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Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Song An, ngày 10 tháng 9 năm 2019

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác 9 tháng đầu năm
và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối năm 2019
Phần I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC 9 THÁNG
I. LĨNH VỰC KINH TẾ:
1. Nông, lâm nghiệp
1.1. Trồng trọt
Tổng diện tích gieo trồng 573,37ha/636ha, đạt 118% KH1.
Tổng sản lượng lương thực 420/1412 tấn, chiếm 52% KH.
Thời tiết vụ Đông Xuân không được thuận lợi, nắng nóng kéo dài trên 02 tháng
liên tục nên có khoảng 20,23ha diện tích cây trồng đã bị ảnh hưởng, sẽ giảm năng suất từ
40% trở lên, trong đó có 13,3ha ngô và 6,93ha lúa 01 vụ. Tình hình sâu bệnh ít, nhân dân
tự phòng trừ.
Sản xuất vụ Mùa: Tuyên truyền nhân dân làm đất chuẩn bị gieo trồng khi đất đủ
độ ẩm. Khuyến cáo nông dân không nên gieo trồng khi thời tiết mới xuất hiện một vài
cơn mưa sẽ dễ gây thiệt hại, chuyển đổi cây trồng hàng năm khác chịu hạn hơn đối với
diện tích đất có chân ruộng cao, không chủ động được nước tưới.
1.2. Chăn nuôi
Tổng đàn trâu 30 con, đạt 76,92% cùng kỳ; đàn bò 1.536 con, đạt 92,59% cùng
kỳ, tỷ lệ bò lai đạt 87%; đàn heo 1.472 con, đạt 66,76% cùng kỳ. Triển khai công tác
phòng chống dịch bệnh gia súc phun 68 lít BenKocid tiêu độc khử trùng môi trường và
tiêm phòng 1.300 liều vaccin lở mồm long móng cho đàn bò tại các thôn, làng. Tình hình
chăn nuôi trên địa bàn ổn định do ảnh hưởng của dịch tả lợn Châu Phi ở các tỉnh khác
nên giá cả đàn heo giảm người chăn nuôi không có lãi
Tình hình hoạt động của Hợp tác xã chăn nuôi Song An ổn định.
1.3. Lâm nghiệp
Tiếp tục triển khai Kế hoạch 1123/KH-UBND ngày 23/3/2017 của UBND tỉnh về
việc tổ chức thu hồi diện tích đất rừng bị lấn chiếm để chuyển cây trồng phù hợp mục
đích lâm nghiệp và trồng rừng.

Trong đó: Cây lúa 70ha/70ha, đạt 100%KH; cây ngô 10ha/40ha, đạt 25% KH; cây mì
200ha/170ha, đạt 117,65%KH; cây đậu các loại 12ha/12ha, đạt 100%KH; cây rau các loại 15ha/15ha, đạt
100%KH; cây trồng khác hoa, cây cỏ: 40ha/35 ha, đạt 114,29%KH; cây ăn quả: 10ha/15ha, đạt
66,67%KH.
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Thường xuyên tuần tra quản lý, bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng.
Kết quả gieo trồng cây lâm nghiệp đến nay ước đạt: 650/984 đạt 66% KH.
2. Công tác tài nguyên và môi trường:
Tăng cường công tác quản lý đất đai. Phối hợp với hai BQL rừng triển khai các
biện pháp trong quản lý bảo vệ rừng; tăng cường các biện pháp để ngăn chặn tình trạng
sử dụng đất sai mục đích, đất đai chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và xây
dựng nhà ở trái phép, khai thác khoáng sản trái phép: Không có trường hợp bị xử lý; tiếp
tục rà soát nguồn gốc sử dụng đất của 18 hộ lấn chiếm đất tại khu vực quy hoạch thao
trường bắn của Ban chỉ huy quân sự thị xã An Khê.
Hiện nay, đa số các công trình thủy lợi đã khô nước, chỉ còn hồ Hòn Ngang và hồ
Hòn Cỏ có mực nước từ 30% trở xuống. Tiếp tục đôn đốc các thôn họp hộ dùng nước để
kiện toàn lại các tổ quản lý thủy lợi. Triển khai phương án cắm mốc tại một số công trình
thủy lợi lớn trên địa bàn xã.
