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Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019
và biện pháp thực hiện chương trình năm 2020

Kính gửi: Hội đồng nhân dân xã Phước Đồng.
I. Kết quả thực hiện Kinh tế - Xã hội - ANQP năm 2019
1. Nông nghiệp - Lâm nghiệp
- Nông ngiệp: Tổng diện tích gieo sạ lúa trong năm là 20 ha, năng suất bình
quân 60 tạ/ha; rau màu các loại là 15 ha. Tổng số lượng đàn gia súc, gia cầm trên địa
bàn là 42.641 ngàn con, trong đó gia cầm 35.671 con, gia súc 6.970 con chủ yếu là
heo, trâu bò và dê. Trong 4 tháng gần đây, trên địa bàn xã đã bùng phát dịch bệnh tả
lợn châu phi, địa phương đã phối hợp với cơ quan chuyên môn thành phố kiểm tra lấy
mẫu xét nghiệm, tổ chức tiêu hủy 100 lượt/56 hộ với tổng sản lượng 73.932 kg heo
dịch bệnh, đồng thời tăng cường tuyên truyền trên các phương tiện thông tin về
phòng chống dịch bệnh tả lợn châu phi, triển khai phun thuốc tiêu độc khử trùng gia
súc gia cầm đợt 2. Tổ chức triển khai cho các thôn phát tờ khai cho bà con về kê khai
cây trồng, vật nuôi năm 2019, thành lập 02 Tổ kiểm tra, xác minh về kê khai cây
trồng, vật nuôi, đến nay đã có 13/14 thôn nộp bảng kê khai của người dân.
- Lâm nghiệp: Kiện toàn Ban Chỉ đạo chương trình mục tiêu phát triển lâm
nghiệp bền vững giai đoạn 2016-2020 về các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và
phòng cháy chữa cháy rừng. Thống kê và lập danh sách 65 hộ gia đình có đất trồng
rừng, tổ chức hướng dẫn và làm cam kết PCCC rừng.
- Ngư nghiệp: Từ đầu năm đến nay sản lượng đánh bắt hải sản được 9.660 tấn,
diện tích nuôi trồng thủy sản 16 ha, trong đó nuôi tôm chân trắng 10 ha và nuôi cá
nước ngọt 6 ha.
2. Xây dựng cơ bản - Quản lý đô thị - Địa chính
- Xây dựng cơ bản: đã giao thầu và tổ chức thực hiện 15 công trình gồm:
+ Điện chiếu sáng công cộng năm 2019;
+ Sửa chữa điện chiếu sáng công cộng xã Phước Đồng;
+ Nâng cấp cụm hẻm thôn Phước Lộc (đường đi nhà ông Trung, nhà ông Hiếu);
+ Nâng cấp cụm hẻm thôn Phước Tân (đường đi nhà ông Tín);
+ Nâng cấp cụm hẻm thôn Phước Trung (đường đi nhà ông Huấn, ông Khang);
+ Nâng cấp hẻm nhà ông Cầu - thôn Phước Hạ;
+ Đường Tỉnh lộ 3 đi nhà ông Trung - thôn Phước Sơn;
+ Đường Tỉnh lộ 3 đi nhà ông Khương - thôn Phước Sơn;
+ Nhà văn hóa thôn Phước Sơn;
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+ Nhà văn hóa thôn Phước Hạ;
+ Sửa chữa, nạo vét mương thoát lũ khu vực sau Ô 12 thôn Phú Thọ - Thành
Phát;
+ Sửa chữa, nạo vét khẩn cấp, cấp bách sạt lở khu vực, nâng cấp Cầu Tràn thôn
Phước Tân;
+ Nâng cấp Cầu Tràn thôn Phước Hạ;
+ Nâng cấp mở rộng đường Đỗ Xuân Hợp.
Các công trình trên đều hoàn thiện và đưa vào sử dụng, tổng nguồn vốn đầu tư là
18 tỷ 468 triệu đồng. Các công trình trong kế hoạch năm 2020 UBND xã đã phối hợp
các đơn vị liên quan hoàn thiện và đã trình cho phòng QLĐT tham mưu UBND thành
phố phê duyệt theo quy định.
