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UÛY BAN NHAÂN DAÂN                  COÄNG HOØA XAÕ HOÄI CHUÛ NGHÓA VIEÄT NAM 

        XAÕ AN CÔ                                            Ñoäc laäp – Töï do - Haïnh  phuùc 

 

Soá:         /BC -UBND                                                   An Cô, ngaøy 31  thaùng 5 năm  2019 

 

 

BAÙO CAÙO 

Tình hình PTKT- VHXH- ANQP 6 tháng đầu năm 

và phướng hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối  naêm 2019 

 

 

 Caên cöù Nghò quyeát cuûa BCH Ñaûng uûy, HÑND veà phaùt trieån  KT – VHXH vaø ANQP. 

Ủy ban nhân dân xã  chæ ñaïo caùc ngaønh thöïc hieän caùc maët coâng taùc trong 6 tháng  như sau: 

 

I. LÓNH VÖÏC KINH TEÁ: 

          1.  Saûn xuaát noâng nghieäp: 

- Tổng diện tích noâng daân ñaõ xuoáng gioáng caùc loaïi caây troàng 6 tháng ñöôïc: 1.754/ 

3.452 ha đạt 50,81%, ước tháng 6 là 410, lũy kế 2.164 / 3.452 ha đạt 62,19% , so cùng kỳ tăng 

2,5% trong ñoù: 

Caây luùa: 690/1.450 ha đạt 47,59%, ước thức hiện tháng 6 là 280 ha, lũy kế 970 ha đạt 

66,90 so cùng kỳ tăng 1,8%.   

Cây mì: 765/1.335ha đạt 57,30%, ước thực hiện tháng 6 là 72 ha, lũy kế 837 ha/1.335 

ha đạt  62,70%, so cùng kỳ tăng 1,88%. 

Cao su 55/95 ha đạt 57,89%, ước thực hiện tháng 6 là 10 ha , lũy kế 65/95 ha đạt 

72,63% so cùng kỳ tăng 5%. 

Bắp 14/25ha đạt 56%, ước thực hiện tháng 6 là 3 ha , lũy kế 17/25 ha đạt 68% so cùng 

kỳ tăng 2,5%. 

Mè 15/25 ha,đạt 60%, so cùng kỳ tăng 2%.  

Hoa maøu, rau caùc loaïi: 127/ 272 ha đạt 46,69 %, ước thực hiện tháng 6 là 37 ha , lũy 

kế 164/272 ha đạt 60,29% so cùng kỳ tăng 1,2%. 

Đậu các loại 43/75 ha đạt 57,33%, ước thực hiện tháng 6 là 8 ha , lũy kế 51/75 ha đạt 

68% so cùng kỳ tăng 2%. 

Mía gốc 45 ha 

Diện tích thu hoạch 1.359 ha 

2. Giao thông –Thủy lợi: 

* Giao thông: 

- Tuyên truyền vận động nhân dân chủ động dậm vá sữa chữa đường giao thông nông 

thôn. Kết quả ấp Sa Nghe vận động nhân dân tổ 9,10,15 dậm vá tổng trị giá 3.000.000đ,  

- Kết hợp BQL dự án ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tây Ninh, trung 

tâm phát triển quỹ đất huyện Châu Thành vận động nhân dân thu dọn cây trồng trên đất dự án 
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nâng cấp mở rộng kênh TN21. Vận động nhân dân đồng ý theo phương án bồi thường của Nhà 

nước và đồng ý giao đất cho nhà nước vị trí hầm vật liệu số 1và 2 để thi công dự án công trình 

kênh cho kịp tiến độ công trình dự án. 

Tổ chức giải ngân chi trả chế độ hỗ trợ  đền bù dự án đường  điện 110kw cho nhân dân 

trong vùng bị ảnh hưởng lưới điện. 

Kết hợp điện lực Châu Thành thi công bàn giao đưa vào sử dụng  đường điện tổ 4 ấp 

An Thọ.  

Triển khai thi công đường tổ 1 và tổ 2 ấp Vịnh. 

Kết hợp CTTNHH một thành viên khai thác thủy lợi Tây Ninh, xí nghiệp thủy Lợi số 3 

huyện Châu Thành; Công ty tư vấn thiết kế Đức Phát khảo sát hành lang, bàn giao mặt bằng 

nạo vét kênh tiêu T13B cho đơn vị thi công công trình. Họp dân triển khai thi công kênh tiêu 

13B. 

* Thấp sáng đường quê: 

Trong 6 tháng đầu năm trên địa bà xã đã thấp sáng đường quê được 07 tuyến đường lô 

tổ trong đó ấp Vịnh 05 tuyến kinh phí 20.400.000đ , ấp Sa Nghe 02 tuyến kinh phí 16.000.000 

đ 

* Thủy lợi: 

- Điều tiết nước tưới tiêu cho nhân dân trên địa bàn xã theo kế hoạch tưới vụ đông 

xuân. 

- Kết hợp Công ty khai thác công trình thủy lợi Tây Ninh kiểm tra diện tích biện pháp 

tưới tiêu vụ đông xuân 2019. 

- Ấp An Thọ tổ chức phát cỏ kênh nội đồng chiều dài 500 mét để phục vụ tưới vụ đông 

xuân. 

* Công tác phòng chống lụt bão: 

Đã kiện toàn Ban chỉ đạo phòng chống thiên tai tìm kiếm cứu nạn theo Công văn hướng 

dẫn của huyện và triển khai Nghị định 160/2018 của Chính phủ về việc phòng chống thiên tai 

tìm kiếm cứu nạn. 

Hoàn thành hồ sơ đề nghị hỗ trợ thiên tai cơn bão số 9 năm 2018 là hồ sơ là 35 hộ  số 

tiền 69.540.000 đ. 

3. Công tác thú y: 

Quản lý tốt đàn gia súc gia cầm ở địa phương. Kết quả chưa thấy có dấu hiệu dịch bệnh 

bùng phát. 

