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BÁO CÁO
Tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhà nước 9 tháng đầu năm và phương
hướng thực hiện nhiệm vụ kế hoạch nhà nước 3 tháng cuối năm 2019
A. TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC
9 THÁNG ĐẦU NĂM
Thực hiện Nghị quyết của Đảng ủy, HĐND xã về kế hoạch phát triển kinh tế xã
hội, đảm bảo quốc phòng an ninh năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo của UBND
thành phố, sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy, sự phối hợp của UBMTTQVN – các
đoàn thể của xã, trong 9 tháng đầu năm 2019, UBND xã đã điều hành, tổ chức triển
khai thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước năm 2019 và đã đạt được một số kết quả
cụ thể trên từng lĩnh vực như sau:
I. VỀ KINH TẾ:
1. Sản xuất nông nghiệp:
- Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông xuân: 290ha, tăng 12ha so với cùng kỳ,
năng suất lúa đạt: 3,8 tấn/ha (1). Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa năm 2019 (2). Cây
công nghiệp: 427ha hiện nhân dân đang đầu tư chăm sóc, cơ bản phát triển tốt (3). Cây
trồng khác, dược liệu: 19,58ha,
- Công tác chuyển đổi cơ cấu cây trồng, cải tạo vườn tạp luôn được quan tâm
đúng mức, UBND xã đã chỉ đạo cho nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên diện
tích lúa thường xuyên bị khô hạn sang trồng các loại cây như bắp, hoa, rau các loại
được 65ha tập trung tại cánh đồng Ia Chanh, Ia Bô, Ia Krai, Ia Krue.
- Công tác khuyến nông: Trong 9 tháng đầu năm đã xây dựng và triển khai kế
hoạch khuyến nông năm 2019 đến các thôn làng. Triển khai mô hình tưới nước tiết
kiệm với 40 hộ tham gia. Chỉ đạo Ban nhân dân thôn làng thu tiền mua giống cà phê
tái canh năm 2019 (tổng 27.100.000đồng/10.184 cây). Phối hợp với Mặt trận xã cấp
cám cho 14 hộ nghèo được hỗ trợ bò năm 2018.
- Về chăn nuôi: Tình hình chăn nuôi trên địa bàn xã trong 9 tháng đầu năm
2019 ổn định, chưa phát hiện dịch bệnh xảy ra (4).Thành lập BCĐ phòng chống dịch tả
lợn Châu phi. UBND xã xuất ngân sách dự phòng mua 30 lít thuốc, 2 bình phun thuốc
và hỗ trợ công phun thuốc với tổng kinh phí 9,5 triệu đồng. UBND thành phố cấp 14
1

: Diện tích lúa vụ Đông xuân: là 80 ha, đạt 100%KH, do nắng hạn kéo dài nên có 12,2 ha lúa bị giảm năng suất
từ 30-70%, UBND xã đã lập danh sách đề nghị thành phố hỗ trợ ; diện tích rau các loại 180ha, trong đó 65 ha chuyển đổi
trên diện tích chân ruộng bị khô hạn; bắp: 15ha; hoa: 05ha; cỏ: 10ha.
2
: Diện tích lúa vụ mùa 331/331 ha, đạt 100%KH.
3
: Trong đó cà phê: 393ha; hồ tiêu: 24ha (thông báo cho nhân dân làm đơn đề nghị hỗ trợ đối với diện tích tiêu
chết năm 2018 do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài: 137 hộ/24.145 trụ tương đương 12.077 ha); cây ăn trái: 10ha.
4
: Tổng số đàn trâu bò trên địa bàn hiện nay: 1.950 con (tăng 200 con so với cùng kỳ, đạt 97,5%KH, trong đó:
bò lai chiếm 60% trên tổng đàn); đàn heo là: 3.000 con (giảm 3000 con so với cùng kỳ); đàn gia cầm là: 12.000 con.

lít Ben kocid để tổ chức phun thuốc tiêu độc khử trùng để phòng ngừa dịch bệnh cho
đàn gia súc, gia cầm.
2. Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ:
- Công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp: Nhìn chung tình hình sản xuất công
nghiệp – tiểu thủ công nghiệp trên địa bàn xã trong 9 tháng đầu năm hoạt động ổn
định, chất lượng sản phẩm từng bước nâng cao. Các mặt hàng chủ yếu là đá xây dựng,
sản xuất cơ khí, phân bón, đồ nhựa, bao bì, sắt, thép,…
- Thương mại dịch vụ: Trong 9 tháng đầu năm 2019 việc mua bán trao đổi hàng
hóa, dịch vụ trên địa bàn xã cơ bản ổn định và phát triển hàng hóa đa dạng, phong phú
đáp ứng được nhu cầu tiêu dùng của nhân dân.
