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BÁO CÁO 
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI, 

QUỐC PHÒNG - AN NINH NĂM 2018 VÀ KẾ HOẠCH  NĂM 2019 

 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH NĂM 2018 

  

 Thực hiện công văn số: 1303/UBND ngày 24/10/2018 của UBND huyện Châu 

Thành V/v báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch Kinh tế - xã hội; Xây dựng cơ bản 

năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019. 

Thực hiện Nghị Quyết số: 01/2017/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm    2017 

của Hội đồng nhân dân xã Trí Bình về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân xã Trí Bình báo cáo kết quả thực hiện năm 2018 như sau: 

I/ KẾT QUẢ ƢỚC THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU: đạt 21/21 chỉ tiêu 

1-  Chỉ tiêu kinh tế: đạt 6/6 chỉ tiêu. 

- Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm: 2.514 ha (kế hoạch 2.450 ha). Tổng 

đàn gia súc 23.676 con (kế hoạch 20.260 con).  

- Cơ sở thương mại: 75 cở sở sản xuất kinh doanh đạt kế hoạch năm 

- Tổng thu thuế trên địa bàn xã: 508.348.000/504.000.000 đồng, tăng 0,86 % so 

với dự toán của Ủy ban nhân dân huyện giao, vượt 0,56% so với Nghị quyết Hội đồng 

nhân dân xã. 

- Thu ngân sách địa phương: 6.301.445.338/5.367.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 

117,41% so với kế hoạch năm 2018, tăng 33,08% so với cùng kỳ.   

- Chi ngân sách địa phương: 5.931.427.736/5.367.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 

110,52% so với kế hoạch năm 2018, tăng 19,93% so với cùng kỳ.   

-  Về Xây dựng cơ bản: Khởi công 2/1 công trình đạt 100 % kế hoạch của 

UBND huyện, vượt 1 công trình so với Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã. 

2- Chỉ tiêu về văn hóa - xã hội: đạt 9/9 chỉ tiêu 

- Tỷ lệ hộ nghèo: Theo số liệu của ngành Thương binh - Xã hội 5,43/8,22 giảm 

2,79% so với năm 2017, vượt 2,09% so với kế hoạch năm 2018 và Nghị quyết Hội 

đồng nhân dân xã (giảm 0,7%/ năm). 

- Duy trì phổ cập giáo dục đạt cả 3 nội dung so với Nghị quyết. 

+ Giáo dục mầm non 5 tuổi:  4/4 ấp đạt 100% kế hoạch. 

+ Giáo dục tiểu học đúng độ tuổi: 4/4 ấp đạt 100% kế hoạch. 

ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ TRÍ BÌNH 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:      /BC-UBND Trí Bình, ngày  02 tháng 11 năm 2018 
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+ Giáo dục trung học cơ sở: 4/4 ấp đạt 100% kế hoạch. 

- Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng cân nặng giảm 0,37% so với cùng kỳ, vượt 3,22% 

so với kế hoạch (11,08%/11,45%), Tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng chiều cao giảm 1,38% 

so với cùng kỳ, vượt 0,14% so với kế hoạch (15.54%/20.5%) 

 - Duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới mức 0,9% đạt so với kế hoạch ((96 -39)/ 

7587 = 0,75%). 

 - Ấp đạt chuẩn văn hóa 3/4 ấp đạt 75% so với kế hoạch. 

 - Duy trì đạt chuẩn xã văn hóa nông thôn mới 2018. 

 - Vận động quỹ “Vì người nghèo” đạt 252,27% so với kế hoạch năm 2018 

(111.000.000/44.000.000 đồng). 

  - Qũy phòng chống thiên tai:  Đạt 78,24% so với kế hoạch năm 2018 

(21.124.000/27.000.000 đồng). 

- Quỹ an ninh - quốc phòng: đạt 76,25% so với kế hoạch năm 2018 

(13.930.000/18.270.000 đồng). 

3- Chỉ tiêu về môi trƣờng: đạt 3/3 chỉ tiêu 

- Tỷ lệ hộ sử dụng điện lưới quốc gia đạt trên 99% (hiện còn 02 hộ chưa có điện 

ấp Xóm Ruộng) đạt so với kế hoạch 

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh ở nông thôn: 2004/2004 hộ, đạt 100%.  

- Tỷ lệ sử dụng hố xí hợp vệ sinh: có 2004/2004 hộ, đạt tỷ lệ 100%. 

4- Chỉ tiêu về An ninh - Quốc phòng:  đạt 2/2 chỉ tiêu 

- Thực hiện công tác tuyển quân năm 2018: 11 thanh niên, đạt 100% so với kế 

hoạch năm 2018. 

-  Xây dựng lực lượng dân quân thường trực, dân quân rộng rãi đủ chỉ tiêu 100% 

so với kế hoạch năm 2018. 

5- Về xây dựng nông thôn mới: Đạt so với kế hoạch 

Năm 2018, thực hiện đạt 3/3 tiêu chí đạt so với Nghị quyết năm 2018. Hiện xã 

đạt 14/19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới: 1; 3; 4; 7; 8; 9; 11; 12; 13;14; 15; 16; 18; 

19. Không đạt 1 tiêu chí so với nghị quyết (phấn đấu 15/19). Chưa đạt 5 Tiêu chí: 2; 5; 

6; 10; 17. Lý do: cần vốn đầu tư. 

II / KẾT QUẢ ƢỚC THỰC HIỆN TRÊN CÁC LĨNH VỰC: 

1/ Về kinh tế: 

1.1/ Nông - lâm - thủy sản: 

Tổng diện tích gieo trồng năm đạt 2.514/2450ha, đạt 102,61% so với kế hoạch 

năm 2018, và nghị quyết Hội đồng nhân dân xã năm 2018, tăng 3,59% so với cùng kỳ 

(năm 2017). Trong đó: Cây lúa 2.020/1920ha, đạt 105,21%; mì 220/230 ha, đạt 

95,65%, mía 65/65ha, đạt 100%; cây trồng khác 169/195ha, đạt 86,66%.  
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Tổng đàn gia súc, gia cầm 23.676/20.260 con, đạt 116,86% so với kế hoạch 

năm, tăng 49,17% so với cùng kỳ.  

