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BÁO CÁO
Thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm 2021
và phƣơng hƣớng nhiệm vụ trọng tâm công tác 3 tháng cuối năm 2021
Kính gửi: Phòng Tài chính kế hoạch - thị xã An Khê.
A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 9 THÁNG NĂM
2021
I. Lĩnh vực kinh tế.
1. Sản xuất nông nghiệp:
- Vụ Đông xuân năm 2020-2021 thời tiết thuận lợi, cây trồng phát triển ổn định,
tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện các giải pháp phòng, chống sâu bệnh trên
cây trồng, đặc biệt là bệnh khảm lá mỳ.
- Tổng diện tích gieo trồng đã thực hiện được vụ Đông xuân năm 2020-2021
với diện tích là 385ha/380 ha, đạt 101,58%. Trong đó cây lương thực có hạt 74
ha/74ha đạt 100%; cây tinh bột 95 ha/100ha đạt 95%, cây thực phẩm 79 ha/79 ha đạt
100,0%; cây công nghiệp ngắn ngày 70ha/72ha đạt 97,22%; cây trồng hàng năm khác
(ớt, hoa, cây cảnh, cỏ chăn nuôi 42ha/30 ha đạt 140%; cây ăn quả, cây dược liệu
25ha/25 ha đạt 100%.
- Tổng diện tích gieo trồng vụ mùa với diện tích là 351ha/380 ha, đạt 92,37%,
trong đó cây lương thực có hạt 74 ha/113ha đạt 65,49%; cây tinh bột 100 ha/100ha đạt
100%, cây thực phẩm 80 ha/75 ha đạt 106,67%; cây công nghiệp ngắn ngày
32ha/32ha đạt 100 %; cây trồng hàng năm khác (ớt, hoa, cây cảnh, cỏ chăn nuôi
60ha/55 ha đạt 109,09%; cây ăn quả, cây dược liệu 5 ha/5 ha đạt 100%.
2. Công tác thủy lợi:
Nhìn chung các công trình ao, bàu trên địa bàn phường năng lực tưới với diện
tích nhỏ. Trong thời gian dài nắng hạn kéo dài mực nước các ao, bàu còn rất thấp
không đủ nước tưới cho vụ Mùa, tuy nhiên hiện đã có mưa trở lại, UBND đã chỉ đạo,
thực hiện quản lý các công trình ao, bàu nhằm thực hiện tốt công tác tích trữ nước
phục vụ cho sản xuất nông nghiệp. UBND đã hợp đồng cho hộ dân thuê bàu, ao và
thuê mặt nước tưới hoa màu với tổng số tiền là: 17.500.000đ, còn lại 17 công trình ao,
bàu ở các Tổ giao lại cho tổ dân phố quản lý, huy động nhân dân tự bỏ kinh phí đầu tư
nạo vét lòng ao, bàu.
3. Chăn nuôi - Thú y:
- UBND phường chỉ đạo cán bộ thú y luôn nắm bắt tình hình diễn biến đàn gia
súc, gia cầm trên toàn địa bàn và có biện pháp hướng dẫn nhân dân vệ sinh chuồng
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trại, hướng dẫn một số phương pháp chăn nuôi nhằm phòng chống dịch. Tính đến
ngày 31/8/2021 đàn trâu có 24 con, đàn bò có 1147 con, đàn heo 2580 con.
- Thực hiện theo các văn bản hướng dẫn của cơ quan chức năng về việc thực
hiện các biện pháp phòng bệnh viêm da, nổi cục trên địa bàn, UBND đã ban hành các
văn bản để chỉ đạo thực hiện các giải pháp để phòng, chống bệnh viêm da nổi cục trên
trâu bò1. Tổng số trâu, bò bị bệnh viêm da, nổi cục là 786 con, khỏi hoàn toàn 684
con, chết 13 con.
4. Trật tự xây dựng
Đoàn kiểm tra thường xuyên kiểm tra trật tự xây dựng nhà và đất đai trên địa
bàn phường. Trong 9 tháng đầu năm đã tiến hành kiểm tra 11 trường hợp (trong đó 06
trường hợp có giấy phép xây dựng, sửa chửa nhà: 04 trường hợp; 01 trường hợp đang
làm giấy phép xây dựng tổ 01). Qua kiểm tra, không có trường hợp nào vi phạm đất
đai, xây dựng nhà. Nhìn chung Nhân dân ý thức tốt và chấp hành luật đất đai và luật
xây dựng nhà ở.
5. Công tác địa chính, môi trƣờng:
- Trong 9 tháng đầu năm 2021 đã chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện tốt
theo đúng chức năng nhiệm vụ được giao về công tác địa chính. Tổng số hồ sơ tiếp
nhận trong 9 tháng là 115 hồ sơ2.
