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UỶ BAN NHÂN DÂN 

XÃ ĐÔN PHONG 

 

Số:           /BC-UBND 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Đôn Phong, ngày          tháng 7 năm 2021 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, 

 quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ  

phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh 6 tháng cuối năm 2021 

(Trình kỳ ḥp  hh́ h H NĐ x ̃  oha  ,,, nhHmm oỳ 202  - 2026) 

 

Thực hiện Quyết định số 3089/QĐ-UBND ngà 21 tháng 12 năm 2020 của 

UBND huyện Bạch Thông về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 

năm 2021; Nghị quyết số 07-NQ/ĐU ngày 25 tháng 12 năm 2020 Hội nghị BCH 

Đảng bộ xã lần thứ mười về nhiệm vụ năm 2021; Thông báo số 05/TB-HĐND ngày 

12 tháng 7 năm 2021 của Thường trực HĐND xã Đôn Phong thông báo kết luận nội 

dung phiên họp Thường trực HĐND xã mở rộng (ngày 05/7/2021).  

UBND xã Đôn Phong báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm 

vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh  6 tháng cuối năm 2021, cụ thể 

như sau: 

 I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH 

TẾ - XÃ HỘI, QUỐC PHÒNG - AN NINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

(Số limu hrong báo cáo này được tính từ ngày 01/0 /202  đến ngày 30/6/2021) 

1. Phát triển kinh tế 

1.1. Sản xuất nông - lâm nghiệp:  

- Cây lúa nước thực hiện 58,7ha/58ha, đạt 101% KH, năng suất đạt 60 tạ/ha, 

sản lượng đạt 348 tấn, bằng 100% KH. Cây ngô trồng được 56,57 ha/60 ha đạt 

94,28% KH, năng suất bình quân đạt 47,8 tạ/ha đạt 100%, sản lượng đạt 270,4/286,8 

tấn, bằng 94,2% KH; cây khoai môn không thực hiện được; cây dong riềng trồng 

được 9,2 ha/10 ha đạt 92% KH; cây gừng trồng được 4,93 ha/5 ha đạt 98,6%; cây 

nghệ trồng được 7,3 ha/7,5 ha đạt 97,3%; cây đậu đỗ 0,15 ha/01 ha đạt 15%; cây 

khoai lang trồng được 0,85ha/01 ha đạt 85%; cây lạc trồng được 1,2 ha/1 ha đạt 

120%; cây đỗ tương trồng được 01 ha/1,0 ha đạt 100%; cây rau các loại 6,76 ha/05 ha 

đạt 135%. 

- Triển khai đăng ký trồng mới cây cam sành 19,04/10 ha; cây mơ vàng 6,076 

ha/05 ha; thâm canh, cải tạo cây quýt năm 2021 với diện tích 10 ha. Duy trì diện tích 

cây chuối tây hiện có 25 ha. Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt giá trị 100 triệu đồng/ha 

trở lên: 10 ha đạt 100%. Duy trì diện tích đã chuyển đổi năm 2018 - 2020 là 8 ha. 
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1.2. Chăn nuôi, tiêm phòng: 

- Đàn gia súc, gia cầm cơ bản phát triển ổn định. Công tác phòng, chống dịch 

bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được cấp ủy, chính quyền quan tâm chỉ đạo, kết quả tiêm 

phòng đợt I: Tiêm phòng Dại chó: 235 liều/330 liều, đạt 71,2% KH, tiêm phòng Lở 

mồm long móng, Tụ huyết trùng trâu, bò: 262/460 liều, đạt 56,9% KH. Trong 6 tháng 

đầu năm UBND xã đã triển khai phun khử trùng tiêu độc 10/10 thôn. Tháng 5/2021 tại 

thôn Lủng Lầu có bò mắc bệnh viêm da nổi cục; hiện xã đã xây dựng kế hoạch và triển 

khai tiêm phòng vắc xin phòng bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò. 

- Theo thống kê thời điểm 01/4/2021: Đàn trâu có 736/763 con, đạt 96,46% KH; 

đàn bò có 84/57 con, đạt 147,3% KH; đàn ngựa có 11/26 con, đạt 42,3% KH; đàn dê có 

77/180 con, đạt 42,7%KH; đàn lợn có 870/660 con, đạt 131,8% KH; đàn gia cầm 

13.503/18.000 con, đạt 75% KH; diện tích nuôi trồng thủy sản 7,29/7,3 ha, đạt 99,86% 

KH. Trong tháng 6 xuất hiện bệnh dịch tả lợn Châu Phi tại thôn Bản Chiêng. 

1.3. Lâm nghiệp: 

- Công tác quản lý bảo vệ rừng được cấp uỷ, chính quyền các cấp quan tâm chỉ 

đạo; trong 6 tháng đầu năm không có vụ việc khai thác, vận chuyển gỗ trái phép, 

không có cháy rừng xảy ra trên địa bàn. Tuy nhiên còn xảy ra 03 vụ phát phá rừng, 02 

vụ san ủi đất lâm nghiệp trái phép và 01 vụ việc khai thác gỗ dạng khúc tại khe Khuổi 

Cướp thuộc thôn Nà Lồm, chưa rõ đối tượng. Trong 6 tháng đầu năm đã khai thác 

được 200m3 gỗ rừng trồng, chủ yếu là gỗ mỡ và bồ đề; kiện toàn các tổ bảo vệ rừng tại 

các thôn, bản thường xuyên phân công tổ chức tuần rừng theo quy định. 

- Công tác phát triển rừng: Nhân dân tập trung chăm sóc diện tích rừng đã trồng từ                                                                                                                                                                                                                                                                  

những năm trước, rừng trồng sau khai thác và tích cực đầu tư trồng cây phân tán như mỡ, 

quế, keo. 

- Trên địa bàn xã có 03 cơ sở dập hạt gỗ Bồ đề và 04 hộ kinh doanh đồ mộc, 01 

xưởng bóc. Qua kiểm tra, giám sát các cơ sở đều chấp hành các quy định của pháp 

luật về Lâm nghiệp và các quy định về chế biến kinh doanh. 

