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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4
và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2022

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2022
I. Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
1. Lĩnh vực kinh tế
1.1. Sản xuất nông nghiệp
a. Trồng trọt
KH giao
(ha)

Thực hiện
(ha)

%
so kế hoạch

Tổng diện tích gieo trồng:

946

957

101,16

Cây lương thực có hạt:

51

48

94,12

- Lúa 2 vụ

37

37

100

- Ngô

14

11

78,57

Cây tinh bột có củ:

320

405

126,56

- Mỳ

320

405

126,56

Cây thực phẩm:

114

93

81,58

- Đậu các loại

9

6

66,67

- Rau các loại

105

87

82,86

Cây CNNN:

290

300

103,45

- Mía tổng số

285

296

103,86

Trong đó: Mía trồng mới

59

70

118,64

- Lạc

5

4

80

V

Cây hàng năm khác

81

70

86,42

VI

Cây ăn quả, cây dược liệu

90

41

46,67

CHỈ TIÊU
(Vụ Đông-Xuân)

TT

I

II
III

IV

TIẾN ĐỘ THU HOẠCH CÂY TRỒNG
TT

LOẠI CÂY

DT. THỰC HIỆN

DT. THU HOẠCH

1
2

Cây mía
Cây mỳ

285
620

261
620

% so DT
Thực hiện
94,58
100
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Lập danh sách đăng ký hộ tham gia trồng thử nghiệm giống sắn mới HN3,
1

HN5 .
b. Chăn nuôi -Thú y
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn ổn định.
Hoàn thành công tác điều tra tổng đàn gia súc, gia cầm thời điểm 01/4: Tổng
đàn gia súc: 3.118 con, đạt 109% so kế hoạch, tăng 8,75% so với cùng kỳ. Trong
đó: đàn trâu 32 con (80% so kế hoạch, giảm 11,1% so cùng kỳ); đàn bò 1.410 con
(97,2% so kế hoạch, tăng 14,72% so cùng kỳ); đàn heo 1.676 con (122,3% so kế
hoạch, tăng 4,6% so cùng kỳ). Gia cầm 7.050 con, giảm 15% so cùng kỳ.
1.2. Đầu tư - Xây dựng
Tiếp nhận hồ sơ: 08 hồ sơ đăng ký gia hạn sử dụng đất; 01 hồ sơ đăng ký
cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; 02 hồ sơ đăng ký cấp lại.
Giám sát thi công công trình hoa viên An Xuân 2.
Kiểm tra các trường hợp xây dựng nhà ở riêng lẻ trên địa bàn: 03 trường hợp
(đã nộp thuế xây dựng).
1.3. Tài chính
Chi ngân sách: 1.013 triệu đồng/3.742 triệu đồng (27,07% dự toán).
Thu ngân sách (phân cấp): 180,120 triệu /388 triệu (46,42% KH)
2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
2.1. Công tác giáo dục và đào tạo
Các trường đã tổ chức dạy và học trực tiếp (từ ngày 04/4), công tác phòng
chống dịch trong trường học được thực hiện đúng quy định.
Các trường đã hoàn thành nội dung tổ chức thi giữa học kỳ cho học sinh,
đảm bảo thời gian quy định.
2.2. Công tác Y tế - Dân số
Số lượt người tham gia khám chữa bệnh: 223
Số trẻ tiêm chủng đủ liều: 05.
Rà soát, lập danh sách trẻ có độ tuổi từ 05 đến dưới 12 tuổi để chuẩn bị cho
công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19.
2.3. Công tác phòng chống dịch Covid-19
Tiếp tục thông tin, tuyên truyền về nội dung phòng chống dịch Covid-19
trên hệ thống đài truyền thanh, mạng xã hội.
Thực hiện khai báo y tế tại trạm 237 người (cộng dồn: 1.400 người); cách ly
tại nhà 202 người (cộng dồn: 978 người); hoàn thành cách ly: cộng dồn 934 người;
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17 hộ tham gia, tổng diện tích đăng ký 17,2 ha.