6. Công tác Tài chính-thuế:
Tăng cường công tác thu ngay từ đầu năm để đảm bảo đạt kế hoạch cấp trên
giao và thực hiện chi, tiết kiệm chi theo quy định, cụ thể như sau:
- Tổng thu ngân sách trên địa bàn phường 9 tháng đầu năm: 331.884.403
/485.000.000 đồng đạt 68,43% so với dự toán. Trong đó:
+ Đội thuế phường, UBND phường thu : 252.802.356/330.000.000 đạt 76,61 %
+ Thu tại chi cục thuế: 79.082.047/155.000.000 đạt 51,02 %
- Tổng thu ngân sách phường 9 tháng đầu năm 2.785.806.010 / 3.782.000.000
đồng đạt 73,66% so với dự toán giao. Trong đó:
+ Thu ngân sách phường hưởng theo phân cấp: 83.511.010/162.000.000 đạt
51,55%.
+ Thu trợ cấp ngân sách cấp trên: 2.702.295.000/3.620.000.000 đạt 74,65%

1

Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 của UBND phường An Phước về việc thành lập Ban Chỉ đạo phòng,
chống dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò phường An Phước; Quyết định số 44/QĐ-UBND ngày 12/7/2021 về
việc thành lập Hội đồng kiểm tra mức độ thiệt hại do bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò gây ra trên địa bàn phường
An Phước; công văn số 44/UBND, ngày 07/6/2021 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống
bệnh viêm da nổi cục trên trâu, bò.
2
Trong đó: Gia hạn QSDĐ 87 hồ sơ; Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu: 05 hồ sơ; đăng ký biến động
đất: 06 hồ sơ: Cấp đổi GCNQSDĐ bổ sung tài sản nhà ở: 05 hồ sơ; giảm diện tích đất, đổi tên đường, đổi địa chỉ
thửa đất, đổi CMND, đổi vị trí đất ở: 06 hồ sơ; Đơn thuê đất nông nghiệp trả tiền hàng năm: 04 hồ sơ; Đơn thuê đất
nông nghiệp trả tiền một lần cho cả thời gian thuê: 02 hồ sơ.
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- Tổng chi ngân sách 2.750.000.000/3.782.000.000 đồng đạt 72,71% so với dự
toán giao.
7. Thƣơng mại, dịch vụ và sản xuất tiểu thủ công nghiệp:
Thương mại, dịch vụ: Khuyến khích các cửa hàng buôn bán nhỏ lẻ hoạt động và
phát triển nhằm trao đổi, cung cấp các mặt hàng thiết yếu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng
cho nhân dân trên địa bàn đặc biệt là trong dịp tết nguyên đán. Giá cả các mặt hàng
nhân dịp tết ổn định, riêng giá gạo tăng hơn so với cùng kỳ năm 2020. Trong thời gian
từ tháng 4 đến nay do ảnh hưởng của dịch Covid - 19, một số cơ sở dịch vụ chưa cần
thiết đã tạm đóng cửa đảm bảo cho công tác phòng chống dịch Covid - 19.
Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid – 19 trong hoạt
động thương mại, dịch vụ trên địa bàn. Trong thời gian qua, hàng hóa đảm bảo nhu
cầu tiêu dùng của nhân dân, không có hiện tượng khan hiếm hàng hóa. Giá cả hàng
hóa một số mặt hàng ổn định, riêng giá xăng dầu tăng. Sức mua của nhân dân bình
thường, không có hiện tượng mua dự trữ lương thực, thực phẩm. UBND phường đã
xây dựng phương án số 02/PA-UBND, ngày 09/7/2021 về cung ứng hàng hóa thiết
yếu, nhu yếu phẩm, lương thực, thực phẩm nhằm kịp thời ứng phó khi dịch Covid-19
xảy ra.
II. Lĩnh vực văn hóa xã hội
1. Giáo dục – Đào tạo
Công tác giảng dạy năm học 2020-2021 đảm bảo các quy định về phòng, chống
dịch covid-19 và thời gian tổng kết năm học 2020-2021 sớm hơn thời gian dự kiến do
ảnh hưởng của dịch Covid – 19. Trong thời gian nghỉ hè, các trường phân công giáo
viên trực đầy đủ, đảm bảo công tác bảo vệ tài sản của trường học.
Để chuẩn bị tốt cho công tác năm học mới, UBND phường đã thành lập Ban
Chỉ đạo huy động học sinh đến trường năm học 2021-2022 trên địa bàn phường An
Phước để thực hiện nhiệm vụ huy động trẻ đúng độ tuổi đến trường đạt tỷ lệ cao. Hiện
sỉ số học sinh các cấp năm học 2021-2022 là 696 học sinh. Các trường đã nghiêm túc
thực hiện các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng, chống dịch năm học
2021-2022. Công tác khuyến học khuyến tài được quan tâm chú trọng đúng mức, triển
khai kịp thời có hiệu quả, nhằm động viên các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn, học
sinh nghèo vượt khó phấn đấu tham gia học tập đầy đủ.
