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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội quý I/2022
và triển khai nhiệm vụ quý II/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 QUÝ I/2022
I. LĨNH VỰC KINH TẾ:
1. Nông, lâm nghiệp
1.1. Cây hàng năm
Tiến độ gieo trồng vụ đông xuân: 200/267 ha, đạt 74,90% kế hoạch, trong
đó:
+ Cây lúa: 70ha/70 ha, đạt 100%KH.
+ Ngô: 20ha/22ha, đạt 90,9% KH
+ Cây mì: 30ha/60 ha, đạt 50%KH.
+ Cây thực phẩm: 15/15 ha, đạt 50%KH.
+ Cây trồng hàng năm khác: 35ha/50 ha, đạt 70%KH.
+ Cây ăn quả: 30ha/50ha, đạt 60% KH.
1.2. Chăn nuôi
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm
xảy ra. Hướng dẫn cho Nhân dân các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trong chăn
nuôi.
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.
Công tác thực hiện thu hồi đất nằm trong diện tích đất 88,9ha để thực hiện
giao đất cho các hộ có quyết định giao đất theo quy định, đến nay 13/16 hộ đã chấp
hành giao trả đất cho nhà nước. Ngày 10/2/2022 Ủy ban nhân dân xã đã thông báo
đến 03 hộ đang chiếm đất sử dụng (trồng cây Keo) nhanh chóng tận thu hoa màu
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trên đất, giao trả lại đất chiếm, thời gian đến ngày 10/03/2022. Trong tháng 3/2022
Ủy ban nhân dân xã sẽ phối hợp phòng Tài nguyên và Môi trường thị xã giao đất
thực địa cho 02 hộ1 có quyết định giao đất (trên đất 3 hộ chiếm sử dụng).
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 đường đi qua địa bàn xã, trong đó có
48 hộ có đất liên quan đến dự án. Ủy ban nhân dân xã đã phối hợp Hội đồng bồi
thường thị xã đo đạc, kiểm đếm và tham mưu Ủy ban nhân dân thị xã ban hành
Quyết định phê duyệt phương án bồi thường cho 48/48 hộ dân; bàn giao mặt bằng
cho đơn vị thi công đảm bảo tiến độ.
3. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
Đối với xã nông thôn mới nâng cao: Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định
số 301/QĐ-UBND ngày 04/7/2018 của UBND tỉnh Gia Lai ban hành Bộ tiêu chí
xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020, đến nay đạt 14/19 tiêu
chí2.
- Các tiêu chí chưa đạt chuẩn nâng cao: Có 05/19 tiêu chí gồm:
+ Tiêu chí số 10 về Thu nhập: Lý do năm 2021 do ảnh hưởng của dịch bệnh
covid-19 nên đã tác động đến tình hình sản xuất, tăng thu nhập của người dân.
+ Tiêu chí số 11 về Hộ nghèo. Lý do tỷ lệ hộ nghèo mới đạt 1,16%, chưa đạt
tỷ lệ giảm ít nhất 0,5 lần so với thời điểm được công nhận xã đạt chuẩn NTM là
1,65% là 0,825%.
+ Tiêu chí số 14 về Giáo dục và đào tạo. Trường Trần Phú đạt mức độ 3,
trường THCS Mai Xuân Thưởng mới mức độ 2 chưa đạt theo yêu cầu vì Theo quy
định tỉ lệ Thanh thiếu niên từ 15 đến 18 tuổi tốt nghiệp THCS đạt 95%% trở lên,
hiện tại xã đạt 90,2%.
+ Tiêu chí số 17 về Môi trường và An toàn thực phẩm. Lý do chưa có hệ
thống cung cấp nước sinh hoạt tập trung đảm bảo cung cấp nước sạch cho 100% số
hộ dân trên địa bàn toàn xã, hiện nay mới đạt 46,44% tổng số hộ có đường dẫn
nước máy đi qua.
