cùng kỳ năm 2020. Trong đó: Lúa nước:
235 ha, lúa cạn: 0 ha, ngô: 100 ha, sắn: 95 ha, khoai lang: 34 ha, đậu đỗ các loại:
25 ha, rau màu các loại: 85 ha, lạc: 5 ha, mía: 0 ha, cây hàng năm khác: 10 ha,
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cây công nghiệp dài ngày 1066,3 ha; cây ăn quả, cây dược liệu và cây lâu năm
khác là 200 ha.
- Về chăn nuôi: 6 tháng đầu năm 2021, tổng đàn gia súc trên địa bàn xã đến
thời điểm hiện tại là 2910 con. Trong đó, đàn trâu 3 con, đàn bò 663 con, đàn
lợn 1773 con. Đàn gia cầm 18630 con.
Triển khai về xây dựng tiêm phòng vắc xin lở mồm long móng trên đàn
trâu, bò và nhận 550 liều vắc xin. Triển khai kế hoạch phun tiêu độc khử trùng
năm 2021. Tình hình bệnh viên da nổi cục phát hiện 35 hộ với 61 con bò bị
nhiễm bệnh ở làng Amo, Quái, Đồng Tâm, Thôn 16, Tân Tiến, Đoàn Kết. Đã
triển khai cấp 27 lít Benkocid và 1000 kg vôi bột để phòng, chống dịch bệnh.
Cán bộ thú y vẫn đang theo dõi và kiểm tra.
2.Công tác giao thông thủy lợi:
Phối hợp với hệ thống chính trị các thôn, làng tuyên truyền vận động người
dân nạo vét kênh nương phục vụ nước tưới trong mùa khô, phát quang, dọn dẹp
đường làng ngõ xóm, sạch sẽ.
3. Công tác địa chính – xây dựng:
- Triển khai thực hiện rà soát nhu cầu sử dụng đất từ năm 2022 – 2030,
hoàn thiện quy hoạch sử dụng của huyện Chư Sê đến năm 2030.
- Tiếp nhận kế hoạch sử dụng đất năm 2021 để tiến hành công khai, niêm
yết kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của xã Bờ Ngoong.
- Phối hợp với Văn phòng đăng ký đất đai – CN huyện Chư Sê tiến hành đo
đạc cấp giấy chứng nhận QSD đất của các hộ dân trên địa bàn xã.
- Phối hợp với Chi cục thi hành án huyện Chư Sê tiến hành kê biên tài sản.
- Phối hợp với Tòa án tiến hành xác minh thẩm đình tại chỗ.
- Tiến hành rà soát các tiêu chí nông thôn mới nâng cao của xã Bờ Ngoong.
4. Công tác xây dựng nông thôn mới: Thực hiện chương trình mục tiêu
Quốc gia về xây dựng nông thôn mới, đẩy mạnh công tác tuyên truyền huy động
sức mạnh của cả hệ thống chính trị và nhân dân. Phối hợp với BCĐ chương
trình mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới huyện thực hiện rà soát các
tiêu chí làng nông thôn mới, xã nông thôn mới nâng cao nâng cao trên địa bàn
xã. Xây dựng đề án xây dựng NTM giai đoạn 2021-2025. Xây dựng kế hoạch
thực hiện Chương trình MTQG xây dựng NTM năm 2021 đảm bảo đạt các mục
tiêu đã đề ra.
5. Công tác thu chi ngân sách:
- Tổng thu ngân sách: 3.124.745.751 đồng, đạt 59,3% trong đó:
+ Thu trên địa bàn: 354.331.751 đồng, đạt 54,1%.
- Tổng chi ngân sách: 2.538.217.967 đồng, đạt 50%.
II. Lĩnh vực văn hóa – xã hội
1. Công tác giáo dục: Thực hiện nghiêm túc công tác giảng dạy. Đảm
bảo sỉ số học sinh đến lớp đạt 99%. Tích cực đổi mới phương pháp dạy học
nhằm thực hiện tốt việc phát huy tính tích cực, tự giác, sáng tạo của học sinh
nhằm mang lại kết quả giáo dục cao nhất. Ứng dụng công nghệ thông tin trong
quan lý và dạy học. Thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch
bệnh Covid – 19. Tổng kết năm học 2020-2021 đảm bảo theo quy định.
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- Tổng số lớp học: 39 lớp, Tổng số học sinh: 1140 em
+ Trường mẫu giáo 19/5: 11 lớp, Tổng số trẻ: 356.
+ Trường tiểu học Lê Văn Tám: 28 lớp, số học sinh: 784 em.
+ Học sinh hoàn thành chương trình tiểu học: 135/135 đạt 100%. Học sinh
khen thưởng: 204/784 em.
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 ý tế
quốc gia. Triển khai các văn bản xuống thôn, làng trên địa bàn xã về phòng,
chống dịch bệnh, các triệu chứng bệnh để nhân dân biết và phòng, ngừa. Thực
nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid – 19. Đến nay, không
có dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. Đã tổ chức khai báo y tế, cách ly y tế tập trung
01 trường hợp và cách ly y tế tại nhà 24 trường hợp.
3. Công tác Văn hóa – Xã hội, chính sách xã hội, TDTT, Truyền thanh.
3.1. Công tác văn hóa:
- Công tác thông tin, tuyên truyền cổ động trực quan, trên trang thông điện
tử và Đài truyền thanh xã: Đại hội Đảng, Tết Nguyên Đán Tân Sửu 2021; Tuyên
truyền cải cách hành chính; công tác dân vận chính quyền năm 2021; an toàn
thực phẩm dịp các dịp lễ lớn; phòng chống dịch bệnh Covid 19, Đại hội thể dục
thể thao xã; bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐ ND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026;
xử phạt liên quan đến phòng, chống Covid 19; chính sách, pháp luật phòng,
chống phòng cháy chữa cháy, dịch H5n1; Tuyên truyền luật nghĩa vụ quân sự;
- Rà soát, lập danh sách các sinh viên là người dân tộc thiểu số; Rà soát,
báo cáo và đề nghị thay mới, sửa chửa các cổng làng văn hóa của các thôn, làng;
Rà soát, báo cáo tiêu chí số 6, 8, 16, 18.8; Xây dựng các kế hoạch thường niên:
hoạt động văn hóa thể thao, an toàn thực phẩm, Phong trào toàn dân xây dựng
đời sống văn hóa khu dân cư,...Cung cấp hồ sơ để phục vụ đoàn thanh tra tỉnh về
việc tuyên truyền thi hành án hình sự vài tái hòa nhập cộng đồng.
- Hoạt động văn hóa thể thao: Thực hiện thành công đại hội Thể dục thể
thao xã Bờ Ngoong lần thứ V năm 2021; Phối hợp với Hội phụ nữ trong công
tác tổ chức đại hội Liên hiệp Phụ nữ nhiệm kỳ 2021-2021, đại hội hội người cao
tuổi nhiệm kỳ 2021-2026.
3.2. Chính sách – xã hội:
Công tác chính sách ngƣời có công:
- Tặng quà của chủ tịch nước cho 48 đối tượng NCC và thân nhân thờ cúng
liệt sỹ tổng số tiền là 14.400.000 đồng, mỗi suất quà trị giá 300.000 đồng
- Tặng quà của Chủ tịch tỉnh cho 31 đối tượng chính sách với tổng số tiền là
6.200.000 đồng, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng
- Huyện tặng 08 suất quà: trong đó đối tượng chính sách: 08 suất, mỗi suất
trị giá 500.000đ tổng số tiền là 4.000.000 đồng
- Quà của xã 48 suất cho gia đình chính sách mỗi suất trị giá 100.000đ.
Tổng giá trị 4.800.000 đồng
Tổng cộng quà trị giá 29.400.000 đồng
Tiếp nhận và đề xuất trợ cấp mai táng phí cho bà Đinh Vel thân nhân
