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

     XÃ AN BÌNH                      Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Số :       /BC-UBND                               An Bình , ngày  30   tháng 5 năm 2018 

  

BÁO CÁO 
Kết quả hoạt động thực hiện kế hoạch phát triển KTXH 6 tháng đầu năm và 

phƣơng hƣớng 6 tháng cuối năm 2018  

  

Thực hiện Nghị quyết số 01/2018/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 2018. 

Thực hiện Quyết định số: 21/QĐ-UBND ngày 08 tháng 02 năm 2018 của Ủy 

ban nhân dân xã An Bình về việc ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội QP - 

AN năm 2018  trên địa bàn xã, Ủy ban nhân dân xã báo cáo kết quả thực hiện nhiệm 

vụ phát triển KTXH-QPAN 6 tháng đầu năm 2018 như sau:  

PHẦN I 

KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC 06 THÁNG ĐẦU NĂM 2018  

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 6 tháng đầu năm: 2605/3720 ha đạt 70,03 % so 

với kế hoạch năm; so với cùng kỳ 2605/2579 ha đạt 101%.  

- Tổng diện tích thu hoạch 6 tháng đầu năm: 1327/3720 ha đạt 35,67 % so 

với kế hoạch đã gieo trồng; so với cùng kỳ 1327/1230 ha đạt 107,9 %. 

Nông dân đã tiến hành thu hoạch xong vụ Đông Xuân 2018 – 2018 được  

1347 ha. NSBQ 6,7 tấn/ ha ( NSBQ tăng 0,2 tấn/ha so với cùng kỳ) 

Mô hình liên kết 4 nhà:  tiếp tục thực hiện mô hình liên kết thâm canh cây 

lúa theo hướng Vietgap, qua 02 vụ đã vận động được 112 hộ dân tham gia mô hình, 

tổng diện tích 315 ha, lúa giống 30 tấn lúa ; phân bón 110 tấn.  Hiện tại nông dân đã 

xuống giống vụ hè thu diện tích 115/115 ha. 

Công tác khuyến nông:  

 Phối hợp HND xã và trạm khuyến nônghuyện tổ chức 06 buổi tập huấn với 

307 lượt nông dân tham dự; đồng thời lồng ghép triển khai một số mô hình làm ăn 

có hiệu quả để vận động nông dân thực hiện góp phần cải thiện thu nhập cho người 

dân. 

Phối hợp doanh nghiệp và HND xã, tổ chức triển khai một số chính sách thu 

mua sản phẩm lúa vụ Đông Xuân 2018.  

Tổ chức thực hiện trình diễn nhân giống lúa 5451 được 10 ha tại ấp An Hòa và 

01 ha mì tại ấp Thanh An.Phối hợp ban ngành ấp Thanh An tổ chức lấy ý kiến nhân 

dân 1 trường hợp xin chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất lúa ( từ cây lúa sang trồng 

dừa xiêm) diện tích 1 ha. 

b/ Lĩnh vực chăn nuôi : 
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* Công tác thú y: 

Tổng đàn gia súc, gia cầm: 42446 con đạt 143% so với kế hoạch, đạt 141% 

(42446/ 30108)so với cùng kỳ. Trong đó: gia súc: 2496 con; gia cầm: 39950 con. 

Triển khai và thực hiện đầy đủ các kế hoạch phòng chống dịch bệnh gia súc – gia 

cầm năm 2018. Thực hiện tiêm phòng bệnh cho đàn gia súc, gia cầm được 8235 con 

(H5N1 cho đàn gia cầm được 7050 con gia cầm; tiêm phòng bệnh trên đàn gia súc: 

1185 con).  

Tổ chức mời các hộ dân đang nuôi bò dự án “ chăn nuôi bò sinh sản”  triển khai 

Công văn của Đảng ủy xã về việc chấn chỉnh công tác quản lý, chăm sóc bò dự án. 

Đồng thời tổ chức cho 32 hộ dân ký cam kết thực hiện tốt các quy định của BQLDA 

đề ra. 

c/ Thủy lợi: Tổ chức cho nông dân ký hợp đồng tưới nước 2 vụ , diện tích 860 

ha. Tổ chức 6 cuộc vớt cỏ, rong, rác dọc các tuyến kênh trên địa bàn xã An Bình. 

d/ Thủy sản: Diện tích nuôi trồng thủy sản hiện tại: 35,6 ha tăng 1,8 ha so với 

cùng kỳ( 33,8 ha). 

