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BÁO CÁO
Tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh
tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019
Thực hiện Quyết định số 823/QĐ-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2017 về việc
ban hành Quy chế, chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính Nhà
nước trên địa bàn huyện Hướng Hóa;
Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã, Nghị quyết HĐND khóa XI về
công tác phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh.
UBND xã báo cáo tình hình hoạt động tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6
năm 2019 như sau:
I. TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 NĂM 2019
1. Công tác lãnh đạo, điều hành của UBND xã
Kết quả thực hiện các Công văn, Hướng dẫn, Chỉ thị của UBND huyện và các
phòng ban huyện.
- Chỉ đạo các thôn tiếp tục chăm sóc các loại cây trồng vật nuôi, thu hoạch cà
phê mít (quả tươi), tăng cường các biện pháp phòng, chống dịch bệnh trên cây trồng
và vật nuôi.
- Chỉ đạo cán bộ VH-XH (VHTT), các thôn, đơn vị trường học, trạm Y tế tổ
chức làm vệ sinh môi trường ở cơ quan, đơn vị, nhà sinh hoạt cộng đồng và tại các hộ
gia đình, tổ chức treo cờ Tổ quốc, cờ phướn, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm
44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miềm Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975301/4/2019 và ngày Quốc tế Lao động 01/5).
- Phân công lịch trực lãnh đạo và cán bộ, công chức tại cơ quan từ ngày 29
tháng 4 đến hết ngày 01 tháng 5 năm 2019.
- Chỉ đạo lực lượng Công an, Quân sự xã xây dựng kế hoạch trực đảm bảo
ANTT, ATGT và trực sản sàng chiến đấu 24/24 trên địa bàn xã từ ngày 28 tháng 4
đến hết ngày 01/5/2019.
- Chỉ đạo và giám sát có hiệu quả tổng điều tra và dân số nhà ở năm 2019.
- Chỉ đạo, quán triệt cán bộ, công chức chấp hành nghiêm theo Công văn số
392/UBND-NV ngày 08/5/2019 của UBND huyện Hướng Hóa về việc chấp hành kỷ
luật, kỷ cương hành chính hoạt động công vụ của các cơ quan UBND xã, thị trấn.
- Quán triệt, tuyên truyền cán bộ, công chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền
học tập và làm theo tấm gương tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh theo Công
văn 40/VHTT ngày 10/5/2019 của Phòng VHTT huyện.
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- Chỉ đạo cán bộ công chức về với các thôn tổ chức ra quân làm vệ sinh xanh,
sạch đẹp nhằm chỉnh trang nông thôn mới kiểu mẫu.
- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp cấp
bách phòng cháy, chữa cháy rừng.
2. Lĩnh vực kinh tế
2.1. Về trồng trọt: Tổng diện tích gieo trồng hiện có 441,43 ha. (Tăng 21,03
ha).
- Đăng ký diện tích trồng cây chanh leo trong toàn xã có 3 ha.
- Triển khai nhân dân đăng số lượng tái canh cây cà phê năm 2019, diện tích
trên toàn xã là: 8,5 ha.
2.2. Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có: 6152 con. Trong đó:
gia súc: 1372 con. Gia cầm 4780 con.
- Tổ chức thực hiện cấp phát thuốc vệ sinh tiêu độc khử trùng trên địa bàn
toàn xã.
- Làm băng rôn khẩu hiệu tuyên truyền về bệnh dịch tả lợn Châu Phi.
- Tổ chức tiêm phòng gia súc đợt I năm 2019: Lợn đạt trên 80%; trâu, bò đạt
gần 62%.
- Tổ chức tiêm phòng dại chó trên địa bàn xã năm 2019, 392/450 con, đạt trên
87%. Số còn lại không tiêm do có chữa và còn nhỏ.
3. Lĩnh vực văn hóa - Xã hội
3.1. Công tác Giáo dục và Đào tạo: Các trường dạy tốt học tốt theo kế hoạch
năm học.
+ Trường THCS:
- Tổ chức ôn tập thi học kỳ II năm học 2018 - 2019.