+ Tiêu chí số 18 về Hệ thống chính trịnh và tiếp cận pháp luật: chưa đạt gồm
các chỉ tiêu: 18.1.Đảng bộ, chính quyền xã đạt tiêu chuẩn "trong sạch, vững
mạnh"; 18.3. Xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật theo quy định;18.5. 100% cán bộ,
công chức xã chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật và nâng cao đạo đức
công vụ trong thực hiện nhiệm vụ. Lý do có công chức là đảng viên bị kỷ luật
trong năm 2021.
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Ông Đinh Công Lâm và Võ Văn Tấn

Tiêu chí số 1 về Quy hoạch; tiêu chí số 2 Giao thông; tiêu chí số 3 về Thủy lợi, tiêu chí số 4 về Điện, tiêu
chí số 5 về Trường học, tiêu chí số 6 về văn hóa; tiêu chí số 7 về Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn, tiêu chí
số 8 về Thông tin và truyền thông, tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư; tiêu chí 12 Lao động; tiêu chí 13 về tổ chức
sản xuất; tiêu chí 15 Y tế; tiêu chí số 16 về Văn hóa; tiêu chí số 19 Quốc phòng và an ninh.
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Đối với làng nông thôn mới: Tiếp tục triển khai thực hiện Quyết định số
183/QĐ-UBND ngày 17/4/2019 của UBND tỉnh Gia Lai về việc ban hành Bộ tiêu
chí thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới, đến nay đạt 16/19 tiêu chí3.
- Các tiêu chí chưa đạt: 03/19 tiêu chí.
+ Tiêu chí số 10: Thu nhập. Lý do: đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn,
thu nhập bình quân đầu người/năm của người dân làng ước đạt 32 triệu
đồng/người/năm trong năm 2020; năm 2021 chưa có kết quả rà soát, đánh giá
nhưng đời sống Nhân dân gặp khó khăn hơn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid –
19 nên không tham gia lao động làm nhân công thu hoạch cây lâm nghiệp được
thường xuyên.
+ Tiêu chí số 15: Y tế. Lý do: nhân viên y tế của làng đang hoạt động nhưng
chưa được đào tạo về chuyên môn y tế ít nhất 3 tháng; Tỷ lệ người dân làng tham
gia bảo hiểm của người dân mới đạt tỷ lệ 35,61% tổng số dân của làng..
+ Tiêu chí số 17: Môi trường và an toàn thực phẩm. Lý do: tỷ lệ hộ trong
làng có nhà tiêu, nhà tắm, bể chứa nước sinh hoạt hợp vệ sinh có 33/80 hộ dân có
nhà vệ sinh đảm bảo HVS, xây dựng kiên cố, kết quả hiện nay đạt 41,25% không
đạt theo yêu cầu đạt ≥70%.
4. Thu, chi ngân sách
Tổng thu ngân sách: 1.102.000.000 đồng/5.278.000.000 đồng, tỷ lệ 20,8%
kế hoạch (trong đó số thu điều tiết 38.189.865 đồng/453.000.000 đồng, tỷ lệ 8,4%).
Tổng chi ngân sách: 1.065.000 đồng/5.278.000.000 đồng, tỷ lệ 20,1%.
II. VĂN HOÁ XÃ HỘI
1. Giáo dục
Các trường tổ chức giảng dạy đảm bảo theo quy định. Công tác phòng,
chống dịch đảm bảo theo yêu cầu 5K của Bộ Y tế.
Tổng số học sinh 3 trường 840 học sinh/30 lớp, trong đó:
+ Trường MG Hoa Mai 111 cháu/04 lớp.
+ Trường TH Trần Phú 423 em/18 lớp.
+ Trường THCS Mai Xuân Thưởng 306 em/8 lớp.