3. Xây dựng cơ bản:
Trong 9 tháng đầu năm hướng dẫn các thôn làng đăng ký và triển khai làm
đường giao thông nông thôn năm 2019. Triển khai xây dựng 4 tuyến đường bê tông
tại làng Chuét Ngol (260m), làng Bông Bao (346m), làng KTu (40m), thôn 4 (550m)
với kinh phí 862.347.000đ (trong đó Nhà nước hỗ trợ 733.000.000đ, nhân dân đóng
góp ngày công: 129.347.000đ); hoàn thành đường GTNT làng Wâu kiểu mẫu từ
nguồn thành phố hỗ trợ với kinh phí: 588.235.000đ (trong đó, nhà nước hỗ trợ
500.000.000đ, nhân dân đóng góp 88.235.000đ). Hiện nay, UBND xã đang triển khai
các công trình: 03 giếng khoang tại cánh đồng Ia Krái, Ia Bồ, Ia Chanh, 01 giếng đào
và bọng giếng tại làng KTu với kinh phí 140.790.000đ; sửa chữa Hội trường các thôn,
làng: thôn 2, làng Do-Guăh, Chuét Ngol, Mơ Nú, Bông Bao với kinh phí
956.557.000đ; đường nội đồng từ làng Bông Phun đi thôn 3 với kinh phí khoảng 388
triệu.
* Công tác kiểm tra, xử lý xây dựng trái phép: Thường xuyên duy trì công tác
kiểm tra xây dựng trái phép, cơi nới lấn chiếm lòng đường, vĩa hè làm nơi kinh doanh
buôn bán. Trong 9 tháng đầu năm đã kiểm tra 17 trường hợp xây dựng nhà ở (có giấy
phép xây dựng 17 trường hợp). Tổ chức ra quân lập lại Trật tự đô thị đường Lê Duẩn,
phối hợp Đoàn Thanh niên xã bóc biển quảng cáo, sơn 107 trụ điện.
* Công tác vệ sinh môi trường: UBND xã thường xuyên kiểm tra vệ sinh môi
trường ở trục đường đông dân cư, đồng thời vận động nhân dân giữ gìn tốt vệ sinh
môi trường, đào hố tự hủy; thường xuyên dọn dẹp vệ sinh đường làng ngõ xóm để
đảm bảo mỹ quan đô thị.
* Lĩnh vực tài nguyên khoáng sản: Xử lý vi phạm hành chính khai thác khoáng
sản trái phép 01 trường hợp với số tiền: 2.000.000đ, tịch thu tang vật 200.000đ; xử
phạt vi phạm hành chính sử dụng đất sai mục đích: 1.500.000đ; xử phạt vi phạm hành
chính vận chuyển khoáng sản trái phép: 300.000đ.
4. Công tác thu - chi ngân sách:
- Thu ngân sách Nhà nước đạt: 8.866.427.907đ/13.347.520.000đ, đạt
66,43%KH.
- Thu ngân sách xã đạt: 7.473.565.978đ/11.034.620.000đ, đạt 67,73
%KH.
- Chi ngân sách 9 tháng đầu năm đạt: 5.274.983.578đ/11.034.620.000đ, đạt
47,80%KH.
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- Công tác thu các loại quỹ: Chỉ đạo các thôn, làng tăng cường thu các loại quỹ
đạt chỉ tiêu giao.