  1.4. Công tác thủy lợi - phòng chống lụt bão, thiên tai: 

Chỉ đạo các thôn tổ chức nạo vét mương, phai, duy tu, sửa chữa các công trình 

thủy lợi điều tiết nước đảm bảo cho sản xuất. Kịp thời kiện toàn Ban Chỉ đạo và xây 

dựng phương án phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn; phân công thành viên Ban 

Chỉ đạo phụ trách các thôn và trực 24/24 giờ trong những ngày mưa lũ. Trong 6 

tháng đầu năm không có đợt thiên tai làm ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất, sinh 

sống của nhân dân trên địa bàn. 

1.5. Công tác thu, chi ngân sách nhà nước: 

Công tác thu ngân sách được UBND xã chỉ đạo quyết liệt ngay từ đầu năm, đã chỉ 

đạo các ngành liên quan rà soát nguồn thu trên địa bàn xã, bàn giải pháp thu ngân sách 

năm 2021. Tổng thu ngân sách Nhà nước trên địa bàn 6 tháng đầu năm được 

33.039.730đ/105.000.000đ, đạt 31,46% KH. Chi ngân sách theo đúng quy định của Luật 

Ngân sách, bảo đảm tiết kiệm, đáp ứng chi hoạt động của đơn vị. Tổng chi ngân sách đã 

qua Kho bạc 6 tháng đầu năm là 2.215.080.617đ/4.809.994.000đ KH giao đạt 46,05%. 
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1.6. Công tác tài nguyên & môi trường: 

 * Công tác Tài nguyên:  

 - Trong 6 tháng đầu năm 2021 gồm có 04 đơn thư đề nghị liên quan đến đất 

đai  trong đó có 01 đơn đề nghi giải quyết tranh chấp đất rừng và có 03 đơn đề nghị 

giải quyết tranh chấp đất vườn. Kết quả hòa giải: 01 đơn tranh chấp đất rừng đã hòa 

giải nhưng không thành; 03 đơn đề nghị tranh chấp đất vườn đã phối hợp với Ban vận 

động của thôn xác minh thực địa khu đất và xác minh hồ sơ địa chính nhưng chưa 

hòa giải được. 

 - Thực hiện công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất năm 2021, rà soát các 

trường hợp chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất để báo cáo và đề nghị 

Phòng tài nguyên và Môi trường huyện Bạch Thông có kế hoạch cấp giấy năm 2021.    

 - Trong 6 tháng đầu năm đã lập được 10 trường hợp chuyển quyền sử dụng đất 

trình huyện thẩm định được 08 trường hợp, trong đó có 05 trường hợp thừa kế quyền sử 

dụng đất, 02 trường hợp chuyển nhượng, 03 trường hợp tặng cho. Hiện nay còn 02 trường 

hợp đang hoàn chỉnh hồ sơ để  trình Văn phòng đăng ký đất đai thẩm định. 

 -  Rà soát và lập danh sách đề nghị đăng ký đo đạc cho các hộ chuyển quyền do 

tách thửa, gồm có 12 hộ đăng ký với tổng số là 14 thửa. 

 - Tiếp tục rà soát các hộ gia đình cá nhân chưa được cấp giấy chứng nhận quyền sử 

dụng đất và chưa được đo đạc bản đồ địa chính để lập danh sách đề nghị cấp trên đo đạc 

bổ sung. 

 - Nhận bàn giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cấp năm 2020 tại Văn phòng 

ĐKĐĐ là 11 giấy giao cho hộ gia đình, cá nhân. 

 - Làm thủ tục gia hạn quyền sử dụng đất khi giấy chứng nhận QSD đất đã hết hạn 

của 03 trường hợp với 04 giấy chứng nhận. 

 * Công hác môH hrường: Phối hợp với ngành chức năng thường xuyên kiểm tra 

môi trường trên địa bàn đối với các hộ sản xuất, kinh doanh như: Xưởng chế biến lâm 

sản; sửa chữa xe máy, qua kiểm tra, các chủ cơ sở, hộ gia đình đã có phương án xử lý 

chất thải không có trường hợp nào gây ô nhiễm, ảnh hưởng xấu đến môi trường. 

 1.7. Công tác xây dựng cơ bản - giao thông: 

 -  Kiểm tra các công trình xây dựng cơ bản và hệ thống các tuyến đường, cầu trên 

địa bàn trước mùa mưa lũ xây dựng kịch bản, phương hướng khắc phục kịp thời.   

 - Lập kế hoạch và thực hiện việc duy tu bảo đưỡng đường xã theo Chương 

trình LRAMP năm 2021 gồm có 3 tuyến đường có tổng chiều dài là 32,4 km với tổng 

số tiền là 48.750.000 đồng; theo kế hoạch thực hiện 3 lần trong năm, hiện nay đã thực 

hiện xong lần 1.  

 - Cùng tổ công tác kiểm tra việc tự ý xây dựng nhà, cơi nới công trình phụ, trồng  

cây cối trong khu vực thi công dự án tuyến đường TP Bắc Kạn - Hồ Ba Bể, tổ công tác đã 

lập biên bản xác định thời điểm xây dựng và đình chỉ 4 nhà đang xây dựng.   

 - Cùng đơn vị Tư vấn lập quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021 - 2030, kế hoạch sử 

dụng đất năm 2021 trên địa bàn.  



4 
 

1.8. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia XDNTM: 

Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM được UBND xã tập trung chỉ 
đạo tuyên truyền, vận động thực hiện các tiêu chí không sử dụng đến ngân sách của 
Nhà nước như: Tự xây dựng, chỉnh trang nhà cửa, cổng, ao, vườn, chuồng trại, quy 
hoạch lại khuôn viên nơi ở, thu gom rác thải và vệ sinh môi trường. Kết quả thực hiện 
bộ tiêu chí xã NTM và thôn NTM: 

- Bộ tiêu chí xã NTM: Đăng ký thực hiện năm 2021 gồm 2 tiêu chí (Tiêu chí 
số: 5. Trường ḥc và 15. Y tế). Đến nay đã thực hiện đạt 02 tiêu chí (Tiêu chí số: 15. 
Y tế và 16. Văn ha ). Tổng số tiêu chí đã đạt hiện nay là 11/19 tiêu chí (gồm các tiêu 
chí số: 1. Quy hoạch; 3. Thủy lợi; 7. Chợ nông thôn; 8. Thông tin truyền thông; 12. Lao 
động vimc làm; 13. Tổ ch́c sản xuất; 14. Giáo dục đào hạo; 15. Y tế;  6. Văn ha ; 18. Hm 
thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 19. Quốc phòng - an ninh). Các tiêu chí còn lại khó 
đạt vì chưa có nguồn vốn thực hiện. 

