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Phần I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH
PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2020
A. Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòngan ninh năm 2020
I. Lĩnh vực Kinh tế
1. Sản xuất nông nghiệp
a) Trồng trọt
Tổng diện tích gieo trồng trên địa bàn xã năm 2020 là 1.430ha1, đạt 100% so
kế hoạch, tăng 03% so năm 2019. Tổng sản lượng lương thực ước đạt 764,8 tấn2, đạt
94% so kế hoạch, tăng 86% so năm 2019.
Phối hợp trung tâm dịch vụ nông nghiệp thị xã triển khai dự án “Xây dựng
mô hình nhân rộng sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGAP”. Trong đó: 11 hộ tham
gia trồng rau với diện tích 0,8ha, Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân An tham gia trồng
măng tây với diện tích 0,2ha.
b) Chăn nuôi
Công tác phòng chống dịch bệnh trên đàn gia súc, gia cầm được thực hiện
chặt chẽ. Nhận, phân bổ hóa chất Benkocid, vôi bột để thực hiện công tác vệ sinh
tiêu độc, khử trùng môi trường.
Tuyên truyền một số quy định, hướng dẫn đối với hoạt động chăn nuôi cho 52
hộ chăn nuôi heo trên địa bàn. Tổ chức kiểm tra tình hình chăn nuôi và cho 52 hộ
chăn nuôi heo trên địa bàn xã kê khai hoạt động chăn nuôi.
Đến cuối năm 2020, tổng đàn gia súc: 2.667 con (tăng 18% so cùng kỳ, đạt
182% so với KH), trong đó: trâu 39 con (tăng 11% so cùng kỳ, đạt 83 % so KH), bò
1.250 con (tăng 13% so cùng kỳ, đạt 139% so KH), heo 1.378 con (tăng 15% so
cùng kỳ, đạt 269% so KH). Gia cầm 9.300 con (giảm 04% so cùng kỳ).

