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A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CHỈ TIÊU, NHIỆM VỤ NĂM 2022 

Trong năm 2022 trên cơ sở các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2021 do UBND huyện giao và Nghị quyết của HĐND xã giao đầu năm. Được sự lãnh 

đạo của Đảng ủy ủy, sự giám sát của HĐND xã, sự phối hợp của Mặt trận, các tổ chức 

đoàn thể, sự nỗ lực phấn đấu của tập thể UBND xã đã phát huy tinh thần đoàn kết, 

thống nhất trong chỉ đạo, điều hành. Thực hiện nghiêm túc quy chế làm việc theo 

nguyên tắc tập trung dân chủ, đi đôi với phát huy cao vai trò trách nhiệm cá nhân, nhất 

là người đứng đầu; giải quyết công việc theo đúng chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, 

trên cơ sở kế hoạch, chương trình đã đề ra các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2021 cơ bản 

đạt kế hoạch. 

* KẾT QUẢ THỰC HIỆN MỘT SỐ CHỈ TIÊU (tạm tính đến 30/11/2022) 

1. Cơ cấu kinh tế: Thương mại dịch vụ chiếm 15%; Nông nghiệp chiếm 85% 

 2. Thu nhập bình quân đầu người: 44.100.000đ/người/năm. 

 3. Bình quân lương thực đầu người 365kg/người/năm. 

4. Xây dựng nông thôn mới đạt 12/19 tiêu chí (giảm 7 tiêu chí so với năm 2021). 

5. Làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường. 

6. Không để xảy ra cháy rừng, phá rừng làm nương rẫy và khai thác vận chuyển, 

mua bán lâm sản trái phép. 

7.  Tổng thu ngân sách xã năm 2022: 6.230.969.247đ, đạt 132,56%; tổng chi: 

4.100.361.605đ, đạt 87,23%.  

8. Huy động độ tuổi học sinh bậc tiểu học đến trường, đạt 99%.  

9. Có 6/6 khu dân cư văn hoá; hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá 1.1.542/1.691 

hộ, đạt 90,81%, (giảm 1,19% so với năm 2021) cơ quan xã và các cơ quan trường học 

đạt danh hiệu công sở văn hóa năm 2022. 

10. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống còn 2.53%. (giảm 0,57% so với năm 2021). 

11. Giải quyết tốt các chế độ chính sách an sinh xã hội. 

12. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,2%. 

13. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT, đạt 87%. 

14. Tình hình an ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội ổn định được giữ vững. 
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 15. Giao quân nghĩa vụ quân sự đạt 83% chỉ tiêu kế hoạch. 

 I. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN MỘT SỐ NHIỆM VỤ KINH TẾ - XÃ HỘI: 

1. Sản xuất nông nghiệp: 

- Về trồng trọt:  Tổng diện tích các loại cây trồng trên toàn xã trên địa bàn xã: 

1347.5 ha, đạt 108.2% kế hoạch huyện; 102,4 kế hoạch xã; năng suất và sản lượng cây 

trồng đạt kế hoạch đề ra1.  

- Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm trên toàn xã hiện có 7509 con2, Đàn 

gia súc, gia cầm sinh trưởng bình thường, không xuất hiện tình hình dịch bệnh trên đàn 

gia súc gia cầm. Đã hướng dẫn các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã triển khai phun tiêu 

độc khử trùng, vệ sinh chuồng trại, đảm an toàn vệ sinh môi trường chăn nuôi. 

Triển khai phun tiêu độc khử trùng và tiêm các loại vắc xin cho đàn gia súc, gia 

cầm trên địa bàn xã3 

2. Về lâm nghiệp: 

Xây dựng kế hoạch PCCCR trên địa bàn, củng cố, kiện toàn ban quản lý bảo vệ 

rừng; tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn; thường xuyên tổ chức tuyên 

truyền cho người dân, nhất là người ĐBDTTS về việc quản lý bảo vệ rừng và công tác 

PCCCR rừng trên địa bàn xã. 

Đã triển khai kế hoạch trồng cây phân tán, loài cây: Mắc ca, số lượng cây: 1.100 

cây4 

3. Về giao thông - thủy lợi: 

Ban nhân dân các thôn, làng thường xuyên kiểm tra các cầu, cống, đường Giao 

thông nông thôn trên địa bàn.  

Duy trì 3 hệ thống nước tự chảy ở 3 làng. Hệ thống nước tự chảy ở ba làng thường 

xuyên hư hỏng. UBND xã chỉ đạo công chức chuyên môn thường xuyên phối hợp với 

ban nhân dân thôn vận động nhân dân đóng góp công nạo vét bể đầu nguồn, bể lọc, sửa 

chữa đường ống...  

4. Công tác xây dựng Nông thôn mới: 

                                                 
1 Lúa Đông xuân 68/68 ha, đạt 100% KH huyện, KH xã. Năng suất đạt 58/60 tạ/ha, đạt 96,7 KH huyện, KH xã. Sản lượng 

394,4/408,0 tấn, đạt 96,7% KH huyện, KH xã; ngô đông xuân: 15/17ha, đạt 88,2% KH huyện, KH xã. Năng suất đạt 45/46 

tạ/ha, đạt 97,8 KH huyện, KH xã. Sản lượng 45/52,2 tấn, đạt 81,5% KH huyện, 95,2 KH huyện, KH xã. Năng suất đạt 

56/59 tạ/ha, đạt 94,9 KH huyện, KH xã. Sản lượng 78,4/86,7 tấn, đạt 90,4% KH huyện, KH xã; Cây sắn 55/35ha, đạt 

157,1% KH huyện, KH xã; khoai lang 20/20ha, đạt 100% KH huyện, KH xã; Đậu các loại 22/14ha, đạt 157,1% KH; rau 

các loại: 65/79, đạt 118,2% KH huyện, 82,3% KH xã; Cây công nghiệp ngắn ngày: 24/14 ha, đạt 171,4% KH huyện, 100% 

KH xã; Cây cà phê: 585/585 ha, đạt 107,7 % KH huyện, 100 KH xã; Cây cao su: 100/100 ha, đạt 122,5% KH huyện, 

100% KH xã. 
2Đàn heo 1.752 con; bò 952 con (Bò lai 281 con); dê: 65 con; đàn gia cầm 4.740 con; đàn ong: 750 đàn.  
3 Vắc xin lở mồm long móng 800 liều; tụ huyết trùng cho đàn bò, trâu liều; viêm da nổi cục cho đàn bò, trâu 700 liều; 

vắc xin kép cho đàn heo 400 liều; tiêm phòng dại chó 50 liều. 
4 Số hộ dân tham gia 59 hộ, mỗi hộ dân được cấp 13 cây, tổng số cây cấp cho hộ dân 1092 cây trong đó: thôn 2 (15 hộ) = 

195 cây, thôn 4 (10 hộ) = 130 cây, làng hreng (19 hộ) = 247 cây, làng bối (20 hộ) = 260 cây, làng rơ va (20 hộ) = 260 cây.  