- QLĐT: Lập biên bản vi phạm 129 trường hợp xây dựng không phép, trình xử
phạt 55 triệu đồng không phép và 15 triệu đồng sai phép; các trường hợp có quyết
định xử lý đều lập kế hoạch trình UBND thành phố: 19 kế hoạch cưỡng chế với 129
trường hợp, hiện nay đang chờ kế hoạch bảo vệ thi công của công an để thực hiện
cưỡng chế; trong năm cưỡng chế 03 trường hợp (thôn Thành Đạt, Phước Thượng,
Phước Tân).
Ban hành 12 kế hoạch trật tự an toàn giao thông, đô thị và tổ chức thực hiện, kết
quả: xử phạt 05 trường hợp, 750 ngàn đồng, tạm giữ 10 tủ bán hàng rong, 5 dù, 9 cân,
5 biển hiệu.
- Tài nguyên - Môi trường: Xử phạt 32 trường hợp, với số tiền 110 triệu đồng;
đề nghị thu hồi đất đối 04 thửa đất với diện tích 34.702,2 m2.
+ Thẩm tra, xác minh: 637 hồ sơ cấp giấy chứng nhận QSD Đất, đăng ký biến
động, xác nhận sản xuất nông nghiệp. Phối hợp với Phòng TNMT cấm mốc ranh giới
các thửa đất để có quyết định thu hồi đất của UBND thành phố tại các thôn Phước
Tân, Phước Hạ và Phước Lợi. Ban hành 20 quyết định vi phạm hành chính, rà soát
xác minh lại 03 trường hợp có nguy cơ sạt lở (giai đoạn 2).
+ Phối hợp xử lý về môi trường, phạt 04 trường hợp với số tiền 100 triệu đồng.
+ Tiếp nhận từ Ban dịch vụ công ích 04 thùng đựng rác và 08 xe đẩy thu gom
rác.
* Họp xét nguồn gốc sử dụng đất các dự án:
+ 40 trường hợp dự án Khu nhà ở Phước Đồng;
+ 11 trường hợp của dự án Phòng cháy chữa cháy;
+ 03 trường hợp dự án Thao trường huấn luyện quân sự;
+ Kiểm kê 19/26 trường hợp dự án Phân viện trường Đại học Tôn Đức Thắng;
+ Xác định ranh giới thửa đất của dự án tỉnh lộ 3 đã có quyết định thu hồi đất;
+ Tổ chức rà soát hồ sơ và giải quyết các tồn đọng thuộc các dự án trên địa bàn
xã.
3. Tài chính - Ngân sách:
Thu - Chi ngân sách năm 2019 như sau:
Đơn vị tính:đồng
NỘI DUNG
A. TỔNG THU NGÂN SÁCH

Kế hoạch
giao năm 2019
10.399.000.000

Lũy kế từ đầu
năm đến nay
18.274.050.000

Đạt
tỷ lệ %
so KH
175,7
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* Các khoản thu theo kế hoạch giao
I. Các khoản thu 100%
1. Thu phí và lệ phí
2. Thu đóng góp tự nguyện
3. Thu khác
4. Các khoản phân chia theo tỷ lệ %
Thuế sử dụng đất phi NN
Thuế TNDN - GTGT - VAT
Thuế môn bài
Lệ phí trước bạ nhà đất
Thuế khác ngoài quốc doanh
II. Thu bổ sung từ ngân sách cấp trên
III. Thu kết dư (cân đối chi TX)
IV. Thu chuyển nguồn (CCTL)
B. TỔNG CHI NGÂN SÁCH
1. Chi đầu tư XDCB
2. Chi thường xuyên
3. Chi dự phòng

6.316.000.000
630.000.000
210.000.000
0
420.000.000
5.686.000.000
800.000.000
1.567.000.000
177.000.000
3.142.000.000
0
3.521.000.000
337.000.000
225.000.000
10.399.000.000
1.930.000.000
8.289.000.000
180.000.000

4.380.100.000
940.800.000
247.400.000
263.400.000
340.000.000
3.439.300.000
550.000.000
1.828.000.000
201.800.000
739.500.000
111.500.000
13.893.950.000
0
0
10.399.000.000
1.930.000.000
8.289.000.000
180.000.000

69,3
149,3
117,8
0
80,9
60,4
68,7
116,6
114
23,5
0
394,6
0
0
100
100
100
100

4. Văn hoá - Giáo dục - Truyền thanh - Y tế
- Văn hoá: Đã tổ chức tuyên truyền ý nghĩa Ngày Tết cổ truyền dân tộc, 89
năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, Luật Nghĩa vụ quân sự, danh sách
thanh niên trúng tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2019; tuyên truyền trực quan “Mừng
Đảng - Mừng Xuân”, an toàn thực phẩm, tham gia các giải thể dục thể thao do thành
phố tổ chức, Quy chế “Thực hiện nếp sống văn minh đô thị”. Tham dự và dâng
hương nhân ngày giỗ của Chủ tịch Hồ Chí Minh, bài trừ mê tín dị đoan…Tổ chức ra
quân tẩy xóa các điểm quảng cáo rao vặt trên các trục đường chính, kiểm tra tình hình
treo cờ Tổ quốc trên toàn địa bàn (kết quả đạt 92% tỷ lệ hộ dân treo cờ Tổ quốc).