Cây lương thực: 130ha, đạt 99% so KH, tăng 9% so năm 2019. Cây tinh bột có củ: 615ha, đạt 110% so KH, tăng
1% so năm 2019. Cây thực phẩm: 218ha, đạt 100% so KH, tăng 4% so năm 2019. Cây CNNN: 332ha, đạt 88% so
KH, giảm 8% so năm 2019. Cây HM khác: 59ha, đạt 118% so KH, tăng 18% so năm 2019. Cây ăn quả, dược liệu:
76ha, đạt 79% so KH, tăng 117% so năm 2019.
2
Thóc: 728 tấn, đạt 94% so KH, tăng 89% so năm 2019. Ngô: 36,8 tấn, đạt 96% so KH, tăng 36% so năm 2019.
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Tuyên truyền, hướng dẫn người dân thực hiện các biện pháp phòng chống
bệnh cúm gia cầm, dịch tả lợn Châu Phi.
c) Thủy lợi
Đăng ký kế hoạch duy tu, sửa chữa các công trình thủy lợi trên địa bàn xã
(bàu Cây Ké, bàu Cây Da, bàu Tre, bàu Mừng Quân).
Thành lập 02 tổ hợp tác dùng nước thôn An Xuân 1 và tổ hợp tác dùng nước
Đập Giảo.
Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn của xã. Xây
dựng phương án, kế hoạch phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn năm 2020.
1.2. Đầu tư – Xây dựng
Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ: 14 hồ sơ xác nhận tình trạng nhà ở. 159 trường
hợp thuê đất, gia hạn thời gian sử dụng đất.
Triển khai thi công sửa chữa công trình đường từ nhà ông Trinh đi cống Bi
Cây Trâm, hạng mục sửa chữa nền, mặt đường, hệ thống thoát nước. Sửa chữa công
trình trụ sở Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân xã Xuân An, hạng mục sửa chữa
nhà làm việc, tổng kinh phí 398.344.000 đồng (ngân sách thị xã).
Thi công và nghiệm thu công trình đường nội đồng đi bàu Cây Da. Hạng mục:
nền, mặt đường và hệ thống thoát nước. Tổng mức đầu tư 1.382 triệu đồng (vốn Nhà
nước 1.175 triệu đồng, Nhân dân đóng góp 207 triệu đồng).
Đăng ký danh mục, dự án công trình thuộc nguồn vốn sự nghiệp năm 20213.
Đăng ký nhu cầu sử dụng đất giai đoạn 2021-2030 trên địa bàn.
Tổ chức rà soát, thống kê diện tích, hoa màu, vật kiến trúc các hộ dân có liên
quan để phục vụ công tác giải phóng mặt bằng xây dựng đường nối từ Quốc lộ 19
đến tỉnh lộ 669 (đi qua các xã Song An, Cửu An, Tú An, Xuân An thị xã An Khê).
Triển khai công trình trồng cây xanh tạo cảnh quan khu vực xung quanh tuyến
đường vào trung tâm xã (từ Tỉnh lộ 669 đến trung tâm xã). Hạng mục: trồng cây
xanh. Tổng mức đầu tư 150.000.000 đồng (nguồn vốn sự nghiệp chương trình mục
tiêu quốc gia năm 2020).
3. Tài chính
Tổng thu ngân sách nhà nước 6,077/4,797 tỷ đồng, đạt 126,68% so kế hoạch.
Thu ngân sách địa bàn: 0,469/1,581 tỷ đồng, đạt 25,33% KH.
Phân cấp xã hưởng: 0,165/1,003 tỷ đồng, đạt 16,45% KH
Tổng chi ngân sách: 5,910/4,797 tỷ đồng, đạt 123,2% dự toán.
Công trình thủy lợi bàu Cây Da, hạng mục nạo nét lòng hồ, gia cố bờ đập, kinh phí 300 triệu đồng; Trạm bơm xã,
hạng mục sửa chữa hệ thống bơm lấy nước, sửa chữa tổ máy, kinh phí 100 triệu đồng; Dự án khuyến nông xây dựng
mô hình sản xuất trồng và tiêu thu măng tây, kinh phí 756,7 triệu đồng; Đường đi bia tưởng niệm đèo Dốc Lá, hạng
mục nền, mặt đường, hệ thống thoát nước, tổng mức đầu tư 1,6 tỷ đòng.
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Trong đó: chi đầu tư xây dựng, sự nghiệp khác: 1,874/0,8 tỷ đồng, đạt
234,25% dự toán.
Chi thường xuyên: 4,036/3,997 tỷ đồng, đạt 100,9% dự toán.
4. Xây dựng Nông thôn mới
Xây dựng kế hoạch duy trì các tiêu chí nông thôn mới và lộ trình đạt chuẩn
nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Xuân An, giai đoạn 2020-2025.
Rà soát, củng cố hồ sơ nông thôn mới chuẩn bị cho Đoàn thẩm tra nông thôn
mới.
Tổ chức Hội nghị đánh giá thực trạng và phương hướng thực hiện đạt chuẩn