Tổ chức khởi công 03 công trình: Nạo vét kênh Lớn( giai đoạn I); Kiên cố hóa 

kênh TN17-16-1A-4 ấp An Điền; Kiên cố hóa kênh TN17-21-4 ấp An Hòa. 

e/ Môi trƣờng: Tổ chức tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện tốt các biện 

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

Phối hợp ban ngành đoàn thể xã, ấp kiểm tra nhắc nhỡ các hộ chăn nuôi, sản 

xuất kinh doanh thực hiện tốt Luật bảo vệ môi trường. Kết quả: tham mưu UBND xã 

xử phạt vi phạm hành chính hộ ông Nguyễn Văn Tương, mức phạt 2.500.000 đ; 

nhắc nhỡ lập biên bản đình chỉ 1 trường hợp tự ý xây dựng lò hầm than khi chưa có 

hồ sơ xin phép được phê duyệt.  

1.2. Công tác đầu tƣ xây dựng cơ bản: 

* Công tác triển khai thực hiện: 

- Ngiệm thu và bản giao đưa vào sử dung Công trình: Hẻm 7,9,23 ấp An Điền, 

quyết toán dự án hoàn thành đúng thời gian quy định và tất toán công trình khi 

huyện phân khai vốn. 

- Tổ chức thi công các công trình: Nạo vét kênh Lớn( giai đoạn I); Kiên cố 

hóa kênh TN17-16-1A-4 ấp An Điền; Kiên cố hóa kênh TN17-21-4 ấp An Hòa,  

- Lập danh mục chuẩn bị đầu tư năm 2018 gửi về UBND huyện xn chủ trương 

đầu tư 05 công trình gồm: 

- Thanh An: Kiên cố hóa kênh TN17-16-5B ấp Thanh An(đoạn cuối) 

- Thanh Bình: Kiên cố hóa kênh 17-24-3-9 ấp Thanh Bình 

 - An Hòa: Kiên cố hóa kênh TN17-21-4 ấp An Hòa(đoạn cuối) 

 -  An Điền: Đường hẻm số 26 ấp An Điền( trục chính nội đồng); Đường hẻm 

số 9 nối cánh đồng ấp Thanh An-An Điền. 

* Tiến độ thực hiện và giải ngân KH vốn: 

+ Tiến độ thực hiện: 

- Kiên cố hóa kênh TN17-16-1A-4 ấp An Điền đang thực 30% khối lượng. 

- Kiên cố hóa kênh TN17-21-4 ấp An Hòa đang triển khai phát cây bàn giao 

mặt bằng. 

- Nạo vét kênh Lớn(giai đoạn I) đang thực hiện đạt 70% khối lượng. 
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+ Kết quả giải ngân:  948.000.000đ/952.000.000đ  đạt 99% KHV đã phân 

khai. 

  1.3. Nông thôn mới: Trong 6 tháng đầu năm 2018, với sự chỉ đạo quyết liệt 

của BCĐXDNTM và sự đoàn kết của các ban ngành đoàn thể trong việc duy trì và 

nâng cao chất lượng của 19 tiêu chí nông thôn mới nên đã đạt được nhiều kết quả 

khả quan như:  Kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội khu vực nông thôn phát triển nhanh, 

nổi bật nhất là hệ thống đường giao thông, trường học, các thiết chế văn hóa-thể thao 

cơ sở...góp phần tạo ra diện mạo mới cho khu vực nông thôn của xã. Sản xuất nông 

nghiệp tiếp tục phát triển ổn định, tái cơ cấu ngành nông nghiệp đang đi đúng 

hướng, các mô hình chăn nuôi, sản xuất có hiệu quả tiếp tục được nhân rộng. Các 

hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao quần chúng được đẩy mạnh. Chất lượng giáo dục 

ngày càng tăng, phổ cập giáo dục trung học cơ sở tiếp tục được duy trì. Công tác chăm 

lo gia đình chính sách, an sinh xã hội cho đối tượng hộ nghèo, đối tương bảo trợ được 

thực hiện có hiệu quả.  Công tác phòng bệnh, chăm sóc sức khỏe nhân dân đạt kết quả 

tốt, tỷ lệ người dân tham gia BHYT ngày một tăng. Hệ thống chính trị cơ sở không 

ngừng được củng cố và phát huy sức mạnh tổng hợp. Đội ngũ cán bộ, công chức xã 

ngày càng hoàn thiện cả về chính trị, năng lực chuyên môn, tinh thần trách nhiệm và 

kỹ năng vận động quần chúng. An ninh- quốc phòng, trật tự xã hội tiếp tục được giữ 

vững và ổn định. Cụ thể: 

Hoàn chỉnh hồ sơ công nhận 19 tiêu chí năm 2017. 