3
giám sát y tế: 03 người (cộng dồn 413 người); cộng dồn 272 trường hợp F1; Ghi
nhận 210 trường hợp F0 (hoàn thành cách ly tại nhà 189 trường hợp).
2.4. 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 kỷ niệm ngày giải phóng An Khê, ngày giải phóng tỉnh Gia
Lai.
Đăng ký các môn thể thao tham gia Đại hội Thể dục thể thao thị xã An Khê
lần thứ IX.
2.5. Lao động -Thương binh và Xã hội
Hướng dẫn làm 03 hồ sơ mai táng phí cho đối tượng bảo trợ xã hội; 02 hồ
sơ hộ gia đình chăm sóc người khuyết tật đặc biệt nặng gửi cấp trên theo quy định.
Lập danh sách thân nhân hưởng chế độ thờ cúng liệt sĩ2.
Xây dựng kế hoạch thực hiện Chương trình phòng ngừa, giảm thiểu trẻ em
lao động trái quy định của pháp luật giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm
2030; kế hoạch thực hiện Chương trình hành động quốc gia trẻ em giai đoạn 20222030.
3. Lĩnh vực nội chính
3.1. Công tác an ninh chính trị
Tình hình an ninh chính trị trên địa bàn ổn định.
Phối hợp với các đội nghiệp vụ Công an thị xã An Khê bắt, xử lý vụ khai
thác, vận chuyển khoáng sản trái phép tại suối Nước Pon (thuộc thôn An Thạch).
Vụ việc hiện đang được Công an thị xã tiếp nhận, xử lý theo quy định.
Phối hợp với tổ tự quản an toàn giao thông làm trật tự an toàn giao thông (07
buổi) trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã, nhắc nhở 06trường hợp vi phạm, xử
phạt 06 trường hợp vi phạm hành chính tổng số tiền 3.550.000 đồng.
Tổ chức tuần tra kiểm soát 15 đêm, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn.
Kiểm tra tạm trú 10 hộ với 36 nhân khẩu, phát hiện 01 trường hợp vi phạm,
xử phạt với số tiền 750.000 đồng.
Gọi hỏi 10 lượt đối tượng quản lý theo nghiệp vụ, 02 đối tượng quản lý theo
pháp luật.
3.2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương
Duy trì nghiêm chế độ trực chỉ huy, tuần tra cảnh giác, bảo đảm công tác
phối hợp giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội trên địa bàn xã.
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13 trường hợp.
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Triệu tập lực lượng Dân quân cơ động tham gia huấn luyện.
Tổ chức đăng ký độ tuổi 17 (sinh năm 2005), có 31/35 công dân đã tham
gia.
Hoàn thiện các nội dung phục vụ công tác Thanh tra việc thực hiện Nghị
định 168/2018/NĐ-CP ngày 28/12/2018 trên địa bàn thị xã An Khê.
3.3. Công tác Tư pháp
Đăng ký khai sinh 03 trường hợp (đúng hạn: 02; quá hạn: 01); đăng ký khai
tử 02 trường hợp (đúng hạn: 02); đăng ký kết hôn 04 trường hợp; xác nhận tình
trạng hôn nhân 04 trường hợp; Bản sao trích lục hộ tịch: 14 trường hợp, 70 bản.
Chứng thực sao y bản chính 55 trường hợp, 99 bản; chứng thực chữ ký: 10 trường
hợp; chứng thực hợp đồng giao dịch: 01 trường hợp.
Tổng lệ phí thu được 1.061.000 đồng.
B. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5 NĂM 2022
I. Về lĩnh vực kinh tế
1. Theo dõi, đôn đốc nhân dân tập trung thu hoạch vụ Đông-Xuân, chuẩn bị
điều kiện gieo trồng vụ Mùa.
2. Kiểm tra, nhắc nhở các trường hợp xây dựng nhà ở trên địa bàn thực hiện
thông báo khởi công và nộp thuế xây dựng.
3. Kiểm tra vệ sinh môi trường trên địa bàn.
4. Rà soát quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch.
5. Thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách trên địa bàn để đảm bảo tiến độ, kế
hoạch. Sử dụng hiệu quả ngân sách, thực hiện chi đảm bảo theo quy định.
II. Về lĩnh vực Văn hóa -Xã hội
1. Tiếp tục nội dung tuyên truyền công tác phòng chống Covid-19. Tuyên
truyền kỷ niệm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nước
30/4/1975-30/4/2022, ngày Quốc tế Lao động 01/5.
2. Tham gia thi đấu các môn tại Đại hội Thể dục thể thao thị xã lần thứ IX.
3. Thực hiện tốt công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 theo kế hoạch. Giám
sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên địa bàn.
4. Rà soát danh sách người dân tham gia Bảo hiểm y tế năm 2022.
III. Về lĩnh vực Nội chính
1. Chỉ đạo ban công an, Ban chỉ huy Quân sự đảm bảo công tác giữ vững an
ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn trong dịp nghỉ lễ.
2. Rà soát danh sách độ tuổi sẵn sàng nhập ngũ năm 2023.
3. Tổ chức làm trật tự giao thông trên địa bàn theo kế hoạch.
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4. Tổ chức thực hiện làm cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, căn cước công
dân theo kế hoạch của Bộ công an và Công an tỉnh.
5. Gọi hỏi, cảm hóa các đối tượng theo quy định.
6. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh
của công dân.
7. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục thực hiện các nội dung
liên quan đến công tác cải cách hành chính trong năm 2022.
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 4, triển khai
nhiệm vụ tháng 5 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Xuân An./.
Nơi nhận:
- UBND thị xã;
- Đảng ủy;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Thành viên UBND xã;
- Lưu: VT.
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