10 tiêu chí Nông thôn mới nâng cao trong năm 2020. Hiện nay, qua rà soát, xã đạt
14/19 tiêu chí nâng cao (gồm: tiêu chí số 01 -Quy hoạch; tiêu chí số 3 - thủy lợi; tiêu
chí số 4 - điện; tiêu chí số 5 -trường học; tiêu chí số 7-Chợ; số 8 -Thông tin và truyền
thông; tiêu chí số 9 -nhà ở dân cư; tiêu chí số 10- Thu nhập; tiêu chí số 11-Hộ nghèo;
tiêu chí số 12- lao động có việc làm; tiêu chí số 15 - y tế; tiêu chí số 16 - văn hóa;
tiêu chí số 18 - hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; tiêu chí số 19-An ninh chính
trị).
II. Lĩnh vực Văn hóa – Xã hội
1. Công tác Y tế - Dân số
Xây dựng, triển khai kế hoạch vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế
năm 2020. Tỷ lệ người dân tham gia Bảo hiểm y tế đến cuối năm 2020 đạt 92,4%.
Số lượt người khám thẻ Bảo hiểm y tế: 1.589
Tiêm chủng đủ liều: 68 trẻ, đạt 94% so KH.
Triển khai công tác phòng, chống dịch bệnh Covid 19; thành lập Ban chỉ đạo,
đội chống dịch, công bố đường dây nóng tiếp nhận thông tin tình hình bệnh Covid
19. Phun hóa chất Cloramin B cho trường Mẫu giáo Ban Mai. Báo cáo dự trù nhu
cầu thuốc, vật tư y tế, trang thiết bị y tế phòng chống dịch Covid 19.
Triển khai các hoạt động phòng chống bệnh sốt xuất huyết trên địa bàn xã.
Kiểm tra công tác vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn trong thời gian triển
khai Tháng hành động an toàn vệ sinh thực phẩm, trong dịp tết Trung thu. Trong
năm, không có vụ ngộ độc thực phẩm xảy ra trên địa bàn.
2. Giáo dục
Tổng số học sinh đầu năm học 2020-2021: 1.062 học sinh (mẫu giáo Ban Mai
131 trẻ, tiểu học Kim Đồng 315 học sinh, trung học cơ sở Nguyễn Du 616 học sinh).
Công tác dạy và học ở các trường trên địa bàn được duy trì, thực hiện đúng
nội dung, khung chương trình theo quy định.
Hoàn thành hồ sơ phổ cập giáo dục năm 2019.
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Hoàn thành hồ sơ đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó giám đốc Trung tâm học
tập cộng đồng.
3. Văn hóa – Thông tin, thể dục – thể thao
Tiếp và phát thanh trên hệ thống loa truyền thanh của xã từ đài Trung ương,
tỉnh và thị xã.
Tuyên truyền Luật nghĩa vụ quân sự, Luật bình đẳng giới. Tuyên truyền các
ngày lễ trong năm (kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam
03/2/1930-03/02/2020; kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam 30/4 và Quốc
tế Lao động 01/5; ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5; ngày Thương binh Liệt sỹ
27/7; Ngày Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 02/9….)
Tuyên truyền trước và sau Đại hội Đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2020-2025.
Tuyên truyền nội dung phòng chống bệnh Covid 19, bệnh sốt xuất huyết.
Tổng băng rôn tuyên truyền: 270m; phát trên hệ thống loa truyền thanh 120
lượt (1.800 phút).
Triển khai công tác đăng ký gia đình văn hóa, thôn văn hóa năm 2020. Hoàn
thành công tác bình xét danh hiệu Gia đình văn hóa (818/953 hộ đạt danh hiệu Gia
đình văn hóa, đạt 85,8%), thôn văn hóa, cơ quan văn hóa năm 2020.
Tổ chức thành công Hội diễn văn nghệ quần chúng năm 2020.
Hoàn thành công tác kiểm kê cồng chiêng hiện có trên địa bàn xã.
4. Lao động – Thương binh và Xã hội
Thực hiện đầy đủ, kịp thời chế độ chính sách cho các đối tượng: người có
công, bảo trợ xã hội, người nghèo. Tổ chức thăm, tặng quà nhân dịp tết nguyên đán
Canh Tý cho các đối tượng chính sách, người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em có hoàn
cảnh đặc biệt khó khăn, đối tượng thuộc hộ nghèo, hộ khó khăn4; thăm, tặng quà các
đối tượng chính sách nhân kỷ niệm 73 năm ngày Thương binh Liệt sỹ5.