-Đơn vị (01): Trường Tiểu học đăng ký tham gia và được cấp 15 cây. 

-Tất cả các hộ, đơn vị tham gia đã trồng đúng tiến độ, đạt 100% so với kế hoạch 
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4.1 Công tác rà soát, đánh giá lại 19 tiêu chí NTM, đến nay xã đạt 12/19 

(Đánh giá theo bộ tiêu chí được UBND tỉnh Gia Lai ban hành kèm theo quyết định 

710/QĐ-UBND ngày 16/11/2022), giảm 07 tiêu chí so với năm 2020.   

- Nguyên nhân của các tiêu chí không đạt:  

+ Tiêu chí 1: Chưa được phê duyệt kết quả quy hoạch giai đoạn 2022-2025. 

+ Đối với tiêu chí số 2 không đạt (do chưa đạt tiêu chí 2.2: Đường trục thôn, làng 

và đường liên thôn, làng ít nhất được cứng hóa, đảm bảo ô tô đi lại thuận tiện quanh 

năm): đạt 94%/100% so với bộ tiêu chí;  

+ Tiêu chí 06: không đạt do xã chưa có nhà văn hóa đa năng theo quy định;  

+ Tiêu chí 08: chưa triển khai hồ sơ hành chính công mức độ 3.  

+ Tiêu chí 12: chưa đạt tiêu chí 12.2 (tỷ lệ lao động qua đào tạo >= 70%) và tiêu 

chí 12.4 (tỷ lệ lao động qua đào tạo có bằng cấp chứng chỉ >= 20%);  

+ Tiêu chí 15 chưa đạt Tiêu chí 15.1 (tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế 

87%/90% theo quy định) và tiêu chí 15.4 (tỷ lệ người dân có sổ khám sức khỏe điện tử 

đạt 5%/50% theo quy định);  

+ Tiêu chí 17: Chưa đạt tiêu chí 17.7 (Tỷ lệ bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử 

dụng và chất thải rắn y tế được thu gom, xử lý đáp ứng yêu cầu về bảo vệ môi trường) 

và Tiêu chí 17.12 (tỷ lệ chất thải nhựa phát sinh trên địa bàn chưa được thu gom tái sử 

dụng, tái chế, xử lý theo quy định). 

4.2. Kết quả thực hiện tiêu chí làng nông thôn mới: Làng Hreng đạt 19/19 tiêu 

chí (đánh giá theo quyết định 183/QĐ-UBND của UBND tỉnh Gia Lai). Chưa có bộ 

tiêu chí mới để đánh giá Làng nông thôn mới trong giai đoạn 2021-2025. 

4.3. Kết quả triển khai các công trình đầu tư trên địa bàn: 

- Triển khai thực hiện kế hoạch xây dựng các công trình đầu tư trên địa bàn xã 

gồm 05 tuyến, tổng chiều dài: 2448.91 m. Tổng kinh phí thực hiện: 2.229.248.000 

đồng5. 

- Triển khai thực hiện nguồn vốn Chương trình chương trình mục tiêu quốc gia 

xây dựng nông thôn mới năm 2022 trên địa bàn xã xây dựng 04 tuyến, tổng chiều dài: 

817m. Tổng kinh phí thực hiện: 745.333.000 đồng6. 

- Triển khai sửa chữa nhà văn hóa làng Bối với tổng kinh phí 241 triệu đồng, 

trong đó nguồn vốn sự nghiệp 184 triệu đồng, ngân sách xã và huy động nhân dân đóng 

góp 57 triệu đồng. 

5. Thương mại - Dịch vụ:  

Tăng cường triển khai các biện pháp đảm bảo cung cầu hàng hóa, bình ổn thị trường 

giá cả, nhất là các mặt hàng thực phẩm, thiết yếu trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán 

                                                 
5 Vốn tỉnh: 1.080.000.000 đồng; vốn huyện: 540.000.000 đồng; huy động nhân dân: 609.248.000 đồng.  
6 Ngân sách Trung ương: 670.800.000 đồng; ngân sách xã, huy động đóng góp nhân dân và các nguồn hợp pháp khác: 

74.530.000 đồng. 
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Nhâm dần năm 2022, qua theo dõi nhìn chung hàng hóa đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của nhân 

dân, các mặt hàng trên địa bàn xã ngày càng được phong phú đa dạng hơn7. Các hoạt 

động mua bán ổn định đã cung cấp các mặt hàng thiết yếu cần dùng cho nhân dân tạo 

điều kiện thuận lợi trong việc sinh hoạt hàng ngày và góp phần xây dựng xã ngày càng 

phát triển. 

 6. Công tác quản lý Đất đai – Tài nguyên - Xây dựng và Môi trường:  

Tình hình quản lý đất đai tương đối ổn định, tăng cường công tác trong lĩnh vực 

đất đai liên quan đến xây dựng lò than. Tiếp nhận hồ sơ và hướng dẫn làm thủ tục xin 

cấp quyền sử dụng đất cho nhân dân. Thường xuyên kiểm tra việc mua bán sang nhượng 

đất trái phép, quỹ đất công trên địa bàn xã. Đã hoàn thiện hồ sơ biến động đất đai và hồ 

sơ cấp mới cho nhân dân trên địa bàn xã8.  

 Phối hợp với phòng Tài nguyên - Môi trường huyện thu gom bao bì thuốc bảo 

vệ thực vật sau sử dụng tại các thôn, làng trên địa bàn xã.  

 Tổ tuyên truyền vận động hộ bà Huỳnh Thị Diễm và hộ ông Trần Đình Vân đã 

nhận tiền bồi thường hỗ trợ và ban giao đất cấp tuyến đường dây 110KV. 