- Bộ tiêu chí thôn NTM: Đăng ký thực hiện thôn Bản Vén, qua rà soát số tiêu chí đã 
đạt 08/16 tiêu chí (gồm các tiêu chí số: 1. Có Ban phát triển thôn hoạh động theo quy chế 
do cộng đồng bầu và được UBND xã công nhận; 2. Ca quy ước hhôn được cấp có thẩm 
quyền phê duymh và được các hộ gH  đình cam kết thực himn; 5. Thủy lợi; 9. Giáo dục; 10. 
Y tế;   . Văn ha ; 15. An ninh trật tự; 16. Hm thống chính trị). Các tiêu chí còn lại khó đạt 
vì chưa có nguồn vốn thực hiện. 

1.9. Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo và các chính sách 

dân tộc: 

- Ngay từ đầu năm UBND xã đã ban hành kế hoạch giảm nghèo năm 2021, tổ chức 
giao chỉ tiêu giảm nghèo năm 2021; tham mưu cho cấp ủy giao cho các đoàn thể trực tiếp 
theo dõi, giúp đỡ giảm hộ nghèo là 25 hộ, giảm hộ cận nghèo giao giảm 23 hộ. Tổng số hộ 
nghèo trên địa bàn hiện tại là: 139 hộ với 638 khẩu, chiếm tỷ lệ 23,40%; tổng số hộ 
cận nghèo có 77 hộ với 339 khẩu, chiếm tỷ lệ 12,96% . 

 - Thực hiện tốt các chế độ cho người có uy tín trong đồng bào dân tộc, Tết Nguyên 
đán Tân Sửu; thành lập đoàn thăm tặng quà cho 10 người có uy tín với kinh phí là 
5.000.000đ; thăm hỏi người có uy tín ốm đau 01 người với kinh phí là 1.500.000đ; thường 
xuyên giám sát việc cấp phát báo cho người có uy tín đối với Bưu điện xã. 

- Tổ chức rà soát thực hiện Chương trình MTQG phát triển kinh tế xã hội vùng 
DTTS&MN giai đoạn 2021-2025 gồm 02 dự án: Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất liên kết 
theo chuỗi giá trị gắn với tiêu thụ sản phẩm Măng và dự án chăn nuôi trâu, bò sinh sản. 

 2. Công tác văn hóa - xã hội: 

 2.1. Công tác giáo dục - đào tạo: 

 Công tác giáo dục - đào tạo được quan tâm chỉ đạo thực hiện, chất lượng giáo 
dục có sự chuyển biến tích cực, năm học 2020 - 2021, toàn xã có 29 lớp học, với tổng số 
556 học sinh (Bậc học Mầm non 08 lớp/186 cháu, Tiểu học 16 lớp/238 học sinh, THCS 
05 lớp/143 học sinh). Kết quả năm học 186/186 trẻ đạt các tiêu chí theo chương trình 
giáo dục mầm non; bậc Tiểu học xếp loại hoàn thành tốt 74 em = 33%; hoàn thành 150 
em = 67% (14 em khuyết tật không đánh giá); bậc THCS học lực giỏi đạt 12,32%; khá 
đạt 40,58%; trung bình 45,65%; yếu 1,45%. Tiếp tục củng cố, giữ vững kết quả phổ cập 
giáo dục tiểu học, xóa mù chữ mức độ 3, phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi và 
phổ cập giáo dục THCS mức độ 2.  
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 2.2. Y tế, Dân số - KHHGĐ: 

 - Công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân được duy trì; các chương trình mục tiêu 
quốc gia về y tế được triển khai thực hiện có hiệu quả. Công tác phòng, chống dịch bệnh, 
vệ sinh an toàn thực phẩm, truyền thông giáo dục sức khoẻ được chú trọng, tổ chức truyền 
thông dịch bệnh theo mùa, tuyên truyền phòng chống các loại dịch bệnh trên địa bàn, nhất 
là về dịch bệnh Covid-19 tới 10/10 thôn với hơn 630 lượt tham gia. Trong 6 tháng qua 
không có dịch bệnh lớn xảy ra trên địa bàn. Số lần khám chữa bệnh tại trạm 1.837/2.500 
đạt 73,48%; Số trẻ được tiêm chủng đầy đủ 15/36 cháu = 41,6%; trẻ dưới 5 tuổi suy dinh 
dưỡng cân nặng 27/205 cháu =13,2%, trẻ suy dinh dưỡng thể thấp còi 52/205 cháu = 
25,4%; trẻ từ 6 đến 60 tháng được uống vitamin A: 197/197 cháu = 100%; trẻ từ 24 đến 
60 tháng được uống thuốc tẩy giun 137/137 = 100%; số hộ sử dụng nhà tiêu HVS 466/594 
hộ = 78,4%; số hộ sử dụng nguồn nước HVS: 582/594 hộ = 97,9%.   

 - Công tác truyền thông về Dân số - KHHGĐ thường xuyên được duy trì bằng 
nhiều hình thức; tổ chức giao ban định kỳ và thực hiện các dịch vụ về KHHGĐ, tuyên 
truyền với các nội dung như lựa chọn các biện pháp tránh thai phù hợp, tư vấn các bà mẹ 
thực hiện sinh con đúng chính sách dân số … được 10/10 thôn với 214 lượt người nghe. 
Tổng số sinh 09 cháu, số tử 03 người; có 01 trường hợp sinh con thứ 03. 