- Bổ sung minh chứng thi đua, kiểm định chất lượng, trường chuẩn quốc gia.
- Xét tốt nghiệp lớp 9, tuyển sinh lớp 10 năm học 2018 - 2019.
- Tổ chức lễ tổng kết năm học 2018 - 2019, ban giao học sinh về địa phương
quản lý.
- Xây dựng kế hoạch nghỉ hè, tuyển sinh lớp 6 năm họ 2019 - 2020.
+ Trường Tiểu học:
- Tổ chức ôn tập và kiểm tra chất lượng học kỳ II năm học 2018-2019.
- Xét hoàn thành chương trình tiểu học, bàn giao chất lượng lớp 5, năm học
2018 - 2019.
- Tổ chức lễ tổng kết năm học 2018 - 2019, bàn giao học sinh về địa phương
quản lý.
- Xây dựng kế hoạch nghỉ hè, tuyển sinh lớp 1 năm họ 2019 - 2020.
+ Trường Mầm non:
- Đánh giá, xếp loại CBQL, GV theo chuẩn nghề nghiệp theo chỉ đạo của
Phòng GD&ĐT.
- Khảo sát chất lượng cuối năm: Nhà trẻ đến MG 4-5 tuổi; Riêng trẻ 5 tuổi
đánh giá theo 120 chỉ số của bộ chuẩn.
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- Tổ chức Tổng kết năm học 2018 - 2019 và vui Tết Thiếu nhi 01/6/2019.
3.2. Công tác Y tế: Thực hiện thu dung bệnh nhân, khám chữa bệnh ngoại trú
cho các đối tượng trên địa bàn xã, dự trù thuốc Bảo hiểm Y tế kịp thời, đầy đủ.
- Tổng số lượt khám bệnh trong tháng: 291, trong đó: Trẻ em < 5 tuổi: 22 trẻ;
trẻ em 5-15 tuổi: 9 trẻ.
- Tổng số đối tượng được tiêm chủng trong tháng là 135/153 trẻ 88,23 %,
không phát hiện ca phản ứng sau tiêm chủng.
Tổ chức khám thai và tiêm vắc xin uốn ván cho phụ nữ có thai, trong tháng
khám 14/26 bà.
- Thăm 4 hộ gia đình đối tượng mới đặt dụng cụ tử cung trong tháng.
3.3. Lĩnh vực VHTT-TDTT:
- Tuyên truyền các thôn, đơn vị trường học, trạm Y tế tổ chức làm vệ sinh môi
trường ở cơ quan, đơn vị, nhà sinh hoạt cộng đồng và tại các hộ gia đình, tổ chức treo
cờ Tổ quốc, cờ phướn, băng rôn, khẩu hiệu chào mừng kỷ niệm 44 năm Ngày Giải
phóng hoàn toàn miềm Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-301/4/2019 và ngày
Quốc tế Lao động 01/5).
- Phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông khảo sát các cụm loa truyền
thanh tại các thôn trên địa bàn toàn xã.
3.4. Công tác an sinh xã hội:
- Lập danh sách đề nghị cấp 17 Thẻ BHYT cho trẻ em dưới 6 tuổi.
- Lập hồ sơ đề nghị lên phòng LĐTB&XH huyện trường hợp đề nghị hưởng
trợ cấp theo Nghị định số 136 sửa đổi một số điều của Nghị định 67.
- Nhận và chi trả chế độ trợ cấp hàng tháng kịp thời cho các đối tượng chính
sách theo quy định.
- Thu thập dữ liệu giám sát, đánh giá kết quả thực chương trình MTQG giảm
nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020.
- Dư nợ tại ngân hàng chính sách huyện đến tháng 5/2019 là trên 33 tỷ.
- Tổ chức triển khai chương trình giảm nghèo bền vững thôn Tà Đủ năm
2019.
3.5. Về tình hình đất đai:
- Xác nhận 09 hồ sơ xin cấp đổi giấy CNQSD đất do nhận chuyển nhượng,
tặng cho QSD đất.
- Xác nhận 04 hồ sơ xin chuyển mục đích sử dụng đất từ đất trồng cây công
nghiệp lâu năm sang đất ở nông thôn.
