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      ỦY BAN NHÂN DÂN  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 XÃ LONG VĨNH  Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 
 

          Số: 297 /BC-UBND                                     Long Vĩnh, ngày  31  tháng 5 năm 2018 
 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển Kinh tế 

Văn hoá xã hội – Quốc phòng an ninh 6 tháng đầu năm 2018 

và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 
 

 

PHẦN I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

 

I/ PHÁT TRIỂN KINH TẾ - AN SINH XÃ HỘI: 

1. Sản xuất nông nghiệp: 

a. Trồng trọt: 

* Đã thực hiện diện tích gieo trồng đến nay 3.164,7/3.841 ha đạt 82,39% kế 

hoạch năm. 

- Cây lúa: 2.806,4 ha/3.230 đạt 86,88% so kế hoạch năm và Nghị quyết 

HĐND; 

- Cây mì: 94,7ha/70 ha, đạt 135,28% so kế hoạch năm và Nghị quyết HĐND; 

- Bắp: 7,5 ha/ 10ha đạt 75% so kế hoạch năm và Nghị quyết HĐND; 

- Rau các loại: 125,1ha/320 ha, đạt 39,1% so kế hoạch năm và Nghị quyết 

HĐND; 

- Cây ớt: 104,6 ha/165 ha, đạt 63,39% so kế hoạch năm và Nghị quyết 

HĐND; 

- Mè: 4,1 ha/ 4ha, đạt 102,5% so kế hoạch năm và Nghị quyết HĐND 

Cây ăn quả: dừa 5h/7ha đạt 71,42%; mít 12,8ha/20đạt 64% so kế hoạch năm 

và Nghị quyết HĐND; 

- Cây cao su: 4,5ha/ 6 ha đạt 75%so kế hoạch năm và Nghị quyết HĐND; 

* Diện tích thu hoạch đến nay: 

- Lúa 1.403ha, năng suất bình quân 4,5-5 tấn/ha. 

- Bắp: 7,5 ha 

- Rau các loại: 110,6 ha 

- Đậu các loại: 3 ha 

- Mè: 4,1 ha 

- Cây ớt 104,6ha năng suất bình quân 5,5-6 tấn/ha. 

b. Chăn nuôi – Thú y: 

     - Xây dựng kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm 2018 phân công 

trách nhiệm từng thành viên Ban chỉ đạo đeo bám, tuyên truyền vận động người dân 

về dịch bệnh trên gia súc, gia cầm kịp thời báo cáo tình hình dịch bệnh trên gia súc, 

gia cầm để có hướng chỉ đạo xử lý kịp thời. 
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- Tổ chức xác trùng đợt I, II: 7.000ml/ 12.000m2 ; tiêm phòng dịch bệnh lỡ 

mồm long móng, tụ huyết trùng 650 con  trâu, bò; tiêm phòng cúm gia cầm H5N1. 

- Tổng đàn gia súc, gia cầm: 17.760 trong đó: Trâu 168 con, bò 962 con, heo 

830 con, gà 7.300 con, vịt 8.500 con. 

2. Thu, chi ngân sách: 

* Tổng thu đến nay 235.111.304đ/450.000.000đ 52,24% so kế hoạch năm và 

Nghị quyết HĐND.  

- Thuế môn bài: 19.000.000đ/25.000.000đ đạt 76% kế hoạch năm; 

- Thuế GTGT: 64.324.500đ/220.000.000đ đạt 29,23% kế hoạch năm; 

- Thuế Phi NN: 22.502.804đ/25.000.000đ đạt 90,01% kế hoạch năm; 

- Thuế Nông nghiệp: 19.134.000đ 

- Phí, lệ phí: 29.700.000đ/90.000.000đ đạt 33% kế hoạch năm; 

- Thu khác tại xã: 80.450.000/90.000.000đ đạt 89,39% kế hoạch năm; 

3. Địa chính – xây dựng: 

3.1. Công tác đăng ký và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (QSDĐ): 

- Hoàn chỉnh 132 hồ sơ sang nhượng, chuyển đổi, cho tặng, thừa kế. 

- Chuyển mục đích 01 hồ sơ, diện tích 4.9081,1m2 từ đất nông nghiệp sang 

đất NTS. 

- Chuyển mục đích 03 hồ sơ, diện tích 300m2 ONT. 

