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BÁO CÁO 

Tình hình Kinh tế - xã hội, Quốc phòng - an ninh tháng 4  

và nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022 
 

 

 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1. Sản xuất nông - Lâm nghiệp: 

- Trồng trọt: Công tác khuyến nông, khuyến lâm và phòng chống dịch bệnh đối 

với cây trồng được chú trọng, đồng thời thường xuyên theo dõi dự báo sâu bệnh hại 

cây trồng của Trung tâm khuyên nông huyện để kịp thời tuyên truyền cho người dân. 

Hiện nay bà con nhân dân đang niên vụ thu hoạch cơ bản gần xong cà phê và 

sắn và bắt đầu trồng mới cây Sắn. 

Tổ chức giao ban Cộng tác viên khuyến nông, khuyến ngư và Thú y viên các thôn 

hàng tháng, thường xuyên theo dõi nắm bắt thông tin dự báo sâu bệnh hại cây trồng của 

Trung tâm khuyên nông huyện để kịp thời tuyên truyền cho người dân.  

- Chăn nuôi: Tình hình phát triển đàn gia súc gia cầm trên địa bàn xã ổn định.  

- Về lâm nghiệp: Công tác bảo vệ rừng được chú trọng, thường xuyên phối kết 

hợp với cán bộ kiểm lâm huyện kiểm tra tuần tra bảo vệ rừng. Tiếp tục bảo vệ và phát 

triển diện tích rừng tự nhiên đã giao cho cộng đồng quản lý ở các thôn bản. 

2. Công tác quản lý đất đai và địa giới hành chính: 

Công tác quản lý Nhà nước về lĩnh vực đất đai được thực hiện đúng theo quy 

định của pháp luật. Phối hợp chặt chẽ với cấp trên để xử lý giải quyết các vấn đề, vụ 

việc nảy sinh trong nhân dân liên quan đến đất đai. Trong tháng không có chuyển 

nhượng đất đai.  

3. Thương mại-Dịch vụ, buôn bán nhỏ lẻ:  

Các điểm dịch vụ buôn bán nhỏ lẻ tiếp tục hoạt động, thường xuyên cung cấp 

các mặt hàng tạp hoá thiết yếu phục vụ cho nhân dân. Đồng thời thu mua, vận chuyển 

các mặt hàng nông sản của người dân.  

4. Xây dựng cở sở hạ tầng: 

Giám sát và kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản đang thực hiện tại xã. 

Đồng thời có các biện pháp bảo vệ sử dụng hiệu quả các công trình đã xây dựng. 

III. LĨNH VỰC VĂN HOÁ – XÃ HỘI: 

1. Giáo dục - đào tạo:  

- Năm học 2021-2022, Trường Tiểu học và THCS gồm : 63 cán bộ, giáo viên, 

nhân viên (biên chế: 63, trong đó: CBQL 03 người, nhân viên 03 người, giáo viên 57 
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người, nam 33 người, nữ 30 người, đại học 50 người, cao đẳng 13 người). Hợp đồng: 

0 GV). Tổng số: 41 lớp (cấp THCS 11 lớp, cấp TH 30 lớp). Học sinh, trong đó: bậc 

Tiểu học với 592 học sinh  và bậc Trung học cơ sở với 392 học sinh. Cơ sở vật chất 

trường lớp có 25 phòng, trong đó kiến cố là 07 phòng, cấp 4 là: 17 phòng, mượn tạm 

là: 01 phòng; Nhà công vụ GV: 15 phòng, phòng bán trú: 05 phòng. Trang thiết bị 

phục vụ cho dạy và học của trường cơ bản được đáp ứng và đàu tư hàng năm, tuy 

nhiên hiện nay trường vẫn còn thiếu các phòng chức năng và phòng học 2 buổi/ ngày 

ở điểm trường trung tâm và điểm trường Cu Tiêng (thôn Ba Lòng). Các thiết bị dạy 

học đã xuống cấp và còn thiếu so với nhu cầu. 