Thủy lợi: Đáp ứng đủ nhu cầu nước tưới, tiêu cho vụ đông xuân, vụ hè thu, vụ 

mùa trên địa bàn xã với diện tích giao trong 821,21ha, gồm 275 hộ. 

1.2/ Công tác phòng, chống lụt bão, thiên tai: 

Đầu năm UBND xã triển khai kế hoạch phòng, chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai 

trên địa bàn xã được 04 cuộc, có 225 người dự.  

Vận động quỹ phòng chống thiên tai: 21.124.000/27.000.000 đồng đạt  78,24%  

so với kế hoạch 2018. 

1.3/ Thực hiện Chƣơng trình mục tiêu Quốc gia xây dựng Nông thôn mới: 

Thành viên BCĐ Nông thôn mới tham gia đầy đủ các lớp tập huấn Nông thôn 

mới do tỉnh, huyện tổ chức (tổng cộng 1 lớp). 

Kết quả đạt những tiêu chí quốc gia nông thôn mới: 

Theo đánh giá của UBND xã hiện chương trình Nông thôn mới đã đạt 14/19 tiêu 

chí gồm: (1) Quy hoạch và thực hiện quy hoạch, (3) Thủy lợi, (4) điện, (7) Cơ sở hạ 

tầng thương mại nông thôn, (8) Thông tin và truyền thông, (9) Nhà ở dân cư, (11) Hộ 

nghèo, (12) Lao động có việc làm, (13) Tổ chức sản xuất, (14) Giáo dục, (15) Y tế, 

(16) Văn hóa, (18) Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, (19) An ninh trật tự. 

Năm 2018 đạt 3/3 tiêu chí đạt so với kế hoạch 2018.  

Tính đến nay đạt 14/19 tiêu chí. 

Công tác tuyên truyền vận động được lồng ghép điều tra các tiêu chí nông thôn 

mới trên phạm vi toàn xã. 

1.4/ Công tác Địa chính - Xây dựng: 

Giải quyết tranh chấp, khiếu nại: Tiếp nhận 5 vụ, đã giải quyết 5 vụ. Kết quả: 

Không thành 3 vụ, thành 2 vụ. 

Hồ sơ cấp mới GCN QSDĐ: Tiếp nhận 15 trường hợp; đã giải quyết 15 trường 

hợp, diện tích: 26814,1 m
2
. 

Hồ sơ chuyển nhượng QSDĐ: Tiếp nhận 47 trường hợp, đã giải quyết 47 trường 

hợp, diện tích: 84340,4 m
2
. 

Chuyển mục đích sử dụng đất: 2 trường hợp, diện tích 500m
2
. 

*Lĩnh vực quản lý môi trƣờng: 

Đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường: 01 trường hợp. 

Lập 3 biên bản vi phạm hành chính: 1 chăn nuôi, 1 trường hợp Nguyễn Công 

Hậu, số tiền 3.500.000 đồng, 1 trường hợp Nguyễn Văn Đức, số tiền 5.980.000 đồng. 

Lập biên bản nhắc nhỡ 2 trường hợp xả thái. 

 1.5/  Khoa học công nghệ Thông tin: 
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 Hiện nay trên địa bàn xã đã có mạng Internet, riêng trụ sở UBND đã được trang 

bị phương tiện đủ đáp ứng nhu cầu công việc. Số lượng máy vi tính: 18 máy, 03 gói 

Internet. Đảng ủy sử dụng mạng nội bộ của Huyện ủy, Công an xã sử dụng mạng nội 

bộ của Công an huyện. 

Hiện nay tại bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống một cửa 

điện tử, sử dụng hệ thống thư điện tử Tây Ninh, phần mềm Office, Họp không giấy, 

duy trì thực hiện hệ thống ISO theo tiêu chuẩn 9001-2008.  

1.6/ Xây dựng cơ bản: 

UBND xã Trí Bình triển khai kế hoạch thi công theo kế hoạch trên giao. 

Công trình chuyển tiếp:  

Trong năm 2018 UBND xã có 1 công trình chuyển tiếp:  Đường Trí Bình 08 

(đoạn từ cống Thủy lợi đến Gò Mồ Côi), tổng mức đầu tư: 1.908.746.000 đồng, giải 

ngân 1.620.000.000 đồng tỷ lệ 100% kế hoạch trên giao vốn Duy tu bảo dưỡng các 

công trình hạ tầng nông nghiệp nông thôn. 

Công trình khởi công năm 2018: 

Khởi công 2 công trình mới: Công trình: Đường Trí Bình 08 (Đoạn từ nhà 6 Lên 

đến 10 Ngưng), giải ngân 880.000.000/880.000.000 đồng; Công trình: Nạo vét kênh 

cống Đức, giải ngân 505.000.000/505.000.000 đồng. Giải ngân 100% kế hoạch trên 

giao vốn Duy tu bảo dưỡng các công trình hạ tầng nông nghiệp nông thôn. 

1.7/ Thƣơng mại dịch vụ: 

Toàn xã có 01 cơ sở sản xuất gạch; 2 cơ sở chế biến hạt điều, 2 cơ sở khai thác 

cát, 1 nhà máy nước đá; 2 lò than, 75 hộ kinh doanh. 

1.8/ Về tài chính: 

 -Ƣớc thu-chi ngân sách:  

- Tổng thu thuế trên địa bàn xã: 508.348.000/504.000.000 đồng, tăng 0,86 % so 

với dự toán của UBND huyện giao, vượt 0,36% so với nghị quyết Hội đồng nhân dân 

xã. 

- Thu ngân sách địa phương: 6.301.445.338/5.367.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 

117,41% so với kế hoạch năm 2018, giảm 33,09% so với cùng kỳ.   