14 suất quà của Chủ tịch nước, trị giá 2.800.000 đồng tặng đối tượng gia đình thờ cúng liệt sỹ, tuất liệt sỹ; UBND
tỉnh Gia Lai: 01 suất quà, trị giá 200.000đ tặng đối tượng tuất liệt sỹ, 134 suất trị giá 20.100.000đ tặng đối tượng bảo
trợ xã hội. UBND thị xã An Khê tặng 14 suất quà trị giá 4.200.000đ gia đình thờ cúng liệt sỹ, tuất liệt sỹ; tặng quà trị
giá 500.000 đồng, tiền mặt 300.000 đồng cho gia đình tiêu biểu có hoàn cảnh khó khăn; 02 suất quà tặng trẻ em khuyết
tật đặc biệt nặng, trị giá 600.000 đồng. Quà từ nguồn phân bổ của MTTQVN thị xã cho 25 hộ cận nghèo, trị giá mỗi
suất 200.000 đồng. Quỹ Vì người nghèo thị xã An Khê tặng 10 hộ nghèo, số tiền 5.000.000đ. UBND xã Xuân An:
tặng 17 suất quà cho đối tượng gia đình liệt sỹ, người hoạt động kháng chiến, tuất liệt sỹ, gia đình thương binh
3.400.000 đồng;, tặng 29 hộ cận nghèo số tiền 3.700.000đ; cấp 1.110kg gạo cho 56 hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia
đình khó khăn với tổng số tiền 14.405.000đ. Quỹ Vì người nghèo xã Xuân An tặng 05 suất quà cho hộ nghèo
2.500.000đ. Hội đồng hương An Khê tặng 12 hộ nghèo, hộ gia đình khó khăn, tiền mặt 500.000 đồng, quà 300.000
đồng.
5
Quà của Chủ tịch nước: 13 đối tượng là gia đình thờ cúng liệt sỹ: 2.600.000 đồng. Thị ủy-HĐND-UBNDUBMTTQVN thị xã An Khê tặng 15 đối tượng là gia đình thờ cúng liệt sỹ, bà mẹ Việt Nam anh hùng số tiền 4.500.00
đồng. UBND xã Xuân An tặng 15 đối tượng là tuất liệt sỹ, gia đình thờ cúng liệt sỹ, hoạt động kháng chiến số tiền
4.500.000 đồng
4
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Thực hiện chi trả đầy đủ, kịp thời các nhóm đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch
Covid 19 theo Nghị quyết 42/NQ-CP ngày 09/4/2020 của Chính phủ6.
Tổ chức dọn vệ sinh, viếng các liệt sỹ tại bia tưởng niệm Đèo Dốc Lá nhân
dịp tết nguyên đán, ngày Thương binh Liệt sỹ.
Hướng dẫn làm 05 hồ sơ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội; 05 hồ sơ
đối tượng người từ 80 tuổi trở lên và 11 hồ sơ cho đối tượng bảo trợ xã hội gửi cấp
trên theo quy định.
Cấp 218 thẻ Bảo hiểm y tế cho đối tượng bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận
nghèo.
Xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2020. Họp xét 01 trường hợp hộ cận
nghèo sang hộ nghèo (hộ ông Nguyễn Văn Đẩu, thôn An Xuân 1).
Hoàn thành công tác điều tra hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn. Số hộ
nghèo: 14 hộ, tỷ lệ 1,47%; số hộ cận nghèo 22 hộ, tỷ lệ 2,31%.
Bàn giao bò cái giống cho 04 hộ tham gia dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa
dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo trên địa bàn xã ngoài chương
trình 30a và chương trình 125.
Xây dựng, triển khai kế hoạch tháng hành động an toàn, vệ sinh lao động năm
2020; kế hoạch điều tra cung - cầu lao động năm 2020 và báo cáo tổng kết 10 năm
thực hiện Đề án đào tạo nghề cho lao động nông thôn.
Kiện toàn Ban chỉ đạo công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020. Xây dựng
kế hoạch triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2020; kế hoạch phòng, chống
bạo lực xâm hại trẻ em giai đoạn 2020-2025. Xét, chọn 01 trường hợp trẻ em có
hoàn cảnh khó khăn tham gia chương trình “Cặp lá yêu thương” (Phạm Vũ Thùy
Linh, thôn An Xuân 1).
Kiện toàn Ban chỉ đạo phòng, chống bạo lực gia đình trên địa bàn xã. Xây
dựng kế hoạch triển khai công tác bình đẳng giới vì sự tiến bộ phụ nữ; xây dựng các
chuyên mục tuyên truyền bình đẳng giới năm 2020; kế hoạch thực hiện công tác gia
đình và phòng, chống bạo lực gia đình năm 2020.
Xây dựng kế hoạch triển khai Chương trình hành động số 95-CTr/TU ngày
05/12/2019 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 36-CT/TW ngày
16/8/2019 của Bộ Chính trị về tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống
và kiểm soát ma túy trên địa bàn xã; kế hoạch triển khai “Tháng hành động phòng,
chống ma túy” và “Ngày toàn dân phòng, chống ma túy 26/6” năm 2020.
III. Lĩnh vực Nội chính
1. Công tác An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Hộ nghèo: 15 hộ, 26 nhân khẩu, số tiền 19.500.000 đồng. Hộ cận nghèo: 29 hộ, 86 nhân khẩu, số tiền 64.500.000
đồng. Đối tượng bảo trợ xã hội: 113 đối tượng, số tiền 169.500.000 đồng. Người lao động không có giao kết hợp đồng
lao động bị mất việc làm: 21 người, số tiền 21.000.000 đồng. Đối tượng người có công (vợ liệt sỹ tái giá): 01 đối
tượng, số tiền 1.500.000 đồng.
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Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn được giữ vững, trật tự an toàn xã hội
cơ bản ổn định. Thực hiện tuần tra kiểm soát vào ban đêm (105 đêm), đảm bảo an