5. Công tác cải cách hành chính:
UBND xã đã chỉ đạo tốt công tác rà soát thủ tục hành chính, niêm yết các thủ
tục hành chính, duy trì thường xuyên hoạt động của bộ phận tiếp nhận và trả kết
quả(5). Thường xuyên chỉ đạo bộ phận “Một cửa”, “Một cửa liên thông” và các bộ
phận chuyên môn có liên quan thực hiện tốt các quy chế hoạt động của bộ phận tiếp
nhận và trả kết quả. Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã đã giải quyết giấy tờ, thủ tục
cho nhân dân liên quan đến tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội, thời gian thụ lý hồ sơ
nhanh chóng, đúng hẹn, giảm phiền hà và đáp ứng được nhu cầu của nhân dân khi đến
liên hệ công tác. Nhìn chung công tác cải cách hành chính đã đạt được hiệu quả, đáp
ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
6. Kết quả thùc hiÖn ch-¬ng tr×nh Môc tiªu Quèc gia vÒ x©y dùng N«ng th«n
míi trong 9 tháng đầu năm 2019:
Trong 9 tháng đầu năm UBND xã đã đã tổ chức xây dựng kế hoạch và các biện
pháp cụ thể để tiếp tục củng cố và giữ vững 19/19 tiêu chí Nông thôn mới trên địa bàn
xã, cụ thể: bê tông 1.197m đường GTNT tại làng KTu, Chuét Ngol, Thôn 4, Bông
Bao với kinh phí 862.347.000đ; đường GTNT làng Wâu kiểu mẫu với kinh phí:
588.235.000đ; triển khai làm 1,5 km đường nội đồng từ nguồn kinh phí bảo vệ đất
trồng lúa 2019 (kinh phí 386.680.000 đồng); khoan giếng, đào giếng phục vụ sản xuất
(tại làng Bông Phun, KTu, làng Wâu), kinh phí 140.790.000đ; sửa chữa 05 Hội
trường các thôn, làng với kinh phí 956.557.000đ. Phối hợp Phòng kinh tế hỗ trợ 10
con bò cho 10 hộ nghèo làng Wâu đăng ký thoát nghèo. Hoàn thiện tiêu chí thủy lợi
và tổ chức sản xuất năm 2018 nộp về Sở nông nghiêp. Hoàn thiện hồ sơ tiêu chí Thu
nhập năm nộp về Chi cục thống kê thành phố.
Tiếp tục vận động nhân dân làng Wâu chỉnh trang đường làng, ngõ xóm, xây
dựng hàng rào,... để xây dựng làng Nông thôn mới kiểu mẫu gắn với phát triển du
lịch. Trong 9 tháng đầu năm 2019 làng Wâu đạt 17/19 tiêu chí, tăng 02 tiêu chí so với
năm 2018. UBND xã đang tập trung vận động các nguồn lực để hoàn thành 02 tiêu
chí chưa đạt: tiêu chí Nghèo và Y tế.
II. VỀ VĂN HÓA XÃ HỘI:
1. Hoạt động Văn hoá thông tin – TDTT:
- Về thông tin tuyên truyền: Đẩy mạnh tuyên truyền phổ biến chủ trương, chính
sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các ngày lễ lớn; tuyên truyền phổ biến giáo
dục pháp luật, chăm sóc sức khỏe sinh sản – KHHGĐ, bệnh HIV/AISD, tuyên truyền
thực hiện đề án xây dựng Nông thôn mới gắn với đề án văn minh đô thị, ...
- Về hoạt động Văn hoá – TDTT: Thành lập đoàn VĐV luyện tập và tham gia giải
chạy việt dã Kơpakơlơng thành phố lần thứ 39. Duy trì luyện tập 2 đội cồng chiêng của
5

:Trong 9 tháng đầu năm 2019 bộ phận đã giải quyết 1.569 lượt hồ sơ, thu lệ phí 24.575.000 đồng. Lĩnh vực
địa chính: 17 hồ sơ liên thông cấp giấy chứng nhận QSDĐ. Trong 9 tháng đầu năm, UBND xã nhận được 11 đơn
thư kiến nghị lĩnh vực đất đai, hòa giải thành 04 đơn, hòa giải không thành 04 đơn, công dân rút lại 01 đơn, 02 đơn đang
xác minh để tiến hành giải quyết. C«ng t¸c tư ph¸p hé tÞch: §¨ng ký khai sinh 258 trưêng hîp; kÕt h«n 56; khai tö 19,
chøng thùc sao y: 576 hå s¬; chứng thực chữ ký: 168. Tæng lÖ phÝ thu ®ưîc lµ 17.565.000®.
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làng Chuét Ngol và làng Wâu định kỳ hàng tháng. Phối hợp Đoàn Thanh niên xã tổ chức
Lễ khai mạc hè cho thanh thiếu niên, học sinh và triển khai các hoạt động hè năm 2019. Tổ
chức thành công đêm hội Cồng chiêng chào mừng 44 năm ngày Giải phóng tỉnh Gia Lai
(17/3); Tổ chức tốt buổi giao lưu văn nghệ chào mừng thành công Đại hội đại biểu các dân
tộc thiểu số thành phố Pleiku lần thứ III năm 2019.