 Phối hợp với Phòng Tài nguyên – Môi trường huyện kiểm tra việc chấm dứt hoạt 

động khai thác đất san lấp của Công ty TNHH xây dựng Thuận Nguyên (Bản xác nhận 

số 486/XN-STNMT ngày 26/11/2020 của UBND tỉnh Gia Lai). 

 Tổ kiểm tra khai thác khoáng sản tăng cường công tác kiểm tra các điểm khai 

thác cát xây dựng, đá, đất cấp phối trên địa bàn không có vụ việc nào xảy ra. 

7. Công tác thu, chi ngân sách:  

Công tác thu, chi ngân sách theo kế hoạch đề ra.  

a. Tổng thu: 6.230.969.247đ, đạt 132,56%. Trong đó: 

-Thu trên địa bàn xã: 41.947.000đ, đạt 34,96% KH.9  

 - Thu phân chia tỷ lệ cho xã: 946.621.403đ, đạt 181,00% KH.10 

- Thu thuế sử dụng đất: 256.716.000đ 

- Thu bổ sung ngân sách huyện: 4.050.454.000đ, đạt 100,00% KH.11 

- Thu chuyển nguồn (từ năm trước): 935.230.844đ 

b. Tổng chi: 4.100.361.605đ, đạt 87,23% (chi lương phụ cấp và hoạt động 

khác). 

c. Tồn quỹ: 2.130.607.642đ 12 

                                                 
7 Toàn xã hiện có 273 quán mua bán hàng hoá, ăn uống, giải khát và các dịch vụ khác như: hớt tóc, thợ may, thợ gò hàn, 

sửa chữa xe máy, xe đạp…. và 01 khu chợ tại thôn 4 
8 Đăng ký biến động 106 trường hợp; cấp mới: 05 trường hợp. 
9 Thu phí chứng thực: 16.447.000đ, đạt 82,24% KH; thu phạt: 25.500.000đ, đạt 25,5% KH. 
10 Thuế môn bài: 18.300.000đ, đạt 107,65% KH; thuế GTGT: 19.090.000đ, đạt 45,45% KH; lệ phí trước bạ nhà đất: 

203.208.248đ, đạt 195,39%KH; thuế thu nhập cá nhân: 704.143.286đ, đạt 195,39% KH; thu khác về thuế: 1.879.867đ. 
11 Thu bổ sung cân đối: 3.669.654.000đ, đạt 100%; thu bổ sung có mục tiêu: 380.800.000đ, đạt 100% 
12 Phần tồn quỹ bao gồm các khoản chi có mục tiêu chưa chi hết như chi thu gom xử lý rác thải, chi tổ tự quản ATGT, 

mua máy scan, chi các khoản lương, phụ cấp trong tháng 12 và tiền thu sử dụng đất dồn lại qua các năm (chỉ được chi 

phục vụ công tác nông thôn mới) 
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II. VĂN HÓA XÃ HỘI. 

 1. Văn hoá thông tin - thể dục thể thao:   

 Trang trí phục vụ các cuộc hội họp, cắt dán băng rôn, khẩu hiệu thông báo Nhân 

Dân treo cờ trong dịp Tết Nguyên đán, các ngày lễ diễn ra trong năm.  

 Nâng cao vai trò, trách nhiệm của Ban chỉ đạo “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời 

sống văn hóa” và triển khai việc giao chỉ tiêu đăng ký phấn đấu xây dựng gia đình văn 

hóa, thôn, làng văn hóa năm 2022. 

 Tổ chức họp xét gia đình văn hóa13; đề nghị UBND huyện công nhận 6/6 thôn, 

làng làn thôn, làng văn hóa năm 2022. 

 Tổ chức Đại hội TDTT lần thứ VI năm 202214 đã thành công tốt đẹp. Tham gia 

đại hội TDTT huyện lần thứ 6 với 05 môn thi đấu: Bóng đá, đẩy gậy, Việt dã, Điền 

kinh, Karatedo. Tham gia Lễ hội hoa Dã quỹ - Núi lửa ChưĐăngYa kết hợp phiên chợ 

nông sản lần 2 năm 2022. Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân15  

Phối hợp với Công an xã kiểm tra nhắc nhở các hộ kinh doanh bi da, dịch vụ 

Internet, các cửa hành tạp hóa, kinh doanh dịch vụ ăn uống thực hiện theo đúng quy 

định của Pháp luật. 

Tiếp sóng đài truyền thanh huyện phát lại qua hệ thống đài truyền thanh ở xã vào 

buổi sáng và buổi chiều hàng ngày. Tuyên truyên trên hệ thống loa phát thanh của xã 

về công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 và phòng, chống sốt xuất huyết, công tác 

khám tuyển NVQS trên địa bàn xã16. 

 2. Giáo dục - Đào tạo:  

Các bậc học luôn được duy trì, sĩ số học sinh đến lớp ổn định. Thực hiện tốt nề 

nếp sinh hoạt, công tác chuyên môn, nghiệp vụ. Tổ chức kiểm tra học kỳ II năm học 

2021-2022, triển khai xét công nhận học sinh hoàn thành chương trình Tiểu học, xét tốt 

nghiệp Trung học cơ sở đạt 100%; hoàn thành tốt nhiệm vụ năm học 2021-2022 tại các 

cấp học theo đúng kế hoạch. 

Tổ chức lao động để giữ gìn cảnh quan sư phạm xanh, sạch đẹp và bảo quản tốt 

các trang thiết bị dạy và học, tiến hành kiểm kê thu hồi sách giáo khoa, sách giáo viên, 

tài liệu tham khảo, đồ dùng dạy học hoàn thành kiểm kê thư viện cuối năm. Tổ chức 

họp phụ huynh học sinh, bàn giao đội TNTPHCM trong dịp hè.  

Các trường học trên địa bàn xã đã tổ chức thành công lễ khai giảng năm học 

2022-2023.Triển hai các nhiệm vụ trọng tâm năm học mới tại các trường học trong 

không khí vui tươi, phấn khởi, an toàn và theo đúng kế hoạch. 

