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ỦY BAN NHÂN DÂN 

       XÃ MÔNG ÂN 

 

Số: 42/BC-UBND 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Mông Ân, ngày 11  tháng 6 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, 

 phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 

 

     

 Kính gửi: - UBND huyện Bảo Lâm. 

                 - Thường trực Đảng ủy, HĐND xã Mông Ân. 

 

Phần thứ nhất 

TÌNH HÌNH VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ  

1. Nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới 

 a, Trồng trọt  

Từ đầu năm UBND xã đã Chỉ đạo giao chỉ tiêu cho các trưởng xóm, cán 

bộ phụ trách xóm, khuyến nông viên vận động người dân đẩy mạnh sản xuất vụ 

Đông xuân, đồng thời hướng dẫn người dân thực hiện phòng chống rét khi gieo 

mạ và các cây trồng khác để đảm bảo gieo trồng đúng thời vụ. Tiến độ gieo 

trồng một số cây trồng chính trên địa bàn xã như sau: 

* Tình hình gieo trồng vụ Đông xuân: 

- Ngô xuân: Diện tích gieo trồng được: 50 ha/48 ha, đạt 104% chỉ tiêu 

KH huyện giao.Năng suất ước đạt 42,5tạ/42,5tạ, sản lượng ước đạt 

212tấn/212. Hiện nay đang thu hoạch 

- Lúa xuân: Diện tích gieo trồng được: 2ha/2ha, đạt 100 % chỉ tiêu 

KH huyện giao.Năng suất ước đạt 41,4tạ/41,4tạ, sản lượng ước đạt 

8,3tấn/8,3 tấn. Hiện nay một số đang thu hoạch 

 - Đỗ tương xuân: Diện tích gieo trồng được: 4,2ha/4ha. Đạt 105 % chỉ 

tiêu KH huyện giao. Năng suất ước đạt 8,0tạ/8,0tạ sản lượng ước đạt 3,3 

tấn/3,3 tấn. Hiện nay đang thu hoạch. 

- Lạc xuân: Diện tích gieo trồng được: 3,8 ha/3 ha, đạt 126% kế 

hoạch; Năng suất ước đạt 4,5 tạ/4,5 tạ, sản lượng ước đạt 1,7 tấn/1,7 tấn. hiện nay 

đang thu hoạch.  

- Rau các loại: Diện tích gieo trồng được: 16 ha/15 ha, đạt 106,6% kế 

hoạch. 
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- Dong riềng: Chỉ tiêu kế hoạch giao 5 ha: Nhân dân không thực hiện 

do giá thấp không có chỗ tiêu thụ. 

- Trồng cỏ: Diện tích gieo trồng được: 10,5 ha/10 ha, đạt 105% kế 

hoạch. 

+ Tổng sản lượng lương thực ước tính đạt: 223,3 tấn.  

* Tình hình gieo trồng vụ mùa:  

         - Ngô mùa: Diện tích gieo trồng được 450 ha/445 ha, đạt 101%. Năng suất  

đạt 28,0 tạ/ 28,0 tạ, sản lượng đạt 1.260 tấn/1.260 tấn. Hiện nay đang phát triển 

tốt. 

         - Lúa mùa: Diện tích gieo mạ đạt 55% diện tích gieo trồng. 

           - Cây sắn: Tổng diện tích trồng được: 10,2 ha/10 ha. Đạt 102 % chỉ tiêu KH 

huyện giao. Hiện nay đang phát triển tốt.  

- Mía: Tổng diện tích trồng được: 2,5 ha/2 ha. Đạt 125 % chỉ tiêu KH huyện giao.  

- Rau các loại: Tổng diện tích gieo trồng được 16 ha/15 ha hiện nay bà con vẫn 

đang tiếp tục gieo trồng các loại rau theo mùa vụ. 

b. Chăn nuôi:  

UBND xã đã chỉ đạo công chức chuyên môn chủ động tuyên truyền vận 

động người dân thực hiện các biện pháp phòng chống đói rét, dự trữ thức ăn cho 

gia súc đặc biệt là trâu, bò. Tổng đàn gia súc, gia cầm hiện có là:  

Tổng đàn trâu: 407/390 con, đạt: 104% kế hoạch. 

Tổng đàn bò: 3.890/3.700con, đạt: 105% kế hoạch. 

Tổng đàn lợn: 2.935/4.500con, đạt: 65,2% kế hoạch. 

Tổng đàn gia cầm: 21.974/25.000con, đạt: 88% Kế hoạch. 

Lợn chủ tịch nước Trương Tấn Sang còn lại 6 con. Đã đẻ 2 lứa mỗi lứa 

trung bình đẻ được: 5 con. Trong năm 2020 cấp bổ sung 03 con lợn. 

c. Công tác thú y:  

- Tình hình dịch bệnh có xảy ra bệnh Viêm da nổi cục tại 6 xóm với 21 hộ 

mắc 33 con bị bệnh đã khỏi 26 con còn 7 con đang dần hồi phục nhiễm thú y xã 

đã nhanh chóng đến kiểm tra thực hiện phun khử trùng, hướng dẫn chăm sóc và 

chữa trị không để dịch bệnh lây lan. Không chết con nào do bị bệnh, chết do lăn 

vực 4 con. 

- Phối hợp với phụ trách xóm, cán bộ xóm tuyên truyền về dịch tả lợn 

châu phi 11/11 xóm. 

- Thực hiện phun khử trùng đợt II đạt 11/11 xóm với 55 lít thuốc 

- Thực hiện tiêm phòng các loại: 

+ Vắc xin lở mồm long móng: 1000 liều/1500 liều 6 xóm thực hiện tiêm 
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+ Vắc xin tụ huyết trùng: 1000liều/1500 liều 6 xóm thực hiện tiêm. 

+ Vắc xin dịch tả lợn: 500/500 liều 5 xóm tiêm 

+ Vắc xin newcatxon: 1000/1000 liều 6 xóm tiêm 

+ Vắc xin lasota: 600/600 liều 6 xóm tiêm 

+ Vắc xin VDNC: 650 liều 6 xóm tiêm 

d. Về sản xuất lâm nghiệp: 

         Thực hiện kế hoạch “Tết trồng cây nhân dịp Xuân Tân Sửu 2021” các xóm, các 

đơn vị trường học, trạm y tế trên địa bàn xã kết quả trồng được 27.400 cây. Trong 

đó: Gồm các loại cây  ăn quả, cây lâu năm, và các lâm nghiệp và 1 số loại cây trồng 

khác như: cây mận, cây đào, cây quế, cây hồi, cây Sa mộc, cây Xoan…. 

- Trồng rừng 6 tháng đầu năm được 10 ha/25 ha, đạt 40% kế hoạch,  chủ yếu các 

loại cây quế, hồi, mỡ, sa mộc, xoan ta, keo hiện nay bà con vẫn đang tiếp tục trồng 

thêm diện tích. 

e. Về công tác khuyến nông: 

- Tập huấn 1 lớp kỹ thuật tiêm vắc xin phòng chồng bệnh dịch trên đàn gia súc, 

gia cầm cho các trưởng xóm kiêm thú y viên: với 11/11 người tham gia 

- Thực hiện 1 mô hình trồng tại hộ Sùng Văn Vàng  xóm Đon Sài. Hiện nay 

đang chín. 

- Phối hợp với khuyến nông viên và phụ trách xóm tuyên truyền phòng chống 

sâu keo hại ngô và rầy nâu hại lúa, bệnh viêm da nổi cục, dịch tả lợn châu phi được 

11/11 xóm. 

- Thành lập một chốt kiểm soát dịch bệnh viêm da nổi cục tại ngã ba Lũng Vài.  