- Tổ chức kiểm tra VSATTP các cơ sở xản xuất trên địa bàn nhân dịp Tết
Nguyên đán và các ngày lễ, qua kiểm tra đã nhắc nhở các cơ sở đảm bảo vệ sinh an
toàn thực phẩm.
2. Công tác giáo dục: Công tác dạy và học luôn được chú trọng đầu tư; ổn định
nề nếp dạy và học, nâng cao ý thức học tập cho học sinh, tăng cường công tác quản lý
giáo dục, quán triệt, chấn chỉnh việc tổ chức dạy thêm, học thêm trên địa bàn. Hiện
nay, các trường hoàn thành chương trình dạy và học, tổng kết năm học 2018-2019(6),
phân công cán bộ, giáo viên trực và bảo vệ cơ sở vật chất của nhà trường trong dịp hè
không để hư hỏng, mất mát. Hoàn thành công tác tuyển sinh và tổ chức tốt Lễ khai
giảng năm học năm học 2019-2020.
Công tác xã hội hóa giáo dục trên địa bàn xã được chú trọng và được phụ
huynh học sinh trường hưởng ứng tích cực, phong trào giáo viên giỏi, học sinh giỏi có
nhiều chuyển biến, an ninh học đường luôn được đảm bảo. Trung tâm học tập cộng
đồng xã phối hợp Trường Cao đẳng nghề Gia lai mở 01 lớp hướng dẫn viên du lịch
cộng đồng tại làng Wâu (khoảng 30 học viên).
3. Công tác y tế, dân số và KHHGĐ:
Thường xuyên duy trì hoạt động khám chữa bệnh cho nhân dân, trong 9 tháng
đầu năm đã khám 1.155 lượt người; khám cấp thuốc huyết áp: 187 lượt (trong đó
khám điều trị đông y: 78 lượt); Tiêm chủng mở rộng cho trẻ dưới 01 tuổi đủ 06 bệnh
truyền nhiễm: 52 cháu (đạt 43,9%KH). Tỉ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng 6,04%.
Trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn xã xảy ra 10 ca sốt xuất huyết tại thôn 1, làng
Chuét Ngol, NhaHYơn, Mơ Nú, Wâu, UBND xã đã chỉ đạo Tram y tế khoanh vùng
dịch bệnh và phun hóa chất xử lý.
Công tác dân số kế hoạch hóa gia đình trong 9 tháng đầu năm có nhiều chuyển
biến tích cực, đội ngũ cộng tác viên dân số thôn làng được củng cố đi vào hoạt
động có nề nếp. Duy trì tốt giao ban cộng tác viên dân số về báo cáo biến động, ghi
sổ A0 và nhập phần mềm quản lý chuyên ngành hàng tháng.
4. Công tác Thương binh xã hội, giảm nghèo và trẻ em:
Công tác thương binh xã hội: Tổ chức cấp quà tết cho các hộ chính sách, người
có công cách mạng nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi với tổng số tiền, quà trị giá
13.750.000 đồng/10 người; Chủ tịch nước tặng quà 14 gia đình chính sách, người có
công: 2.800.000đ. UBND xã thăm hỏi và tặng quà của thành phố, xã và Tiểu đoàn 29
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: Các trường đã tổ chức tổng kết năm học 2018-2019, kết quả: Số học sinh THCS lên lớp thẳng: 417/485 học
sinh, tỷ lệ 86%; 97,18% học sinh lớp 9 được công nhận tốt nghiệp Trung học cơ sở (69/71 học sinh). Tổng số học sinh
được lên lớp: 560hs, đạt tỷ lệ 98,6; 100% học sinh lớp 5 được công nhận hoàn thành chương trình bậc Tiểu học
(104/104 hs). Trường Mầm non Tuổi Ngọc thực hiện tốt công tác Phổ cập giáo dục Mầm non, trong năm học có 253
cháu được công nhận hoàn thành chương trình mẫu giáo.
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cho gia đình chính sách, người có công cách mạng nhân ngày Thương Binh liệt sỹ
27/7 với tổng số tiền: 12.000.000đ.
Công tác triển khai đề án giảm nghèo: Nhìn chung, công tác triển khai đề án
giảm nghèo trong năm được quan tâm đúng mức (7). Trong 9 tháng đầu năm đã đề
nghị cấp BHYT cho các đối tượng được nhà nước hỗ trợ kinh phí mua thẻ: Hộ nghèo
301 thẻ; Cận nghèo 162 thẻ; Người 80 tuổi trở lên 110 thẻ; Người khuyết tật đang
hưởng trợ cấp xã hội 51 thẻ; Người có công cách mạng và thân nhân, đối tượng 62: 22
thẻ. Trong 9 tháng đầu năm phát sinh 02 hộ cận nghèo tại làng Mơ Nú và làng Chuét
Ngol.