 2.3. Công tác Văn hóa - Thông tin - Tuyên truyền: 

- Thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về các hoạt động văn hóa, thông tin, thể 
thao và gia đình. Tổ chức triển khai thực hiện sâu rộng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây 
dựng đời sống văn hóa” gắn với việc tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện nếp sống 
văn minh trong cộng đồng. Phối hợp với UBMTTQ xã triển khai đăng ký danh hiệu văn 
hóa năm 2021, kết quả (gia đình văn hoá: 597/597 = 100%, khu dân cư văn hoá: 10/10 thôn 
= 100%, đơn vị văn hoá: 05/05 đơn vị = 100%). Kịp thời tuyên truyền chủ trương, đường 
lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ chính trị của địa phương ; 
triển khai công văn số 514/UBND-VHTT ngày 22 tháng 3 năm 2021 của UBND huyện 
Bạch Thông về việc chỉnh sửa, bổ sung, hoàn thiện các nội dung hương ước, quy ước; Lập 
hồ sơ đề nghị UBND huyện công nhận quy ước, hương ước cho 10 thôn, bản. 

- Tổ chức tuyên truyền về cuộc bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp 
nhiệm kỳ 2021-2026 trên hệ thống loa truyền thanh của xã, thời gian từ 11/5 đến hết 
23/5/2021 được 55 lượt nội dung do Trung tâm văn hóa huyện ban hành và khai thác trên 
Cổng thông tin điện huyện và Cổng thông tin điện tử Sở thông tin truyền thông; Tăng thời 
lượng phát sóng từ 240 phút lên 285 phút: Sáng từ 5h - 7h; trưa 11h đến 11h45; chiều từ 
17h đến 19h. Tổ chức tuyên truyền tại các hội nghị tiếp xúc cả tri được 10/10 thôn. Tổng 
số có 876 lượt người nghe; Tổ chức tuyên truyền lưu động được 10/10 thôn, với 5 lượt đi 
tuyên truyền; Đăng trên Trang thông tin điện tử của xã được 05 tin bài.  

 - Công tác gia đình: Trong 6 tháng đầu năm trên địa bàn có 02 trường hợp nào 
có hành vi bạo lực gia đình. UBND xã đã chỉ đạo công an xã mời đối tượng đến 
UBND xã giải quyết và xử lý theo quy định. Duy trì các câu lạc bộ và nhóm phòng, 
chống bạo lực gia đình, địa chỉ đăng ký không sinh con thứ 3 trở lên có 01 địa chỉ. 

- Lĩnh vực thể dục, thể thao: Tổ chức thành công Đại hội TDTT  xã Đôn Phong 
lần thứ IV năm 2021. Kết quả có 174 VĐV tham gia giải; tổ chức giao lưu bóng 
chuyền hơi nhân ngày Quốc tế hạnh phúc 20/3; tổ chức Tháng hoạt động TDTT và 
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2021 thu hút trên 300 người tham gia 
và có 06 thôn tham gia với 08 đội bóng chuyền hơi; hiện nay trong toàn xã có trên 
400 người thường xuyên luyện tập TDTT. 
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2.4. Công tác Lao động - Thương binh và Xã hội: 

* Công tác Thương binh-Liệt sĩ, người có công và chất độc hoá học: 

- Xây dựng kế hoạch tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà của Chủ tịch nước, của 
các tổ chức cho người có công và gia đình chính sách nhân dịp Tết Nguyên Đán 21 
xuất với số tiền là 6.300.000đ. 

- Lập danh sách đối tượng người có công đăng ký điều dưỡng năm 2021 gồm 
03 đối tượng trong đó có 01 đối tượng đăng ký điều dưỡng tập trung và 02 đối tượng 
đăng ký điều dưỡng tại gia đình. 

- Thực hiện tốt các chế độ, chính sách cho các đối tượng người có công theo quy 
định. Tổng số người có công đang hưởng chính sách ưu đãi hàng tháng xã quản lý là 
16 người số tiền chi trả hàng tháng qua hệ thống Bưu điện là 34.145.000đ, làm tốt công 
tác kiểm tra, giám sát việc chi trả qua hệ thống Bưu điện, không phát hiện sai sót 

* Công tác bảo trợ xã hội: 

 - Làm tốt công tác bảo trợ xã hội, hiện nay đối tượng bảo trợ đang hưởng trợ 
giúp hàng tháng xã quản lý là 49 đối tượng, số tiền chi trả hàng tháng qua hệ thống bưu 
điện là 18.630.000đ, làm tốt công tác kiểm tra, giám sát việc chi trả qua hệ thống Bưu 
điện, không phát hiện sai sót. 

- Tết nguyên đán Tân Sửu 2021 phối hợp với các tổ chức, nhà hảo tâm tặng quà 
cho hộ nghèo, hộ khó khăn, đối tượng bảo trợ xã hội, trẻ em là 63 hộ = 40.500.000đ; 
cứu đói trong dịp Tết Nguyên Đán cho 18 hộ với 65 khẩu = 975 kg gạo. 

- Kịp thời báo tăng, báo giảm thẻ BHYT cho các đối tượng khi có phát sinh 
tăng, giảm. 

- Lập hồ sơ đề nghị hưởng bảo trợ xã hội, báo giảm và lập hồ sơ hưởng mai táng 
phí theo quy định. 

- Chi trả kinh phí hỗ trợ hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý IV năm 2021 là 165 
hộ với kinh phí chi trả là 25.194.000đ, lập danh sách đề nghị hỗ trợ quý I năm 2021 là 
150 hộ với kinh phí là 22.899.000đ. 

* Công tác phòng, chống tệ nạn xã hội: Thường xuyên phối hợp với các ban 
ngành, đoàn thể tổ chức tuyên truyền về công tác phòng, chống tệ nạn xã hội, ma tuý, 
mại dâm trên địa bàn xã. 

* Công tác quản lý nhà nước về các hội: Thực hiện tốt công tác quản lý nhà 
nước về các Hội; 6 tháng đầu năm 2021 đã chỉ đạo tổ chức đại hội Hội người cao 
tuổi, Hội Khuyến học thành công tốt đẹp. 

* Công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em: 

 - Công tác tuyên có hiệu quả Luật Trẻ em và các văn bản pháp luật liên quan 
đến trẻ em do Trung ương và tỉnh, huyện ban hành, do đó trong 6 tháng đầu năm trên 
địa bàn không có trẻ em bị bạo lực và xâm hại; triển khai cấp được 04 thẻ bảo hiểm 
cho trẻ em dưới 6 tuổi. 