ê. Xây dựng nông thôn mới  

Tiếp tục triển khai thực hiện các chỉ tiêu xây dựng NTM theo quyết định 

huyện giao, và Nghị quyết phê chuẩn của HĐND tại kỳ họp thứ 14. Tổ chức rà 

soát đánh giá lại các tiêu chí về xây dựng Nông thôn mới, tổ chức rà soát, thống 

kê số lượng nhà tạm, nhà dột nát theo tiêu chí số 9 về nhà ở dân cư; số lượng gia 

đình chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh…… Rà soát, tổng hợp các danh mục đầu tư 

trong năm 2021 và giai đoạn 2021 – 2025 trên địa bàn xã; Tổ chức điều tra đánh 

giá thu nhập bình quân đầu người năm 2020 trên địa bàn xã, kết quả tổng hợp 

sau khi điều tra xã đạt 13.548.000 triệu đồng/người/năm. 

 g. Thủy lợi  

Tiếp tục vận động nhân dân nạo vét, tu sửa kênh mương từ đầu năm đề 

chủ động nước tưới tiêu cho sản xuất nông nghiệp, kiểm tra, rà soát, tổng hợp 

các mương thủy lợi cần sửa chữa, nâng cấp để phục vụ sản xuất nông nghiệp.  

2. Thương mại dịch vụ  
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Hoạt động thương mại dịch vụ trên địa bàn xã từng bước được phát triển, 

đa dạng các mặt hàng, cơ bản đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của người dân. Hiện 

trên địa bàn xã có các cửa hàng tạp hóa nhỏ tập trung chủ yếu tại xóm Nà Bon, 

Nà Làng, Đon Sài, phục vụ nhu cầu tiêu dùng của người dân.  

3. Công tác Tài chính 

 Ban hành quyết định giao dự toán thu ngân sách địa bàn, chi ngân sách 

địa phương cho các xóm, các ngành….. Tiếp tục thực hiện thanh quyết toán các 

chứng từ còn tồn đọng, giải quyết lương, chế độ chính sách cho cán bộ, công 

chức theo quy định.  

- Tổng thu: 1.123.785.000đ. Thu bổ sung cân đối: 1.120.425.000đ. 

- Thu xã: 5.000.000đ. 

- Chi: 850.549.876đ.  

4. Tài nguyên, môi trường  

- Quản lý tốt đất đai, giải quyết các thủ tục chuyển nhượng, thủ tục chỉnh 

lý giấy chứng nhận sai sót, thủ tục đăng ký biến động đất đai, làm thủ tục cấp 

giấy chứng nhận lần đầu cho bà con nhân dân theo quy định. 

 - Tiếp tục rà soát các hộ chưa có nhà tiêu hợp vệ sinh, chưa đưa chuồng 

trại ra xa nhà ở để xây dựng kế hoạch tuyên truyền, vận động người dân làm nhà 

tiêu hợp vệ sinh……  

5. Thực hiện Nghị quyết số 48/2020/NQ- HĐND ngày 16/12/2020 của 

Hội đồng nhân dân tỉnh Cao Bằng 

Về nhu cầu hỗ trợ phát triển chăn nuôi Trâu, Bò cái sinh sản: 

- Gồm có 86 hộ đăng ký; Tổng 276 con 

- Đềnghị hỗ trợ vốn vay là 4.140  triệu đồng 

- Đối tượng là: Hộ nghèo 38 hộ;  Cận nghèo 28 hộ; Hộ khác 20 Hộ 

Về nhu cầu hỗ trợ phát triển chăn nuôi Trâu, Bò vỗ béo: 

- Gồm có 23 hộ đăng ký;  Tổng 111 con 

- Đề nghị hỗ trợ vốn vay là 1.665  triệu đồng 

- Đối tượng là: hộ nghèo 03, hộ cận nghèo 14 hộ, hộ khác 6 

Về nhu cầu hỗ trợ phát triển chăn nuôi Lợn cái sinh sản: 

- Gồm có 17 hộ đăng ký; Tổng 91 con 

- Đề nghị hỗ trợ vốn vay là   1.365  triệu đồng 

- Đối tượng là: Hộ nghèo 01; Cận nghèo 10 hộ; Hộ khác 6 hộ 
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Về nhu cầu hỗ trợ chuồng trại, trồng cỏ: 

- Gồm có 31 hộ đăng ký  

- Đề nghị hỗ trợ vốn vay là  172 triệu đồng 

- Đối tượng là: Hộ nghèo 04 hộ; Cận nghèo 7 hộ; Hộ khác 10 hộ 

Về nhu cầu hỗ trợ trồng cỏ: 

- Gồm có 31 hộ đăng ký, Tổng 11 ha 

- Đềnghị hỗ trợ vốn vay là  95 triệu đồng 

- Đối tượng là: Hộ nghèo 04 hộ; Cận nghèo 7 hộ; Hộ khác 10 hộ 

Về nhu cầu hỗ trợ phát triển nuôi trồng thủy sản: 

- Gồm có 03 hộ đăng ký: Tổng 22.000 con giống 

- Đềnghị hỗ trợ vốn vay là  12  triệu đồng 

- Đối tượng là: Hộ nghèo Không có; Hộ cận nghèo 01 hộ; Hộ khác 02 

hộ 

Về nhu cầu hỗ trợ phát triển trồng trọt: 

- Gồm có 05  hộ đăng ký; Tổng 6 ha 

- Đề nghị hỗ trợ vốn vay là  252 triệu đồng 

- Đối tượng là: hộ nghèo không có;  Hộ cận nghèo 01 hộ;  Hộ khác 04 hộ 

Về nhu cầu hỗ trợ phát triển Lâm nghiệp 

- Gồm có 33  hộ đăng ký Trúc, Hồi, Quế; Tổng 32 ha 

- Đề nghị hỗ trợ vốn vay là  481.500  triệu đồng 

- Đối tượng là: Hộ nghèo 06;  Hộ cận nghèo 11 hộ;  Hộ khác 16 hộ 

Tổng nguồn vốn thực hiện trong gia đoạn 2021-2025 là: 8. 182 triệu đồng 

6.. Thực hiện các chương trình dự án năm 2020:   

6.1 Chương trình 30a: Không có 

* 6.2 Chương trình 135: 

Thực hiện Quyết định số 1246/QĐ-UBND ngày 12/6/2020 về việc phê 

duyệt hỗ trợ phát triển sản xuất đa dạng hóa sinh kế thuộc Chương trình mục 

tiêu quốc gia giảm nghèo. Chương trình 30a (dự án 1- tiểu dự án 3), CT 135 (dự 

án 2 - tiểu dự án 2) của các xã thị trấn năm 2020. 

- Hỗ trợ giống ngô, phân bón tổng 21 hộ 

- Hỗ trợ giống lúa, phân bón tổng 4 hộ 

`Tổng số hộ được hưởng lợi là: 25 hộ, hiện nay đã cấp phát xong 

- Hỗ trợ giống cây mận máu:  

Tổng số được hỗ trợ 4,736 cây/44 hộ hiện nay đã cấp phát xong. 
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6.3. Cấp phát giống lúa năm 2021 theo Nghị định số 62/2019/NĐ-TTg 

ngày 11/7/2019 của Thủ tướng Chính phủ, về việc quản lý sử dụng đất trồng lúa, 

tổng số giống được hỗ trợ: 300kg, hỗ trợ được 60 hộ đã cấp phát xong kịp thời 

vụ mùa 2021. 

7. Lĩnh vực thiên tai phòng chống báo lũ: 

7.1. Thường xuyên nắm tình hình, cập nhật các hộ có đăng ký nhu 

cầu hỗ trợ di rời nhà ở ra khỏi vùng có nguy cơ sạt lở đất, lũ quét. 