- Cấp mới 4 hồ sơ 

3.2. Công tác kiểm tra cấp giấy phép xây dựng: 

- Thường xuyên kiểm tra công tác xây dựng nhà ở nông thôn trên địa bàn xã. 

- 01 trường hơp xin giấy phép xây nhà ở. 

4. Tư pháp – Hộ tịch: 

- Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật: tổ chức 04 cuộc/118 lượt 

người tham dự, nội dung tuyên truyền: Luật nghĩa vụ quân sự, luật đất đai, phòng 

cháy chữa cháy, luật hôn nhân gia đình. 

- Trợ giúp pháp lý: Phối hợp với Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh 

Tây Ninh trợ giúp pháp lý lưu động được 01 cuộc có 49 lượt người tham dự. 

- Công tác hòa giải: 

+ Tiếp nhận 08 đơn ( giảm 9 đơn so cùng kỳ): 

 ( Hòa giải thành 04 vụ; không thành 03 vụ, đang xác minh giải quyết 01 vụ) 

- Công tác hộ tịch: 

+ Đăng ký khai sinh: 112 trường hợp ( tăng 43 trường hợp so với cùng kỳ). 

+ Đăng ký kết hôn: 58 đôi ( tăng 38 đôi so với cùng kỳ). 

+ Đăng ký khai tử: 13 trường hợp ( giảm 07 trường họp so với cùng kỳ). 

+ Nhận cha, mẹ, con: 01 trường hợp  

+ Trích lục hộ tịch bản sao: 237 trường hợp. 

+ Cải chích: 02 trường hợp. 

- Công tác chứng thực chữ ký, hợp đồng giao dịch: 362 trường họp. 

- Chứng thực bản sao từ bản chính: 845 trường hợp hợp/3327 văn bản. 

- Xác nhận tình trạng hôn nhân: 106 trường hợp ( tăng 38 trường hợp so 

với cùng kỳ). 
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5. Văn hóa – xã hội: 

5.1. Văn hóa thông tin: 

- Công tác truyền thanh – tuyên truyền: 

+ Trạm truyền thanh xã, 04 cụm truyền thanh ấp duy trì công tác tiếp âm thời 

sự Trung ương và địa phương. 

+ Tuyên truyền trên hệ thống trạm trạm truyền thanh: Thông báo nghĩ tết và 

treo cờ tết Dương lịch, tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018; thông báo treo cờ 88 năm 

ngày thành lập Đảng; ngày thành lập Đoàn TNCS 26/3; khám sức khỏe nghĩa vụ quân 

sự; chiến thắng 30/4, quốc tế lao động 01/5; lễ giỗ tổ Hùng vương 10/3; luật nghĩa vụ 

quân sự; Chương trình hỗ trợ phẫu thuật mắt cho các bệnh nhân nghèo, người có công 

với cách mạng và những người bệnh không đủ khả năng về tài chính. 

+ Tuyên truyền trực quan 26 băng ronl các ngày lễ, tết… 

- Hoạt động văn hóa - TDTT: 

+ Tổ chức 2 đợt hội thi tiếng hát karaoke, phục vụ văn nghệ 01 đợt mừng 

Đảng, mừng xuân Mậu Tuất năm 2018. 

+ Tham gia hội thi tiếng hát mùa xuân tại huyện đạt giải khuyến khích. 

+ Tổ chức giải bóng chuyền chào mừng 43 năm giải phóng Miền Nam 30/4. 

+ Tham gia 01 giải bóng chuyền tại huyện 

+ Tổ chức chạy Olimpic năm 2018 có 850 lượt người tham dự. 

+ Mời 10 chủ cho thuê Karaoke lưu động  làm cam kết hoạt động không quá 

22 giờ. 

+ Kiểm tra tháo dỡ 83 tờ rơi, quản cáo trên địa bàn xã. 

5.2. Chính sách – xã hội: 

- Chính sách người có công: 

+ Thực hiện tốt việc chi trả trợ cấp ưu đãi hàng tháng cho các hộ chính sách 

trên địa bàn. 

+ Phối hợp cùng Phòng lao động – TBXH huyện khảo sát đề nghị xây 01 căn 

nhà và sửa chữa 03 căn. 