2. Công tác văn hóa thông - tin thể, thể dục - thể thao
- Tuyên truyền các chính sách, chủ trương, đường lối của Đảng và pháp luật của
Nhà nước, các nghị quyết của HĐND, nghị quyết của Đảng ủy kịp thời đến với Nhân
dân trên địa bàn phường, tuyên truyền chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn
quốc lần thứ XIII của Đảng.
- Thông báo treo cờ, treo băng rôn chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần
thứ XIII của Đảng; Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 và các ngày lễ lớn của đất

4

nước 3. Xây dựng kế hoạch tuyên truyền trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội
khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
- Tổ chức khai mạc Đại hội TDTT phường lần thứ IV năm 2021 và tổ chức các
môn thi đấu trong Đại hội TDTT phường gồm: Cờ tướng, cờ vua, việt dã, kéo co, đẩy
gậy và bóng chuyền. Kết quả Đại hội BTC Đại hội TDTT phường lần thứ IV năm
2021 đã trao 38 giải (trong đó 09 giải tập thể và 30 giải cá nhân), đã đạt thành tích cao
trong Đại hội. Giải nhất toàn đoàn thuộc về TDP1, giải nhì toàn đoàn TDP3 và giải 3
toàn đoàn thuộc về TDP2.
- Xây dựng Kế hoạch triển khai trong “Tháng hành động đảm bảo an toàn thực
phẩm” năm 2021.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên phường tuyên truyền lưu động trên địa bàn
phường về phòng, chống dịch covid-19 với tổng thời lượng 2.340 phút. Phối hợp với
các thành viên trong Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 tuyên truyền và cho
các cơ sở kinh doanh dịch vụ karaoke lưu động (7 cơ sở) và các cơ sở dịch vụ ăn uống
(11 cơ sở) và 01 Spa, thẩm mỹ ký cam kết.
- Phối hợp với Đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm phường, kiểm tra công tác
an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021 với 02 cơ sở kinh
doanh tạp hóa trên địa bàn ở tổ dân phố 02 và tổ dân phố 03.
- Thành lập Tổ ứng dụng công nghệ thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin phòng
Covid-19 phường và triển khai thực hiện lập danh sách đăng ký tiêm chủng vắc xin
phòng Covid-19 trên địa bàn phường đến nay đã hoàn thành.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh viêm da nổi
cục trên trâu, bò.
- Tiếp tục triển khai phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
trên địa bàn toàn phường.
3. Lao động, thƣơng binh và xã hội:
3.1. Công tác Bảo trợ xã hội.
- Chỉ đạo công chức chuyên môn theo dõi việc chi trả trợ cấp hàng tháng cho
các đối tượng người có công, đối tượng bảo trợ xã hội đúng theo quy định.
- Lập 15 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp BTXH hàng tháng cho các đối tượng.
(Trong đó 05 người khuyết tật, 07 người đủ 80 tuổi trở lên và 03 người chăm sóc
người khuyết tật đặc biệt nặng) theo quy định; 07 hồ sơ đề nghị hỗ trợ mai táng phí
cho đối tượng bảo trợ xã hội đã qua đời theo quy định.
- Lập danh sách đề nghị cấp thẻ bảo hiểm y tế và cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các
đối tượng người có công, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, hộ cận nghèo đúng thời gian quy
định.
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Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 – 03/02/2021); 46 năm ngày giải phóng
tỉnh Gia Lai (17/3/1975 – 17/3/2021) và giải phóng An Khê (23/3/1975 – 23/3/2021); 46 năm ngày giải phóng hoàn
toàn miền Nam thống nhất đất nước (30/ 4/1975 – 30/4/2021) và 135 năm ngày Quốc tế lao động 1/5)74 năm ngày
Thương binh - Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2021); chào mừng 76 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9.
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- Chỉ đạo công chức chuyển quà tặng của các cấp nhân dịp Tết Nguyên đán đến
các đối tượng chính sách, bảo trợ xã hội, hộ nghèo, cận nghèo, hộ khó khăn đầy đủ,
kịp thời với tổng số tiền là 76.150.000 đ4.
- Đảng ủy-HĐND-UBND và các đoàn thể chính trị phường tổ chức thăm hỏi
chuyển quà các cấp đến hộ gia đình chính sách trên địa bàn nhân dịp kỷ niệm ngày
thương binh liệt sỹ 27/7 với tổng số tiền 8.200.000 đ.