- Tình hình vào đêm 12 rạng sáng ngày 13/5/2021 sảy ra mưa to,  gió lốc 

gây thiệt hại tốc mái về nhà ở và cây cối hoa màu tại các xóm trên địa bàn xã, 

tổng số hộ bị thiệt hại về tài sản, cây cối hoa màu gồm:  

Tổng 26 hộ  bị thiệt hại: Trong đó: 

* Thiệt hại về nhà ở là 15 hộ; Tốc mái 329 tấm lợp Pro xi măng 

- Thiệt hại về phần mái dưới 30% là:  9 Hộ    

- Thiệt hại về phần mái dưới 30%  đến 50% là:  3 Hộ    

- Thiệt hại về phần mái dưới 50%  đến 70 % là:  3 Hộ    

* Thiệt hại về hoa màu (Ngô) là 23 hộ = 537 kg (giống ĐP) quy đổi bằng 

11,38 ha 

-  Thiệt hại từ dưới 30% là:  5.400     0,54    ha 2 hộ   

-  Thiệt hại từ 30- 70% là:  55.512     5,55    ha 12 hộ   

-  Thiệt hại từ 70 - 100% là:  52.920     5,29    ha 8 hộ   

Ngoài các hộ thống kê trên Ban phòng chống thiên tai của xã, hỗ trợ trực 

tiếp cho hộ ông Tẩn Văn Quấy xóm Bản Mỏ, 50 m bạt để khắc tạm thời về phần 

mái, do gia đình khó khăn không tự khắc phục được. 

- Tình hình vào đêm 03/6/2021 sảy ra gió lốc gây thiệt hại về nhà ở, cây 

đổ làm ảnh hưởng đến nhà ở, công trình phụ trợ khác của hộ ông Lý Văn Giang 

xóm Khau Nà. Loại nhà 5 gian, lợp mái Pro xi măng, Mức độ thiệt hại về phần 

mái là 62/ 170 tấm pro, tỷ lệ thiệt hại 36 %. Trước mắt gia đình tự khắc phục 

hậu quả để sớm ổn định lao động sản xuất. 

7.2. Lập kế hoạch phòng chống, lũ lụt, chủ động các biện pháp bảo 

đảm an toàn mùa mưa lũ. 

Thực hiện theo công văn số 532/UBND – PCTT ngày 16/4/2021 của Ủy 

ban nhân dân huyện Bảo Lâm, về việc chủ động triển khai thực biện pháp ứng 

phó, khắc phục thiện tai năm 2021. Tổng hợp, rà soát thống kê các hộ dân có 

nhu cầu di dời nhà ở nằm trong vùng thiên tai trước mùa mưa báo, vùng có nguy 

cơ cao về lũ quét, sạt lở đất, bị ngập úng trên địa bàn xã. Tổng số hộ đăng ký 

nhu cầu di dời trong năm 2021 là 9 hộ. 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA XÃ HỘI  

1. Văn hóa, xã hội  

a. Văn hóa thể thao:  



7 

 Ban hành Kế hoạch tổ chức Ngày hội Văn hóa dân tộc Mông cấp xã năm 

2021. Tổ chức tuyên truyền, treo băng zôn, khẩu hiệu ‘Mừng Đảng mừng xuân 

năm 2021’.  

 b. Y tế: 

 Chương trình quốc gia về y tế được quan tâm chỉ đạo thực hiện, công tác 

khám chữa bệnh ban đầu luôn được quan tâm, chất lượng khám chữa bệnh cho 

nhân dân được nâng lên. Tổng số lần khám chữa bệnh trong 6 tháng được: 1.204 

lượt; thuốc mem và vật tư để phục vụ nhân dân trong công tác khám chữa bệnh 

hàng ngày được đảm bảo.  

Công tác phòng chống dịch bệnh Covid - 19 được thực hiện tốt, xã đã chủ 

động kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống dịch, thực hiện nghiêm túc chế độ báo 

cáo hàng ngày và báo cáo đột xuất theo quy định; Tổ chức rà soát, thống kê số 

công dân đi lao động ngoài địa phương trong nước trở về địa phương thực hiện 

các biện pháp phòng chống dich bệnh; tổ chức phun khử trùng các cơ quan, đơn 

vị trường học, vận động công dân khai báo và hướng dẫn cách ly tại nhà có 184 

trường hợp theo quy định.  

c. Giáo dục đào tạo 

 Chỉ đạo các trường tổ chức tổng kết năm học 2020 - 2021 theo đúng kế 

hoạch, xây dựng kế hoạch trực bảo vệ cơ sở vật chất, bảo quản tài sản tại cơ 

quan đơn vị trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán Tân sửu năm 2021. Chỉ đạo các 

trường cung cấp danh sách học sinh nghỉ học sau tết, phối hợp với cán bộ phụ 

trách địa bàn đến nhà vận động học sinh ra lớp.  

- Bậc Mầm Non: Tổng số Cán bộ Giáo viên, nhân viên: 26 đ/c, trong đó: 

Quản lý: 02 đ/c; Giáo viên: 24 đ/c; gồm 01 điểm trường chính và 11 điểm 

trường lẻ; Tổng số lớp học: 18 lớp với  418 trẻ. 

- Bậc Tiểu học: Tổng số Giáo viên: 58 giáo viên, trong đó: 04 quản lý. 

Gồm 01 điểm trường chính và 10 điểm trường lẻ; Tổng số lớp học: 41 lớp; tổng 

số học sinh đầu năm là: 665 học sinh “Trong đó có 12 học sinh khuyết tật”, đến 

cuối năm là: 660 học sinh, giảm 5 học sinh so với đầu năm (lý do giảm là: 

chuyển trường 03 HS; Thôi học: 01 HS; chết 01 HS).  

- Bậc Trung học cơ sở: Tổng số Giáo viên: 23 giáo viên (Biên chế 18 giáo 

viên; hợp đồng: 05 giáo viên), trong đó: 2 quản lý; Tổng lớp học 12 lớp, tổng số 

học sinh đầu năm 437 học sinh, đến cuối năm 408 học sinh, tỷ lệ duy trì sĩ số đạt 

94,5%.  

d. An sinh xã hội và việc làm:  

- Nhận và cấp phát gạo cứu đói Tết nguyên đán năm 2021 cho 69 hộ 

nghèo đặc biệt khó khăn với 311 nhân khẩu 1NK/15kg = 4.665 kg. 
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- Nhận và tặng quà Tết nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho 

đối tượng gia đình thuộc hộ nghèo, đặc biệt khó khăn là 80 túi quà. 

- Nhận và tặng quà Tết nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho 

đối tượng bảo trợ xã hội là 72 túi quà. Trong đó: Đơn thân nuôi con: 08 túi quà; 

Khuyết tật nặng: 31 túi quà; Cao tuổi (80 tuổi trở lên): 32 túi quà; Nuôi dưỡng 

trẻ mồ côi: 01 túi quà. 

- Nhận và tặng quà Tết nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu năm 2021 cho 

đối tượng Người có công với Cách mạng là 04 túi quà. 

- Nhận và cấp phát tiền chúc thọ, mừng thọ đợt I năm 2021 cho các cụ 

Ông, cụ Bà tròn tuổi (70,75,80,85,90,95 và 100 trở lên) là 04 cụ Ông, cụ Bà. 

- Nhận và cấp phát gạo của Công ty điện máy xanh tỉnh Cao Bằng cấp là 

400 hộ nghèo, đặc biệt khó khăn 400 x 20 kg = 800 kg gạo. 

- Tăng thẻ bảo hiểm y tế người cho 11 người. Trong đó: Thẻ dân tộc: 02 

người; Thẻ hộ nghèo: 08 người; Thẻ Bảo trợ xã hội: 01 người. 

- Làm hồ sơ giảm các đối tượng được hưởng bảo trợ xã hội: 02 đối tượng. 

Trong đó: Đơn thân nuôi con nhỏ thuộc hộ nghèo: 01 đối tượng. Người khuyết 

tật: 01 đối tượng. 

- Làm hồ sơ cho đối tượng bảo trợ xã hội được hưởng chế độ mai tang phí 

01 người.  Ông: Lý Văn Thình xóm Nà Làng, Mông Ân, Bảo Lâm Cao Bằng. 

