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UỶ BAN NHÂN DÂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

XÃ TRIỆU GIANG Độc lập- Tự do- Hạnh phúc 

Số: 19 /BC-UBND Triệu Giang, ngày 12 tháng 03  năm 2020 

 

BÁO CÁO 

Tình hình KT-XH, AN-QP quý I năm 2020 

Một số nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2020 

 

I. Tình hình KT-XH, AN-QP quý I năm 2020 

1. Sản xuất nông nghiệp: 

 - Vụ Đông Xuân 2019-2020 UBND xã đã chỉ đạo các HTX, nhân dân bám 

sát lịch thời vụ, tích cực chủ động trong khâu giống, làm đất nên tình hình gieo 

trồng đảm bảo kế hoạch đề ra.  

- Tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân toàn xã: 354,9 ha; trong đó: Lúa:  

276,4 ha, màu 78,5 ha, đạt 100% kế hoạch. 

- UBND xã tiếp tục chỉ đạo nhân dân chăm sóc, tỉa dặm, bón phân cho cây 

trồng vụ Đông Xuân; tích cực chỉ đạo nhân dân phòng trừ sâu bệnh hại cây 

trồng trước và sau Tết Nguyên đán Canh Tý; đến nay cây trồng phát triển tốt.  

- Chỉ đạo các HTX, thôn tăng cường công tác phòng trừ sâu bệnh vụ Đông 

Xuân 2019-2020 đặc biệt là phòng trừ bệnh đạo ôn. 

2. Chăn nuôi: 

-Tình hình chăn nuôi trên địa bàn ổn định, tiếp tục phòng chống dịch bệnh 

cho gia súc, gia cầm không để dịch bệnh xảy ra trên địa bàn. 

- Đã chi trả kinh phí hỗ trợ cho các hộ chăn nuôi bị thiệt hại do bệnh dịch tả 

lợn Châu phi đợt 1 với số tiền 95.156.000 đồng (21 hộ). 

3. Công tác địa chính, xây dựng, TNMT: 

- Tiếp tục theo dõi thi công các công trình trên địa bàn xã. 

- Thực hiện cấp đổi GCN QSD đất theo dự án đo đạc cấp đổi bản đồ địa 

chính mới cho nhân dân trên địa bàn xã. 

- Hướng d n các cá nhân, hộ gia đình chuyển quyền s  dụng đất, tách th a. 

- Đã tổ chức nghiệm thu đưa vào s  dụng các công trình: Khu vui chơi cho 

người già và trẻ tại Tiền Kiên và Trà Liên Tây; Khán đài Trung tâm TDTT xã. 

4. Công tác khác: 

- Tổ chức Hội nghị tổng kết sản xuất nông nghiệp năm 2019, triển khai kế 

hoạch sản xuất nông nghiệp năm 2020. 

- Phối hợp với HĐND xã tổ chức tốt kỳ họp thứ 11, HĐND xã khóa XI 

nhiệm kỳ 2016-2021. 
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- Tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc phòng – An ninh năm 2019, 

triển khai nhiệm vụ năm 2020. 

- U ND xã chỉ đạo các tổ chức xã hội tổ chức tổng kết công tác năm 2019, 

triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2020. 

- Tổ chức hội nghị cán bộ công chức đầu năm 2020. 

5. Văn hóa xã hội: 

5.1. Văn hóa thông tin, TDTT: 

- Tổ chức treo băng cờ, kh u hiệu chào mừng k  niệm 90 năm ngày thành 

l p Đảng cộng sản Việt Nam 3 2 và đón Tết cổ truyền dân tộc   nơi công cộng, 

các thôn, HTX, Trường, Trạm y tế, trụ s  cơ quan và các hộ gia đình. 

- Chỉ đạo các thôn phối hợp với các chi đoàn, chi hội tổ chức các hoạt động 

giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân. 

- Chỉ đạo các đơn vị tổ chức làm vệ sinh đường làng ngõ xóm sạch đ p. 

- Tham gia giải cờ tướng Xuân Canh Tý năm 2020 tại huyện. 

- Chỉ đạo Làng Trà Liên tổ chức lễ hội đua thuyền truyền thống thành công 

tốt đ p. 

- Tổ chức tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh Corona trên hệ thống 

loa truyền thanh của xã, thôn. 

5.2. Công tác chính sách xã hội: 

- Chi trả các chế độ trợ cấp xã hội đầy đủ, kịp thời và đúng đối tượng.  