- Đăng ký biến động đất đai: 01 trường hợp.
- Đăng ký cấp giấy chứng nhận QSD đất mới: 01 hồ sơ
- Xác định ranh giới thửa đất giữa gia đình ông Trần Đức Nghiêu và gia đình
ông Lý Ngọc Điệp (thôn Hòa Thành).
- Xác định ranh giới thửa đất của gia đình ông Lê Thắng (thôn Tân Xuyên).
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- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện kiểm tra thực tế khu
vực đất dự kiến bố trí rừng ma cho thôn Tà Đủ.
- Phối hợp với Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện, chi nhánh Văn
phòng Đăng ký đất đai huyện làm việc với gia đình ông Phong, Ông Mậu về việc đất
chồng lấn.
- Lập hồ sơ đề nghị UBND huyện thu hồi đất rừng thông theo Dự án PAM
2780 tại thôn Lương Lễ.
3.6. Công tác tư pháp:
- Chứng thực hợp đồng giao dịch về đất đai 12 hồ sơ, chứng thực chữ ký 49
trường hợp.
- Triển khai công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đợt I năm 2019
có 470 lượt người tham gia.
- Tổ chức đăng ký lại khai sinh cho những trường hợp khai sai về thông tin
ngày, tháng, năm sinh 64 trường hợp.
3.7. Về tình hình xây dựng:
- Đăng ký các danh mục công trình thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia
xây dựng nông thôn mới và rà soát các tiêu chí nông thôn mới.
- Triển khai thi công công trình hoàn thiện lưới điện.
- Phối hợp các ban ngành liên quan giám sát thi công đường Quyết Tâm và
Hòa Thành.
- Xây dựng hồ sơ công trình trường tiểu học Tân Hợp, hạng mục 3 phòng học.
- Rà soát, đánh giá các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
- Đăng ký các danh mục công trình thực hiện Chương trình xây dựng nông
thôn mới kiểu mẫu.
- Cán bộ, công chức xã cùng về với các thôn tổ chức phát động, tổng lao động
vệ sinh chỉnh trang nông thôn mới kiểu mẫu xanh, sạch, đẹp.
- Tiếp tục đôn đốc chỉ đạo các thôn xây dựng các hạng mục xây dựng nông
thôn mới kiểu mẫu theo kế hoạch.
4. Quốc phòng - An ninh
4.1 Lĩnh vực Quốc phòng:
- Kết nạp 15 đồng chí Dân quân mới và cho nghỉ 15 đồng chí DQ theo chế độ
luân phiên.
- Hoàn thành công tác huấn luyện dân quan mới năm thứ nhất, quân số 15
chiến sỹ tham gia.
- Trực bảo vệ kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miềm Nam, thống
nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019 và ngày Quốc tế Lao động 01/5) theo kế hoạch.
- Chuẩn bị mọi điều kiện cho công tác huấn luyện Dân quan năm thứ 2 trở lên
(dự kiến khai mạc vào ngày 21/5/2019).
4.2. Lĩnh vực An ninh:
- Thường xuyên làm tốt công tác nắm tình hình trên địa bàn để chủ động có
các biện pháp, giải pháp đảm bảo ANTT.
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- Tinh lành: Ngày 21 tháng 4 năm 2019, điểm nhóm Tin Lành thôn Tà Đủ tổ
chức Lễ phục sinh, tại nhà ông Hồ Hồi với 60 người tham gia, kinh phí do các tín đồ
đóng góp 100.000đ/khẩu.
- Lâp danh sách báo cáo tình hình trẻ làm trái pháp luật, danh sách mô hình
quản lý trẻ làm trái pháp luật từ ngày 15/11/2018 đến ngày 15/5/2019: Đã báo cáo
huyện.
- Tiến hành phối hợp gọi hỏi tổng cộng 02 đối tượng; trong đó: 0 đối tượng
phân loại xữ vi phạm ANTT, 2 đối tượng kiểm danh, kiểm diện, răn đe, giáo dục.
- Phối hợp đội CSĐTTP về ma túy gọi hỏi 8 đối tượng liên qua đến ma túy.