- Làm giấy xác nhận khu vực III cho nhân dân: 04 người. 

- Làm giấy Xác nhận hộ nghèo, hộ cận nghèo cho nhân dân: 34 hộ. Trong 

đó: Hộ nghèo: 30 hộ; Hộ Cận nghèo: 04 hộ 

- Tăng thẻ bảo hiểm y tế cho hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số: 05 người. 

Trong đó: Tăng hộ nghèo: 03 người; Hộ DTTS: 02 người. 

- Làm giấy xác nhận khuyết tật cho người khuyết tật: 02 người. 

- Thực hiện công văn số 406/UBND-LĐTBXH ngày 23 tháng 3 năm 2021 

của UBND huyện Bảo Lâm. Về việc triển khai thực hiện chính sách hỗ trợ tiền 

điện cho hộ nghèo và hộ chính sách xã hội quý I năm 2021. Ủy ban nhân dân xã 

xây dựng công văn cho 11/11 xóm rà soát, lập danh sách cụ thể như sau:Tiền 

điện hộ nghèo: 463 hộ; Tiền điện hộ dân tộc thiểu số: 328 hộ; Tiền điện hộ bảo 

trợ xã hội ở vùng chưa có điện lưới: 11 hộ; Tiền điện hộ bảo trợ xã hội dung 

điện lưới dưới 50kw: 04 hộ. 

- Thực hiện công văn số 513/UBND-LĐTBXH ngày 12 tháng 4 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm. Về việc rà soát, thẩm định lại các hộ 

nghèo có khó khăn về nhà ở năm 2020. Ủy ban nhân dân xã xây dựng xuống 

xóm rà soát, thẩm định kết quả như sau: Số nhà dột nát: 48 hộ; Số nhà thiếu kiên 

cố: 18 hộ. 

- Thực hiện công văn số 792/UBND-LĐTBXH ngày 01 tháng 6 năm 2021 

của Ủy ban nhân dân huyện Bảo Lâm. Về việc rà soát, thẩm định lại các hộ 

nghèo có khó khăn về nhà ở (lần cuối) năm 2021. Ủy ban nhân dân xã xây dựng 
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xuống xóm rà soát, thẩm định lai (lần cuối) kết quả như sau: Số nhà tạm, nhà dột 

nát đăng ký làm mới: 62 hộ; Số nhà tạm, nhà dột nát đăng ký sửa chữa: 24 hộ. 

- Rà soát thẻ Bảo hiểm y tế cho trẻ em hết hạn, để tăng theo hộ gia đình 

hộ nghèo, hộ dân tộc thiểu số: Tăng theo hộ dân tộc thiểu số: 07 thẻ; Tăng theo 

hộ nghèo: 27 thẻ 

- Rà soát, thẩm định thẻ Bảo hiểm y tế tăng, giảm cho hộ nghèo, hộ dân 

tộc thiểu số, hộ gia đình bảo trợ xã hội trên địa bàn xã: Tăng thẻ hộ nghèo: 74 

thẻ; Giảm thẻ hộ nghèo: 46 thẻ; Tăng thẻ dân tộc: 13 thẻ; Giảm thẻ dân tộc: 09 

thẻ; Giảm thẻ bảo trợ xã hội: 04 thẻ. 

e. Thông tin và truyền thông:  

 Tuyên truyền vận động nhân dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của 

Đảng, pháp luật của nhà nước, thực hiện các chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế 

xã hội, làm nhà tiêu hợp vệ sinh, đưa chuồng trại gia súc ra xa nhà ở. 

 Tổ chức tuyên truyền, treo băng zôn, khẩu hiệu ‘Mừng Đảng mừng xuân’ 

năm 2021, tổ chức tuyên truyền về phòng chống dịch bệnh Covid - 19 được 2 

lần với 658 lượt nghe.  

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên 

truyền, văn hóa - văn nghệ, thể dục, thể thao đón tết Nguyên Đán, chào mừng kỷ 

niệm 91 năm Ngày thành lập Đảng Cộng Sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2021) và 

tuyên truyền công tác Bầu cử Quốc Hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.  

 f. Công tác dân tộc 

 Đẩy mạnh tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật 

của Nhà nước, nắm chắc tình hình diễn biến các hoạt động dân tộc, tình hình di 

cư tự do trên địa bàn. Tiếp tục vận động những người có uy tín trong công đồng 

dân cư các xóm phát huy vai trò, vị trí và tinh thần, trách nhiệm trong việc vận 

đông nhân dân thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp 

luật của Nhà nước, phát triển kinh tế gia đình.  

2. Quốc phòng, an ninh  

a. Quốc phòng 

- Ban CHQS xã chủ động xây dựng kế hoạch trực sẵn sàng chiến đấu bảo 

vệ dịp tết Nguyên Đán Tân sửu năm 2021. Tổ chức quán triệt cho lực lượng dân 

quân nâng cao ý thức, trách nhiệm khi tổ chức thực hiện nhiệm vụ được giao 

trong tết Nguyên đán năm 2021.  

- Duy trì công tác phối hợp giao ban giữa 2 lực lượng Công an và quân sự 

trong việc bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã, trong nhiệm vụ trực 
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SSCĐ bảo vệ tết Nguyên đán đã huy động 12 đồng chí dân quân tham gia trực 

tại trụ sở UBND xã.  

- Chủ động tham mưu cho Hội đồng NVQS xã làm tốt công tác phát lệnh, 

động viên thanh niên nhập ngũ năm 2021 bảo đảm đạt chỉ tiêu huyện giao 5/5 

thanh niên đạt 100% kế hoạch huyện  giao.  

b. An ninh trật tự an toàn xã hội 

 Xây dựng kế hoạch trực trong dịp nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu năm 

2021. Phối hợp với Ban CHQS xã thực hiện tuần tra, kiểm tra tạm trú, tạm vắng 

trên địa bàn xã.  

- Nắm tình hình tổ chức  đạo Tin lành trên địa bàn trước, trong và sau Tết 

Nguyên Đán; nắm tình hình tổ chức lễ Noel 2020 tại các điểm nhóm, chưa phát 

hiện vấn đề phức tạp về ANTT, ANQG. 

- Xuất cảnh trái phép sang Trung Quốc trong 6 tháng đầu năm không có; 

số quay về trước tết không trường hợp nào, tổng số chưa quay về 16 người, 

trong đó có 8 phụ nữ sang Trung quốc lấy chồng từ các năm trước chưa về. 

- Quản lý hành chính:  

+ Quản lý cư trú: 1.030 hộ với 5.499 nhân khẩu. Trong đó nam: 2.758 

khẩu; nữ 2.741 khẩu. Chia theo dân tộc: Mông 716 hộ = 3.899 khẩu; Dao 10 hộ 

= 50 khẩu; Sán chỉ: 121 hộ = 632 khẩu; Tày 10 hộ = 46  khẩu; Nùng 152 hộ = 

656 khẩu. 

- Tạm trú 01 hộ với 04 nhân khẩu. 

- Quản lý đối tượng:  

+ Án treo: 07 trường hợp;  

+ Chấp hành xong án phạt tù: 08 trường hợp (Trong đó: án treo 07 trường 

hợp;  quản lý giáo dục tại xã phường: 01 trường hợp). 

      *Các vụ việc trật tự an toàn xã hội xảy ra  

      - 27/02/2021 nhận đơn trình báo của Hoàng Văn Hải về việc mất trộm 

ĐTDĐ nhẫn hiệu OPPO12 VÀ OPPO A37. Vụ việc đã được công an xã làm rõ: 

do đối tượng Thào Văn giàng; sn:2000 lấy trộm và chuyển lên Công an huyện 

giải quyết theo thẩm quyền. 