Công tác trẻ em: Trong 9 tháng đầu năm đã tiến hành cấp 100 thẻ BHYT cho
trẻ em dưới 6 tuổi. Tổ chức tặng quà Ngày quốc tế thiếu nhi cho trẻ em khuyết tật, mồ
côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại 10 thôn, làng với tổng số tiền:
4.250.000 đồng. Cấp quà thành phố tặng cho 11 trẻ em thuộc đối tượng xã hội với số
tiền: 1.100.000đ. Tổ chức vui đón Tết Trung thu năm 2019 cho 200 cháu với kinh phí
2.000.000đ. Vận động Chùa Vạn Phật tổ chức tặng quà Trung thu năm 2019 cho 200
cháu với tổng số tiền 40.000.000đ.
5. Công tác dân tộc – tôn giáo:
Nhìn chung tình hình hoạt động sinh hoạt tôn giáo trên địa bàn xã, đặc biệt ở 10
làng vẫn ổn định, bên cạnh đó xã thường xuyên quan tâm đến những chủ trương trợ
giá, trợ cước và cấp không các mặt hàng chính sách cho các hộ nghèo đồng bào dân
tộc thiểu số.
6. Công tác Chữ thập đỏ:
Luôn quan tâm củng cố, xây dựng Hội ngày càng vững mạnh. Hiện nay hội
Chữ thập đỏ xã có 14 chi hội. Phát huy tinh thần tương thân tương ái, Hội đã tặng quà
trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi cho số hộ khó khăn đột xuất, người tàn tật, trẻ mồ
côi, người nhiễm chất độc da cam và nhân dân 10 thôn, làng khó khăn, không đủ điều
kiện ăn Tết: 144 xuất quà với tổng trị giá 49.200.000đ.
7. Công tác khuyến học: Trong 9 tháng đầu năm 2019 Hội Khuyến học phối
hợp với các thôn làng, các ban ngành đoàn thể phụ huynh học sinh vận động các em
ra lớp.
8. Công tác Người cao tuổi:
Hội thường xuyên duy trì các hoạt động vui chơi, giải trí thể thao cho các cụ.
Lập danh sách mừng thọ cho các cụ năm 2019 nhân ngày Quốc tế Người cao tuổi

7

: Trong dịp Tết nguyên đán Kỷ Hợi: Tỉnh, Thành phố, UBND xã, các cơ quan kết nghĩa, các nhà hảo tâm, doanh
nghiệp đóng chân trên địa bàn xã đã tặng quà cho hộ nghèo, hộ khó khăn, người già neo đơn và trẻ em tàn tật tổng trị giá
trên 246.650.000 đồng. Tiếp nhận 2.160kg gạo cứu đói giáp hạt cho 26 hộ, 144 khẩu. Vận động các doanh nghiệp, nhà
hảo tâm tặng quà cho 95 hộ nghèo, hộ cận nghèo tổng trị giá quà 19.000.000 đồng. Các nguồn từ thiện của các doanh
nghiệp hỗ trợ xây dựng 02 căn nhà cho hộ nghèo đăng ký thoát nghèo năm 2019 tại làng Wâu với số tiền 100 triệu đồng.
Phối hợp khảo sát 10 hộ nghèo đăng ký thoát nghèo năm 2019 và lập danh sách cấp bò từ nguồn vốn khuyến nông năm
2019 của Phòng kinh tế. Cấp tiền điện quý IV/2018 cho 120 hộ nghèo năm 2018 với số tiền: 17.640.000đ, quý I/2019
cho 85 hộ nghèo với số tiền: 12.495.000đ. Vận động Công ty Bảo hiểm AIA tặng 05 xuất học bổng cho học sinh nghèo
và 05 chiếc xe đạp.
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(01/10). Trong phong trào bảo vệ an ninh trên địa bàn dân cư các cụ là hạt nhân nòng
cốt, các cụ đã tích cực tham gia trong công tác xây dựng chính quyền địa phương.