Tiếp tục triển khai và thực hiện có hiệu quả kế hoạch duy trì và nâng cao chất 

lượng 19 tiêu chí nông thôn mới năm 2018. 

 Xây dựng đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp.  

 Tổ chức triển khai kế hoạch XDNTM năm 2018, kế hoạch tái cơ cấu ngành 

nông nghiệp; triển khai các chính sách hộ trợ hệ thống xử lý nước hộ gia đình được 

2 cuộc với 165 người tham dự. 

 Tiến hành rà soát chỉ tiêu 17.6 tại ấp An Hòa và nhu cầu đăng ký thoát nghèo 

trên địa bàn 4 ấp. 

+ Tiêu chí số 2 – Giao thông:  

 Vận động doanh nghiệp, mạnh thường và nhân dân trên địa bàn ấp An Điền 

tổ chức sửa chữa nâng cấp tuyến đường An Bình 12, tổng chiều dài 700 m với tổng 

số tiền 57.000.000 đồng ( gồm 12 xe đá 0 -4 tổng tiền 42.000.000 đ ; 5 xe sỏi tổng 

tiền 10.000.000 đ, 02 ngày xe lu lèn, ban gạc tổng tiền công 5.000.000 đồng). Trong 

đó: UBND xã hỗ trợ 4.500.000 đồng; doanh nghiệp hỗ trợ 5.000.000 đồng, mạnh 

thường quân đóng góp 47.500.000 đồng.  

 + Tiêu chí số 4 – Điện: 

 Vận động mạnh thường quân và nhân dân ấp An Điền và Thanh An thực hiện 

chương trình thắng sáng đường quê 02 tuyến đường dài 1,2 km với tổng số tiền 

16.500.000 đồng. 

 Vận động mạnh thường quân và nhân dân ấp Thanh Bình thực hiện chương 

trình thắp sáng đường quê 03 tuyến đường dài 2,8 km với tổng số tiền 26.000.000 

đồng. 

+Tiêu chí số 10 - thu nhập:  
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Dự thảo 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. 

 Lập danh sách đăng ký dự án PTSX thuộc CT MTQG xây dựng NTM giai 

đoạn 2016 – 2020 gồm 5 dự án.  

Phối hợp các ban ngành đoàn thể tích cực vận động nhân dân mạnh dạn chuyển 

đổi cơ cấu cây trồng loại bỏ những giống cây trồng kém hiệu quả sang trồng những 

cây có hiệu quả kinh tế cao và bền vững; nhân rộng các mô hình làm ăn có hiệu quả. 

+Tiêu chí số 15 - Y tế : 

Vận động nhân dân trên địa bàn tham gia BHYT, kết quả có 4918/5875 người 

đã tham gia BHYT đạt tỷ lệ 83,71%. 

  1.4.  Lĩnh vực quản lý đất đai: Đã tiếp nhận 312 hồ sơ, đã giải quyết 307 

hồ sơ.  

- Chuyển QSDĐ: 77 hồ sơ; Cấp mới: 21 hồ sơ; Cấp đổi: 77 hồ sơ; Chuyển mục 

đích: 12 hồ sơ; Đính chính trong giấy CN QSDĐ: 125 hồ sơ.  

- Tiếp nhận 5 đơn tranh chấp đất đai; hòa giải thành 02 đơn còn lại 3 đơn đang 

xác minh nguồn gốc đất để tiến hành hòa giải. 

- Kết hợp với tòa án tiến hành định giá tài sản được 02 trường hợp.  

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

*Công tác thu thuế: 

Tổng thu đến ngày 31/5/2018: 115.956.500/225.000.000 đạt 51,54 % so với 

chỉ tiêu huyện giao. So với cùng kỳ 115.956.500/ 134.189.400đ đạt 86,64 %. 

 

STT Nội dung thu Chỉ tiêu thu Số thu phát 

sinh 

Lũy kế Tỷ lệ 

1 Thu phí lệ phí 30.000.000     5.428.000 16.398.000 54,66% 

2 Thu thuế môn bài 5.000.000  4.900.000 98% 

3 Thu thuế phi NN 10.000.000 2.215.500 22.013.500 220,14% 

4 Thu thuế VAT 50.000.000 4.250.000 21.254.000 42,31% 

5 Thu khác 130.000.000  51.400.000 39,54 

 - Thu cho thuê đất   37.200.000  

 - Thu phạt VPHC      12.250.000  

 - Thu phạt ATGT  1.050.000 1.950.000  

 Tổng cộng 225.000.000    12.943.500 115.965.500 51,54% 

 

- Đảm bảo chi lương,các khoản phụ cấp theo lương, các chế độ chi khác, rà 

soát các khoản chi không cần thiết đảm bảm cân đối. 