+ Tổ chức họp mặt tết Nguyên Đán Mậu Tuất năm 2018 cho các đối tượng 

chính sách trên địa bàn xã với kinh phí: 49.000.000đ( Tỉnh hỗ trợ 14.900.000đ còn lại 

vận động) 

+ Thăm hỏi đối tượng chính sách trên địa bàn trong dịp tết:  

Ngân sách xã: 20 hộ x 300.000đ = 6.000.000đ 

Vận động mạnh thường quân : 34 phần quà tổng trị giá : 14.150.000đ 

Quà của Chủ Tịch Nước và UBND Tỉnh : 95.400.000đ. 

+ Vận động mạnh thường quân tặng quà cho đối tượng chính sách trên địa 

bàn xã 34 phần tổng số tiền : 14.150.000đ 

+ Đoàn đại biểu Quốc hội và Lãnh đạo UBND huyện tổ chức thăm hỏi tặng 

quà cho 05 gia đình chính sách tiêu biểu trên địa bàn xã 

- Công tác bảo trợ xã hội và hộ nghèo: 

+ Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo và hộ nghèo của tỉnh: 148 hộ/464 khẩu 

Trong đó:  Hộ nghèo 46 hộ/81 khẩu 

Hộ cận nghèo 55 hộ/221 khẩu 
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Hộ nghèo của tỉnh 47 hộ/ 160 khẩu 

+ Phối hợp với sở thông tin truyền thông tỉnh Tây Ninh trao tặng đầu thu kỹ 

thuật số mặt đất cho hộ nghèo, hộ cận nghèo được 111 đầu thu tổng giá trị 

53.968.200đ 

+ Lập danh sách, kê khai cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có 

mức sống trung bình năm 2017 được 366 thẻ 

+ Tổ chức bàn giao 05 căn nhà ĐĐK cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; tổ chức 

bàn giao 04 con bò sinh sản tổng trị giá 88.000.000đ. 

+ Nhân dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018 tổ chức cấp phát tiền tết từ ngân 

sách Tỉnh cho 148 hộ nghèo, cận nghèo, hộ nghèo theo chuẩn nghèo của Tỉnh, tổng 

kinh phí: 107.400.000đ 

+ Vận động các mạnh thường quân: 945 phần quà. Tổng trị giá 338.500.000đ, 

trao cho các đối tượng chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ khó khăn trên địa bàn 

xã. 

+ Phối hợp đoàn y Bác sĩ bệnh viện Hòa Hảo khám bệnh cấp thuốc miễn phí 

cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã: 500 suất trị giá: 

75.000.000đ. 

+ Tổ chức phúc tra lại hộ không có khả năng thoát nghèo theo kết quả điều 

tra, rà soát năm 2017. Kết quả 17hộ/23 nhân khẩu không có khả năng thoát nghèo. 

+ Công tác vận động thu quỹ vì người nghèo thu đến nay 

105.140.000đ/40.000.000đ đạt 262,8%. 

- Công tác xã hội và trẻ em: 

+ Duy trì việc cấp phát thẻ bảo hiểm cho trẻ em dưới 6 tuổi: 44 thẻ. 

+ Dịp tết Nguyên Đán Mậu Tuất 2018, hội Bảo trợ tặng 22 phần quà cho trẻ 

em có hoàn cảnh khó khăn tổng kinh phí 7.050.000đ 

- Công tác Lao động, việc làm 

+ Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 150/200 lao động 

5.3. Y tế: 

- Thành lập đoàn kiểm tra các điểm mua bán thực phẩm trên địa bàn xã đảm 

bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trong dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018. Kết quả 

không có trường hợp nào vi phạm.  

a. Tình hình khám, chữa bệnh: 

- Tổng lượt khám và chữa bệnh cho 2.581 lượt người. trong đó: Khám BHYT: 

1.665 lượt; khám nhân dân: 32 lượt; khám đông y: 816 lượt; khám phụ khoa: 68 lượt. 

b. Chăm sóc sức khỏe bà mẹ, trẻ em, KHHGĐ: 

- Khám thai: 49; số sinh: 33; Vòng: 15; thuốc: 17; bao: 15; thuốc tiêm 07. 

c. Tiêm chủng mở rộng thường xuyên: 

- Đã tiêm ngừa đầy đủ cho trẻ em về vắc xin phòng bệnh. 

+ Tiêm phòng uốn ván phụ nữ từ 15-35 tuổi: 29. 

