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CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Song An, ngày 10 tháng 5 năm 2019

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác tháng 5
và chƣơng trình công tác tháng 6 năm 2019
Phần I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 5
I. LĨNH VỰC KINH TẾ:
1. Nông, lâm nghiệp
1.1. Trồng trọt
Kết quả gieo trồng vụ Đông Xuân: 357/357 ha, đạt 100% KH1.
Kết quả thu hoạch vụ Đông Xuân 97/357 ha, chiếm 27,17% KH2.
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.
1.2. Chăn nuôi
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn ổn định, không có dịch bệnh xảy ra.
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.
Xây dựng kế hoạch phòng cháy, chữa cháy rừng.
2. Công tác tài nguyên và môi trƣờng:
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

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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Trong đó: Cây lúa 70/70 ha, NSTB ước đạt 5,5 tấn/ha, SL ước đạt 385 tấn đạt 85,94% KH. Cây
thực phẩm: đậu 12/12 ha, NSTB ước đạt 0,8 tấn/ha, SL ước đạt: 9,6 tấn đạt 88,9% KH, rau các loại
15/15ha, NSTB ước đạt 19 tấn/ha, SL ước đạt 285 tấn đạt 87,6%. Cây ngô bị hạn hán.
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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, xử lý 01 trường hợp.
Các công trình thủy lợi nhỏ lẻ đã khô nước, chỉ có đập Đất Khách, hồ Hòn
Cỏ hiện đảm bảo nước gieo sạ vụ Mùa. Các hộ dùng nước bà Chán Hai đã đóng
góp kinh phí và nạo vét lại lòng bàu, gia cố bờ đập xong. Đôn đốc các tổ chức thủy
lợi cơ sở tổ chức họp các hộ dùng nước để kiện toàn lại.
Chỉ đạo các thôn, làng trên địa bàn tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tuần
lễ quốc gia về nước sạch và môi trường.
3. Thu, chi ngân sách
Tổng thu ngân sách xã 2.383 triệu đồng/6.237 triệu đồng, đạt 38,2% dự
toán.
Thu ngân sách trên địa bàn 435 triệu đồng/2.530 triệu đồng đạt 17,19% dự
toán.
Chi ngân sách 1.464 triệu đồng/6.237 triệu đồng, chiếm 23,5% dự toán.
II. VĂN HOÁ - XÃ HỘI:
1. Công tác giáo dục
Các trường tổ chức dạy và học đúng theo chương trình, chuẩn bị tốt nhất các
điều kiện để tổ chức thi học kỳ II và tổng kết năm học 2018 – 2019.
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. Trong tháng, đã khám chữa bệnh cho 129 lượt
người. Xảy ra 01 ca sốt xuất huyết, hiện đang điều trị tại trung tâm y tế thị xã An
Khê.
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.
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.
III. CÔNG TÁC NỘI CHÍNH:
1. Công tác an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội
Chỉ đạo Công an tổ chức tuần tra theo kế hoạch 12 ngày đêm, đảm bảo tình
hình an ninh chính trị trên địa bàn trước, trong và sau ngày lễ 30/4, 01/5.
Trật tự an toàn xã hội: Xảy ra 01 vụ đánh nhau, hiện công an thị xã đang
điều ra giải quyết.
Công tác quản lý đối tượng, gọi hỏi răng đe 06 đối tượng tù tha về và một số
đối tượng có biểu hiện đánh bạc.
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2. Công tác quân sự, quốc phòng địa phƣơng
Huấn luyện dân quân tại chỗ, binh chủng chiến đấu quân số tham gia 39
đồng chí.
Trực bảo vệ lễ 30/4, 01/5 quân số tham gia 66 lượt đồng chí; phối hợp cùng
với công an tuần tra trong dịp lế trên quân số tham gia 12 lượt đồng chí.
3. 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.
4. Công tác tƣ pháp
Lĩnh vực hộ tịch đã giải quyết 40 trường hợp, lĩnh vực chứng thực đã giải
quyết 139 trường hợp.
Công tác hòa giải: Tồn 01 đơn tháng trước chuyển qua về đất đai, trong
tháng tiếp nhận 02 đơn tranh chấp đất đai, hiện đang thụ lý giải quyết.
Phần II
CHƢƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 6/2019
1. Lĩnh vực kinh tế:
Chỉ đạo nhân dân tiếp tục thu hoạch vụ đông xuân, tích cực triển khai các
biện pháp phòng, chống hạn, thường xuyên kiểm tra mực nước tại các ao, bàu, đập;
tránh tình trạng sử dụng nước lãng phí để đảm bảo nước sử dụng trong thời gian
tới.
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.
Triển khai công tác quản lý bảo vệ rừng, phòng chống cháy rừng trong mùa
khô năm 2019.
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
Các trường tăng cường công tác đảm bảo an ninh, an toàn trường học, công
tác quản lý và nâng cao đạo đức nhà giáo, phòng chống bạo lực, xâm hại trẻ em.
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Chỉ đạo các trường chuẩn bị cho việc tổng kết năm học 2018 - 2019; kiểm
tra công tác xã hội hóa giáo dục ở các trường và chỉ đạo các trường có kế hoạch
bảo quản cơ sở vật chất trong dịp hè.
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.
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.
Xây dựng kế hoạch trực và tổ chức tuần tra, trực gác nhân các ngày lễ và khi
có kế hoạch của cấp trên.
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.
Trên đây là báo cáo công tác tháng 5 và chương trình công tác tháng 6 của
Ủy ban nhân dân xã Song An.
Nơi nhận:
- UBND thị xã;
- Đảng ủy;
- HĐND xã;
- Lưu: VT.
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