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Tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 9 tháng đầu năm;
ước khả năng thực hiện cả năm 2021; xây dựng chỉ tiêu KT-XH và
giải pháp thực hiện năm 2022
Phần I
TÌNH HÌNH TH C HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ
HỘI, QUỐC PHÒNG – AN NINH 9 THÁNG NĂM 2021

A. HOẠT ĐỘNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH CỦA UBND PHƯỜNG
Trong 9 tháng năm 2021, lãnh đạo UBND phƣờng đã tập trung chỉ đạo các hoạt
động trọng tâm sau:
- Tập trung chỉ đạo vận động nhân dân gieo trồng vụ Đông xuân năm 2020-2021,
triển khai vó hiệu quả công tác phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, triển khai tháng
hành động vệ sinh môi trƣờng; Chỉ đạo tốt các hoạt động đón tết Nguyên đán Tân sửu với
phƣơng châm an toàn, tiết kiệm, tổ chức tuyên truyền chào mừng các ngày lễ lớn của đất
nƣớc và của địa phƣơng
- Triển khai công tác bảo vệ ANCT-TTATXH trƣớc, trong và sau tết Nguyên đán,
các ngày lễ lớn của đất nƣớc; Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm triển khai
thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng cuối năm 2021 nhằm đảm bảo đạt kế
hoạch trên giao; triển khai thực hiện các hạng mục xây dựng cơ bản; triển khai kế hoạch
về tuyến phố văn minh.
- Tăng cƣờng công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân
dân; tăng cƣờng các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19; thực hiện tốt chế độ chính
sách, đảm bảo an sinh xã hội cho các đối tƣợng chính sách, ngƣời có công đầy đủ, kịp
thời; chỉ đạo xây dựng kế hoạch giảm nghèo năm 2021. Nâng cao chất lƣợng công tác dạy
và học của các trƣờng; chỉ đạo tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao,
đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tƣ tƣởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
- Thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham
nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí, thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở. Đảm bảo
tiếp công dân định kỳ, chỉ đạo bộ phận chuyên môn tập trung giải quyết kịp thời các đơn
thƣ, khiếu nại tố cáo của công dân đúng quy định.
- Thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo, chính sách Đại đoàn kết dân tộc của
Đảng và Nhà nƣớc.
B. MỘT SỐ KẾT QUẢ TRONG CÁC LĨNH V C
I L nh lực kinh tế
1. Sản xuất nông nghiệp:
- Tình hình gieo trồng đạt kế hoạch đề ra [1], cùng với việc áp dụng tiến bộ kỹ thuật
tiên tiến vào sản xuất, đƣa các giống cây trồng có năng suất cao, nên năng suất, sản lƣợng
tăng so với cùng kỳ năm 2020. Tiếp tục chỉ đạo bộ phận chuyên môn hƣớng dẫn nhân dân
chăm sóc cây trồng và tích cực chủ động trong công tác phòng chống sâu, bệnh trên cây
trồng, chủ động kiểm tra toàn bộ hệ thống ao, bàu; hƣớng dẫn nhân dân sử dụng nƣớc tiết
kiệm, nhằm đảm bảo cung cấp nguồn nƣớc đủ tƣới cho sản xuất.

[1]Tổng diện tích gieo trồng là 690 ha đạt 87,5% so với kế hoạch thị xã
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2. Công tác chăn nuôi – Thú y: Công tác phòng, chống dịch bệnh, giám sát chăn
nuôi, công tác tuyên truyền vận động nhân dân chăm sóc đàn gia súc đƣợc thực hiện chặt
chẽ và thƣờng xuyên tiêu độc chuồng trại khu chăn nuôi. Tình hình chăn nuôi có nhiều
biến động do ảnh hƣởng về giá cả và dịch bệnh nên số lƣợng tổng đàn heo giảm so với kế
hoạch, tổng đàn gia súc trên địa bàn là 2.266 con [2]. Đã tiếp nhận và triển khai cấp 48 lít
Benkocid, 22,5 lít thuốc diệt côn trùng Hantox-200 từ trung tâm dịch vụ nông nghiệp triển
khai tiêu độc, sát trùng trên địa bàn phƣờng.
* Công tác phòng chống dịch bệnh viêm da nổi cục trên bò: Sau khi UBND thị
xã ban hành Quyết định số:1436/QĐ-UBND ngày 16/7/2021 của UBND thị xã An Khê
về việc công bố dịch bệnh Viêm da nổi cục trên trâu, bò tại địa bàn phƣờng An Phú,
phƣờng An Tân và phƣờng An Bình, thị xã An Khê, tỉnh Gia Lai; UBND phƣờng đã
Quyết định thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống dịch Viêm da nổi cục tại quyết định số
351/QĐ-UBND ngày 21/7/2021 của UBND phƣờng An Bình về việc thành lập Ban chỉ
đạo phòng, chống dịch Viêm da nổi cục trên trâu, bò tại địa bàn phƣờng An Bình;
- Xây dựng Kế hoạch phòng chống bệnh Viêm da nổi cục (VDNC) ở trâu, bò trên
địa bàn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên.
- Tính đến ngày 08/9/2021, trên địa bàn phƣờng đã có 81 con trâu, bò mắc bệnh
VDNC ở 7 tổ dân phố; trong đó đã có 19 con bị chết, với tổng khối lƣợng là 2.705 kg.
- UBND phƣờng đã tiếp nhận 46,5 lít hóa chất để tiêu độc, khử trùng. Nhận và tiêm
125 liều vắc xin phòng chống bệnh VDNC.
3. Hoạt động kinh doanh - dịch vụ:
Các hoạt động sản xuất kinh doanh TMDV-CNTTCN trên địa bàn phƣờng tƣơng
đối ổn định, hoạt động mua bán hàng hóa tại chợ Đồn đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của bà
con trên địa bàn. Tuy nhiên do ảnh hƣởng chung của dịch Covid-19 nên đã tác động phần
nào đến tâm lý của các hộ sản xuất kinh doanh, tổng số hộ kinh doanh trên địa bàn là 100
hộ (giảm 05 hộ so với cùng kỳ năm trƣớc).
4. Tình hình thu - chi ngân sách:
- Công tác quản lý, điều hành ngân sách thực hiện đúng theo quy định, chủ động
tích cực cân đối chi đảm bảo ngân ách trên giao. Tiến hành phân bổ ngân sách năm 2021
và chỉ đạo trong công tác thu, chi ngân sách phƣờng [3].
- Triển khai kế hoạch thu các loại quỹ huy động trong nhân dân năm 2021, tính đến
nay tình hình thu các loại quỹ đƣợc 137.092.000đ/121.390.000đ đạt 112,94% [4]. Thu tiền
lát gạch Block vỉa hè trong 9 tháng là 84.146.000đ (lũy kế từ năm 2015 đến nay là
1.252.974.500đ/1.687.283.500đ đạt 74,26%)
5 Công tác Địa chính - Xây dựng - Môi trường - Đô thị v giao thông - thủy
l i:
5.1. Địa chính: Giải quyết thủ tục hành chính 61 trƣờng hợp. Trong đó:
- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất: 61 trƣờng hợp
* Công tác khác:
Phối hợp với phòng Tài nguyên và môi trƣờng, chi nhánh Văn phòng đăng ký đất
đai thị xã tiến hành giao đất xây dựng nhà ở cho 10 trƣờng hợp, kiểm tra chuyển mục đích
sử dụng đất 25 trƣờng hợp, xác định chủ sử dụng đất, mở rộng đƣờng Lý Thƣờng Kiệt
đến đƣờng tránh phía Bắc, có 82 hộ với diện tích 60.799,1m2

[2] Đàn trâu: 25 con, đạt 104% so với KH; đàn bò 1.264 con (trong dó tỷ lệ bò lai 80%), đạt 101,12% so với KH; đàn heo 977 con, đạt
61,27% so với Nghị quyết
[3] Tổng thu ngân sách phƣờng: Ƣớc thực hiện đến 9 tháng là 2.487.000đ/3.550.000đ đạt tỷ lệ 70% so với KH . Tổng chi ngân sách
phƣờng: 4.390.000.000đ/5.390.000.000đ chiếm 81,4% so với KH.
[4] Quỹ đền ơn đáp nghĩa: 31.132.000đ/22.860.000 đạt 136,19%; Quỹ vì ngƣời nghèo: 28.360.000đ/23.060.000đ đạt 122,98%; Quỹ
phòng chống thiên tai: 20.030.000đ/19.530.000đ đạt 102,56%; Quỹ chữ thập đỏ: 14.410.000đ/14.313.000đ đạt 102,78%; Quỹ khuyến học:
14.340.000đ/13.720.000đ đạt 104,52%; Quỹ chăm sóc ngƣời cao tuổi: 28.820.000đ/28.200.000đ đạt 102,20%.
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- Xin chủ trƣơng sửa chữa công trình thủy lợi (Bàu Điền, Bàu Rộc Bẩy) hạng mục
sửa chữa nâng cấp kiên cố tràn xả lũ và hệ thống van xả, cống lấy nƣớc. Đã tiến hành cắm
mốc 02 bàu Cai Năm và bàu Kho.
5.2. Lĩnh vực đầu tư xây dựng xây dựng và quản lý xây dựng nhà ở:
a. Lĩnh vực đầu tư xây dựng:
* Các công trình đã thi công nghiệm thu ho n th nh đưa v o sử dụng:
- Công trình công viên phƣờng An Bình hạng mục: Lối đi nội bộ và lắp điện chiếu
sáng với tổng mức đầu tƣ: 399.854.000 đồng.
- Công trình đƣờng hẻm 18 Trần Quốc Toản hạng mục: Sửa chữa mặt đƣờng bê
tông xi măng bị bong tróc với tổng mức đầu tƣ 104.543.000 đồng.
- Công trình đƣờng hẻm Lê Lợi ( đoạn từ đƣờng Lê Lợi đến đƣờng Nguyễn Văn
Trỗi ) hạng mục: Sửa chữa nền, mặt đƣờng do BQL dự án ĐTXD thị xã làm chủ đầu tƣ
với tổng mức đầu tƣ: 361.152.000 đồng.