III. CÔNG TÁC QUỐC PHÒNG – AN NINH:
1. Công tác quân sự: UBND xã đã chỉ đạo BCH quân sự phối hợp với công an
tuần tra kiểm soát địa bàn, xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu và trực bảo vệ
Tết Dương lịch; tết Nguyên Đán Kỷ Hợi năm 2019; Giỗ tổ Hùng Vương (10/3 âm
lịch); dịp lễ 30/4, 01/5 giữ vững ANCT- TTATXH trên địa bàn. Tổ chức tốt Hội nghị
triển khai công tác Quân sự địa phương năm 2019. Tổ chức tốt Lễ tiễn đưa thanh niên
lên đường nhập ngũ và giao quân năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu thành phố giao
(14/14TN).
Triển khai cho các thôn làng củng cố lực lượng dân quân đảm bảo chỉ tiêu trên
giao tổng quân số 93/93đ/c (trong đó Ban chỉ huy 05 đ/c; Dân quân cơ động 31đ/c;
Dân quân Tại chỗ 42đ/c; dân quân binh chủng 15 đ/c). Làm tốt công tác huấn luyện
năm 2019 quân số tham gia 61/61. Huy động 20 đồng chí quân nhân dự bị tham gia
diễn tập vận hành qua trạm tập trung theo kế hoạch của thành phố. Tổ chức rà soát
thanh niên độ tuổi 17 năm 2019: 79/79 thanh niên. Triệu tập 02 đồng chí cán bộ đối
tượng 3 tham gia bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh năm 2019.
2. Tình hình ANCT: Tình hình an ninh chính trị cơ bản giữ vững, ổn định, đã
chỉ đạo lực lượng Công an và các ban ngành, đoàn thể tổ chức phát động phong trào
toàn dân bảo vệ ANTQ, phòng chống tội phạm, phòng chống trốn trên địa bàn….
Tăng cường công tác nắm đối tượng, tổ chức tiếp xúc gặp gỡ chức sắc tôn giáo và
người có uy tín để nắm tình hình; củng cố hệ thống chính trị, xây dựng cơ sở nòng cốt
ở các làng, tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp
luật Nhà nước đến mọi người dân, nhất là chính sách về tôn giáo, về dân tộc để nhân
dân hiểu và thực hiện theo đúng quy định. Thực hiện tốt Kế hoạch 29/KH-UBND
ngày 23/12/2016 của UBND thành phố Pleiku về công tác quản lý, giáo dục đối tượng
Funrô, Tin lành Đềga tại cộng đồng trong tình hình hiện nay. Trong 9 tháng đầu năm
có 07 Việt Kiều Mỹ về thăm thân (thôn 2: 01, làng Mơ Nú: 02, làng Bông Phun: 03,
làng Do: 01).
3. Tình hình trật tự an toàn xã hội - trật tự ATGT – TTĐT:
a. Tình hình trật tự an toàn xã hội:
- Phạm pháp hình sự: Xảy ra 04 vụ (trong đó, 02 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ
cướp tài sản, 01 vụ cố ý gây thương tích, làm bị thương, tài sản thiệt hại
20.000.000đ).
- Phạm pháp ma túy, kinh tế, môi trường: 01 vụ (đối tượng Y Trai tại làng Mơ
Nú ngáo ma túy đá, đã hoàn tất hồ sơ đưa đối tượng đi cơ sở tư vấn và cai nghiện ma
túy tỉnh Gia Lai).
b. Tình hình trật tự ATGT – TTĐT:
Trong 9 tháng đầu năm trên địa bàn không xảy ra vụ tai nạn giao thông nghiêm
trọng nào. Xảy ra 01 vụ va chạm giao thông tại thôn 1.
IV. NHẬN XÉT, ĐÁNH GIÁ CHUNG:
* Về ưu điểm:
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- Ngay từ đầu năm UBND xã đã gấp rút triển khai thực hiện kế hoạch nhà nước
năm 2019 và đạt được những kết quả khả quan như tốc độ tăng trưởng kinh tế khá,
sản xuất công nghiệp – dịch vụ thương mại tiếp tục phát triển, việc triển khai cơ sở hạ
tầng được đẩy mạnh, đời sống nhân dân tiếp tục được khải thiện.
- Các lĩnh vực văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, công tác giáo dục y tế được
quan tâm và nâng cao về mặt chất lượng; hoạt động văn hóa thể dục thể thao một
phần đáp ứng được nhu cầu trong đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân; thực hiện
tốt các chính sách hỗ trợ, giúp đỡ những gia đình có công, gia đình nghèo, gia đình
neo đơn, đặc biệt là các hộ gia đình đồng bào dân tộc thiểu số ở 08 làng.
