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BÁO CÁO 
Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển KTXH –ANQP  9 tháng đầu năm 

 và nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019  

  
Thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân 

dân xã, về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng - an ninh năm 2019. 

Thực hiện Quyết định số 29/QĐ-UBND ngày 11 tháng 02 năm 2019 của UBND xã về  

ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội  năm 2019 trên địa bàn xã;  Ủy ban nhân dân xã 

báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong 9 tháng đầu năm 2019 như 

sau:  

PHẦN I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 09 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

I. KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG : 

1. Về kinh tế : 

1.1. Tình hình sản xuất nông nghiệp (trồng trọt): 

a.Về trồng trọt: 

- Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đầu năm: 2738/3725 ha đạt 73,50% so với kế hoạch 

năm, so với cùng kỳ 2738/2745 ha   đạt 99,74%. 

- Tổng diện tích thu hoạch 9 tháng đầu năm: 2628/3725 ha, đạt 70,55% so với kế hoạch 

đã gieo trồng; so với cùng kỳ 2628/2531 ha đạt 103,83%;  

- Công tác khuyến nông: 

Triển khai thực hiện kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp: đã vận  động 9 hộ dân thực 

hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng với tổng diện tích 4 ha từ đất trồng lúa sang trồng dừa xiêm, 

bưởi da xanh, cây ăn quả.... .Tổ chức 25 nông dân học tập kinh nghiệm các mô hình sản xuất có 

hiệu quả (Ninh Điền, TP HCM).Thành lập 1 tổ hợp tác trồng rau nhúc tại ấp Thanh An với 20 hộ 

tham gia. Tiếp tục nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả như: mô hình trồng dừa xiêm; bưởi 

da xanh; trồng tre lấy măng, dưa lưới ứng dụng công nghệ cao.... duy trì mô hình liên kết thâm 

canh cây lúa theo hướng Vietgap được 132 hộ dân, diện tích 290  ha, cấp phát 67 tấn phân bón 

cho nông dân tham gia mô hình. 

Phối hợp ban ngành xã, ấp tổ chức cho nhân dân đăng ký nhu cầu đăng ký diện tích 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa  ( giai đoạn 2019 – 2020) kịp thời gửi về Phòng 

Nông nghiệp huyện đảm bảo tiến độ.Thực hiện trình diễn 50 lúa đạt tiêu chuẩn VietGap và 05 ha 

nhân giống lúa tại ấp Thanh An. 

b.Về chăn nuôi:  

- Tổng đàn gia súc, gia cầm: 47855 con( trong đó: gia súc: 3305 con; gia cầm: 44550 con)  

đạt 145,44% so với kế hoạch, 47855/42446 con đạt 112,74% so với cùng kỳ.  

 



- Triển khai tháng vệ sinh tiêu độc khử trùng phòng chống dịch tả lợn Châu Phi xâm nhập 

vào địa bàn xã. UBND xã thực hiện các biện pháp tăng cường giám sát các loại dịch bệnh đàn 

gia súc, gia cầm, chủ động phòng trừ các dịch bệnh dịch tả lợn Châu Phi: 

+ Tổ chức các hộ kinh doanh quán ăn, điểm bán thịt heo, lò giết mổ ký cam kết: không sử 

dụng thịt heo bị bệnh để làm thức ăn; không giết mổ heo nghi bệnh, bị bệnh....Phát tờ rơi tuyên 

truyền phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi ( cấp phát tận hộ gia đình được 94 hộ. 

+ Thống kê đàn heo trên địa bàn xã  (26/8/2019):Tổng số hộ chăn nuôi heo: 94 hộ. 

Tổng đàn heo: 1728 con.Heo nái: 213 con; heo thịt: 810 con; heo con: 705 con. 

- Công tác phòng chống bệnh DTLCP và thực hiện tiêu hủy: Trên địa bàn xã xảy ra 04 ổ 

dịch tả LCP, đã tiêu hủy 31 con heo, tổng cân nặng 1796 kg,  thực hiện các bước đúng theo qui 

trình tiêu hủy 

c.Về thủy lợi: 
Hệ thống kênh thủy lợi hoạt động tốt đảm bảo nước tưới phục vụ sản xuất. Tổ chức ký 

hợp đồng tưới vụ Đông Xuân  2019 là  832,44  ha. 

 Đã tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng 3 công trình ( bê tông kênh TN 17-16-1a -4 ấp 

An Điền; kênh TN 17-21-4 ấp An Hòa và tổng kinh phí 1.380.000.000 đồng). 

d. Môi trường: 
Tổ chức lắp đặt 11 pano tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các biện pháp bảo 

vệ môi trường, chấp hành tốt Luật bảo vệ môi trường. 

Tổ chức triển khai kế hoạch vệ sinh các tuyến đường chính trên địa bàn xã được 6,7 km 

với 127 lượt người dân và học sinh tham gia. Nhắc nhỡ các doanh nghiệp thực hiện tốt Luật Bảo 

vệ môi trường. 