* Các công trình đang thi công xây dựng công trình trên địa b n
- Khu Quy hoạch Cụm công nghiệp: Công trình đƣờng D2,D4 cụm công nghiệp
với tổng kinh phí: 10.804.000.000 đồng.
- Đƣờng Nguyễn Văn Trỗi (đoạn từ đƣờng Quang Trung đến đƣờng Phan Đình
Giót); hạng mục: Sửa chữa mặt đƣờng, bó vỉa, đan rãnh và hệ thống thoát nƣớc; với tổng
kinh phí: 5.920.000.000 đồng.
- Đƣờng Lê Lợi (đoạn từ đƣờng BTXM hiện trạng đến đƣờng trƣớc cổng Sƣ đoàn
BB2); hạng mục: Nền, mặt đƣờng và hệ thống thót nƣớc; với tổng kinh phí:
5.125.979.000 đồng.
* Triển khai Nghị Quyết 280/NQ-HĐND: Đã tiến hành họp tổ chức lấy ý kiến và
đăng ký nhu cầu làm đƣờng BTXM giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn cụ thể nhƣ sau:
- Đã tiền hành đăng ký danh mục công trình làm đƣờng BTXM giai đoạn 20212025 gồm 53 tuyến đƣờng hẻm. dự kiến tổng mức đầu tƣ 11.994.400.000 đồng.
- Đang lập thủ tục xin chủ trƣơng đầu tƣ làm đƣờng BTXM năm 2021 đƣợc 07
công trình thực hiện năm 2021 với tổng chiều dài 820 m, dự kiến tổng mức đầu tƣ
1.124.000.000 đồng (Trong đó: Tỉnh và thị xã hỗ trợ 70% còn lại huy động nhân dân đóng
góp 30%).
b. Lĩnh vực quản lý xây dựng nhà ở:
Trong 9 tháng có 45 trƣờng hợp đã đƣợc UBND thị xã cấp phép xây dựng. Đoàn
kiểm tra đã tiến hành kiểm tra trật tự về xây dựng nhà ở đƣợc 23 đợt, có 38trƣờng hợp
đang thi công xây dựng nhà ở. Không có trƣờng hợp nào vi phạm. Đã tiến hành thu thuế
xây dựng 53 hộ với tổng số tiền: 283.312.166 đồng.
5.3.
công t c đảm bảo vệ sinh môi trư ng.
- Chỉ đạo dọn vệ sinh tại cơ quan, địa điểm công cộng, các nhà văn hóa ở tổ dân
phố, các di tích, công trình văn hóa, lịch sử.
- Đôn đốc các tổ dân phố vận động nhân dân tiếp tục đăng ký hợp đồng thu gom
rác thải trên các tuyến đƣờng chính và đƣờng hẻm trên địa bàn. Đã phối hợp cùng BQL
nhà máy rác tiến hành hợp đồng với các hộ tại tuyến đƣờng Đào Duy Từ nối dài (tổ 1),
đƣờng hẻm 42/3 Lê Lợi và 70 Lê Lợi (tổ 5), đã có 36 hộ đăng ký thu gom rác thải.
- Kiểm tra nhắc nhỡ 09 trƣờng hợp hộ dân chăn nuôi heo ô nhiễm môi trƣờng, thu
mua phế liệu tại tổ 3,6,7 trên địa bàn.
5.4. Công tác chỉnh trang đô thị
a. Công t c trật tự đô thị lấn chiếm hành lang ATGT và xây dựng tuyến phố văn
minh trên địa bàn.
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- Tiếp tục thực hiện kế hoạch giải toả hành lang an toàn giao thông, vỉa hè đô thị
trên địa bàn phƣờng. Kiện toàn lại đoàn kiểm tra trật tự xây dựng và đất đai, môi trƣờng
và triển khai định kỳ vào thứ 3,5 hàng tuần ra quân nhắc nhỡ tuyên truyền các hộ buôn
bán kinh doanh lấn chiếm hành lang an toàn giao thông đƣờng bộ.
- Tiếp tục triển khai hoàn thiện các tiêu chí xây dựng tuyến phố văn minh đô thị đã
đăng ký năm 2018 trên địa bàn đã đƣợc thị xã phê duyệt 02 tuyến gồm đƣờng Quang
Trung và đƣờng Tô Hiệu. Hiện nay UBND phƣờng tiếp tục quán triệt và phối hợp với Mặt
trận và các Ban ngành Đoàn Thể phƣờng tiếp tục cùng với tổ dân phố tiến hành tuyến
truyền vận động nhân dân thực hiện phấn đấu hoàn thiện một số tiêu chí đạt thấp để đạt
đƣợc kết quả theo các tiêu chuẩn đề ra.
b. Công t c lắp đặt biển số nhà: Đã hoàn thành lắp đặt biển số nhà dọc 2 bên
tuyến đƣờng Quang Trung. Hiện nay đã hoàn thành lắp đặt 08 tuyến tại tổ 1,2,3 trên địa
bàn gồm: Đƣờng Phạm Hồng Thái, đƣờng Tô Hiệu, Đƣờng Lê Phi Hùng, đƣờng Đào Duy
Từ, đƣờng Nguyễn Viết Xuân, đƣờng Trần Quốc Toản, đƣờng Đăng Thai Mai, Đƣờng Lê
Quý Đôn. Hiện nay đã hoàn thành 9/14 tuyến đã đặt tên đƣờng.
5.5. V lĩnh vực điện chiếu s ng, nước và cây xanh công cộng:
* Điện chiếu sáng công cộng:
- Kiểm tra rà soát sửa chữa các bóng điện chiếu sáng đã bị hƣ hỏng trên địa bàn.
BQL nhà máy rác và dịch vụ đô thị đã tiến hành 02 đợt sửa chữa với số lƣợng 27 bóng
và lắp đặt mới 01 bóng tại tổ 3 ( đoạn cống Lở)
- BQL hà máy rác đã tiến hành lắp đặt bổ sung một số bóng điện chiếu sáng tại các
tuyến đƣờng nhƣ: Đƣờng Phan Đình Giót (06 bóng), đƣờng Nguyễn Văn Trỗi (04 bóng),
Đƣờng Lê Lợi ( 10 bóng)
- Đã vận động nhân dân lắp đặt điện chiếu sáng công cộng tại 02 tuyến đƣờng hẻm
( Hẻm 18 Lý Thƣờng Kiệt và Hẻm Lê Thị Hồng Gấm).
- Qua rà soát hiện nay tại một số tuyến đƣờng trên địa bàn có 14 bóng bị hƣ hỏng.
Đã đề nghị BQL nhà máy rác có kế hoạch sữa chữa.
* Về công tác triển khai lắp đặt hệ thống nước sạch trên địa bàn:
- Hiện nay công ty nƣớc Sài Gòn - An Khê đã thi công lắp đặt hệ thống đƣờng ống
nƣớc máy trên các tuyến đƣờng trên địa bàn cơ bản đã hoàn thành và vận hành đƣa vào sử
dụng.
- Trong 6 tháng đầu năm đã có 100 hộ đã hợp đồng với công ty nƣớc Sài Gòn - An
Khê.
- Qua quá trình triển khai lắp đặt đƣờng ống nƣớc trên địa bàn phƣờng vẫn còn một
số tuyến đƣờng chƣa có hệ thống nƣớc đi qua và đa số các tuyến đƣờng đã lắp đặt 01 bên
đƣờng còn một bên chƣa lắp đặt. Vì vậy nhu cầu đăng ký sử dụng nƣớc sạch chƣa đạt
đƣợc hiệu quả.
* Về cây xanh công cộng:
- Đã đăng ký kế hoạch trồng cây phần tán năm 2021 với số lƣợng 180 cây
- Thƣờng xuyên đôn đốc nhà thầu sớm khắc phục trồng thay thế các cây xanh đã
chết tại tuyến đƣờng Phan Đình Giót.
d. Về Ch Đồn: Thƣờng xuyên tăng cƣờng công tác kiểm tra nhắc nhỡ các trƣờng
hợp buôn bán lấn chiếm bên trong và bên ngoài chợ Đồn, đồng thời lập lại ổn định hoạt
động chợ Đồn; củng cố, kiện toàn tổ quản lý chợ.
II L nh vực Văn hoá - Xã hội:
1 Giáo dục:
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- Tổng số học sinh: 2.054 em, 51 lớp. Trong đó: Mầm non: 175 em, 6 lớp ; Tiểu
học: 899 em, 26 lớp; THCS: 698 em, 19 lớp; THPT: 292
- Ngoài ra trên địa bàn còn có: Nhóm trẻ tƣ thục Mai Anh với tổng số trẻ : 125 trẻ,
05 lớp.
- Chất lƣợng giáo dục tiếp tục đƣợc nâng lên, trong năm học 2020-2021 nhà trƣờng
đã thực hiện tốt các kế hoạch chỉ tiêu trọng tâm đề ra [5]. Công tác phối hợp chặt chẽ giữa
nhà trƣờng, công an với địa phƣơng nên trong năm học qua không có xảy ra tình trạng tệ
nạn xã hội xâm nhập vào học đƣờng, tạo sự an tâm, tin tƣởng của phụ huynh, học sinh.
- Làm tốt công tác trực bảo vệ tài sản nhà trƣờng trong các dịp lễ, tết và trong thời
gian nghỉ hè, nghỉ do dịch Covit-19, triển khai học trực tuyến trên phần mềm Zoom trong
thời gian nghỉ để phòng, chống dịch bệnh Coid -19.
- Triển khai tổ chức thi học kỳ II và thông báo cho học sinh nghỉ học để phòng,
chống dịch bệnh Covid-19 theo văn bản chỉ đạo của cấp trên.
- Ra quyết định cho phép thành lập nhóm trẻ, lớp mẫu giáo độc lập tƣ thục Hoa
Mai địa điểm tại tổ dân phố 1, phƣờng An Bình.
* Tổng số học sinh năm học 2021 - 2022: 1.803 em, 49 lớp . Trong đó: Mầm non:
175 em, 6 lớp; Tiểu học: 949 em, 25 lớp ; THCS: 679 em, 18l lớp.
* Nhóm trẻ tƣ thục Mai Anh: Tổng số trẻ : 108 em, 05 lớp.
