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

HUYỆN CHÂU THÀNH                        Độc lập - Tự do - Hạnh phúc  
 

       Số      /BC-UBND                        Châu Thành,  ngày     tháng     năm    2018 

            
BÁO CÁO 

Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện  

6 tháng đầu năm 2018 

 
 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015; Căn cứ Tình 

hình chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện. Ủy ban nhân dân 

huyện báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành 6 tháng đầu năm 2018 như sau: 

1. Về củng cố, kiện toàn các thành viên UBND huyện: 

Hiện tại, thành viên UBND huyện Châu Thành nhiệm kỳ 2016-2021 đảm bảo 

theo yêu cầu cơ cấu  là 17 đồng chí, gồm: 01 Chủ tịch, 02 Phó Chủ tịch; Chỉ huy 

trưởng BCH Quân sự, Trưởng Công an và 12 ủy viên là người đứng đầu cơ quan 

chuyên môn thuộc UBND huyện. 

Mỗi thành viên UBND huyện phụ trách một lĩnh vực trọng yếu của huyện,  
luôn dành thời gian đi công tác cơ sở để kiểm tra, nắm tình hình triển khai thực hiện 
các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các quyết định, chỉ thị, các văn bản chỉ đạo 
của UBND huyện, Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện; thường xuyên dự tiếp dân, 
tiếp xúc cử tri để gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng của nhân dân; 
nắm tình hình ở cơ sở để kịp thời chỉ đạo và đề xuất những giải pháp giúp địa 
phương, cơ sở khắc phục kịp thời những khó khăn, vướng mắc. 

2. Tổ chức các phòng, ban, cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện: 

Tổng số cơ quan chuyên môn của UBND huyện là 12 cơ quan. Huyện đã ban 

hành Quyết định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cơ cấu tổ chức của 12 cơ quan cơ 

bản phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương và qui định của pháp luật. 

Ngày 08/11/2017 UBND tỉnh Tây Ninh đã ban hành Quyết định 2631/QĐ-

UBND v/v thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp-Trung tâm giáo dục thường 

xuyên trực thuộc huyện Châu Thành trên cơ sở tổ chức lại Trung tâm giáo dục 

thường xuyên trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo. 

 

Phần I 

HOẠT ĐỘNG CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN HUYỆN 

1. Công tác chỉ đạo, điều hành của UBND huyện: 

Ngay từ đầu năm 2018, UBND huyện đã tổ chức họp UBND huyện mở rộng, 

mời tất cả trưởng, phó các cơ quan, ban ngành huyện, Chủ tịch, PCT UBND các xã, 

thị trấn họp để triển khai Quyết định số 01/QĐ-UBND ngày 02/01/2018 của UBND 

tỉnh Ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế 
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hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 và đóng góp cho Dự thảo Quyết định Ban 

hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực hiện kế hoạch phát 

triển kinh tế - xã hội năm 2018 của UBND huyện. 

Sau đóng góp của các cơ quan, ban, ngành huyện, UBND các xã, thị trấn, 

UBND huyện đã ban hành Quyết định số 525/QĐ-UBND ngày 09/01/2018 của 

UBND huyện Ban hành những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu chỉ đạo điều hành thực 

hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; ban hành Chương trình công tác 

năm 2018 của UBND huyện để tập trung chỉ đạo thực hiện. 

 Năm 2018, UBND huyện tiếp tục lấy chủ đề “Tăng cường kỷ cương hành 

chính”, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu để tập trung chỉ đạo; mỗi đơn vị, 

cá nhân người đứng đầu các cơ quan, đơn vị phải đề ra 1-2 nội dung đột phá mang 

tính hiệu quả thiết thực thuộc lĩnh vực phụ trách để tập trung thực hiện. Đến 

30/3/2018, các phòng, ban chuyên môn và UBND các xã, thị trấn đã gởi Bản đăng 

ký Chương trình công tác năm 2018 về UBND huyện theo qui định. 