    -  09/03/2021 nhận đơn của anh Nông Văn Sách; sn 1991 trú tại xóm Bản Mỏ 

về việc mất trộm 01 máy cưa xích, 02 lít xăng, 01 mũ bảo hiểm, 01 dây xích 

cưa. Công an xã đang điều tra, xác minh. 

3. Công tác cải cách hành chính, Tư pháp – Hộ tịch:  
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a. Công tác cải cách hành chính:  

- Quán triệt việc thực hiện nghiêm Quy chế làm việc của cơ quan. Ý thức, 

trách nhiệm trong thi hành công vụ của các cán bộ, công chức xã đã có bước 

chuyển biến tích cực, Cán bộ, công chức  xã duy trì triển khai tốt các quy định.  

- Chỉ đạo thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, ban hành các văn bản 

chỉ đạo và tổ  chức thực hiện kế hoạch công tác cải cách hành chính năm 2021; 

tăng cường  kỷ luật, kỷ cương hành chính, đảm bảo tính trang nghiêm và hiệu 

quả hoạt động của cơ quan về thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng 

chính phủ và Chỉ thị số 12/CT-UBND của Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng. Cơ 

chế một cửa, một cửa liên thông được duy trì thực hiện tốt; các thủ tục hành 

chính, quy trình giải quyết công việc, mức phí, lệ phí được niêm yết công khai, 

minh bạch, đơn giản, tạo điều kiện thuận tiện cho người dân khi đến giao dịch. 

b. Tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh. 

Chỉ đạo quản lý về công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng chống tham 

nhũng theo quy định của pháp luật; thực hiện kê khai tài sản thu nhập năm 2020. 

Tăng cường công tác tiếp công dân, thông qua hoạt động tiết công dân chủ động 

nắm bắt được các khiếu nại, tố cáo, kiến nghị phản ánh của nhân dân đến việc 

thực hiện các chủ trương, đường lối, chính sách, phát luật để có biện pháp xử lý, 

khắc phục kịp thời. Trong  6 tháng đầu năm không có đơn thư khiếu nại của 

công dân. 

c. Tư pháp 

  Thực hiện tốt công tác chuyên môn và xây dựng chương trình hoạt động 

chuyên môn, nghiệp vụ của ngành, chấm điểm xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật.  

- Về công tác Hộ tịch: thực hiện đăng ký khai sinh cho 120 trường hợp; 

khai tử 11 trường hợp; kết hôn 29 cặp; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhân  

17 trường hợp.  

- Về công tác chứng thực: chứng thực bản sao: 670 bản; Chứng thực chữ 

ký trong giấy tờ, văn bản: 127 việc; Chứng thực hợp đồng giao dịch: 36 việc. 

4. Các lĩnh vực khác - Công tác tôn giáo. 

a. Công tác thi đua khen thưởng:  

Tổ chức đăng ký phong trào thi đua khen thưởng năm 2021 theo quy định. 

Tổng số tập thể đăng ký: 21 tập thể. Tổng số cá nhân đăng ký:  54 cá nhân. 

b. Triển khai công tác bầu cử: 

Trong quá trình công tác bầu cử luôn được sự quan tâm, hướng dẫn, giúp 

đỡ của Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực Huyện ủy, HĐND, UBND, Ủy 

ban MTTQ huyện; sự phối hợp giúp đỡ với của các phòng, ban, ngành của 

huyện; sự đoàn kết thống nhất của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy 

ban Bầu cử xã và các ban ngành, đoàn thể xã, do đó trong quá trình chỉ đạo, 

hướng dẫn về công tác bầu cử đã gặp nhiều thuận lợi đó là: việc triển khai thực 



12 

hiện các văn bản bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp 

nhiệm kỳ 2021 - 2026 được thực đúng theo quy trình, thời gian quy định của 

luật bầu cử quy định; Ủy ban bầu cử quán triệt, triển khai học tập tuyên truyền 

luật bầu cử đến các tầng lớp nhân dân; chỉ đạo Ủy ban nhân dân phát động 

phong trào thi đua yêu nước được triển khai sâu rộng và được các tầng lớp nhân 

dân đồng tình ủng hộ, góp phần nâng cao cuộc bầu cử thành công tốt đẹp.  

Tuy nhiên trong công tác tổ chức thực hiện công tác bầu cử còn khó khăn 

về nắm tình hình dân cư ở một số thôn xóm chưa phối kết hợp với Công an xã 

nên việc lập danh sách cử tri còn lập đi lập lại nhiều lần do có các cử tri đi làm 

ăn xa, một số đồng chí công an viên chưa thật sự nhiệt tình trong công việc lập 

danh sách cử tri để cung cấp cho công an xã tổng hợp và một số bộ phận chưa 

thực hiện theo kế hoạch như công tác tuyên truyền chưa được nhiều; một số ít 

điểm nhóm theo đạo tin lành chưa đồng tình ủng hộ bầu đại biểu Quốc hội khóa 

XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Một số ít cán bộ, công 

chức và nhân dân chưa thực sự quan tâm vẫn coi nhẹ công tác tuyên truyền, các 

cử tri chưa nhận thức đúng đắn, đầy đủ về vị trí, vai trò chức năng, nhiệm vụ của 

đại biểu HĐND các cấp, do đó đã dẫn đến việc bầu đại biểu chưa đúng chưa sát 

với theo yêu cầu định hướng.  

c. Công tác tôn giáo. 

 Chính quyền địa phương thường xuyên tuyên truyền vận động các hộ gia 

đình theo đạo chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, pháp Luật của Nhà 

nước và chủ động theo dõi, nắm tình hình hoạt động của các điểm nhóm để kịp 

thời báo cáo cấp trên khi có vấn đề phức tạp xảy ra. Tổng số hộ theo đạo là: 315 

hộ = 1.573 khẩu (gồm 11/11 xóm), Số nam: 778 khẩu, số nữ 802 khẩu. 

 + Số tín đồ từ 13 tuổi là: 995 tín đồ;  Số bắp têm: 360 tín đồ; Số cán bộ không 

chuyên trách tham gia công việc tại xóm theo đạo: 05 người; Số Đảng viên theo 

đạo: 12 người; Số điểm nhóm là: 09 điểm, trong đó: 07 điểm nhóm đã đăn ký. 

Trên địa bàn xã có hộ ông Hoàng Văn Tích, Trưởng nhóm đạo tin lành 

xóm Nà Pồng, hộ khẩu thường trú tại xóm Nà Pồng, xã Mông Ân. Ông Tích  

xây dựng nhà lên đất rừng phòng hộ, tại lô số 57, khoảnh 8, tiểu khu 91; chưa 

được chính quyền địa phương và có thẩm quyền chấp thuận; Tuy rằng Chính 

quyền xã và huyện đã can thiệp và đến tận nơi lập biên bản làm việc với ông 

Tích nhiều lần và gọi đến UBND xã làm cam kết tạm dừng không cho xây khi 

nào có đầy đủ giấy tờ hợp pháp mới được tiếp tục xây dựng, nhưng ông Tích 

vẫn khăng khăng không chấp hành, cố tình xây dựng hiện nay đã xây xong, trát 

xong bên ngoài.   

Phần thứ hai 

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 
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I. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU  

1. Tổng sản lượng lương thực hiện nay ước đạt: 220,3 tấn, tăng thêm 

1.823,7 tấn = 2.044 tấn. 

2. Thu ngân sách hiện đã nộp: 5.000.000đ, tăng thêm 15.000.000đ =  

20.000.000đ (Hai mươi triệu đồng). 

3. Thu nhập bình quân đầu người năm: 15 triệu đồng/người/năm. 

           4. Tổng đàn gia súc, gia cầm:  

- Tổng đàn trâu hiện có: 407con/390 con = 104%. (Đã vượt chỉ tiêu). 

- Tổng đàn bò hiện có: 3.890 con/3.700 con = 105%. (Đã vượt chỉ tiêu). 