2. Văn hóa thông tin – thể thao:
- Đảm bảo công tác thông tin, tuyên truyền, cổ động các chủ trƣơng, đƣờng lối của
Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nƣớc, các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa
phƣơng. Chủ động nắm bắt thông tin về các dịch vụ văn hóa, tổ chức tuyên truyền các
ngày lễ lớn, các sự kiện trọng đại của đất nƣớc, địa phƣơng [6], thực hiện tốt nhiệm vụ
tuyên truyền trong cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ
2021-2026
- Tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các đƣờng lối, chủ trƣơng của
Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nƣớc, tuyên truyền phổ biến pháp luật, phòng
chống dịch covid-19 thông qua hệ thống loa ở tổ dân phố và hệ thống loa di động với 94
lƣợt, 204 giờ. Chỉ đạo xây dựng kế hoạch đón xuân Tân Sửu năm 2021; tổ chức các môn
thi đấu trong khuôn khổ Đại hội thể dục thể thao lần thứ V năm 2021 với 08 môn thi đấu
và 18 nội dung, trao thƣởng cho 17 tập thể và 42 cá nhân. Triển khai công tác đăng ký Gia
đình văn hóa, tổ dân phố văn hóa năm 2021.
- Xây dựng và triển khai kế hoạch kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết
nguyên đán Tân Sửu năm 2021. Phối hợp cùng với đoàn kiểm tra liên ngành đảm bảo an
toàn thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Tân Sửu kiểm tra 06 cơ sở kinh doanh các mặt
hàng thực phẩm trên địa bàn phƣờng.
- Ra quyết định công nhận lại Ban quản lý cụm di tích đình, miếu Tân Lai, Tân
Chánh. Và thành lập Ban quản lý các di tích đã xếp hạng di tích cấp tỉnh trên địa bàn
[5] Kết quả năm học 2020 – 2021: Tỷ lệ học sinh lên lớp: 99,8%; Tỷ lệ học sinh tốt nghiệp TH 100% và THCS : 96%
+ Trƣờng Mẫu giáo Sơn Ca: Trong năm học 2020 – 2021 số lớp PCGDMN 5 tuổi là 4 lớp. Và số trẻ đủ điều kiện vào lớp 1 là 164 trẻ.
Đơn vị cũng đã tiếp tục duy trì các tiêu chí đạt chuẩn phổ cập GDMN 5 tuổi và năm 2020 đã đạt 100% phổ cập mầm non cho trẻ 5 tuổi trên địa
bàn. Chất lƣợng đánh giá các mặt giáo dục theo 120 chỉ số chuẩn của trẻ 5 tuổi là 164/164 trẻ đạt 100%.
+ Tröôøng TH Traàn Quoác Toaûn: Tổng số học sinh hoàn thành chƣơng trình lớp học: 897/899 em, tỷ lệ 99,8%; tổng số học sinh chƣa
hoàn thành chƣơng trình lớp học: 02/899 em, chiếm tỷ lệ 0,2%; học sinh lớp 5 hoàn thành chƣơng trình tiểu học: 137/137 em, đạt tỷ lệ 100%
+ Trƣờng THCS Nguyễn Viết Xuân: 251/689 em học sinh giỏi đạt tỷ lệ 36,43%; 275/689 em học sinh khá đạt tỷ lệ 39,91%; 136/689
em học sinh trung bình đạt tỷ lệ 19,74%; 26/689 em học sinh yếu chiếm tỷ lệ 3,77%; 01/689 em học sinh kém chiếm tỷ lệ 0,15%.
[6] Tuyên truyền Kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/2/2021) và Tết Nguyên đán Tân Sửu
2021; Lễ kỷ niệm 250 năm Khởi nghĩa nông dân Tây Sơn (1771 - 2021), 232 năm chiến thắng Ngọc Hồi - Đống Đa (1789 - 2021); 73 năm ngày
thành lập Đảng bộ Thị xã An Khê (14/3/1948-14/3/2021); 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam thống nhất đất nƣớc và quốc tế lao động
1/5; 67 năm ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 – 7/5/2021), 131 năm ngày Sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 19/5/1890 – 19/5/2021); 89
ngày thành lập tỉnh Gia Lai (24/5); Quốc tế thiếu nhi (1/6); ngày môi trƣờng thế giới (5/6); ngày gia đình Việt Nam (28/6). Tuyên truyền bầu cử
đại biểu Quốc hội khóa XVvà đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026.

6
phƣờng An Bình. Xây dựng quy chế hoạt động và phân công nhiệm vụ thành viên Ban
quản lý các di tích đã xếp hạng di tích cấp tỉnh trên địa bàn phƣờng An Bình.
- Thông báo tạm ngừng hoạt động của các cơ sở dịch vụ, kinh doanh để đảm bảo
công tác phòng, chống dịch. Thành lập đoàn tiến hành kiểm tra cho ký cam kết về việc
đảm bảo thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 đối với các cơ sở tạm dừng
hoạt động (với 6 đợt, 114 cơ sở kinh doanh).
- Thành lập Tổ công tác quản lý tiêm chủng vắc xin phòng Covid-19 trên địa bàn
phƣờng An Bình và lập danh sách toàn dân (Từ 18 tuổi trở lên) đăng ký tiêm chủng vắc
xin Covid-19 trên địa bàn phƣờng theo các đối tƣợng quy định gửi tổ ứng dụng công nghệ
thông tin quản lý tiêm chủng vắc xin Covid-19 và truyền thông thị xã.
3 Công tác Lao động - Thương binh v Xã hội
3.1. Công t c Thương binh liệt sỹ-Ngư i có công.
- Giám sát chi trả trợ cấp TBLS-NCC đúng, đủ và kịp thời đến các đối tƣợng.
- Tổ chức các hoạt động Đền ơn đáp nghĩa trong dịp tết nguyên đán Tân Sửu 2021.
Thăm chúc tết, tặng quà 30 đối tƣợng NCC có hoàn cảnh khó khăn ( 200.000đ/đối tƣợng)
nhân dịp Tết Nguyên đán 2021. Cấp tiền quà Tết của Tỉnh và thị xã cho các đối tƣợng
Ngƣời có công trên địa bàn nhân dịp tết Nguyên đán 2021.
Giải quyết chế độ điều dƣỡng năm 2021 cho 40 NCC theo Thông tƣ liên tịch số
13/2014/TTLT-BLĐTBXH-BTC.
Lập thủ tục giải quyết chế độ: 02 Thân nhân Thờ cúng Liệt sỹ ( Đặng Thanh Bình,
T1; Trƣơng Anh Tiếng, T5); 01 chế độ Tuất bệnh binh (Nguyễn Thị Liễu Tổ 5); 02 hồ sơ
mai táng phí đối tƣợng Cựu chiến binh qua đời theo Nghị định 150/NĐ-CP.
Đề nghị tặng Sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng cho bà Đinh Thị Thu, thân nhân Liệt
sỹ đang hƣởng trợ cấp hàng tháng ở tổ dân phố 02 và triển khai sữa chữa nhà ở cho ông
Lê Thanh Sơn, thƣơng binh 4/4 đang hƣởng trợ cấp hàng tháng ở Tổ dân phố 5 theo
Quyết định số 07/QĐ-BQL ngày 12/5/2021 của BQL quỹ Đền ơn đáp nghĩa thị xã về việc
xuất quỹ ĐƠĐN hỗ trợ xây dựng nhà tình nghĩa, sữa chữa nhà ở cho Ngƣời có công với
cách mạng khó khăn về nhà ở và tặng sổ tiết kiệm cho đối tƣợng NCC có hoàn cảnh khó
khăn năm 2021.
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 74 năm ngày TBLS (Tặng 127 suất quà (Tiền mặt
100.000 đ) và thăm hỏi tặng 30 suất quà trị giá 200.000 đ/suất cho 30 hộ TBLS-NCC có
hoàn cảnh khó khăn) .
3 2 Công tác giảm nghèo:
Phối hợp cùng UBMT phƣờng tổ chức tặng quà, trợ cấp khó khăn trong dịp Tết
Nguyên đán 2021 cho Hộ nghèo, cận nghèo với tổng trị giá 41,050 triệu đồng. Trợ cấp
khó khăn đột xuất cho 21 hộ (300.000đ/hộ). Xuất quỹ VNN của phƣờng hỗ trợ 01 con bò
trị giá 10 triệu đồng cho Hộ nghèo Võ Ngọc Thạch ở TDP 6 để chăn nuôi phát triển sản
xuất.
Cấp Giấy chứng nhận Hộ nghèo, Hộ cận nghèo cho các hộ đƣợc công nhận năm
2021.
Đăng ký chỉ tiêu giảm Hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2021 .
Triển khai thực hiện các nhiệm vụ giảm nghèo đƣợc giao tại kế hoạch 509/KHUBND ngày 07/5/2021 của UBND tỉnh Gia Lai. Tổ chức khảo sát thực tế 12 hộ nghèo và
45 hộ cận nghèo, lập phƣơng án hỗ trợ cụ thể cho Hộ nghèo và hộ cận nghèo để phát triển
sản xuất ổn định cuộc sống thoát nghèo. Đã hỗ trợ 04 Nghèo và 08 Hộ cận nghèo với
tổng kinh phí 71,5 triệu đồng ( 55 triệu từ nguồn MT thị xã và 16,5 triệu từ nguồn Quỹ
VNN phƣờng).
Chi trả tiền điện Quý I và tiền điện truy lĩnh năm 2019-2020 theo Quyết định số
1228/QĐ-UBND ngày 23/6/2021 và Quyết định số 1729/QĐ-UBND ngày 06/8/2021 của
UBND thị xã cho Hộ nghèo và Hộ Chính sách xã hội.
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3.3. Công t c Bảo trợ xã hội:
- Lập hồ sơ đề nghị hƣởng trợ cấp BTXH hàng tháng cho 14 trƣờng hợp đủ điều
7
kiện [ ]
- Lập hồ sơ đề nghị hỗ trợ chi phí mai táng cho 04 đối tƣợng hƣởng trợ cấp BTXH
qua đời.
