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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 4
và phương hướng nhiệm vụ tháng 5 năm 2021

Kính gửi: Ủy ban nhân dân thị xã An Khê.
A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 4 NĂM 2021
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:

644

631

97,98

Cây lương thực có hạt:

51

45

88,24

- Lúa 2 vụ

37

37

100

- Ngô

14

8

57,14

Cây tinh bột có củ:

120

215

179,16

- Mỳ

120

215

179,16

Cây thực phẩm:

107

68

63,55

- Đậu các loại

7

5

71,43

- Rau các loại

100

63

63

Cây CNNN:

251

248

98,80

- Mía tổng số

250

247

98,80

+ Mía trồng mới

24

21

87,5

+ Mía lưu gốc

226

226

100

- Lạc

01

01

100

CHỈ TIÊU
(Vụ Đông Xuân)

TT

I

II
III

IV

Trong đó:

2
V

Cây hàng năm khác

25

20

80

VI

Cây ăn quả, cây dược liệu

90

35

38,89

TIẾN ĐỘ THU HOẠCH CÂY TRỒNG
TT

LOẠI CÂY

DT. THỰC HIỆN

DT. THU HOẠCH

1
2

Cây mía
Cây mỳ

331
615

331
557

% so DT
Thực hiện
100
90,57

b. Chăn nuôi – Thú y
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn ổn định, không xảy ra dịch bệnh trên đàn
gia súc, gia cầm.
Thường xuyên truyên truyền, vận động các hộ chăn nuôi trên địa bàn phun
thuốc sát trùng chuồng trại theo định kỳ.
Triển khai công tác điều tra tổng đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã thời
điểm 01/4.
1.2. Đầu tư – Xây dựng
Tiếp nhận hồ sơ: 01 Hồ sơ xác nhận tình trạng nhà ở; 01 hồ sơ thành lập Tổ
hợp tác; 06 hồ sơ gia hạn thời gian sử dụng đất.
Tổ chức kiểm tra trật tự xây dựng nhà ở trên địa bàn xã: 04 trường hợp.
Đăng ký kế hoạch trồng cây phân tán năm 2021 trên địa bàn xã: 1.500 cây
(sao đen, keo).
1.3. Tài chính
Chi ngân sách: 1.371 triệu đồng/4.812 triệu đồng (28,5% dự toán).
Thu ngân sách (phân cấp): 158 triệu /1.361 triệu (11,6% KH)
2. Lĩnh vực văn hóa – xã hội
2.1. Công tác giáo dục và đào tạo
Công tác dạy và học của các trường đảm bảo.
Tổng số học sinh các trường trên địa bàn là 1.042, giảm 01 học sinh (trường
Trung học cơ sở Nguyễn Du 608 học sinh- giảm 01 học sinh do đuối nước; tiểu
học Kim Đồng 314 học sinh; mẫu giáo Ban Mai 130 trẻ).
2. Công tác Y tế - Dân số
Số lượt người tham gia khám chữa bệnh: 179.
Số trẻ tiêm chủng đủ liều: 11.
Tuyên truyền, nhắc nhở Nhân dân trên địa bàn các biện pháp phòng chống
dịch Covid-19. Báo cáo kết quả công tác chỉ đạo, điều hành và thực hiện các biện
pháp phòng, chống dịch Covid-19.
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Thành lập đoàn kiểm tra công tác phòng chống dịch trên địa bàn xã
Triển khai kế hoạch vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tổng số
người tham gia Bảo hiểm y tế đến ngày 31/3/2021: 2.436 người, chiếm tỷ lệ 65,7%
dân số toàn xã.
2.3. Công tác 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 công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội
đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Xây dựng và triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao xã.
2.4. Lao động – Thương binh và Xã hội
Hướng dẫn làm 01 hồ sơ mai táng phí và 01 hồ sơ hưởng trợ cấp xã hội cho
đối tượng bảo trợ xã hội; điều chỉnh 01 hồ sơ hộ nghèo đơn thân nuôi con nhỏ gửi
lên cấp trên theo quy định.
Đăng ký kế hoạch đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn năm
2021 và giai đoạn 2021-2025
Xây dựng kế hoạch thực hiện giảm tỷ lệ hộ cận nghèo trên địa bàn
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 tổ tự quản an toàn giao thông làm trật tự an toàn giao thông (05
buổi) trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã, xử lý 02 trường hợp vi phạm, phạt
tiền 500.000 đồng.
Tổ chức ứng trực, tuần tra kiểm soát đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an
toàn xã hội trên địa bàn 21 đêm.
Kiểm tra tạm trú 03 lượt, 03 hộ với 13 nhân khẩu, chưa phát hiện vi phạm.
Gọi hỏi 03 lượt đối tượng quản lý theo nghiệp vụ; 01 đối tượng quản lý theo
pháp luật.
Tuyên truyền các thủ đoạn phạm tội của các loại đối tượng ở 02 thôn với
khoảng 100 lượt người tham dự.
Phối hợp với đội nghiệp vụ Công an thị xã cấp căn cước công dân trên địa
bàn xã.
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.
Tổ chức đăng ký độ tuổi 17 (sinh năm 2004) cho 45 công dân; đã tham gia
41/45 công dân.
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Tham gia huấn luyện dân quân cơ động năm 2021, kết quả đạt khá.
Triệu tập lực lượng dân quân tại chỗ tham gia huấn luyện tại trung tâm huấn
luyện thị xã.
3.3. Công tác Tư pháp
Đăng ký khai sinh 07 trường hợp (đúng hạn: 07); đăng ký khai tử 04 trường
hợp (đúng hạn 02; quá hạn 02); đăng ký kết hôn 02 đôi; xác nhận tình trạng hôn
nhân 09 trường hợp; Bản sao trích lục hộ tịch: 70 bản. Chứng thực sao y bản chính
65 trường hợp, 151 bản; chứng thực chữ ký: 04 trường hợp; Chứng thực hợp đồng
giao dịch: 01 trường hợp.
Tổng lệ phí thu được 1.456.000 đồng.
3.4. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, tranh chấp,
kiến nghị: 0
B. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 5 NĂM 2021
I. Về lĩnh vực kinh tế
1. Theo dõi, đôn đốc nhân dân trên địa bàn thực hiện gieo trồng vụ đông
xuân theo kế hoạch; theo dõi tình hình thu hoạch mía, mì và tình hình sâu bệnh
trên cây trồng.
2. 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.
3. Xây dựng Đề án nông thôn mới nâng cao trên địa bàn xã Xuân An.
II. Về lĩnh vực Văn hóa – Xã hội
1. Tiếp tục tuyên truyền nội dung phòng chống Covid 19.
2. Tuyên truyền về kết quả bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng
nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
3. Bế mạc Đại hội thể dục thể thao của xã.
4. Xây dựng kế hoạch Tháng hành động vì trẻ em năm 2021. Thống kê số
liệu về công tác bảo vệ, chăm sóc trẻ em, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn;
báo cáo tình hình tai nạn thương tích ở trẻ em 6 tháng đầu năm 2021.
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 những ngày lễ, thời gian
trước, trong và sau bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các
cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
2. Tổ chức tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh của
công dân.
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Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 4, triển khai
nhiệm vụ tháng 5 năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Xuân An./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
-Chi cục Thống kê thị xã;
-TT.Đảng ủy;
-TT.HĐND xã;
- Thành viên UBND xã;
- Lưu: VT.
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