Tổ chức kiểm tra cơ sở giết mỗ của ông Nguyễn Văn Cò ngụ ấp An Lộc. Kết quả cơ sở 

chấp hành tốt theo quy định của nhà nước. 

Đã tổ chức tiêm phòng cho đàn trâu, bò trên địa bàn xã. Kết quả ấp Vịnh 50 con, ấp An 

Lộc 39 con, ấp An Thọ 50 con và ấp Sa Nghe 111 con. 

4. Coâng taùc ñòa chính – moâi tröôøng:  

-  Chuyeån QSDÑ 258 hoà sô, chuyển mục đích sử dụng đất 14 hồ sơ, đăng ký mới 18 hồ 

sơ, cấp đổi QSDĐ 18 hồ sơ. 

- Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2018. 

- Tiếp nhận 02 đơn tranh chấp ranh đất  ấp Vịnh. Kết quả hòa giải thành 01 vụ, 01 vụ 

không thành chuyển Tòa án huyện. 

- Kết hợp Sở TNMT, phòng TNMT huyện kiểm tra yêu cầu Công ty Hưng Thăng Long 

nạo vét ao nuôi trồng thủy sản của ông Đặng Văn Ninh theo thiết kế đã đước phê duyệt. 

- Kết hợp phòng TNMT huyện kiểm tra dự án đóng cửa mỏ khai thác khoán sản của 

Công ty Hải Đăng. 
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- Kết hợp với BCHQS xã, trưởng ấp tổ chức dọn vệ sinh thu gom đốt rác thải khu vực 

tỉnh lộ 788 và hương lộ 4. 

* Nông thôn mới: 

Tiếp tục đăng ký các tiêu chí nông thôn mới năm 2019 là tiêu chí 15 về y tế, tiêu chí 17 

về môi trường và thực hiện các nội dung khác của tiêu chí không chịu ảnh hưởng từ kinh phí. 

Ban chỉ đạo, BQL họp phân công các ngành tuyên truyền các nội dung về nông thôn 

mới.Kết quả như sau: 

-Hội Nông dân đặt 04 ống cống tại cánh đồng 04 ấp để nông dân đựng võ chai thuốc 

bảo vệ thực vật. 

- Phụ Nữ thực hiện tiêu chí 17 về môi trường tiêu chí 3 sạch hội duy trì mô hình phụ nữ 

hạn chế sử dụng túi nilong gồm 10 thành viên, mô hình chuyển rác thải thành tiền tại ấp Vịnh 

gồm 10 thành viên. Vận động chi hội hội viên tuyên truyền tham gia mua BHYT. 

- TBXH: Tiêu chí 11 hộ nghèo đạt Công chức TBXH đang làm hồ sơ gởi ngành chuyên 

môn thẩm định; Tiêu chí 12 đạt 97,86% làm hồ sơ gởi huyện thẩm định, huyện đã thẩm định 

đạt gởi về Sở LĐTBXH tỉnh; Chỉ tiêu 14.3 đạt 47,46% làm hồ sơ gởi huyện thẩm định, huyện 

đã thẩm định đạt gởi về Sở LĐTBXH tỉnh. 

Đoàn thanh niên phối hợp thực hiện 01 công trình tháng sáng đường quê ấp Vịnh tổng 

kinh phí 2.400.000 đ. Phân công các chi đoàn vận động đoàn viên thanh niên tham gia mua 

BHYT. 

UBND xã phối hợp với BHXH huyện Châu Thành tổ chức tuyên truyền mua BHYT và 

BHXH cho nhân dân được 01 cuộc có 115 lượt người tham dự. 

Tuyên truyền vận động nhân dân mua BHYT được 187 thẻ. 

5.Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ: 

Trên địa bàn xã có 02 cơ sở sản xuất tinh bột khoai mì duy trì hoạt động thường xuyên 

đã giải quyết được khoảng 178 lao động có việc làm tương đối ổn định và tiêu thụ thuận lợi mì 

của nông dân. 

Về kinh doanh dịch vụ: có 340 cơ sở kinh doanh trên địa bàn, trong đó: 01 tiệm vàng, 

03 cây xăng, 04 vật liệu xây dựng, 03 cơ sở vật tư nông nghiệp, 02 điểm chợ có 175 hộ thuộc 

diện buôn bán nhỏ lẻ, ngành thương nghiệp cũng mỡ rộng theo chiều hướng quy mô gia đình. 

6. Công tác thu thuế: 

Tổng thu đến 28 tháng 4 năm 2019: Là 256.399.100đ/ 596.000.000đ đạt 43,02%, ước 

thực hiện tháng 5+ 6 là 80.000.000 đ, lũy kế 336.399.100đ đạt 56,44%, so cùng kỳ giảm 1,5%. 

7. Coâng taùc taøi chính:  

Thu tháng 04/2019 là 3.018.412.702 đ/ 5.682.000.000đ đạt 53,12%, ước thu tháng 5+6 

là 800.000.000đ, lũy kế 3.818.412.702/5.682.000.000 đ đạt 67,20% so cùng kỳ giảm 1,12%. 

Chi tháng 04/2019 là 2.088.948.139đ/ 5.682.000.000đ đạt 36,76% ước chi tháng 5+6 là 

800.000.000 đ, lũy kế 2.888.948.139/5.682.000.000đ đạt 50,84%, so cùng kỳ giảm 16,76%. 

8. Xây dựng cơ bản:  

 - Lập hồ sơ báo cáo kỷ thuật  đề xuất phân khai vốn thực hiện công trình đường xuống 

cánh đồng tổ 8 ấp Sa Nghe, nạo vét kênh tiêu 13B giai đoạn 2 đường lon xuống cánh đồng Sa 

Nghe, bê tông hóa đoạn cuối kênh TN 12A ấp An Thọ chuẩn bị giai đoạn đầu tư 2019-2020. 

II. VAÊN HOÙA XAÕ HOÄI: 

1. Vaên hoaù xaõ hoäi -  Ñaøi truyeàn thanh : 

 Giữ vững khu dân cư ấp Văn hoá 4/4 ấp, tổ chức đăng ký GĐVH được 2.539/2.539 hộ 

đạt 100%. 