Phối hợp với Phòng Tài nguyên và môi trường huyện, ban ngành đoàn thể xã kiểm tra 19 

trường hợp (01 công ty cưa xẻ gổ, 15 hộ kinh doanh, 01 lò bún, 03 hộ chăn nuôi heo). Kết quả 

nhắc nhỡ, hướng dẫn 8 hộ thực hiện  các biện pháp bảo vệ môi trường. Hướng dẫn 02 hộ chăn 

nuôi thực hiện các biện pháp khắc phục ô nhiễm môi trường. Giảm đàn heo theo qui định chăn 

nuôi hộ gia đình. Xây dựng kế hoạch bảo vệ môi trường. 

Lập danh sách đăng ký nhu cầu hỗ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình nông thôn năm 

2019 được 17 hộ, tổng số tiền 90.300.000 đồng ( 07 hộ gia đình CMCM; 04 hộ nghèo; 05 hộ cận 

nghèo; 01 hộ gia đình nông thôn khác). Triển khai đăng ký hỗ trợ năm 2020. 

e. Nuôi trồng thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản hiện tại: 45 ha. 

1.2. Công tác đầu tư xây dựng cơ bản: 

- Tiến độ thực hiện: 

+ Kết họp với BQLDA và đơn vị thi công theo dõi tiến độ thi công cải tạo VP ấp Thanh 

Bình ngày 10/7/2019. 

+ Nghiệm thu công trình đường 26 An Điền. 

+ Hoàn thành Danh mục đầu tư trung hạn gửi về phòng TC-KH. 

+ Nhập dự toán vốn duy tu bảo dưỡng đợt 5 công trình đường 26 là 400.000.000đ. 

Kết quả giải ngân đến ngày 31/8/2019: 1.373.581.000đ đạt 96,39% so với kế hoạch 

vốn. 

+ Công trình Nạo vét kênh tiêu Rỗng Lớn xã An Bình ( giai đoạn I): 188.010.000đ. 

+ Công trình Kiên cố hóa kênh TN17-16-1A-4 ấp An Điền xã An Bình: 190.220.000đ. 

+ Công trình Kiên cố hóa kênh TN17-21-4 ấp An Hòa xã An: 86.764.000đ. 

+ Công trình Đường hẻm số 26 ấp An Điền ( trục chính nội đồng): 908.587.000đ. 

  1.3. Nông thôn mới:  



Triển khai và thực hiện tốt kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn 

mới năm 2019, tập trung thực hiện tốt các tiêu chí như: tiêu chí số 1 (quy hoạch), Tiêu chí số 2 

(Giao thông), Tiêu chí số 4 (điện), tiêu chí số 10 (thu nhập), tiêu chí số 11 (hộ nghèo),Tiêu chí số 

15 (Y tế), tiêu chí số 17 (môi trường), tiêu chí số 19 (quốc phòng-an ninh).  

 Xây dựng kế hoạch thực hiện đề án cơ cấu lại nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia 

tăng và phát triển bền vững đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn xã An Bình; 

triển khai các chính sách hộ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình. 

 Triển khai Kế hoạch điều tra các tiêu chí 9,10, 11,12, chỉ tiêu14.3, 17. 

 1.4.  Lĩnh vực quản lý đất đai: Tổng số hồ sơ tiếp nhận và giải quyết: 499 hồ sơ.  

 Chuyển QSDĐ: 196  hồ sơ; Cấp mới: 31 hồ sơ; Cấp đổi: 72 hồ sơ; Chuyển mục đích: 24 hồ sơ; 

Đính chính trong giấy CN QSDĐ: 176 hồ sơ.  

 Kết hợp với tòa án huyện tiến hành định giá tài sản được 5 trường hợp. 

1.5. Công tác thu thuế, Tài chính ngân sách : 

* Công tác thu thuế theo chỉ tiêu huyện giao năm 2019: 

Tổng thu ngân sách xã đến hết 31/08/2019 là: 177.611.000đ/232.000.000đ, đạt 76,56% so 

với chỉ tiêu huyện giao; 177.611.000đ/191.522.710đ đạt 92,73 % so cùng kỳ. 

Ước thu ngân sách tháng 09/2019: 10.000.000đ, lũy kế đến hết quý III:   187.611.000 đ 

/232.000.000 đ đạt 80,9% so với kế hoạch huyện giao. 

2/ Văn hoá – Xã hội : 

2.1.  Văn hóa – thông tin – TDTT- và truyền thanh: 

   * Công tác Tuyên truyền, Trang trí:  

- Thực hiện tốt công tác tuyên truyền đảm bảo các nội dung theo đúng quy định. Đảm bảo 

thực hiện tốt việc treo cờ tổ quốc vào những ngày lễ, tết.  

- Cắt dán trang trí: 12 phong chữ và 28 băng ron.Cộng tác với đài truyền thanh huyện: 28 

tin. 