- Chi ngân sách địa phương: 5.931.427.736/5.367.000.000 đồng, đạt tỷ lệ 

110,52% so với kế hoạch năm 2018, giảm 19,93% so với cùng kỳ.   

1.9/ Hoạt động về nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách xã hội: 

Tổng dư nợ nguồn vốn tại Ngân hàng Chính sách xã hội đến ngày 17/10/2018: 

17.318.091.140 đ, nợ quá hạn 19.000.000 đồng. 

Từng các Hội đoàn thể nhƣ sau: 
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Tên Hội Số dự nợ (VNĐ)
Nợ quá hạn 

(VNĐ)

+ Hội Liên hiệp Phụ nữ: 10.118.291.140 4.600.000

+ Hội Nông Dân: 5.453.200.000 14.400.000

+ Hội Cựu Chiến Binh: 1.391.600.000 0

+ Đoàn Thanh Niên: 355.000.000

Trong đó gồm các dự án:

+ Nguồn vốn giải quyết việc làm: 1.434.000.000 0

+ Nguồn vốn hộ cận nghèo: 1.861.193.000 0

+ Nguồn vốn hộ nghèo: 1.892.700.000 10.400.000

+ Nguồn vốn học sinh, sinh viên: 3.217.070.218 8.600.000

+ Nguồn vốn hộ thoát nghèo: 3.288.700.000

+ Nguồn vốn vay nhà ở: 66.500.000 0
+ Nguồn vốn nước sạch vệ sinh môi 

trường 5.557.927.922 0

Tổng cộng: 17.318.091.140 19.000.000
 

 

2/ Công tác Nội vụ, Văn hóa - Xã hội: 

2.1/ Nội vụ, cải cách hành chính: 

Cử tham gia các lớp đào tạo - tập huấn 5 lượt đồng chí, đề nghị nâng bậc lương 

10 đồng chí, chuyển ngạch: 2 đồng chí.      . 

Tổng kết công tác thi đua - Khen thưởng năm 2018 và phát động phong trào thi 

đua, ký kết giao ước thi đua năm 2019.  

Kiện toàn ban chỉ đạo Nông thôn mới năm 2018, ban hành Quyết định kế hoạch 

tuyên truyền cải cách hành chính năm 2018; Ban hành Quyết định quy định thực hiện 

cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả tại xã. Hiện nay 

tại bộ phận một cửa thực hiện tiếp nhận hồ sơ trên hệ thống một cửa điện tử, sử dụng 

hệ thống thư điện tử Tây Ninh, phần mềm eOffice, Hộp không giấy duy trì thực hiện 

hệ thống ISO theo tiêu chuẩn 9001-2008. 

+ Về công tác tôn giáo - Dân tộc:  

- Tôn giáo: Các tôn giáo trên địa bàn hoạt động theo quy định của pháp luật; Tổ 

chức cho 3 cơ sở Tôn Giáo, 2 cơ sở tín ngưỡng dân gian đăng ký cơ sở tín ngưỡng tôn 

giáo văn minh, đăng ký phát huy giá trị đạo đức Tôn giáo vào thực tiễn xây dựng 

KDC-AVH không có tệ nạn xã hội 
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- Về dân tộc: dân tộc có 2 hộ người Chăm, có 23 khẩu; Tày 1 hộ ,1 khẩu; Khơ 

me 1 hộ, 4 khẩu và 3 khẩu trong hộ người Kinh; Hoa 7 hộ, có 37 khẩu. 

Về kinh tế có 02 hộ người Chăm sống chủ yếu bằng nghề đánh bắt cá trên sông. 

2.2/ Lao động - Thƣơng binh và Xã hội: 

Chi trả trợ cấp thường xuyên: 1.463.942.000 đồng.  

Chi trợ cấp 1 lần: 96.709.000 đồng. 

Thăm bệnh 26 suất: 7.800.000 đồng.  

Tỉnh thăm tặng 1 phần quà mẹ Việt Nam Anh Hùng nhân ngày 30/4: 1.500.000 

đồng. 

Thăm hỏi các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, gia đình và người có công 

với Cách mạng, mẹ Việt nam Anh Hùng là 10 xuất với số tiền: 22.500.000 đồng, thăm 

bệnh 5 gia đình chính sách với số tiền 1.500.000 đồng. 

Phúng điếu 133 đáng tang, số tiền 3.900.000 đồng.0 

Cấp 404 thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo của tỉnh, 26 thẻ BHYT cho người 

80 tuổi và người khuyết tật. 

Làm mới 31 hồ sơ bảo trợ cho người 80 tuổi và người khuyết tật. 

Làm mới 14 hồ sơ cho người khuyết tật hưởng trợ cấp. 

 Họp mặt gia đình chính sách năm 2018 với số lượng 430 khách tổng số tiền 

45.500.000 đồng; trong đó ngân sách huyện 24.000.000 đồng. Vận động mạnh thường 

quân 21.500.000 đồng. 

 UBND xã xuất ngân sách thăm 17 xuất cho các cán bộ hưu trí, chùa và thánh 

thất, giáo xứ trên địa bàn xã, thăm 12 xuất cho gia đình thanh niên chuẩn bị nhập ngũ 

năm 2018, thăm 15 xuất cho gia đình chính sách: số tiền: 22.000.000 đồng. 

 Tính đến ngày 17/02/2018 tổng số quà tết cho hộ nghèo hộ cận nghèo, hộ gia 

đình khó khăn là: 635 phần, trị giá  243.500.000 đồng. 

Cấp tiền tết gia đình chính sách, QLCT: 181.800.000 đồng. 

Cấp tiền tết cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ nghèo của tỉnh: 146.600.000 đồng. 

Cấp tiền truy tặng Mẹ VNAH: 28.340.000 đồng; Cấp tiền trợ cấp 1 lần: 

17.224.000 đồng. 