Triển khai chỉ đạo thực hiện "Năm dân vận chính quyền" theo chỉ đạo của 

Thủ tướng chính phủ, tập trung  xây dựng bộ máy hành chính Nhà nước thật sự gần 

dân, của dân, do dân, vì dân. Trong đó, mỗi cán bộ phải nghe dân nói, nói dân hiểu, 

làm dân tin, nói ít làm nhiều, phải khắc phục được bệnh nói không đi đôi với làm. 

Trong lĩnh vực XDCB, UBND huyện chỉ đạo lấy năm 2018 là năm “Chất 

lượng công trình xây dựng cơ bản”. Đảm bảo tiến độ triển khai chất lượng công 

trình, giải ngân vốn XDCB đạt theo kế hoạch đã phân khai; Không để vốn chuyển 

nguồn; công trình hoàn thành quá hạn quyết toán. 

Tập trung chỉ đạo tăng cường đối thoại với dân để giải quyết các kiến nghị, 

bức xúc của cử trỉ, giải quyết khiếu nại, tố cáo không để xảy ra điểm nóng. 

Hàng tuần Thường trực UBND huyện tổ chức họp Hội hội ý Chủ tịch, Phó 

chủ tịch, mời các  thành phần có liên quan để chỉ đạo giải quyết công việc trong tuần 

và định hướng công việc cho tuần kế tiếp; hàng quí họp UBND huyện định kỳ; quí, 

6 tháng tổ chức họp UBND huyện mở rộng (6 tháng đầu năm UBND đã tổ chức  23 

cuộc hội ý Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND huyện, 08 cuộc họp UBND huyện thường 

kỳ, 01 cuộc họp UBND huyện mở rộng, cho chủ trương 184 nội dung). 

2. Kết quả thực hiện nhiệm vụ của UBND huyện: 

Tình hình kinh tế phát triển ổn định; Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn 

xã hội ổn định. Các chỉ tiêu kinh tế tăng so cùng kỳ. Tổng giá trị sản xuất một số ngành 

kinh tế chủ yếu, đạt 46,77% KH, tăng 4,74% SCK. 

Ước thu ngân sách nhà nước trên địa bàn huyện, xã đến 30/6/2018: 55,733 tỷ 

đồng, đạt 56,87% dự toán pháp lệnh tỉnh (98 tỷ đồng), đạt 55,73% dự toán huyện 

giao (100 tỷ đồng), tăng 15,59 % SCK. 

Kế hoạch vốn đầu tư XDCB đã phân khai đạt 88%; Công tác thẩm tra, thẩm 

định phê duyệt duyệt toán được tập trung thực hiện, chưa có công trình trễ hạn quyết 

toán.  
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UBND huyện tập trung chỉ đạo cho Tết Nguyên đán, các cấp, các ngành chủ 

động chuẩn bị chu đáo, toàn diện; Việc chăm lo cho gia đình chính sách, hộ nghèo, 

công tác an sinh xã hội trong dịp tết được quan tâm đúng mức (kinh phí vận động 

xã hội hóa hơn 5 tỷ đồng), đảm bảo mọi người đều có một cái tết vui tươi, đầm ấm; 

vận động kinh phí và tổ chức bắn pháo hoa mừng năm mới thành công tốt đẹp. 

- Công tác thu ngân sách đạt trên 50% kế hoạch và tăng so cùng kỳ; công tác 

triển khai xây dựng cơ bản, quyết toán, tất toán công trình XDCB... 6 tháng đầu năm 

có nhiều chuyển biến tích cực. 

Chỉ đạo ngành chuyên môn, UBND các xã, thị trấn tổng hợp các thửa đất 

công chuẩn bị cắm mốc, đất công nhỏ lẻ, khó quản lý để có hướng xử lý dứt điểm. 

Công tác phòng chống cháy rừng và phòng bệnh khảm lá trên cây mì, phòng 

chống dịch bệnh trên gia súc, gia cầm được tập trung chỉ đạo thực hiện. 

Các dự án lớn đầu tư trên địa bàn huyện như Dự án tưới tiêu khu vực phía Tây 

sông Vàm Cỏ Đông, dự án đường tuần tra biên giới đã được khởi công; Các dự án 

đang triển khai như: Chợ huyện, Chợ Hòa Bình, Khu Bàu Lớn, Siêu thị... có những 

chuyển biến tích cực (1). 