- Hỗ trợ Hội Thanh niên xung phong tổ chức Đại Hội Nhiệm kỳ 2018-2022,Đại hội 

nhiệm kỳ Hội nạn nhân chất độc da cam, chi mua trang phục tuần nhân nhân dân, 

xin chủ trương mua sắm tài sản và các khoản chi hoạt động khác, đảm bảo cân đối từ 

nguồn ngân sách xã. 

2/ Văn hoá – Xã hội : 

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

   * Công tác Tuyên truyền, Trang trí:  
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- 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: 28 phong chữ và 46 băng ron. 

* 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 ng hê ̣mừng Đảng , mừng 

xuân năm 2018. Tổ chức Hội thi " tiếng hát mùa xuân" xã An Bình năm 2018. Tổ 

chức giao lưu văn nghệ phục vụ công tác tuyển quân năm 2018. Tham gia Hội thi " 

tiếng hát mùa xuân” và “ tuyên truyền ca khúc cách mạng” huyện Châu Thành. 

Tham gia liên quan " Kịch ngắn – kịch vui" các xã đạt chuẩn Nông thôn mới. 

kết quả: Đạt giải C. 

* 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 

2018 với 560 lượt người tham gia.  

Tổ chức giải thi đấu bóng đá mini( chào mừng 22/12) và giải vô địch bóng 

chuyền xã An Bình lần thứ III năm 2018. 

* Hoạt động Học tập cộng đồng: Trong 6 tháng đầu năm Trung tâm VHTT-

HTCĐ xã đã kết hợp các ngành có liên quan tổ chức 12 chuyên đề trên lĩnh vực văn 

hóa, đời sống, kinh tế, môi trường...với 620 lượt người tham dự. 

* Hoạt động Tủ sách: Thường  xuyên phục vụ bạn đọc tại chỗ tổng cộng: 

được 138 lượt bạn đọc.  

* Công tác kiểm tra : Trong 6 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. Công tác chính sách – xã hội: 

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

đôṇg là: 115 lao động  

* Công tác chăm lo gia đình chính sách:  

- Chi trả trơ ̣cấp chi 96 ĐTCS  với số tiền 143.694.545đ. Sao kê 5 đối tượng 

với tổng số tiền là 8.333.000đ. Làm hồ sơ mai táng phí cho 04 đối tượng chính sách 

gửi về huyện. 

- Tiền tết tỉnh tặng cho 272 đối tượng GĐCS, QLCT với tổng số tiền là 

162.000.000đ 

- Tiền tết chủ tịch nước tặng cho 157 đối tượng GĐCS, QLCT với tổng số tiền 

là 42.400.000đ 

- Sao kê tiền tết tỉnh 6 đối tượng với tổng số tiền là 3.600.000đ. 

- Sao kê tiền tết trung ương 4 đối tượng với tổng số tiền là 800.000đ 

- Chi bổ sung tiền tết tỉnh cho 4 đối tượng QLCT với tổng 2.400.000đ 

- Họp mặt tết 255 đối tượng GĐCS với tổng số tiền là 25.500.000đ. 

- Cấp 161 thẻ BHYT cho GĐCS. 

* Công tác bảo trợ xã hội 

- Nhận chi trả trợ cấp hàng tháng  cho 258 đối tượng BTXH với số tiền: 

103.545.000đ. Sao kê tháng: 4 đối tượng với tổng số tiền là 2.700.000đ.Làm hồ sơ 

mai táng phí cho 08 đối tượng bảo trợ xã hội. Chi trả tiền mai táng phí cho 4 đối 
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tượng BTXH với tồng số tiền 21.600.000đ.Làm 27 hồ sơ BTXH gửi về huyện. Cấp 

102 thẻ BTXH. 

* Công tác giảm nghèo: 

- Số hộ nghèo, cận nghèo, nghèo của tỉnh được điều tra năm 2017: 

+ Hộ nghèo: 25/48khẩu 

+ Hộ cận nghèo: 43/118 khẩu 

+ NLNN: 36/136 khẩu 

- Tỉnh tặng tiền tết cho 113 hộ nghèo với tổng số tiền 72.200.000đ.Tỉnh tặng 

tiền tết cho 39 hộ BTXH với tổng số tiền là 7.800.000đ. 

- Tiến hành bàn giao 03 căn nhà ĐĐK(  bà Võ Thị Nối – đối tượng hộ nghèo 

ở ấp Thanh An; bà: Nguyễn Thị Tuyết – đối tượng cận nghèo ấp Thanh Bình; ông: 

Nguyễn Văn Lá - đối tượng cận nghèo ấp Thanh Bình). 

* Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em: 

Tổng số trẻ em: 1468 , Trong đó:  

- Trẻ em dưới 06 tuổi: 593 

- Trẻ em từ 06 – 16 tuổi: 875 

- Cấp mới: 39 thẻ (lý do: mới sinh) 

* Công tác khác:  

  Vận động mạnh thường quân tặng 789 phần cho hộ nghèo và gia đình chính 

sách với tổng số tiền là: 92.800.000đ. 

 Hoàn thành việc cấp thẻ BHYT cho trẻ em và hộ gia đình trên địa bàn xã. 

2.3. Giáo dục: 

Tổ chức tổng kết năm hoc̣ 2017 - 2018 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%. 

2.4. Y tế, dân số: 

Trạm y tế đảm bảo tốt chế độ trực và khám chữa bệnh cho 851 lượt người trên 

địa bàn xã, 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 6 tháng đầu năm 0,54 
o
/o, Số trẻ 

em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt 50/108 trẻ đạt 46,3 %, tỷ lệ trẻ 

em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng thấp còi chiếm 14,23%. Tỷ lệ hộ dùng nước hợp vệ 

sinh đạt 90 %.  

3. An ninh – Quốc phòng – Tƣ pháp: 

3.1. Công an: 

* ANCT: Ổn định.  

* Vụ việc có dấu hiệu hình sự: xảy ra 01 vụ. Vụ việc Công an xã lập hồ sơ 

ban đầu bàn giao Công an huyện thụ lý.( giảm 01 vụ so với cùng kỳ). 

*TTAT xã hội:  Xảy ra 8 vụ giảm 10 vụ so với cùng kỳ. 

Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối 14 đối tượng với tổng số tiền 

17.750.000đ.  

Phối hợp với Ban CHQS xã bảo vệ an toàn trước trong và sau các ngày lễ, tết 
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* Công tác quản lý hành chính: Giải quyết cho 89 trường hợp. 

* Tình hình trật tự ATGT: 

- Tình hình TNGT: Không xảy ra. 

- Va quẹt giao thông: Xảy ra 01 vụ( không tăng giảm so với cùng kỳ) 

-Tổ chức tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự ATGT : Được 62 cuộc, với 248 

lượt đ/c tham gia kết quả: Lập biên bản 10 trường hợp vi phaṃ TTATGT; tạm giữ 07 

xe mô tô,  ra quyết định xử phạt 07 TH số tiền 3.950.000đ.  

* Công tác tuần tra: Tổ chức tuần tra vũ trang được  92 cuộc với 552 lượt 

đ/c tham gia. Kết quả: giải tán 02 nhóm thanh niên tụ tập về khuya, giải tán 12 xòng 

đánh bạc, đá gà. 

- Công an xã lập hồ sơ gọi hỏi, răn đe các hệ loại đối tượng được 12 hồ sơ. 

* Công tác tuyên truyền: 

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

túy, ATGT được 5 cuộc với 507 lượt người tham dự.Kết hợp công an huyện tuyên 

truyền ATGT cho 190 học sinh, 22 giáo viên; tuyên tuyền về phương thức thủ đoạn 

trộm cắp tài sản cho 67 lượt người tham dự. 

3.2. Quân sự - quốc phòng: 

* Công tác quốc phòng địa phƣơng: 

Duy trì quân số trực SSCĐ và tích cực chủ động tham gia phòng chống, khắc 

phục hậu quả lũ lụt, bão, tìm kiếm cứu hộ, cứu nạn, giảm nhẹ thiên tai trên địa bàn 

xã. 

Tổ quân báo nhân dân thường xuyên hoạt động, năm chắc tình hình ANTT 

trên địa bàn 04 ấp. 

Tham mưu chi bộ tổ chức đánh giá chất lượng Đảng viên năm 2017. 

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

nhiệm vụ QS0QP năm 2018.  

Tổ chức Hội nghị tổng kết nhiệm vụ QS-QP năm 2017 và triển khai thực hiện 

nhiệm vụ QS-QP năm 2018.  

Tham mưu ĐU-UBND xã, phối hợp với Ban, ngành, đoàn thể xã tham gia 

ngày chạy thể thao CISM. 

QBND thường xuyên hoạt động, nắm bắt tình hình ANTT trên địa bàn. 

* 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 21 cuộc có 233 đ/c tham gia. 

- Xây dựng và triển khai Kế hoạch SSCĐ năm 2018 cho toàn bộ LLDQ trên 

địa bàn xã. 