- Về chính sách hỗ trợ do đại dịch Covid - 19: Tổng số đối tượng được xét hỗ
trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19
theo Nghị quyết số 68/NQ-CP, quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số
441/QĐ-UBND của UBND tỉnh là 35 đối tượng với tổng số tiền đề nghị hỗ trợ là
52.500.000đ. Đã cấp tiền hỗ trợ đợt 01 cho 22 đối tượng người lao động không có
giao kết hợp đồng lao động bị mất việc làm do ảnh hưởng đại dịch Covid -19 (tổng số
tiền đã cấp hỗ trợ 33.000.000đ “Ba mươi ba triệu đồng y”)
3.2. Công tác Y tế - Dân số và kế hoạch hóa gia đình:
Thường xuyên trực khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân,
thực hiện đầy đủ các chương trình tiêm chuẩn mở rộng theo đúng quy định. 5 Tuyên
truyền, vận động nhân dân vệ sinh môi trường, diệt lăng quăng bọ gậy phòng chống
dịch bệnh sốt xuất huyết.
Trạm y tế đã tham mưu cho UBND phường ban hành các văn bản về công tác
phòng chống dịch Covid 19 6. Lập danh sách, khai báo y tế cập nhật thông tin những
người địa phương khác, từ vùng dịch trở về địa phương công dân. Số liệu đến ngày
31/8/2021, có 447 trường hợp khai báo y tế; cách ly tại nhà: 159 trường hợp; cách ly
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Chuyển quà tặng của Mặt trận thị xã, UBMTTQ phường, chùa đến hộ nghèo với tổng số tiền là 16.000.000;
Chuyển quà tặng của Mặt trận thị xã, UBMTTQ phường đến hộ nghèo với tổng số tiền là: 6.600.000; Chuyển quà
tặng của các tổ chức đoàn thể phường, Hội phụ nữ tỉnh, Quỹ bảo trợ trẻ em tỉnh, ngân hàng BIDV đến hộ khó khăn
với tổng số tiền là 17.350.000; Chuyển quà tặng của Tỉnh, chủ tịch nước, thị xã đến đối tượng BTXH với tổng số
tiền là 23.700.000; chuyển quà tặng của các cấp đến người có công với tổng số tiền là: 12.500.000
5 Tổng số lượt khám chữa bệnh BHYT: 693 trường hợp (Trong đó khám BHYT: 483, khám y học cổ truyền: 210
trường hợp). Tổng số lượt khám thai:62. Tổng số lượt khám phụ khoa; 140. Số ca sinh: 16: Tổng số trẻ dưới 1 tuổi
tiêm đủ liều: 20.
6 -Quyết định số: 60/QĐ-UBND, ngày 31 tháng 8 năm 2021 của UBND phường về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo
phường An Phước về phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 gây ra.
-Quyết định số: 64/QĐ-UBND, ngày 10 tháng 9 năm 2021 của UBND phường về việc thành lập Ban Chỉ huy
phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 phường An Phước.
- Quyết định số 144/QĐ-BCĐ, ngày 01/9/2021 của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch Covid – 19 phường An Phước về
ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid – 19 phường An Phước
- Thông báo số 03/TB-UBND, ngày 30/01/2021 của UBND phường về việc triển khai công tác phòng, chống dịch
Covid-19 trên địa bàn phường.
- Công văn số 06/UBND, ngày 01/02/2021 của UBND phường về việc thực hiện nhiệm vụ phòng chống Covid -19.
- Quyết định số 12/QĐ-UBND, ngày 16/02/2021 của Chủ tịch UBND phường về việc thành lập các tổ Covid-19
cộng đồng.
- Quyết định số 50/QĐ-UBND, ngày 23/7/2021 về thành lập đoàn kiểm tra, xử lý vi phạm trong công tác phòng,
chống dịch trên địa bàn.
- Quyết định số: 52/QĐ-UBND, ngày 04/8/2021 về việc thành lập Tổ kiểm tra đánh giá nhà ở đủ điều kiện cơ sở vật
chất, trang thiết bị đảm bảo cách ly y tế tại nhà, nơi lưu trú trên địa bàn phường An Phước.
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tập trung: 04; giám sát y tế: 298 trường hợp, hoàn thành cách ly tại nhà: 139 trường
hợp.
Đoàn kiểm tra xử lý vi phạm trong công tác phòng, chống dịch Covid - 19
phường đã tiến hành kiểm tra và nhắc nhở công dân chấp hành các biện pháp áp dụng
cách ly tại nhà trên 03 Tổ dân phố.
III. Lĩnh Vực Nội chính
1. Tình hình trật tự an toàn xã hội
- Chỉ đạo lực lượng Công an, Ban bảo vệ dân phố tổ chức triển khai thực hiện
nghiêm túc kế hoạch cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; đảm bảo an ninh trật tự đại
hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, tết nguyên đán Tân Sửu năm. Kế hoạch đảm bảo
ANTT trước, trong, sau bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 20212026.