- Tiếp tục phối hợp các ban ngành đoàn thể xã triển khai thực hiện phong trào toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tổ chức các hộ dân trên địa bàn xã đăng ký 

thực hiện gia đình văn hóa đạt 100%. 

* Hoạt động Văn hóa, văn nghệ: Duy trì hoạt động các CLB Đờn ca tài tử, Đội VNQC. 

Xây dựng kế hoạch tổ chức các hoạt động văn nghê ̣mừng Đảng , mừng xuân năm 2019. Tổ chức 

Hội thi " tiếng hát mùa xuân" xã An Bình năm 2019. Tổ chức giao lưu văn nghệ phục vụ công tác 

tuyển quân năm 2019. Tham gia Hội thi " Tiếng hát mùa xuân” và “ tuyên truyền ca khúc cách 

mạng” huyện Châu Thành. 

* Hoạt động Thể dục Thể thao: CLB bóng đá, bóng chuyền được duy trì hoạt động 

thường xuyên. Hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 với 560 lượt 

người tham gia.  

Tổ chức giải thi đấu bóng đá mini( chào mừng 30/4,1/5). Tổ chức giao lưu bóng chuyền 

kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh với 2 đội tham gia. 

* Hoạt động Học tập cộng đồng: Trong 9 tháng đầu năm Trung tâm VHTT-HTCĐ xã đã 

kết hợp các ngành có liên quan tổ chức 12 lớp chuyên đề trên lĩnh vực văn hóa, đời sống, kinh tế, 

môi trường, 13 cuộc hội họp...với 857 lượt người tham dự. 

* Hoạt động Tủ sách: Tổng đầu sách hiện có: 1757; thường  xuyên phục vụ bạn đọc tại 

chỗ tổng cộng: được 361 lượt bạn đọc.  

* Công tác kiểm tra : Trong 9 tháng, tổ kiểm tra liên ngành VH -XH đã tổ chức kiểm tra 

các hoạt động Văn hóa và dịch vụ Văn hóa trên địa bàn xã được 7 cuộc tại điểm (nhà nghỉ, 

internet). Kết quả: không vi phạm. 



2.2. Giáo dục: 

Tổ chức tổng kết năm hoc̣ 2018 - 2019 đúng kế hoac̣h. Chất lượng công tác dạy và học được 

đảm bảo theo đúng quy định. Tỷ lệ tốt nghiệp THCS đạt 100%, tỷ lệ hoàn thành chương trình tiểu 

học đạt 100% và tỷ lệ phổ cập mẫu giáo trẻ 5 tuổi đạt 100% so với KH đề ra. Tỷ lệ học sinh tham 

gia BHYT tại các điểm trường đạt 100%. Đảm bảo cơ sở vật chất cho việc khai giảng năm học 

mới. Tổ chức phân luồng hướng nghiệp cho học sinh cuối cấp. 

2.3. Công tác chính sách – xã hội: 

* Công tác lao động, việc làm: Giới thiệu và giải quyết việc làm cho lao đôṇg là : 328 lao 

động  

* Công tác chăm lo gia đình chính sách:  

- Trong 9 tháng đầu năm, chi trả trơ ̣cấp cho  92 ĐTCS với số tiền 1.269.018.000 đ. Làm 

hồ sơ mai táng phí cho 2 đối tượng chính sách gửi về huyện. 

- Tiền tết chủ tịch nước tặng cho 156 đối tượng GĐCS, QLCT với tổng số tiền là 

31.800.000đ. 

- Tiền tết tỉnh tặng cho 275 đối tượng GĐCS, QLCT với tổng số tiền là 166.200.000đ 

- Tổ chức thăm 8 gia đình chính sách với số tiền: 4.000.000đ. 

- Chi trả trợ cấp phương tiện trợ giúp,dụng cụ chỉnh hình cho 3 đối tượng và tiền 11 ngày 

lễ thương binh, bệnh binh cho 1 đối tượng với tổng số tiền: 6.580.000đ. 

- Họp mặt tết 304 đối tượng GĐCS với tổng số tiền là 41.600.000đ. 

- Tổ chức họp mặt gia đình chính sách nhân lễ kỷ niệm ngày 27/7 cho 245 đối tượng, tổng 

kinh phí:23.800.000đ. 

- Cấp phát tiền lễ 27/7cho 59 đối tượng chính sách và 83 thân nhân liệt sĩ hưởng quyền lợi 

chính trị với tổng số tiền: 29.000.000đ. Phối hợp với UBND huyện thăm hỏi và tặng quà cho 5 

đối tượng chính sách với số tiền 2.500.000đ. Phối hợp với huyện đoàn thăm hỏi và tặng quà cho 

2 đối tượng chính sách với số tiền 2.000.000đ. UBND xã tổ chức thăm hỏi và tặng quà cho 4 đối 

tượng chính sách với số tiền 1.200.000 đ. 

