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ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ SONG AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/BC-UBND

Song An, ngày 20 tháng 01 năm 2022

BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội tháng 01
và triển khai nhiệm vụ tháng 2/2022
Kính gửi:
- UBND thị xã An Khê;
- Phòng Tài chính – Kế hoạch.
Phần I
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ KINH TẾ-XÃ HỘI THÁNG 01
I. LĨNH VỰC KINH TẾ:
1. Nông, lâm nghiệp
1.1. Cây hàng năm
Tiến độ gieo trồng vụ đông xuân: 140/267 ha, đạt 52,43% kế hoạch, trong đó:
+ Cây lúa: 70ha/70 ha, đạt 100%KH.
+ Ngô: 5ha/22ha, đạt 22,72% KH
+ Cây mì: 10ha/60 ha, đạt 16,66%KH.
+ Cây thực phẩm: 10/15 ha, đạt 66,66%KH.
+ Cây trồng hàng năm khác: 25ha/50 ha, đạt 50%KH.
+ Cây ăn quả: 20ha/50ha đạt 40% KH.
1.2. Chăn nuôi
Tình hình chăn nuôi trên địa bàn ổn định, không có dịch bệnh nguy hiểm xảy ra.
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn gia
súc, gia cầm trong vụ Đông Xuân.
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.
Chỉ đạo các thôn, làng tổ chức dọn vệ sinh môi trường, cải tạo cảnh quan cổng,
ngõ phục vụ đón tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
3. Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới
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UBND xã tiếp tục chỉ đạo các công chức chuyên môn thực hiện nhiệm vụ theo Kế
hoạch số 49/KH-UBND ngày 31/12/2020 về thực hiện duy trì và nâng cao chất lượng các
tiêu chí xây dựng xã đạt nông thôn mới nâng cao.
4. Thu, chi ngân sách
Tổng thu ngân sách xã 409/5.178 triệu đồng, đạt 7,8%, trong đó: thu ngân sách
trên địa bàn 15/834 triệu đồng, đạt 2,9%.
Tổng chi ngân sách 350/5.178 triệu đồng, đạt 6,7%.
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
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 186 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 bàn1;
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, cài đặt
NCOVI; tích cực cài đặt và sử dụng phần mềm BLUEZONE 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 được tiêm vắc xin phòng
Covid-19 mũi 2 là 3.159/3.296 người, mũi 3 là 972/3.296 người.
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Công văn 736/UBND-VHXH ngày 17/12/2021 về việc phòng, chống dịch Covid-19 trước biến chủng mới
Omicron; công văn 737/UBND-VHXH ngày 21/12/2021 về việc triển khai một số biện pháp phòng, chống dịch
Covid-19; công văn 752/UBND-VHXH về việc triển khai các biện pháp thích ứng an toàn, linh hoạt kiểm soát hiệu
quả dịch bệnh Covid-19…
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Số công dân khai báo y tế đợt từ ngày 27/4/2021 đến 18/01/2022: 2.360 (F0 hoàn
thành điều trị 19; F1 là 229 công dân; F2 là 695 công dân; F3 là 81 công dân; người từ
vùng dịch về 390; cách ly tập trung 132 công dân; cách ly tại nhà 1.166; hoàn thành cách
ly tại nhà là 967.
4. Văn hóa - Thông tin
Tuyền 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.
Trang trí hội trường và khuôn viên trụ sở UBND xã; đôn đốc, nhắc nhở các thôn,
làng trang trí trong và ngoài Nhà văn hóa thôn. Tuyên truyền các hoạt động chào mừng
Tết Nguyên đán Nhâm Dần năm 2022.
Thành lập đoàn kiểm tra xây dựng kế hoạch kiểm tra ATTP Tết Nguyên đán
Nhâm Dần năm 2022.
5. Lao động – Thương binh và xã hội
Thực hiện giám sát việc chi trả chế độ chính sách, trợ cấp, quà Tết cho gia đình
chính sách, bảo trợ xã hội.
Phối hợp các đơn vị tài trợ thăm, tặng quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.
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, 33/2021/QĐ-TTg là 160 người.
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.
Xây dựng kế hoạch bảo đảm công tác giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn
trước, trong và sau Tết. Đặc biệt chú trọng ngăn chặn tình trạng mua bán, tàng trữ, sử
dụng chất nổ, pháo.
Công tác quản lý đối tượng: Gọi hỏi, răn đe cảm hóa giáo dục cho các đối tượng
có tiền án, tiền sự và các đối tượng có biểu hiện, nghi vấn vi phạm pháp luật.
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.
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.
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Trong tháng tiếp nhận 01 đơn: kiến nghị của 05 hộ dân tại thôn Thượng An 3 về
hoạt động của quạt điện gió ảnh hưởng đến sức khỏe, nhà cửa, cây trồng, vật nuôi. Kết
quả đã giải quyết xong.
Hoạt động của tổ hòa giải: Trong tháng, các tổ hòa giải tiếp nhận 01 vụ việc với
nội dung tranh chấp dân sự và đã tổ chức hòa giải thành; UBND xã đã làm thủ tục thanh
toán tiền thù lao cho hòa giải viên theo quy định.
4. Công tác cải cách hành chính
Tổng số hồ sơ giải quyết trong tháng 141 hồ sơ, trong đó: Lĩnh vực hộ tịch đã giải
quyết 84 trường hợp, lĩnh vực chứng thực đã giải quyết 45 trường hợp, lĩnh vực bảo trợ
xã hội 12 trường hợp.
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 THÁNG 2/2022
1. Lĩnh vực kinh tế:
Chỉ đạo triển khai thực hiện tốt kế hoạch sản xuất vụ Đông Xuân 2021- 2022, kế
hoạch phòng chống hạn trong mùa khô cho cây trồng.
Tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh, phòng chống đói rét cho đàn gia
súc, gia cầm.
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
Chủ động, ứng phó và tăng cường trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 và
công tác khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân.
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; tăng cường tuyên truyền luật nghĩa
vụ quân sự trên hệ thống Đài truyền thanh xã.
Tham gia Lễ kỷ niệm 251 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2022), 233
năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 – 2022) và Hội cầu huê của người Việt vùng
An Khê năm 2022.
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Phối hợp với Hội người cao tuổi xã tổ chức mừng thọ cho quý cụ cao niên năm
2022 (độ tuổi: 70,75,80,85,90,95): 42 cụ.
3. Lĩnh vực nội chính
Tổ chức giao quân năm 2022; duy trì công tác trực sẵn sàng chiến đấu theo kế
hoạch; tổ chức kết nạp lực lượng dân quân và làm công tác chuẩn bị huấn luyện năm
2022.
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.
Thực hiện tốt quy trình tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2022. Tổ chức
công tác xây dựng lực lượng dân quân năm 2022.
Trên đây là báo cáo công tác tháng 01 và triển khai nhiệm vụ công tác tháng 2
năm 2022 của UBND xã Song An báo cáo UBND thị xã An Khê và Phòng Tài chính –
Kế hoạch theo dõi, tổng hợp./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đảng ủy xã;
- TT HĐND xã;
- Ủy ban MTTQVN và các đoàn thể xã;
- Lưu: VT.