- Tổng đàn lợn hiện có: 2.935 con, tăng thêm: 1.565 con = 4.500 con. 

- Tổng đàn gia cầm hiện có: 21.974 con, tăng thêm: 3.026 con = 25.000 con. 

          5. Công tác trồng cỏ chăn nuôi hiện có: 10,5 ha, tăng thêm 9,5 ha = 20 ha. 

6.  Trồng rừng hiện có: 10 ha, tăng thêm 15 ha = 25 ha.  

7. Xây dựng vườn ươm cây Lâm nghiệp: 1 vườn. (Chưa thực hiện được). 

8. Trồng Dong giềng: 5 ha. (Chưa thực hiện được). 

9. Tỷ lệ độ che phủ rừng: 43,7%.  

          10. Giao thông nông thôn:  

           Cải tạo, sửa chữa, mở mới đường GTNT chiều rộng nền đường 1,5m trở lên: 

8 km. Trong đó: Cải tạo sửa chữa nền đường  GTNT hiện nay làm được: 8 km; Mở 

mới đường GTNT chiều rộng mặt đường 1,5m trở lên: 1 km. 

11. Công tác xây dựng cơ bản: Thường xuyên chỉ đạo lồng ghép các nguồn 

vốn xã hội hóa để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, tăng cường chỉ đạo thực hiện 

nguồn vốn thuộc Chương trình 135, Nghị quyết 30a/CP vào hỗ trợ giống cây 

trồng vật nuôi, công cụ sản xuất. 

 12. Tỷ lệ hộ gia đình có nhà tiêu hợp vệ sinh: 100%; Tỷ lệ hộ gia đình 

có chuồng trại: 100%. 

           13.  Lĩnh vực Giáo dục - Y tế  - Văn hoá - Xã hội: 

            a. Công tác giáo dục: Duy trì phổ cập THCS; Phổ cập Tiểu học đúng độ 

tuổi; Phổ cập mẫu giáo trẻ 5 tuổi, (phổ cập giáo dục xóa mù chữ mức độ 1). 

             b. Công tác Y tế: Tăng cường công tác chỉ đạo giảm tỷ lệ suất sinh: 

0,43%o; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng: 1%. 

              c. Công tác văn hóa - xã hội: Giảm tỷ lệ nghèo trên: 5%; Xây dựng làng 

Văn hóa: 75%; Xây dựng Cơ quan, đơn vị, trường học đạt tiêu chuẩn văn hóa: 

97%; Xây dựng GĐ Văn hóa: 87%. 

              14. Tiếp tục thực hiện các tiêu chí trong chương trình xây dựng nông 

thôn mới giai đoạn 2021 - 2025. Trong năm 2021 xã phải đạt tiêu chí nông thôn 

mới 02 chỉ tiêu. Đó là: Tiêu chí tổ chức sản xuất và tiêu chí ……………….. 
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                15. Tiếp tục tăng cường công tác Quốc phòng – An ninh, giữ gìn an ninh 

chính trị và trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Quản lý công tác dân tộc và tôn giáo. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 

A. Nông nghiệp và xây dựng Nông thôn mới  

a. Trồng trọt 

 Tiếp tục tập trung chỉ đạo gieo trồng vụ đông xuân, vụ mùa đảm bảo diện 

tích các cây trồng chính như lúa, ngô, quan tâm chỉ đạo sản xuất tăng vụ (Vụ thu 

đông). Chỉ đạo thực hiện chuyển đổi cơ cấu mùa vụ. Xây dựng và triển khai 

thực hiện Chương trình trọng tâm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng 

bộ xã khoá XX, nhiệm kỳ 2020 - 2025 về phát triển kinh tế phân theo vùng. Tập 

trung các giải pháp thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, nhất là hỗ trợ về 

giống, kỹ thuật canh tác và thị trường tiêu thụ. Tiếp tục thực hiện dự án liên kết 

sản xuất và tiêu thụ sản phẩm thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới. 

Triển khai kịp thời có hiệu quả các mô hình khuyến nông; chỉ đạo các đơn 

vị cung ứng đầy đủ, kịp thời lượng phân bón, các loại giống cho sản xuất. Làm 

tốt công tác phòng, dự báo sâu bệnh hại cây trồng, thông báo kịp thời và hướng 

dẫn nhân dân phòng trừ hiệu quả không để lấy lan trên diện rộng. Chỉ đạo kiểm 

tra, duy tu, sửa chữa các công trình thuỷ lợi, đảm bảo nước tưới cho sản xuất 

nông nghiệp .  

Kiểm tra, tu sửa và nạo vét kênh mương đảm bảo lượng nước cho sản 

xuất nông nghiệp; áp dụng các quy trình tiến bộ khoa học kỹ thuật vào trong sản 

xuất; khuyến khích nhân dân sử dụng phân hữu cơ, vô cơ, không trông chờ vào 

sự hỗ trợ của nhà nước. 

 b. Chăn nuôi 

 Xây dựng kế hoạch phát triển chăn nuôi trên cơ sở nhu cầu của nhân dân 

thực hiện các mô hình chăn nuôi theo hướng hiệu quả, an toàn dịch bệnh. Vận 

động nhân dân mạnh dạn vay vốn xây dựng chuồng trại đồng bộ, khép kín chủ 

động kiểm soát dịch bệnh. Tuyên truyền vận động nhân dân chủ động thực hiện 

các giải pháp tăng đàn gia súc (trâu, bò), mở rộng diện tích trồng cỏ, hạn chế 

bán bò cái trong độ tuổi sinh sản, chuyển dần sang chăn nuôi chuyên canh quy 

mô nông hộ đối với các hộ có điều kiện. Phát triển đàn gia cầm theo phương 

thức thâm canh, chuyển dần từ chăn nuôi gia cầm phân tán sang chăn nuôi 

chuyên canh trong chuồng đảm bảo bền vững và an toàn thực phẩm.  

Thực hiện tốt công tác phòng trừ dịch bệnh cho gia súc, gia cầm đặc biệt 

là viêm gia nổi cục trâu, bò, dịch tả lợn châu phi, bệnh tai xanh, lở mồm long 
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móng, cúm gia cầm. tuyên truyền, hướng dẫn, xây dựng phương án phòng chống 

đói rét cho đàn gia súc; tăng cường kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh trên 

đàn gia súc, gia cầm trong năm. 

 c. Lâm nghiệp 

 Quan tâm chú trọng công tác phòng, chống cháy rừng; tăng cường công 

tác kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trang chặt phá, khai thác, đốt rừng, mua 

bán, vận chuyển gỗ trái phép;  

Thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện trồng rừng gắn 

với phát triển kinh tế rừng và bảo vệ rừng, đặc biệt là rừng đầu nguồn; quản lý 

và phát huy hiệu quả trong việc giao đất, rừng lâm nghiệp đã giao cho các hộ gia 

đình. Tích cực chỉ đạo thực hiện vườn ươm chuẩn bị giống cây và trồng rừng 

ngay từ đầu năm theo kế hoạch đề ra. 

d. Xây dựng Nông thôn mới  

Đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, trên cơ sở thực hiện tốt 

Quy chế dân chủ ở cơ sở nhằm huy động tối đa mọi nguồn lực trong xã hội. Huy 

động các nguồn lực bên ngoài kết hợp với các dự án đầu tư công trên địa bàn 

tích cực thực hiện các tiêu chí đã được giao, duy trì và nâng cao chất lượng các 

tiêu chí đã hoàn thành. Rà soát tiềm năng, ưu thế của xã để xây dựng kế hoạch 

hình thành các mô hình về phát triển chăn nuôi để tăng thu nhập kinh tế hộ gia 

đình, tổ chức tuyên truyền cho người dân trên địa bàn xã trong độ tuổi lao động 

tham gia lao động tại các công ty, xí nghiệp trong và ngoài tỉnh để tạo thu nhập. 