- Sửa chửa 3 căn nhà cho gia đình chính sách với tổng số 

tiền:105.000.000đ(35.000.000đ/1 căn). 

- Cấp đổi thẻ BHYT cho 35 đối tượng theo Quyết định 290. Lập danh sách cấp 6 thẻ 

BHYT cho đối tượng 49 

* Công tác bảo trợ xã hội 

- Chi trả trợ cấp hàng tháng  cho 272 đối tượng BTXH với số tiền: 108.675.000đ. Hoàn 

chỉnh 55 hồ sơ hưởng chế độ gửi về phòng chuyên môn: đối tượng khuyết tật: 23 hồ sơ, 3 hồ sơ: 

Người cao tuổi, đối tượng chăm sóc:11 hồ sơ và 18 hồ sơ hưởng mai táng phí. Thẩm định mức 

độ khuyết tật cho 1 đối tượng, nâng mức khuyết tật cho 1 đối tượng và 14 trẻ em khuyết tật. 

* Công tác giảm nghèo: 

- Số hộ nghèo, cận nghèo, nghèo của tỉnh được điều tra năm 2018: Hộ nghèo: 15 hộ( Tỷ lệ 

hộ nghèo đa chiều là 0,37%). Hộ cận nghèo: 27 hộ. NLNN: 32 hộ. 

- Tỉnh tặng tiền tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ NLNN với tổng số tiền 49.000.000 đ. 

- Cấp thẻ BHYT cho 16 đối tượng hộ nghèo, 62 đối tượng cận nghèo và 94 đối tượng 

NLNN.  

- Tiến hành triển khai Kế hoạch rà soát hộ nghèo năm 2019. 

* Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em: 

- Cấp mới: 74 thẻ (lý do: mới sinh). 

* Công tác khác:  



  Vận động mạnh thường quân tặng 957 phần cho hộ nghèo, gia đình chính sách với tổng số 

tiền là: 311.500.000đ và 800 quyển tập trao cho học sinh nhân dịp tổng kết năm học 2018-2019. 

2.4. Y tế, dân số: 

Trạm y tế đảm bảo tốt chế độ trực và khám chữa bệnh cho 1576 lượt người trên địa bàn 

xã( trong đó khám BHYT được 901 lượt), các chương trình y tế quốc gia, chăm sóc sức khỏe bà 

mẹ và trẻ em và KHHGĐ, vệ sinh an toàn thực phẩm được duy trì thường xuyên. Thực hiện tốt 

công tác phòng chống dịch bệnh, vệ sinh môi trường, chương trình y tế quốc gia. Duy trì giữ 

vững tiêu chí quốc gia về y tế, tỷ lệ tăng dân số 9 tháng đầu năm 0,89 %, Số trẻ em dưới 1 tuổi 

tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 69/95 đạt 72,63%, tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng 

thấp còi chiếm 13,89%(75/540 trẻ). Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 90,24 %. Tỷ lệ người dân 

tham gia BHYT đạt 83,61%. 

3. An ninh – Quốc phòng – Tư pháp: 

3.1. Công an: 

* ANCT: Ổn định.   

* Vụ việc có dấu hiệu hình sự: Xảy ra 2 vụ. 

+ 1 vụ giết người ở ấp Thanh Bình, vụ việc đã được công an tỉnh thụ lý. 

+ 1 vụ cướp giật tài sản tại ấp Thanh Bình, đã bàn giao cho công an huyện xảy lý 

* Tình hình ANTT:  Xảy ra 10 vụ với 13 đối tượng tham gia, đã ra QĐ xử phạt với số 

tiền: 16.250.000đ, cụ thể: 

- Đánh nhau: 1 vụ, 2 đối tượng, công an xã ra quyết định xử phạt VPHC với số tiền 

7.500.000đ. 

- Sử dụng trái phép chất ma túy: 5 vụ, 5 đối tượng, ra quyết định xử phạt VPHC với số 

tiền 750.000, lập hồ sơ áp dụng Nghị định 221/CP cho 4 đối tượng. 

- Đánh đập gây thương tích thành viên gia đình 01 vụ, 01 đối tượng, ra quyết định xử phạt 

với số tiền 1.250.000 đ. 

- Xảy ra 1 vụ, 1 đối tượng: Võ Minh Linh, SN:1988, ngụ KP3 – TT Châu Thành về hành 

vi sử dụng công cụ kích điện để khai thác thủy sản. Công an xã ra quyết định xử phạt hành chính 

với số tiền 1.500.000đ. 

- Đánh bạc: 1 vụ, 03 đối tượng, ra QĐ xử phạt với số tiền 4.500.000đ 

- Say rượu bia, gây mất TTCC: 1vụ, 1 đối tượng, ra QĐ xử phạt số tiền : 750.000đ 

* Công tác quản lý hành chính: Giải quyết cho 278 trường hợp, trong đó: khai tử: 35 

TH, chuyển đi: 58TH, chuyển đến: 97 TH, lập hộ mới: 8 TH, Tăng sinh: 80 TH. 