                                                 
13 Gia đình văn hóa 1542/1698 hộ, đạt 90,81% 
14 Tham gia 6 môn thi đấu: Bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, đẩy gậy, kéo co, cờ tướng với hơn 200 vận động viên tham 

gia thi đấu. 
15 Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân với 400 lượt người tham gia 
 
16 Tuyên truyền công tác phòng chống Covd-19: 48 lượt; công tác phồng chống sốt xuất huyết: 20 lượt. 
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3. Y tế - Dân sô KHHGĐ: 

- Công tác y tế: Duy trì chế độ trực, khám chữa bệnh cho nhân dân; Thường 

xuyên theo dõi phát hiện kịp thời dịch bệnh, chú trọng chăm sóc sức khoẻ cho nhân 

dân. Nhất là các hộ nghèo và 3 làng đồng bào dân tộc thiểu số. Thực hiện có hiệu quả 

các chương trình mục tiêu y tế Quốc gia17.  

 Thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn xã, đã tiêm 

được 10.684 mũi18 

 - Công tác dân số-kế hoạch hóa gia đình: Tiếp tục được đẩy mạnh; tăng cường tuyên 

truyền các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về dân số đến toàn thể 

nhân dân. Cung cấp kịp thời, đầy đủ các dụng cụ tránh thai cho các đối tượng. 

 4. Công tác chính sách xã hội: 

 Thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công, 

bảo trợ xã hội theo đúng quy định. 

Tổ chức tốt các hoạt động phục vụ Tết Nguyên đán Nhâm dần năm 2022. Chỉ đạo 

thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách của Đảng, Nhà nước cho đối tượng 

thụ hưởng; bảo đảm các chế độ, chính sách được đưa đến các đối tượng trước tết.  

 Tiếp nhận và tổ chức cấp gạo cứu đói của Chính phủ hỗ trợ nhân dịp Tết Nguyên 

đán19; nhận tiền và quà cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo nhân dịp tết Nguyên 

đán20. 

 Lập danh sách đề nghị cấp thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa 

bàn xã21; lập hồ sơ đề nghị cấp trên giải quyết chế độ hàng tháng cho 08 đối tượng 

BTXH22.  

 Cấp giấy chứng nhận hộ nghèo, cận nghèo trên địa bàn xã23 . 

 Nhận và cấp tiền hỗ trợ tiền điện truy lĩnh năm 2019 cho 95 hộ nghèo, 05 hộ 

không nghèo với tổng số tiền 5.400.000 đồng. 

                                                 
17 Đã khám chữa bệnh chung cho 175 ca; thực hiện tiêm chủng mở rộng cho trẻ e và phụ nữ có thai: 1.012 trường hợp. 
 

18 Độ tuổi 5-11 đã tiêm mũi 1, 2 được 572 mũi; Độ tuổi 12-17 đã tiêm mũi 1, 2, 3 được 879 mũi; Độ tuổi 18-100 đã tiêm 

mũi 1, 2, 3, 4 được 9.231 mũi. 
19

Cấp gạo cứu đói địp tết Nguyên đán cho 39 hộ 89 nhân khẩu với tổng số gạo 1335 Kg (mỗi khẩu 15kg) và gạo cứu đói 

giáp hạt cấp cho 18 hộ, 76 nhân khẩu với tổng số gạo là 1140 Kg (mỗi khẩu 15kg). 
20 Gồm: Quà của Chủ tịch nước tặng 27 suất, mỗi suất 300.000đ; quà của UBND huyện tặng 03 suất, mỗi suất 1.200.000đ; 

quà của Ngân hàng Nông nghiệp huyện ChưPah tặng 10 suất, mỗi suất 500.000đ; quà của UBND xã 62 suất, mỗi suất 

250.000đ cho gia đình Thương binh, Liệt sĩ, người có công, BTXH, hộ nghèo…. 
21 Cấp thẻ BHYT cho 16 đối tượng BTXH, 02 đối tượng con liệt sĩ, theo Quyết định 49, 01 đối tượng thep Quyết định 

290 và đề nghị giảm thẻ BHYT cho 19 đối tượng Bảo trợ xã hội (lý do chết).  
22 Trong đó 04 hồ sơ người cao tuổi đủ 80 tuổi trở lên, 04 hồ sơ đề nghị chăm sóc nuôi dưỡng người khuyết tật đặc biệt 

nặng; 01 hồ sơ điều chỉnh mức hưởng theo độ tuổi cho đối tượng khuyết tật từ dưới 16 tuổi sang đủ 16 tuổi; hồ sơ mai 

táng phí cho 09 đối tượng Bảo trợ xã hội, 02 đối tượng theo Quyết định 290/2005, 01 đối tượng theo quyết định 49; hồ sơ 

giải quyết chế độ cho 01 đối tượng hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; 03 hồ sơ trẻ em mồ côi tại làng 

Hreng vào trung tâm bảo trợ xã hội tỉnh và làng Sos Pleiku; hồ sơ hỗ trợ tiền ăn cho 44  đối tượng bị F1cách ly y tế tại 

nhà.  
23 Cấp giấy chứng nhận cho 53 hộ nghèo và 213 hộ cận nghèo. 
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 Đã tổ chức họp xét điều tra, rà soát hộ nghèo hộ cận nghèo năm 202224  

 Hội đồng xá định mức độ khuyết tật đã tổ chức họp xét đề nghị công nhận mức 

đọp khuyết tật được 07 đối tượng được hưởng. Tổ chức mừng thọ cho 69 người cao 

tuổi trên địa bàn xã với số tiền 34.800.000đ. 

 Lập danh sách đề nghị cấp trên giảm thẻ BHYT cho 03 đối tượng cao tuổi, 01 

đối tượng chính sách (lý do chết); lập hồ sơ đề nghị trợ cấp hàng tháng cho 01 đối tượng 

Người cao tuổi đủ 80 tuổi trở lên; lập hồ sơ đề nghị giải quyết mai táng phí cho 01 đối 

tượng Người khuyết tật và 01 người cao tuổi nộp về phòng LĐTBXH huyện. 

 Lập danh sách 22 đối tượng Thương binh, bệnh binh, người thờ cúng liệt sĩ đề 

nghị nhận quà của Chủ tịch; 03 gia đình chính sách nhận quà của UBND huyện thăm 

tặng quà nhân ngày 27/7. 

 Tổ chức thăm tặng quà cho 53 gia đình chính sách với tổng số tiền là 

16.250.000đồng. 

 5. Chữ Thập đỏ:  

 Nhận và cấp 03 suất quà cho hộ nghèo đặc biệt khó khăn mỗi suất quà trị giá 

400.000đ do Hội chữ thập đỏ huyện tặng. Phối hợp với hội chữ thập đỏ huyện xây dựng 

nhà mái ấm nhân đạo cho gia đình bà Rơ Châm Mlo tại làng Bối với số tiền 80 triệu 

đồng. Tham gia hiên máu nhân đạo đợt 1 tại huyện được 05 người. 