- Lập thủ tục điều chỉnh Mức chuẩn trợ giúp xã hội đối với 280 đối tƣợng đang
hƣởng chế độ trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số 136/2013/NĐ-CP ngày
21/10/2013 của Chính phủ, sang Mức chuẩn trợ giúp xã hội theo quy định tại Nghị định số
20/2021/NĐ-CP ngày 15/03/2021 của Chính phủ.
- Lập thủ tục hỗ trợ đột xuất do hỏa hoạn cháy nhà cho hộ gia đình ông Trần Xuân
Bỉnh theo Nghị định số 20/2021/NĐ-CP, mức hỗ trợ 20 triệu đồng.
3.4. Công t c lao động, việc làm
- Rà soát lực lƣợng lao động từ 15 tuổi trở lên trong 9 tháng [ 8]. Tổ chức triển khai
tháng hành động vệ sinh, an toàn lao động năm 2021.
- Trong 9 tháng đã có 125 lao động có việc làm mới từ các hình thức, trong đó lao
động nữ là 64 chiếm tỷ lệ 51.2%.
Tổ chức điều tra Cung cầu lao động năm 2021 và cập nhật phần mềm Cung Lao
động. Kết quả điều tra nhƣ sau:
- Số hộ đã đƣợc thu thập thông tin Cung lao động trên địa bàn phƣờng: 2.235 hộ.
- Tổng số hộ biến động thông tin Cung lao động trên địa bàn phƣờng là 578 hộ/895
khẩu, trong đó:
+ Số hộ mới (chuyển đến/tách hộ): 82hộ/400khẩu;
+ Số hộ chuyển đi(57hộ/69 khẩu).
+ Số ngƣời chết: 33 ngƣời.
+ Số Lao động thất nghiệp : 55
+ Số Lao động đủ 15 tuổi: 104
+ Biến động khác: 266 hộ/155khẩu.
- Tổng số doanh nghiệp điều tra trên địa bàn phƣờng: 13 doanh nghiệp
Thực hiện các chính sách hỗ trợ ngƣời lao động không có giao kết hợp đồng lao
động và một số đối tƣợng đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị
quyết số 68/NQ-CP;Quyết định số 23/2021/QĐ-CP; Quyết định số 441/QĐ-UBND ngày
25/7/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai
. Trong tháng 8 đã lập hồ sơ và cấp tiền
[7] 10 trƣờng hợp Ngƣời đủ 80 tuổi trở lên không nhận lƣơng hƣu và trợ cấp BHXH; 02 trƣờng hợp ngƣời đơn thân đang nuôi con nhỏ
thuộc Hộ nghèo; 02 trƣờng hợp đang nuôi con nhỏ dƣới 36 tháng tuổi là ngƣời khuyết tật mức độ nặng đang hƣởng trợ cấp hàng tháng.
[8]- Tổng số lao động từ 15 tuổi trở lên: 6.441
- Tổng số ngƣời trong độ tuổi lao động đang làm việc trong nền kinh tế: 5.445
- Số lao động qua đào tạo: 2.367, chiếm tỷ lệ 43,39%.
- Lao động phổ thông: 3.078

11 Cho vay hộ nghèo: 9 tháng: 3 hộ = 140 triệu đồng. Tổng dƣ nợ : 15 hộ = 516 triệu đồng.
Cho vay hộ cận nghèo: 9 tháng: 4 hộ = 200 triệu đồng. Tổng dƣ nợ : 32 hộ = 1 tỷ 159 triệu đồng.
Cho vay hộ mới thoát nghèo: 9 tháng: 126 hộ = 5 tỷ 545 triệu đồng. Tổng dƣ nợ : 300 hộ = 11 tỷ 129 triệu
đồng.
Cho vay học sinh sinh viên: 9 tháng: 0 hộ = 0 triệu đồng. Tổng dƣ nợ : 15 hộ = 1 tỷ 247 triệu đồng.
Cho vay giải quyết việc làm 9 tháng: 36 hộ = 1 tỷ 670 triệu đồng. Tổng dƣ nợ : 157 hộ = 5 tỷ 997 triệu đồng.
Cho vay nhà ở xã hội: 9 tháng: 5 hộ = 1 tỷ 850 triệu đồng. Tổng dƣ nợ : 8 hộ = 3 tỷ 022 triệu đồng.
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hỗ trợ 02 đợt với 02 Hộ kinh doanh và 47 ngƣời lao động tự do bị ảnh hƣởng do đại dịch
Covid-19 trên địa bàn với tổng kinh phí hỗ trợ 76,5 triệu đồng.
3.5. Công t c vay vốn NHCSXH:
Rà soát lập danh sách các hộ có nhu cầu, đủ điều kiện vay vốn Ngân hàng CSXH
trong năm 2021.
Vay vốn NHCSXH trên địa bàn phƣờng trong 9 tháng 9 . Tổng dƣ nợ đến
06/9/2021 là 23 tỷ 070 triệu đồng, với 561 hộ vay vốn, ủy thác qua 4 tổ chức Hội đoàn
thể, quản lý 13 Tổ tiết kiệm và vay vốn (TK&VV) ở 07 tổ dân phố trên địa bàn phƣờng.
g Công tác BHYT toàn dân:
- Cấp phát thẻ BHYT cho các đối tƣợng TBLS-NCC, Hộ nghèo, cận nghèo, đối
tƣợng BTXH kịp thời, đầy đủ.
- Thống kê số liệu toàn dân tham gia BHYT trong 9 tháng là 7.395, chiếm 87.36 %
số dân toàn phƣờng tham gia BHYT, đạt 99,27% chỉ tiêu Nghị quyết.
h Công tác Chữ thập đỏ:
Trích kinh phí thăm hỏi, trợ cấp 34 trƣờng hợp trẻ em, ốm đau, tai nạn đột xuất,
thiên tai hỏa hoạn có hoàn cảnh khó khăn. Tổng kinh phí hỗ trợ: 4.700.000 đồng.
Lập thủ tục gia hạn tài trợ học bổng Vingroup năm học 2021-2022 cho 02 em học
sinh có hoàn cảnh khó khăn (Phó Bảo Trân, học sinh lớp 9D và Trần Đức Tài, học sinh
lớp 8D trƣờng THCS Nguyễn Viết Xuân).
4. Y tế: Thƣờng xuyên quan tâm, chăm lo công tác khám chữa bệnh và chăm sóc
sức khỏe ban đầu cho nhân dân.[10]
Thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng, tuyên truyền vận động Nhân dân đƣa
trẻ em và phụ nữ có thai tiêm chủng đầy đủ vắc xin phòng bệnh [11].
5 Công tác phòng, chống dịch Covid-19
Tiếp tục củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 của phƣờng
và triển khai các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên địa bàn; khuyến cáo ngƣời dân và
cộng đồng thực hiện tốt các biện pháp theo khuyến cáo của Bộ y tế. Thành lập Tổ truy vết
ngƣời tiếp xúc với ngƣời có xét nghiệm SARS-CoV-2 dƣơng tính trên địa bàn phƣờng An
Bình; thành lập 14 tổ phòng, chống Covid-19 cộng đồng. Chỉ đạo Ban chỉ đạo phòng,
chống dịch Covid-19 triển khai các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn;
thực hiện nghiêm các biện pháp cách ly y tế và hạn chế tập trung đông ngƣời. Số ngƣời
khai báo y tế là 789 trƣờng hợp; cách ly tập trung 15 trƣờng hợp; cách ly y tế tại nhà 404
trƣờng hợp; giám sát y tế 324 trƣờng hợp; tƣ vấn sức khỏe: 46 trƣờng hợp. Hoàn thành
cách ly tập trung 15 trƣờng hợp; cấp giấy xác nhận hoàn thành cách ly y tế tại nhà 380
trƣờng hợp.
Lập danh sách những ngƣời tham gia phòng, chống dịch đề nghị tiêm vắc xin
Covid-19 . (tổng 4 đợt là 121 ngƣời)
Triển khai lập danh sách tất cả công dân trong độ tuổi từ 18 tuổi trở lên để tiêm Vắc
xin phòng Covid 19.
6. Dân số - Kế hoạch hoá gia đình:
Công tác dân số kế hoạch hoá gia đình thƣờng xuyên đƣợc quan tâm, triển khai các
chính sách về dân số kế hoạch hóa gia đình, chăm sóc bà mẹ và trẻ em. Tổng số hộ trên
địa bàn 2.382 hộ, 8.515 khẩu, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,17%.
7 Công tác dân tộc – tôn giáo
[10] Tổng số lƣợt ngƣời khám chữa bệnh 783 lƣợt ngƣời.
[11] Trẻ dƣới 1 tuổi tiêm đủ liều: 93 trẻ, phụ nữ có thai tiêm UV2+: 48; tiêm vacxin DPT-VGB-HIB muic 3:
52; tiêm sởi mũi 2: 53; DPT4: 68; tiêm IPV: 35. Tổng số trẻ dƣới 6 tuổi mắc bệnh: 16.
Tổ chức tiêm vắc xin Bạch hầu (Td) cho đối tƣợng 49 tháng tuổi và ngƣời lớn không giới hạn độ tuổi trên địa bàn phƣờng năm 2021,
(mũi 1 8.275/8.900 đạt 92,97%; mũi 2 6.775/8.900 đạt 76,12%).
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Tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn phƣờng trong 9 luôn ổn định, bà con các
tín đồ tôn giáo chấp hành tốt mọi chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà
nƣớc, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nƣớc, các cuộc vận động, các hoạt
động từ thiện nhân đạo ở địa phƣơng, thể hiện tinh thần phấn khởi, bình đẳng đoàn kết tôn
giáo ở cộng đồng dân cƣ, tham gia sinh hoạt tôn giáo trong khuôn khổ pháp luật, thực
hiện theo phƣơng châm “sống tốt đời đẹp đạo”, thực hiện nghiêm phòng chống dịch
Covid -19 trong sinh hoạt tôn giáo.
III L nh vực ANTT – Quốc phòng quân sự địa phương, công tác cải cách
h nh chính, giải quyết đơn thư v một số l nh vực khác:
1 Công tác An ninh chính trị - Trật tự an to n xã hội:
Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn ổn định và giữ vững,
các lực lƣợng thƣờng xuyên tăng cƣờng công tác tuần tra, kiểm tra trên địa bàn nhất là
những dịp lễ, tết.