ninh trật tự trên địa bàn vào các ngày lễ, tết; trước, trong và sau thời gian diễn ra Đại
hội Đảng bộ các cấp.
Trong năm 2020, trên địa bàn xảy ra 03 vụ việc liên quan đến an ninh trật tự:
01 vụ cố ý gây thương tích (Công an xã giải quyết vụ việc ban đầu, chuyển cơ quan
cảnh sát điều tra công an thị xã xử lý theo thẩm quyền), 02 vụ trộm cắp tài sản (01
vụ công an xã xử lý vụ việc ban đầu, chuyển cơ quan cảnh sát điều tra thụ lý theo
thẩm quyền; 01 vụ công an xã xử lý theo thẩm quyền).
Xảy ra 01 vụ tai nạn giao thông, hậu quả làm 01 người chết, 01 người bị
thương; xảy ra 01 vụ đuối nước tại đập Soi Di, hậu quả 03 người chết.
Gọi hỏi, răn đe, giáo dục 90 lượt đối tượng theo quy định (đối tượng án treo,
tù tha về, vi phạm hành chính, trẻ em có biểu hiện vi phạm pháp luật và các đối
tượng có biểu hiện nghi vấn hoạt động phạm pháp).
Phối hợp với Tổ tự quản an toàn giao thông tổ chức đi làm trật tự an toàn giao
thông trên địa bàn xã được 30 buổi, nhắc nhở 35 trường hợp vi phạm. Lập biên bản
vi phạm hành chính và ra quyết định xử phạt 28 trường hợp vi phạm giao thông với
số tiền 7.000.000 đồng (bảy triệu đồng).
Phối hợp với các đội nghiệp vụ công an thị xã và các tổ chức đoàn thể tuyên
truyền về an ninh học đường tại trường THCS Nguyễn Du, trường tiểu học Kim
Đồng được 4 buổi, khoảng 2.200 lượt người tham dự; cho 667 học sinh của trường
cam kết chấp hành luật an toàn giao thông và không vi phạm pháp luật.
Công an xã kiểm tra và phối hợp với đội Quản lý hành chính, các đội nghiệp
vụ có liên quan của Công an thị xã An Khê kiểm tra nhân, hộ khẩu được 18 lượt, 20
hộ với 62 nhân khẩu, qua kiểm tra không phát hiện vi phạm.
Nhân khẩu tạm trú: 01 hộ, 01 khẩu.
Nhân khẩu tạm vắng: 40 khẩu.
Các mô hình phòng chống tội phạm (tổ tự quản làm công tác quản lý, cảm hóa
giáo dục người lầm lỗi tại cộng đồng; tổ tự quản an ninh trật tự và vệ sinh môi
trường; tổ an ninh nhân dân; tổ tự quản an toàn giao thông; mô hình liên gia tự quản)
phối hợp chặt chẽ trong thực hiện phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và
các phong trào khác.
2. Quốc phòng – Quân sự địa phương
Duy trì nghiêm công tác trực chỉ huy, trực sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an
ninh chính trị trên địa bàn.
Xét duyệt chính trị và kết nạp Dân quân mới năm 2020 (14 Dân quân); Hoàn
thành nghĩa vụ Dân quân: 14.
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Tham gia tập huấn cán bộ chính trị quân sự năm 2020 (04 người). Tham gia
huấn luyện lực lượng mới, dân quân binh chủng, tại chỗ và cơ động theo kế hoạch,
hoàn thành tốt chỉ tiêu huấn luyện do thị xã giao.
Đăng ký, quản lý tốt lực lượng dự bị động viên trên địa bàn (03 SQDB, 127
HSQ-BS).
Hoàn thành công tác giao quân năm 2020: 16/16 công dân, đạt 100% chỉ tiêu
trên giao.
Kiện toàn Hội đồng nghĩa vụ quân sự. Triển khai thực hiện quy trình công tác
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2021. Tổng thực lực tuổi sẵn sàng nhập ngũ:
214 công dân; đã sơ tuyển 67 công dân; đề nghị gọi khám tuyển nghĩa vụ quân sự
năm 2021 là 34 công dân, đạt kết quả sau khám 11 công dân.
Đăng ký nghĩa vụ quân sự lần đầu cho 40/40 công dân trong độ tuổi, đạt tỷ lệ
100%.
Thực hiện tốt chính sách hậu phương quân đội, đã tổ chức gặp mặt và tặng
quà cho công dân chuẩn bị lên đường nhập ngũ7; đón các thanh niên hoàn thành
nghĩa vụ quân sự trở về địa phương theo quy định.
3. Công tác Tư pháp
Đăng ký khai sinh 66 trường hợp (đúng hạn: 47; quá hạn 12, đăng ký lại: 07);
đăng ký khai tử 19 trường hợp (đúng hạn: 16, quá hạn: 03); đăng ký kết hôn: 15 đôi;
xác nhận tình trạng hôn nhân 57 trường hợp; Sao các giấy tờ hộ tịch: 97 trường hợp,
628 bản; Chứng thực sao y bản chính 506 trường hợp, 1.246 bản; chứng thực chữ
ký: 62 trường hợp; Chứng thực hợp đồng giao dịch: 05 trường hợp.
Phí, lệ phí thu được: 9.519.000 đồng.
4. Tiếp nhận, giải quyết đơn thư
Tiếp nhận trực tiếp tại UBND xã: 05 đơn (03 đơn kiến nghị, 01 đơn tranh
chấp, 01 đơn khiếu nại); đã giải quyết 04 đơn (đương sự rút đơn 02; 01 vụ giải quyết
thông qua giải thích, vận động; 01 vụ trả lời bằng văn bản); 01 đơn đang giải quyết.
Công tác hòa giải ở cơ sở: 02 vụ thuộc lĩnh vực đất đai, hòa giải không thành.
B. Đánh giá chung
1. Những mặt đạt được
Các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội cơ bản đạt so với kế hoạch giao. Tình
hình an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định. Hoàn thành công tác giao quân
năm 2020 đạt 100% chỉ tiêu trên giao.
Công tác chi ngân sách thực hiện kịp thời, đầy đủ. Các chế độ chính sách, an
sinh xã hội được thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng.