 III. LĨNH VỰC NỘI CHÍNH. 

 1. Về quốc phòng: 

 Nhìn chung tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã cơ bản 

ổn định, không xảy ra những vấn đề phức tạp. Duy trì chế độ trực ban, trực sẵn sàng chiến 

đấu, tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát, bám nắm địa bàn. Phân công và thực hiện 

trực đảm bảo tình hình an ninh chính trị trước trong và sau tết Nguyên đán và các ngày 

Lễ trong đại của đất nước. 

 Tổ chức gặp mặt, động viên thăm hoûi caùc gia ñình coù con em nhaäp nguõ, 

thực hiện tốt công tác giao quân năm 2022 và công tác tuyển quân năm 202325. Làm tốt 

công tác chính sách hậu phương quân đội26. 

 Xây dựng kế hoạch huấn luyện Dân quân, giáo dục chính trị cho các đôi tượng 

theo đúng quy định; kế hoạch xét duyệt chính trị, kết nạp LLDQ đúng kế hoạch của 

BCHQS huyện giao27.  

                                                 
24 Hộ nghèo 43/1698 hộ với 146 nhân khẩu, chiếm tỷ lệ 2.53 %, Cận nghèo 206/1698 hộ với tổng 753 nhân khẩu chiếm 

tỷ lệ 12.1% 
25 Giao quân được 5/6 công dân, đạt 83,3% chỉ tiêu giao. Đã xử phạt hành chính 01 công dân chống lệnh NVQS với số 

tiền; 2.000.000đ, nộp vào ngân sách nhà nước. Ra soát xét duyệt chính trị, thực lực nam công dân SSNG năm 2023 được 

72/302 đủ điều kiên khám sơ tuyển đạt 23,84 % so với tổng thực lực. 
26 Thăm tặng quà cho 06 quân nhân hoàn thành NVQS trở về địa phương; 05 quân nhân lên đường hập ngũ. 
27Huấn luyện Dân quân cơ động 28/28 đồng chí; huấn luyện Dân quân tại chỗ 18/18 đồng chí; Đăng ký độ tuổi 17: 40/40 

công dân. 
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 Xây dựng củng cố lực lượng dân quân đảm bảo đủ số lượng, từng bước nâng cao 

chất lượng và độ tin cậy. Duy trì họp lực lương dân quân định kỳ hàng tháng; rà soát 

luân phiên LLDQ theo chỉ tiêu trên giao. Thường xuyên lau chùi, bảo quản vũ khí theo 

quy định. 

2.Tình hình an ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội:  

Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn xã cơ bản ổn định. Phân công lực lượng 

Công an xã trực bảo đảm an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau 

tết Nguyên đán và các ngày lễ diễn ra trong năm.  

 Tình hình trật tự an toàn xã trên địa bàn xã xảy ra 04 vụ việc28 (giảm 03 vụ so với 

năm 2021) Công an xã thụ lý giải quyết. Tổ chức gọi hỏi, răn đe 19 đối tượng hình sự, 

ma túy, 18 đối tượng có hành vi chạy xe lạng lách, đánh võng. 

 Về công tác bảo vệ an ninh, trật tự, an toàn xã hội đã tuần tra kiểm soát ban đêm, 

tuần tra giao thông được 42 lượt, phát hiện 06 trường hợp không đội mũ bảo hiểm, lập 

biên bản xử phạt vi phạm hành chính với số tiển 3.000.000đ (ba triệu đồng) nộp vào 

ngân sách Nhà nước. 

Về công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội: Tiếp nhận giải quyết thủ tục 

hành chính cho người dân như làm hộ khẩu và các giấy tờ liên quan khác29  

3. Công tác Tư pháp: 

Tổ chức tuyên truyền, phổ biến các quy định về Pháp luật và triển khai các văn 

bản pháp luật mới được thực hiện kịp thời. Cấp phát 350 tài liệu pháp luật cho thôn, làng. 

Đã tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ chứng thực, quản lý hộ tịch tại bộ phận một 

cửa: 1.724 hồ sơ.30  

 4. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân:  

 Từ đầu năm đến nay tiếp công dân trên địa bàn xã được 48 lượt/48 công dân. Ủy 

ban nhân dân xã đã chỉ đạo các bộ phận chuyên môn có liên quan trả lời, hướng dẫn và 

giải quyết xong các nội dung phản ánh, kiến nghị của công dân theo đúng quy định. 

Tiếp nhận 03 đơn kiến nghị của công dân về tranh chấp đất đai và tranh chấp dân sự 

đến nay đã tiến hành hòa giải thành.  

  5. Công tác tiếp nhận hồ sơ của bộ phận “Một cửa”: 

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo chế độ “Một cửa”, quy chế dân 

chủ ở cơ sở, thường xuyên tiếp dân theo định kỳ ở trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bộ phận 

                                                 
28 Trộm cắp tài sản: 01 vụ; cố ý gây thương tích: 01 vụ; tai nạn giao thông: 02 vụ. 
29 Nhập khai sinh: 57 nhân khẩu; đăng ký thường trú: 116 nhân khẩu; tách hộ riêng: 15 hộ, 27 nhân khẩu; thay đổi hộ 

tịch: 41 nhân khẩu: xóa tử: 10 nhân khẩu; đăng ký tạm trú: 31 nhân khẩu. 
30 Đăng ký khai sinh: 94 trường hợp; Đăng ký kết hôn: 50 trường hợp; đăng ký khai tử: 55 trường hợp; bổ sung thông tin 

hộ tịch: 02 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn nhân: 160 trường hợp; cha nhận con: 01 trường hợp; hợp đồng chuyển 

nhượng quyền sử dụng đất: 44 trường hợp; hợp đồng tặng cho QSD đất: 22 trường hợp; hợp đồng thế chấp quyền sử dụng 

đất: 71 trường hợp; chứng thực chữ ký: 256 trường hợp; sao y bản chính: 892 trường hợp; phân chia di sản: 23 trường 

hợp; phân chia tài sản chung hộ gia đình: 54 trường hợp. 
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“Một cửa” đã tiếp nhận và xử lý 1.760 hồ sơ các loại (trong đó, trên hệ thống một cửa 

gồm 811 hồ sơ). Nhìn chung các hồ sơ giải quyết theo quy định của pháp luật. 