- Về tình hình an ninh trật tự, trong 9 tháng đầu năm, trên địa bàn xảy ra 06 vụ
. Trong đó, công an phường lập hồ sơ chuyển công an thị xã giải quyết 03 vụ, công
an phường xử lý 02 vụ và 01 vụ tham mưu chủ tịch UBND thị xã ra quyết định xử
phạt vi phạm hành chính 01 đối tượng về hành vi: “Mua bán trái phép pháo” với số
tiền 7.500.000 đ. Tịch thu 03 hộp pháo, tổng trọng lượng 5,1 kg.
7

Về công tác xử lý vi phạm hành chính lĩnh vực an ninh trật tự, trật tự an toàn
giao thông, lĩnh vực y tế do UBND phường và Công an phường ra quyết định xử phạt
với tổng số tiền là 9.700.000 đ 8.
- Trạm y tế phường, Công an, Ban chỉ huy quân sự phường, các tổ dân phố đã
phối hợp với MTTQ, các đoàn thể thường xuyên nắm tình hình, rà soát công dân từ
các địa phương có dịch Covid – 19 trên địa bàn cư trú và tiếp nhận các trường hợp
khai báo y tế từ các tỉnh thành khác về, tuyên truyền, nhắc nhở cán bộ và nhân dân
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch.
- Quản lý tốt các loại đối tượng trên địa bàn, tiến hành gọi hỏi răn đe, cảm hóa,
giáo dục 46 lượt đối tượng.
- Xây dựng kế hoạch kiểm tra phòng cháy chữa cháy đối với khu dân cư, hộ gia
đình, nhà ở, sản xuất kinh doanh.
- Các tôn giáo vẫn hoạt động bình thường theo pháp luật không có biểu hiện gì.
2. Công tác quân sự địa phƣơng:
- Quán triệt, chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự phường chấp hành nghiêm chỉ thị,
mệnh lệnh của Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy quân sự thị xã về nhiệm vụ quốc phòng,
quân sự địa phương 9 tháng năm 2021. Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến
đấu, trực chỉ huy thường xuyên, phối hợp có hiệu quả giữa các lực lượng tăng cường
nắm và nhận định, đánh giá tình hình chủ động phòng ngừa, ngăn chặn, không để bị
7

01 vụ giết người, 01 vụ cưỡng đoạt tài sản, 01 vụ cố ý gây thương tích, 02 vụ đánh nhau, 01 vụ mua bán trái phép
pháo.
8
Công an phường xử phạt 04 đối tượng có hành vi đánh nhau: 3.500.000; 01 đối tượng không thực hiện quy định về
thông báo lưu trú: 200.000; 02 đối tượng vi phạm trật tự an toàn giao thông: 500.000 đ.
Chủ tịch UBND phường xử phạt cảnh cáo 01 đối tượng; phạt tiền 04 đối tượng với số tiền 3.500.000 đ vi phạm trật
tự an toàn giao thông; 01 trường hợp vi phạm hành chính lĩnh vực y tế: 2.000.000 đ
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động bất ngờ. Giữ vững an ninh chính trị- trật tự an toàn xã hội, nhất là trong các ngày
diễn ra sự kiện chính trị quan trọng và ngày lễ, tết, bầu cử đại biểu Quốc hội và hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.
- Thực hiện có hiệu quả Nghị định 03/2019/NĐ-CP ngày 05/09/2019 của Chính
phủ trong công tác phối hợp giữa Bộ Công An với Bộ Quốc Phòng và Nghị định
02/2020/NĐ-CP ngày 30/06/2020 của Chính phủ Quy định việc phối hợp của DQTV
với các lực lượng trong công tác phối hợp thực hiện nhiệm vụ bảo vệ quốc gia, trật tự
an toàn xã hội trong tình hình mới. phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an phường
tăng cường công tác tuần tra địa bàn trong các ngày cao điểm, đã tổ chức tuần tra được
18 đợt có 90 đ/c tham gia giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.
- Xây dựng lực lượng đảm bảo theo chỉ tiêu trên giao: Dân quân 59 đ/c đạt tỷ lệ
1,80% 9.
- Chủ động tham mưu thực hiện tốt quy trình công tác tuyển quân năm 2021,
các khâu rà soát, xét duyệt được thực hiện chặt chẽ, công tác điều khám và quản lý
công dân được thực hiện nghiêm túc, với kết quả giao quân 08/08 công dân, đạt 100%
chỉ tiêu trên giao.
- Tham mưu lãnh đạo Đảng ủy, UBND phường tổ chức đón 04 quân nhân xuất
ngũ trở về địa phương năm 2021; Hội đồng nghĩa vụ quân sự tổ chức gặp mặt gia
đình và công dân nhập ngũ năm 2021 với 14/14 công dân 10
- Tổ chức huấn luyện lực lượng dân quân kết nạp mới theo kế hoạch, hoàn
thành tốt chỉ tiêu huấn luyện do Uỷ ban nhân dân thị xã giao. Trong 9 tháng đầu năm
đã tổ chức huấn luyện cho 54/54 đ/c, đạt 100% chỉ tiêu huấn luyện. Có 100% đạt yêu
cầu; trong đó có 76% đạt khá giỏi, đơn vị huấn luyện đạt khá. Qua đó, nâng cao nhận
thức chính trị và trình độ kỹ chiến thuật cho cán bộ, chiến sỹ dân quân, tăng yếu tố
sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong
tình hình mới.