Duy trì lớp dạy võ thuật kinh đô có 32 học viên tham gia. 
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Duy trì và phát huy văn hóa truyền thống xã có 02 câu lạc bộ đờn ca tài tử như: Câu lạc 

bộ đờn ca tài tử Lê Trọng Phú, tiếng tơ lòng và 01 câu lạc bộ hát với nhau, ngoài ra còn có 01 

đội văn nghệ quần chúng. Duy trì khu vui chơi cho thiếu nhi như: trượt patin, thú nhún, nhà 

banh, câu cá phục vụ cho thiếu nhi trên địa bàn xã. 

Phối kết hợp với Đoàn thanh niên, Hội Phụ Nữ tổ chức thi tiếng hát Mừng Đảng Mùng 

xuân Kỷ Hợi  năm 2019 tại Hội trường UBND xã. 

Xây dựng kế hoạch tập dợt hội thi hoa phượng đỏ vòng huyện, tham gia thi giải bóng 

chuyền vòng huyện, giao lưu giải bóng chuyền xã Phước Vinh 

Đội liên ngành VHXH đã kiểm tra 02 quán Karaoke và 03 dịch vụ internet trên địa bàn 

xã. Kết quả kiểm tra không phát hiện vi phạm. 

 Duy trì 07 cuïm phaùt thanh, tieáp aâm ñaøi tænh, huyeän, ñaøi tieáng noùi Vieät Nam ngaøy 

phaùt 03 laàn và đưa các thông tin địa phương được 19 tin bài. 

- Trung tâm văn hóa - Học tập cộng đồng:  

Phối hợp các ban ngành đoàn thể xã, ấp tuyên truyền được 09 chuyên đề như Kinh tế, 

sức khỏe, môi trường, văn hóa xã hội, kỷ năng sống, kỷ năng làm bánh, kỷ năng kiểm soát 

cảm xúc được 07 cuộc có 195 lượt người tham gia.  

- Phối hợp Đoàn thanh niên Ban chỉ huy Quân sự xã tuyên truyền và phục vụ tuyển 

quân năm 2019. 

 2. Thöông binh xaõ hoäi: 

Thực hiện tốt công tác trợ cấp phát tiền cho gia đình chính sách, người có công, cấp thẻ 

BHYT đúng thời gian quy định. 

- Tổ chức họp mặt gia đình chính sách là 303 đối tượng chính sách tổng kinh phí là 

30.300.000đ.(kinh phí huyện hỗ trợ). 

-Nhân dịp tết Nguyên Đán Huyện ủy tổ chức thăm 07 gia đình chính sách; trong đó 01 

Anh hùng lực lượng vũ trang, 01 Mẹ Việt Nam Anh hùng, 05 đối tượng chính sách tổng kinh 

phí 3.500.000 đ. 

- Nhân dịp Lễ 30/4 và 01/5 tỉnh huyện thăm mẹ VNAH, Anh Hùng LLVT là số tiền 

3.000.000 đ. 

- Cấp tiền cho gia đình chính sách thờ cúng liệt sĩ 221.000.000đ. 

- Đảng ủy- UBND- UB.MTTQ xã đi thăm và chúc tết 02 tôn giáo và 05 gia đình chính 

sách tổng kinh phí 2.500.000đ 

            -Tiền tết cho gia đình chính sách 

 + Ngân sách tỉnh:193.800.000đ. 

 + Ngân sách Trung ương 27.200.000đ. 

 Tổng cộng: 221.000.000đ 

- Tiền tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo của tỉnh, hộ Campuchia 

+ Hộ nghèo là 27 hộ số tiền 17.000.000đ 

+ Hộ cận nghèo là 66 hộ số tiền 45.800.000đ 

+ Hộ nghèo của Tỉnh là 58 hộ số tiền 39.600.000đ 

+ Hộ di cư Campuchia là 03 hộ số tiền 2.200.000đ 

  Tổng cộng: 104.600.000 đ. 

*Công tác vận động quà tết: 

Đảng Ủy- UBND-UBMTTQ xã vận động mạnh thường quân trong và ngoài địa 

phương tặng quà tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình khó khăn, khuyết tật, hộ có mức 

sống trung bình tổng cộng là 1.140 phần quà tổng trị giá 349.000.000 đ. 

Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 178 lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh. 

* Công tác xét hồ sơ khuyết tật: 
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Hội đồng xét khuyết tật đã tổ chức xét 16 hồ sơ khuyết tật. Kết quả đạt 12 hồ sơ, không 

đạt 04 hồ sơ. 

3. Công tác xóa đói giảm nghèo: 

Thu hồi nợ gốc 547.000.000 đ, thu lãi  163.210.023đ. 

Kết quả điều tra hộ nghèo năm 2018. 

- Hộ nghèo 29 hộ ( hộ củ 2017 chuyển sang). 

- Hộ cận nghèo 66 hộ(hộ củ 42 hộ, 21 hộ nghèo 2017, 02 hộ trung bình 2017, 01 hộ 

phát sinh mới). 

- Hộ mức sống trung bình 58 hộ (33 hộ củ, 20 hộ cận nghèo chuyển sang, 02 hộ nghèo 

năm 2017, 03 hộ phát sinh). 

- Thoát nghèo 30 hộ (trong đó 05 hộ chết, 04 hộ thoát hẳn, 21 hộ chuyển sang cận 

nghèo 2018). 

- Thoát cận nghèo 25 hộ (trong đó 20 hộ chuyển sang hộ trung bình năm 2018, 02 hộ 

chết, 03 hộ thoát hẳn). 

Đã cấp phát thẻ BHYT cho hộ nghèo 209 thẻ. 

4. Công tác giáo dục: 

Các điểm trường duy trì phổ cập 3 cấp năm học 2018-2019. 

