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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2022
và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022
Kính gửi:
- UBND thị xã An Khê;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch.
Phần I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 4/2022
I. LĨNH VỰC KINH TẾ:
1. Nông, lâm nghiệp
1.1. Cây hàng năm
Gieo trồng vụ đông xuân: 237/267 ha, đạt 88,76% kế hoạch1. Kết quả thu hoạch
vụ Đông xuân: Nhân dân đang thu hoạch cây lúa khoảng 40%, năng suất trung bình ước
đạt 06 tấn/ha.
1.2. Chăn nuôi
Tổng đàn: Đàn trâu 20 con, đàn bò 1.684, đàn heo 3.210 con, đàn gia cầm 2.400
con.
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn ổn định. Hướng dẫn cho Nhân dân các biện pháp
phòng, chống dịch bệnh trong chăn nuôi, bệnh viêm da nổi cục xuất hiện trên đàn bò và
đã được điều trị khỏi bệnh.
Triển khai tháng vệ sinh, khử trùng tiêu độc đợt 1, cấp phát 48 lít Benkocid với
diện tích phun 76.800 m2
2. Công tác tài nguyên và môi trường:
Các công trình thủy lợi đang có trữ lượng nước đảm bảo tưới cho diện tích cây
trồng trong vùng tưới. Vận động các hộ dùng nước nạo vét kênh mương bị hư hỏng,
nhằm đảm bảo trữ nước, dẫn nước và thực hiện kế hoạch xả nước tưới phù hợp để bà con
gieo sạ và chăm sóc cây trồng đúng thời vụ.
Triển khai cho thôn, làng và Nhân dân thực hiện tốt công tác bảo vệ rừng và
phòng chống cháy rừng trong mùa khô và thông báo cho Nhân dân có nhu cầu nhận
khoán bảo vệ rừng (Thông báo số 22/TB-UBND ngày 15/4/2022).
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Cây lúa: 70ha/70 ha, đạt 100%KH; cây Ngô: 22ha/22ha, đạt 100% KH; cây mì: 30ha/60 ha, đạt 50%KH;
cây thực phẩm: 15/15 ha, đạt 100%KH; cây trồng hàng năm khác: 50ha/50 ha, đạt 100%KH; cây ăn quả: 50ha/50ha,
đạt 100% KH.
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Ngày 25/03/2022 Phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã chủ trì phối hợp với
UBND xã thực hiện giao đất thực địa cho 02 hộ dân (Đinh Công Lâm và Võ Văn Tấn)
được nhà nước giao đất trong diện tích 88,9ha.
Dự án tăng cường kết nối giao thông khu vực Tây nguyên (đoạn qua thị xã An
Khê), trên địa bàn xã có 2,8km có tuyến tránh đi qua và tuyến mở rộng 3,74km đoạn từ
đầu là đèo An Khê đến điểm cuối là đấu nối tuyến đường tránh (km67 đến km70+740) đã
thực hiện xong công tác bồi thường giải phóng mặt bằng bàn giao cho đơn vị thi công
đảm bảo đúng tiến độ dự án.
Dự án tăng cường độ bao phủ nước hợp vệ sinh ở khu vực cấp xã, cụ thể đối với
xã Song An với quy mô công trình đã được phê duyệt là 247 hộ lắp đặt đồng hồ để cấp
nước, công trình được nghiệm thu để bàn giao đưa vào sử dụng.
3. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
UBND xã tổ chức họp chuyên đề (ngày 4/4/2022), xây dựng kế hoạch phân công
nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên phụ trách từng tiêu chí và hàng tháng báo cáo tiến
độ, kết quả thực hiện.
Đối với xã nông thôn mới nâng cao: Có 04/19 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số
10 về Thu nhập; Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo; Tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn
thực phẩm; Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trịnh và tiếp cận pháp luật.
Đối với làng nông thôn mới: Có 03/19 tiêu chí chưa đạt gồm: Tiêu chí số 10:
Thu nhập; Tiêu chí số 15: Y tế; Tiêu chí số 17: Môi trường và an toàn thực phẩm.
4. Thu, chi ngân sách
Tổng thu ngân sách: 1.630.764.000 đồng/5.278.000.000 đồng, đạt 30,8% (trong đó
số thu điều tiết 441.618.859đồng/834.000.000 đồng, đạt 53%KH).