Kết quả tex ma túy lần 2 đã phát hiện 4 đối tượng tiếp tục dương tính với ma túy.
Phối hợp đội CSĐT TP về ma túy Công an huyện lập đang lập hồ sơ đưa 4-5 đối
tượng vào cai nghiện tại cộng đồng.
- Phối hợp BCH quân sự xã tuần tra kiểm soát trên địa bàn toàn xã 04 ca với
40 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia và trực tại cơ quan.
- Triển khai đảm bảo an ninh, trật tự các ngày lễ 30/4 và 01/5 đã tăng cường
tuần tra 04 đợt, huy động 32 lượt cán bộ CAX tham gia, phân công, bố trí 08 cán bộ
lực lượng Công an xã/1 ngày ứng trực bảo vệ lễ.
- Qua phản ánh của Công an thị trấn Khe Sanh, Công an xã Tân Hợp đã chủ
động nắm tình hình, mời các hộ gia đình của xã Tân Hợp kinh doanh buôn bán tại
khu vực giáp ranh đến làm việc và cam kết không vi phạm về ANTT và các tệ nạn xã
hội. Hiện nay không còn xãy ra các tệ nạn xã hội tại khu vực trên.
- Phối hợp Hội đồng tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật xã, tổ chức
tuyên truyền pháp luật (Luật an ninh mạng và Luật xữ phạt VPHC) cho nhân dân 5/5
thôn với 470 lượt người tham gia.
- Các hoạt động mô hình phòng chống tội phạm: Hoạt động bình thường.
- Tham mưu xây dựng quy chế hoạt động, phân công trách nhiệm cụ thể về
việc thực hiện công tác phối hợp cho từng thành viên BCĐ 138-1523 xã: Đã hoàn
chỉnh dự thảo và trình CT.UBND xã xem xét ký ban hành.
- Bảo vệ an toàn Đoàn di dời hài cốt liệt sĩ đi qua địa bàn xã.
- Tổ chức họp Ban ATGT xã; kiện toàn; ban hành quy chế hoạt động của Ban
và triển khai nhiệm vụ trong thời gian tới.
- Tổ chức diễn đàn Công an xã “Nghe dân nói, nói dân hiểu, làm dân tin”:
Chưa thực hiện được.
- Bố trí 3 cán bộ lực lượng Công an xã tham gia 2 lớp tập huấn nghiệp vụ Công
an xã năm 2019. Kết quả đã tham gia lớp thứ nhất 01 Trưởng công an và chuẩn bị
tham gia lớp thứ 2 có 2 Công an viên.
II. PHƯƠNG HƯỚNG NHIỆM VỤ THÁNG 6/2019
1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND xã
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- Đồng chí Chủ tịch, Phó chủ tịch UBND xã tham dự các Hội nghị do tỉnh,
huyện tổ chức.
- Tiếp tục chỉ đạo các thôn về thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội,
quốc phòng, an ninh và hướng dẫn của UBND xã, UBND huyện và các phòng ban
của huyện.
- Chỉ đạo đôn đốc các thôn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch xây dựng nông
thôn mới kiểu mẫu.
- Giám sát các công trình xây dựng trên địa bàn theo kế hoạch.
- Chỉ đạo cán bộ chuyên môn phối hợp ban ngành liên quan chuẩn bị các điều
kiện cho kỳ thứ 8, HĐND xã khóa XI.
- Chỉ đạo Ủy nhiệm thu tiếp tục thu quỹ phòng chống thiên tai và quỹ tình
nghĩa trẻ em trên địa bàn.
- Tiếp tục đẩy mạnh công tác thu, chi ngân sách trên địa bàn theo quy định.
2. Lĩnh vực kinh tế, văn hóa xã hội
- Tiếp tục vận động nhân dân duy trì diện tích gieo trồng, trồng và chăm sóc
các loại cây trồng vật nuôi hiện có và làm tốt công tác phòng chống bệnh trên cây
trồng vật nuôi.
- Chỉ đạo Thú y giao ban định kỳ, vận động nhân dân chăn sóc vật nuôi tránh
dịch bệnh xảy ra.