Các điểm trường tổ chức tổng kết học kỳ II. Kết quả học tập như sau: 

+ Trường Trung học cơ sở An Cơ: Tổng số học sinh 632 học sinh so với đầu năm 

giảm 15 học sinh lý do chuyển trường, so cùng kỳ tăng 23 học sinh 632/647 học sinh. 

-Về học lực: Giỏi 75 học sinh tỷ lệ 11.9%, so cùng kỳ tăng 22 học sinh 75/53 học sinh; 

Khá 190 học sinh, tỷ lệ 30,1%, so cùng kỳ giảm 6 học sinh 190/196 học sinh;; Trung bình 320 

học sinh, tỷ lệ 50,6%, so cùng kỳ tăng 59 học sinh; Yếu 47 học sinh, tỷ lệ 7,4%, so cùng kỳ 

giảm 80 học sinh. 

+ Trường tiểu học: Tổng số học sinh 808 học sinh so với đầu năm tăng 02 học sinh, 

tổng số lớp là 30 lớp mỗi khối là 6 lớp. 

-Về năng lực: Đạt 761 học sinh, tỷ lệ 94,18%; chưa đạt 47 học sinh, tỷ lệ 5,83%. 

+ Trường Mẫu giáo An Cơ: Tổng số 270 bé/ 10 lớp; trong đó lớp mầm 32 bé, lớp chồi 

96 bé, lớp lá 142 bé.  

* Công tác xã hội hóa giáo dục: 

- Trường THCS: Vận động mạnh thường quân được 55 xuất học bổng trị giá 

19.900.000 đ, tập 1.100 quyển tổng trị giá 6.000.000đ và tiền mặt 6.600.000 đ, quỹ tồn năm 

2017-2018 chuyển sang 9.477.500đ, tổng cộng là 41.977.000đ. 

- Trường tiểu học Nguyễn Văn Trỗi: Vận động Điện lực Châu Thành tặng 250 quyển 

tập trị giá 2.500.000đ, ấp tặng 10 xuất học bổng trị giá 600.000 đ. 

- Trường Tiểu học Sa Nghe: 40.333.000đ. 

- Trường tiểu học An Cơ: xã hội hóa 50.500.000 đ. 

- Trường Mẫu giáo An Cơ:Vận động được 13.800.000đ, phụ huynh học sinh tặng 02 

ti vi trị giá 13.740.000 đ, 02 tủ lạnh trị giá 9.888.000đ. Hội PHHS tặng 12.000.000đ mua quà 

tổng kết khen thưởng cho 140 bé. 

5. Y teá:  

a.Hoaït ñoäng phòng bệnh: 

Thực hiện  tiến độ đạt chỉ tiêu các chương trình y tế quốc gia. 

Thường xuyên tuyên truyền giáo dục sức khỏe về phòng chống bệnh truyền nhiễm, 

trong 6 tháng có 02 ca mắc bệnh tay chân miệng, so cùng kỳ tăng 01 ca, bệnh  sởi 01 ca tăng 

01 ca so cùng kỳ, ca, bệnh sốt xuất huyết 03 ca trong đó có 01 ổ dịch, bệnh cúm 33 ca tăng 05 

ca so cùng kỳ. Tất cả các bệnh đã được theo dõi và xử lý kịp thời. 
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Công tác trực đảm bảo 24/24 h, trong khám chữa bệnh không để xảy ra sai xót chuyên 

môn. 

Thực hiện tốt công tác tiêm chủng mở rộng không để xảy ra tai biến hay phản ứng 

thuốc sau khi tiêm. 

b.Hoạt động khám chữa bệnh: 

Thực hiện tốt công tác khám và điều trị tại trạm, với tổng số lượt bệnh nhân khám bệnh 

là 2.319 lượt, giảm 73 lượt so cùng kỳ. Khám bệnh có BHYT 1.325 lượt người, so cùng kỳ 

tăng 290 lượt người, khám bệnh không có BHYT 256 lượt người, so cùng kỳ giảm 222 lượt 

người, khám bệnh y học cổ truyền 738 lượt người, so cùng kỳ giảm 27 lượt người. 

c. Công tác khác:  

Thực hiện tuyên truyền phòng chống bệnh truyền nhiễm trong trường học và phối hợp 

với các ban ngành đoàn thể xã vận động nhân dân phòng chống bệnh dịch sốt xuất huyết,  

bệnh Zika. 

5. Daân soá : 

Toång soá sinh: 55 trẻ tăng 01 trẻ so với cùng kỳ. 

 Tử 25 người giảm 03 người so cùng kỳ, 

III. AN NINH QUOÁC PHOØNG:  

1. Coâng an: 

a.Về An ninh Chính trị: 

Tập trung xây dựng mạng lưới cơ sở thông qua quần chúng tốt và các ban điều hành tổ 

tự quản để nắm tình hình hoạt động của các loại đối tượng tham mưu cho cấp ủy- UBND xã và 

các ngành xử lý các tình huống xảy ra. Xây dựng và triển khai thực hiện các kế hoạch : Mở đợt 

cao điểm tấn công trấn áp tội phạm đảm bảo ANTT, bảo vệ tết dương lịch  và tết Nguyên đán 

Kỷ Hợi năm 2019, Kế hoạch công tác Công an năm 2019, xây dựng Kế hoạch phòng chống tội 

phạm, phòng chống ma túy, mại dâm, phòng chống mua bán Phụ nữ và trẻ em, Kế hoạch đảm 

bảo trật tự ATGT năm 2019 kế hoạch phát động phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ năm 2019. 

- Hoạt động tôn giáo: 

 Trên địa bàn có 02 cơ sở sinh hoạt tôn giáo lớn hiện hoạt động bình thường. 

 Toàn xã có 41 đối tượng chính trị, qua nắm bắt tình hình không phát hiện có biểu hiện 

móc nối gây ảnh hưởng đến ANTT ở địa phương. 

Trong 6 tháng có 12 người nước ngoài và người Việt Nam định cư ở nước ngoài về tạm 

trú tại địa phương. 

b.Công tác giữ gìn  TTATXH: 

- Phạm pháp hình sự: Xảy ra 02/05 vụ giảm 03 vụ so cùng kỳ trong đó 01 vụ tàng trử 

chất ma túy, 01 vụ giao cấu trẻ em. 