- Tổ chức thăm, tặng quà cho 16 trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn nhân 
dịp Tết Thiếu nhi 1/6 với tổng số tiền là 3.600.000đ. Trong đó quà của UBND huyện 
Bạch Thông là 1.200.000đ; quà của UBND xã là 2.000.000đ. 

- Tổ chức xây dựng quỹ Bảo trợ trẻ em năm 2021 được 6.650.000đ; mở lớp 
dạy đàn then cho các em trong dịp hè có 8 em tham gia theo học. 
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 3. Công tác Nội chính 

3.1. Công tác cải cách hành chính, tổ chức cán bộ và xây dựng chính quyền cơ sở: 

- Thực hiện tốt cơ chế “Một cửa, “Một cửa liên thông” tại cơ quan UBND xã 
phân công cán bộ, công chức thương xuyên trực một cửa, tiếp nhận hồ sơ TTHC của 
công dân và xử lý theo quy định; các TTHC đều được công chức chuyên môn tham 
mưu giải quyết kịp thời trước thời hạn tạo được sự hài lòng của người dân trong thực 
hiện thủ tục hành chính. 

- Công tác cải cách hành chính, kiểm soát thủ tục hành chính thường xuyên được 
quan tâm, tổ chức rà soát các thủ tục hành chính theo kế hoạch, tạo điều kiện thuận lợi 
cho người dân, doanh nghiệp giao dịch; chủ động xây dựng và triển khai kế hoạch 
CCHC, kế hoạch tuyên truyền CCHC, kế hoạch rà soát các văn bản quy phạm pháp luật 
và kế hoạch kiểm soát các thủ tục hành chính năm 2021.  

- Công tác tổ chức bộ máy, quản lý cán bộ, xây dựng chính quyền được quan tâm 
thực hiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác. 

- Tổ chức và thực hiện thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại 
biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 với tổng số 15 đại biểu đã trúng cử HĐND 
xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

3.2. Công tác Tư pháp: Công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật 
được quan tâm thực hiện, phối hợp tuyên truyền Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và 
HĐND được 10/10 thôn với 536 người nghe. Hoạt động chứng thực, quản lý hộ tịch 
thực hiện đúng pháp luật, kết quả chứng thực chữ ký 03 trường hợp; chứng thực bản 
sao từ bản chính 204 việc; khai sinh 37 trường hợp; khai tử 07 trường hợp; kết hôn 06 
cặp vợ chồng; cấp giấy xác nhận tình trạng hôn nhận được 05 giấy; chứng thực hợp 
đồng 08 bản; cải chính hộ tịch 01 trường hợp. Thu phí chứng thực được 2.222.000đ. 

3.3. Công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư: Trong 6 tháng đầu năm tiếp nhận 05 
đơn đề nghị giải quyết của công dân, trong đó có 04 đơn đề nghị giải quyết tranh chấp đất 
đai hiện đang xem xét giải quyết và 01 đơn vụ việc hiện đã giải quyết xong. 

3.4. Công tác quốc phòng, an ninh: 

- Công tác quốc phòng: Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; xây dựng 
kế hoạch và tổ chức tuần tra bảo vệ tết; tổ chức giao lệnh và gặp mặt tiễn các tân binh lên 
đường nhập ngũ năm 2021 quân số 16/16 đ/c đạt 100% chỉ tiêu. Thực hiện tốt công tác 
phối hợp theo Nghị định 03/2019/NĐ-CP, Nghị định số 02/2020/NĐ-CP ngày 30/6/2020 
của Chính phủ về hoạt động phối hợp của Dân quân tự vệ. Xây dựng kế hoạch, giáo án và 
các điều kiện cần thiết chuẩn bị cho huấn luyện dân quân năm 2021. 

 - Công tác An ninh, trật tự: An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn 
xã được giữ vững và ổn định; thực hiện tốt công tác thăm nắm tình hình an ninh chính 
trị, an ninh nông thôn, các vấn đề dân tộc, tôn giáo; không có truyền đạo trái pháp luật 
xảy ra trên địa bàn; nội bộ đoàn kết tốt. Tuy nhiên trong 6 tháng đầu năm còn xảy ra 05 
vụ việc (01 vụ đánh bạc, 01 vụ xâm hại śc khỏe các hhành vHên hrong gH  đình, 03 vụ 
phát phá rừng trái phép) với 09 đối tượng, hiện nay đã giải quyết xong 03 vụ, đang xác 
minh giải quyết 01 vụ, chuyển Công an huyện 01 vụ. Tổ chức phát động phong trào 
“Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tổ chức tuyên truyền về Luật ATGT đường bộ, 
Luật cư trú, Luật Phòng cháy, chữa cháy các văn bản về thu hồi vũ khí, vật liệu nổ, 
công cụ săn bắt động vật, các văn bản quy định về tổ chức pháp luân công,... được 
10/10 thôn với 735 lượt người nghe. 
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II. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Kết quả đạt được: 

Trong 6 tháng đầu năm UBND xã đã cụ thể hóa các Nghị quyết của Đảng, 
HĐND, xây dựng đầy đủ các chương trình kế hoạch và tổ chức triển khai thực hiện các 
nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh ở địa phương; đồng 
thời phối hợp có hiệu quả với UBMTTQ và các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân 
dân thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị của địa phương; do đó các mục tiêu chính về phát 
triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trên địa bàn cơ bản hoàn thành, một số cây 
trồng diện tích giao đạt và vượt chỉ tiêu; triển khai có hiệu quả công tác phòng chống 
dịch bệnh trên người và dịch bệnh cho đàn gia súc, gia cầm. Công tác văn hóa - xã 
hội, giáo dục - đào tạo, y tế - dân số được quan tâm thực hiện có hiệu quả; thực hiện 
hoàn thành các chỉ tiêu năm học 2020 - 2021. Việc tuyên truyền các chủ trương 
đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển 
kinh tế - xã hội ở địa phương được kịp thời; công tác giảm nghèo, bảo trợ xã hội được 
quan tâm; giải quyết các chế độ chính sách cho các đối tượng và giải quyết các đơn 
thư của công dân theo quy định của pháp luật. Tình hình an ninh chính trị luôn được 
giữ vững - trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; thực hiện tốt công tác quốc phòng, 
quân sự địa phương, thực hiện tốt công tác tuyển quân đạt 100% kế hoạch giao. Duy 
trì tốt phong trào văn hóa - văn nghệ, thể thao tại cơ sở, tham gia đầy đủ các hoạt 
động văn hóa - văn nghệ, thể thao, các giải do cấp trên tổ chức. 