- Truyền thanh: Tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ của đất nước, tuyên truyền
Luật nghĩa vụ quân sự phục vụ công tác tuyển quân năm 2019, tuyên truyền phòng,
chống dịch bệnh gia súc gia cầm, bệnh chân tay miệng, sốt xuất huyết, an toàn giao
thông, Quy chế nếp sống văn minh đô thị, Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019,
phòng chống lụt bão, bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2024. Tiếp tục tuyên truyền
kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và cải cách hành chính của địa
phương. Lắp mới 04 cụm loa cho thôn Phước Thủy và Phước Tân, giá trị mỗi cụm
4,8 triệu đồng, đồng thời sửa chữa 10 cụm loa trên toàn xã.
- Y tế: đã xảy ra 396 ca bệnh sốt xuất huyết, 22 trường hợp tay chân miệng, tổ
chức khám bệnh được 33.400 lần cho người dân, tiêm đầy đủ 696 mũi, tiêm VAT
273 trường hợp. Tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho người khuyết tật được 36
trường hợp. Tổ chức kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm tại 20 nhóm trẻ tư thục. Tiếp
tục thực hiện khám bệnh và chăm sóc sửc khỏe cho người dân theo kế hoạch của
thành phố.
5. Thương binh - Xã hội: Được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp, các cơ quan,
đơn vị, tổ chức trong và ngoài địa phương ủng hộ quà Tết cho hộ nghèo, hộ cận
nghèo, hộ có hoàn cảnh kinh tế khó khăn, gia đình chính sách … UBND xã đã tiếp
nhận và kịp thời cấp phát tiền, quà tết đến tận các đối tượng. Tổng số tiền, quà đã
phát 6.304 xuất, trị giá: 2.882.110.000 đồng và 19.275 kg gạo. Từ đầu năm đến nay
đã phát 308 thẻ BHYT cho trẻ em, 51 thẻ BHTY cho người cao tuổi, hoàn thiện hồ sơ
người cao tuổi 26 hồ sơ trình Phòng LĐTB&XH giải quyết, làm hồ sơ theo Nghị định
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62 cho 06 trường hợp để hưởng BHYT, họp xét mức độ khuyết tật 34 trường hợp, chi
trả tiền mai táng phí cho 03 trường hợp. Phối hợp với Trung tâm dạy nghề tổ chức
học nấu ăn cho các chị em có nhu cầu, đồng thời tổ chức Hội thi nấu ăn nhân kỷ niệm
ngày Quốc Tế Gia đình hạnh phúc 20/3, tổ chức kỷ niệm ngày 27/7 và phát quà cho
các đối tượng với tổng số tiền là 19.800.000 đồng. Hiện nay, trên địa bàn toàn xã có
87 hộ nghèo và 622 hộ cận nghèo địa phương đã phát giấy chứng nhận và BHYT đầy
đủ.