- Xảy ra 12 vụ  36 đối tượng/ 14 vụ 41 đối tượng, giảm 02 vụ, giảm 07 đối tượng trong 

đó: 

+ Đánh bạc 03 vụ 15 đối tượng. 

+ Sử dụng trái phép chất ma túy 05 vụ 14 đối tượng. 

+ Xâm hại sức khỏe 02 vụ 04 đối tượng. 

+ Đường dây cho vay nặng lãi 01 vụ 02 đối tượng. 

+ Không đăng ký tạm trú 01 trường hợp. 

Ra quyết định xử phạt 20 đối tượng số tiền 26.400.000 đ. Thực thi nộp 08 đối tượng  số 

tiền là 17.400.000 đ. 

- Phối hợp Công an huyệt bắt 01 trường hợp buôn bán hàng cấm thuốc lá nhập số lượng 

350 bao do Lê Văn Danh ngụ xã Phước Vinh đang vận chuyển giao Công an huyện thụ lý. 
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- Phối hợp thanh tra giao thông huyện giải tỏa lấn chiếm lồng lề đường tạm giử 06 cây 

dù. 

- Phối hợp Công an huyện và huyện đội xử lý pháo nổ 175mm tại ấp Vịnh. 

- Làm rõ hành vi cho vay nặng lãi đối tượng Trần Văn Ngọc sinh năm 1982 ngụ xóm 7 

xã Hùng Tiến huyện Kim Sơn tỉnh Ninh Bình. 

 - Test 07 đối tượng nghi ngờ sử dụng ma túy. Kết quả dương tính 07 đối tượng. 

 - Cho 220 hộ kinh doanh tạp hóa cam kết không mua bán tàn trữ pháp nỗ. 

 - Cho cam kết không được đánh bạc tại quán cà phê ông Ngô Phú Hữu sinh năm 1980 

ngụ ấp Vịnh và quán cà phê Trần Thị Giang sinh năm 1962 ngụ ấp Vịnh. 

 - Kiểm tra hành chính các cơ sở kinh doanh có điều kiện được 13 lượt. Kết quả nhắc 

nhở 01 trường hợp. 

- Trong 6 tháng năm 2019 Công an xã lập hồ sơ 07 đối tượng tù tha đặc xá về địa 

phương. 

- Gọi hỏi răng đe 10 đối tượng ATGT, 01 đối tượng ANTT và lập hồ sơ 05 đối tượng 

nghi vấn sử dụng pháo nỗ cho cam kết không sử dụng pháo nỗ.  

- Đảm bảo ANTT hành lang ATGT 02 điểm chợ Vịnh và chợ An Lộc. 

* Tai nạn giao thông : Xảy ra 1/1 vụ không tăng không giảm so cùng kỳ. 

* Va chạm giao thông xảy ra 02/2 vụ không tăng không giảm so cùng kỳ. 

Lập hồ sơ xử lý 05 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, trong đó xử phạt 

hành chính 05 trường hợp với số tiền 3.900.000đ. 

c. Coâng taùc tuaàn tra truy queùt : 

 Trong quý keát hôïp vôùi Ban chỉ huy Quân sự, ñoäi tuaàn tra toå chöùc tuaàn tra truy queùt 

ñöôïc 172 cuoäc, coù 688 löôït ñoàng chí tham gia. Keát quaû:giải tán 14 sòng bạc nhỏ, đảm bảo ổn 

định tình hình ANTT. 

d.Công tác tuyên truyền và xây dựng phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ: 

Tổ chức tuyên truyền phổ biến pháp luật sâu rộng trong quần chúng nhân dân: chương 

trình mục tiêu 04 giảm của UBND tỉnh, Nghị định 167/CP của Chính phủ trên lĩnh vực ANTT, 

Nghị định 46/2016/NĐ-CP NGÀY 26/5/2016 NghỊ định của Chính phủ trên lĩnh vực 

TT.ATGT đường bộ, phòng chống cháy nỗ trong mùa khô, phòng chống mua bán phụ nữ trẻ 

em  được 07 cuộc có 245 lượt người tham dự. 

Kết hợp MTTQ xã củng cố nâng cao chất lượng hoạt động của ban điều hành tổ DCTQ. 

Củng cố 04 đội tuần tra, chỉ đạo LL công an viên phụ trách ấp tăng cường thực hiện các 

biện pháp phòng chống tội phạm, trộm cướp, nhất là việc huy động đội tuần tra nhân dân 

thường xuyên bảo vệ xóm ấp nhằm chủ động kịp thời phát hiện bắt giữ các đối tượng hoạt 

động vi phạm pháp luật.  

2. BCH quaân söï xaõ:  

* Coâng taùc quaân söï: 

Duy trì trực 100% quân số SSCĐ tại đơn vị và bảo vệ cao điểm các ngày lễ, tết Dương 

lịch và tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019 đảm bảo an toàn.  

Ban chỉ huy quân sự xã lập và triển khai kế hoạch về xây dựng BCHQS xã vững mạnh 

toàn diện. 

Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản số 525 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

về tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật và đảm bảo an toàn trong LLDQ xã. 

Duy trì huấn luyện theo kế hoạch cho các đối tượng .Đặc biệt là  ôn luyện đội ngũ. 

Đặc biệt chú trọng đến công tác xây dựng lực lượng dân quân thực hiện đúng đủ các 

quy trình các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2019. 
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Lập danh sách 12/12 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự về địa phương, chuẩn bị 

nguồn xây dựng LLDQ đảm bảo chỉ tiêu kế hoạch luân phiên. 

* Công tác tuyển quân: 

 - Tổ chức giao quân là 16/16 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu trên giao. 

Đảng ủy- UBND xã thăm chúc tết 16 phần quà / 16 gia đình thanh niên mỗi phần quà 

trị giá 300.000 đ, mỗi thanh niên tặng 01 giấy khen và 100.000 đ tổng kinh phí là 6.400.000 đ. 