Trong 9 tháng vẫn còn xảy ra 12 vụ. Trong đó: Phạm pháp hình sự 06 vụ ( 02 vụ
cố ý gây thƣơng tích, 01 vụ bắt giữ ngƣời trái pháp luật, 01 vụ cƣớp giật tài sản; 01 vụ
đánh bạc (ghi đề); 01 giết ngƣời); vi phạm hành chính trật tự xã hội 06 vụ ( 01 vụ ném
đất đá vào nhà, xâm hại sức khỏe ngƣời khác; 01 vụ sử dụng các loại pháo mà không
đƣợc phép; 01 vụ đánh bạc; 01 vụ sử dụng trái phép chất ma túy; 01 vụ gây mất trật tự
nơi công cộng; 01 vụ gây mất trật tự khu dân cƣ).
* Kết quả các mặt công tác khác đã thực hiện:
- Công t c phòng chống tội phạm và vi phạm hành chính
+ Xử lý hành chính 04 vụ, ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 08 đối
tƣợng.
+ Tiến hành gọi hỏi, giáo dục, răn đe, cảm hóa giáo dục 71 lƣợt đối tƣợng quản lý
theo pháp luật và nghiệp vụ; thăm hỏi động viên cá biệt 63 lƣợt đối tƣợng hình sự.
- Công t c quản lý nhà nước v ANTT: Duy trì hoạt động của 7 điểm đăng ký lƣu
trú tại 07 tổ dân phố, tiếp nhận, đăng ký lƣu trú cho 45 lƣợt công dân. Kiểm tra cƣ trú đột
xuất 22 lƣợt, qua kiểm tra đã phát hiện xử lý 09 trƣờng hợp vi phạm. Vận động nhân dân
giao nộp 04 kiếm tự tạo; 02 súng bắn đạn hơi cồn; 03 vũ khí thô sơ tự chế; 02 dao phóng;
01 khẩu súng k59; 02 hộp tiếp đạn; 14 viên đạn; 1 bao súng.
Tuần tra kiểm soát ban đêm đảm bảo ANTT đƣợc 156 lƣợt, kịp thời phát hiện
nhắc nhở giải tán 14 nhóm tụ tập gây mất an ninh trật tự.
Quản lý tốt các trƣờng hợp chấp hành án treo,cải tạo không giam giữ, tha tù trƣớc
thời hạn có điều kiện, hoản chấp hành. Tổng số đối tƣợng Công an phƣờng hiện đang
quản lý 08, trong đó: Tù tha về 05, án treo 02, cải tạo không giam giữ 01.
2. Công tác Quân sự - quốc phòng địa phương
- Tổ chức tổng kết công tác quân sự - quốc phòng địa phƣơng năm 2020, triển khai
nhiệm vụ năm 2021.
- Tổ chức lực lƣợng dân quân trực gác s n sàng chiến đấu dịp Tết Nguyên Đán Tân
Sửu năm 2021 và ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam 03/2/2021 và các ngày lễ đảm
bảo theo kế hoạch của BCH Quân sự thị xã.
- Tổ chức gặp mặt, tặng quà công dân nhập ngũ năm 2021, tiến hành giao quân
năm 2021 đạt 100% theo chỉ tiêu
- Tham gia huấn luyện dân quân cụm 1 năm 2021.
- Tổ chức lễ kết nạp và luân phiên lực lƣợng dân quân năm 2021; Hoàn chỉnh danh
sách nam công dân trong độ tuổi 17 nộp cho Ban CHQS thị xã; tiến hành đăng ký độ tuổi
17 năm 2021. Sinh hoạt trung đội dân quân cơ động hàng tháng.
- Tham gia trực bảo vệ, tuần tra kiểm soát địa bàn trong các ngày trƣớc và ngày
diễn ra bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
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- Tiến hành rà soát, họp xét duyệt chính trị, chốt thực lực công dân trong độ tuổi
SSNN năm 2022 đƣợc 397/399 công dân ( trong đó 2 công dân vi phạm chính trị đạo đức)
- Đề nghị sơ tuyển NVQS năm 2022: 119/397 công dân.
- Cử 5 đồng chí dân quân tham gia hỗ trợ phòng chống dịch bệnh Covid 19 tại
trung tâm huấn luyện Ban CHQS thị xã An Khê.
3. Công tác Tư pháp:
Công tác xây dựng, kiểm tra, ban hành văn bản quy phạm pháp luật theo đúng quy
định; Công tác quản lý hộ tịch và chứng thực đƣợc thực hiện nhanh chóng, đúng luật định,
đáp ứng đƣợc nhu cầu của nhân dân. Trong 6 tháng đầu năm đã tiếp nhận 3.917 hồ sơ,
trong đó đã giải quyết 3.917 hồ sơ đạt 100% [12]
- Công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật:
Trong 9 tháng đầu năm, Tuyên truyền triển khai công tác phòng chống dịch covid 19 phát trên hệ thống loa 29 đợt với 34 tiếng, tuyên truyền miệng 03 đợt với 129 ngƣời
tham dự.
Tập trung công tác tuyền truyền bầu cử Đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
Tuyên truyền trên trang thông tin điện tử của phƣờng, tuyên truyền bằng hình thức cổ
động trực quan treo băng rôn khẩu hiệu (17 tấm ), pano (15 bảng), tuyên truyền trên các
cụm loa phát thanh tại 7/7 TDP thời lƣợng 98 tiếng. Tuyên truyền miệng tại các 7/7 TDP:
34 đợt với 3.506 lƣợt ngƣời tham dự.
Cấp phát 40 tờ rơi tuyên truyền, 65 sổ tay PBGDPL do Sở tƣ pháp phát hành cho
7/7 tổ hòa giải cơ sở.
- Công tác hòa giải cơ sở:
Trong 9 tháng tổ hòa giải cơ sở tiếp nhận và giải quyết 05 đơn. Nội dung: tranh
chấp đất, mâu thuẫn trong cộng đồng dân cƣ. Kết quả giải quyết: Hòa giải thành 02 đơn,
không thành 03 đơn.
4. Công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân
Xây dựng kế hoạch tiếp công dân năm 2021, duy trì tốt công tác trực giải quyết tiếp
nhận đơn thƣ khiếu nại, tố cáo của công dân. Trong 9 tháng tiếp nhận 10 đơn (09 đơn tiếp
nhận tại phƣờng, 01 đơn thị xã chuyển về), nội dung đơn kiến nghị, tranh chấp đất đai.
Công dân xin rút đơn 6; Ủy ban nhân dân phƣờng đã tiến hành giải quyết 04 đơn (hòa giải
thành 02 đơn, không thành 01 đơn) và 01 đơn thị xã chuyển về ủy ban đã tiến hành giải
quyết và có văn bản trả lời.
5. Công tác cải cách h nh chính
Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chú trọng tuyên truyền công
tác cải cách hành chính năm 2021; công tác kiểm tra chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật,
kỷ cƣơng hành chính đƣợc thƣờng xuyên, nghiêm túc nên tinh thần trách nhiệm, thái độ
phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức ngày đƣợc nâng lên. Trong 6 tháng đầu năm bộ
phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả theo cơ chế Một cửa tại UBND phƣờng đã tiếp nhận
và giải quyết đƣợc 3.222 hồ sơ trên các lĩnh vực sau:
- Lĩnh vực địa chính – xây dựng: 61 hồ sơ
- Tƣ pháp hộ tịch, chứng thực: 3.170 hồ sơ
- Bảo trợ xã hội: 17 hồ sơ
6. Công tác cán bộ v công tác đ o tạo bồi dưỡng
Rà soát công chức thuộc danh mục chuyển đổi vị trí công tác theo Nghị định số
59/2019/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ đề nghị UBND thị xã phê duyệt.

[12]Đăng ký khai sinh: 479 trƣờng hợp; Ñaêng kyù keát hoân: 31 cặp; Đăng ký khai tử:22 trƣờng hợp; Cấp giaáy XNTT hôn nhân: 175
tröôøng hôïp; Cấp bản sao trích lục hộ tịch: 151 trƣờng hợp; Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch: 06 trƣờng hợp; Nhận cha – con: 01 trƣờng hợp.
Chöùng thöïc baûn sao töø baûn goác: 2.755 tröôøng hôïp (6.056 baûn); chứng thực chữ ký:263 trƣờng hợp; Hợp đồng giao dịch: 30 trƣờng hợp;
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Xây dựng kế hoạch đào tạo bồi dƣỡng cán bộ, công chức năm 2021; đăng ký nhu
cầu đào tạo bồi dƣỡng năm 2021. (Trong 9 tháng có 01 đồng chí công chức tham gia học
lớp Trung cấp chính trị tại trƣờng Chính trị tỉnh Gia Lai).
Tổ chức Hội nghị ban lãnh đạo dự kiến giới thiệu những ngƣời ứng cử Đại biểu
HĐND Thị xã và đại biểu HĐND phƣờng An Bình, nhiệm kỳ 2021-2026.
7 Công tác thi đua khen thưởng: Triển khai kế hoạch phát động phong trào thi
đua yêu nƣớc năm 2021. Xây dựng kế hoạch hƣớng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen
thƣởng trong tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ
2021-2026 trên địa bàn phƣờng An Bình. Đã khen thƣởng cho 06 tập thể và 08 cá nhân đã
có thành tích trong công tác bầu cử.
8. Công tác bầu cử:
Ủy ban nhân dân phƣờng đã ra quyết định thành lập Ủy ban bầu cử đại biểu Hội
đồng nhân dân phƣờng An Bình khóa IV, nhiệm kỳ 2021-2026 ( Quyết định số 06/QĐUBND ngày 18/01/2021); đề nghị Ủy ban Bầu cử phƣờng ấn định và công bố số đơn vị
bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử và số lƣợng Đại biểu HĐND phƣờng An Bình khóa
IV, nhiệm kỳ 2021-2026 đƣợc bầu tại mỗi đơn vị bầu cử; tổ chức trƣng tập cán bộ, công
chức, viên chức để giới thiệu tham gia vào thành viên các tổ chức phụ trách bầu cử.
