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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7
và phương hướng nhiệm vụ tháng 8 năm 2022

A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC THÁNG 7 NĂM 2022
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:

471

306

65

Cây lương thực có hạt:

85

85

100

- Lúa 2 vụ

85

85

100

Cây tinh bột có củ:

200

200

100

- Mỳ

200

200

100

Cây thực phẩm:

105

12

11,4

- Rau các loại

105

12

11,4

IV

Cây CNNN:

0

0

0

V

Cây hàng năm khác

81

9

11,1

VI

Cây ăn quả, cây dược liệu

0

0

0

CHỈ TIÊU
(Vụ Mùa)

TT

I
II
III

b. Chăn nuôi -Thú y
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn ổn định. Thường xuyên hướng dẫn các hộ
chăn nuôi các biện pháp phòng chống viêm da nổi cục ở trâu bò. Tiếp nhận và
phân bổ 36 lít hóa chất Benkoved để triển khai tổng vệ sinh, khử trùng tiêu độc đợt
2 phòng chống dịch bệnh trên đàn vật nuồi.
1.2. Đầu tư - Xây dựng
Tiếp nhận hồ sơ: 17 hồ sơ đăng ký gia hạn sử dụng đất; 01 hồ sơ đăng ký
cấp lại.
Tổ chức họp Nhân dân để triển khai xây dựng công trình sân vận động,
đường đi nghĩa địa An Xuân 3, đường đi nhà ông Nguyễn Văn Linh.
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Khảo sát công trình đăng ký danh mục đầu tư năm 2023.
Thu thập thông tin điều chỉnh quy hoạch chung và quy hoạch khu trung tâm
hành chính xã. Thu thập thông tin điều chỉnh hệ số K, xây dựng bảng giá đất năm
2023 trên địa bàn xã.
1.3. Tài chính
Chi ngân sách: 3,258 tỷ đồng. Trong đó: chi thường xuyên: 1,967 tỷ
đồng/3,742 tỷ đồng (52,57% dự toán); chi đầu tư: 1,291 tỷ đồng/3,676 tỷ đồng, đạt
35,12% kế hoạch.
Thu ngân sách (phân cấp): 365,487 triệu /388 triệu (94,2% KH)
2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội
2.1. Công tác giáo dục và đào tạo
Công tác bảo vệ cơ sở vật chất của các trường trong dịp hè được đảm bảo.
2.2. Công tác Y tế - Dân số
Số lượt người tham gia khám chữa bệnh: 126
Số trẻ tiêm chủng đủ liều: 0.
Công tác tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19: mũi 1: 408, mũi 2: 427, mũi
3: 964, mũi 4: 484.
2.4. 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 phòng chống dịch Covid-19; thông báo tuyển sinh năm học
2022-2023.
Phối hợp với Đoàn Thanh niên CSHCM tham gia hội diễn văn nghệ tại thị
xã nhân kỷ niệm 90 năm ngày thành lập tỉnh Gia Lai và tổ chức thành công giải
bóng chuyền U15.
Phối hợp Hội Liên hiệp phụ nữ xã tham gia ngày hội gia đình gắn kết yêu
thương nhân kỷ niệm 21 năm ngày Gia đình Việt Nam.
Phối hợp Hội nông dân tham gia hội thi nhà nông đua tài tại thị xã.
2.5. Lao động -Thương binh và Xã hội
Lập danh sách nhận quà nhân kỷ niệm 75 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ
(27/7/1947-27/7/2022)1
Kết quả triển khai Tháng hành động vì trẻ em năm 2022: Quà của Quỹ bảo
trợ trẻ em thị xã tặng cho 08 em có hoàn cảnh khó khăn: 1.600.000 đồng; Hội Liên
hiệp phụ nữ xã tặng 06 em có hoàn cảnh khó khăn với tổng số tiền 600.000 đồng.
1