- BCHQS xã tổ chức đăng ký NVQS, DQTV, PTKT nền kinh tế quốc dân năm 2019 kết 

quả như sau: 

Đăng ký NVQS: Tổng số công dân tuổi 17 là 68 công dân. 

+ Lên trạm: 57 công dân. 

+ Đăng ký trực tiếp: 45 công dân. 

+ Đăng ký gián tiếp: 12 công dân. 

+ Chưa lên trạm khám 11 công dân. 

Đăng ký QNDB hạng II: Tổng cộng 30 công dân. 

+ Lên trạm: 20 công dân. 

+ Chưa lên trạm khám 10 công dân. 

Đăng ký PTKT : Tổng số 0 

+ Lên trạm: 0 công dân. 

+ Chưa lên trạm khám 03 công dân. 

Đăng ký Nữ có CMKT: Tổng số 05 công dân 

+ Lên trạm: 03 công dân. 

+ Chưa lên trạm khám 02 công dân. 

Đăng ký DQTV: 50 công dân 

+ Lên trạm: 30 công dân. 

+ Chưa lên trạm khám 20 công dân. 

 * Coâng taùc kó thuaät haäu caàn: 

Duy trì cheá ñoä baûo quaûn vuõ khí trang bò theo quy ñònh.  

Củng cố khu vực tăng gia sản xuất cải thiện đời sống cho LLDQ. 

3. Tö phaùp:  

- Coâng taùc hoøa giaûi: trong quý không có tiếp nhận ñôn nào. 

- Coâng taùc hoä tòch: giaûi quyeát caùc thuû tuïc haønh chính nhö: khai sinh 153 tröôøng hôïp, 

keát hoân 36 tröôøng hôïp, đăng ký khai tử 22 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân 164 

trường hợp, bổ sung hộ tịch 06 trường hợp, nhận cha mẹ con 01 trường hợp. 

- Về chöùng thöïc: 1.314 tröôøng hôïp. Trong ñoù : chöùng thöïc baûn sao töø baûn chính 1.096 

tröôøng hôïp và chöùng thöïc hôïp ñoàng và chứng thực chữ ký 218 trường hợp. 

4. Về xây dựng chính quyền và cải cách hành chính. 

- Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2018 và tổ chức ký kết giao ước thi đua 

thực hiện nhiệm vụ PTKT-VHXH năm 2019. 

- Tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2019. 

- Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính, nâng cao lề lối làm việc ứng xử của cán bô, công chức. 

- Tiếp nhận, giải quyết giao trả hồ sơ trong 6 tháng là 872 hồ sơ, tạo điều kiện thuận lợi 

cho cá nhân, tổ chức khi quan hệ các thủ tục hành chính tại phòng "một cửa". 

- Thực hiện công tác công chứng , chứng thực và công tác giải quyết hành chính ngày 

thứ baûy đảm bảo đầy đủ, đúng thành phần theo quy định. 
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NHAÄN XEÙT ÑAÙNH GIAÙ: 

 

* Nhöõng maët laøm ñöôïc : 

-Vận động nhân dân xuống giống các loại cây trồng theo đúng thời vụ, việc tiêu độc sát 

trùng chuồng trại và tiêm phòng vác xin cho đàn gia cầm được thực hiện thường xuyên nên 

không có dịch bệnh lớn xảy ra trên cây trồng vật nuôi. 

- Công tác thu thuế đạt theo tiến độ. 

- Tổ chức khởi công đường tồ 1, tồ 2 ấp Vịnh, kênh tiêu T13B giai đoạn 1. 

- Hoàn thành công tác điều tra dân số và nhà ở 2019.   

- Vận động nhân dân treo cờ phục vụ tết Nguyên đán và các ngày lễ đạt hiệu quả cao. 

 

- Các điểm trường tổ chức tổng kết  học kỳ II năm 2018- 2019.   

- Công tác chăm lo, tặng quà cho gia đình chính sách, đối tượng bảo trợ xã hội, hộ 

nghèo dịp tết nguyên đán năm 2019 và các ngày Lễ 30/4 và 01/5 chu đáo không có hộ khó 

khăn không có điều kiện ăn tết. 

- Tổ chức họp mặt gia đình chính sách mừng xuân Kỷ Hợi năm  2019 vui tươi an toàn 

và tiết kiệm. 

- Hoàn thành công tác điều tra hộ nghèo 2018. 

- Đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông trước trong sau tết và các ngày Lễ. 

- Công tác giao quân đạt 100% chỉ tiêu trên giao và tổ chức đăng ký NVQS, DQTV, 

PTKT nền kinh tế quốc dân năm 2019 

* Nhöõng maët chöa laøm ñöôïc:  

Hoạt động kiểm tra giám sát đội kiểm tra liên ngành VHXH chưa được thường xuyên 

liên tục. 

Một số thành viên BCĐ nông thôn mới hoạt động còn thiếu tích cực, công tác tham 

mưu báo cáo chưa kịp thời. 

Công tác thu nợ xóa đói giảm nghèo chưa dứt điểm còn xảy ra nợ quá hạn. 

Beân caïnh nhöõng keát quaû ñaõ ñaït ñöôïc, trong 6 tháng vaãn coøn moät soá maët coâng taùc thöïc 

hieän hạn chế: Tình hình trật tự xã hội trên địa bàn coøn nhiều phức tạp. Tình trạng cờ bạc, đá 

gà tuy đã được triệt phá nhưng vẫn còn nhen nhóm tụ tập tổ chức cá cược. Tệ nạn xã hội có 

chiều hướng gia tăng chưa có giải pháp thực hiện. Các cá nhân cho vay nạn lãi hoạt động nhen 

nhóm chưa có biện pháp loại trừ. 