 2. Hạn chế:  

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn một số chỉ tiêu cây trồng không đạt kế 
hoạch giao, tỷ lệ tiêm phòng cho trâu, bò đạt thấp; vẫn còn tình trạng sinh con thứ ba; 
còn xảy ra các vụ việc gây mất an ninh, xâm hại sức khỏe thành viên trong gia đình, 
phát phá rừng trái pháp luật. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của một số thôn 
chưa thật sự quyết liệt; một số ít cán bộ, đảng viên chưa thực sự gương mẫu, tinh thần 
trách nhiệm trong thực thi công việc có lúc chưa cao.  

 3. Nguyên nhân: Việc kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ của chính quyền 
và ngành chuyên môn chưa được thường xuyên, đôi khi thiếu sự quyết liệt. Sự phối 
hợp công tác giữa chính quyền, đoàn thể có lúc chưa nhịp nhàng công tác tuyên truyền 
có mặt còn hạn chế, chưa có nhiều mô hình và cách làm sáng tạo mới trong phát triển 
kinh tế. Do phương pháp làm việc của một số ít cán bộ, đảng viên thiếu khoa học. Một 
bộ phận nhân dân còn có tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của nhà nước, chưa 
phát huy nội lực để vươn lên thoát nghèo làm giàu chính đáng. Địa bàn dân cư rộng, 
sinh sống không tập trung, giao thông đi lại còn gặp nhiều khó khăn.  

 III. PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ 6 THÁNG CUỐI NĂM 2021 

 1. Về phát triển kinh tế 

 - Tập trung chỉ đạo sản xuất vụ mùa đảm bảo khung thời vụ, đảm bảo cấy hết 
diện tích; phấn đấu đạt chỉ tiêu sản lượng lương thực năm 2021; xây dựng phương án 
gieo trồng cây vụ đông và kế hoạch năm 2022. 

 - Tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh trên cây trồng, 
vật nuôi; triển khai có hiệu quả công tác tiêm phòng định kỳ đợt II năm 2021.  

 - Tập trung chỉ đạo chăm sóc rừng trồng năm 2021 và chăm sóc rừng trồng của 
các năm trước. 
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 - Thực hiện tốt công tác phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn, tổ chức trực 

24/24 giờ trong những ngày có mưa, bão; xử lý kịp thời các tình huống có thể xảy ra trên 

địa bàn. Chỉ đạo các thôn tăng cường kiểm tra, thống kê thiệt hại sau các đợt mưa lũ; xây 

dựng kế hoạch sửa chữa kịp thời đảm bảo đời sống và sản xuất cho nhân dân. 

 - Tăng cường công tác quản lý đất đai, bảo vệ tài nguyên rừng, tài nguyên khoáng 

sản theo quy định, làm tốt công tác phòng cháy, chữa cháy rừng trong mùa khô. 

- Phối hợp với BQL dự án ĐT&XD của huyện, tỉnh thực hiện tốt công tác thống 

kê đền bù giải phóng mặt bằng công trình đường thành phố Bắc Kạn - Hồ Ba Bể đoạn 

qua địa phận xã Đôn Phong. 

 - Triển khai có hiệu quả việc duy tu sửa chữa các tuyến đường theo định kỳ. 

 - Triển khai có hiệu quả Dự án phát triển cơ sở hạ tầng và Dự án hỗ trợ phát triển 

sản xuất, Chương trình chính sách dân tộc và miền núi. 

 - Quản lý tốt các nguồn thu phát sinh, phấn đấu thu ngân sách năm 2021 đạt 

chỉ tiêu giao. Thực hiện tiết kiệm chi thường xuyên, chi đúng theo quy định của Luật 

ngân sách Nhà nước. 

 - Tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện có hiệu quả Chương trình 

mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, theo các tiêu chí đã đăng ký thực hiện.  

 - Tập trung chỉ đạo công chức chuyên môn thực hiện tốt các kế hoạch đã được xây 

dựng từ đầu năm đồng thời rà soát điều chỉnh (nếu có) cho phù hợp với điều kiện thực tiễn 

ở địa phương. 

 2. Văn hóa - xã hội 

 - Chỉ đạo các tổ chức an toàn, có hiệu quả các hoạt động hè cho trẻ em năm 

2021; chỉ đạo các trường chủ động cơ sở vật chất, điều kiện cần thiết cho khai giảng 

năm học 2021 - 2022. 

 - Tiếp tục đẩy mạnh các chương trình mục tiêu quốc gia y tế, quan tâm thực  

hiện tốt công tác khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân; thường xuyên kiểm tra, 

giám sát chặt chẽ tình hình dịch bệnh; thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịchcovit-19 theo quy định; thực hiện tốt  công tác vệ sinh an toàn thực phẩm.  

 - Tăng cường truyền thông, vận động người dân thực hiện tốt công tác Dân số - KHHGĐ. 

 - Tăng cường công tác quản lý, khai thác có hiệu quả các hoạt động văn hóa - 

thông tin, tuyên truyền trên địa bàn, đồng thời làm tốt công tác tuyên truyền cổ động 

kỷ niệm các ngày lễ lớn của đất nước. 

 - Tập trung tuyên truyền các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp 

luật của Nhà nước và các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội diễn ra trên địa bàn. Tổ 

chức kiểm tra đánh giá kết quả thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng 

đời sống văn hóa”; đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục đạo đức, lối sống, giáo 

dục pháp luật. 

 - Quan tâm thực hiện tốt các chế độ chính sách đối với người có công, gia đình 

chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, công tác giảm nghèo, bảo vệ chăm sóc trẻ em và 

phòng chống các tệ nạn xã hội. Tổ chức thiết thực, có hiệu quả các hoạt động đền ơn 

đáp nghĩa nhân ngày Thương binh liệt sỹ 27/7/2021. 
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 3. Công tác Nội chính 

 - Ban hành quy chế hoạt động của UBND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026. 