Công tác chăm lo ngày Thương binh liệt sĩ 27/7: Tiền lễ 27/7 và tiền thờ cúng 

liệt sĩ 237 đối tượng là 75.208.100 đồng, tỉnh thăm 3 đối tượng chính sách với số tiền 

4.500.000 đồng, huyện thăm 4 đối tượng chính sách với số tiền 2.000.000 đồng, tiền 

họp mặt 28.675.000 đồng (kinh phí vận động 24.000.000 đồng, ngân sách xã 4.675.000 

đồng). 

2.3/ Văn hóa, thông tin, thể dục thể thao, truyền thanh: 

Duy trì thường xuyên tiếp âm đài 3 cấp trên 5 đài trạm. Ngoài ra còn tuyên truyền 

những tin tức của địa phương, tuyên truyền kỷ niệm các ngày lễ trong năm.  
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Vận động nhân dân đóng góp tiền làm trụ cờ Tổ quốc dọc hai bên tuyến đường 

Hoàng Lê Kha, tuyến đường Hương lộ 6, tuyến đường 781 ấp Xóm ruộng và ấp xóm 

mới I, xã Trí Bình với số tiền 10,090,000đ. (Mười triệu không trăm chín mươi nghìn 

đồng). 

Phong trào “TDĐKXDĐSVH”; công tác gia đình văn hóa năm 2018: có 

2011/2011 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, tỷ lệ 100%, có 1503/2011 hộ được công 

nhận GĐVH, tỷ lệ 74,74%; ¾ ấp giữ vững danh hiệu ấp văn hóa, tỷ lệ 75%, 2 năm liền 

ấp Tầm Long đăng ký danh hiệu ấp văn hóa; đề nghị công nhận 6/6 cơ sở tôn giáo thực 

hiện theo tiêu chí.  

Kế hoạch ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2018 và kế hoạch “Toàn 

dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”;  

Tham gia hội thi tiếng hát mùa xuân huyện Châu Thành năm 2018. Kết quả đạt 1 

giải nhì, 1 giải ba. 

Tham gia thi đấu giải vô địch bóng chuyền huyện Châu thành năm 2018. 

Hiện nay Trung tâm VHTT-HTCĐ xã có 2 tủ sách và 1 kệ sách, tổng đầu sách là: 

900 bản. 

Học tập cộng đồng: Tổ chức 24 chuyên đề. Tổng số 1136 người tham gia. Đội 

liên ngành VHXH xã tổ chức kiểm tra 24 đợt: 22 lượt quán cà phê, 19 cơ sở Internet, 

22 lượt nhà nghỉ, trên đại bàn xã, cho cam kết thực hiện tốt các chủ trương chính sách 

của đảng, pháp luật nhà nước về tổ chức và hoạt động kinh danh văn hóa cộng đồng.   

Kết quả kiểm tra: 

Phát hiện 1 cơ sở dịch vụ Internet (Thu Ngân) do Ông trần Duy Biên làm chủ, 

hoạt động quá thời gian quy định đã lập hồ sơ đề nghị UBND xã xử lý phạt hành 

chính, số tiền 4.500.000 đồng. 

6.3 Giáo dục - Đào tạo: 

Năm học 2017-2018 trên địa bàn xã có: 636 học sinh: Mẫu giáo: 117 học sinh; 

Tiểu học: 305 học sinh (TH Phạm Tự Điểm: 175, TH Trí Bình: 130); THCS: 214 học 

sinh .Tổ chức tổng kết năm học 2017 - 2018 với tỷ lệ học sinh học lực đạt từ trung bình 

trở lên chiếm 97,01%. Tăng 1,13% so với cùng kỳ, không có học sinh bỏ học trong 

năm. 

Năm học 2018-2019 có: 585 học sinh: Mẫu giáo: 91 học sinh; Tiểu học: 353 học 

sinh (TH Phạm Tự Điểm: 203, TH Trí Bình: 132); THCS: 159 học sinh. Đảm bảo công 

tác dạy và học. 

2.5/ Y tế, dân số: 

Trong năm 2018 Khám bệnh 4637 lượt người (trong đó khám Đông y: 1.495 

người). 

Tiêm chủng mở rộng: 313 người, giảm 23 người so với cùng kỳ (Trẻ đủ mũi 

trong năm 115/121, tỷ lệ 95,04%; Phụ nữ có thay 111/121, tỷ lệ 91,73%; Phụ nữ diện 

sinh đẻ 87/87, tỷ lệ 100%). 
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Tổng số bệnh nhân đang quản lý bệnh phong: 02 bệnh nhân. Giảm 11 bệnh nhân 

Lao so với cùng kỳ. 

Phòng chống suy dinh dưỡng: Tổng số trẻ dưới 5 tuổi: 523 trẻ, tổng số trẻ được 

cân: 487 trẻ, tổng số trẻ suy dinh dưỡng cân nặng 54/487 trẻ, tỷ lệ 11,08%; tổng số trẻ 

được đo: 487 trẻ. Tổng số trẻ suy dinh dưỡng chiều cao 69/487 trẻ, tỷ lệ 14,16%. 

Công tác kế hoạch hóa gia đình 309 trường hợp:  4 Đặt vòng; 249 Khám phụ 

khoa; 41 điều trị phụ khoa; 15 cấp thuốc. 

 Công tác phòng chống dịch bệnh: Sốt xuất huyết 11 ca + 6 ổ dịch; Tay chân 

miệng 7 ca. 

Kiểm tra đảm bảo an toàn thực phẩm tết nguyên đán và tháng hoạt động vệ sinh 

an toàn thực phẩm 32/32 cơ sở đạt 100%. 

 Năm 2018 duy trì tỷ lệ tăng dân số tự nhiên dưới mức 0,9% đạt so với kế hoạch 

((61-13)/7364=0,65%). 

Dân số năm 2018: 2018 hộ, 7364 người.  

Tỷ lệ người dân tham gia BHYT trên địa bàn ước đạt 70,79%.  

3/ Quốc phòng - An ninh - Tƣ pháp: 

3.1/ Quân sự - Quốc phòng (QS-QP): 

Kết quả giao quân năm 2018: 11 thanh niên đạt 100% kế hoạch. 