Thường xuyên duy trì công tác tuyên truyền, vận động sâu rộng trong nhân dân 

về thực hiện xây dựng Nông thôn mới trong năm 2021 và các năm tiếp theo. Rà 

soát, đánh giá về nhà ở dân cư để từng bước xây dựng kế hoạch định hướng 

nhân dân cải tạo nhà ở tạm bợ, dột nát trên địa bàn.  

2. Quy hoạch, kế hoạch, đầu tư, xây dựng 

 Nâng cao chất lượng và tổ chức thực hiện quy hoạch, triển khai thực hiện 

hiệu quả quy hoạch phát triển kinh tế kinh tế - xã hội, quy hoạch nông thôn mới 

đã được phê duyệt. Thường xuyên rà soát điều chỉnh quy hoạch phát triển hạ 

tầng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương.  

Tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng, cải cách hành chính, phát triển 

nhanh nguồn nhân lực. Xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, tập trung vào hệ 

thông giao thông nông thôn. 

 Triển khai có hiệu quả Luật đầu tư công, Luật Xây dựng, Luật đầu tư và 

các văn bản hướng dẫn thi hành. Đẩy mạnh cải cách hành chính nâng cao hiệu 
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lực, hiệu quả quản lý nhà nước theo hướng tạo thuận lợi ở mức cao nhất cho 

người dân và doanh nghiệp. 

 Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá thực hiện công tác quy 

hoạch của địa phương.  

3. Tài chính ngân sách 

 a. Về thu ngân sách 

 Tổ chức triển khai thực hiện các giải pháp nhăm tăng thu ngân sách địa 

phương; thường xuyên theo dõi tiến độ thu ngân sách để đề xuất, báo cáo 

UBND huyện có phương án điều hành phù hợp với thực tế. Tập trung rà soát, 

nắm đối tượng, nguồn thu ngân sách trên địa bàn, bảo đảm thu đúng, thu đủ và 

kịp thời; tích cực thu hồi các khoản nợ đọng thuế. Đẩy nhanh tiến độ thu ngân 

sách, chủ động khai thác các nguồn thu trên địa bàn. 

 Các dự án do xã làm chủ đầu tư chủ động đôn đốc các nhà thầu tập trung 

mọi nguồn lực đẩy nhanh tiến độ thi công để nghiệm thu và quyết toán giá trị 

khối lượng hoàn thành. Thường xuyên tổ chức kiểm tra, đánh giá tiến độ thực 

hiện các dự án, công trình.  

b. Về chi ngân sách  

Thực hiện kiểm soát chi ngân sách chặt chẽ đảm bảo đúng mục đích, tiêu 

chuẩn, định mức, chế độ quy định. Thực hiện tiết kiệm, triệt để các khoản chi 

thường xuyên, giảm kinh phí tổ chức hội nghị; bố trí mua sắm trang thiệt bị chặt 

chẽ, đúng tiêu chuẩn định mức. 

 Chủ động rà soát lại dự toán chi của năm, dự kiến cân đối xác định mục 

chi, khoản chi, điều chỉnh và đề nghị điều chỉnh kịp thời phù hợp để đáp ứng chi 

phục vụ thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu chức năng nhiệm vụ theo quy định.  

Thực hiện nghiêm túc các quy định về thực hành tiết kiệm, chống lãnh phí 

trong quản lý chi thường xuyên, chủ động rà soát, sắp xếp để cắt giảm hoặc lùi 

thời gian thực hiện các nhiệm vụ chi chưa thực sự cần thiết, cấp bách. Thực hiện 

nghiêm túc chế độ kế toán theo thông tư 107/2017/TT-BTC, ngày 10/10/2017 

của Bộ tài chính.  

4. Về quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi 

khí hậu 

 Tăng cường quản lý, khai thác tài nguyên, khoáng sản, xử lý nghiêm các 

trường hợp vi phạm trong khai thác, vận chuyển. Chủ động ứng phó với biến đổi 

khí hậu, phòng tránh thiên tai trên địa bàn.  
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Hướng dẫn nhân dân thực hiện hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất lần đầu 

khi có yêu cầu, đính chính giấy xác nhận quyền sử dụng đất sai thông tin theo 

quy định. Tiếp nhận, xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại về đất đai, tranh chấp 

đất đai  

Sử dụng có hiệu quả, hợp lý và bền vững tài nguyên thiên nhiên, đảm bảo 

cân bằng sinh thái, bảo tồn thiên nhiên. Ngăn chặn quyết liệt tình trạng chặt phá 

rừng. Tăng cường công tác giáo dục, đào tạo bồi dưỡng để nâng cao nhận thức 

về giữ gìn và bảo vệ môi trường.  

Tiếp tục thực hiện đồng bộ các giải pháp bảo vệ và phát triển rừng, tăng 

cường bảo vệ rừng đặc dụng, rừng phòng hộ; khuyến khích phát triển nhanh rừng 

sản xuất. Có cơ chế, chính sách phù hợp để đảm bảo quyền lợi và khuyến khích 

nhân dân tham gia trồng, bảo vệ, khai thác rừng một cách hợp lý, hiệu quả.  

B. VĂN HOÁ - XÃ HỘI  

1. Văn hoá - xã hội  

a. Văn hoá – Thông tin, thể dục – thể thao.  

Xây dựng môi trường văn hoá lành mạnh, phát huy bản sắc văn hoá dân 

tộc. Đẩy mạnh phong trào thể dục thể thao để nâng cao thể chất. Tiếp tục triển 

khai cuộc vận động “ Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. 

 Tiếp tục triển khai thực hiện các nội dung theo tinh thần Nghị quyết trung 

ương V (khoá VIII) về “xây dựng và phát triển văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm 

đà băn sắc dân tộc” và Nghị quyết trung ước IX về “ Xây dựng và phát triển văn 

hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước” mà 

trọng tâm là tập trung phối hợp thực hiện có hiệu quả phong trào “Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá” ở địa bàn dân cư, cơ quan đơn vị; thực 

hiện văn minh trong việc cưới hỏi, việc tang và lễ hỗi, góp phần xây dựng đạo 

đức lỗi sống văn hoá phong phú, lành mạnh trong xã hội từng bước xây dựng gia 

đình ấm no, tiến bộ, hạnh phúc, văn minh. Tổ chức thực hiện tốt Luật Phòng 

chống bạo lực gia đình. 

 Phân đấu trung bình hàng năm có 70% số làng đạt danh hiệu làng văn 

hoá, 85% số hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn háo, 97% số cơ quan đơn vị 

đạt chuẩn văn hoá, củng cố sửa chữa các thiết chế văn háo ở cơ sở. 

 Tổ chức các hoạt động thông tin tuyên truyền, văn hoá nghệ thuật, thể 

dục thể thao phục vụ kịp thời các ngày lễ, ngày kỷ niệm của đất nước và các sự 

kiện chính trị, văn hoá – xã hội của địa phương. Tuyên truyền công tác bầu cử 

Đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 



18 

2026..., Tăng cường tác quản lý, kiểm tra về các hoạt động kinh doanh dịch vụ 

văn hoá công cộng, bài trừ các loại văn hoá trái với thuần phong mỹ tục, đẩy 

mạnh các hoạt động thể dục – thể thao và các hoạt động khác.  

b. Y tế 

 Chủ động, tích cực phòng chống dịch bệnh đặc biệt là dịch Covid- 19, 

nâng cao chất lượng khám chữa bệnh và chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân 

dân, làm tốt công tác dân số, kế hoạch hóa gia đình. Thực hiện có hiệu quả 

phòng chống dịch bệnh, đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường công 

tác quản lý Nhà nước về Y tế, làm tốt công tác truyền thông dân số và dịch vụ kế 

hoạch hóa gia đình. 