 - Chủ động phân công cán bộ, công chức khối UBND theo quy định tại Thông 

tư số 13/2019 của Bộ Nội vụ phù hợp với chức năng, thực tế công tác của từng vị trí 

cán bộ, công chức chuyên môn. 

 - Tăng cường trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật của đội ngũ cán bộ, công chức. 

Thực hiện tốt công tác nắm tình hình an ninh nội bộ, làm tốt công tác QLNN về thanh 

niên tôn giáo và các tổ chức Hội,... 

 - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; ứng dụng tốt công nghệ thông tin các 

phần mềm “Một cửa”, “Một cửa điện tử liên thông”; thực hiện có hiệu quả Quy chế sử 

dụng phần mền quản lý văn bản và hồ sơ công việc; quản lý tốt hồ sơ CBCC xã; từng 

bước xây dựng chính quyền điện tử. 

 - Kịp thời giải quyết các đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân; thực hiện tốt 

các quy định của pháp luật về phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

 - Duy trì nghiêm chế độ trực sẵn sàng chiến đấu. Thực hiện tốt công tác quốc 

phòng, quân sự địa phương; xây dựng kế hoạch tuyển quân năm 2022. 

 - Đảm bảo giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, chủ 

động phòng chống các loại tội phạm và tệ nạm xã hội; tăng cường quản lý nhà nước 

về an ninh trật tự, quản lý hộ khẩu.  

 - Tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức phòng 

ngừa các loại tội phạm, tệ nạn xã hội trong nhân dân; làm tốt việc tuyên truyền về pháp 

luật trong quản lý và bảo vệ rừng; tăng cường công tác tuần tra, kiểm tra việc khai thác, 

vận chuyển, buôn bán, tàng trữ lâm sản, tài nguyên trái phép và đảm bảo an toàn giao 

thông trên địa bàn. 

 - Xây dựng kế hoạch tổ chức nhận xét đánh giá cán bộ, công chức cuối năm, bình 

xét thi đua khen thưởng, tổng họp các báo cáo và phối hợp với UBMTTQ, TT HĐND xã 

tổ chức kỳ họp thứ ba HĐND xã khóa XX, nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

 4. Các giải pháp chủ yếu: 

 - Tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ tiến bộ vào sản xuất nông - lâm 

nghiệp; thực hiện 100% diện tích ruộng sử dụng giống lúa có năng suất, chất lượng cao. 

 - Tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt phương án phòng chống dịch bệnh cho 

người áp dụng chặt chẽ các biện pháp phòng chống dịch covit-19; thực hiện tốt công 

tác phòng cháy, chữa cháy và phòng chống thiên tai - cứu hộ, cứu nạn. 

 - Chỉ đạo tốt công tác quản lý bảo vệ rừng, kiên quyết xử lý những trường hợp 

vi phạm Luật quản lý bảo vệ rừng. 

 - Thực hiện tốt Quy chế phối hợp giữa lực lượng Công an xã, lực lượng Dân 

quân, Kiểm lâm địa bàn trong bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo vệ 

rừng, phòng chống cháy rừng theo quy định. 

 - Tăng cường công tác quản lý quy hoạch sử dụng đất; tổ chức thực hiện và giải 

quyết tốt các vấn đề GPMB theo quy định của pháp luật và cơ chế chính sách hiện hành. 

 - Tiếp nhận các nguồn vốn để đầu tư xây dựng các công trình phục vụ phát 

triển kinh tế - xã hội. 
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 - Thực hiện tốt công tác thu ngân sách trên địa bàn, khai thác tạo lập nguồn 

thu, phấn đấu thực hiện hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách Nhà nước giao. 

 - Tiếp tục thực hiện tốt công tác xã hội hóa giáo dục, y tế; thực hiện tốt việc 

khám, chữa bệnh ban đầu cho nhân dân, thực hiện có hiệu quả các chương trình Quốc 

gia về Y tế; đẩy mạnh công tác truyền thông giáo dục sức khỏe về phòng, chống dịch 

bệnh, thực hiện an toàn vệ sinh thực phẩm và vệ sinh môi trường; tiếp tục thực hiện 

nghiêm các quy định của chính phủ về phòng chống dịch Covid-19. 

 - Đẩy mạnh thực hiện các chương trình dự án và các chính sách hỗ trợ phát 

triển sản xuất; phát huy mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo 

một cách bền vững. 

 - Thực hiện tốt công tác hòa giải tại các thôn; tăng cường công tác tuyên truyền 

giáo dục pháp luật cho người dân. 

 - Làm tốt công tác xây dựng chính quyền cơ sở, thực hiện nghiêm túc về thực 

hành tiết kiệm, chống lãng phí và phòng chống tham nhũng tại cơ quan. 

 - Đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; 100% cán bộ, công chức ứng dụng tốt 

công nghệ thông tin, phần mềm quản lý hồ sơ công việc và các phần mềm trong giải 

quyết TTHC. 

 - Tăng cường sự phối hợp giữa Ban chỉ huy quân sự - Ban Công an xã trong 

việc nắm tình hình trên địa bàn. 

 - Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu phát triển 

kinh tế - xã hội của địa phương, đẩy mạnh công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo. 

 - Tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua, hoàn thành tốt nhiệm vụ phát 

triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2021. 

 Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã 

hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng đầu năm và phương hướng, nhiệm vụ phát triển kinh tế 

- xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2021 của UBND xã Đôn Phong./. 

 
Nơi nhận: 
Bản đHmn hử: 

- TT Đảng ủy, TT HĐND xã; 

- Chủ tich, Phó Chủ tịch UBND xã; 

- TT UBMTTQ, các ban, ngành đoàn thể xã; 

- Các Ban HĐND xã; 

- Cán bộ, công chức xã. 