Đã xây dựng và biên chế được 131 đ/c đạt tỷ lệ 1,77% so với dân số. 

Xây dựng theo Kế hoạch số: 15/KH-UBND ngày 20/01/2018 của UBND huyện 

Châu Thành tổ chức xây dưng lực lượng dân quân trên địa bàn xã giai đoạn 2016-

2020. Lực lượng thường trực hiện có: 21/21 đồng chí, giữ vững so với cùng kỳ.  

Xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.  

Công tác tuyển quân đạt 100% kế hoạch năm 2018. 

Xây dựng kế hoạch hàng tháng và tổ chức huấn luyện cho LLDQ theo kế hoạch 

được Ban CHQS huyện phê duyệt và huấn luyện nâng cao cho tham gia Hội thao quốc 

phòng. 

Ra Nghị quyết lãnh đạo và tổ chức sinh hoạt định kỳ vào ngày 12 mỗi tháng, báo 

cáo đúng kỳ theo quy định. Xây dựng kế hoạch tham mưu Đảng ủy xã, chỉ đạo thực 

hiện tốt nhiệm vụ QS-QP năm 2018. 

Tổ chức triển khai các kế hoạch thực hiện nhiệm vụ QS-QP năm 2018 pháp lệnh 

DQTV, kế hoạch đăng ký NVQS và các văn bản có liên quan đến công tác QS-QP. 

Công tác chính trị nội bộ thực hiện đồng bộ và có hiệu quả. 

Tiếp tục tăng gia sản xuất và duy trì đảm bảo ca trực theo quy chế làm việc của 

đơn vị.  

Về công tác chính sách: Trong 9 tháng đầu năm 2018 Hội đồng chính sách xã 

đã tiếp nhận 150 hồ sơ chính sách, tăng 89 hồ sơ so với cùng kỳ. Trong đó có 68 hồ sơ 
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chính sách theo Quyết định 62 và 88 hồ sơ hồ sơ theo quyết định 49. Kết quả thực 

hiện: Đã đưa ra Hội đồng chính sách xét duyệt và lập hồ sơ chuyển về trên. Tổng số hồ 

sơ được hưởng là 68 hồ sơ theo Quyết định 62, 5 hồ sơ theo Quyết định 49. 

Kết quả: Huyện gửi về 50 hồ sơ, xã điều chỉnh gửi lại huyện 44 hồ sơ, trả lại cho 

đối tượng 6 hồ sơ. 

3.2/ Công tác an ninh: 

Công tác An ninh nội địa: Ổn định, giữ vững so với cùng kỳ. 

Công tác Trật tự an toàn xã hội: 

Vụ việc có dấu hiệu hình sự xẩy ra 11 vụ 15 đối tượng, tăng 9 vụ, 11 đối tượng 

so với cùng kỳ, chuyển Công an huyện thụ lý. 

Kết quả hoạt động của công an xã: 

Tuần tra vũ trang phòng chống tội phạm được 174 cuộc với 736 lượt đồng chí 

tham gia. Kết quả: Phối hợp Tổ liên ngành xã kiểm tra 1 tiệm Internet Thu Ngân do 

ông Trần Duy Biên, sinh năm 1966, ngụ ấp Xóm Ruộng hoạt động quá giờ quy định, 

Công an xã và Tổ liên ngành tiến hành lập biên bản và tạm giữ giấy phép kinh doanh 

để làm hồ sơ xử lý. 

Tuần tra kiểm soát TTATGT được 161 cuộc, với 854 lượt đồng chí tham gia. 

Kết quả: Tạm giữ 19 xe mô tô vi phạm giao thông đường bộ, ra quyết định xử phạt 24 

trường hợp với số tiền 18.500.000 đồng, xẩy ra 1 vụ tai nạn giao thông làm chết 1 

người tại ấp Xóm Ruộng trên đường tỉnh lộ 781 do Huyện quản lý, vụ việc chuyển 

Công an huyện; Phối hợp Tổ trinh sát địa bàn giải tán 3 điểm đá gà tại ấp Xóm Ruộng 

và Xóm Mới 2, thu giữ, thiêu hủy 12 con gà đá và 1 cặp cựa sắt; Hỗ trợ công an huyện 

bắt 2 đối tượng Lâm Văn Thành, sinh năm 1994, ngụ ấp Xóm Mới 2, Lê Nhật Anh, 

sinh năm 1998, ngụ ấp Xóm Ruộng buôn bán ma túy tại xã Thái Bình và Thị Trấn. 

Thử test 38 đối tượng, giảm 8 đối tượng so với cùng kỳ. Kết quả âm tính 33 

trường hợp, dương tính 5 đối tượng, giảm 6 đối tượng dương tính so với cùng kỳ, công 

an xã ra quyết định phạt tiền 3 đối tượng và lập hồ sơ theo NĐ 111/CP, 2 đối tượng đề 

nghị đưa cơ sở cai nghiệm bắt buộc theo NĐ 221/CP. 

Gọi hỏi răn đe, cảm hóa gíao dục: 27 đối tượng, giảm 15 đối tượng so với cùng 

kỳ.  

Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực ANTT: 13 trường hợp 

với số tiền 18.000.000 đồng. 

Ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực TTATGT: 19 trường hợp 

với số tiền 21.550.000 đồng. 

Công tác triệt xóa: Phối hợp Tổ trinh sát địa bàn bắt 2 điểm đá gà 8 đối tượng tại 

ấp Xóm Mới 2, tạm giữ 6 xe mô tô, 2 điện thoại di động và tiền trong người đối tượng 

28.500.000 đồng, thiêu hủy 2 con gà đá. 
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Công tác quản lý hành chính:  

Khai sinh 87 trường hợp; Chuyển đến 1 hộ 11 nhân khẩu 79 nhân khẩu lẽ; 

Chuyển đi 93 nhân khẩu lẽ; Lập mới 13 hộ 38 nhân khẩu; Khai tử 13 nhân khẩu; Đổi 

sổ: 44 trường hợp; Điều chỉnh, bỗ sung 102 trường hợp. 