 6. Công tác Dân tộc -Tôn giáo: 

 Thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình sinh hoạt của các tôn giáo trên địa bàn; 

các giáo dân và tín đồ tôn giáo cơ bản sinh hoạt ổn định, chấp hành đúng chủ trương, chính 

sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước.  

 Thực hiện tốt các chính sách dân tộc. Phối hợp với Phòng Dân tộc huyện xây 

dựng kế hoạch tuyên truyền công tác tảo hôn và hôn nhân cận huyết thống cho đội ngũ 

cán bộ, đoàn thể cấp xã và thôn làng. Trên địa bàn xã có 02 trường hợp tảo hôn tại làng 

Bối và làng Hreng. 

IV. CÔNG TÁC XÂY DỰNG VÀ QUẢN LÝ ĐỘI NGŨ CÁN BỘ 

1. Công tác tổ chức cán bộ: 

Tập trung nâng cao công tác điều hành, chỉ đạo đội ngũ cán bộ, công chức từ xã 

đến thôn, làng. Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân huyện và Thường trực 

Đảng ủy xã, đã xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức đủ thành phần có năng lực trình 

độ chuyên môn đáp ứng với yêu cầu nhiệm vụ được giao, tham mưu kịp thời cho Ủy 

ban nhân dân xã thực hiện nhiệm vụ chuyên môn phù hợp với từng ngành, từng vị trí 

theo chức năng nhiệm vụ công tác. Quán triệt tinh thần, trách nhiệm đối với cán bộ, 

công chức về chấp hành thời gian, giờ giấc làm việc của cơ quan, nhằm từng bước giải 

quyết kịp thời những vấn đề liên quan đến tình hình đời sống của nhân dân. Quan tâm 

giải quyết kịp thời các chế độ chính sách của Nhà nước 

Ủy ban nhân dân xã đã cử một số cán bộ chuyên trách, công chức xã tham gia 

học các lớp bôi dưỡng, tập huấn chuyên môn, nghiệp vụ do tỉnh, huyện tổ chức. 

Ủy ban nhân dân xã đã tiếp nhận 01 đồng chí công chức Địa chính – Nông Nghiêp 

- Xây dựng & Môi trường luân chuyển từ xã khác. 

Tổ chức bầu cử trưởng thôn, phó trưởng thôn tại các thôn, làng. 

 2. Công tác phối hợp với UBMT và các tổ chức đoàn thể. 

Tăng cường công tác phối hợp với UBMT và các tổ chức đoàn thể đẩy mạnh 

cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” trật tự 

an ninh thôn, làng. Phối hợp vận động quần chúng hội viên, đoàn viên thực hiện tốt chủ 

trương của Đảng, Pháp luật của Nhà nước góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội trên địa bàn xã.  

ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

 

Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Thường trực Đảng ủy, giám sát của Hội đồng nhân 

dân, sự phối hợp chặt chẽ của Ban ngành đoàn thể xã. Uỷ ban nhân dân xã đã triển khai 

thực hiện các nhiệm vụ kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh như sau: Tập trung đầu 

tư cho phát triển nông nghiệp vận động nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, 



 10 

cải tạo vườn tạp nâng cao hiệu quả kinh tế. Triển khai kịp thời công tác phòng, chống 

dịch đối với đàn gia súc, gia cầm. Tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng và phát 

triển rừng, không để xáy ra cháy rừng. Thực hiện tốt công tác thu chi, ngân sách đảm 

bảo theo đúng dự toán. Triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh covid-19 gây 

ra, đã được cấp ủy, chính quyền từ xã đến thôn, làng tích cực triển khai thực hiện. Đẩy 

mạnh các hoạt động Văn hoá thông tin, thể dục thể thao. Công tác giáo dục được quan 

tâm, bảo đảm chất lượng dạy và học; thực hiện kịp thời, đầy đủ các chế độ, chính sách 

cho người dân, chỉ tiêu giảm nghèo đạt KH đề ra; Giải quyết tốt đơn, thư khiếu nại, tố 

cáo của công dân. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật kịp thời đến nhân dân. 

Giữ vững an ninh chính trị trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, hoàn thành tốt công 

tác quân sự địa phương. 

 Bên cạnh những mặt đã đạt được vẫn còn tồn tại cần khắc phục: cần quan tâm 

chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, cây trồng có năng suất đạt hiệu quả kinh 

tế cao. Hoạt động văn hóa thể dục thể thao chưa thật sự rộng khắp; công tác tham mưu, 

đề xuất một số lĩnh vực còn hạn chế, chế độ thông tin báo cáo đôi lúc chưa kịp thời; trật 

tự an toàn xã hội, an ninh nông thôn, tình hình tôn giáo tuy ổn định nhưng còn tiểm ẩn 

yếu tố phức tạp. Những vẫn đề hạn chế trên cần chỉ đạo và khắc phục trong thời gian 

tới. 

 B. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ CÔNG TÁC NĂM 2023 

I. MỘT SỐ CHỈ TIÊU CHỦ YẾU: 

1. Cơ cấu kinh tế: - Thương mại dịch vụ chiếm 15%; Nông nghiệp chiếm 85% 

 2. Phấn đấu thu nhập bình quân đầu người: 47.000.000đ/người/năm trở lên. 

 3. Bình quân lương thực đầu người 365kg/người/năm. 

4. Giữ vững 12/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới đạt, đăng ký đạt 05 tiêu chí 

trong năm 2023 (Tiêu chí:01,02,08,12,15) và phấn đấu hoàn thành 02 tiêu chí trong 

2024 (Tiêu chí 06 và tiêu chí 17). 

5. Làm tốt công tác quản lý đất đai, trật tự xây dựng, bảo vệ môi trường. 

6. Không để xảy ra cháy rừng, phá rừng làm nương rẫy và khai thác vận chuyển, 

mua bán lâm sản trái phép. 

7. Thu Ngân sách vượt dự toán huyện giao, chi ngân sách đảm bảo đúng dự toán. 

8. Huy động độ tuổi học sinh bậc tiểu học đến trường 99% trở lên. 

9. Phấn đấu và duy trì 6/6 khu dân cư văn hoá; hộ đạt tiêu chuẩn gia đình văn 

hoá đạt 92%; cơ quan xã và các cơ quan trường học đạt danh hiệu công sở văn hóa năm 

2021. 