- Công tác cải cách thủ tục hành chính đã có nhiều chuyển biến tích cực, cơ bản
đáp ứng được nhu cầu của nhân dân trên các lĩnh vực.
- Tình hình an ninh chính trị cơ bản được giữ vững, công tác quản lý đô thị
được tăng cường và đạt hiệu quả; chỉ tiêu giao quân đạt kế hoạch cấp trên giao. Công
tác giải quyết đơn thư kiến nghị, tranh chấp mâu thuẫn trong nhân dân được đẩy
mạnh, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội, chống đơn thư vượt cấp.
* Tồn tại:
- Công tác chỉ đạo, hướng dẫn nhân dân trong sản xuất nông nghiệp chưa sâu
sát, vẫn còn để nhân dân gieo sạ ngoài kế hoạch.
- Tình hình gây rối trật tự và trộm cắp vẫn còn nổi lên.
- Công tác xây dựng lực lượng dân quân còn chậm.
- Công tác phối hợp giữa các ngành UBND và các thôn, làng đôi lúc chưa thật
sự tốt.
- Công tác quản lý khoáng sản chưa đảm bảo, còn để tình trạng khai thác đá trái
phép xảy ra trên địa bàn.
B. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
TRONG 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019
Trong 3 tháng cuối năm 2019 UBND xã cần phải tập trung vào một số nhiệm
vụ chủ yếu sau:
1. Về kinh tế:
- TËp trung chØ ®¹o bµ con nh©n d©n ch¨m sãc tèt vô Mïa, t¨ng c-êng c«ng
t¸c phßng chèng thiªn tai, lò lôt, kiÓm tra, h-íng dÉn cho nh©n d©n phßng ngõa
c¸c lo¹i s©u bÖnh trªn c©y trång, cã kÕ ho¹ch n¹o vÐt, gia cè hÖ thèng kªnh m-¬ng
h¹n chÕ thÊp nhÊt viÖc s¹t lì, ngËp óng x¶y ra. Chuẩn bị tốt kế hoạch sản xuất vụ
Đông Xuân năm 2019 – 2020. TriÓn khai cã hiÖu qu¶ kÕ ho¹ch chuyÓn ®æi c¬ cÊu c©y
trång, c¶i t¹o vưên t¹p, tiÕp tôc nh©n réng c¸c m« h×nh ®¹t hiÖu quả cao.
- T¨ng cưêng c«ng t¸c kiÓm tra t×nh h×nh dÞch bÖnh trªn ®µn gia sóc, gia cÇm,
qu¶n lý chÆt chÏ viÖc vËn chuyÓn, mua b¸n, giÕt mæ gia sóc, gia cÇm trªn ®Þa bµn.
- ChuÈn bÞ tèt mäi ®iÒu kiÖn triÓn khai x©y dùng ®ưêng GTNT khi cã kÕ ho¹ch
giao, kiÓm tra vµ tiÕn hµnh duy tu b¶o dưìng c¸c tuyÕn ®ưêng hư háng xuèng cÊp,
®¶m b¶o nhu cÇu ®i l¹i cho nh©n d©n. Triển khai các công trình chương trình mục tiêu
quốc gia xây dựng Nông thôn mới.
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- T¹o mäi ®iÒu kiÖn khuyÕn khÝch cho nh©n d©n ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, më réng
s¶n xuÊt kinh doanh.
- T¨ng cưêng ho¹t ®éng cña tæ tù qu¶n ATGT phối hợp với địa chính xây dựng
thưêng xuyªn kiÓm tra ph¸t hiÖn nh÷ng trưêng hîp x©y dùng tr¸i phÐp, vi ph¹m mèc
lé giíi, c¬i níi, lÊn chiÕm lßng lÒ đường, ®Ëu ®ç xe tr¸i phÐp.
- TiÕn hµnh rµ so¸t l¹i c¸c hé mua b¸n kinh doanh trªn ®Þa bµn, qu¶n lý chÆt
chÏ nguån thu, t×m kiÕm khai th¸c nguån thu phÊn ®Êu ®¹t vµ vưît chØ tiªu NghÞ
quyÕt ®Ò ra. ChØ ®¹o cho c¸c th«n lµng tiÕn hµnh thu quỹ phòng chống thiên tai vµ c¸c
lo¹i quü chuyªn dïng theo chØ tiªu.
- Tiếp tục vận động nhân dân và huy động mọi nguồn lực đầu tư xây dựng đồng
bộ cơ sở hạ tầng nhằm củng cố 19/19 tiêu chí Nông thôn mới trên địa bàn xã, đồng
thời hoàn thành xây dựng Làng Nông thôn mới kiểu mẫu tại làng Wâu.