người có công cách mạng là ông Đinh Ning trú tại làng Puih Jri.
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Công tác bảo trợ xã hội, BHYT:
- Tặng quà của Chủ tịch tỉnh cho 194 đối tượng chính sách với tổng số tiền
là 38.800.000 đồng, mỗi suất quà trị giá 200.000 đồng
- Huyện tặng 10 suất quà cho đối tượng Bảo trợ xã hội 10 suất, mỗi suất
trị giá 300.000đ và 10 suất quà cho đối tượng người cao tuổi, mỗi suất trị giá
700.000đ; Tổng giá trị 10.000.000 đồng
- Quỹ Thiện tâm tặng 20 suất quà cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có đối
tượng khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 600 ngàn đồng), tổng số
tiền là 12.000.000 đồng
- Siêu thị coopmart tặng 10 suất quà bằng hiện vật cho hộ nghèo, hộ có
hàng cảnh khó khăn (Mỗi suất trị giá 500.000 đồng), tổng giá trị quà là
5.000.000 đồng
Tổng cộng quà trị giá 65.800.000 đồng.
- Trình: 01 hồ sơ đề nghị trợ cấp xã hội, đối tượng người cao tuổi từ đủ
80 tuổi trở lên; 03 hồ sơ đề nghị hưởng chế độ mai táng phí cho đối tượng bảo
trợ xã hội
- Tiếp tục triển khai cho các thôn, làng lập hồ sơ các đối tượng bảo trợ xã
hội gửi về UBND xã để tổng hợp tham mưu UBND xã lập hồ sơ đề nghị hưởng
trợ cấp xã hội cho các đối tượng.
- Công tác BHYT: Trình UBND xã phê duyệt danh sách gia hạn thẻ
BHYT cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, hộ ĐBDTTS trên địa bàn xã
3.3. Công tác xóa đói giảm nghèo:
- Đã cấp 7.020 kg gạo cho 132 hộ dân thiếu đói trong dịp tết và giáp hạt
năm 2021, trong đó:
+ Nhận và cấp phát 3.150 kg gạo cứu đói cho 61 hộ/210 nhân khẩu thuộc
hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn thiếu đói trong dịp tết Nguyên Đán năm 2021.
+ Nhận và cấp phát 3.870 kg gạo cứu đói cho 71 hộ/258 nhân khẩu thuộc
hộ nghèo, hoàn cảnh khó khăn thiếu đói giáp hạt năm 2021.
- Nông trường cao su Măng Yang tặng 14 suất quà (gồm 10 kg gạo, 01 chai
nước nắm, 01 chai dầu ăn, 01 gói bột ngọt và 100.000đ), mỗi suất trị giá
350.000đ cho 14 hộ bị bệnh phong tại làng Puih Jri. Tổng giá trị: 4.900.000đ
- Quỹ Thiện tâm tặng 20 suất quà cho hộ nghèo, hộ chính sách, hộ có đối
tượng khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn (mỗi suất trị giá 600 ngàn đồng), tổng số
tiền là 12.000.000 đồng
- Siêu thị coopmart tặng 10 suất quà bằng hiện vật cho hộ nghèo (Mỗi suất
trị giá 500.000 đồng), tổng giá trị quà là 5.000.000 đồng
- Tổng cộng quà trị giá 17.400.000 đồng
- Tham mưu kế hoạch Giảm hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 trên địa bàn
xã Bờ Ngoong. Đến cuối năm 2021 giảm 26 hộ nghèo, tỷ lệ 1,45% còn 15 hộ, tỷ
lệ 0,83%.
3.4. Công tác bảo vệ chăm sóc trẻ em:
- Tặng 11 phần quà bánh kẹo và tiền mặt tổng giá trị là 3.300.000 đồng cho
11 trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhận quà chương trình Xuân yêu thương (mỗi
phần quà tiền mặt trị giá 300.000 đồng).
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- Rà soát, lập danh sách gồm 02 đối tượng khuyết tật đề nghị hỗ trợ xe lăn trên
địa bàn xã.