 

 

 

PHÖÔNG HÖÔÙNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2019 

 

Caên cöù vào Nghị quyết  của Ñaûng uûy vaø tình hình thöïc teá ôû ñòa phöông, UBND xã xaùc 

ñònh moät soá nhieäm vuï troïng taâm caàn thöïc hieän trong 6 tháng naêm 2019 nhö sau: 

1. Mục tiêu: 

Tiếp tục phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương, đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng 

kinh tế, khuyến khích ứng dụng thành tựu KHKT, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật 

nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa phục vụ chế biến CN-TTCN; tạo sự thuận lợi để phát triển 

thương mại dịch vụ, gắn phát triển kinh tế với bảo vệ môi trường. 
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Quan tâm nâng cao trình độ của cán bộ, công chức, giải quyết kịp thời bức xúc trong 

nhân dân, thực hiện tốt chủ trương xã hội hóa các hoạt động y tế, văn hóa, giáo dục và thể dục 

thể thao. Thực hiện tiến bộ công bằng xã hội, không ngừng nâng cao đời sống vật chất tinh 

thần của nhân dân. 

Giữ vững ổn định ANCT, trật tự ATXH, bảo đảm QPAN. Thực hiện tốt công tác tiếp 

dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.  

Nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác cải cách hành chính, tư pháp, công tác hòa 

giải ở cơ sở. 

Phát huy dân chủ, kiên quyết đấu tranh phòng chống tham nhũng, lãng phí. 

Thực hiện công tác CCHC và duy trì làm việc ngày thứ bảy, chào cờ đầu tuần. 

 2. Chỉ tiêu giải pháp: 

2.1 Lĩnh vực kinh tế:  
-Trồng trọt: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, 

khuyến khích nhân dân ứng dụng KHKT vào sản xuất, nhất là chương trình giống, cây trồng, 

vật nuôi. Tiếp tục phát triển ổn định các vùng chuyên canh cây trồng vật nuôi theo tiềm năng, 

thế mạnh của xã như: lúa, mì, cao su gắn liền với khai thác tốt hệ thống thủy lợi. 

 Về chăn nuôi: Phát triển đàn gia súc tăng cường công tác kiểm dịch động vật, thực hiện 

tiêu độc sát trùng chuồng trại, kiểm tra kiểm soát giết mổ. 

Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, đối với đất công, cột mốc địa giới 

hành chính quản lý và sử dụng hiệu quả hơn, tránh xảy ra tình trạng lấn chiếm đất, sử dụng 

kém hiệu quả. 

Thường xuyên kiểm tra giám sát việc khai thác khoán sản hạ cấp đất trên địa bàn thông 

qua các dự án. 

Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm thực hiện tốt kế hoạch đề ra và 

Tăng cường giám sát, phát hiện kịp thời để sớm có biện pháp xử lý các hộ mua bán giết mỗ, 

chăn nuôi gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe đời sống nhân dân. 

 Nâng cao hiệu quả, chất lượng hoạt động các tổ hợp tác xã dịch vụ thủy lợi. 

          Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu vận động các nguồn quỹ do cấp trên giao chủ động triển 

khai ngay từ đầu năm. 

          Duy trì số hộ sử dụng điện lưới Quốc gia đạt 100% và tiếp tục nâng cao chất lượng sử 

dụng điện. 

         -Về tài chính- thuế: Tăng cường công tác thu ngân sách, tập trung thu dứt điểm thuế 

Môn bài và khai thác tốt các nguồn thu, hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách huyện giao, đồng 

thời phấn đấu tăng thu cân đối ngân sách xã thêm từ 5 % trở lên, giảm chi. Điều hành ngân 

sách chặt chẽ, hợp lý, tiết kiệm, chống lãng phí, đảm bảo cân đối ngân sách. Thực hiện theo 

đúng quy định tài chính, tất cả các nguồn điều quản lý qua ngân sách, không để ngoài. Quản lý 

tốt, đồng thời có biện pháp thu hồi dứt điểm các khoản nợ tồn động.  

          - Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp: Khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp - 

tiểu thủ công  nghiệp hướng với chế biến nông sản tại chỗ đồng thời gắn liền với bảo vệ môi 

trường, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở 

hoạt động trên địa bàn đúng theo pháp luật .  

           -Thương mại- dịch vụ: Tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục, chính sách thuế 

khuyến khích các hộ tiểu thương, các nhà đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh và phát triển 

thêm các hộ kinh doanh mới. 

          -Về xây dựng cơ bản:  
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  Tranh thủ nguồn vốn cấp trên, kết hợp với huy động các nguồn lực, huy động nhân 

dân, tiếp tục đề nghị huyện hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật của địa 

phương. 

 Tổ chức triển khai thực hiện quy chế quản lý chợ, quy chế quản trang trên địa bàn. 

          * Nông thôn mới: 

Lập kế hoạch phân công các ngành tuyên truyền các nội dung về nông thôn mới. 

Tiếp tục đăng ký các tiêu chí nông thôn mới năm 2019 là tiêu chí 15 về y tế, tiêu chí 17 

về môi trường. Vận động nhân dân tham gia BHYT đạt từ 75% trở lên (chỉ tiêu 15.1) thực hiện 

các nội dung khác của tiêu chí không chịu ảnh hưởng từ kinh phí. 

 2.2. Lĩnh vực văn hóa-xã hội. 

 - Duy trì giữ vững 4/4 ấp văn hóa.   

 Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể thao. 

Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa; tiếp tục rà 

soát, kiểm tra các hoạt động kinh doanh internet, karaokê, cà phê lều, cơ sở kinh doanh điện 

thoại di động; nâng cao các hoạt động  văn nghệ, thể duc - thể thao; thực hiện tốt nếp sống văn 

hóa văn minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội;  nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân 

đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa. 

 Các điểm trường thực hiện tốt công tác giảng dạy theo chương trình giáo dục theo quy 

định và tổ chức khai giảng năm học 2019-2020. 

- Xây dựng kế hoạch bình xét gia đình văn hóa, ấp văn hóa. 

- Xây dựng kế hoạch đề nghị cấp trên sữa chữa nhà tình nghĩa năm 2019. 