Công tác quản lý đối tƣợng nghiện ma túy: 

Tổng số người sử dụng trái phép chất ma túy hiện đang quản lý là 15 người. 

Về loại ma túy sử dụng: ma túy tổng hợp 15 người. 

Về hình thức sử dụng: hút 15 người. 

Công tác tái hòa nhập cộng đồng đối với ngƣời chấp hành xong án phạt tù: 

Tổng số đối tượng tù tha, đặc xá chưa xóa án tích hiện đang quản lý 6 đối tượng. 

Đối tƣợng tù tha đặc xá quản lý theo mô hình 4+1:  
Mới áp dụng mô hình: 1 đối tượng; Đối tượng loại khỏi diện quản lý theo mô 

hình 4+1 là 2 đối tượng; Hiện đang quản lý là 3 đối tượng.  

3.3/ Tƣ pháp: 

Rà soát văn bản QPPL giai đoạn 2014-2017 và 01 Nghị quyết HĐND xã về 

KTXH-ANQP năm 2018. Thẩm định 01 dự thảo Nghị quyết của HĐND về phát triển 

KTXH-ANQP năm 2018. Xây dựng kế hoạch xã đạt chuẩn pháp luật năm 2018 và 

triển khai các văn bản có liên quan. Xây dựng kế hoạch liên tịch với các ngành, đoàn 

thể xã về PBGDPL năm 2018 và triển khai ra dân. 

Hoạt động hòa giải cơ sở: 19 đơn trong đó đơn dân sự 17 đơn ; Hôn nhân và gia 

đình 1 đơn; Lĩnh vực khác 1 đơn. Kết quả: Hòa giải thành 13 đơn; Hòa giải không 

thành: 6 đơn. 

Kết hợp cùng Trung tâm Trợ giúp pháp lý, Phòng Tư pháp huyện tổ chức trợ 

giúp pháp lý cho cán bộ, công chức, nhân dân tại Hội trường UBND xã có 72 người 

dự. Kết hợp cùng ban ngành, đoàn thể xã tuyên truyền cho đoàn viên, hội viên được 6 

cuộc có 153 người dự. Nội dung trợ giúp: Luật dân sự, hình sự, Luật Bình đẳng giới, 

mua bán người và các văn bản luật có liên quan. 

Đăng ký khai sinh 269 trường hợp (đúng hạn: 65, quá hạn: 163, đăng ký lại: 41); 

Khai tử 52 trường hợp; Đăng ký kết hôn 71 đôi; Nhận cha, mẹ, con 1 trường hợp; 

Giám hộ 2 trường hợp; Cải chính, bổ sung hộ tịch 18 trường hợp; Xác nhận tình trạng 

hôn nhân 185 trường hợp (47 kết hôn trong nước, 20 kết hôn ngoài nước, 118 bổ sung 

các hồ sơ khác); Trích lục hộ tịch bản sao: 2405 bản sao. 

Chứng thực chữ ký 76 trường hợp, lệ phí 760.000 đồng;  Chứng thực sao y 1730 

trường hợp, lệ phí 8.558.000 đồng; Chứng thực hợp đồng giao dịch 216 trường hợp, lệ 

phí 10.800.000 đồng. 

UBND xã ra quyết định xử lý vi phạm hành chính 4 trường hợp với số tiền 

14.480.000 đồng. Trong đó: 1 lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, quảng cáo (hoạt 

động Internet quá giờ quy định) với số tiền 4.00.000 đồng, 1 trường hợp về lĩnh vực cơ 
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yếu, quốc phòng với số tiền 1.000.000 đồng, 1 lĩnh vực đất đai 3.500.000 đồng, 1 tài 

nguyên nước và khoáng sản 5.980.000 đồng. 

7.4. Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng 

phí; công tác khiếu nại tố cáo: 

Tiến hành báo cáo kê khai tài sản cán bộ, công chức theo quy định là 14/14 đ/c, 

niêm yết tại trụ sở ủy ban nhân dân xã, sau 30 ngày không có phản ánh, khiếu nại.  

Thường xuyên thực hiện công tác kiểm tra, giám sát góp phần hạn chế những 

hành vi tham nhũng, lãng phí trên địa bàn xã. 

7.5. Cải cách hành chính: 

 Thực hiện tốt chế độ tuần làm việc 40 giờ/ tuần đồng thời đảm bảo lịch làm việc 

ngày thứ 7. 

Đảm bảo việc tiếp nhận và giao trả hồ sơ  theo đúng thời gian và quy định. 

Kịp thời kiện toàn bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hàng năm gồm 6 đ/c. 

* Kết quả thực hiện cơ chế một cửa: 

Tổng số hồ sơ tiếp nhận: 3104 hồ sơ. 

Trong đó: Số hồ sơ đã giải quyết: 2.761 hồ sơ; Số lượng hồ sơ quá hạn: 4 hồ sơ.  

Lý do quá hạn: Công chức quên chuyển 2 hồ sơ, cúp điện 2 hồ sơ. 

Trình tự thực hiện giải quyết TTHC theo phân cấp thẩm quyền: 

Việc thực hiện trình tự giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa và mối quan hệ 

phối hợp giữa các ngành chặt chẽ, TTHC theo cơ chế một cửa được thực hiện đúng 

theo trình thự thủ tục. UBND đang tiến hành rà soát bộ TTHC theo tiêu chuẩn ISO để 

đề nghị công nhận đưa vào áp dụng. 

VI/  NHẬN XÉT CHUNG: 

1/ Mặt làm đƣợc: 

Nhận thức được tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 còn khó khăn, ngay từ đầu 

năm, UBND xã đã tập trung chỉ đạo điều hành có trọng tâm, trọng điểm tình hình kinh 

tế, sản xuất nông nghiệp phát triển ổn định công tác an sinh xã hội được đảm bảo, 

ANCT-TTATXH được giữ vững ổn định, nổi bật là: 

+ Diện tích gieo trồng đạt kế hoạch đề ra. 