Chỉ đạo các thôn, làng trên địa bàn tổ chức các hoạt động về bảo vệ môi trường
như vận động nhân dân khơi thông cống rãnh, phát quang bụi rậm, tổ chức phát động
phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa xã.
Phối hợp lực lượng quân đội của Tiểu đoàn Cối 100, Sư đoàn Bộ binh 2 đã xây
dựng kế hoạch hành quân dã ngoại làm công tác dân vận, hỗ trợ địa phương trong thời
gian từ ngày 16/7/2019 đến ngày 26/7/2019 tại 08 điểm trên địa bàn xã, tổng cộng 219
công bộ đội và địa phương phối hợp 140 công.
Triển khai hộ chăn nuôi ký cam kết BVMT trong chăn nuôi 43 hộ, nhắc nhở hộ
nuôi chim yến làm các thủ tục về BVMT, đầu tư thêm 02 thùng rác để thu gom rác tại 02
chợ.
3. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản
- Đang tiếp tục triển khai xây dựng kênh mương đập Đất Khách dài 452m với tổng
số vốn là 306,4 triệu đồng (nguồn vốn ngân sách tỉnh: 260,4 triệu đồng, huy động 46
triệu đồng), đường cạnh Miếu Xà dài 64m, tổng vốn 197,2 triệu đồng (nguồn vốn ngân
sách tỉnh: 167,6 triệu đồng, huy động 29,6 triệu đồng).
- Khởi công xây dựng các công trình:
+ Đường đi hồ Hòn Cỏ (đoạn còn lại): Chiều dài tuyến 405m. Nền đường 6m, mặt
đường 3,5m băng BTXm đá 2x4 mác 250, dày 16cm. Mương thoát nước dọc dài 105m,
lát bằng tấm BTXM. Cống thoát nước dọc Ø60 dài 6m. Gia cố mái ta luy dài 20m bằng
tấm BTXM. Tổng dự toán: 555,3 triệu đồng, vốn ngân tỉnh : 472 triệu đồng, nguồn đóng
góp: 83,3 triệu đồng.
+ Đường đi đập Đất Khách (đoạn còn lại): Chiều dài 348m, nền đường rộng 6m bằng đất
đồi chọn lọc, tràn bê tông xi măng đá 2x4 mác 250 dày 20cm, dài 56m, rộng 5m, xếp rọ đá
2x1x0,5m, cống hộp 75x75 thoát nước ngang, dài 5m: 2 cống. Tổng dự toán: 433,6 triệu đồng,
vốn ngân sách tỉnh 368,6 triệu đồng, nguồn đóng góp 65 triệu đồng.
4. Thu, chi ngân sách
Tổng thu ngân sách xã 4.368 triệu đồng/6.237 triệu đồng, đạt 70% dự toán.
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Thu ngân sách trên địa bàn 887 triệu đồng/2.530 triệu đồng, đạt 35,06% dự toán.
Chi ngân sách 3.220 triệu đồng/6.237 triệu đồng, chiếm 51,6% dự toán, trong đó
chi đầu tư 605,45triệu đồng.
II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI:
1. Công tác giáo dục
Năm học 2018 – 2019. Tổng số học sinh trên cuối năm học là 878 học sinh; tỷ lệ
học sinh THCS lên lớp 98,8%, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS 100%.
Các trường tổ chức khai giảng năm học mới, tình hình dạy và học ổn định và đảm
bảo theo chương trình.
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, số lượt khám chữa bệnh trong tháng 710 lượt.
Tiếp tục 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.
Triển khai các biện pháp tuyên truyền vận động nhân dân phòng chống sốt xuất
huyết. Số ca mắc sốt xuất huyết 11 ca.
Thành lập đoàn đi kiểm tra các cơ sở sản xuất kinh doanh về vệ sinh an toàn thực
phẩm trước Tết, kết quả kiểm tra 13 cơ sở sản xuất kinh doanh đảm bảo an toàn vệ sinh
thực phẩm.