+ Tiêm phòng uốn ván phụ nữ có thai: 50. 

+ Tiêm ngừa trẻ < 1 tuổi đủ 7 loại: 45. 

5.4. Giáo dục: 

- Công tác khuyến học:  
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+ Năm học 2017 – 2018 vận động các mạnh thường quân đóng góp học bổng, 

tiền mặt, xe đạp, tập sách tổng giá trị: 110.000.000đ tặng cho các em học sinh có hoàn 

cảnh khó khăn. 

- Các điểm trường tổ chức tốt lễ tổng kết năm học 2017-2018.  

Khối THCS: tổng số học sinh 358 học sinh. 

Chất lượng: 

+ Hoàn Thành Xuất sắc: 50 học sinh, chiếm tỷ lệ 13,9%. 

+ Hoàn Thành tốt: 95 học sinh, chiếm tỷ lệ 26,5%. 

+ Trung bình: 150 học sinh, chiếm tỷ lệ 41,9%. 

+ Yếu: 13 học sinh, chiếm tỷ lệ 3,6%. 

Khối tiểu học: tổng số học sinh cuối năm 576 học sinh. 

+ Đạt thành tích nổi bật: 203học sinh. 

Mẫu giáo: Tổng số 188 bé. Kết quả 60 bé đạt bé khỏe bé ngoan. 

6. Cải cách hành chính: 

- Đảm bảo duy trì thời gian làm việc 40 giờ/tuần và duy trì làm việc ngày thứ 

bảy hàng tuần đối với một số ngành chuyên môn. 

- Duy trì áp dụng một cửa điện tử tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả thực 

hiện “ một cửa” một cửa liên thông đúng theo quy định đối với một số ngành chuyên 

môn. 

- Thực hiện tốt công tác tiếp nhận và giao trả kết quả kịp thời theo quy định 

cho các tổ chức và cá nhân, tổng số hồ sơ đã tiếp nhận và giải quyết: 1.219 hồ sơ, chủ 

yếu gồm các nội dung: xin việc làm, vay vốn, chứng thực, xác nhận … 

- Tiếp tục triển khai thực hiện chỉ thị số 05 của UBND tỉnh Tây Ninh; rà soát 

niêm yết các thủ tục hành chính theo đúng quy định. 

- Niêm yết công khai 11 lĩnh vực thuộc thủ tục hành chính, giải quyết ở một 

cửa điện tử ( gồm 115 thủ tục) 

7. Công tác Xây dựng cơ bản: 

- Đang khởi công 02 tuyến đường 

Đường Long Vĩnh 8 ( nhà ông Tiến – nhà ông Hào) chiều dài 627 m, tổng 

kinh phí: 846.180.000đ 

Đường nội đồng ( nhà ông Diêu – nhà ông Dợt) ấp Long Châu. Chiều dài 600 

m, tổng kinh phí 1.627.077.000đ 
8. Nông thôn mới: 

- Duy trì thực hiện đạt 9/19 tiêu chí: tiêu chí 1 (quy hoạch và thực hiện quy 

hoạch), tiêu chí số 3: (Hệ thống thủy lợi), tiêu chí 4 (Điện), tiêu chí số 7: (chợ),  tiêu 

chí số 8( bưu điện), tiêu chí số 12: (tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên), tiêu chí 

số 14: (giáo dục), tiêu chí số 16 (văn hóa), tiêu chí số 19 (an ninh trật tự xã hội). 

- Triển khai thực hiện 5 tiêu chí: Tiêu chí 9 (Nhà ở dân cư), Tiêu chí 10 (Thu 

nhập), Tiêu chí 11 (Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020), tiêu chí 15 ( y 

tế), tiêu chí 18 (Hệ thống tổ chức chính trị) 
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- Vận động mạnh thường quân ủng hộ khởi công 01 tuyến đường vô Trung tâm 

VHTTHTCĐ xã , tổng kinh phí: 88.755.000đ 

.9. Phối  hợp công tác Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021: 

- Tổ chức tốt kỳ họp lần thứ 4 Hội đồng nhân xã nhiệm kỳ 2016 – 2021. Tổng 

số đại biểu hiện nay 23 đại biểu  

II/ TÌNH HÌNH QUỐC PHÒNG – AN NINH: 

1. Công tác quân sự - quốc phòng địa phương: 

- An ninh quốc phòng: ổn định. 