+ Thường xuyên kiểm tra tình hình dịch bệnh trên địa bàn. 

+ Thu khác tại xã vượt kế hoạch đề ra.  

+ Tập trung chỉ đạo đón tết vui tươi, lành mạnh, tiết kiệm, chăm lo các gia đình 

chính sách, người nghèo, đảm bảo các chính sách an sinh xã hội. 

+ Thực hiện nghiêm công tác phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí. 

+ Vận động mạnh thường quân hỗ trợ quà, tập vở và dụng cụ học tập, quà trung 

thu cho học sinh nghèo. 
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2/ Mặt hạn chế, tồn tại: 

Bên cạnh những kết quả đã đạt được trong năm 2018 vẫn phải đối mặt với nhiều 

khó khăn, thách thức như: 

+ Tiến độ thu ngân sách chậm so với kế hoạch đề ra. 

+ Tình hình tội phạm gây mất trật tự an toàn xã hội tăng so với cùng kỳ. 

+ Công tác điều tra, rà soát các tiêu chí Nông thôn mới còn chậm so với kế 

hoạch. 

3/ Nguyên nhân: 

Dịch bệnh trên cây mì làm ảnh hưởng đến năng suất và giá cả thị trường, giá cả 

thị trường ảnh hưởng lớn đến sản xuất và đời sống người dân, thời tiết làm ảnh hưởng 

đến chất lượng mía và giá mía. 

Việc thu thuế đạt thấp do nguồn thu ít. 

Điều tra viên các tiêu chí Nông thôn mới chưa đảm bảo chất lượng, chưa đảm 

bảo tiến độ thực hiện.  

Đối tượng tù tha đặc xá chưa có công việc ổn định, một bộ phận tầng lớp trẻ 

chưa đủ nhận thức về các vấn đề xã hội, pháp luật, dễ bị dụ dỗ, lôi kéo, nhiễm các 

trang mạng xã hội, sống buông thả, ít được gia đình quan tâm và làm chỗ dựa vững 

chắc. 

b. Nguyên nhân chủ quan ảnh hưởng trực tiếp: 

Việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp chưa quyết liệt, đồng bộ dẫn 

tới hiệu quả thực hiện các mục tiêu kinh tế - xã hội còn hạn chế. 

Quy mô sản xuất nông nghệp nhỏ không thể ứng dụng hết các khoa học công 

nghệ hiện tại. 

Tinh thần trách nhiệm của cán bộ, công chức làm công tác tham mưu chưa 

cao. 

Lãnh đạo thiếu kiểm tra trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo. 

Một số thành viên trong các Ban chỉ đạo hoạt động kém hiệu quả. 

VII/ PHƢƠNG HƢỚNG NHIỆM VỤ NĂM 2019: 

1/ Về phát triển kinh tế: 

- Đẩy nhanh  tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nâng cao sản lượng 

và  chất lượng hàng hóa nông sản. Khai thác lợi thế mặt nước sông Vàm Cỏ  hệ thống 

thủy lợi để phát triển sản xuất nông nghiệp nuôi trồng thủy sản.  

- Phấn đấu đạt diện tích gieo trồng: 2.450 ha. Trong đó cây lúa: 1920 ha, mía: 75 

ha, mì 230; rau các loại 225 ha. 

 Tiếp tục thực hiện các chương trình chuyển giao khoa học kỹ thuật- khuyến 

nông, bảo vệ thực vật.  
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Tổng số gia súc, gia cầm trong toàn xã: 20.260 (Heo: 900 con; trâu, bò: 700 con, 

gia cầm 18.660 con ( gà vịt ngang , ngỗng). Tổ chức tiêm vắc xin phòng bệnh, chủ 

động trong việc phòng chống dịch cúm gia cầm và các loại bệnh trên gia súc. 

- Cơ sở thương mại: Duy 1 cơ sở sản xuất gạch (sản lượng 9 triệu viên/năm); 2 

cơ sở chế biến hạt điều, 2 cơ sở khai thác cát, 1 nhà máy nước đá, 2 lò than, 75 hộ kinh 

doanh. 

- Giải quyết kịp thời đúng thời gian theo luật định các vụ tranh chấp đất đai, 

không để kéo dài gây phiền hà cho nhân dân. 

- Tiếp tục các bước quy hoạch chi tiết về xây dựng nông thôn mới trên địa bàn 

xã. Theo lộ trình năm 2019 UBND xã chưa phải là xã điểm về xây dựng NTM; 

Theo giai đoạn xây dựng năm 2019 tổng tiêu chí dự kiến đạt là 15/19 tiêu chí. 

Trong đó  đạt giữ vững là 14 tiêu chí đã đạt năm 2018. 

Năm 2019 UBND xã tiếp tục hoàn chỉnh các tiêu chí đã đạt còn thiếu thủ tục. 

phấn đấu đạt Tiêu chí 17 Môi trường và an toàn thực phẩm. 

- Về xây dựng cơ bản: chủ động đề nghị cấp trên bố trí vốn số còn được thanh 

toán các công trình chuyển tiếp từ năm 2018 chuyển sang. 

- Tổng thu ngân sách nhà nước đạt kế hoạch. Thu các loại thuế vượt chỉ tiêu trên 

giao 5%. 

- Thu các loại quỹ đạt chỉ tiêu theo quy định. 

 2/ Về phát triển về văn hóa - xã hội: 

- Đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô 

thị văn minh”. Tiếp tục vận động nhân dân tham gia đăng ký xây dựng nếp sống 

văn minh, gia đình văn hoá. Phấn đấu có 100% số hộ đăng ký và có từ 70% số hộ 

trở lên được công nhận đạt danh hiệu gia đình văn hóa, 4/4 ấp văn hóa tiến tới giữ 

vững danh hiệu xã văn hóa nông thôn mới. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt 

động văn hóa - văn nghệ - thể dục thể thao và thông tin tuyên truyền, đáp ứng nhu 

cầu ngày càng cao về đời sống tinh thần cho nhân dân. 