- Tổ chức rà soát lại toàn bộ danh sách độ tuổi 17 (sinh năm 2004) là 25 trường
hợp đạt 100 % .
- Ban CHQS phường và Công an phường phối hợp xây dựng kế hoạch đảm bảo
an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và phân công lực lượng trực gác tại mỗi Tổ
bầu cử, trực tại trụ sở UBND phường, đồng thời thành lập tổ cơ động tuần tra nắm bắt
tình hình kịp thời giải quyết các vấn đề vi phạm pháp luật xảy ra trên toàn địa bàn
phường trong dịp diễn ra cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Công tác Tƣ pháp:
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Đảng viên 17 đ/c, đạt tỷ lệ 28,81% so với lực lượng dân quân; Đoàn viên 37 đ/c đạt tỷ lệ 23,72% so với lực lượng
dân quân và được biên chế thành 01 Ban CHQS với 04 Đ/c, 01 trung đội DQ Cơ động với 28 đ/c, 01 tổ đội DQ
Công binh 03 đ/c, 01 tổ đội DQ Trinh sát 03 đ/c, 01 tổ đội DQ Hóa học 03 đ/c, 01 tổ đội Dân quân Y tế 03 đ/c, 01
Tổ DQ Thông tin 03 đ/c,01 khẩu đội cối 60mm 03 đ/c; 03Tổ DQ Tại chỗ với 09 đ/c; Lực lượng Dân quân nữ được
06 Đ/c, đạt 10,16% so với tổng số Dân quân.
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13 công dân tham gia nghĩa vụ quân sự, 01 công dân tham gia nghĩa vụ công an.
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Thực hiện theo quy định về công tác hộ tịch, chứng thực. Trong 9 tháng, cấp
giấy xác nhận tình trạng hôn nhân 24 trường hợp; đăng ký kết hôn: 09 trường hợp;
Đăng ký khai sinh 71 trường hợp; Đăng ký khai tử 17 trường hợp; Sao y bản chính
136 trường hợp; chứng thực chữ ký 01 trường hợp, chứng thức hợp đồng giao dịch 02
trường hợp.
Công tác tiếp nhận và giải quyết đơn thư: Trong 7 tháng đầu năm năm 2021, Ủy
ban nhân dân phường tiếp nhận 01 đơn tranh chấp đất của ông Đinh Văn Thái, UBND
phường đã tiến hành đo đạc xác minh để giải quyết.
Công tác hòa giải ở cơ sở: Hiện có 03 tổ hòa giải ở 03 Tổ dân phố với 15 hòa
giải viên đang hoạt động. Từ đầu năm đến nay đã hòa giải được 02 vụ (01 vụ hòa giải
thành, 01 vụ hòa giải không thành)
4. Công tác cải cách hành chính:
Công tác thực hiện, giải quyết các thủ tục hành chính tại UBND phường An
Phước hiện nay được giải quyết tập trung tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả theo cơ
chế Một cửa, 02 thủ tục gồm bảo hiểm y tế trẻ em dưới 06 tuổi và công tác hộ tịch
được giải quyết liên thông. Qua quá trình thực hiện đã góp phần nâng cao kỹ năng,
nghiệp vụ hành chính, cũng như tinh thần, thái độ phục vụ nhân dân của độ ngũ cán
bộ công chức trong công tác cải cách hành chính. Bên cạnh đó góp phần điều chỉnh
mối quan hệ giữa người dân với cơ quan hành chính nhà nước theo hướng thân thiện,
tích cực, từng bước nâng cao mức độ hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của
cơ quan hành chính nhà nước.
Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận một cửa thuộc thẩm quyền giải quyết của
UBND phương là 330 hồ sơ, đã giải quyết 330 hồ sơ thuộc các lĩnh vực11.
5. Chỉ đạo và phối hợp tổ chức thành công bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV
và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đảm bảo dân
chủ, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, đã lựa chọn được những người tiêu biểu về
đức, tài, xứng đáng đại diện cho ý chí, nguyện vọng và quyền làm chủ của Nhân dân
bầu vào Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Kết quả bầu cử
đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp về số lượng, cơ cấu, thành phần, trình độ của
người trúng cử đảm bảo. Số đại biểu được bầu ở cấp phường đủ 21 đại biểu. Đã tổ
chức họp xét và đề nghị chủ tịch UBND thị xã, tỉnh khen đối với các tập thể và các
nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa
XV và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026.