- Triển khai các văn bản về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em của phòng
Lao động – TB&XH và ý kiến chỉ đạo của UBND xã.
4. Các hội đặc thù:
4.1. Hội nạn nhân CĐDC/DIOXIN: Tuyên truyền vận động nhân dân tích
cực tham gia ủng hộ quỹ nạn nhân CĐDC/DIOXIN. Cũng cố tổ chức hội.
4.2. Hội chữ Thập đỏ: Tuyên truyền vận động cán bộ, công chức, nhân dân
tích cực tham gia ủng hộ quỹ hội chữ thập đỏ.
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, đã tiến hành Đại hội Hội
Người cao tuổi nhiệm kỳ 2021-2026.
4.4. Hội Khuyến học: triển khai hoạt động hội, xây dựng cộng đồng học
tập năm 2021.
- Hiện hội có 12 chi hội với 1662 hội viên so với năm 2021 tăng 212 hội
viên. Tổng số hộ là 1738 hộ.
- Ban chấp hành Hội khuyến học xã đã hoàn thành các thủ tục để tổ chức
Đại hội Khuyến học xã nhiệm kỳ 2021-2026.
III. Lĩnh vực nội chính.
1. Về an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội
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 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 6 tháng đầu năm công tác này qua đó đã tổ chức rà soát
đưa mới vào diện: 0 đối tượng; Số đưa ra khỏi diện: 01 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 tháng 5/2020: 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, 01 đối tượng
hiện đang chấp hành án phạt tù, 03 đối tượng hiện đang bị khởi tố. Hiện chưa
phát hiện hoạt động nghi vấn xâm phạm ANQG.
* Tình hình an ninh tôn giáo:
- Trên địa bàn xã hiện có 01 Chi hội Tin lành Việt Nam (miền Nam) Plei
PăPết do mục sư Ya Long phục trách với 766 tín đồ; 05 điểm nhóm Tin lành
Việt Nam (miền Nam) với hơn 500 tín đồ; Điểm nhóm Tin lành phúc âm đời
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đời: 50 tín đồ; Điểm nhóm Tin lành trưởng lão: 50 tín đồ; Tịnh xá Ngọc kính có
106 tín đồ. Nhìn chung các tổ chức tôn giáo trên địa bàn chấp hành tốt các chủ
trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và các quy định của địa
phương.
- Tuy nhiên từ tháng 9/2019 đến nay trên địa bàn làng Pa Pết phát hiện có 04
điểm tập trung đông người cầu nguyện trái pháp luật với tổng số 47 hộ, 172
người tham gia gây mất an ninh trật tự trên địa bàn.
1.2 Tình hình TTATXH: Trong 6 tháng đầu năm, tình hình tội phạm và vi
phạm pháp luật trên địa bàn được kéo giảm so với cùng kỳ năm 2020: xảy ra 01
vụ cố ý gây thương tích, Công an xã đã hoàn tất hồ sơ ban đầu chuyển Công an
huyện xử lý vụ việc theo quy định pháp luật.
1.3 Tình hình TTATGT:
- Trong sáu tháng đầu năm 2021 trên địa bàn xảy ra 02 vụ va quệt giao
thông làm 04 người bị thương Công an xã đã hoàn tất hồ sơ xử lý theo quy định.