* Tình hình trật tự ATGT: 

- Tình hình TNGT: Không xảy ra. 

- Va quẹt giao thông: Không xảy ra. 

-Tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT: Được 548 cuộc, với 2174 lượt đ/c 

tham gia kết quả: Lập biên bản và ra quyết định xử phạt đối với 29 trường hợp vi phaṃ với số 

tiền 21.050.000đ.  

* Công tác tuần tra: Tổ chức tuần tra vũ trang được 144 cuộc với 572 lượt đ/c tham gia. 

Kết quả: giải tán 43 nhóm thanh niên tụ tập về khuya, giải tán 8 xòng đánh bạc, đá gà. 

- Công an xã lập hồ sơ gọi hỏi, răn đe các hệ loại đối tượng được 28 hồ sơ. 

* Công tác tuyên truyền: 

- Kết hợp với ban ngành, đoàn thể tuyên truyền phòng, chống tội phạm, ma túy, ATGT 

được 4 cuộc với 290 lượt người tham dự. Kết hợp công an huyện tuyên truyền ATGT tại trường 

THCS An Bình với 244 lượt giáo viên, học sinh tham dự; tuyên tuyền về luật giao thông đường 



thủy 10 cuộc cho 62 lượt người tham dự, cấp phát 20 áo phao. Tuyên truyền công tác PCTP, ma 

túy, ATGT được 4 cuộc với 210 người tham dự. 

3.2. Quân sự - quốc phòng: 

Tổ quân báo nhân dân thường xuyên hoạt động, năm chắc tình hình ANTT trên địa bàn 04 

ấp.Tham mưu ĐU- UBND xã xây dựng và ban hành nghị quyết trong thực hiện nhiệm vụ 

QS0QP năm 2019. Tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ QS-QP năm 2018 và triển khai thực hiện 

nhiệm vụ QS-QP năm 2019.Tham mưu ĐU-UBND xã, phối hợp với ban, ngành, đoàn thể xã 

tham gia "Ngày chạy Olympic". 

Tổ chức thành công diễn tập chiến đấu phòng thủ xã An Bình năm 2019. 

* Nhiệm vụ SSCĐ:  Duy trì nghiêm nhiệm vụ SSCĐ đã tổ chức quán triệt, lập kế hoạch 

triển khai phối hợp chặt chẽ với LLCA nắm chắc mọi diễn biến tình hình trên địa bàn bảo vệ 

trong các ngày lễ, tết. Phối hợp với lực lượng công an tổ chức tuần tra truy quét được 89 cuộc có 

832 đ/c tham gia. 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch SSCĐ năm 2019 cho toàn bộ LLDQ trên địa bàn xã. 

* Xây dựng lực lượng : 

Xây dựng lực lượng dân quân xã: 129/129 đ/c so với kế hoạch huyện giao đạt  100%. 

Trong đó tỷ lệ đảng viên là đạt 19,7% trở lên vượt chỉ tiêu trên giao. 

* Công tác tuyển quân: 

Tổ chức đưa công dân SSNN năm 2019 về TTYT huyện khám HIV, heroin và matuy1. 

Kết quả: 10/10 công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2019. 

 Tổ chức đăng ký NVQS, DQTV, DBĐV, PTKT nền kinh tế quốc dân và nữ có chuyên 

môn kỹ thuật cần cho quân đội năm 2019 đúng theo kế hoạch huyện đề ra; Kết quả: 34/34 thanh 

niện tuổi 17 đăng ký NVQS, 41 đồng chí đăng ký DQTV, 01 phương tiện đăng ký PTKT, 03 

người đăng ký nữ chuyên môn kỹ thuật. 

* Công tác huấn luyện: Tổ chức huấn luyện LLDQ theo tiến trình biểu Ban CHQS huyện 

phê duyệt. 

 - Tổ chức luyện tập Kế hoạch chuyển trạng thái SSCĐ, kiểm tra vật chất phương tiện vũ 

khí trang bị kỹ thuật, các mặt hàng SSCĐ, mang đeo trang bị của Bộ đội, chú trọng lực lượng cơ 

động làm nhiệm vụ A2. 

* Công tác dân vận: Ra quân làm công tác dân vận từ 16/7/2019-30/7/2019. Kết quả: Huy 

động 1209 ngày công lao động; rong cây, phát hoang các tuyến đường trên địa bàn 4 ấp với tổng 

chiều dài:17.000m, nạo vét  mương thoát nước với chiều dài 320m ấp Thanh An. Ban lấp đường 

giao thông nông thôn ở ấp Thanh Bình, An Điền được 2 xe đá, 6 xe đất. 

3.3. Công tác tư pháp: 
* Công tác tiếp nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo: Trong 9 tháng đầu năm tiếp nhận 6 đơn 

khiếu nại về lĩnh vực đất đai. Tiến hành tham mưu lãnh đạo tổ chức hòa giải thành 4 đơn, 02 đơn 

chuyển về tòa án giải quyết. 