Năm học 2021-2022, Trường Mầm non xã có 13 lớp học: Nhà trẻ 01 lớp với 25 

trẻ, Mẩu giáo 12 lớp với 354 trẻ và 39 cán bộ, giáo viên, nhân, trong đó 03 cán bộ 

quản lý, 03 nhân viên biên chế và 07 hợp đồng, 23 giáo viên, đại học 19 người, cao 

đẳng 05 người, trung cấp 07 người.  Cơ sở vật chất của trường có 12 phòng học trong 

đó có 02 phòng kiên cố, 10 phòng bán kiên cố. Trang thiết bị phục vụ cho công việc 

dạy và học đúng theo quy định của giáo dục mầm non. 

2. Văn hoá -Thông tin: 

- Hiện nay toàn xã đã có 7/7 thôn được công nhận là thôn văn hoá cấp huyện. 

Có 5/7 thôn có nhà sinh hoạt cộng đồng và sân bóng chuyền và 01 sân bóng đá  

3. Công tác y tế, chăm sóc sức khoẻ nhân dân và công tác dân số.  

Trong tháng 4, tổng số người khám chữa bệnh tại Trạm y tế là 87, không bệnh 

nhân chết tại Trạm. UBND xã đã chỉ đạo Trạm Y tế thực hiện tốt công tác chăm sóc 

sức khỏe nhân dân; trực phòng chống dịch bệnh Covid-19 đảm bảo yêu cầu nhiệm vụ 

công tác. 

4. Công tác dân tộc - Tôn giáo: 

Thực hiện các chính sách đối với đồng bào dân tộc thiểu số ngày càng được 

quan tâm, đời sống vật chất và tình thân của người dân được cải thiện. 

Toàn xã có 84 hộ 399 khẩu theo tôn giáo.Trong đó: Tin lành 81 hộ/ 386 khẩu 

(cụ thể: Hệ phái CMA 22 hộ/108 khẩu; CĐTG: 29 hộ/ 130 khẩu; Báp tít kinh thánh: 

30 hộ/ 148 khẩu) Công giáo: 03 hộ/ 13 khẩu. 

5. Lao động việc làm, giảm nghèo và giải quyết các chính sách xã hội: 

Luôn thực hiện tốt công tác an sinh xã hội, chăm lo đời sống vật chất và tinh 

thần cho các tầng lớp Nhân dân, nhất là các gia đình chính sách, đồng bào nghèo.  

6. Công tác tổ chức và đào tạo cán bộ:  

Tiếp tục học tập nâng cao trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn nghiệp vụ, 

kiến thức kỹ năng cho cán bộ các ban ngành đoàn thể xã, thôn.  

7. Công tác tư pháp - hộ tịch: 

Làm tốt công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, trợ giúp pháp lý. Công tác 

hoà giải ở các thôn tiếp tục hoạt động có hiệu quả. 

Tiếp nhận hồ sơ tại bộ phận một cửa của xã theo quy định 

- Tổng số đăng ký khai sinh 12 trường hợp, trong đó đúng hạn 08, quá hạn 04. 

Đăng ký thay đổi, cải chính hộ tịch: 0 trường hợp; đăng ký khai tử 0 trường hợp, đăng 
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ký kết hôn 08, cấp trích lục bản sao hộ tịch: 08 trường hợp. Cấp giấy xác nhận tình trạng 

hôn nhân: 01 trường hợp, Chứng thực bản sao 1.317 bản sao. Chứng thực chử ký 37 

trường hợp, Nhận cha mẹ, nuôi con nuôi: 0 trường  hợp, Đăng ký giám hộ: 0 trường hợp. 