Công tác tham mưu: Tổng kết nhiệm vụ quân sự quốc phòng năm 2017 và 

triển khai nhiệm vụ năm 2018; phát động phong trào thi đua quyết thắng năm 2018. 

+ Phối hợp các ngành tổ chức lễ đăng ký NVQS, QBDB,DQ, PTKT năm 

2018. 

+ Xây dựng kế hoạch trực lễ 30/4- 01/5. 

+ Tổ chức tham gia hội thao TDTT – QP năm 2018; tham gia hội thi chính trị 

viên, chính trị viên phó cấp xã năm 2018 

+ Phối hợp tổ chức rước quân nhân xuất ngũ đợt I/2018. 

+ Phối hợp Ban cai quản họ đạo xã Long Vĩnh cử 17 vị chức việc tham gia 

bồi dưỡng kiến thức QPAN. 

- Công tác xây dựng lực lượng: Duy trì củng cố, xây dựng lực lượng dân quân 

đạt 1,43% so dân số. 

- Công tác tuyển quân: Tổ chức tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập 

ngũ năm 2018 kết quả đạt 11/11 thanh niên. 

+ Tổ chức triển khai và phúc tra nắm nguồn công dân tuổi 17, kết quả có 41 

công dân, tuổi từ 18-25 có 325 công dân, tuổi từ 26 -27 có trình độ cao đẳng, đại học 

09 công dân. 

- Thực hiện tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững tình hình 

NCT-TTATXH ở địa phương, bảo quản tốt vũ khí trang bị đúng quy định. 

- Triển khai thực hiện kế hoạch sẳn sàng chiến đấu bảo vệ cao điểm tết Dương 

lịch, tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018. 

- Thực hiện tốt chế độ trực sẵn sàng chiến đấu, phối hợp giữ vững tình hình 

ANCT-TTATXH ở địa phương, bảo quản tốt vũ khí trang bị đúng quy định. 

- Tham gia hội thi sáng kiến mô hình học cụ tại ban CHQS huyện năm 2018 

2. An ninh trật tự - an toàn xã hội: 

- Phạm pháp hình sự: bắt 01 vụ trộm nóng xe mô tô từ nơi khác đến, đối 

tượng tên Dương Công Tuấn sinh năm 1978 cư ngụ ấp Suối Cao A, xã Phước Đông, 

Gò Dầu, Tây Ninh 

- Công tác tuần tra, canh gác: tổ chức tuần tra vũ trang được 134 cuộc có 846 

lượt đồng chí tham gia. Kết quả phát hiện và tạm giữ 01 súng cồn tự chế không rõ đối 

tượng. 

- Công tác đấu tranh, trấn ấp tội phạm và tệ nạn xã hội:  
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+ Triệt phát 01 tụ điểm lắc tài xỉu tại ấp Long Chẩn tạm giữ 13 xe mô tô, 10 

đối tượng, tang vật thu giữ trên chiếu bạc 3.350.000đ, 04 hột xí ngầu, 01 phim café, 

thu giữ trên người đối tượng 4.770.000đ. 

- Trật tự an toàn xã hội: xảy ra một vụ trộm đột nhập vào nhà khoảng 3 giờ 40 

phút ngày 16/03/2018 tại nhà anh Trương Thanh Phong sn 1976; ngụ ấp Long Châu, 

lấy 01 két sắt, trong đó có khoảng 30 triệu đồng tiền Việt Nam, khoảng 15 chỉ vàng 

18 k và một số giấy tờ hộ khẩu, giấy chứng nhận QSDĐ. 

+ An ninh trật tự: ổn định. 

- Tình hình trật tự an toàn giao thông: 

+ Tai nạn giao thông: xảy ra một vụ tại nạn giao thông tự té tại ấp Long Chẩn 

làm chết 01 người, 01 người bị thương. 

+ Va chạm giao thông: xảy ra 01 vụ tại ấp Long Đại giữ xe mô tô do anh Lê 

Lâm trường vụ SN 1999 và người đi bộ chị Trần Thị Tuyết. 

+ + Phối hợp cùng  lực lượng TTATGT  tổ chức được 168 cuộc có 1.344 lượt 

đ/c tham gia. Kết quả không phát hiện trường hợp vi phạm. 