2. Y tế - Dân số và kế hoạch hóa gia đình
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Tiêu chí số 1: Quy hoạch; tiêu chí số 2: Giao thông; tiêu chí số 3: Thủy lợi (theo đặc thù); tiêu chí số 4:
Điện; tiêu chí số 5: Trường học; tiêu chí số 6: Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 7: Cơ sở hạ tầng thương mại
nông thôn; tTiêu chí số 8: Thông tin và truyền thông; tiêu chí số 9: Nhà ở dân cư (theo đặc thù); tiêu chí số
11: Hộ nghèo; tiêu chí số 12: Lao động có việc làm; tiêu chí số 13: Tổ chức sản xuất; tiêu chí số 14: Tiêu
chí về giáo dục (theo đặc thù); tiêu chí số 16: Văn hóa; tiêu chí số 18: Hệ thống chính trị, bình đẳng giới
và tiếp cận pháp luật; tiêu chí số 19: Quốc phòng và An ninh.
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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 444 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
Ban hành, sao gửi các văn bản tuyên truyền, thông tin và chỉ đạo của các cấp
về công tác phòng, chống dịch Covid-19 đến các cơ quan, đơn vị, thôn, làng trên
địa bàn4; niêm yết thông tin đường dây nóng của UBND xã trong phòng, chống
dịch.
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; tuyên truyền khai báo y tế
điện tử để kịp thời phát hiện, truy vết nhanh những người có khả năng bị lây
nhiễm, ngăn ngừa dịch bệnh lây lan; nắm bắt, phát hiện kịp thời các trường hơp
công dân về từ các địa phương khác và từ vùng có dịch để thông báo kịp thời cho
Ban Chỉ đạo, cho Công an, Trạm Y tế.
Tổng cộng kết quả rà soát số công dân trên địa bàn 18 tuổi trở lên được tiêm
vắc xin phòng Covid-19 mũi 1: 3.336/3.296 người, mũi 2: 3.250/3.296 người, mũi
3: 2.033/3.296.
Số công dân khai báo y tế từ ngày 27/4/2021 đến 10/3/2022: 3.280 (F0 hoàn
thành điều trị 94; F1 là 737 công dân; F2 là 702 công dân; F3 là 81 công dân;
người từ vùng dịch về 697; cách ly tập trung về 703 công dân; hoàn thành cách ly
tại nhà 1.316.
4. Văn hóa - Thông tin
Tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước;
tuyên truyền các ngày lễ, ngày kỷ niệm trong tháng; tuyên truyền Nhân dân chấp
hành nghiêm công tác phòng, chống dịch Covid-19.
Công tác thông tin tuyên truyền mừng Đảng mừng xuân thực hiện tốt trên
các thôn, làng: treo cờ Tổ quốc, treo băng rôn mừng Đảng mừng xuân; dọn dẹp vệ
sinh đường làng ngõ xóm xanh, sạch đẹp.
Triển khai công tác tuyên truyền và kiểm tra an toàn thực phẩm đối với các
cơ sở kinh doanh, UBND xã thành lập đoàn kiểm tra. Tổ chức kiểm tra, tuyên
truyền tại 07 cơ sở và 02 chợ, bằng hình thức băng rôn, phát trên đài truyền thanh.
Qua kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh hàng hóa, thực phẩm, cơ sở giết mổ
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Công văn số 19/UBND-VP ngày 21/01/2022 về tăng cường các biện pháp đón Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm
2022; Công văn số 42/UBND-VP ngày 18/02/2022 về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19;
Công văn số 46/UBND-VP ngày 22/02/2022 về việc triển khai các biện pháp quản lý F0 …
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trên địa bàn đảm bảo, chưa có trường hợp mất vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản
xuất kinh doanh.
5. Lao động – Thương binh và xã hội
Lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ cách ly y tế tại nhà cho các công dân thuộc đối
tượng F1 theo Quyết định 23/QĐ-TTg, 33/2021/QĐ-TTg là 160 người.