+ Các trường hợp di cư và kết hôn không giá thú: Di cư: 0, kết hôn: 0 

+ Các trường hợp sống chung với nhau như vợ chồng : 0 trường hợp 

+ Các trường hợp tảo hôn: 0 trường hợp 

5. Công tác chuẩn tiếp cận pháp luật ở cơ sở: 

Thực hiện theo kế hoạch xây dựng xã, phường thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp 

luật năm 2022, UBND xã đã phân công nhiệm vụ cho các ban ngành cụ thể và các công 

chức phụ trách từng chỉ tiêu, tiêu chí nhằm tổng hợp kết quả theo dõi và thu thập tài liệu 

kiểm chứng hiệu quả. 

8. Công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo: Duy trì thường xuyên 

chế độ trực tiếp dân. Không có trường hợp khiếu kiện khiếu nại tố cáo tại cấp xã. 

IV. QUỐC PHÒNG-AN NINH:  

1. Công tác quốc phòng: 

- Chấp hành tốt mệnh lệnh, chỉ thị, kế hoạch về huấn luyện, trực sẵn sàng chiến 

đấu của cấp trên, tổ chức lực lượng dân quân tuần tra tuyến biên giới thường xuyên. 

-  Chấp hành nghiệm túc mệnh lệnh, chỉ thị, hướng dẩn của trên, Ban CHQS xã 

xây dựng kế hoạch, phối hợp với Công an xã, Đồn Biên phòng Ba Tầng duy trì 

nghiêm chế độ trực SSCĐ và tuần tra biên giới. Phối hợp với các lực lượng được tăng 

cường nắm tình hình kịp thời xử lý tốt các vụ việc, và các chốt kiểm dịch Covid 19 

trên địa bàn xã.  

2. Công tác an ninh 

Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới, an ninh nông thôn ổn định. 

Không có hiện tượng xâm canh xâm cư, xuất nhập cảnh trái phép. Không có hiện 

tượng bà con 2 bên biên giới thăm thân, qua lại làm ăn do tình hình dịch bệnh.  

Phối hợp kiểm lâm địa bàn tuần tra kiểm tra rừng và tuyên truyền các hộ dân 

trên địa bàn xã không phá rừng làm rẫy. 

IV. NHIỆM  VỤ TRỌNG TÂM THÁNG 5/2022:  

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện công tác phòng chống dịch bệnh 

Covid-19; Nêu cao tinh thần trách nhiệm trong phòng, chống dịch Covid-19; thực 

hiện nghiêm các Văn bản chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh, huyện. Tăng cường 

thông tin tuyên truyền về nguy cơ dịch bệnh.  

2. Tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý đối với các trường hợp lấn chiếm lòng lề 

đường, vi phạm hành lang an toàn đường bộ, đảm bảo an toàn giao thông. Tổ chức 

tổng dọn vệ sinh môi trường trong các khu dân cư; kiểm tra phòng cháy chữa cháy. 

3. Tập trung công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật; giải quyết 

những vấn đề bức xúc, đơn thư, phản ảnh của công dân liên quan đến vấn đề đất đai, 

VSMT, ...Tiếp tục thực hiện có hiệu quả kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí. Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, đảm bảo 

sự hài lòng của tổ chức, công dân trong công tác giải quyết thủ tục hành chính. 
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4. - Chỉ đạo các ban ngành đoàn thể phối hợp tổ chức các hoạt động chào mừng 

các ngày Lễ lớn như: Ngày Giải phòng hoàn toàn Miền Nam 30/4, Ngày Quốc tế lao 

động 01/5. Tăng cường công tác trực gác, tuần tra đảm bảo an toàn địa bàn xã trước, 

trong và sau Lễ, kịp thời ngăn chặn xử lý đối với những trường hợp vi phạm. 

Trên đây là báo cáo tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh tháng 4 

nhiệm vụ trọng tâm tháng 5 năm 2022 của UBND xã  Ba Tầng./. 

   
  Nơi nhận:                           TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

- UBND huyện (B/c);                                        CHỦ TỊCH 
- TT ĐU; HĐND; UBND xã (B/c);                                                                      

- Lưu: VP.                                        
                             

 

 
                           Hồ Văn Băng    
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