Tổng chi ngân sách: 1.302.976.000 đồng/5.278.000.000 đồng, đạt 24,7% (trong đó
chi thường xuyên: 1.302.976.000 đồng/3.813.000.000đồng, đạt 52,1%).
II. VĂN HOÁ XÃ HỘI
1. Giáo dục
Công tác dạy và học ở các trường thực hiện đảm bảo theo quy định và thực hiện
tốt các nội dung phòng, chống dịch Covid-19, Nhà trường đã tổ chức cho các em thi giữa
học kỳ II.
2. Y tế - Dân số và kế hoạch hóa gia đình
Công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân được chú trọng,
đặc biệt là khám chữa bệnh cho người nghèo, trẻ em dưới 6 tuổi, người già và các đối
tượng có thẻ BHYT. Tổng số lượt khám chữa bệnh 100 lượt.
Tuyên truyền vận động chị em phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ thực hiện tốt các chính
sách dân số kế hoạch hóa gia đình.
3. Công tác phòng, chống dịch Covid-19
Chỉ đạo các thôn, làng tích cực tuyên truyền, vận động Nhân dân thực hiện áp
dụng các biện pháp cơ bản trong phòng, chống dịch; quản lý tốt các trường hợp F0 trên
địa bàn xã.
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Tiêm vắc xin Covid-19: Độ tuổi 18 tuổi trở lên, mũi 1: 3.341/3.296 người, mũi 2:
3.260/3.296 người, mũi 3: 2.458/3.296. Độ tuổi từ 12 – 18 tuổi, mũi 1: 335, mũi 2: 324.
Số công dân khai báo y tế từ ngày 27/4/2021 đến 14/4/2022: 3.615 (F0 là 295
công dân; F1 là 883 công dân; F2 là 702 công dân; F3 là 81 công dân; người từ vùng dịch
về 699; cách ly tập trung về 707 công dân; hoàn thành cách ly tại nhà 1.920)
4. Văn hóa - Thông tin
Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các
kế hoạch cấp trên; tuyên truyền Nhân dân chấp hành nghiêm công tác phòng, chống dịch
Covid-19.
Tham gia Đại hội thể dục thể thao thị xã An Khê lần thứ IX các môn: Võ cổ
truyền, võ vovinam, cầu lông, bóng bàn, bóng đá.
5. Lao động – Thương binh và xã hội
Triển khai cho các đối tượng hộ nghèo, cận nghèo, DTTS đăng ký hỗ trợ giống lúa
mới năm 2022 (99 hộ).
Lập danh sách đề nghị hỗ trợ mai táng phí 01 trường hợp do hỏa hoạn số tiền
18.000.000 đồng.
III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH
1. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Tình hình an ninh chính trị, trật tự xã hội trên địa bàn ổn định, tổ chức tuần tra,
kiểm tra trên địa bàn theo kế hoạch.
Công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông đảm bảo theo quy định, xây dựng kế
hoạch trực, Công an phối hợp Quân sự tuần tra theo kế hoạch.
Về an ninh trật tự: Xảy ra 02 vụ: 01 vụ cho tặng khoáng sản trái phép, xử phạt vi
phạm hành chính với số tiền 1.500.000 đồng; 01 vụ cháy nhà tạm.
Công tác quản lý hành chính về TTXH: Công an xã tổ chức 10 lượt tuần tra, kiểm
soát và đã xử lý vi phạm hành chính với 02 trường hợp với tổng số tiền 1.000.000 đồng.
2. Công tác quân sự địa phương
Xây dựng kế hoạch tuần tra, trực gác đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự
an toàn xã hội trong dịp lễ giỗ Tổ Hùng Vương.
Tổ chức đăng ký nghĩa vụ quân sự năm 2022 được 30/45 công dân.
Tham gia công tác huấn luyện Dân quân năm 2022 quân số 45 đồng chí, trong đó
dân quân năm thứ nhất 24 đồng chí, dân quân cơ động 21 đồng chí.
3. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư
Công tác tiếp công dân luôn được UBND xã quan tâm, thực hiện việc tiếp công
dân thường xuyên và định kỳ đảm bảo theo quy định tại Luật tiếp công dân năm 2013.