6. Nội chính
- Nội vụ - Dân tộc - Tôn giáo - Thi đua khen thưởng:
+ Nội vụ: Phối hợp với Mặt trận và các Đoàn thể xã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ
mới; Rà soát và thống kê chất lượng CBCC và người hoạt động không chuyên trách
định kỳ đầu năm để lập kế hoạch đăng ký, tham gia đào tạo các lớp bồi dưỡng nghiệp
vụ chuyên môn cho cán bộ, công chức do thành phố tổ chức; hợp đồng người làm
công tác PCCC rừng 6 tháng mùa khô. Tham mưu UBND thành phố ra thông báo cho
thôi công tác đối với cán bộ đến tuổi nghỉ hưu, thực hiện quyết định số 5549/QĐUBND ngày 10/7/2019 của Chủ tịch UBND thành phố Nha Trang về việc đồng ý bà
Trần Thị Thanh Hằng - PCT. UBND xã thôi tham gia Đề án trí thức trẻ, tổ chức họp
kiểm điểm đối với trưởng thôn Phước Lộc. Chuẩn bị các loại hồ sơ để phục vụ công
tác kiểm tra công vụ định kỳ của Đoàn kiểm tra công vụ thành phố. Tham gia ký kết
giao ước thi đua khối nông nghiệp. Hoàn thành tốt nhiệm vụ thực hiện Tổng điều tra
dân số và nhà ở năm 2019 trên địa bàn xã Phước Đồng. Phối hợp Công an thành phố
Nha Trang tổ chức diễn tập PCCC tại thôn Phước Thủy; Phối hợp với Hội Chữ thập
đỏ thành phố tập huấn công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn và sơ cấp
cứu; Phổ biến, trao đổi thông tin cho CBCC và 14 thôn về chuẩn bị thực hiện Nghị
định 34, công an chính quy phụ trách công tác địa phương tại các buổi giao ban thôn
định kỳ. Hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác diễn tập phòng thủ do Ban Chỉ huy Quân
sự thành phố trực tiếp chỉ đạo. Tổ chức tốt công tác bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ
2019-2024 đúng theo kế hoạch và đạt kết quả. Tiếp nhận công an chính quy về đảm
nhiệm công tác tại địa phương theo chỉ đạo của cấp trên. Cho thôi việc, giải quyết chế
theo quy định và kiện toàn người hoạt động không chuyên trách theo Nghị quyết số
08/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh Khánh Hòa.
+ Tôn giáo: Kiểm tra, hướng dẫn và cấp giấy chứng nhận hoạt động Tin Lành
Việt Nam tại thôn Phước Hạ; Phối hợp kiểm tra và theo dõi các cơ sở Tôn giáo trên
địa bàn xã tổ chức Lễ Vu Lan, tiếp tục theo dõi các hoạt động của Pháp Luân công.
Tham gia tập huấn công tác tôn giáo năm 2019 do thành phố tổ chức.
+ TĐKT: Phối hợp với Công đoàn cơ sở xã Phước Đồng tổ chức Hội nghị
CBCC đầu năm và ban hành quy chế tiết kiệm chi theo quy định, tham gia ký kết thi
đua khối nông nghiệp năm 2019, Đề nghị Chủ tịch thành phố Nha Trang khen thưởng
01 tập thể và 01 cá nhân tiêu biểu trong phong trào tổng kết 10 năm thực hiện chương
trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020.
7. Tư pháp - Hộ tịch: Tổ chức tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, xây
dựng các văn bản theo pháp lý hiện hành để thực hiện đúng theo quy định; kiện toàn
các Tổ hòa giải viên cơ sở, xây dựng quy chế tiếp công dân và tổ chức tiếp công dân
định kỳ.
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Về công tác hộ tịch, đã giải quyết cấp giấy khai sinh liên thông 3 thủ tục cho trẻ
em được 277 trường hợp, đăng ký kết hôn 153 trường hợp, cấp Giấy xác nhận tình trạng
hôn nhân 331 trường hợp, đăng ký lại khai sinh 133 trường hợp, nhận con nuôi 1 trường
hợp, đăng ký khai tử 54 trường hợp, cấp bản sao trích lục hộ tịch 84 trường hợp; chứng
thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của VN
cấp 11.843 trường hợp, chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là bất
động sản, quyền sử dụng đất và nhà ở 6 trường hợp, chứng thực chữ ký trong các giấy
tờ, văn bản 127 trường hợp.