IV. Đánh giá chung
1. Những mặt đạt đƣợc
- Thời tiết diễn biến thuận lợi, nhân dân gieo trồng vụ Đông xuân đạt chỉ tiêu kế
hoạch đề ra. Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững; công
tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được chủ động giải quyết triệt để theo
đúng thẩm quyền đúng thời gian quy định.

11

Trong đó lĩnh vực đất đai: 115; hộ tịch: 52; chứng thực: 139; thi đua khen thưởng: 01; bảo trợ xã hội: 23
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- Đã chủ động kiểm tra giải quyết kịp thời các nhu cầu nguyện vọng chính đáng
của nhân dân; Chú trọng thực hiện hiệu quả các giải pháp thu các loại thuế, các khoản
quỹ trên địa bàn và khuyến khích nhân dân phát triển kinh tế làm giàu chính đáng để
nâng cao đời sống vật chất lẫn tinh thần ngày một nâng lên.
- Lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa, xã hội tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực,
nhất là chính sách hỗ trợ chăm lo đời sống cho gia đình chính sách, hộ nghèo và thực
hiện các chính sách an sinh xã hội trên địa bàn nhân dip tết Nguyên đán Tân Sửu năm
2021 và ngày 27/7; Phát huy được công tác phối hợp giữa chính quyền và Mặt trận
các ban ngành đoàn thể phường trong công tác giảm nghèo, giúp hộ nghèo trên địa
bàn ổn định cuộc sống. Chỉ đạo thực hiện đồng bộ các giải pháp về công tác phòng,
chống dịch Covid – 19.
2. Những hạn chế, khuyết điểm
- Kinh tế sản xuất của nhân dân còn lệ thuộc vào điều kiện thời tiết khí hậu,
chịu tác động trực tiếp của nền kinh tế thị trường, lệ thuộc vào giá cả các mặt hàng
nông sản, chưa chủ động trong sản xuất và trao đổi hàng hóa. Đặc biệt là do ảnh
hưởng của dịch bệnh Covid-19 bùng phát mạnh trong thời gian các mặt hàng nông sản
ngắn ngày bán với giá rất thấp, ảnh hưởng lớn đến thu nhập của nhân dân.
- Tình hình ô nhiễm môi trường từ sản xuất nông nghiệp, vứt rác bừa bãi của
một số hộ dân vẫn còn xảy ra trên toàn địa bàn.
- Công tác thu ngân sách chưa đạt tiến độ đề ra. Công tác vận động thu các
khoản quỹ trong nhân dân tỷ lệ đạt thấp do tình hình thu nhập của nhân dân gặp nhiều
khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid – 19.
B. PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM
2021.
I. Về lĩnh vực kinh tế
- UBND phường tuyên truyền rộng rãi, định hướng nhân dân chăm sóc vụ mùa
năm 2021 khi thời tiết đã có mưa trở lại. Triển khai thực hiện quyết liệt các biện pháp
phòng trừ bệnh khảm lá virus hại sắn trên địa bàn phường.
- Quản lý tốt các công trình bàu đập, đảm bảo tốt việc tích trữ nước phục vụ tốt
việc tưới tiêu cho nhân dân. Tiếp tục huy động nhân dân tự bỏ kinh phí đầu tư nạo vét
lòng ao, bàu.
- Rà soát hợp đồng đất 5% đã ký năm 2017 đến 2021 đã hết hạn, tiếp tục mời
các hộ dân thực hiện ký hợp đồng.
- Rà soát đất thủy điện bàn giao cho phường xác định chủ sử dụng hiện trạng và
đo đạc xuất trích lục thửa đất, hợp đồng cho thuê đất.
-Thực hiện kế hoạch rà soát kiểm tra việc xây dựng chuồng trại theo nghị quyết
127/2020/NQ-HĐND tỉnh ngày 09/07/2020 quy định về lĩnh vực trong chăn nuôi.
- Theo dõi diễn biến tình hình thời tiết khí hậu, tình hình tiêu thụ các mặt hàng
nông sản của thị trường và diễn biến của dịch Covid -19 để định hướng sản xuất,
chuyển đổi các loại cây trồng cho phù hợp với mức tiêu thụ của thị trường trong nước
trước tình hình dịch bệnh như hiện nay. Tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch
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bệnh trên cây trồng và vật nuôi; tăng cường công tác bảo vệ môi trường trong chăn
nuôi. Chỉ đạo cán bộ thú y phối hợp cùng các Tổ dân phố thực hiện điều tra tổng đàn
gia súc, gia cầm.
- Tăng cường công tác quản lý đất đai, môi trường, khai thác tài nguyên khoáng
sản để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; tăng cường công tác phát triển cây xanh
trên địa bàn.