Hoàn thiện hồ sơ trình UBND thị xã phê chuẩn các khu vực bỏ phiếu bầu cử đại
biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
Phối hợp cùng Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phƣờng xây dựng và triển khai
thực hiện kế hoạch phối hợp tổ chức hội nghị lấy ý kiến cử tri nơi cƣ trú đối với ngƣời
ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Đã hoàn thành việc lập
danh sách cử tri và tiến hành niêm yết tại các nhà văn hóa tổ. Tỷ lệ cử tri đi bầu đạt 100%.
IV Công tác phối h p với Thường trực Hội đồng nhân dân, Ban thường trực
Ủy ban Mặt trận v các tổ chức đo n thể
Ủy ban nhân dân phƣờng thƣờng xuyên phối hợp chặt chẽ với Thƣờng trực Hội
đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận tổ quốc phƣờng và các tổ chức đoàn thể trong việc thực
hiện các nhiệm vụ, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội ở địa phƣơng; thực hiện quy chế
phối hợp công tác giữa Thƣờng trực HĐND, UBND và Ban thƣờng trực UBMT TQ Việt
Nam phƣờng nhiệm kỳ 2016-2021.
Tăng cƣờng phát huy khối đại đoàn kết toàn dân, vận động nhân dân thực hiện tốt
các chủ trƣơng, cính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nƣớc; tiếp tục đẩy mạnh việc
“Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức phong cách Hồ Chí Minh”; thực hiện các cuộc
vận động “ toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “ngày vì người
nghèo”, “người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”. Động viên nhân dân an tâm sản
xuất, phát triển kinh tế gia đình, tin tƣởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng và công
cuộc đổi mới của đất nƣớc.
Đảm bảo công tác phối hợp giữa Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, Ban thƣờng trực
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phƣờng, tổ chức tiếp xúc cử tri, tổng hợp và giải
quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; tiếp công dân và chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp của
HĐND phƣờng đảm bảo theo quy định.
* ĐÁNH GIÁ CHUNG
Trong 9 tháng đầu năm, mặt dù gặp không ít khó khăn do giá cả các mặt hàng buôn
bán không ổn định và tác động của dịch bệnh Covid-19. Song dƣới sự chỉ đạo của Đảng ủy,
sự giám sát của Hội đồng nhân dân phƣờng, sự phối hợp của Ủy ban MTTQ, các tổ chức
đoàn thể, UBND phƣờng đã tập trung lãnh đạo, tổ chức triển khai các giải pháp thực hiện
khá hiệu quả kế hoạch phát triển kinh tế -xã hội, quốc phòng - an ninh; tình hình kinh tế xã hội tiếp tục duy trì tốc độ tăng trƣởng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hƣớng tăng dần
tỷ trọng TMDV;CN-TTCN. Trong sản xuất nông nghiệp đã vận động nhân dân đƣa nhiều
giống mới vào sản xuất, diện tích gieo trồng cơ bản đạt kế hoạch đề ra, công tác phòng
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chống dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi đƣợc triển khai thƣờng xuyên đạt kết quả tốt; chất
lƣợng giáo dục ngày càng nâng cao. Hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao có
nhiều tiến bộ, ngày càng đƣợc triển khai sâu rộng; thực hiện tốt các chƣơng trình y tế quốc
gia, quan tâm chăm sóc sức khoẻ và khám chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; công tác dân
số - kế hoạch hoá gia đình đƣợc quan tâm, triển khai thực hiện có hiệu quả; chính sách xã
hội đƣợc thực hiện đảm bảo, các chƣơng trình mục tiêu quốc gia đƣợc triển khai kịp thời;
tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội đƣợc giữ vững, giao quân đạt chỉ tiêu trên
giao; công tác cải cách hành chính, đấu tranh phòng chống tham nhũng đƣợc quan tâm chỉ
đạo, giải quyết kịp thời các vấn đề bức xúc mà xã hội quan tâm.
Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt đƣợc vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần
khắc phục đó là: Tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn có bƣớc phát triển nhƣng vẫn
còn ở mức nhỏ lẻ, không ổn định, một số chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội chƣa đạt hiệu
quả cao so với yêu cầu đặt ra nhƣ: thu ngân sách, thu tiền lát gạch Block; tỷ lệ đăng ký thu
gom rác thải, sử dụng nƣớc máy. Tình hình quản lý đất đai và ô nhiễm môi trƣờng vẫn còn
những bất cập, hạn chế. Công tác quản lý đất đai, quản lý đô thị đôi lúc chƣa chặt chẽ, kịp
thời, xử lý chƣa nghiêm đối với các hành vi, vi phạm trong lĩnh vực quản lý xây dựng,
quản lý đất đai, môi trƣờng; việc vận động nhân dân đăng ký thu gom rác thải còn hạn
chế. Công tác cải cách hành chính và ứng dụng công nghệ thông tin, sử dụng thƣ điện tử
công vụ còn hạn chế. Hoạt động của một số tổ Covid cộng đồng còn chƣa phát huy đƣợc
vai trò, tinh thân trách nhiệm, công tác quản lý công dân cách ly tại nhà còn chƣa chặt chẽ,
việc khai báo y tế của công dân đi từ các tỉnh, thành phố khác trở về địa phƣơng còn chƣa
nghiêm túc, né tránh, khai báo y tế chƣa đúng. Hoạt doondngj của Hợp tác xã gặp nhiều
khó khăn do không tìm đƣợc đầu ra sản phẩm và giá cả các mặt hàng nông sản không ổn
định.
Phần II
ƯỚC KHẢ NĂNG TH C HIỆN KẾ HOẠCH KINH TẾ - XÃ HỘI
Để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ trên giao. Trên cơ sở những kết quả đạt
đƣợc trong 3 tháng đầu năm, khắc phục những hạn chế tồn tại phấn đấu hoàn thành các
chỉ tiêu kinh tế - xã hội, an ninh- quốc phòng năm 2021. Ủy ban nhân dân phƣờng tập
trung chỉ đạo triển khai tốt một số nhiệm vụ trọng tâm và các giải pháp để tổ chức thực
hiện trong thời gian tới nhƣ sau :
I. L nh vực kinh tế
1. Tiếp tục triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an
ninh năm 2021 đạt kế hoạch đề ra; tập trung chỉ đạo bộ phận chuyên môn hƣớng dẫn
nhân dân tiếp tục triển khai kế hoạch gieo trồng vụ mùa năm 2021 gắn với công tác
chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi phù hợp với điều kiện thời tiết ở địa phƣơng. Chủ
động áp dụng các biện pháp kỹ thuật, sử dụng các loại giống mới trong việc đầu tƣ thâm
canh tăng năng suất. Tạo điều kiện thuận lợi để phát triển sản xuất kinh doanh thƣơng mại,
dịch vụ;
2. Tăng cƣờng công tác phòng chống dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Xây dựng
các phƣơng án phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn;
3. Tăng cƣờng kiểm tra, đôn đốc đẩy mạnh thi công các công trình do thị xã phê
duyệt và thƣờng xuyên giám sát công trình theo Nghị định số 84/2015/NĐ-CP ngày
30/9/2015 của Chính phủ về giám sát và đánh giá đầu tƣ;
4. Tích cực triển khai công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về lĩnh vực đất đai, tài
nguyên môi trƣờng đúng theo quy hoạch của nhà nƣớc. Tiếp tục triển khai vận động nhân
dân đăng ký cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn
liền với đất;
5. Chỉ đạo tích cực công tác thu, khai thác triệt để các nguồn thu, chống thất thu
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thuế; chỉ đạo xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách năm
2022; xây dựng kế hoạch chỉ đạo thực hiện tốt nhiệm vụ thu tiền lát gạch bock vĩa hè.
6. Tập trung chỉ đạo tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân trong việc bảo đảm
vệ sinh môi trƣờng, vận động nhân dân tiếp tục đăng ký thu gom rát thải các tuyến đƣờng trên
địa bàn và xây dựng đô thị loại 3.
II. L nh vực Văn hóa – Xã hội
1. Tiếp tục tập trung triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19,
kiểm soát chặt chẽ, không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn.
2. Thực hiện tốt công tác thông tin tuyên truyền các chủ trƣơng, đƣờng lối, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc về phát triển kinh tế, xã hội đảm bảo an ninh,
quốc phòng, trật tự an toàn xã hội đến với nhân dân;
3. Tổ chức các hoạt động Tết trung thu cho các cháu thiếu nhi vui tƣơi, an toàn tiết
kiệm; tổ chức tọa đàm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11;
4. Tăng cƣờng công tác kiểm tra các hoạt động văn hóa và tình trạng dạy thêm, học
thêm trên địa bàn. Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện việc học tập và làm theo tƣ tƣởng,
đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đồng thời triển khai thực hiện có hiệu quả cuộc vân
động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; triển khai công tác
bình xét công nhận danh hiệu gia đình văn hóa năm 2021; tiếp tục thực hiện kế hoạch xây
dựng tuyến phố văm minh đô thị năm 2020.
5. Thực hiện chi trả đầy đủ kịp thời các chế độ chính sách đối với các đối tƣợng
chính sách, ngƣời có công, đối tƣợng bảo trợ xã hội, ngƣời nghèo; tiếp tục thực hiện tốt kế
hoạch giảm nghèo;
6. Tổ chức tốt công tác khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân,
tăng cƣờng phòng chống dịch bệnh, đặc biệt là bệnh tiêu chảy cấp, cúm A; dịch sốt xuất huyết,
quan tâm chăm sóc, giáo dục không để trẻ em suy dinh dƣỡng. Tiếp tục triển khai có hiệu quả
các biện pháp phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Đẩy mạnh công tác, kiểm tra vệ sinh an toàn
thực phẩm nhất trong dịp Tết Trung thu năm 2021. Triển khai các biện pháp quản lý biến động
tăng, giảm dân số, công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình.