- Tổ chức viếng ngh a trang liệt s  xã nhân dịp k  niệm 90 năm ngày thành 

l p Đảng 3 2 và Tết Nguyên đán. 

- Xã tổ chức đi thăm và tặng 91 suất quà cho các đối tượng thương bệnh 

binh, có công cách mạng, bà m  Việt Nam anh h ng, gia đình chính sách, đối 

tượng bị nhiễm chất độc hóa học với tổng số tiền 9.100.000 đ. Hội Nông dân xã 

tặng 02 suất cho con em hội viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn bằng hiện v t 

(nệm, gối) trị giá 6.000.000đ. 

-  Nh n và chuyển 91 suất quà của Chủ tịch nước tặng cho các gia đình 

chính sách, có công cách mạng với số tiền: 18.200.000 đ; Phó Chủ tịch 

U MTTQ Trung ương tặng 03 suất cho gia đình chính sách, số tiền: 

3.000.000đ; Đoàn đại biểu Quốc hội tặng 03 suất, số tiền 1.500.000đ;  ộ Kế 

hoạch đầu tư tặng 02 suất cho gia đình có hoàn cảnh khó khăn, số tiền 

1.000.000đ; Công an Thành Phố Hồ Chí Minh tặng cho các đối tượng Công an 

có hoàn cảnh khó khăn, 2 suất với số tiền 1.000.000đ; Mặt tr n huyện tặng 30 

suất cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, số 

tiền: 9.000.000đ; Hội chữ th p đỏ huyện tặng 11 suất cho các đối tượng bị 

nhiễm chất độc hóa học  Dioxin, số tiền 16.500.000đ; Hội CC  huyện tặng 01 

suất cho hộ nghèo, khó khăn, số tiền 500.000đ; Hội  ảo trợ xã hội tặng 03 suất 

cho đối tượng tàn t t nặng, số tiền 1.500.000đ; Hội từ thiện tặng 15 suất cho hộ 

nghèo, hộ khó khăn, với số tiền 4.500.000đ; Ông   i Phượng tặng 22 suất cho 
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các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn   thôn Trà Liên Tây, với số tiền 

7.000.000đ; Ông Trịnh Đình Song tặng 20 suất quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn 

cảnh khó khăn   thôn Trà Liên Tây, với số tiền 6.000.000đ; Công ty Tân Tạo 

tặng 15 suất cho học sinh nghèo thôn Trà Liên Tây bằng hiện v t, trị giá 

4.000.000đ. 

Tổng cộng: quà của Chủ tịch nước, Tỉnh, huyện, xã và các tổ chức, cá nhân 

tặng 293 suất, số tiền 88.800.000 đồng và hiện v t. 

5.3. Y tế: 

- Tăng cường công tác khám chữa bệnh cho nhân dân. Tổ chức tốt công tác 

kiểm tra vệ sinh an toàn thực ph m, vệ sinh môi trường trước trong và sau Tết, 

trực thường xuyên 24 24 giờ tại Trạm. Trong quý Trạm đã tổ chức khám chữa 

bệnh tiêm phòng đầy đủ. 

- Thành l p  an chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và phân công thành viên  an 

chỉ đạo phòng chống dịch bệnh viêm phổi cấp do chủng mới của virut Corona 

gây ra trên địa bàn xã. 

- Phối hợp VHTT tuyên truyền cách phòng, chống dịch bệnh Corona trên 

hệ thống loa truyền thanh của xã, thôn. 

- Tổ chức k  niệm ngày thầy thuốc Việt Nam 27 2. 

 6. Công an- Quân sự: 

 6.1. Công an 

- Tình hình ANCT trong quý được giữ vững ổn định tạo điều kiện thu n lợi 

để nhân dân vui tết đón xuân và phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. 

- Trong tháng có 02 Việt kiều về thăm thân, Công an xã đã hướng d n làm 

các thủ tục theo đúng quy định. 

 - Tình hình TTATXH: xảy ra 1 vụ trộm cắp tài sản tại Trạm thu phí  OT 

Quảng Trị (tài sản bị mất gồm 01 màn hình điều khiển, 01 hộp đen động cơ, 01 

hộp đen thủy lực trị giá gần 200 triệu đồng). Hiện Đội ĐTHS huyện phối hợp 

với Công an xã điều tra làm rõ. 