- Công tác tuyên truyền: Tổ chức tuyên truyền lưu động được 30 lượt với thời 

lượng 15 phút/1 lượt nội dung tuyên truyền phòng, chống tội phạm; không tàng trữ, 

mua bán và đốt các loại pháo nổ. 

III/ ĐÁNH GIÁ NHẬN XÉT CHUNG: 

1. Mặt làm được: qua 6 tháng đầu năm 2018 UBND xã Long Vĩnh đã tập trung 

chỉ đạo và phối hợp các ban, ngành phấn đấu thực hiện đạt được một số kết quả như 

sau: 

+ Tình hình ANCT ổn định, tình hình ANTT được bảo đảm. 

+ Thực hiện tốt công tác cải cách hành chính, công tác tiếp nhận và hoàn trả 

kết quả trực “một cửa” tại địa phương. 

+ Quan tâm thực hiện tốt công tác thu ngân sách theo chỉ tiêu được giao. 

+ Thực hiện tốt việc chăm lo cho gia đình chính sách, người nghèo được kịp 

thời đúng theo quy định trong dịp tết nguyên đán Mậu tuất năm 2018. 

+ Thực hiện tốt công tác chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm 

trên địa bàn. 

+ Công tác tiếp dân giải quyết đơn thư, tranh chấp của nhân dân được kịp 

thời, đúng quy định. 

+ Công tác tuần tra vũ trang, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được thực hiện 

tốt. 

+ Thực hiện tốt công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đạt 

chỉ tiêu kế hoạch huyện giao 

+ Chất lượng dạy và học ngày càng đạt nhiều kết quả cao. 

2. Mặt chưa làm được: 

+ Công tác phối kết hợp giữa cán ban, ngành, đoàn thể xã cũng như các Chi 

bộ ấp, thực hiện công tác tuyên truyền, giáo dục pháp luật Nhà nước chưa được 

thường xuyên, chưa đồng bộ. 

+ Nạn cờ bạc, ghi số đề, vẫn còn diễn ra với nhiều hình thức hoạt động tinh vi 

hơn. 
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+ Tình hình dịch bệnh trên cây trồng, giá cả thị trường nông sản không ổn 

định ảnh hưởng đến năng suất, đời sống nhân dân. 

 

 

 

PHẦN II 

MỘT SỐ NHIỆM VỤ CÔNG TÁC TRỌNG TÂM 

6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

 

1. Thu ngân sách: 

- Về thuế: Ban chỉ đạo thu ngân sách xã tiếp tục đề ra giải pháp thu ngân sách 

đảm bảo thu vượt 5-10% chỉ tiêu pháp lệnh được giao. 

- Tổ chức thu các nguồn quỹ đạt chỉ tiêu giao. 

2. Về trồng trọt – Chăn nuôi thú y: 

- Thường xuyên theo dõi, kiểm tra vận động nhân dân chăm sóc tốt diện tích 

cây cao su, cây lúa và các loại cây trồng khác hiện có trên địa bàn. 

- Thực hiện tốt kế hoạch tiêu độc sát trùng, tiêm vắc xin phòng chống dịch 

bệnh cho gia cầm trên địa bàn. 

- Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân trong việc phòng, 

chống dịch bệnh gia súc, gia cầm. 

3. Địa chính: 

- Tổ chức thực hiện hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn theo quy định; phối 

hợp giải quyết kịp thời các vụ tranh chấp về đất đai không để tồn động kéo dài. 

- Tăng cường công tác kiểm tra môi trường trên địa bàn xã. 

- Thành lập đoàn thường xuyên kiểm tra, nhắc nhở các hộ xây dựng trên địa 

bàn đảm bảo đúng quy định. 

4. Tư pháp – Hộ tịch: 

- Duy trì kiểm tra tổ hòa giải cơ sở. 

- Kịp thời phối hợp giải quyết tốt các đơn thư khiếu nại của công dân, đảm 

bảo công tâm, đúng pháp luật. 

- Phối hợp tổ chức tốt công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục pháp luật 

trong cộng đồng dân cư. 

- Đánh giá đề nghị xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật. 