Quà của Chủ tịch nước: 15 người; Quà của Ủy ban nhân dân thị xã: 16 người.
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Báo cáo tình hình chăm sóc sức khỏe tâm thần, tâm lý xã hội trẻ em, chăm
sóc trẻ em mồ côi, chăm sóc và giáo dục trẻ em di cư.
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 (08
buổi) trên các tuyến đường thuộc địa bàn xã, xử phạt 10 trường hợp vi phạm hành
chính tổng số tiền 7.150.000 đồng.
Tổ chức tuần tra kiểm soát 15 đêm, đảm bảo ổn định tình hình an ninh trật tự
trên địa bàn.
Kiểm tra tạm trú 05 lượt, 06 hộ với 21nhân khẩu, không phát hiện trường
hợp vi phạm.
Gọi hỏi 12 lượt đối tượng quản lý theo nghiệp vụ, 02 đối tượng quản lý theo
pháp luật.
Triển khai thực hiện Thông tư 124/TT-BCA của Bộ Công an tại 04 thôn, 03
trường học và Trạm y tế trên địa bàn xã.
Tuyên truyền hộ cá biệt 34 hộ gia đình về phòng, chống tội phạm và xây
dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc.
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.
Các thôn tổ chức xét thực lực công tác tuyển quân năm 2023.
3.3. Công tác Tư pháp
Đăng ký khai sinh 05 trường hợp (đúng hạn: 04, đăng ký lại 01); đăng ký
khai tử 02 trường hợp; đăng ký kết hôn 04 trường hợp; xác nhận tình trạng hôn
nhân 07 trường hợp; Sao các giấy tờ hộ tịch: 13 trường hợp, 65 bản. Chứng thực
sao y bản chính 32 trường hợp, 79 bản; chứng thực chữ ký: 13 trường hợp; chứng
thực hợp đồng giao dịch: 01 trường hợp.
Tổng lệ phí thu được 1.193.000 đồng.
Công tác hòa giải ở cơ sở: 0.
B. MỘT SỐ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM TRONG THÁNG 8 NĂM 2022
I. Về lĩnh vực kinh tế
1. Theo dõi, đôn đốc nhân dân gieo trồng vụ Mùa.
2. Lập dự toán quy hoạch, điều chỉnh quy hoạch tổng thể và khu trung tâm
hành chính xã.
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3. Kiểm tra ,nhắc nhở đối với các hộ gia đình đang xây dựng nhà ở thông
báo khởi công và nộp thuế xây dựng.
4. Kiểm tra, giám sát công trình sân vận động, đường đi nghĩa địa An Xuân
3, đường đi nhà ông Nguyễn Văn Linh.
5. 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.
6. Kiện toàn Ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, xây
dựng kế hoạch, phương án ứng phó với thiên tai trên địa bàn xã.
II. Về lĩnh vực Văn hóa -Xã hội
1. Nhắc nhở các trường học trực, bảo vệ cơ sở vật chất trong dịp hè.
2. Tiếp tục triển khai công tác tiêm vắc xin phòng Covid-19 và nhập liệu sau
tiêm đảm bảo theo kế hoạch.
3. Thành lập đoàn vận động người dân tham gia Bảo hiểm y tế.
4. Triển khai kế hoạch điều tra Cung-Cầu lao động năm 2022.
5. Tuyên truyền các quyền lợi khi tham gia bảo hiểm y tế; tuyên truyền các
văn bản pháp luật mới.
6. Tổ chức các hoạt động chào mừng kỷ niệm ngày Cách mạng Tháng Tám
thành công và Quốc khánh 02/9.
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.
2. Tổ chức làm trật tự giao thông trên địa bàn theo kế hoạch.
3. Thực hiện tốt công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư kiến nghị, phản ánh
của công dân.
4. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; tiếp tục thực hiện các nội dung
liên quan đến công tác cải cách hành chính trong năm 2022.
Trên đây là nội dung báo cáo tình hình thực hiện công tác tháng 7, triển khai
nhiệm vụ tháng 8 năm 2022 của Ủy ban nhân dân xã Xuân An./.
Nơi nhận:
- UBND thị xã;
- Phòng Tài chính-Kế hoạch;
-Đảng ủy;
-TT.HĐND xã;
- Thành viên UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Hồ Hữu Mạnh
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