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác xử lý, giải quyết kịp thời các vụ tranh 

chấp, kiến nghị bức xúc được tập trung giải quyết, các tuyến đường hư hỏng được 

sửa chữa, dặm vá kịp thời, góp phần ổn định tình hình trật tự xã hội; công tác xây 

dựng nông thôn mới xã Thái Bình công nhận đạt chuẩn năm 2017 và tập trung nguồn 

lực đầu tư cho xã Hòa Hội; Xây dựng kế hoạch tái cơ cấu ngành nông nghiệp; tổ 

chức hội thảo chuyên đề về đầu ra cho cây lúa. 
 

Tình hình tội phạm, tai nạn giao thông và số người chết giảm so cùng kỳ; Công 

tác tổ chức “Hội trại tòng quân” và giao quân thực hiện nghĩa vụ Quân sự và tham 

gia công an nhân dân năm 2018 đảm bảo chất lượng và chỉ tiêu tỉnh giao; Chuẩn bị 

cho diễn tập KVPT năm 2018 của 04 xã Hòa Hội, Hòa Thạnh An Cơ, Thị trấn đảm 

bảo nội dung và thời gian quy định; duy trì tốt công tác đối ngoại, quan tâm hỗ trợ 

các huyện, xã CPC giáp biên tổ chức bầu cử Quốc Hội năm 2018. 
 

 

(1)
 Dự án huyện:  

+ Chợ Hòa Bình: Nhà đầu tư đã san lắp mặt bằng, xây dựng hoàn thiện phần móng của các hạng 

mục công trình; chờ Sở Công Thương hướng dẫn nhà đầu tư lập phương án kinh doanh. 

+ Chợ huyện: Nhà đầu tư đang san lắp mặt bằng chợ, ước khối lượng đạt 100%, nhà đầu tư đang 

lập hồ sơ xin cấp phép xây dựng;  

+ Dự án Bàu Lớn: Nhà đầu tư đang san lắp mặt bằng, đã có quyết định giao đất của UBND tỉnh; 

+ Cửa khẩu Phước Tân: đã được UBND tỉnh phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu cửa khẩu Phước 

Tân tại Quyết định số 255/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh. Quy mô quy hoạch 54,51 ha, được 

Sở Xây dựng công bố Quyết định phê duyệt và giao hồ sơ quy hoạch tháng 12/2017; Sở Ngoại vụ đã hoàn 

chỉnh đề án nâng cấp cửa khẩu Phước Tân thành cửa khẩu chính trình Bộ ngoại giao xem xét. 

+ Siêu thị Co.opmart: UBND tỉnh đã ký quyết định phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất, giá khởi 

điểm để làm cơ sở đấu giá QSDĐ theo hình thức thuê đất trả tiền một lần của khu đất 11.140m2 thực hiện 

dự án siêu thị tại thị trấn Châu Thành (Quyết định số 1072/QĐ-UBND ngày 17/4/2018 của UBND tỉnh). 

Sở TN và MT đang tham mưu UBND tỉnh Quyết định cho thuê đất. 
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 3. Khó khăn, tồn tại: 

Quyết định ban hành những giải pháp chỉ đạo, điều hành thực hiện kế hoạch 

phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 còn chung chung, chưa đạt yêu cầu, các đơn vị 

chưa tích chưa tích tham gia đóng góp ý kiến, phải điều chỉnh nhiều lần. 

 Thực hiện chỉ đạo năm 2018 về tăng cường kỷ luật kỷ cương hành chính, các 

cơ quan, đơn vị thực hiện Bản đăng ký còn chậm, chất lượng chưa đảm bảo yêu cầu 

  Vẫn còn một số việc TT.UBND huyện chỉ đạo nhưng các cơ quan, đơn vị 

thực hiện không kịp thời, chất lượng chưa đảm bảo theo yêu cầu. 

Thực hiện chỉ đạo của UBND huyện về công tác CCHC, nhất là ứng dụng 

công nghệ thông tin trong quản lý Nhà nước đối với một số cơ quan, đơn vị, địa 

phương còn hạn chế, chưa đáp ứng yêu cầu. 