- Tình hình ATGT: Xảy ra 2 vụ tại thôn Phú M  Kiên và thôn Trà Liên 

Tây, làm 02 người bị thương phải điều trị tại  ệnh viên đa khoa tỉnh (01 người   

ngoài địa phương). 

- Tiến hành 02 đợt kiểm tra cơ s  kinh doanh lưu trú trên địa bàn, phát hiện 

và x  lý hành chính 1.500.000đ đối với nhà nghỉ Nh t Anh (thôn Phú M  Kiên). 

- Phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên Huế, Công an  à Rịa Vũng Tàu, 

Công an tỉnh Đắc Nông xác minh đối tượng có dấu hiệu vi phạm trên địa bàn. 

- Làm tốt công tác tuần tra, m t phục, tấn công và trấn át tội phạm trước, 

trong và sau Tết Nguyên đán để bảm đảm an toàn tuyệt đối. Trên địa bàn không 

xảy ra hiện tượng đốt pháo và trộm cắp tài sản trong dịp Tết. 

6.2. Quân sự: 
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- Tổ chức tốt trực chiến, trực s n sàng chiến đấu 24 24 giờ nhân ngày lễ và 

Tết. 

- Tổ chức gặp mặt gia đình và thanh niên chu n bị lên đường làm ngh a vụ 

quân sự năm 2020. 

- Tổ chức giao quân đủ chỉ tiêu giao năm 2020: 11 11 thanh niên (trong đó 

có 02 chỉ tiêu ngh a vụ Công an). 

- Chu n bị sáng kiến, cải tiến tham gia hội thi mô hình học cụ, ra quân huấn 

luyện tại  CHQS huyện. 

- Thăm, tặng quà cho các gia đình có nam thanh niên đang phục vụ tại ngũ 

trong Quân đội nhân dịp Tết cổ truyền dân tộc. 

II. Một số nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2020. 

- Chỉ đạo nhân dân tiếp tục chăm sóc lúa và màu vụ Đông Xuân, tích cực 

phòng chống sâu bệnh hại cây trồng, thường xuyên thăm đồng, kiểm tra phát 

hiện kịp thời dịch bệnh để có biện pháp phòng trừ, đồng thời chỉ đạo nhân dân 

thu hoạch vụ Đông Xuân nhanh gọn và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Hè thu 

năm 2020. 

- Tiếp tục triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh   gia súc, gia 

cầm trên địa bàn toàn xã. Triển khai tiêm phòng cho gia súc, gia cầm theo kế 

hoạch của cấp trên. 

- Tiếp tục cấp đổi giấy chứng nh n quyền s  dụng đất cho nhân dân trên địa 

bàn xã theo dự án đo đạc cấp đổi bản đồ địa chính mới. 

- Tổ chức ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2020. 

- Tuyên truyền chào mừng Đại hội Đảng các cấp và chào mừng k  niệm 30 

năm thành l p huyện Triệu Phong. 

- Tham gia giải đua thuyền truyền thống nhân k  niệm ngày sinh Tổng  í 

thư Lê Du n (7/4). 

- Tiếp tục tuyên truyền phòng chống dịch viêm phổi cấp do virut Corona 

gây ra trên địa bàn xã. 

- Chỉ đạo các Trường học tổ chức tổng kết năm học 2019-2020. 

- Thực hiện chi trả chế độ trợ cấp kịp thời, đúng đối tượng. 

- Công an: duy trì công tác tuần tra, m t phục, nắm chắc tình hình địa bàn 

và hoạt động của các loại tội phạm để xây dựng kế hoạch đấu tranh, trấn áp.  

- Quân sự: duy trì tốt nhiệm vụ trực SSCĐ theo kế hoạch. Tổ chức huấn 

luyện LLDQ mới năm 2020 tại xã và huấn luyện LLDQ cơ động, DQ tại chỗ 

năm thứ 2 tr  lên theo đúng kế hoạch. 

Trên đây là báo cáo tình hình KT-XH, AN-QP quý I năm 2020. Một số 

nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2020. U ND xã Triệu Giang kính báo cáo./. 
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Nơi nhận: TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 
- U ND huyện (b/c); 

- Phòng TC-KH huyện (b c);  

- Đảng ủy, HĐND (b c); 

- UBMTTQ (p/h);                                                                   

- Lưu VP. 

                                             

 

CHỦ TỊCH 
 

 

 

 

 

Bùi Quốc Hùng 
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