10. Giảm tỷ lệ hộ nghèo xuống 1,94%  

11. Giải quyết tốt các chế độ chính sách an sinh xã hội. 

12. Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 1,2%. 

13. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT, đạt 90% trở lên. 
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14. Giữ vững ổn định chính trị - trật tự an toàn xã hội không để xảy ra biểu tình, 

bạo loạn, vượt biên trái phép.  

 15. Giao quân nghĩa vụ quân sự đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. 

 I. VỀ KINH TẾ: 

1. Sản xuất nông nghiệp: 

 1. Về sản xuất nông nghiệp: 

Vận động nhân dân sản xuất các loại cây trồng trong vụ đông xuân đảm bảo về 

diện tích và năng suất; chú trọng việc đầu tư chăm sóc cây trồng, áp dụng các tiến bộ 

khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất. Tiếp tục duy trì và nâng cao năng suất, sản 

lượng trên diện tích cây trồng. 

 Ngoài việc sản xuất cây lương thực, cần chú trọng xây dựng kế hoạch vận động 

nhân dân sản xuất các loại cây thực phẩm, rau, đậu đỗ các loại  để phục vụ đời sống. 

Xây dựng kế hoạch vận động, tuyên truyền hai làng chuyển đổi một số diện tích thường 

xuyên bị hạn hán sang trồng các loại cây trồng khác đem lại thu nhập cao không để lẵng 

phí. 

 Tăng cường công tác phòng, chống dịch cho đàn gia súc, gia cầm nhất là trong 

những tháng giao mùa. Vận động nhân dân vệ sinh chuồng trại, tiêm phòng dịch bệnh, 

tránh dịch bệnh xảy ra. 

 2. Về lâm nghiệp:  

 Tăng cường công tác quản lý, bảo về rừng và phòng chống cháy rừng trong mùa 

khô, lũ lụt trong mùa mưa. Tiếp tục vận động nhân dân không phá rừng làm nương rẫy, 

tổ chức tuần tra, kiểm soát kịp thời phát hiện và xử lý kiên quyết các trường hợp vi 

phạm lâm luật. 

 3. Công tác xây dựng nông thôn mới. 

 Trong năm 2023 cố gắng phấn đấu đạt thêm 05 tiêu chí, gồm: 

 - Tiêu chí 01 - Quy hoạch: công bố quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết giai đoạn 

2022- 2025 và tầm nhìn 2030. 

 - Tiêu chí 2.2 - các tuyến giao thông trục chính đạt 100% theo quy định.  

 - Tiêu chí 8.4 - ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý, điều hành. 

 - Tiêu chí 12.2 - tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt >70% và tiêu chí 12.4 - tỷ lệ lao 

động qua đào tạo có chứng chỉ, bằng cấp đạt trên 20% theo quy định. 

 - Tiêu chí 15.4 - tỷ lệ người dân có sổ khám sức khỏe điện tử đạt 50/50% theo 

quy định. 

 - Đăng ký các nguồn vốn đầu tư phát triển để hoàn thành các tiêu chí số 2, tiêu 

chí số 6; đăng ký các nguồn vốn sự nghiệp và các nguồn vốn lồng ghép khác để hoàn 

thành các tiêu chí số 12, tiêu chí 15 và tiêu chí 17. 

4. Công tác quản lý Đất đai – Tài nguyên - Xây dựng và Môi trường: 
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 Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực đất đai, hoàn chỉnh hồ sơ đề 

nghị UBND huyện cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho nhân dân. Kịp thời phối 

hợp giải quyết những vụ khiếu kiện tranh chấp đất đai theo đúng quy định của Pháp 

luật. Kiểm tra chặt chẽ và xử lý các điểm khai thác cát trái phép trên địa bàn, thường 

xuyên theo dõi biến động đất đai trên địa bàn xã, kịp thời ngăn chặn việc mua bán sang 

nhượng đất đai trái phép. Quản lý có hiệu quả quỹ đất công trên địa bàn xã.  

 5. Giao thông - Thủy lợi: 

 Hướng dẫn, chỉ đạo nhân dân bảo quản, bão dưỡng các tuyến đường giao thông 

tại các thôn, làng và tu sửa, khắc phục những đoạn đường bị hư hỏng do mùa mưa. 

Tuyên truyền vận động nhân dân nạo vét kênh mương nội đồng; đảm bảo nước tưới 

phục vụ gieo trồng vụ Đông Xuân đúng thời vụ;  

Thường xuyên kiểm tra, bão dưỡng hệ thống nước tự chảy ở 03 làng. 

 6. Công tác thu, chi ngân sách: 

 Tăng cường công tác thu ngân sách theo kế hoạch và thu các khoản nợ đọng 

trong dân, thu đúng, thu đủ theo quy định, phấn đấu trong năm 2023 thu đạt 100% kế 

hoạch, tiết kiệm chi và chi đúng dự toán đảm bảo yêu cầu đề ra. 

 II. VỀ VĂN HÓA XÃ HỘI. 

 1. Văn hoá - Thông tin: 

 Phối hợp với các Ban, Mặt trận, đoàn thể có liên quan đẩy mạnh cuộc vận động 

“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư”, tuyên truyền vận động 

nhân dân chấp hành tốt các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Nhà nước 

và các quy định của địa phương đến nhân dân qua các hình thức băng rôn, truyền thanh 

khẩu hiệu qua các buổi họp dân. Tổ chức các hoạt động văn hoá, văn nghệ quần chúng, 

thể dục, thể thao nhân các ngày lễ diễn ra trong năm. Tăng cường quản lý các dịch vụ 

văn hoá, các quán bi da, Internet, các điểm mua bán văn hoá phẩm. Bảo quản tốt hệ 

thống truyền thanh tại các thôn, làng.  

 2. Công tác Giáo dục: 

 Duy trì ổn định sỹ số học sinh đến trường ở các cấp học. Đặc biệt phối hợp chặt 

chẽ giữa nhà trường và các ban phụ huynh học sinh với ban nhân dân các thôn, làng, 

để quản lý theo dõi động viên con em trong học tập và sinh hoạt, tránh các tệ nạn xảy 

ra. 

 Các đơn vị trường học tiếp tục duy trì và giữ vững đạt chuẩn quy định. 

 Hội khuyến học xã: Vận động các tổ chức, cá nhân đóng góp xây dựng quỹ 

khuyến học, để tạo điều kiện giúp đỡ cho các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó 

khăn trong năm học 2022- 2023.  