8. Thanh tra: Từ đầu năm đến nay, địa phương đã tiếp nhận 202 đơn thư các
loại, trong đó có 83 đơn kiến nghị, 58 đơn tranh chấp đất đai, 02 đơn tố cáo, còn lại là
đơn trình bày. Kết quả, địa phương đã giải quyết 43 đơn tranh chấp đất đai, số đơn
kiến nghị và đơn trình bày còn tồn đọng nhiều, địa phương sẽ giải quyết trong thời
gian tới. Riêng 02 đơn tố cáo địa phương đã xác minh, có 01 đơn nặc danh và đơn
còn lại không thuộc thẩm quyền, đã hướng dẫn người dân gửi lên cơ quan chức năng
của thành phố. Tiếp công dân theo định kỳ.
9. ANTT: Xây dựng kế hoạch và tổ chức tuần tra, kiểm soát, kép kín địa bàn
đảm bảo ANTT trước, trong và sau lễ, tết, các sự kiện quan trong trên địa bàn xã.
Kiểm tra tạm trú, tạm vắng tại các nhà trọ, nhà nghỉ và nhà cho thuê, duy trì mô hình
quản lý tại các thôn không có tội phạm ma túy và các tệ nạn xã hội, triển khai thống
kê nhân hộ khẩu từng thôn trên địa bàn xã. Từ đầu năm đến nay, đã xảy ra 06 vụ trộm
cắp, 02 vụ đánh người có hung khí gây thương tích, 01 vụ giết người, 01 vụ hiếp
dâm, 01 vụ dâm ô, 01 vụ đánh bạc, 01 vụ cướp giật, 01 vụ cho vay nặng lãi; 04 đối
tượng hình sự thuộc diện quản lý, phối hợp với Công an thành phố và Công an tỉnh
bắt 02 đối tượng truy nã. Kiểm tra 30 lượt các nhà trọ, nhà nghỉ và các hộ có nhà cho
thuê, phối hợp với Công an thành phố, Công an tỉnh kiểm tra 3 điểm kinh doanh liên
quan đến người nước ngoài tại thôn Phước Tân, Phước Lộc, Phước Hạ. Tiếp tục thực
hiện phát phiếu và thu thập thông tin nhân hộ khẩu từng thôn trên địa bàn xã. Phối
hợp với các lực lượng của xã, thành phố và tỉnh vận động, di dời người đi sơ táng đến
nơi an toàn và bảo vệ an ninh trật tự trong đợt mưa lũ vừa qua. Phân công lực lượng
trực tuần tra đảm bảo ANTT trong thời gian bầu cử trưởng thôn nhiệm kỳ 2019-2024.
Tham gia diễn tập phòng thủ tại xã do Ban Chỉ huy Quân sự thành phố trực tiếp chỉ
đạo, kiểm tra. Tổ chức tổng kết công an cụm 8 xã nông nghiệp.
10. ATGT: Đầu năm đến nay, đã xảy ra 07 trường hợp tai nạn giao thông làm
03 người chết.
11. Quân sự: Xây dựng kế hoạch và tổ chức trực đảm bảo các mục tiêu, tổ chức
đưa Thanh niên lên đường nhập ngủ năm 2019, kết quả đã đưa 26/22 thanh niên nhập
ngũ đạt 118,2%, đồng thời xây dựng kế hoạch kết nạp dân quân cho 14 thôn. Triển
khai thực hiện, rà soát lập danh sách thanh niên tuổi 17 để họp xét chính trị chính
sách. Tổng số thanh niên sau khi khám sơ tuyển đủ điều kiện phát lệnh gọi 28 thanh
niên. Huy động 16 tàu thuyền tham gia diễn tập phòng thủ do thành phố tổ chức.
Tham mưu lãnh đạo tổ chức diễn tập phòng thủ tại xã do Ban Chỉ huy quân sự thành
phố trực tiếp chỉ đạo diễn tập đạt kết quả hoàn thành tốt nhiệm vụ. Tiếp tục rà soát,
nhận hồ sơ các đối tượng tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc, dân công hỏa tuyến
theo qui định của Chính phủ. Tổ chức thăm và phát quà cho chiến sỹ mới tại Gia Lai.
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Phối hợp với BCH Quân sự thành phố tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức QPAN cho
đối tượng 4, cán bộ, công chức và các thôn trên địa bàn xã.