- Tiếp tục cũng cố quản lý tủ sách pháp luật, bố trí tủ sách pháp luật tại bộ 

phận tiếp nhận và hoàn trả kết quả, đáp ứng nhu cầu tiếp cận kiến thức pháp luật nhân 

dân địa phương 

5. Văn hóa – Xã hội: 

- Văn hóa thông tin: 

+ Duy trì thực hiện công tác kiểm tra các điểm hoạt động văn hóa … trên địa 

bàn. 

+ Trạm, cụm truyền thanh duy trì thực hiện tốt công tác tiếp âm thời sự trung 

ương và địa phương, tăng cường việc tuyên truyền pháp luật của Nhà nước và các sự 

kiện trọng đại. 
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+ Tham gia hội thi hoa phượng đỏ huyện Châu Thành lần thứ 34 

- Về chính sách – xã hội: 

+ Duy trì tốt việc chi trả phụ cấp, trợ cấp, cứu tế cho các đối tượng được kịp 

thời, đúng quy định. 

+ Thực hiện tốt công tác cấp thẻ bảo hiểm khám chữa bệnh cho trẻ em dưới 6 

tuổi. 

+ Thực hiện vận động thu quỹ “ vì người nghèo” đạt chỉ tiêu đề ra. 

+ Tổ chức họp mặt gia đình chính sách ôn lại truyền thống kỷ niệm 71 năm 

ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2018). 

+ Phối hợp thực hiện tốt công tác điều tra rà soát hộ nghèo năm 2018. 

6. Y tế: 

- Đảm bảo phân công trực khám chữa bệnh tại trạm 24/24 giờ. 

- Đảm bảo tốt công tác chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân. 

- Tiếp tục thực hiện tốt các chương trình mục tiêu quốc gia, tiêm chủng mở 

rộng. 

- Tiếp tục thực hiện công tác vận động nhân dân thực hiện tốt chăm sóc sức 

khỏe sinh sản – KHHGĐ. 

- Tiếp tục phấn đấu đến cuối năm xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế giai đoạn 

2020. 

7. Giáo dục: 

- Duy trì, nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban Chỉ đạo phổ cập giáo dục. 

- Tổ chức tốt công tác vận động học sinh trong độ tuổi ( 5 tuổi) ra lớp đạt trên 

96%; các em đến tuổi ( 6 tuổi) đến trường đạt 100%; tuyển sinh đầu cấp lớp 6 đạt 

99%. 

- Bảo đảm tốt về cơ sở vật chất cho công tác dạy và học năm học năm 2018-

2019. 

- Phấn đấu đạt tiêu chí cộng đồng học tập cấp xã 2018. 

8. Nông thôn mới: 

- Tổ chức rà soát thực hiện đạt 05 tiêu chí: Tiêu chí 9 (Nhà ở dân cư), Tiêu 

chí 10 (Thu nhập), Tiêu chí 11 (Tỷ lệ hộ nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020), tiêu 

chí 15 ( y tế), tiêu chí 18 (Hệ thống tổ chức chính trị) 

- Lập hồ sơ đề nghị về trên công nhận đạt tiêu chí xây dựng Nông thôn mới 

năm 2018. 

9. Xây dựng cơ bản: 

- Tổ chức nghiệm thu đưa vào sử dụng 03 tuyến đường KDC. 

Đường Long Vĩnh 8 ( nhà ông Tiến – nhà ông Hào) chiều dài 627 m, tổng 

kinh phí: 846.180.000đ 

Đường nội đồng ( nhà ông Diêu – nhà ông Dợt) ấp Long Châu. Chiều dài 600 

m, tổng kinh phí 1.627.077.000đ 

- Đường vô Trung tâm VHTTHTCĐ xã, tổng kinh phí: 88.755.000đ 

10. Cải cách hành chính: 
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- Đảm bảo duy trì thời gian làm việc 40 giờ/tuần và duy trì làm việc ngày thứ bảy 

hàng tuần tiếp nhận và giao trả kết quả thực hiện “ một cửa” một cửa liên thông đúng 

theo quy định đối với một số ngành chuyên môn. 

- Thực hiện nghiêm các chế độ thông tin, báo cáo đúng quy định. 

- Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào trong hoạt động của cơ quan, 

thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật hành chính. 

- Thực hiện đánh giá chỉ số cải cách hành chính năm 2018. 

- Phối hợp Tổ chức kỳ họp thứ VI Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2016-2021. 