- Tổ tự quản TTATGT xã đã lên Kế hoạch công tác năm và cụ thể công
tác hàng tháng trong việc tuần tra kiểm soát TTATGT địa bàn. Qua công tác
tuần tra kiểm soát Tổ tự quản TTAGT đã phát hiện 40 trường hợp vi phạm
TTATGT: Trong đó: nhắc nhở, cam kết 30 trường hợp, lập biên bản và ra quyết
định xử lý 10 trường hợp vi phạm luật ATGT với số tiền là 2.650.000đ. Chủ yếu
là các lỗi không đội mũ bảo hiểm, chở quá số người quy định.
1.4 Công tác quản lý hành chính: Công tác đăng ký quản lý cƣ trú:
- Trong sáu tháng đầu năm 2021 Công an xã 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: 20 nhân khẩu; khai tử: 0; chuyển khẩu: 32 nhân khẩu; nhập khẩu
07 nhân khẩu; điều chỉnh: 75 trường hợp.
- Xây dựng Kế hoạch phối hợp cùng Công an huyện phụ trách địa bàn tổ
chức TTKS, kiểm tra cư trú 67 đợt trên toàn địa bàn.
- Phối hợp với Công an huyện tiến hành thu nhận CCCD trên địa bàn 04
đượt với khoàng hơn 4.300 hồ sơ.
- Tăng cường công tác làm đúng, đủ, sạch, sống dữ liệu dân cư trên phần
mềm cơ sở DLQG về 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 về
quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ, CCHT.
Công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ
Công an xã đôn đốc các tổ tự quản về ANTT của các thôn làng triển khai
tuần tra kiểm soát địa bàn đảm bảo ANTT trong thời gian cao điểm.
- Bảo vệ ANCT, TTXH trước, trong và sau cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Về Quốc phòng- Quân sự địa phƣơng:
Thực hiện công tác giao quân năm 2021 đạt 100% (13 bộ đội và 01 nghĩa
vụ CA). Tổ chức đăng ký công dân độ tuổi 17 năm 2021 là 90 công dân. Ban
CHQS xã tham gia hội thi pháp luật DQTV năm 2021 do UBND huyện tổ
chức (thành phần: CTV, CHT và P.CHT) kết quả: đạt 02 nhất cá nhân và
nhất toàn đoàn. Tham mưu cấp ủy, chính quyền kế hoạch trực lễ 30/4, 1/5 và
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Bầu cử QH khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, quân số: 24
đồng chí ( Mỗi điểm bầu cử 03 Đ/c và tại trụ sở UBND xã 03 Đ/c). 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 2022.
Huấn luyện Dân quân năm nhất 2021, tổng số 16 đồng chí tại thao trường
HL của huyện (làng Keo, AYun). Xây dựng KH, giáo án bài giảng và sơn
sữa, mua sắm mô hình học cụ, chuẩn bị mọi mặt cho công tác huấn luyện cho
LLDQ năm 2-4 năm 2021.
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, tổ chức
thành công công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
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.
- Công tác tôn giáo:
Stt