7

Tổng giá trị 9.000.000 đồng (từ các thôn và Ủy ban nhân dân xã).
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Công tác tuyên truyền, tổ chức các hoạt động văn nghệ, thể dục thể thao thực
hiện tốt.
Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của công dân được
quan tâm thực hiện.
Các tiêu chí xây dựng Nông thôn mới trên địa bàn được giữ vững.
Tình hình dịch bệnh trên đàn gia súc không xảy ra trên địa bàn.
Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phòng chống bệnh Covid-19
Hoàn thành công tác rà soát, cắm mốc quỹ đất công trên địa bàn.
Hoạt động của Hợp tác xã dần đi vào ổn định.
2. Hạn chế
Công tác thu ngân sách được triển khai ngay từ đầu năm nhưng hiệu quả
không cao, một số khoản thu đạt thấp: thuế thu nhập cá nhân, phạt an toàn giao
thong, thuế giá trị gia tăng, thu chuyển quyền sử dụng đất.
Tình hình thời tiết không được thuận lợi, nắng hạn kéo dài làm cho lượng
nước tích trữ của các công trình thủy lợi trên địa bàn không đáp ứng được nhu cầu
tưới, ảnh hưởng rất lớn đến sản xuất vụ Đông-Xuân trên địa bàn, diện tích gieo trồng
đạt chỉ tiêu theo kế hoạch (100%) nhưng năng suất, sản lượng cây trồng đạt thấp.
Kết quả thực hiện các tiêu chí nông thôn mới theo chuẩn nâng cao còn chậm,
thiếu nguồn lực thực hiện (tiêu chí số 6, 13, 17).
Hoạt động của các tổ hợp tác dùng nước trên địa bàn chưa hiệu quả. Việc giải
quyết vấn đề ô nhiễm môi trường trong chăn nuôi, thu gom rác thải sinh hoạt chưa
đạt kết quả.
3. Nguyên nhân hạn chế
Nguyên nhân khách quan: Tập trung công tác phòng chống dịch bệnh Covid19 trong những tháng đầu năm; phòng chống, ứng phó tình hình mưa bão trong
những tháng cuối năm nên một số nhiệm vụ chưa đảm bảo so với thời gian.
Do ảnh hưởng của dịch Covid-19, một số hộ kinh doanh, hoạt động vận tải
không hoạt động; công tác lập bộ quỹ đất công trên địa bàn còn chưa thực hiện kịp
thời; tỷ lệ giao dịch của người dân thấp làm ảnh hưởng không nhỏ đến công tác thu
ngân sách, phí, lệ phí trên địa bàn.
Nguyên nhân chủ quan: Công tác tham mưu của công chức chuyên môn còn
hạn chế, chưa tích cực, chủ động trong tham mưu giải quyết các vấn đề thuộc lĩnh
vực phụ trách.
Đội ngũ công chức còn thiếu, trình độ chuyên môn không phù hợp nên một
số nhiệm vụ chưa đảm bảo so với yêu cầu.
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Phần II
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI,
QUỐC PHÒNG – AN NINH NĂM 2021
I. Mục tiêu tổng quát
Sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho việc duy trì các tiêu chí nông thôn
mới, phấn đấu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.
Giải quyết các vấn đề đặt ra: môi trường trong chăn nuôi, công tác quản lý
công trình thủy lợi, phát triển kinh tế tập thể (Hợp tác xã kiểu mới), liên kết trong
sản xuất nông nghiệp để đảm bảo đầu ra cho sản phẩm, chương trình OCOP.
Giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Thực hiện tốt
các chính sách an sinh xã hội.
Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực hiệu quả hoạt
động của chính quyền; phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn
thể.
Triển khai thực hiện các nội dung chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.
II. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2021
TT