 3. Công tác Y tế, Dân số KHHGĐ: 

 Duy trì tốt chế độ trực, khám chữa bệnh cho nhân dân. Phân phối nguồn thuốc 

cứu đau đến các đối tượng là người đồng bào dân tộc thiểu số ở 03 làng, chú trọng chăm 
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sóc sức khoẻ cho nhân dân. Thực hiện tốt chương trình y tế Quốc gia, cùng với cộng 

tác viên y tế thôn, làng thường xuyên theo dõi tình hình dịch bệnh để phòng chống có 

hiệu quả. Tiếp tục truyền thông dân số, tổ chức lồng ghép dịch vụ chăm sóc sức khoẻ 

sinh sản, KHHGĐ đến thôn, làng có tỷ lệ sinh đẻ cao, hạn chế sinh con thứ 3, góp phần 

phát triển kinh tế xã hội. 

 4. Công tác Thương binh - Xã hội: 

 Tăng cường vận động nhân dân và các tổ chức xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa, 

tổ chức thăm hỏi, tặng qùa cho các gia đình chính sách, các đối tượng là người có công 

với nước vào dịp tết Nguyên đán, tổ chức tọa đàm ngày thương binh liệt sỹ 27/7, thực 

hiện tốt các chính sách cho người nghèo, hỗ trợ kịp thời các hộ đói giáp hạt, bảo đảm 

cho nhân dân không bị đói, đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo bằng cách tạo điều 

kiện cho các hộ vay vốn và hướng dẫn bằng cách sản xuất chăn nuôi, chuyển đổi cây 

trồng, giới thiệu việc làm. Thực hiện tốt công tác chăm sóc bảo vệ trẻ em, triển khai kịp 

thời các chế độ bảo trợ xã hội cho các đối tượng. Làm tốt công  tác giải quyết chế độ 

chính sách cho các đối tượng theo các Quyết định của Thủ tướng Chính phủ. 

 Tiếp tục nhận và làm hồ sơ bảo trợ xã hội đúng quy định, rà soát cấp đổi, cấp 

mới bảo hiểm y tế và gia hạn theo năm đúng đủ về số lượng.   

 III. VỀ LĨNH VỰC NỘI CHÍNH: 

 1. Về quốc phòng: 

 Thực hiện tốt chế độ trực chỉ huy, trực chiến, trực theo quy định. Phối hợp với 

Công an xã bám nắm, tuần tra, kiểm soát địa bàn trọng điểm, kịp thời xử lý có hiệu quả 

khi có tình huống xảy ra, tiếp tục cũng cố xây dựng lực lượng tại chỗ ở 03 làng. Hoàn 

thành công tác giao quân năm 2022 đạt kế hoạch 100%. Xử lý kiên quyết đối với trường 

hợp chống lệnh NVQS; xây dựng kế hoạch trực đảm bảo các ngày lễ diễn ra trong năm.  

Bảo quản trang bị vũ khí theo quy định.  

2. Về an ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội:  

Bảo vệ tốt tình hình an ninh chính trị - Trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã. 

Thường xuyên tuần tra, bám nắm thôn, làng trọng điểm để kịp thời phát hiện mọi âm 

mưu của bọn phản động để có biện pháp xử lý kịp thời khi có tình huống xảy ra. Làm 

tốt các biện pháp nghiệp vụ xử lý nghiêm minh các hành vi vi phạm pháp luật. Tổ chức 

truy quét các loại tội phạm, tổ tự quản duy trì hoạt động. Bảo vệ tuyệt đối an toàn trước, 

trong và sau các ngày lễ lớn. Tham mưu cho Đảng ủy chỉ đạo các ban ngành, đoàn thể 

thực hiện tốt Nghị quyết chuyên đề về lĩnh vực Tôn giáo, đất đai và lĩnh vực xây dựng. 

Phối hợp với các ban ngành, đoàn thể phổ biến tuyên truyền pháp luật phòng, chống 

các loại tội phạm cho cán bộ và nhân dân trên địa bàn; tích cực phòng, chống tệ nạn xã 

hội. Thực hiện tốt công tác quản lý nhân hộ khẩu, tạm trú, tạm vắng theo Luật cư trú, 

quản lý đối tượng chính trị tại cộng đồng.  

 3. Công tác Tư pháp - Hộ tịch: 
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 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật giúp nhân dân nắm 

bắt kịp thời và nâng cao ý thức chấp hành các quy định của pháp luật. Phối hợp rà soát, 

phân loại đơn thư khiếu nại, tố cáo tham mưu cho Uỷ ban nhân dân xã giải quyết dứt 

điểm theo thẩm quyền không để khiếu kiện vượt cấp, duy trì chế độ việc tiếp, đối thoại 

với công dân tại xã, thực hiện đúng quy định, đúng pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi 

cho nhân dân trên lĩnh vực công tác tư pháp - hộ tịch. Phối hợp kiểm tra và tự kiểm tra 

các văn bản có liên quan, đảm bảo đúng quy định. 

 4. Công tác cán bộ: 

 Có kế hoạch đào tạo bồi dưỡng, thu hút những người có trình độ chuyên môn, 

tâm huyết với công việc bố trí vào các chức danh còn thiếu. Đăng ký các lớp tập huấn 

bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ. 

 5. Công tác xây dựng chính quyền:   

Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính theo chế độ “Một cửa”. Thực hiện 

quy chế dân chủ ở cơ sở, thường xuyên tiếp dân theo định kỳ ở trụ sở UBND xã và ở 

các thôn, làng để nắm bắt tâm tư nguyện vọng của nhân dân và giải quyết kịp thời các 

mâu thuẫn trong nhân dân để nhân dân tin tưởng vào chủ trương, đường lối của Đảng 

chính sách, pháp luật của nhà nước và các quy định của địa phương. Phối hợp với Mặt 

trận, đoàn thể hòa giải các mâu thuẩn trong cộng đồng dân cư.   

 Trên đây là Báo cáo thực hiện tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 và 

nhiệm vụ công tác năm 2023 của Ủy ban nhân dân xã./.  

Nơi nhận:                                                                      
- UBND Chư Păh;                                                                                     

- Phòng Thống kê huyện;                                                                             

- Phòng TC - KH huyện; 

- Đảng ủy - HĐND xã; 

- Lưu: VP.                                         

      

    

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
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Nguyễn Thành Long 
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