2. VÒ v¨n hãa x· héi:
- Tổ chức các hoạt động tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ lớn.
- Nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới,
đô thị văn minh”.
- Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn.
- Tổ chức tốt hoạt động hè cho TT’N học sinh và bàn giao học sinh hè về các
nhà trường.
- Chỉ đạo các Nhà trường tổ chức tốt công tác dạy và học năm học 2019 – 2020.
Từng bước nâng cao chất lượng dạy và học, duy trì sỷ số học sinh. Giữ vững phổ cập
tiểu học, THCS, phổ cập đạt chuẩn mầm non cho trẻ 5 tuổi.
- Tổ chức tiêm phòng cho trẻ em trong độ tuổi, làm tốt công tác khám chữa
bệnh trên địa bàn xã.
- Đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính “Một cửa”, “Một cửa liên
thống” đặc biệt nâng cao chất lượng phục vụ nhân dân của đội ngũ cán bộ công chức,
tránh phiền hà trong nhân dân. Thực hiện chương trình hành động đẩy mạnh cải cách
hành chính năm 2019. Tăng cường giáo dục cán bộ, công chức trong việc học tập và
làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
- Nắm chắc tình hình hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn xã.
- Tiếp tục kiểm tra dịch vụ văn hóa trên địa bàn xã.
- Giải quyết nhanh chóng, kịp thời các đơn thư kiến nghị của công dân.
- Triển khai và hoàn thành công tác điều tra, rà soát hộ nghèo, cận nghèo năm
2019. Tiếp tục khảo sát cho các hộ nghèo, cận nghèo vay vốn Ngân hàng chính sách
để hỗ trợ sản xuất, phấn đấu cuối năm giảm hộ nghèo đạt chỉ tiêu.
- Tăng cường tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức tích cực thực hiện
chương trình hành động tiết kiệm, phòng chống tham nhũng lãng phí năm 2019. Thực
hiện tốt việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.
3. An ninh quốc phòng:
- TiÕp tôc thực hiện tốt Kế hoạch 29/KH-UBND ngày 23/12/2016 của UBND
thành phố Pleiku về công tác quản lý, giáo dục đối tượng Funrô, Tin lành Đềga tại
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cộng đồng trong tình hình hiện nay; Tập trung nắm tình hình nhân dân ở các thôn,
làng; tuyên truyền vận động phòng, chống trốn ra nước ngoài và biểu tình gây bạo
loạn; quản lý đối tượng.
- Tổ chức thực hiện các kế hoạch truy quét các loại tội phạm. Tiến hành báo gọi
đối tượng hình sự răn đe, giáo dục. Tổ chức phát động phong trào toàn dân bảo vệ
ANTQ về công tác phòng, chống tội phạm trên địa bàn.
- Tăng cường lực lượng nắm tình hình và thăm hỏi nhân dân; duy trì thường
xuyên các hoạt động tuần tra ở những nơi trọng điểm về ANTT; thường xuyên làm
trật tự ở các tuyến đường phức tạp, kiểm soát và xử lý vi phạm ATGT, TTĐT. Đảm
bảo ANCT – TTATXH vào các ngày lễ lớn.
- Duy trì lực lượng dân quân tại chỗ, dân quân cơ động trực gác, tuần tra rà soát
địa bàn.
- Chuẩn bị cho công tác tuyển quân năm 2020 theo đúng quy trình và đảm bảo
chỉ tiêu trên giao.
Trên đây là báo cáo về tình hình thực hiện nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước 9tháng
đầu năm và phương hướng thực hiện nhiệm vụ nhà nước 3 tháng cuối năm 2019 của
UBND xã Chư Ă. Đề nghị UBMTTQVN và các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội
của xã tích cực phối kết hợp để hoạt động có hiệu quả; yêu cầu 10 thôn, làng và toàn
thể cán bộ, công chức xã nghiêm túc triển khai thực hiện để góp phần thực hiện thắng
lợi nhiệm vụ kế hoạch Nhà nước của UBND xã năm 2019.
Nơi nhận:
- UBND thành phố;
- Phòng Thống kê thành phố;
- Phòng TC kế hoạch thành phố;
- Đảng ủy - HĐND xã;
- UBMTTQVN xã, Các đoàn thể;
- 14 thôn, làng;
- Lưu: VP.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
(Đã ký)

Nguyễn Thu Hương
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