Chỉ tiêu

I
1
2
3
4
5
II
1
2
3
4
5
6
III

Các chỉ tiêu kinh tế
Tổng thu NSNN
Tổng thu NSNN trên địa bàn
Tổng chi NSNN
Tổng diện tích gieo trồng
Tổng sản lượng lương thực
Các chỉ tiêu xã hội
Dân số trung bình
Tỷ lệ tăng dân số
Số lao động được tạo việc làm mới trong năm
Số hộ nghèo
Tỷ lệ hộ nghèo (theo chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều)
Tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế
Quốc phòng an ninh
Giao quân đạt chỉ tiêu
IV
Xây dựng Nông thôn mới
Xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao
III. Nhiệm vụ và giải pháp thực hiện

Đơn vị

KH
năm 2021

Tỷ đồng
Tỷ đồng
Tỷ đồng
Ha
Tấn

4,812
1,361
4,812
1.355
838

Người
%
Lao động
Hộ
%
%

3.708
0,06
65
14
1,47
≥ 90

%

100

Đạt

Đạt
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1. Về lĩnh vực Kinh tế
Thực hiện hiệu quả nội dung tái cơ cấu ngành nông nghiệp, chuyển đổi cơ cấu
giống cây trồng có năng suất, chất lượng cao. Triển khai thực hiện các biện pháp,
giải pháp kiểm soát dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi.
Thường xuyên kiểm tra, tu sửa các công trình ao, bàu trên địa bàn để chủ động
nước tưới cho cây trồng. Tạo điều kiện thuận lợi để người dân tiếp cận các nguồn
vốn vay phát triển sản xuất.
Phấn đấu thu ngân sách trên địa bàn năm 2021 đảm bảo đạt chỉ tiêu được
UBND thị xã, HĐND xã giao. Sử dụng hiệu quả ngân sách, đảm bảo công tác chi
tiết kiệm, đúng quy định trên cơ sở chính sách, chế độ, định mức chi hiện hành. Thực
hiện nghiêm công tác công khai tài chính, ngân sách.
Hỗ trợ, tạo điểu kiện để Hợp tác xã nông nghiệp Xuân An hoạt động có hiệu
quả; tiếp cận các chính sách ưu đãi, hỗ trợ phát triển.
2. Về lĩnh vực Văn hóa – Xã hội
Giáo dục: Duy trì kết quả phổ cập tiểu học đúng độ tuổi, phổ cập THCS. Chú
trọng công tác xã hội hoá giáo dục; chỉ đạo bộ phận chuyên môn phối hợp với nhà
trường trong công tác đảm bảo an ninh học đường, phòng chống bạo lực, ngăn chặn
tệ nạn xã hội xâm nhập học đường. Rà soát, đánh giá hiện trạng cơ sở vật chất của
các trường học trên địa bàn theo tiêu chuẩn trường đạt chuẩn quốc gia để kịp thời hỗ
trợ, đề xuất hỗ trợ để đảm bảo tỷ lệ trường chuẩn quốc gia năm 2021. Tập trung công
tác tuyên truyền, vận động, khắc phục tình trạng học sinh bỏ học giữa chừng.
Đảm bảo an sinh xã hội và các lĩnh vực khác: thực hiện đầy đủ, kịp thời các
chính sách an sinh xã hội. Rà soát, đăng ký đào tạo nghề cho lao động nông thôn sát
với nhu cầu của người dân địa phương. Rà soát, xác định nguyên nhân nghèo và đề
ra giải pháp cụ thể đối với từng đối tượng hộ nghèo để tập trung nguồn lực hỗ trợ hộ
thoát nghèo. Triển khai thực hiện công tác phòng chống tệ nạn xã hội, bạo lực gia
đình, bạo lực học đường.
Y tế, dân số: Thực hiện tốt chương trình y tế quốc gia và tổ chức khám chữa
bệnh ban đầu cho nhân dân. Chủ động trong công tác phòng, chống dịch bệnh, không
để dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền, vận động Nhân dân tham
gia Bảo hiểm y tế, phấn đấu đạt từ 90% dân số trở lên tham gia Bảo hiểm y tế.
Văn hóa - thông tin, thể dục - thể thao: Tăng cường công tác tuyên truyền phổ
biến đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật Nhà nước đến mọi tầng
lớp nhân dân bằng nhiều hình thức sinh động, hiệu quả. Nâng cao chất lượng hoạt
động của Đài truyền thanh xã để người dân trên địa bàn thường xuyên được tiếp cận
chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước và nhiệm vụ chính trị của địa phương.
Tổ chức tốt các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao gắn với phong trào
“Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân rèn luyện
thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Giữ gìn, bảo vệ khu di tích khảo cổ Rộc Tưng