- Duy trì chuẩn Quốc gia về phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi và phổ 

cập Trung học cơ sở; huy động trẻ 5 tuổi ra lớp mẫu giáo; giảm thiểu tỷ lệ học sinh 

bỏ học, đặc biệt là học sinh bỏ học trong hè. Huy động 100% trẻ đủ tuổi học lớp 1 

ra lớp. Tiếp tục nâng cao chất lượng dạy và học trong  các trường. 

- Thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa, quan tâm chăm lo các gia đình 

chính sách. Đảm bảo chi trả trợ cấp đủ và kịp thời cho các đối tượng chính sách. 

Phấn đấu giảm hộ nghèo xuống còn 0,5. Vận động quỹ vì người nghèo đạt 100% 

chỉ tiêu trên giao. Kết hợp cùng Ngân hàng nông nghiệp, Ngân hàng Chính sách xã 
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hội huyện hỗ trợ kịp thời vốn sản xuất cho nhân dân nhằm phát triển kinh tế về 

nhiều mặt từng bước góp phần nâng cao đời sống  nhân dân. 

- Thực hiện tốt các chương trình Y tế quốc gia về chăm sóc sức khỏe ban đầu 

cho nhân dân theo quy định của Bộ tiêu chí, duy trì tốt các chương trì theo bộ hí chí 

Quốc gia về NTM; Kết hợp tốt với phòng khám Đông y trong việc khám và điều trị 

bệnh; Tăng cường phòng, chống dịch bệnh tại địa phương. Giảm tỷ lệ  0,3%/năm 

trẻ dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng; thực hiện có hiệu quả công tác dân số - kế hoạch 

hóa gia đình. Duy trì tỷ lệ phát triển dân số ở mức dưới 0,9% . 

        3/ An ninh - Quốc phòng: 

 - Quản lý tốt các loại đối tượng chính trị, hình sự, tệ nạn xã hội; tăng cường công 

tác quản lý hành chính. Nâng cao hiệu quả công tác tuần tra, truy quét chống buôn lậu 

trên địa bàn xã. 

- Phối hợp Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể phát huy phong trào toàn 

dân đoàn kết xây dựng cuộc sống mới ở khu dân cư gắn với phong trào quần chúng 

bảo vệ an ninh tổ quốc.  

- Tiếp tục củng cố lực lượng công an - quân sự từ xã đến ấp, đảm bảo số lượng 

và chất lượng nhằm đáp ứng yêu cầu công tác đề ra. 

- Thực hiện tốt bảo đảm An ninh - Quốc phòng. 

- Thực hiện nhiệm vụ Quân sự - quốc phòng năm 2019. 

 - Thực hiện tốt công tác tuyển quân năm 2019 đạt 100% chỉ tiêu. 

 - Tổ chức xây dựng lực lượng dân quân tự vệ theo quy định.  Đồng thời, tổ chức 

huấn luyện dân quân tự vệ theo kế hoạch và bảo đảm chất lượng, cơ cấu hợp lý, có 

phẩm chất, năng lực tốt đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. 

 4/ Công tác quản lý hành chính: 

- Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, trong đó trọng tâm kiện 

toàn, củng cố nhân sự có năng lực ở các ban, ngành để đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ. 

Thực hiện tốt nội quy, quy chế làm việc; công khai hoá quy trình thủ tục hành chính. 

Tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đạo đức cho cán bộ 

công chức. Nâng cao hiệu quả hoạt động của ngành Tư pháp trên các lĩnh vực, tuyên 

truyền pháp luật, hộ tịch, chứng thực. Giải quyết kịp thời  khiếu nại, tố cáo của công 

dân theo thẩm quyền. Đẩy mạnh và nâng cao công tác hoà giải ở cơ sở, không để khiếu 

kiện vượt cấp; tập trung giải quyết dứt điểm các vụ việc kéo dài. 

- Tăng cường công tác quản lý kiểm tra các cơ sở khai thác khoáng sản, các hộ 

sử dụng đất sai mục đích, các hộ lấn chiếm đất công và xử lý theo quy định và thẩm 

quyền các vi phạm; tích cực xử lý và kiến nghị xử lý các vấn đề về môi trường triển 

khai thực hiện cơ chế một cửa liên thông  đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào 

quản lý hành chính. 
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- Tiếp tục thực hiện có hiệu quả quy chế dân chủ xã phường, đặc biệt là công tác 

cải cách hành chính theo mô hình “Một cửa”. 

5/ Về xây dựng chính quyền:  

- Tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên các lĩnh 

vực; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy; đề cao trách nhiệm người đứng đầu; tăng 

cường kỷ luật, kỷ cương hành chính; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức trong sạch, 

có năng lực đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, có tinh thần trách nhiệm và 

tận tụy phục vụ nhân dân; thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ 

chế “một cửa”. 

* Giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 

-Ủy ban nhân dân xã đề ra kế hoạch tháng, quý tổ chức triển khai thực hiện. 

-Thường xuyên kiểm tra, giám sát các ngành trong quá trình thực hiện kế hoạch. 

 -Phối hợp chặt chẽ giữa các ngành của UBND và các đoàn thể xã, ấp trong quá 

trình thực hiện. 

-Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác CCHC, quy chế làm việc của 

UBND cơ sở, tổng kết và khen thưởng kịp thời những tập thể, cá nhân có thành tích. 

- Duy trì thực hiện hệ thống quản lý ISO, các hệ thống phầm mềm đã được triển 

khai trong năm 2018 đối với bộ phận tiếp nhận và trả kết quả, để hoàn thành tốt trong năm 

2019. 

Trên đây là báo cáo công tác năm 2018 và phương hướng thực hiện năm 2019 

của Ủy ban nhân dân xã Trí Bình./ 

Nơi nhận: 
- UBND huyện; 
- Phòng TC-KH huyện; 

- Phòng Thống kê huyện; 

- TT.Đảng uỷ-UBND-UB.MTTQ xã; 
- Lưu VP UBND. 

CHỦ TỊCH 
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