Tổng số đơn thư tiếp nhận trong tháng: 0
4. Công tác nội vụ
Công tác CCHC: Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong tháng 173 hồ sơ, trong đó: Lĩnh
vực hộ tịch đã giải quyết 92 trường hợp, lĩnh vực chứng thực đã giải quyết 71 trường
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hợp, lĩnh vực bảo trợ xã hội 10 trường hợp. Đã giải quyết 173 hồ sơ, không có hồ sơ trễ
hẹn.
UBND xã ban hành quyết định công nhận và xếp phụ cấp 02 chức danh (Bảo vệ
và Phó Trưởng thôn An Thượng 3).
5. Công tác dân tộc tôn giáo
Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn, công tác
phòng chống dịch Covid-19 tại các cơ sở tôn giáo đảm bảo theo hướng dẫn của Bộ Y tế
và các cấp, các ngành liên quan, thực hiện đầy đủ thông điệp “5K”.
Cao Đài Chơn Lý (Họ Đạo Song An) đã tổ chức Lễ Khánh thành công trình thánh
thất Song An: ngôi thờ tự Chánh điện – Đông lang – Tây lang vào ngày 14/4/2022, Lễ
Khánh thành được thực hiện đảm bảo theo quy định về công tác phòng, chống dịch
Covid-19.
Phần II
NHIỆM VỤ THÁNG 5/2022
1. Lĩnh vực kinh tế:
Chỉ đạo Nhân dân tiếp tục thu hoạch vụ Đông Xuân, chuẩn bị đất gieo trồng vụ
mùa năm 2022.
Tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng và phòng, chống cháy rừng trong mùa
khô.
Quản lý, sử dụng tốt các công trình thủy lợi để phát huy năng lực tưới đảm bảo
nước phục vụ sản xuất nông nghiệp, đồng thời chú trọng công tác duy tu, sửa chữa, các
công trình thủy lợi.
Tăng cường kiểm tra, ngăn chặn tình trạng ô nhiễm môi trường, khai thác đất trái
phép, hủy hoại đất…
Tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm; thực hiện tốt công
tác tiêm phòng không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
Tổ chức triển khai kế hoạch xây dựng làng NTM năm 2022, các tiêu chí nông thôn
mới nâng cao năm 2022.
Tăng cường công tác quản lý tài chính, khai thác mọi nguồn thu, vận động Nhân
dân tích cực thực hiện các khoản đóng góp của Nhân dân, thực hiện công khai và sử dụng
đúng mục đích. Chi ngân sách tiết kiệm, hiệu quả chống lãng phí.
2. Lĩnh vực văn hóa xã hội
Tiếp tục vận động, tuyên truyền người dân nâng cao nhận thức trong phòng, chống
dịch Covid-19; tiếp tục thực hiện Phương án phòng, chống dịch thích ứng, an toàn, linh
hoạt trong tình hình mới.
Chỉ đạo các trường tập trung công tác nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, cán
bộ quản lý; đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, tích cực ngăn chặn tệ nạn xã hội xâm
nhập học đường.
Tuyên truyền các văn bản theo sự chỉ đạo của cấp trên và các văn bản phát triển
kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh của địa phương.
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Đảm bảo công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân; thực hiện
tốt công tác dân số - kế hoạch hóa gia đình.
3. Lĩnh vực nội chính
Xây dựng kế hoạch kiểm tra đảm bảo giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã
hội, đẩy lùi tai nạn giao thông; bảo đảm trật tự an toàn xã hội, an ninh học đường.
Duy trì công tác trực sẵn sàng chiến đấu theo kế hoạch.
Tiếp tục thực hiện công tác cải cách hành chính theo cơ chế một cửa. Chấp hành
tốt kỷ cương, kỷ luật trong cơ quan.
Thực hiện tốt công tác tiếp dân định kỳ, tiếp nhận, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố
cáo của công dân theo đúng quy định.
Thực hiện tốt chính sách tôn giáo, dân tộc, chính sách đại đoàn kết dân tộc của
Đảng và Nhà nước.
Trên đây là tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 4/2022
và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022, UBND xã Song An báo cáo UBND thị xã An Khê,
Phòng Tài chính – Kế hoạch thị xã theo dõi, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