* Công tác Hộ tịch: Đã nhận và giải quyết: 655 hồ sơ. 

- Đăng ký khai sinh: 161 trường hợp; Khai tử 48 trường hợp; Đăng ký kết hôn: 39 đôi; 

Trích lục hộ tịch bản sao: 267 trường hợp. Xác nhận tình trạng hôn nhân: 138 trường hợp; bổ 

sung, cải chính hộ tịch:2. 

* Công tác chứng thực: Đã nhận và giải quyết: 1227 hồ sơ. 

- Chứng thực hồ sơ chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 55 trường hợp; Chứng thực hồ sơ tặng 

cho quyền sử dụng đất: 49 trường hợp; Chứng thực hồ sơ thế chấp QSDĐ:56 trường hợp; thừa kế: 

12 trường hợp.Chứng thực bản sao: 999 trường hợp; Chứng thực chữ ký: 56 trường hợp. 



3.4. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: Ban 

hành và thực hiện nghiêm túc Kế hoạch về công tác phòng chống tham nhũng năm 2019; công 

tác kê khai tài sản theo Nghị định 78/2013/NĐ-CP luôn thực hiện tốt. Các biện pháp phòng ngừa 

tham nhũng được đẩy mạnh tạo chuyển biến tích cực trong quản lý thu, chi ngân sách, mua sắm tài 

sản, chế độ hội họp....; công tác kiểm tra, giám sát được tăng cường, góp phần phòng ngừa có hiệu 

quả các hành vi tham nhũng, lãng phí. 

3.5. Cải cách hành chính:  Việc tiếp nhận và giao trả kết quả được thực hiện tốt. Công 

chức phân công trực bộ phân một cửa làm công tác chuyên môn luôn hướng dẫn người dân tận 

tình những thủ tục cần thiết, có tác phong văn minh lịch sự, hoà nhã với nhân dân từ đó tạo được 

lòng tin trong nhân dân. Trong 9 tháng đầu năm 2019 tiếp nhận và giải quyết 2381 trường hợp. 

II. ĐÁNH GIÁ-NHẬN XÉT: 

* Mặt làm được: 

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tuc̣ phát triển. Hoạt động văn hóa xã hội, thể dục thể thao có 

nhiều chuyển biến tích cực. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội. Duy trì chuẩn quốc gia 

về y tế và phổ cập giáo dục tiểu học, THCS. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội , người 

có công , xây dưṇg nhà đaị đoàn kết đaṭ kế hoac̣h . Đảm bảo công tác chăm sóc sứ c khỏe nhân 

dân, kiểm tra vê ̣sinh an toàn thưc̣ phẩm . Duy trì, nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới . 

Tình hình ANQP, TTATXH  ổn định, đời sống tinh thần của người dân từng bước được cải thiện.  

        *Những mặt chưa làm được: Song bên cạnh những kết quả đạt được, xã vẫn còn một số 

hạn chế như: 

- Một số tiêu chí NTM theo Quyết định số 192/QĐ-UBND ngày 22/1/2019 của tỉnh Tây 

Ninh ban hành quy định Bộ tiêu chí xã đạt chuẩn NTM nâng cao trên địa bàn tỉnh Tây Ninh giai 

đoạn 2019-2020 chưa thực hiện được. 

- Tỷ lệ người dân tham gia BHYT chưa đạt theo chỉ tiêu huyện giao. 

* Nguyên nhân chưa làm được: 

- Do các Sở, ban ngành tỉnh chưa có hướng dẫn cụ thể. 

- Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tham gia BHYT đôi lúc chưa được thường 

xuyên. 

PHẦN II 

 NHIỆM VỤ TROṆG TÂM 3 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

 

Để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2019, các ngành, các 

ấp cần nhanh chóng khắc phục những tồn tại; tiếp tục thực hiện có hiệu quả các chủ trương, 

chính sách của Đảng, nhà nước và cấp trên. Huy động cao nhất các nguồn lực, phát động các 

phong trào thi đua trong toàn đảng - toàn dân tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong thực hiện nhiệm 

vụ, tập trung làm tốt các lĩnh vực sau: 

I. Những nhiệm vụ cần thực hiện trong 3 tháng cuối năm 2019:  

1- Chỉ tiêu kinh tế: 02 chỉ tiêu 

- Phấn đấu diện tích gieo trồng còn lại đạt: 987 ha. 

- Công tác thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao. 

2- Chỉ tiêu văn hóa- xã hội: 03 chỉ tiêu (02 chỉ tiêu đã đạt theo Kế hoạch đề ra) 

- Phấn đấu 3 điểm trường (THCS, Đỗ Tấn Nhiên , Mâũ giáo) đạt chuẩn quốc gia cấp đô ̣I , 

trường tiểu hoc̣ Thanh An đaṭ cấp đô ̣II; giữ vững chuẩn quốc gia về phổ cập giáo dục mầm non trẻ 5 

tuổi, giáo dục tiểu học đúng đô ̣tuổi và trung học cơ sở. 