Bản gHấy: 

- Các Ban HĐND xã; 

- Các vị đại biểu HĐND xã; 

- Các đại biểu dự Kỳ họp thứ ba; 

- Lưu: VP UBND xã. 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TỊCH 

 

 

     

 

 

 

Triệu Phúc Tỵ 
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BIỂU TỔNG HỢP 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2021 

(Kèm theo Báo cáo số:          /BC-UBND, ngày        /7/2021 củ  UB x ̃  Đôn Phong) 

 

Stt Chỉ tiêu 
Đơn vị 

tính 

Nghị 

quyết 

năm 2021 

Thực 

hiện 6 

tháng  

năm 

2021 

Tỷ lệ 

(%) 
Ghi chú 

I. LĨNH VỰC KINH TẾ 

1 Cây lúa Ha 58 58,7 101 Vượt 

 
- Năng suất bình quân  Tạ/ha 60 60 100 Đạt 

- Sản lượng  Tấn 348 348 100 Đạt 

2 Cây ngô  Ha 60 56,57 94,28 Không đạt 

 
- Năng suất bình quân  Tạ/ha 47,8 47,8 100 Đạt 

- Sản lượng  Tấn 286,8 270,4 94,2 Không đạt 

3 Cây khoai môn Ha 01 0 0 Không đạt 

4 Cây dong riềng Ha 10 9,2 92 Không đạt 

5 Cây gừng Ha 5 4,93 98,6 Không đạt 

6 Cây nghệ Ha 7,5 7,3 97,3 Không đạt 

7 Cây đậu đỗ Ha 01 0,15 15 Không đạt 

8 Cây khoai lang Ha 01 0,85 85 Không đạt 

9 Cây lạc Ha 01 1,2 120 Vượt 

10 Cây đỗ tương Ha 01 1,0 100 Đạt 

11 Cây rau các loại Ha 5 6,76 135 Vượt 

12 Cây ăn quả       

 

Cây cam  (trồng mới) Ha 10 19,04 190 Vượt 

Cây mơ (trồng mới) Ha 5,5 6,076 110 Vượt 

Cây chuối tây (duy trì) Ha 25   Duy trì 

13 
Diện tích đất ruộng, soi bãi đạt 

giá trị 100 triệu đồng/ha 
Ha 10   Đang thực hiện 

14 
Diện tích chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng trên đất lúa năm 2021 
Ha 1,3   Đang thực hiện 

15 
Duy trì diện tích đã chuyển đổi 

năm 2018 - 2020 
Ha 8   Duy trì 

16 Tổng đàn gia súc, gia cầm  Con     

 

- Đàn trâu Con 763 736 96,46 Đang thực hiện 

- Đàn bò Con 57 84 147,3 Vượt 

- Đàn ngựa Con 26 11 42,3 Đang thực hiện 

- Đàn dê Con 180 77 42,7 Đang thực hiện 

- Đàn lợn Con 660 870 131,8 Vượt 

- Đàn gia cầm Con 18.000 13.503 75 Đang thực hiện 

17 Tiêm phòng cho đàn gia súc      

 

-Tiêm LMLM trâu, bò Liều 460 262 56,9 Không đạt 

- Tiêm THT trâu, bò Liều 460 262 56,9 Không đạt 

- Tiêm dại chó Liều 330 235 71,2 Không đạt 

18 Diện tích nuôi trồng thuỷ sản Ha 7,3 7,29 99,8 Không đạt 
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19 Trồng rừng  Ha 32   Đang thực hiện 

 

- Trồng phân tán Ha 5   Đang thực hiện 

- Trồng lại sau khai thác Ha 27   Đang thực hiện 

- Độ che phủ rừng % 87   Đang thực hiện 

20 Thu ngân sách Trđ 105 49  46,6 Đang thực hiện 

21 Xây dựng nông thôn mới  Tiêu chí 01   Đang thực hiện 

II. LĨNH VỰC VĂN HÓA - XÃ HỘI 

1 Giáo dục      

 

- Tỷ lệ học sinh hoàn thành 

chương trình giáo dục tiểu học 

và THCS 

% 100 100 100 Đạt 

- Duy trì phổ cập giáo dục MN cho trẻ 

5 tuổi và phổ cập GD tiểu học mức độ 

3, phổ cập GD THCS mức độ 2 

    Duy trì 

2 Y tế - Dân số      

 

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy 

dinh dưỡng  
%  11 13,5  Đang thực hiện 

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng thể 

thấp còi dưới  
% 26 25,4  Đang thực hiện 

- Trẻ em dưới 1 tuổi được tiêm đủ 

8 loại vác xin 
% 95 41,6  Đang thực hiện 

- Các cơ sở kinh doanh được tiến 

hành kiểm tra 
% 100 1  Đang thực hiện 

- Số hộ sử dụng nguồn nước hợp 

vệ sinh 
% 95 97,9  Vượt 

- Số hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh % 80 78,4  Đang thực hiện 

- Tỷ lệ tăng dân số  % 0,9   Đang thực hiện 

3 VH-XH      

 
Tỷ lệ người dân tham gia bảo 

hiểm y tế  
% 100   Đạt 

4 Giảm tỷ lệ hộ nghèo 
Đạt chỉ 

tiêu giao 
   Đang thực hiện 

5 

Người cao tuổi có hoàn cảnh đặc 

biệt khó khăn được thăm hỏi theo 

quy định 

% 100   Đang thực hiện 

6 VH-TT      

 

- Số thôn đạt thôn văn hóa % 90   Đang thực hiện 

- Số hộ đạt gia đình văn hóa % 85   Đang thực hiện 

- Số cơ quan, đơn vị đạt  % 100   Đang thực hiện 

7 Khuyến học      

 

- Xây dựng Cộng đồng học tập % 100   Đang thực hiện 

- Xây dựng Đơn vị học tập % 100   Đang thực hiện 

- Xây dựng Gia đình học tập % 85   Đang thực hiện 

III. LĨNH VỰC QUỐC PHÒNG - AN NINH 

1 Hoàn thành chỉ tiêu tuyển quân % 100 100 100 Đạt 

2 Huấn luyện lực lượng dân quân   Đạt khá trở lên   Chưa thực hiện 

3 

Giữ vững an ninh chính trị, trật 

tự an toàn xã hội trên địa bàn xã, 

giải quyết dứt điểm các vụ việc 

phát sinh không để thành điểm 

nóng trên địa bàn 

    Đạt 
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