II. Đánh giá chung
Từ đầu năm đến nay, tình hình thực hiện nhiệm vụ tại địa phương cơ bản ổn
định. Tuy nhiên, vẫn còn một số lĩnh vực tồn tại chưa được giải quyết triệt để như:
công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị - xây dựng, ANCT-TTATXH, đồng thời các
dịch bệnh ở người và gia súc diễn biến phức tạp nổi cộm là dịch bệnh sốt xuất huyết,
dịch tả lợn châu phi; tình trạng trộm cắp còn xảy ra nhiều, đã làm ảnh hưởng không ít
đến công tác quản lý, điều hành của địa phương.
Nguyên nhân, do trên địa bàn có nhiều dự án đang triển khai thực hiện phải
thẩm tra xét nguồn gốc đất, tình trạng lấn chiếm đất, xây dựng trái phép, không phép
trên đất chưa chuyển đổi và đất quản lý 5%, đất tập đoàn tại các điểm nóng trên địa
bàn xã, đặc biệt là các thôn Phước Lợi, Phước Lộc và Phước Hạ. Theo Nghị định số
139 của Chính phủ quy định thì thẩm quyền của địa phương bị hạn chế về xử lý các
công trình xây dựng trái phép, trong khí đó người dân có nhu cầu quá lớn về nhà ở,
nguồn gốc đất lại phức tạp thiếu nhiều giấy tờ chứng minh nguồn gốc đất, đất buôn
bán sang tay qua nhiều chủ, dẫn đến khó khăn trong việc xác minh nguồn gốc đất.
III. Phương hướng thực hiện nhiệm vụ KT-XH-QPAN năm 2020 và các
biện pháp thực hiện
1. Kinh tế:
- Thực hiện chương trình mục tiêu xây dựng Nông thôn mới, triển khai thực hiện
có hiệu quả các nguồn vốn đầu tư xây dựng Nông thôn mới theo 19 tiêu chí quy định.
- Phối hợp với ngân hàng chính sách xã hội, lập danh sách các hộ có nhu cầu vay
vốn kinh doanh sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, nâng cao mức sống của người
dân, giảm tỷ lệ hộ nghèo và cận nghèo trong toàn xã.
- Tăng cường công tác phòng chống cháy rừng, tiếp tục thực hiện Quyết định
38/2016/QĐ-CP của Chính phủ về phát triển trồng rừng.
- Tăng cường công tác kiểm tra phòng chống dịch bệnh ở người và gia súc gia
cầm, an toàn vệ sinh thực phẩm.
- Tăng cường công tác phòng chống thiên tai, tìm kiếu cứu nạn cứu hộ.
- Tiếp tục đăng ký cây trồng, vật nuôi của các hộ gia đình trên địa bàn xã.
2. Tài chính - Ngân sách: Tăng cường thu thuế xây dựng, nợ thuế, thuế môn
bài, thuế đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách, đảm
bảo nhiệm vụ chi.
3. Xây dựng cơ bản - Địa chính - Đô thị:
- Triển khai thực hiện và hoàn thành các công trình xây dựng cơ bản theo kế
hoạch của UBND thành phố giao. Quyết toán các công trình đã hoàn thiện đưa vào sử
dụng.
- Tiếp tục đẩy nhanh tiến độ xét hồ sơ đăng ký quyền sử dụng đất cho nhân dân
và xác minh, thẩm tra nguồn gốc đất của các dự án trên địa bàn.
- Tăng cường công tác quản lý đất đai, xử lý nghiêm các hiện tượng lấn chiếm,
xây dựng trái phép và gây ô nhiễm môi trường trên địa bàn. Tổ chức cưỡng chế tháo
dỡ các trường hợp xây dựng trái phép, xây dựng trong vùng qui hoạch, xây dựng trên
đất lâm nghiệp theo kế hoạch được thành phố phê duyệt.
6

4. Văn hoá - Xã hội:
- Tổ chức tốt các hoạt động văn nghệ, TDTT trong dịp kỷ niệm ngày lễ tại địa
phương và tham gia các giải do Thành phố tổ chức.
- Xây dựng tin, bài của địa phương phát thanh hàng tuần, hàng tháng theo
chương trình đài Thành phố và tình hình công tác tuyên truyền tại địa phương.