3. Văn hóa – xã hội
Tổ chức tuyên truyền trên hệ thống đài truyền thanh xã các chủ trương chính sách
của Đảng, pháp luật của Nhà nước và của địa phương. Tổ chức Ngày chạy Olympic vì
sức khỏe toàn dân năm 2019 nhằm chào mừng các ngày kỷ niệm trong tháng 3.Các hoạt
động văn hóa, thể thao được diễn ra theo văn hóa cổ truyền; tham gia lễ kỷ niệm 230 năm
chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa và lễ hội Cầu Huê.
Tổ chức thăm hỏi, tặng quà cho các đối tượng gia đình chính sách, bảo trợ xã hội,
hộ nghèo, hộ cận nghèo: Quà tết của chủ tịch nước, của UBND tỉnh, Công an tỉnh,
UBND thị xã, Sư đoàn BB2, UBND xã, các nhà tài trợ ủng hộ với tổng kinh phí
173.850.000 đồng.
Tổ chức mừng thọ cho 43 cụ cao niên.Triển khai, rà soát trẻ em bị tim bẩm sinh,
trẻ em khuyết tật, người khuyết tật đăng ký khám sàng lọc năm 2019 là 09 người. Phối
hợp khảo sát gia đình chính sách có khó khăn về nhà ở. Tổng số hộ đề nghị hỗ trợ: 08 hộ,
trong đó xây mới: 03 hộ, sửa chữa 05 hộ/
Tổ chức tọa đàm và thăm tặng quà của Chủ tịch nước, UBND thị xã, UBND xã
nhân kỷ niệm 72 năm ngày TBLS (27/7/1947-27/7/2019) với tổng kinh phí 31.700.000đ2
Tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 85%.
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Trong đó: Quà Chủ tịch nước: 41 đối tượng, kinh phí: 8.200.000 đồng, UBND thị xã: 41 đối tượng, kinh phí:
8.200.000 đồng, UBND xã : 51 đối tượng, kinh phí: 15.300.000 đồng.
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III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:
1. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Chỉ đạo Công an tuần tra theo kế hoạch, đảm bảo tình hình an ninh chính trị, trật
tự xã hội trên địa bàn trước, trong, sau Tết và các ngày lễ.
Công tác vụ việc: Xảy ra 02 vụ gây mất ANTT, công an thị xã giải quyết.
Công tác ATGT: Xảy ra 05 vụ tai nạn giao thông, công an thị xã giải quyết.
Gọi hỏi, răn đe 03 đối tượng có biểu hiện vi phạm (01 tù tha về, 02 biểu hiện vi
phạm).
2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phương
Xây dựng LLDQ năm 2019 tổng quân số 95 đồng chí (thiếu 01 chỉ huy phó), luân
phiên đạt 100% chỉ tiêu được giao (cho ra 24 đồng chí, kết nạp mới 24 đồng chí), tổ chức
huấn luyện 84 đồng chí đạt 96,55% chỉ tiêu (tính đến thời điểm báo cáo).
Duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ, đã thực hiện trực tổng cộng 04 đợt với quân số
tham gia 247 lượt đồng chí, phối hợp tuần tra với công an tổng cộng 07 đợt với quân số
tham gia 24 lượt đồng chí.
Thực hiện đúng quy trình công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019,
giao quân 12 công dân. Tổ chức đăng ký NVQS năm 2019 tổng cộng 34 công dân, chuẩn
bị các bước cho công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020.
Phối hợp với công an tuần tra bảo đảm ANCT-TTATXH trên địa bàn 07 đêm quân
số tham gia 21 lượt đồng chí.
Xây dựng các kế hoạch, hướng dẫn tổ chức họp triển khai rà soát, xét duyệt thực
lực tại các thôn, làng để thực hiện quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2020.
3. Công tác hòa giải và giải quyết đơn thư
Tổng số đơn tiếp nhận 11 đơn, trong đó: 05 vụ tranh chấp đất đai, 05 vụ kiến nghị
về lĩnh vực đất đai, 01 vụ khiếu nại thuộc lĩnh vực đất đai. Đã giải quyết xong 11 đơn.