* Xây dựng lực lƣợng : 

- Tổng lực lượng dân quân xã: 129/129 đ/c so với kế hoạch huyện giao đạt  

100%.Trong đó đảng viện là 15 đ/c đạt 8,38%. 

* Công tác tuyển quân: 

Tổ chức đưa công dân SSNN năm 2018 về TTYT huyện khám HIV, heroin và 

matuy1. Kết quả: 09/09 công dân đủ điều kiện nhập ngũ năm 2018( Trong đó: 08 

chính thức, 01 dự bị). 
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Tổ chức đón rước 13 quân nhân xuất ngũ trở về địa phương. 

Triển khai Kế hoạch phúc tra năm nguồn thanh niên tuổi 17, chuẩn bị nguồn 

thanh niên nhập ngũ năm 2019 trên địa bàn 4 ấp. 

 

* 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 xây dựng đơn vị VMTD, nề nếp chính quy, chấp hành kỹ luật: 
- Thường xuyên quán triệt cán bộ chiến sĩ đơn vị chấp hành tốt chỉ thị 525 của 

Chỉ huy trưởng/ Bộ CHQS tỉnh. 

- Tập trung duy trì nền nếp chính quy đơn vị, xây dựng cảnh quan đơn vị luôn 

xanh, sạch. 

* Công tác hậu cần, kỹ thuật: 

- Triển khai kế hoạch “ Xây dựng và quản lý doanh trại chính quy xanh, sạch, 

đẹp” theo kế hoạch. 

- Kiểm tra, bảo quản vũ khí trang bị đúng quy định. 

Công tác huấn luyện: 

Xây dựng và triển khai kế hoạch về công tác huấn luyện chiến đấu năm 2018, 

Kế hoạch huấn luyện chiến đấu cho lực lượng dân quân năm 2018, Kế hoạch tổ chức 

huấn luyện nâng cao cho lực lượng dân quân tham gia bắn đạn thật cho 8 đồng chí. 

Công tác xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, xây dựng nề nếp chính 

quy, rèn luyện kỹ thuật: 

Xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện phong trào “xây dựng và quản lý 

doanh trại chính quy, xanh-sạch-đẹp” trong lực lượng dân quân xã. Nâng cao tinh 

thần trách nhiệm của người chỉ huy, tạo điều kiện cho cán bộ, chiến sĩ tích cực, chủ 

động thực hiện công tác hậu cần, quản lý sử dụng tài sản… 

- Thường xuyên quán triệt cán bộ chiến sĩ đơn vị chấp hành tốt chỉ thị 525 của 

Chỉ huy trưởng/ Bộ CHQS tỉnh. 

- Tập trung duy trì nền nếp chính quy đơn vị, xây dựng cảnh quan đơn vị luôn 

xanh, sạch. 

3.3. Công tác tƣ pháp: 
* Công tác hộ tịch: Đã nhận và giải quyết 163 trường hợp. 

 Đăng ký khai sinh: 52 trường hợp; Đăng ký khai tử: 09 trường hợp; Đăng ký 

kết hôn: 18 đôi; Nhận cha mẹ con:01 TH, cải chính: 01 TH, bổ sung hộ tịch:01. 

- Xác nhận tình trạng hôn nhân: 32 trường hợp. 

- Trích lục bản sao hộ tịch:49 trường hợp. 

* Công tác chứng thực: Đã nhận và giải quyết 490 trường hợp. 

Chứng thực hồ sơ chuyển quyền sử dụng đất: 88 hồ sơ; Chứng thực chữ ký: 18 

trường hợp; Chứng thực bản sao: 384 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 số:10/KH-UBND ngày 7/2/2018 

của UBND xã  về công tác phòng chống tham nhũng năm 2018; công tác kê khai tài 
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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 6 tháng đầu 

năm 2018 tiếp nhận và giải quyết  603 trường hợp. 

II. ĐÁNH GIÁ-NHẬN XÉT: 

1/  Mặt làm đƣợc:  

Tình hình kinh tế - xã hội tiếp tuc̣ ổn định 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. Đảm bảo công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân, kiểm tra vê ̣sinh an toàn thưc̣ 

phẩm. Duy trì chuẩn quốc gia về y tế và phổ cập giáo dục tiểu học , THCS, giữ vững 

duy trì và không ngừng nâng cao chất lượng 19 tiêu chí nông thôn mới. 

ANQP, TTATXH  ổn định, đời sống tinh thần của người dân từng bước được 

cải thiện. Tích cực giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thẩm quyền, hạn chế khiếu 

nại vượt cấp, từng bước chuẩn hóa cán bộ công chức theo quy định.  