- Xây dựng chuyên đề về công tác phổ cập để có những giải pháp duy trì và
vận động các đối tượng phổ cập ra học.
- Thực hiện kế hoạch hoá gia đình, chăm sóc sức khoẻ cho trẻ em.
- Làm tốt công tác chăm sóc gia đình chính sách.
- Phối hợp với Trung tâm đào tạo nghề tổ chức dạy nghề cho lao động địa
phượng.
- Triển khai thực hiện có hiệu quả phòng chống thiên tai, giảm thiểu thiệt hại về
vật chất và con người.
5. Nội chính:
- Thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Đảng ủy xã để chuẩn bị chu đáo
cho kỳ Đại hội Đảng năm 2020, nhiệm kỳ 2020-2025.
- Phân công, sắp xếp đội ngũ cán bộ, công chức phù hợp theo qui định nhằm
nâng cao hiệu quả hoạt động của từng cán bộ, công chức. Xử lý cán bộ, công chức
thiếu tinh thần trách nhiệm trong công tác, gây phiền hà, nhũng nhiễu nhân dân trong
việc giải quyết các thủ tục hành chính. Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính theo kế
hoạch. Tiếp tục thực hiện Mô hình Một cửa liên thông theo hướng hiện đại, thực hiện
hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008 theo chỉ đạo của cấp
trên.
- Rà soát các ý kiến, kiến nghị của cử tri để giải quyết và trả lời vào các buổi
tiếp xúc cử tri và phục vụ kỳ họp HĐND xã.
- Tập trung thực hiện công tác CCHC và giải quyết thủ tục hành chính cho cá
nhân, tổ chức theo phương châm dân chủ, nhanh gọn, đúng luật. Đồng thời, thực hiện
đồng bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2008.
- Rà soát, kiểm soát thủ tục hành chính và báo cáo định kỳ, kịp thời phản ánh,
kiến nghị sửa đổi, bổ sung các TTHC đã được cập nhật với UBND thành phố.
- Thực hiện tốt các phần mềm ứng dụng trong CCHC như: Hệ thống quản lý hồ
sơ CBCC, phần mềm một cửa, một cửa liên thông theo hướng hiện đại cấp độ 3 tiến
tới cấp độ 4, phần mềm E-Office, Mail công vụ, chữ ký số điện tử, hệ thống phần
mềm họp trực tuyến khi cần thiết.
- Rà soát tinh giảm biên chế theo quy định mới.
- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến kiến thức pháp luật, quản lý hộ
tịch, giải quyết đơn thư khiếu nại theo qui định của pháp luật, hạn chế việc đơn thư
vượt cấp, xây dựng kế hoạch tiếp công dân theo quy định, củng cố câu lạc bộ hoà
giải viên cơ sở.
6. ANTT: Xây dựng kế hoạch truy quét tội phạm, trực chiến trong các dịp lễ,
duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo ANTT trước, trong và sau Đại hội Đảng
nhiệm kỳ 2020-2025. Xử lý dứt điểm các trường hợp vi phạm pháp luật và tuyên
truyền pháp luật nâng cao ý thức cho người dân, thường xuyên thông báo các hiện
tượng lừa đảo, trộm cắp … cho bà con nhằm đảm bảo tính mạng và tài sản, ổn định
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ANTT trên địa bàn. Thường xuyên nắm bắt kịp thời hoạt động tôn giáo trái phép để
xử lý theo thẩm quyền và đề nghị cấp trên xử lý.
7. Quân sự: Tiếp tục rà soát, lựa chọn và giao chỉ tiêu kết nạp lực lượng dân
quân cho 14 thôn đủ số lượng bảo đảm chất lượng, lập danh sách thanh niên tuổi 17
để tổ chức đăng ký NVQS năm 2020 và tổ chức bảo vệ an toàn tuyệt đối các mục
tiêu.
Trên đây là kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH-ANQP năm 2019 và
phương hướng nhiệm vụ năm 2020 của UBND xã Phước Đồng./.
Nơi nhận:
- Như trên;
- Đảng ủy-UBND-Mặt trận xã;
- Các Đoàn thể xã;
- Lưu: 01 VT-UBND; TH43.
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