 

Phần II 

NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP TRỌNG TÂM TẬP TRUNG, CHỈ ĐẠO, 

 ĐIỀU HÀNH 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

Ngoài các công việc thường xuyên theo chức năng, nhiệm vụ, UBND huyện 

tập trung chỉ đạo, điều hành thực hiện tốt một số nhiệm vụ trong tâm sau: 

1.Về tổ chức bộ máy và cơ cấu của UBND huyện 

- Tiếp tục thực hiện cải cách chế độ công vụ, công chức, kiện toàn sắp xếp 
lại đôi ngũ cán bộ, công chức theo đúng tiêu chuẩn chức danh, gắn với vị trí việc 
làm của các cơ quan, đơn vị; thực hiện nghiêm túc tinh giản biên chế theo lộ trình; 
Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyển dụng, sử dụng, quản lý, đào tạo, 
bồi dưỡng và bố trí cán bộ, công chức 

- Tiếp tục rà soát chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan đơn vị, kịp thời 
phát hiện, khắc phục sự trùng lắp, chồng chéo hoặc bỏ sót chức năng, nhiệm vụ 
(nếu có). 

2. Về hoạt động của UBND huyện: 

- Rà soát, bổ sung, nâng cao trách nhiệm và phát huy vai trò chủ động của các 

thành viên UBND huyện. Nghiêm túc thực hiện theo Quy chế làm việc của UBND 

huyện, nêu cao tinh thần đoàn kết nội bộ, phát huy tính dân chủ, vai trò chủ động, 

sáng tạo của mỗi thành viên UBND huyện, đề ra các giải pháp hữu hiệu để thống 

nhất trong lãnh đạo, quản lý, điều hành hoàn thành chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra; xác định 

những vấn đề trọng tâm có tính đột phá để lãnh đạo thực hiện hoàn thành kế hoạch 

- Tiếp tục tăng cường lập lại trật tự, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm 

người đứng đầu. 

 - Tăng cường đi cơ sở, bố trí thời gian tiếp dân,sắp xếp bố trí thời gian hội họp 

hợp lý, khoa học và có hiệu quả. Đẩy mạnh công tác cải cách hành chính, tăng cường 

ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động quản lý Nhà nước. 
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- Thực hiện tốt công tác phối hợp với sở ngành tỉnh để tháo gỡ những khó khăn, 

vướng mắc; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Dự án trọng điểm tại địa phương để 

hoàn thành tốt nhiệm vụ trong thời gian tới. 

- Tăng cường công tác kiểm tra công vụ, xác định rõ trách nhiệm, xử lý trách 

nhiệm thủ trưởng đơn vị trong việc triển khai và tổ chức thực hiện nhiệm vụ. 

- Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa các cơ quan cấp huyện, UBND các xã 

thị trấn để kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc, hoàn thành tốt nhiệm vụ 

trong thời gian tới. 

- Nâng cao hơn nữa năng lực, trách nhiệm, tính chủ động của các cơ quan 

tham mưu; tiếp tục tập trung thực hiện chủ đề của UBND huyện năm 2018 là “Tăng 

cường kỷ cương hành chính”. Triển khai chỉ đạo thực hiện tốt "Năm dân vận chính 

quyền" theo chỉ đạo của Thủ tướng chính phủ và UBND tỉnh.. 

 - Các phòng, ban huyện, Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành huyện triển khai 

tổ chức thực hiện có hiệu quả, cụ thể, thiết thực, làm cơ sở để cuối năm UBND 

huyện đánh giá nhận xét trách nhiệm người đứng đầu. 

 Trên đây là báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành của của UBND huyện 6 tháng 
đầu năm 2018. 

 

Nơi nhận:           TM. ỦY BAN NHÂN DÂN 

- TTHU;                                                                                                                 KT.CHỦ TỊCH 

- TT HĐND huyện;                                                                                              PHÓ CHỦ TỊCH 
- Các thành viên UBND Huyện;   

- Các cơ quan, đơn vị, Đoàn thể Huyện; 

- UBND xã, thị trấn;   

- Lưu: VT.         
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