- Số trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt trên 95%. 



- Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa: Phấn đấu công nhận gia đình văn hóa trên 75%, giữ 

vững xã văn hóa nông thôn mới. Tỷ lệ ấp đạt chuẩn văn hóa: 4/4 ấp giữ vững ấp văn hóa.  

3- Chỉ tiêu môi trường: 01 chỉ tiêu 

- Tỷ lệ hộ dân cư sử dụng nước sac̣h hợp vệ sinh, hố xí hợp vệ sinh: 

+ Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ sinh đạt 100% , nước sac̣h đaṭ 65%. 

+ Phấn đấu tỷ lệ hộ sử dụng hố xí hợp vệ sinh đaṭ 100%. 

4. Xây dựng quốc phòng-an ninh: 

* BCH quân sự: 

-  Tập trung xây dựng BCH quân sự xã  đơn vị vững mạnh tòan diện. 

* Công an: Bảo đảm vững chắc ANCT-TTATXH, đảm bảo tình hình TTATGT, phấn đấu 

hạn chế đến mức thấp nhất tai nạn giao thông  xảy ra trên địa bàn. 

II.  Giải pháp trọng tâm 3 tháng cuối năm 2019:  
1.Về kinh tế:  

Đảm bảo diện tích gieo trồng, nâng dần sản lượng, phát huy hiệu quả các mô hình sản 

xuất, chất lượng nông sản. Thực hiện có hiệu quả Đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với 

xây dựng nông thôn mới; từng bước phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, 

phát triển bền vững nhằm thu hút lao động, góp phần giải quyết việc làm. 

Tiếp tục thực hiện có hiệu quả  kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; tiếp tục 

nhân rộng các mô hình sản xuất, chăn nuôi có hiệu quả trên địa bàn xã nhằm tăng thu nhập cho 

người dân. Tập trung triển khai thực hiện các biện pháp phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi. 

Triển khai thưc hiện tốt các phương án phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2019. 

Tập trung quản lý, điều hành ngân sách tiết kiệm, hiệu quả, tăng cường khai thác các 

nguồn thu để có biện pháp thu đúng, thu đủ, thu kịp thời. Thực hiện điều hành chi ngân sách chặt 

chẽ, tiết kiệm hiệu quả, thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, tăng dự phòng ngân sách để chủ 

động phòng, chống thiên tai, dịch bệnh. . 
Tăng cường, nâng cao hiệu quả công tác quản lý trên các lĩnh vực quản lý đầu tư xây dựng 

cơ bản, quy hoạch, tài nguyên, môi trường. Thực hiện nghiêm các quy định, kiểm tra giám sát và 

xử lý nghiêm các vi phạm về khai thác tài nguyên, môi trường.  

Đẩy mạnh công tác khuyến nông, phát huy hiệu quả Hợp tác xã dịch vụ thủy lợi. Phát 

triển và nhân rộng các mô hình nuôi trồng thủy sản. Duy trì số hộ sử dụng điện quốc gia đạt 100%. 

2. Về xây dựng nông thôn mới: Tiếp tục thực hiện Kế hoạch duy trì và nâng cao chất 

lượng 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới năm 2019 và Kế hoạch giai đoạn 2016-2020. Tiếp tục 

triển khai thực hiện có hiệu quả đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với sự phát triển bền 

vững góp phần nâng cao thu nhập bình quân của người dân trên địa bàn xã. 

3. Về văn hóa – xã hội:  

 Tổ chức thành công cuộc bầu cử trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024. Tăng cường công tác 

tuyên truyền, vận động nhân dân trên địa bàn xã tham gia bỏ phiếu đầy đủ cho cuộc bầu cử 

trưởng ấp nhiệm kỳ 2019-2024. 

Đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn 

hóa” nhất là chất lượng gia đình văn hóa, ấp văn hóa, thực hiện tốt công tác gia đình và phòng 

chống bạo lực gia đình. Tiếp tục củng cố nâng chất hệ thống truyền thanh từ xã xuống ấp. Đẩy 

mạnh hoạt động thể dục thể thao, phát triển phong trào rèn luyện thân thể. Phát triển hoạt động 

câu lạc bộ thể dục thể thao. Quản lý tốt sân bóng đá, bóng chuyền, đáp ứng nhu cầu tập luyện, thi 

đấu vui chơi của thanh niên. Phát huy tốt các hoạt động tại trung tâm văn hóa thể thao HTCĐ xã 

Thực hiện tốt các chính sách đối với người có công, đối tượng bảo trợ xã hội, các hoạt 

động đền ơn, đáp nghĩa, kịp thời quan tâm, hỗ trợ gia đình chính sách, đối tượng có hoàn cảnh 



khó khăn; Hoàn thành các chương trình, chỉ tiêu giải quyết, giới thiệu việc làm. Thực hiện có 

hiệu quả Kế hoạch giảm nghèo năm 2019 và giai đoạn 2019-2020. Tiếp tục phân luồng hướng 

nghiệp cho học sinh cuối cấp. Tổ chức lễ khai giảng năm học 2019-2020 đúng thời gian quy 

định. Duy trì tỷ lệ học sinh bỏ học ở các cấp học dưới 0,7%, Tỷ lệ huy động trẻ em 6 tuổi ra lớp: 

100%. 