- Đánh giá, chấm điểm công tác dân vận chính quyền. 

- Tiếp tục rà soát các thủ tục hành chính đang áp dụng tại UBND xã, có vướng 

mắc, khó khăn hoặc gây phiền hà cho cá nhân, tổ chức trong quá trình áp dụng. 

- Rà soát văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND xã ban hành. 

11. Quốc phòng – an ninh: 

- Quân sự - quốc phòng địa phương: 

+ Củng cố, xây dựng lực lượng dân quân đạt chỉ tiêu, nhất là lực lượng dân quân 

thường trực xã đạt 100% quân số theo quy định; duy trì nghiêm chế độ trực đơn vị, 

bảo quản tốt vũ khí trang bị; tổ chức tốt công tác tăng gia sản xuất đạt hiệu quả cải 

thiện đời sống cho lực lượng dân quân thường trực xã; phối hợp thực hiện tốt các 

bước tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2019; Tổ chức huấn luyện nâng cao 

và kiểm tra bắn đạn thật cho lực lượng dân quân năm thứ I, II năm 2018; lập danh 

sách đối tượng chưa qua bồi dưỡng kiến thức quốc phòng an ninh theo kế hoạch 

ngành cấp trên. 

- An ninh trật tự - an toàn xã hội: 

+ Tăng cường phối hợp tuần tra, canh gác bảo đảm tốt công tác trực đơn vị để 

kịp thời giải quyết tốt các tình huống có thể xảy ra;  phối hợp với các ban, ngành đoàn 

thể tổ chức tuyên truyền về Luật ATGT để nhân dân thực hiện, kéo giãm tai nạn giao 

thông. 
 

Trên đây là báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-VHXH-QPAN 6 

tháng đầu năm và một số nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 của Uỷ ban nhân 

dân xã Long Vĩnh./. 
 

Nơi nhận:                                                                              CHỦ TỊCH 
- ĐU-HĐND xã; 

- CT, PCT.UBND xã; 

- ĐB.HĐND xã; 

- Các ngành liên quan; 

- Lưu: VT. 

 

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

    XÃ LONG VĨNH                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

PHỤ LỤC MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI 

6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 
( Kèm theo báo cáo số:297 /BC-UBND ngày31  tháng 5 năm 2018 

 của UBND xã Long Vĩnh) 

 

STT Chỉ tiêu ĐVT 
Kế hoạch 

năm 2018 

thực hiện 

6 tháng 

2018 

So sánh % 

Kế 

hoạch 

Cùng 

kỳ 

I Chỉ tiêu kinh tế: 4      

1 Diện tích gieo trồng      

 Trồng trọt ha 3.841 3.164,7 82,39 12,26 

 Trong đó: - Lúa ha 3.230 2.806,4 86,88 14,99 

                  - Bắp ha 10 7,5 75 21 

                  - Mì ha 70 94,7 135,28 12,5 

                  - Mía ha     

 - Rau các loại ha 320 125,1 39,1 30,1 

 - Cây ớt ha 165 104,6 63,39 15,87 

 - Mè ha 4 4,1 102,5 69,17 

 - Cây ăn quả ha 27 17,8 65,92  

 Diện tích cây lâu năm ha     

 - Tổng diện tích cây cao sao ha 6 4,5 75  

 Diện tích thu hoạch ha  1.632,8  16,5 

2 Chăn nuôi Con Duy trì Duy trì   

 - Trâu con 110 168   

 - Bò con 452 962   

 - Heo con 830 830   

 - Gia cầm con 15.800 15.800   

3 Ngân sách      

 Thu cân đối ngân sách Triệu 450 235.111 52,24 -16,75 

 Chi ngân sách Triệu     

II Văn hoá xã hội      

 Xây trường đạt chuẩn quốc gia   1   

 Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi ra lớp % 100    

 Phổ cập mẫu giáo trẻ 5 tuổi % 96    

 Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hoá % 80    

 Tỷ lệ ấp-khu phố đạt chuẩn văn hoá % 100 4/4 100  

 Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng % 14,6    

 Giới thiệu và giải quyết việc làm % 200 150 75  

 Tỷ lệ hộ nghèo trung ương % 0,26    

 Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 99 99,6 100,6  

III Môi trường      

 Tỷ lệ hộ dùng nước sạch VS ở NT % 98  99  
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