1

2

3

4

5

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 (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

Địa điểm

Làng PăPết

Ngƣời phụ Tổng số
trách
tín đồ

Ya Long
766

Làng
Jri

Puih

Ghi chú
Đã được chứng nhận sinh
hoạt tôn giáo tập chung
Đã được chứng nhận sinh
hoạt tôn giáo tập chung

Đinh Ploch
49

Làng
Thoong Nha

Đã được chứng nhận sinh
hoạt tôn giáo tập chung

Đinh Thị
182

Làng Quái

Đã được chứng nhận sinh
hoạt tôn giáo tập chung

Đinh Bẽ
150

Làng Dnâu

Đã được chứng nhận sinh
hoạt tôn giáo tập chung

Đinh
Akhao
90
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Điểm nhóm Tin
lành Việt Nam
6
(miền Nam) làng
Puih Jri (Puih)
Điểm nhóm Tin
lành Việt Nam
7
(miền Nam) làng
JRI (B)
Điểm nhóm Tin
8 lành phúc âm đời
đời
Điểm nhóm Tin
9
lành trưởng lão
Tịnh xá Ngọc
10
kính
Điểm nhóm Công
11
giáo Mát - Thêu

Đã được chứng nhận sinh
hoạt tôn giáo tập chung

Làng Puih
Jri

Đinh Dâr

40

Làng Puih
Jri

Đinh
Nhang

58

Đã được chứng nhận sinh
hoạt tôn giáo tập chung

50

Chưa được chứng nhận
sinh hoạt tôn giáo tập
chung

40

Đã được chứng nhận sinh
hoạt tôn giáo tập chung

106

Đã được chứng nhận sinh
hoạt tôn giáo tập chung

120

Đã được chứng nhận sinh
hoạt tôn giáo tập chung

Thôn
Tiến

Tân Nguyễn
Anh Tới

Làng PăPết

Rah Lan Rơ

Làng
Thoong Nha

Bùi Thị
Phải

Làng Amo

Đinh Brôn

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 Barmaih 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.
4. Công tác tƣ pháp – Hộ tịch và tuyên truyền: Đăng ký kết hôn: 17 trường
hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân: 36 trường hợp; đăng ký khai sinh: 1074 trường
hợp; cải chính hộ tịch: 00 trường hợp; nhận cha mẹ con: 00 trường hợp; Đăng ký
khai tử: 13 trường hợp; Chứng thực bản sao giấy tờ: 323 trường hợp. Chứng thực
hợp đồng: 01 trường hợp;
Công tác tuyên truyền: 02 đợt với 350 người tham dự.
5. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thƣ khiếu nại tố cáo: Công tác hòa
giải, giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo có 02 đơn.
B. ĐÁNH GIÁ CHUNG:
-Ƣu điểm: Trong 6 tháng đầu năm 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 lúa 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. Cải cách hành chính thường xuyên được quan tâm, tổ chức tiếp công
dân giải quyết những vướng mắc, bức xúc của nhân dân được kịp thời. Tình
hình An ninh chính trị được đảm bảo giữ vững và ổn định trên địa bàn. Trật
tự xã hội, trật tự ATGT được kiểm soát thường xuyên.
-Hạn chế, yếu kém:
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Tuy đã đạt được một số kết quả đáng ghi nhận nhưng vẫn còn một số hạn
chế đó là: Sản xuất nông nghiệp vẫn còn gặp nhiều khó khăn do tình hình thời
tiết diễn biết bất thường gây thiệt hại nghiêm trọng đến sản xuất nông nghiệp và
ảnh hưởng đến đời sống của nhân dân. Tình hình dịch bệnh ở đàn gia súc vẫn
còn xảy ra; công tác xây dựng NTM tiến độ còn chậm. Thu ngân sách một số chỉ
tiêu chưa đạt.
-Nguyên nhân, tồn tại, hạn chế, yếu kém: ảnh hưởng của đại dịch Covid19 đến đời sống cũng như hoạt động sản xuất của nhân dân. Một số cán bộ vẫn
còn chưa nhiệt tình với công việc được giao và năng lực trong việc thực hiện
nhiệm vụ còn hạn chế.
C. CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021
1. Lĩnh vực phát triển kinh tế: Chỉ đạo thực hiện tốt việc chăm sóc lúa
mù vụ năm 2021. Kiểm soát tốt tình hình sâu bệnh hại cây trồng, chủ động triển
khai phòng trừ sâu bệnh. Triển khai tái canh cây cà phê.
2. Chăn nuôi – Thú y: Hướng dẫn cho nhân dân cách chăm sóc đàn gia
súc và gia cầm. Tuyên truyền vệ sinh chuồng trại sạch sẽ không ảnh hưởng môi
trường các hộ xung quanh. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh
Viêm da nổi cục trên đàn bò. Triển khai thôn, làng phun thuốc tiêu độc khử
trùng.
3. Công tác khuyến nông: Tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn
nhân dân triển khai thực hiện công tác khuyến nông, khuyến lâm theo chương
trình kế hoạch trên giao.
4. Giao thông thủy lợi: Tiếp tục tuyên truyền vận động người dân nạo vét
các kênh mương thủy lợi trên địa bàn để vận động nhân dân khơi thông cống
rãnh để phục vụ tưới nước cho cây trồng.
5. Địa chính – xây dựng: Tiếp tục thực hiện các công việc chuyên môn và
nhiệm vụ do lãnh đạo giao.
6. 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 đạt chuẩn NTM
nâng cao. Tập trung chỉ đạo phấn đấu xây dựng làng Thoong Nha, nông thôn
mới.
7. Công tác Tài chính - kế toán: Đôn đốc các thôn làng thu các loại quỹ
để đạt chỉ tiêu huyện giao. UBND xã tiếp tục chỉ đạo thu các khoản thu.
8. Văn hóa thông tin- TDTT - truyền thanh: Tiếp tục tuyên truyền theo
nội dung Phòng VHTT và UBND huyện giao, các nội dung liên quan đến công
tác gia đình, đời sống văn hóa,.... Rà soát, kiểm tra hệ thống loa, đài tại UBND
xã và các thôn, làng.
9. 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. Chuẩn bị kế hoạch tổ chức tọa
đàm 74 năm kỷ niện ngày thương binh liệt sĩ.
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10. DS - KHHGĐ và trẻ em: Quản lý chặt chẽ biến động về dân số; hàng
tháng thống kê trẻ em mới sinh ra, lập và cấp thẻ khám chữa bệnh cho trẻ em
dưới 6 tuổi theo quy định.
11. Y tế: Tiếp tục hoàn thành tốt công tác chăm sóc, khám chữa bệnh cho
người dân, thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh Covid – 19.
12.Các Hội đặc thù:
12.1. 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. Chỉ đạo tổ chức Đại hội Hội chữ thập đỏ nhiệm kỳ 20212026.
12.2. 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.
12.3. 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.
12.4. Hội Khuyến học: thực hiện tốt “xã hội học tập” cấp xã năm 2021.
Vận động các chi hội thu hội phí và sử dụng tiền hội phí đúng quy định.
- Tiếp tục tuyên truyền vận động các chi hội về công tác phát triển hội viên
và đi vào hoạt động có hiệu quả. Chuẩn bị các thủ tục để tổ chức Đại hội
Khuyến học xã nhiệm kỳ 2021-2026.
13. Công tác Tƣ pháp: Tiếp nhận hồ sơ theo cơ chế “Một cửa”. Tổ chức
Tuyên truyền, phổ biến một số văn bản pháp luật mới cho cán bộ và nhân dân
theo chương trình kế hoạch.
14. Công tác tôn giáo: Tiếp tục rà soát tín đồ năm 2020. 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.
15. An ninh Chính trị - TTXH: Tổ chức công tác nắm tình hình ANCT,
TTATXH trên địa bàn. Thực hiện công tác QLHC về ANTT. Thực hiện Kế
hoạch mở đợt cao điểm về việc thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội
phạm, đảm bảo ANTT. Tổ chức tuần tra kiểm soát trên địa bàn.
16. Công tác QP – QSĐP: Tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động của lực
lượng Dân quân, thực hiện tốt công tác huấn luyện quân sự và giáo dục chính trị
cho lực lượng dân quân năm 2-4 năm 2021. Phối hợp với các ban ngành, đoàn
thể làm công tác dân vận trong đợt huấn luyện năm 2021. Làm tốt công tác
tuyển quân năm 2022 đạt 100% chỉ tiêu huyện giao.
Trên đây là Báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các nhiệm vụ KT – XH ANQP 6 tháng đầu năm 2021 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm
2021 của UBND xã Bờ Ngoong./.
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Nơi nhận:
-UBND huyện Chư Sê;
-Đảng ủy, HĐND xã;
-CT, các phó CT xã;
-Các ban ngành đoàn thể xã,
-Lưu: VT./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Duy Khƣơng
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