7. Tham gia Đại hội thể dục thể thao cấp thị xã tổ chức.
III. L nh vực L nh vực ANTT – Quốc phòng quân sự địa phương, công tác cải
cách hành chính, giải quyết đơn thư v một số l nh vực khác:
1. Duy trì nghiêm chế độ trực thƣờng xuyên, trực SSCĐ trong các dịp lễ tết. Thực
hiện tốt quy trình tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ và giao quân đạt chỉ tiêu trên giao;
tích cực chỉ đạo các lực lƣợng tăng cƣờng công tác giữ vững an ninh chính trị, đảm bảo
trật tự an toàn xã hội, trật tự an toàn giao thông trên địa bàn, thƣờng xuyên theo dõi năm
bắt tình hình hoạt động tôn giáo trên địa bàn;
2. Tăng cƣờng công tác kiểm tra phòng, chống các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trên
địa bàn. Thực hiện tốt giải quyết các đơn thƣ khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh, tranh
chấp của công dân theo thẩm quyền, không để tồn đọng, kéo dài. Hạn chế các vụ khiếu nại
vƣợt cấp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân;
hƣớng dẫn các tổ hoà giải ở cơ sở hoạt động có hiệu quả, đẩy mạnh công tác thi hành án
dân sự, quản lý và xử lý nghiêm các vụ việc vi phạm pháp luật;
3 Tiếp tục thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính, khắc phục những
hạn chế, đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm chống lãng phí,
chấn chỉnh tình trạng vi phạm kỷ cƣơng hành chính trong việc chấp hành giờ giấc làm
việc của cán bộ, công chức trong cơ quan và tình trạng uống rƣợu bia trong giờ làm việc;
xây dựng quy chế làm việc UBND phƣờng nhiệm kỳ 2021-2026. Tiếp tục cử cán bộ, công
chức tham gia đào tạo, bồi dƣỡng theo kế hoạch đăng ký. Thực hiện các chế độ chính sách
cho cán bộ, công chức theo quy định. Tổ chức nhận xét, đánh giá xếp loại cán bộ, công chức
năm 2021 theo quy định; thực hiện tốt chính sách về công tác dân tộc và công tác tôn giáo
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theo quy định của pháp luật;
4. Thƣờng xuyên phối hợp chặt chẽ với Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban
Mặt trận Tổ quốc phƣờng triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trƣơng của Đảng, chính
sách pháp luật của Nhà nƣớc và nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phƣơng; tổ
chức Hội nghị đối thoại với nhân dân năm 2021; Phối hợp tổ chức kỳ hợp thứ Hai - HĐND
phƣờng khoá IV nhiệm kỳ 2021-2026; phối hợp trong việc xây dựng Quy chế phối hợp
công tác giữa Thƣờng trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân và Ban Thƣờng trực
UBMTTQ phƣờng An Bình nhiệm kỳ 2021- 2026; Phối hợp tốt với Ủy ban Mặt trận tổ quốc
Việt Nam phƣờng tổ chức bầu cử tổ trƣởng tổ dân phố nhiệm kỳ 2021-2023 đúng theo mục
đích, yêu cầu.
5. Tiếp tục triển khai, hƣớng dẫn thủ tục hồ sơ về công tác thi đua - khen thƣởng; tổ
chức bình xét các danh hiệu thi đua và hình thức khen thƣởng theo kế hoạch đăng ký đầu
năm; tổng kết công tác thi đua năm 2021.
Phần III
KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ -XÃ HỘI NĂM 2022
Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện kế hoạch phát triển KT- XH 5 năm ( 20212026). UBND tiếp tục đổi mới về phƣơng thức điều hành, tổ chức thực hiện phát triển kinh
tế - xã hội ở địa phƣơng. Giữ vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, để hoàn thành
các mục tiêu của kế hoạch năm 2022, cần tăng cƣờng công tác phối hợp với Ủy ban MTTQ
và các đoàn thể phƣờng trong việc tổ chức triển khai các giải pháp, thực hiện nhiệm vụ, giải
pháp trọng tâm trên các lĩnh vực nhƣ sau:

I. Mục tiêu định hướng:
1. Tập trung phát triển kinh tế theo hƣớng tích cực, phấn đấu tốc độ tăng trƣởng bền
vững và hợp lý. Nâng cao chất lƣợng giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân,
đảm bảo an sinh xã hội và phúc lợi xã hội.

2. Tiếp tục huy động các nguồn lực cho đầu tƣ phát triển, khai thác tốt các tiềm năng
lợi thế của địa phƣơng để phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, nâng cao đời sống vật chất và
tinh thần cho nhân dân.

3. Giữ vững ổn định chính trị, tăng cƣờng củng cố quốc phòng, bảo đảm giữ vững an
ninh và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

II. Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu năm 2022
(có phụ lục kèm theo)
III. Các nhiệm vụ v giải pháp chủ yếu
Năm 2022 là năm thứ hai thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại
biểu Đảng bộ phƣờng lần thứ XIV. Bên cạnh những kết quả đã đạt đƣợc của năm 2021,
UBND phƣờng triển khai nhiệm vụ năm 2022 trong bối cảnh kinh tế – xã hội của phƣờng
còn gặp nhiều khó khăn, giá cả các mặt hàng không ổn định, hiện tƣợng biến đổi khí hậu
sẽ ảnh hƣởng đến sản xuất và đời sống nhân dân, an ninh - xã hội vẫn còn tiềm ẩn nhiều
yếu tố bất ổn; công tác vệ sinh môi trƣờng, nâng cao chất lƣợng cuộc sống cho nhân dân
tiếp tục là yêu cầu cấp bách đặt ra. Vì vậy trên cơ sở phát huy những kết quả đã đạt đƣợc,
đồng thời dự báo những thuận lợi, khó khăn, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội năm
2022 với các nội dung chủ yếu sau:
I Mực tiêu tổng quát:
Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hƣớng khai thác tốt các lợi thế của địa
phƣơng; tập trung chỉnh trang đô thị, xây dựng tuyến phố văn minh và giải quyết các vấn
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đề bức xúc của địa phƣơng nhƣ: ô nhiễm môi trƣờng, ô nhiễm nguồn nƣớc, chú trọng
nâng cao đời sống cho nhân dân gắn với việc thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội.
Tiếp tục giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; phát huy sức mạnh đoàn kết và
tạo sự đồng thuận trong nhân dân; tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh thực hiện cải cách hành
chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của bộ máy nhà nƣớc, phối hợp đồng bộ và
tôn trọng vai trò giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận và các tổ chức đoàn thể. Nâng
cao chất lƣợng nguồn nhân lực đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội theo hƣớng
công nghiệp hóa – hiện đại hóa.
Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, chú trọng tuyên truyền công
tác cải cách hành chính năm 2022; công tác kiểm tra chấn chỉnh lề lối làm việc, kỷ luật,
kỷ cƣơng hành chính đƣợc thƣờng xuyên, nghiêm túc nên tinh thần trách nhiệm, thái độ
phục vụ nhân dân của cán bộ, công chức ngày đƣợc nâng lên.
II Dự kiến các chỉ tiêu chủ yếu của năm 2022.
1 Các chỉ tiêu về kinh tế:
- Tiếp tục đẩy mạnh phát triển, bền vững TMDV - CN - TTCN, chỉ đạo tốt cho việc
sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế vƣờn, chuyên canh cây rau xanh, ứng dụng các tiến
bộ khoa học kỹ thuật, chuyển đổi giống cây trồng vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao theo
hƣớng phát triển cây hàng hoá, nhằm nâng cao đời sống nhân dân.
- Tiếp tục triển khai kế hoạch quản lý, sử dụng ngân sách và các biện pháp tăng
thu, đặc biệt chỉ đạo tổ dân phố thu các loại quỹ huy động nhân dân đóng góp.
- Khảo sát lại diện tích các công trình thuỷ lợi, xây dựng phƣơng án bảo vệ, quản
lý, khai thác sử dụng các công trình thuỷ lợi, tăng cƣờng các biện pháp phòng chống bão
lụt.
2 Các chỉ tiêu xã hội
Thƣờng xuyên tăng cƣờng công tác tuyên truyền trên loa đài các chủ trƣơng, chính
sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc; Tăng cƣờng công tác quản lý các hoạt động văn
hoá và kinh doanh các dịch vụ văn hoá trên địa bàn.
Duy trì ổn định sĩ số học sinh; tiếp tục nâng cao chất lƣợng giáo dục-đào tạo, thực
hiện tốt phƣơng châm “Dạy tốt-học tốt” năm học 2021-2022. Chuẩn bị các điều kiện thi
học kỳ, tiếp tục bồi dƣỡng các bộ môn cho học sinh tham gia dự thi học sinh giỏi các
cấp.
Chú trọng công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân. Tăng cƣờng công tác
kiểm tra an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trƣờng, tuyên truyền và chủ động phòng, chống
dịch bệnh trên địa bàn phƣờng... Tiếp tục tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện kế
hoạch hoá gia đình; cung cấp đầy đủ các phƣơng tiện tránh thai; theo dõi biến động dân số;
phối hợp thực hiện chính sách kế hoạch hóa gia đình.
Tuyển chọn vận động viên và triển khai tập luyện để tham gia Đại hội thể dục, thể
thao thị xã An Khê lần thứ IX.
Triển khai có hiệu quả các chƣơng trình xã hội, chƣơng trình mục tiêu Quốc gia. Thực
hiện chế độ chính sách theo quy định của Nhà nƣớc. Làm tốt công tác rà soát giảm nghèo
năm 2022.
3 Các chỉ tiêu quốc phòng – an ninh:
- Xây dựng lực lƣợng dân quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch. Phấn đấu giao quân đạt
100% chỉ tiêu.
- Xây dựng phƣờng đảm bảo về An ninh trật tự theo Thông tƣ 23/2012/TT-BCA
của Bộ Công an.
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III Một số giải pháp, nhiệm vụ tr ng tâm trong năm 2022.
1 Về l nh vực Kinh tế:
- Tiếp tục triển khai thực hiện tốt Chƣơng trình hành động thực hiện Nghị quyết
Đại hội Đảng các cấp của Đảng ủy, Nghị quyết của Hội đồng nhân dân phƣờng về phát
triển kinh tế – xã hội, đảm bảo quốc phòng- an ninh năm 2022 để xây dựng chƣơng trình
hành động và triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp thực hiện ngay từ những tháng
đầu năm 2022.