- Rà soát lại diện tích trồng cây chanh leo, diện tích đăng ký 3ha.
- Tổ chức đăng ký diện tích cây phân tán và cây trồng rừng năm 2019.
- Phối hợp với phòng NN&PTNT huyện Hướng Hóa kiểm tra diện tích tái
canh đã đăng ký.
- Nhận và chi trả chế độ trợ cấp cho các đối tượng chính sách theo quy định.
- Thực hiện công tác giảm nghèo năm 2019.
- Kiểm tra công tác vay vốn của thành viên ban đại diện ngân hàng chính sách
quý II tại Tân Xuyên.
- Lập hồ sơ đăng ký "xã phù hợp trẻ em" năm 2019.
- Phối hợp với công chức Kế toán ngân sách làm việc với các hộ thuê đất 5%
của xã để làm Hợp đồng thuê đất cho các hộ theo Nghị quyết HĐND xã.
- Phối hợp với Phòng Tài nguyên - Môi trường, Phòng Kinh tế - Hạ tầng
huyện kiểm tra tại mỏ đá Lương Lễ theo tờ trình số: 08/TT ngày 22/4/2019 của
Doang nghiệp CBNLSXK Đường 9.
3. Lĩnh vực xây dựng
- Chỉ đạo đôn đốc các thôn tiếp tục thực hiện theo kế hoạch xây dựng nông
thôn mới kiểu mẫu.
- Triển khai các công trình theo danh mục công trình thực hiện Chương trình
mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
- Triển khai thi công công trình hoàn thiện lưới điện.
- Phối hợp các ban ngành liên quan giám sát thi công đường Quyết Tâm và
Hòa Thành.
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- Hoàn thành các hồ sơ công trình trường tiểu học Tân Hợp, hạng mục 3
phòng học. Tiến hành khởi công trong quý 3 năm 2019.
- Rà soát các tiêu chí xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.
- Đăng ký các danh mục công trình thực hiện Chương trình xây dựng nông
thôn mới kiểu mẫu.
- Xây dựng phương án bắt nước sạch cho nhân dân thôn Tà Đủ.
4. Lĩnh vực quốc phòng - An ninh
4.1. Về lĩnh vực quốc phòng
- Xây dựng hệ thống kế hoạch theo Thông tư 108/2016/TT-BQP (có kế hoạch
báo cáo cụ thể).
- Rà soát, bổ sung hoàn chỉnh hệ thống sổ sách hành chính quân sự, hệ thống
kho, tủ súng phục phụ cho công tác kiểm tra 6 tháng đầu năm của cấp trên.
- Hoàn thành công tác huấn luyện LLDQ năm thứ 2 trở lên.
- Hoàn thành giáo án, bài giảng trình cấp trên phê duyệt để tổ chức huấn
luyện.
- Xây dựng kế hoạch triển khai các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa
cháy rừng.
- Thực hiện tốt các nhiệm vụ cấp trên giao.
4.2. Về lĩnh vực An ninh
- Tăng cường công tác nắm tình hình liên quan đến tôn giáo, tranh chấp,
khiếu kiện trong nhân dân để tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chủ động giải quyết
kịp thời, đúng pháp luật, không để nảy sinh phức tạp.
- Tăng cường công tác quản lý cư trú, quản lý các loại đối tượng; Phối hợp
các đội nghiệp vụ công an huyện giải quyết dứt điểm các vụ việc liên quan đến
ANTT.
- Họp nhân dân thôn Tà Đủ, đưa các trẻ em vi phạm ra kiểm điểm giáo dục.
- Cử 2 đồng chí CAV tham gia tập huấn nghiệp vụ, theo kế hoạch của Công
an Huyện.
- Thực hiện các nhiệm vụ theo kế hoạch của cấp trên.
Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH, quốc phòng - an
ninh tháng 5 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 6 năm 2019 của UBND xã Tân Hợp./.
Nơi nhận:

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH

- UBND huyện Hướng Hóa;
- Chi cục Thống kê huyện;
- Đảng ủy xã;
- Đ/c CT, PCT UBND xã;
- Lưu: VP.
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