Tổng kinh phí của các tổ chức, cá nhân thăm tặng quà cho các đối tượng hộ
nghèo, cận nghèo, gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội trong dịp Tết
Nguyên đán với tổng số tiền 196.000.0000 đồng.
Tổ chức mừng thọ cho quý cụ cao niên năm 2022 (độ tuổi: 70, 75, 80, 85,
90, 95): 42 cụ, tổng kinh phí 22.320.000 đồng.
Xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2022 (giảm 05 hộ nghèo, 07 hộ cận
nghèo).
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 chính trị, trật tự an toàn xã hội: Vào đêm giao thừa xảy ra 02 vụ
sử dụng pháo trái phép UBND thị xã ban hành Quyết định xử phạt theo quy định.
Về an toàn giao thông: Xảy ra 05 vụ vi phạm về trật tự ATGT, UBND xã
ban hành Quyết định xử phạt số tiền 2.950.000 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
Tổ chức đón quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự tại ngũ trở về địa
phương năm 2022 là 07 quân nhân.
Nhận và phát lệnh công dân nhập ngũ năm 2022. Tổ chức gặp mặt, tặng quà,
động viên công dân lên đường nhập ngũ, giao quân 11 công dân.
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 từ đầu năm 2022 đến nay: 02 đơn đã giải
quyết xong, không có đơn tồn:
+ 01 đơn kiến nghị của 05 hộ dân ở thôn Thượng An 3 về hoạt động của
quạt điện gió gây ảnh hưởng đến sức khỏe và hoa màu. Kết quả giải quyết
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xong: UBND xã làm văn bản trả lời cho công dân (số 06/UBND-KT ngày
10/01/2022) và Báo cáo số 07/BC-UBND ngày 10/01/2022 báo cáo UBND thị
xã An Khê để theo dõi, chỉ đạo.
+ 01 đơn kiến nghị của ông Nguyễn Văn Kỳ thôn Thượng An 3 về xác
định ranh giới thửa đất để cấp GCN QSDĐ lần đầu. Kết quả giải quyết xong:
UBND xã đã báo cáo UBND thị xã (Báo cáo số 27/BC-UBND ngày
16/02/2022).
4. Công tác nội vụ
Công tác CCHC: Tổng số hồ sơ tiếp nhận trong quý 342 hồ sơ, trong đó:
Lĩnh vực hộ tịch đã giải quyết 187 trường hợp, lĩnh vực chứng thực đã giải quyết
136 trường hợp, lĩnh vực bảo trợ xã hội 19 trường hợp. Đã giải quyết 342 hồ sơ,
không có hồ sơ trễ hẹn.
UBND xã ban hành 03 quyết định xếp phụ cấp (Trưởng Ban công tác Mặt
trận, Chi hội trưởng Hội CCB, Chi hội trưởng Hội Phụ nữ) cho người trực tiếp
tham gia công việc ở thôn, làng.
Chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức theo Nghị định số
59/2019/NĐ-CP: Tiếp nhận 01 công chức Tài chính – kế toán đến công tác tại xã
Song An từ ngày 28/02/2022.
5. Công tác dân tộc tôn giáo
Thường xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn,
trong 6 tháng đầu năm hoạt động các tôn giáo diễn ra bình thường. 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”.
Phần II
NHIỆM VỤ QUÝ II/2022
1. Lĩnh vực kinh tế:
Chỉ đạo triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống hạn, phòng trừ sâu
bệnh trên cây trồng vụ đông xuân.
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.
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.
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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; chủ động xây dựng Phương án phòng, chống dịch ứng phó
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.
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 quý
I/2022 và triển khai nhiệm vụ công tác quý II/2022, UBND xã Song An báo cáo
UBND thị xã An Khê, Phòng Tài chính – Kế hoạch theo dõi, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- TT Đảng ủy;
- TT HĐND xã;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn
thể xã;
- Lưu: VT.