 2/ Mặt hạn chế:  

Bên caṇh những măṭ đaṭ đươc̣ vâñ còn những măṭ haṇ chế cần khắc phuc̣ như: 

- Tình hình ANCT - TTATXH trên địa bàn được giữ vững ổn định tuy nhiên 

tình trạng đánh bạc, đá gà nhỏ lẻ còn xảy ra ở một số nơi. 

- Công tác phối kết hợp của các ban ngành, đoàn thể đôi lúc chưa nhịp nhàng, 

đồng bộ. 

3/ Nguyên nhân: 

a/ Nguyên nhân đaṭ đƣơc̣:  

- Được sự quan tâm lãnh đạo , chỉ đạo thường xuyên của UBND huyện mà 

nhất là sư ̣tâp̣ trung lañh đaọ trưc̣ tiếp của BCH Đảng ủy xã An Bình . Ngay từ đầu 

năm TT UBND xa ̃đa ̃cu ̣thể hóa Nghi ̣ quyết của Đảng ủy và Nghi ̣ quyết của HĐ ND 

xã thành kế hoạch UBND xã và đề ra giải pháp cụ thể để triển khai thực hiện . Trong 

quá trình thực hiện có sự phân công cụ thể cho từng thành viên UBND xã phụ trách 

từng liñh vưc̣ , hàng tháng, quí tổ chức họp đánh giá  măṭ làm đươc̣ , măṭ haṇ chế và 

đề ra biện pháp cụ thể để khắc phục.  

- Sư ̣tham gia tích cưc̣ , nhiêṭ tình, đoàn kết của cán bô ,̣ công chức và các ban , 

ngành, đoàn thể xa,̃ ấp. 

b/ Nguyên nhân haṇ chế: 

- Công tác truyên truyền g iáo dục pháp luật ra nhân dân có nơi chưa được sâu 

rôṇg;  

- Công tác tham mưu của một số ngành đôi lúc chưa kịp thời 

  

PHẦN II 

PHƢƠNG HƢỚNG THỰC HIỆN CÔNG TÁC 6 THÁNG CUỐI 

 NĂM 2018 
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I. Những nhiệm vụ cần thực hiện trong 6 tháng cuối năm 2018:  

1. Kinh tế:  

- Phấn đấu đến cuối năm diện tích gieo trồng còn lại đạt: 1.115 ha.  

+ Nông thôn mới: Tiếp tục thực hiện kế hoạch duy trì và nâng cao chất lượng 

19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới.  

- Hoạt động thu chi ngân sách: 

+ Phấn đấu thu ngân sách đạt 100% chỉ tiêu Nghị Quyết HĐND đề ra. 

+ Phấn đấu thu đạt chỉ tiêu các nguồn quỹ trên địa bàn. Cân đối chi đúng theo 

qui định, tiết kiệm đáp ứng được mọi hoạt động của địa phương. 

2. Văn hóa- xã hội:  

- Phấn đấu 3 điểm trường đạt chuẩn quốc gia, giữ vững chuẩn quốc gia về phổ 

cập giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi, giáo dục tiểu học và trung học cơ sở. 

- Phấn đấu số trẻ em dưới 1 tuổi tiêm chủng đầy đủ các loại vắc xin đạt trên 

95%. 

- Phấn đấu tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa trên 70%, đảm bảo việc bình xét 

gia đình văn hóa đúng chất lượng, giữ vững xã văn hóa nông thôn mới. Tỷ lệ ấp 

đạt chuẩn văn hóa: 4/4 ấp giữ vững ấp văn hóa.  

- Phấn đấu giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 1%. 

3. Môi trƣờng:  

 Duy trì tỷ lệ hộ dân cư sử dụng nước hợp vệ sinh, hố xí hợp vệ sinh đạt 

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 6 tháng cuối năm 2018: Để thực hiện thắng lợi 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018, 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 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: 

1.Về kinh tế:  

Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế đầu tư sản xuất kinh doanh, 

thu hút lao động, góp phần giải quyết việc làm, chuyển dịch cơ cấu lao động ở nông 

thôn.  

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. 

Thực hiện tốt chính sách, pháp luật về tài chính, ngân sách. Quan tâm chỉ đạo 

thường xuyên công tác thu ngân sách đảm bảo đạt và vượt chỉ tiêu giao , có kế hoạch 

cụ thể trong việc thu chi ngân sách để đảm bảo dự toán chi theo quyết định phân bổ 

của cấp trên. 
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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 diện tích nuôi 

trồng thủy sản: 35,6 ha. 