4. Công tác dân tộc tôn giáo
Hoạt động các tôn giáo diễn ra bình thường theo chương trình đăng ký, thường
xuyên nắm bắt tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn.
5. Kết quả giải quyết hồ sơ TTHC
Tổng số hồ sơ tiếp nhận tại bộ phận TN&TKQ 2.496 hồ sơ, trong đó: Lĩnh vực
chứng thực 2.083, lĩnh vực hộ tịch 346; lĩnh vực bảo trợ xã hội 17, lĩnh vực đất đai 50.
Đã giải quyết: 2.496 hồ sơ; tỷ lệ giải quyết 100%, không có hồ sơ tồn đọng.
VI. Đánh giá chung
Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Ủy ban nhân dân thị xã, chỉ đạo của Đảng ủy cùng
với nỗ lực của cán bộ, công chức, Ủy ban nhân dân xã đã ban hành các chương trình, kế
hoạch và các giải pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm 2019, khắc phục
những khó khăn, hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm, các chỉ tiêu cơ bản hoàn thành và
vượt kế hoạch: giao quân đạt 100%, tỷ lệ hộ nghèo đạt 2,37%
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Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những hạn chế: Sản lượng cây lương
thực đạt thấp do thời tiết hạn hán làm mất mùa, đặc biệt là cây ngô mất trắng. Việc giải
tỏa hành lang đường bộ triển khai chậm, chưa đạt theo kế hoạch đề ra. Diện tích đất
10,1ha chưa thu hồi xong, đất của thao trường bắn chưa thu hồi xong.
Phần II
NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019
1. Lĩnh vực kinh tế
Chỉ đạo, triển khai kế hoạch sản xuất vụ mùa 2019; quản lý tốt các công trình thủy
lợi, chỉ đạo các tổ hợp tác dùng nước có biện pháp tích trữ nước hợp lý để đảm bảo
nguồn nước tưới cho cây lúa, chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa lũ, hoàn
thiện hồ sơ an toàn đập tại hồ Hòn Cỏ.
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thực hiện tốt công
tác tiêm phòng, phun thuốc tiêu độc khử trùng không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
Tiếp tục triển khai các nội dung liên quan đến 234,2ha đất UBND tỉnh giao cho
UBND thị xã quản lý trên địa bàn xã Song An, kế hoạch thu hồi đất rừng, đất hộ dân lấn
chiếm đất làm bãi rác, đất quy hoạch thao trường bắn.
Triển khai các công trình đầu tư năm 2019.
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, chống lãng phí.
2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
Tăng cường công tác quản lý nhà nước về văn hóa trên địa bàn; đẩy mạnh việc
thực hiện công tác tuyên truyền các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà
nước đến nhân dân; tuyên truyền các ngày lễ, kỷ niệm của đất nước, của địa phương bằng
nhiều hình thức.
Chỉ đạo các thôn đẩy nhanh, hoàn thiện việc đăng ký xây dựng thôn, làng văn hóa,
gia đình văn hóa; bình xét hộ nghèo, cận nghèo trong năm.
Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ đối với các đối tượng chính sách, người có
công, các đối tượng bảo trợ xã hội, các đối tượng hộ nghèo, hộ cận nghèo.
Tổ chức tuyên truyền và kiểm tra về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết trung
thu.
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. .
Thực hiện công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2020 (tổ chức họp xét duyệt
chính trị, thực lực và phát lệnh gọi sơ tuyển).
Xây dựng kế hoạch trực và tổ chức tuần tra, trực gác nhân các ngày lễ và khi có kế
hoạch của cấp trên.
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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, đảm bảo 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.
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, đảm bảo công tác tiếp dân định kỳ, tiếp nhận, giải
quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân theo đúng quy định.
Trên đây là báo cáo công tác 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 3 tháng cuối
năm 2019 của Ủy ban nhân dân xã Song An (có kèm theo bảng chỉ tiêu).
Nơi nhận:
- UBND thị xã;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
- Lưu: VT.
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