 Triển khai có hiệu quả Luật Bảo hiểm y tế, tăng cường giáo dục y đức, 

nâng cao tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của nhân viên y tế.  

c. An sinh xã hội 

 Tập trung thực hiện có hiệu quả các chính sách tạo việc làm và giải quyết 

việc làm, đẩy mạnh các hình thức hợp tác đưa lao động có trình độ, tay nghề đi 

làm việc ở các công ty, doanh nghiệp trong nước và nước ngoài. Phấn đầu giảm 

dần khoảng cách về thu nhập và đời sống giữa các vùng. Tiếp tục thực hiện 

đồng bộ, có hiệu quả các chính sách, chương trình, dự án về giảm nghèo. Tổ 

chức thực hiện kết quả rà soát hộ nghèo theo đúng quy định, phấn đấu giảm tỉ lệ 

hộ nghèo trên 5% trên năm. Triển khai thực hiện có hiệu quả các chương trình 

mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn.  

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách an sinh xã hội, nhất là đối với 

người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, người già cô đơn, trẻ em có hoàn cảnh 

đặc biệt khó khăn. Thực hiện tốt các chính sách về dân tộc, tôn giáo; bình đẳng 

giới, nâng cao vị thế của phụ nữ. 

 d. Công tác giáo dục và đào tạo 

 Thường xuyên chăm lo, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho các 

cấp học. Duy trì ổn định quy mô trường lớp theo hướng chuẩn quốc gia; giữ 

vững kết quả phổ cập ở các cấp học. Đẩy mạnh xã hội hóa giáo dục, nâng cao 

hiệu quả hoạt động, tăng cường công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã 

hội học tập. Tập trung chỉ đạo xây dựng trường chuẩn quốc gia, tăng cường đầu 

tư xây dựng cơ sở vật chất, trang thiết bị, trường lớp học. Xây dựng đội ngũ cán 

bộ quản lý, giáo viên đủ về số lượng và đảm bảo chất lượng, triển khai ứng dụng 

thông tin trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập. 

2. Quốc phòng an ninh  
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Kết hợp chặt chẽ giữa bảo đảm quốc phòng, an ninh với phát triển kinh tế 

- xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh. Xây dựng lực lượng vũ trang vững 

mạnh, xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, xây 

dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Chủ động phòng ngừa, đấu tranh ngăn chặn 

các âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch và các loại tội phạm; giữ vững an 

ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. 

 Duy trì nghiêm túc chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, chăm lo xây dựng lực 

lượng dân quân tự vệ và dự bị động viên có chất lượng, đồng thời làm tốt chính 

sách hậu phương quân đội. Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân 

nhập ngũ trong năm đạt chỉ tiêu cấp trên giao.  

Kiềm chế tội phạm, tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông, đấu tranh, xử lý 

có hiệu quả với tội phạm ma tuý và tệ nạn xã hội. Phát động phong trào toàn dân 

tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, xây dựng khu dân cư an toàn về an 

ninh trật tự. 

 Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong 

nhân dân, tập trung xây dựng cơ sở vững mạnh toàn diện, an toàn làm chủ, gắn 

với thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở. Nâng cao hiệu quả hoạt động mô hình 

tự quản về an ninh trật tự ở cơ sở. 

 3. Công tác cải cách hành chính, tư pháp, công tác tiếp công dân, giải 

quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo  

a. Công tác cải cách hành chính 

 Nâng cao trách nhiệm người đứng đầu, tăng cường kỷ luật, kỷ cương 

hành chính, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo điều 

hành về cải cách hành chính, đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền cải cách 

hành chính đa dạng, phong phú. Nâng cao chất lượng tham mưu xây dựng các 

văn bản quy phạm pháp luật thuộc thẩm quyền của HĐND, UBND xã, đảm bảo 

các văn bản được ban hành kịp thời, đúng trình tự, thủ tục, đảm bảo tính khả thi. 

Thực hiện có hiệu quả Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính 

phủ và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính 

phủ hướng dẫn thi hành một số quy định của Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 

23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong 

giải quyết thủ tục hành chính, thực hiện theo nguyên tắc “ 4 tại chỗ” tại bộ phận 

tiếp nhận và trả kết quả. 
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 Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, khuyến 

khích cán bộ, công chức học tập và tự học tập để không ngừng nâng cao năng 

lực, trình độ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.  

b. Công tác tư pháp  

Kiểm soát chặt chẽ chất lượng, tiến độ xây dựng và ban hành văn bản 

QPPL, đảm bảo tuân thủ chặt chẽ, trình tự, thủ tục xây dựng, ban hành văn bản 

QPPL theo đúng quy định của Luật ban hành văn bản QPPL năm 2015.  

Thực hiện tốt công tác rà soát, hệ thống hoá văn bản QPPL, chú trọng rà 

soát văn bản QPPL có liên quan đến công tác quy hoạch, kế hoạch, đầu tư xây 

dựng….. Đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật, gắn với ứng dụng công 

nghệ thông tin trong công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong 

tình hình mới. Phát triển, nâng cao chất lượng đội ngũ tuyên truyền viên pháp 

luật bảo đảm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao.  

Thực hiện tốt công tác đăng ký và quản lý hộ tịch, công tác chứng thực 

nâng cao chất lượng hiệu quả quản lý nhà nước và phục vụ nhân dân. 

 Tiếp tục triển khai thực hiện cập nhập, số hoá dữ liệu hộ tịch từ sổ hộ tịch 

trên địa bàn xã; đảm bảo việc kết nối chia sẻ, cung cấp thông tin với cơ sở hộ 

tịch điện tử toàn quốc.  

c. Công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo  

Tổ chức thực hiện tốt công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu 

nại, phản ánh, tố cáo. Tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại tố cáo 

thuộc thẩm quyền của UBND xã. Tiếp tục kiểm tra, rà soát các vụ việc phức tạp 

còn tồn đọng, kéo dài. Triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, 

chính sách giải pháp phòng ngừa tham nhũng; chú trọng giải pháp công khai 

minh bạch hoạt động của tổ chức, cơ quan đơn vị, minh bạch tài sản của cán bộ, 

công chức, thực hiện quy tắc ứng xử, đạo đức nghề nghiệp; xây dựng và thực 

hiện tốt các chế độ định mức, tiêu chuẩn….  

C. LĨNH VỰC KHÁC  

1. Về công tác dân tộc  

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, đảng viên về các vấn đề dân 

tộc. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến quan điểm của Đảng, nhà nước 

về các chính sách dân tộc, tuyên truyền toàn diện, tập trung hướng tới các chính 

sách phát triển kinh tế - xã hội, xoá bỏ tư tưởng ỷ lại trong một số đồng bào dân 
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tộc. khơi dậy lòng tự hào dân tộc; kiên quyết đấu tranh chống lại mọi âm mưu 

chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác xoá đói giảm nghèo, nâng cao mức sống của đồng 

bào dân tộc thiểu số. Làm tốt chính sách trợ giúp đồng bào vùng dân tộc nghèo, khó 

khăn, giải quyết những vấn đề bức xúc như tình trạng thiếu lương thực, thiếu nước 

sinh hoạt, nhà ở tạm bợ, thiếu đất ở, tranh chấp nguồn nước, đất đai..  

2. Công tác tôn giáo  

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho 

nhân dân theo đạo nắm và thực hiện tốt Luật tín ngưỡng tôn giáo, và các văn bản 

pháp luậtc có liên quan. Không ngừng phát huy vai trò vận động của Mặt trận và 

các đoàn thể quần chúng trong việc động viên tín đồ tôn giáo nêu cao tinh thần 

cảnh giác, đấu tranh làm thất bại âm mưu lợi dụng tôn giáo của các thế lực thù 

địch nhằm chống phá cách mạng và chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc. 

Trên đây là báo cáo tình hình phát triển kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm, 

phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2021 của Ủy ban nhân dân xã Mông 

Ân./. 
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