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 2018 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:  

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. Phát triển các loại hình hoạt 

động văn hóa văn nghệ quần chúng, khuyến khích, hỗ trợ nâng cao chất lượng câu 

lạc bộ đờn ca tài tử, các đội văn nghệ ở các ấp. 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. Hoạt động của trung tâm văn hóa thể thao và học tập cộng đồng có hiệu quả tốt. 

Thực hiện tốt công tác chăm lo gia đình chính sách, người có công cách mạng 

nhân ngày 27/7; Hoàn thành các chương trình, chỉ tiêu giải quyết, giới thiệu việc 

làm, đào tạo nghề lao động nông thôn; Thực hiện có hiệu quả Kế hoạch giảm nghèo 

năm 2018 và giai đoạn 2018-2020, làm tốt công tác an sinh xã hội, nâng cao chất 

lượng cuộc sống nhân dân; quan tâm hỗ trợ các gia đình chính sách, người có công 

với nước, hộ nghèo, đối tượng bảo trợ trên địa bàn xã. 

Giữ vững và nâng cao chất lượng phổ cập tiểu học, chống mù chữ và phổ cập 

trung học cơ sở. Khuyến khích tạo điều kiện bồi dưỡng, nâng cao chất lượng đội ngũ 

giáo viên. Thực hiện chủ trương chống tiêu cực trong ngành giáo dục, chống bệnh 

thành tích, chống tiêu cực trong thi cử, 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. Thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, bệnh. 

Làm tốt công tác kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, không để trường hợp ngộ độc 

xảy ra trên địa bàn. 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. 

Tăng cường công tác truyền thông dân số - kế hoạch hóa gia đình. Nâng dần 

chất lượng dân số. Thực hiện tốt công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, hạn 

chế đến mức thấp nhất tình trạng trẻ em bị xâm hại, trẻ em lang thang, vi phạm pháp 

luật. Vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế tự nguyện, phấn đấu tỷ lệ mua bảo 

hiểm y tế tự nguyện từ 85 % trở lên.  

4. Về quốc phòng – an ninh: Củng cố và nâng cao chất lượng của hoạt động 

công tác quốc phòng- địa phương, công tác dân quân và giáo dục quốc phòng an 
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ninh ngày càng hiệu quả. Xây dựng, huấn luyện lực lượng dân quân nâng cao tính 

chủ động trong sẳn sàng chiến đấu và xử lý có hiệu quả mọi tình huống xảy ra.  

Tập trung xây dựng và triển khai có hiệu quả các kế hoạch quân sự quốc phòng 

với những nội dung cụ thể như: Tham mưu các văn bản theo đúng quy định cấp trên, 

duy trì chế độ trực sẳn sàng chiến đấu, xây dựng lực lượng theo biên chế huyện giao, 

đảm bảo thực hiện tốt công tác huấn luyện và hậu cần kỹ thuật… 

Tiếp tục thực hiện tốt các giải pháp có hiệu quả “Chương trình mục tiêu 4 giảm”. 

Chủ động nắm tình hình, phát hiện và giải quyết kịp thời các vụ việc liên quan 

đến an ninh trật tự, không để phức tạp trở thành điểm nóng, đảm bảo ổn định và giữ 

vững an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội ở địa phương, nhất là những ngày lễ, tết...  

Phối hợp các lực lượng thường xuyên tổ chức tuần tra, truy quét, đấu tranh, trấn 

áp các loại tội phạm, không để xảy ra án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng, tập 

trung kéo giảm tệ nạn xã hội và tai nạn giao thông trên địa bàn. 

5. Về 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 6 tháng đầu năm 2018 và phương hướng 6 tháng cuối năm 2018 

của xã An Bình ./. 

                                                                                

Nơi nhận                                                               CHỦ TỊCH 
- UBND huyện;         

- Phòng Tài chính huyện; 

- Phòng TK huyện; 

- Đảng ủy – HĐND; 

- Lưu: VT. 
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PHỤ LỤC BIỂU KÈM THEO BÁO CÁO 

 
TT CHỈ TIÊU KH 

NĂM 

2018 

ƢTH 6 

tháng 

2018 

TH 6 

tháng 

2017 

SO SÁNH(%) 
KẾ HOẠCH CÙNG KỲ 

1 Diện tích gieo trồng(ha) 3720 2605 2579 70,03 101 

2 Thu ngân sách      

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% 38% 40% 38% 40% 

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 

 3 căn  300 % 300 % 

8 Tỷ lệ hộ nghèo Dưới 1% 0,81% 0,69% 100% 100% 

9 Số hộ được sử dụng 

nước hợp vệ sinh đạt 

100%, 

100% 90% 90% 90% 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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