- Tiếp tục chăm lo người có công, người khuyết tật, bảo trợ xã hội, tệ nạn xã hội… 

 -Duy trì, chăm lo giáo dục, bảo vệ trẻ em theo quy định. 

- Tiếp tục nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân,  đối tượng chính 

sách, người nghèo, Bảo trợ xã hội được khám chữa bệnh, chăm sóc nâng cao sức khỏe. Phối 

hợp tốt phương pháp điều trị đông và tây y, thực hiện tốt quy tắc ứng xử của ngành. 

-Tăng cường tuyên truyền giáo dục sức khỏe cộng đồng và thực hiện tốt công tác 

phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt là bệnh sởi, bệnh sốt xuất huyết, bệnh tay chân miệng ở trẻ 

em, kiểm tra vệ sinh an toàn thực phẩm, hành nghề y dược tư nhân đúng theo quy định.  

- Tăng cường kiểm tra an toàn vệ sinh thực phẩm. 

          -Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội, hoàn thành chỉ 

tiêu vận động quỹ “ ngày vì người nghèo” và xây tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, theo chỉ 

tiêu cấp trên giao. 

2.3. Lĩnh vực quốc phòng -An ninh. 

 - Tăng cường củng cố Quốc phòng - An ninh.Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương 

trình mục tiêu "4 giảm" của tỉnh, nhất là kéo giảm tai nạn giao thông và các tệ nạn TTATXH. 

- Tập trung lãnh đạo nâng cao hiệu quả hoạt động tổ DCTQ, đội tuần tra nhân dân.  

- Thực hiện tốt Nghị quyết 88 của Chính phủ và Nghị quyết 05 của Tỉnh ủy, duy trì và 

giữ vững xã không xảy ra tai nạn giao thông;  

- Tiếp tục triển khai Thông tư 23/2012/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã phường thị 

trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" 

-Tổ chức triển khai tuyên truyền Nghị định 167/2013/NĐ-CP ngày 12/11/2013 quy 

định  vi phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, 

phòng cháy và chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. 

Tiếp tục thực hiện cập nhật quản lý nhân hộ khảu trên sổ HK11. 

 Thực hiện kế hoạch cùng cố đội tuần tra nhân dân xã, ấp củng cố tổ DCTQ  trong việc 

quản lý nhân khẩu, hộ khẩu, đối tượng gọi hỏi răn đe, giáo dục đối tượng. 
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 -Tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân nòng cốt theo kế hoạch, trực sẳn sàng 

chiến đấu 100% tại cơ quan đơn vị.  

- Thực hiện quy trình tạo nguồn tuyển quân cho năm 2020. 

-Tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo quy định. Xây dựng Ban chỉ 

huy quân sự xã vững mạnh toàn diện. 

- Hoàn chỉnh các văn bản và danh sách chuẩn bị cho công tác đăng ký NVQS, DQTV, 

PTKT của nền kinh tế quốc dân năm 2019. 

- Tổ chức huấn luyện cho LLDQ theo quy định. 

- Bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn và có giải pháp không để xảy ra cướp có vũ 

trang trên địa bàn. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW và Kết luận 86-KL/TW của Bộ 

Chính trị về “tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh quốc gia trong tình hình 

mới; Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/20/2010 của Bộ Chính trị về “ tăng cường sự lãnh đạo của 

Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới” 

 -Tăng cường thực hiện tốt: việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, điểm nóng và công tác tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.  

 2.4. Về xây dựng chính quyền và cải cách hành chính: 

 - Triển khai kế hoạch năm dân vận chính quyền. 

-Thực hiện công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao lề lối làm việc ứng 

xử của CBCC, điều hành, quản lý của UBND có hiệu lực hiệu quả. 

-Tiến hành rà soát và công khai hóa thủ tục hành chính. Chú trọng công tác đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cho CBCC gắn với việc thực hiện “ học 

tập và làm theo tấm gương đạo đức HCM” và Nghị quyết TW4 (Khóa XI) “Một số vấn đề cấp 

bách về xây dựng đảng hiện nay”. 

-Tiếp tục thực hiện tốt công tác cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa của cấp 

xã và thực hiện tốt quy trình bầu cử Trưởng ấp theo Luật định. 

2.5. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí: 

Đẩy mạnh việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Phát huy vai trò của nhân 

dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng. Tăng cường giám sát việc thực hiện 

chính sách huy động và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.Thực hiện nghiêm túc, hiệu 

quả các quy định pháp luật về ngân sách nhà nước; bảo đảm công khai minh bạch trong quản 

lý thu-chi ngân sách. 

2.6. Công tác thi đua khen thưởng:  
 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan 

trọng của phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, công chức, lao động và các tầng 

lớp nhân dân trong xã; động viên và khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua yêu nước, hoàn thành 

các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH-QPAN của xã năm 2019. Phát động phong trào toàn dân chung 

tay xây dựng nông thôn mới. 

 Hội đồng Thi đua-Khen thưởng xã làm tốt việc tham mưu cho Đảng ủy, chính quyền,  

căn cứ phương hướng, nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, nghiên cứu đề xuất lãnh 

đạo, tổ chức, phát động phong trào thi đua do Đảng, Nhà nước, Mặt trận và đoàn thể cấp trên 

phát động, phải có kế hoạch, quy chế hoạt động biện pháp tổ chức triển khai thực hiện cụ thể, 

với tinh thần trách nhiệm cao và hiệu quả.  
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Treân ñaây laø baùo caùo tình hình hoaït ñoäng 6 tháng naêm 2019 vaø phöông höôùng nhieäm 

vuï troïng tâm  6 tháng  naêm 2019 cuûa UBND xaõ An Cô. 

 

Nôi nhaän:                                                                                                CHUÛ TÒCH                                                                             

- TT. UBND Huyeän (b/c);                                                                                                                                                                      

-TT. ÑU-TT.HÑND xaõ(b/c);                                                                                                                                         

- Tröôûng 04 aáp; 

- Löu VT.                                                                                                         
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