Nâng cao chất lượng khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, thực hiện tốt 

chương trình y tế quốc gia. Duy trì tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi: 14,23 %, duy 

trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới 0,89% . Duy trì xã đạt tiêu chí quốc gia về y tế. Tiếp tục vận động 

người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện đạt từ 85 % trở lên.  

4. Về quốc phòng – an ninh:  

Tập trung lãnh đạo tốt nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương, xây dựng lực lượng dân 

quân đảm bảo chất lượng và số lượng theo chỉ tiêu huyện giao.  

Xây dựng củng cố lực lượng công an xã, công an viên và lực lượng tuần tra nhân dân thật 

sự vững mạnh, củng cố các mô hình về đảm bảo ANTT. Tăng cường công tác giáo dục ren đe, 

phòng ngừa, lấy phòng làm chính. Tập trung mạnh các biện pháp đẩy lùi các tệ nạn xã hội, tổ 

chức tuần tra để kiểm tra và xử lý các đối tượng vi phạm kịp thời.   

5.  tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật và cải cách thủ tục hành chính: 

Tăng cường tuyên truyền giáo dục, phổ biến chính sách, pháp luật, nâng cao ý thức tự giác 

chấp hành pháp luật của quần chúng nhân dân. Đẩy mạnh tổ chức thực hiện phòng, chống tham 

nhũng và thực hành tiết kiệm chống lãng phí. 

Làm tốt công tác tiếp dân. Giải quyết kịp thời khiếu nại, tố cáo của công dân. Coi trọng 

công tác tiếp dân của cán bộ chủ chốt, có vai trò lãnh đạo, quản lý địa phương. 

Niêm yết đầy đủ bộ thủ tục cải cách hành chính cấp xã, áp dụng tiêu chuẩn ISO vào trong quá 

trình tiếp nhận và giải quyết hồ sơ. 

Tiếp tục xây dựng các giải pháp tiết kiệm chi tiêu, tiết kiệm năng lượng, phòng chống tham 

nhũng lãng phí, tiết kiệm chi tiêu thường xuyên, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn xã. 

Trên đây là báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội, quốc phòng 

an ninh 9 tháng đầu năm 2019 và phương hướng 3 tháng cuối năm 2019 của xã An Bình . 

 

 

Nơi nhận:                                                        KT.CHỦ TỊCH     

- UBND huyện;         PHÓ CHỦ TỊCH 

- Phòng Tài chính huyện; 

- Phòng TK huyện; 

- Đảng ủy – HĐND; 

- Lưu: VP.                                                                                          

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

PHỤ LỤC BIỂU KÈM THEO BÁO CÁO 

 
TT CHỈ TIÊU KH NĂM 

2019 

ƯTH 9 

tháng 

2019 

TH 9 

tháng 2018 

SO SÁNH(%) 
KẾ HOẠCH CÙNG KỲ 

1 Diện tích gieo trồng(ha) 3725 ha 2738 ha 2745 ha 73,50 99,74 

2 Thu ngân sách 232.000.000đ  187.611.000đ 191.522.710 đ  80,8 % 92,73% 

3 Giữ vững chuẩn quốc gia 

về phổ cập giáo dục 

mầm non trẻ 5 tuổi, giáo 

dục tiểu học và trung học 

cơ sở 

Đạt 100% Đạt 100% Đạt 100% 100% 100% 

4 Số trẻ em dưới 1 tuổi 

tiêm chủng đầy đủ các 

loại vắc xin 

95% 51% 38% 51% 134,21% 

5  Tỷ lệ gia đình đạt 

chuẩn văn hóa 

Trên 70% 70% 70% 100% 100% 

6 Tỷ lệ ấp đạt chuẩn văn 

hóa 

4/4 4/4 4/4 100% 100% 

7 Xây tặng nhà đại đoàn 

kết 

 1 căn  100 % 100 % 

8 Tỷ lệ hộ nghèo Dưới 1% 0,37% 0,81% 100% 100% 

9 Số hộ được sử dụng 

nước hợp vệ sinh đạt 

100%, 

90,54 % 90,24% 90% 90,24% 90% 

10 Nông thôn mới Duy trì , giữ 

vững 19/19 

Duy trì , 

giữ vững 

19/19 

Duy trì , giữ 

vững 19/19 

Duy trì , giữ 

vững 19/19 

Duy trì , giữ 

vững 19/19 
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