- Thực hiện các biện pháp thâm canh cây trồng, xây dựng phát triển nhân rộng mô
hình sản xuất cho hiệu quả kinh tế, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi hợp lý, phấn
đấu phát triển kinh tế vƣờn kết hợp chăn nuôi. Củng cố và phát triển hoạt động của Hợp
tác xã dịch vụ nông nghiệp An Bình.
- Động viên nhân dân phát triển ngành nghề, chú trọng đến chế biến nông sản, sản
xuất vật liệu cho xây dựng và cơ khí, sửa chữa. Khuyến khích các thành phần, tổ chức, hộ
gia đình tham gia kinh doanh, phát triển thƣơng mại, dịch vụ. Tăng cƣờng hoạt động kiểm
tra các hộ kinh doanh để đảm bảo công bằng về nghĩa vụ thuế.
- Tuyên truyền và thực hiện tốt các văn bản quy phạm pháp luật về đất đai, tập
trung quản lý đô thị, vệ sinh môi trƣờng. Kiên quyết xử lý những trƣờng hợp lấn chiếm,
xây nhà trái phép, sử dụng đất sai mục đích.
- Duy trì ổn định hoạt động kinh doanh chợ Đồn. Tăng cƣờng công tác quản lý chợ
Đồn đảm bảo an toàn giao thông và vệ sinh môi trƣờng.
- Tiếp tục công tác giải tỏa HLATGT và xây dựng tuyến phố văn minh năm 2018,
2019 trên địa bàn phƣờng.
- Triển khai công tác lắp đặt biển số nhà tại các tuyến đƣờng còn lại.
- Tiếp tục vận động nhân dân đăng ký lắp đặt điện chiếu sáng công cộng tại các
tuyến đƣờng hẻm còn lại chƣa có điện chiếu sáng.
- Quản lý và khai thác tốt các công trình thủy lợi hiện có theo Luật thủy lợi 2017 và
Nghị quyết của HĐND phƣờng.
2 Về l nh vực Văn hóa – Xã hội:
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền các chủ trƣơng chính sách của Đảng, pháp
luật của Nhà nƣớc, tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nƣớc.
- Triển khai đăng ký GĐVH, TDPVH năm 2022.
- Tăng cƣờng công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp Tết Nguyên
đán, tháng hành động và Tết trung thu năm 2022.
- Tham gia các hoạt động văn hóa, văn nghệ do thị xã tổ chức nhân dịp Tết nguyên
đán 2022.
- Tăng cƣờng công tác kiểm tra dạy thêm học, thêm trên địa bàn phƣờng.
- Tổng hợp số liệu tuyển sinh của các trƣờng học trên địa bàn năm học 2022-2023,
tuyên truyền nhân dân đƣa con em trong độ tuổi đến trƣờng. Chuẩn bị cho khai giảng năm
học mới. Phấn đấu 01 trƣờng đạt chuẩn Quốc gia cấp độ 2.
- Phối hợp với Đoàn thanh niên phƣờng Khai mạc hoạt động hè.
- Bình xét GĐVH, TDPVH năm 2022.
- Phối hợp với UBMTTQVN phƣờng tổ chức ngày Hội đại đoàn kết các dân tộc ở
khu dân cƣ.
- Thực hiện tốt chƣơng trình y tế quốc gia, chăm lo sức khoẻ bản đầu, khám và điều
trị bệnh cho nhân dân. Tuyên truyền và phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn
thực phẩm.
- Thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình. Xây dựng phƣờng phù hợp
với trẻ em.
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- Tuyên truyền các chủ trƣơng, đƣờng lối, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà
nƣớc. Đẩy mạnh phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn
minh”.
- Thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, tăng cƣờng kiểm tra văn hoá, tệ nạn xã
hội, kiên quyết xử lý các trƣờng hợp vi phạm.
- Phát động phong trào thể dục thể thao ở mọi lứa tuổi để nâng cao sức khoẻ nhân
dân. - Thực hiện tốt các chế độ, chính sách đƣợc nhà nƣớc ban hành cho đối tƣợng có
công cách mạng; quan tâm đến hộ nghèo, hộ khó khăn để vƣơn lên trong cuộc sống.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác phòng, chống tệ nạn xã hội có hiệu quả thông qua việc
tuyên truyền, xây dựng đời sống văn hoá, kiên quyết ngăn chặn và xử lý những hành vi vi
phạm pháp luật xảy ra.
3 Về l nh vực Nội chính:
- Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, toàn dân phòng, chống tội
phạm. Bảo đảm an ninh chính trị trong những ngày lễ tết của dân tộc. Nâng cao hiệu quả
việc thực hiện Chỉ thị 09-CT/BCHTW và Chỉ thị 48-CT/BCT Thực hiện Thông tƣ
23/2012/TT-BCA, ngày 27/4/2012 của Bộ Công an quy định về khu dân cƣ, xã, phƣờng,
thị trấn, nhà trƣờng, doanh nghiệp đạt chuẩn “An toàn về an ninh trật tự”.
- Tỷ lệ dân quân đạt 100% chỉ tiêu kế hoạch; giao quân năm 2021 phấn đấu đạt chỉ
tiêu 100%; huấn luyện dân quân đảm bảo số lƣợng và chất lƣợng, thƣờng xuyên tuần tra
canh gác, phối hợp giữ vững an ninh chính trị địa bàn.
- Tăng cƣờng và đổi mới hoạt động của bộ phận Tƣ pháp, giải quyết tốt các đơn thƣ
khiếu nại, tố cáo, tranh chấp trong nhân dân. Hƣớng dẫn nhân dân thực hiện việc cƣới,
việc tang và lễ hội tiết kiệm, phù hợp thuần phong mỹ tục và đúng pháp luật.
- Tiếp tục thực hiện và cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa” một cách
có hiệu quả.
- Duy trì áp dụng tiêu chuẩn ISO trong hoạt động quản lý hành chính nhà nƣớc.
- Cụ thể hoá các Nghị quyết của Đảng và các văn bản nhà nƣớc cấp trên, đề ra
những giải pháp tích cực chỉ đạo cho cán bộ chuyên môn và tổ dân phố thực hiện ở cơ sở.
- Tăng cƣờng hơn nữa công tác phối hợp giữa chính quyền với các tổ chức chính trị
- xã hội, tổ chức xã hội, các ngành, các cấp trong quá trình thực thi công vụ.
- Đổi mới tác phong làm việc, xác định rõ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cán
bộ công chức trong quá trình thực hiện nhiệm vụ.
- Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô
thị văn minh”, giữ vững tổ dân phố văn hoá, cơ quan văn hoá, thực hiện Quy chế dân chủ
ở cơ sở.
- Cử cán bộ đi học tập, bồi dƣỡng nâng cao trình độ.
4. Hoạt động của chính quyền
- Tiếp tục thực hiện kế hoạch vận động nhân dân đăng ký cấp giấy chứng nhận
quyền sử dụng đất; đẩy mạnh công tác kiểm tra xử lý vi phạm trong lĩnh vực đất đai và xây
dựng;
- Xây dựng kế hoạch triển khai phổ biến "ngày pháp luật" năm 2022. Tiếp nhận và
cung cấp kịp thời các tập tài liệu tuyên truyền, tài liệu hỏi đáp và một số thông tin về
hoạt động trợ giúp pháp lý đến các tổ dân phố; thực hiện tốc công tác tiếp công dân, giải
quyết khiếu nại, tố cáo; nâng cao chất lƣợng hoạt động của các tổ hòa giải ở cơ sở
- UBND tập trung chỉ đạo, quản lý, điều hành nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hộiquốc phòng- an ninh tại địa phƣơng; tổ chức tiếp công dân theo định kỳ, giải quyết kịp
thời các đơn thƣ khiếu nại của nhân dân; tăng cƣờng chỉ đạo trong việc thu thuế, thu các
loại quỹ, phấn đấu đạt chỉ tiêu kế hoạch đề ra trong năm 2022. Tăng cƣờng kiểm tra xử
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lý các trƣờng hợp vi phạm về trật tự đô thị, lấn chiếm lòng lề đƣờng; đẩy mạnh công tác
kiểm tra, xử lý vi phạm về đất đai và xây dựng nhà trái phép trên địa bàn. Đồng thời, chỉ
đạo triển khai các kế hoạch đảm bảo giữ vững ANCT-TTATXH trên địa bàn.

1. Hoạt động của Mặt trận v các Đo n thể:
- Mặt trận và các đoàn thể tập trung tuyên truyền trong hội viên, đoàn viên và
nhân dân chấp hành nghiêm chủ trƣơng, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nƣớc,
tích cực hƣởng ứng thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nƣớc
và địa phƣơng và thực hiện các nghĩa vụ công dân theo quy định.

- Chỉ đạo Hội Cựu chiến binh phƣờng tập trung chuẩn bị các nội dung, chƣơng
trình, đề án nhân sự và các điều kiện để tổ chức Đại hội Cựu Chiến binh phƣờng nhiệm kỳ
2022-2027
2. Tổ chức thực hiện:
Căn cứ những nội dung nhiệm vụ chủ yếu trong Kế hoạch phát triển KT-XH
năm 2022; trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức đã
đƣợc phân công, chủ động xây dựng chƣơng trình kế hoạch chi tiết đƣa các nội dung của
kế hoạch này vào kế hoạch của lĩnh vực mình để thực hiện có hiệu quả.
Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị -xã hội
của phƣờng phối hợp phổ biến chƣơng trình này đến toàn thể đoàn viên, hội viên và
nhân dân về kế hoạch này.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH 9 tháng đầu
năm; ƣớc khả năng thực hiện cả năm 2021; xây dựng chỉ tiêu KT-XH và giải pháp thực
hiện năm 2022 của phƣờng An Bình./.
Nơi nhận:
- UBND thị xã An Khê ;
- Phòng TC-KH thị xã;
- Chi cục thống kê;
- Đảng uỷ; HĐND phƣờng;
- Mặt trận và các đoàn thể phƣờng;
- Trạm Y tế; trƣờng học, Đội thuế phƣờng;
- Các Tổ dân phố;
- Lƣu: VP.
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