11
trên địa bàn. Xây dựng, triển khai Đề án phát triển du lịch trên địa bàn theo Nghị
quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.
3. Về lĩnh vực Nội chính
Thường xuyên giáo dục chính trị tư tưởng cho lực lượng dân quân; đảm bảo
tỷ lệ luân phiên lực lượng và chỉ tiêu xây dựng lực lượng dân quân năm 2021. Thực
hiện tốt nhiệm vụ tập huấn cán bộ và công tác huấn luyện lực lượng dân quân theo
kế hoạch, đạt 100% chỉ tiêu; phấn đấu đơn vị huấn luyện đạt khá, 100% lực lượng
dân quân tham gia huấn luyện đạt khá trở lên.
Thực hiện tốt công tác đăng ký, quản lý quân nhân dự bị và phương tiện kỹ
thuật luôn đảm bảo duy trì sinh hoạt lực lượng dự bị động viên đúng theo pháp lệnh.
Tập trung chỉ đạo, thực hiện quyết liệt và chặt chẽ trong công tác đăng ký,
quản lý độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ, thường xuyên kiểm tra quy trình tuyển chọn gọi
công dân nhập ngũ năm 2021, giao quân đạt chỉ tiêu trên giao.
Chỉ đạo duy trì nghiêm chế độ bảo quản vũ khí thiết bị.
Thực hiện tốt công tác giáo dục, giúp đỡ người phạm tội tái hòa nhập với cộng
đồng. Hạn chế tai nạn giao thông và các tệ nạn xã hội, góp phần giữ vững an ninh
chính trị- trật tự an toàn trên địa bàn.
Tăng cường công tác phòng chống cháy nổ, công tác bảo vệ bí mật nhà nước.
Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư, khiếu nại tố cáo của Nhân
dân, không để tình trạng đơn thư khiếu nại kéo dài, vượt cấp xảy ra trên địa bàn.
Chuẩn bị các nội dung phục vụ công tác bầu cử Quốc hội và Hội đồng nhân
dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.
4. Cải cách hành chính
Tiếp tục thực hiện các nội dung về công tác cải cách hành chính theo Nghị
quyết, Chương trình của Chính phủ, Quyết định của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai,
Ủy ban nhân dân thị xã An Khê về công tác cải cách hành chính.
Khắc phục các tồn tại, hạn chế trong công tác cải cách hành chính; góp phần
nâng cao thứ bậc chỉ số cải cách hành chính của thị xã An Khê.
5. Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới
Xây dựng, triển khai thực hiện Đề án xây dựng Nông thôn mới, giai đoạn
2021-2025. Trong đó, rà soát, đánh giá từng tiêu chí và giải pháp nâng cao các tiêu
chí Nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng cao theo
Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ V, nhiệm kỳ 2020-2025.
Triển khai thực hiện Đề án huy động đóng góp xây dựng Nông thôn mới trên
địa bàn xã Xuân An đã được Hội đồng nhân dân xã thông qua; sử dụng hiệu quả các
nguồn lực để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới
trong năm 2021.
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Tiếp tục thực hiện công tác tuyên truyền, vận động người dân tham gia thực
hiện xây dựng Nông thôn mới.
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2020 và kế
hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021 của Ủy ban nhân
dân xã Xuân An./.
Nơi nhận:
- UBND thị xã;
- TT.Đảng ủy - TT.HĐND;
- Các đại biểu HĐND xã;
- Thành viên UBND;
- UBMT và các đoàn thể;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