- Triển khai kiểm tra trật tự xây dựng hàng tuần trên địa bàn nhằm phát hiện xử
lý kịp thời tránh tình trạng xây dựng không phép, xây dựng trên đất nông nghiệp, vi
phạm chỉ giới….
- Theo dõi chặt chẽ thông tin dự báo, cảnh báo các hiện tượng thời tiết cực đoan
và chủ động chỉ đạo nhân dân trên địa bàn triển khai các biện pháp ứng phó với giông
lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh tránh thiệt hại về người, giảm thiểu thiệt hại về tài sản
do các hiện tượng thời tiết cực đoan gây ra.
- Triển khai thu hợp đồng thuê đất 5% trên địa bàn phường để tăng phần thu
khác, vận động các hộ gia đình tham gia đóng thuế theo quy định, chỉ đạo công an
phường tăng cường công tác kiểm tra trật tự an toàn giao thông trên địa bàn phường.
- Chi ngân sách đảm bảo kinh phí chi lương và các hoạt động chi thường xuyên
của phường, đảm bảo tiết kiệm ngân sách.
II. Về lĩnh vực Văn hóa – Xã hội
- Tập trung tuyên truyền và tổ chức các hoạt động chào mừng: Tuyên truyền kỷ
niệm các ngày thành lập: Hội nông dân, Hội LHPN, Quân đội nhân dân Việt Nam;
tuyên truyền kỷ niệm 76 năm Ngày thành lập Đảng bộ tỉnh Gia Lai (10/12/1945 –
10/12/2021). Tiếp tục tuyên truyền nội dung Công văn số 76/UBND ngày 09/8/2021
của Ủy ban nhân dân phường An Phước về việc tuyên truyền phòng, chống dịch
Covid-19 .
- Tham gia Đại hội Thể dục thể thao thị xã An Khê lần thứ IX năm 2021.
- Phối hợp với UBMTTQVN phường tuyên truyền tổ chức các hoạt động Kỷ
niệm 91 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 18/11/2021)
- Chỉ đạo các trường triển khai công tác giảng dạy năm học mới 2021-2022 đảm
bảo theo văn bản chỉ đạo của cấp trên.
- Triển khai công tác bình xét gia đình văn hóa năm 2021.
- Ban Chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”
phường chỉ đạo 03 Ban vận động ở 03 tổ dân phố tổ chức tốt ngày hội đại đoàn kết
toàn dân tộc ở khu dân cư (18/11).
- Theo dõi việc chi trả đầy đủ chế độ cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo và
các đối tượng bảo trợ xã hội. Tiếp tục rà soát các đối tượng người lao động và người
sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid – 19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP,
Quyết định số 23/2021/QĐ-TTg, Quyết định số 441/QĐ-UBND của UBND tỉnh.
- Tổ chức họp xét hộ nghèo, cận nghèo năm 2022 theo quy định.
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III. Lĩnh vực nội chính
- Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành
chính; Xây dựng và củng cố bộ máy chính quyền ở cơ sở. Nâng cao trách nhiệm của
cán bộ, công chức trong khi thực thi nhiệm vụ.
- Chỉ đạo công an quân sự, ban bảo vệ Tổ dân phố xây dựng kế hoạch trực
trong các ngày lễ lớn, tuần tra trên địa bàn để nắm bắt tình hình nhằm đảm bảo tình
hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.
- Tổ chức bình xét, đánh giá và phân loại cán bộ công chức năm 2021 và tổ
chức bình xét thi đua khen thưởng trên các lĩnh vực công tác năm 2021. Triển khai
việc kê khai tài sản và công khai niêm yết việc kê khai tài sản của cán bộ, công chức
phường năm 2021.
- Tổ chức tổng kết công tác thực hiện nhiệm vụ tại các Tổ dân phố và UBND
phường năm 2021 và đề ra phương hướng nhiệm vụ năm 2022.
- Tiếp tục thực hiện chương trình cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành
chính; Nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức trong khi thực thi nhiệm vụ.
- Thường xuyên triển khai công tác phòng chống tham nhũng, thực hành tiết
kiệm, chống lãng phí; phát huy vai trò giám sát của cộng đồng, của Thường trực Ủy
ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Hội, Đoàn thể trong hoạt động của UBND và
của cán bộ, công chức. Thực hiện công khai, minh bạch trong mua sắm tài sản công,
trong xây dựng cơ bản và quản lý đầu tư, sử dụng ngân sách, sử dụng các nguồn quỹ
huy động của nhân dân...
- Tiếp tục tổ chức huấn luyện dân quân binh chủng. Đồng thời làm tốt công tác
tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo hướng dẫn cấp trên.
- Tập trung trong công tác phối hợp với các ban ngành đoàn thể địa phương
trong công tác thực hiện nhiệm vụ công tác chung của địa phương.
Trên đây là một số nhiệm vụ đã đạt được 9 tháng đầu năm và phương hướng
nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của UBND phường An Phước ./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Lưu: VT.
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