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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÒA THẠNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:     /BC-UBND         Hoà Thạnh, ngày 29  tháng  5 năm 2018 
                                  

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội, Quốc phòng - An ninh 

6 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2018 

 

 Thực hiện Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã và Quyết định số 01/QĐ-

UBND ngày 02/01/2018 của Ủy ban nhân dân xã Hòa Thạnh về Kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2018. 

 Ủy ban nhân dân xã Hòa Thạnh báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển 

Kinh tế - Văn hóa, xã hội, Quốc phòng - An ninh trong 6 tháng đầu năm 2018 như 

sau: 

PHẦN I: 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THƢC̣ HIÊṆ KẾ HOAC̣H 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

 I. NHƢ̃NG MĂṬ ĐAṬ ĐƢƠC̣:  

    1.  Về kinh tế: 

   1.1. Nông – Lâm – Thuỷ lợi 

a. Về nông nghiệp trồng troṭ: 

Tổng diêṇ tích gieo trồng trong 6 tháng đầu năm 2018 là 2956,06 /3.707ha đạt 

79,74% KH năm, (SCK 2.905,59 ha đaṭ 101,7%).Trong đó so với KH năm: Cây lúa: 

đạt 72,75%; Cây mì: đạt 127% KH năm; Cây mía: đạt 112,8% KH năm; Rau, đâụ các 

loại: đạt 59,20 % KH năm. 

b. Chăn nuôi:  
Tổng đàn gia súc là 1255/1200 con, đạt 104% KH năm; (SCK đạt 115%). Tình 

hình dịch bệnh trên gia súc không xảy ra tại điạ phương. 

Tổng đàn gia cầm 11363/6000 con, đạt 189% KH năm; SCK đạt 145%, trong 

đó gà 4213 con, vịt 7150 con. 

  c. Lâm Nghiệp:   

  Ngay từ đầu mùa khô BCH phòng cháy chữa cháy rừng và chống phá rừng xã , 

Đội BVR tổ chức triển khai phương án phòng cháy chữa cháy rừng trong mùa khô 

2018. Kết hợp Đội BVR triển khai phát đường băng cản lửa ngang 5m dài 2.500m, 

đồng thời tiến hành đốt xử lý cuc̣ bô ̣môṭ số điểm nóng dê ̃xảy ra cháy , phân công 

BCH PCCCR và chống phá rừng , Đội BRV trực canh lửa 24/24 giờ vào các tháng 

mùa khô và thông báo nhân dân không mang lửa vào rừng . Do vâỵ rừng không bi ̣ tác 

đôṇg, phát triển tốt. 

Tổ chức tuần tra truy quét bảo vệ rừng được 93 cuộc với 279 lượt đ/c tham gia. 

Kết quả: phát hiện 01 vụ vi phạm rừng, Hạt kiểm lâm liên huyện Châu Thành – Bến 

Cầu xử lý. 

d. Về thủy lợi: Trạm bơm I,II Hòa Thạnh đảm bảo phục vụ tưới vụ Đông 

xuân, vụ hè thu với diện tích 501ha/428 hộ. 
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đ. Về thủy sản: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu các hộ gia đình nuôi, 

với tổng diện tích 12, 5ha. 

e. Tình hình dịch bệnh: 

Trên cây mì xuất hiện bệnh khảm lá diện tích 170 ha dưới 30%, 55 ha 30%-

70%, 79 ha trên 70%. 

Diện tích lúa bị ngập do triều cường dân lên 13,30 ha trên 70%. 

1.2. Thƣơng mại - Dịch vụ :  
  Hiện nay có 204 cơ sở sản xuất kinh doanh và 02 chợ vẫn đang hoạt động kinh 

doanh, trong đó: 

     + Chợ Hiệp Phước: Tổng số 24 kiốt, hoạt động kinh doanh buôn bán là 06 kiốt, 

mặt bằng 24 phần/ 24 hộ kinh doanh, hiện đang kinh doanh có hiệu quả;  

     + Chợ Hiệp Bình: Tổng số 30 kiốt trong đó hoạt động và kinh doanh là 09 kiốt, 

mặt bằng 18 phần/ 10 hộ kinh doanh.  

 * Công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp:  

  - Về công nghiệp: trên địa bàn xã có 01 nhà máy chế biến mủ cao su. 

  - Về tiểu thủ công nghiệp: 01 cơ sở sản xuất nước đá, 02 cơ sở hàn tiện, 01 lò 

bánh mì, 01 lò mổ gia súc, 02 cơ sở mộc, 06 cơ sở may mặc. 

 1.3. Xây dựng cơ bản:  

Trong 6 tháng đầu năm nghiệm thu công trình đường Hòa Hợp đi Hiệp Bình đã 

có quyết định phê duyệt quyết toán. 

Công trình bê tông hóa kênh N9 xã Hòa Thạnh, tổng mức đầu tư: 

2.700.000.000đ,  đã đấu thầu vào ngày 25/5/2018, giá trúng thầu 2.120.007.000 đồng. 

Đơn vị trúng thầu Công ty TNHH MTV xây dựng thủy lợi Kiến Thiết Tây Ninh. 

 1.4 Xây dƣṇg nông thôn mới: 

 Hiện nay xã đạt được 12 tiêu chí NTM (tiêu chí 1: Quy hoạch; tiêu chí 3: Thủy 

lợi; tiêu chí 4: điện; tiêu chí 7: Cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn; tiêu chí 8: Thông 

tin và truyền thông; tiêu chí 9: nhà ở dân cư; tiêu chí 12: Lao động có việc làm; tiêu 

chí 13: tổ chức sản xuất; tiêu chí 14: Giáo dục; tiêu chí 15: y tế; tiêu chí 16: văn hóa; 

tiêu chí 19: Quốc phòng và An ninh).  

 Có 05 tiêu chí có quyết định công nhận: tiêu chí số 7, 8, 14.1, 14.2, 16 và 19; 

Còn lại 07 tiêu chí đã làm hồ sơ gửi về trên thẩm định: (1) Quy hoạch; (3) Thủy lợi; 

(4) Điện; (9) Nhà ở dân cư; (12) Tỷ lệ lao động có việc làm xường xuyên; (13) Hình 

thức tổ chức sản xuất; (15) Y tế. 

 Còn 07/19 tiêu chí chưa đạt: tiêu chí số 2 Giao thông; tiêu chí số 5 Trường học; 

tiêu chí số 6 Cơ sở vật chất văn hóa; tiêu chí số 10 Thu nhập; tiêu chí số 11 Hộ 

nghèo; tiêu chí 17 Môi trường và An toàn thực phẩm; tiêu chí số 18 hệ thống chính trị 

và tiếp cận pháp luật. 

  Tuyên truyền qua trạm truyền thanh xã, cụm truyền thanh ấp được 12 cuộc, 

lượng thời gian: 180 phút. 

       1.5. Công tác điạ chính:  

Trong 6 tháng đầu năm 2018 tham mưu lãnh đạo xã cấp mới, cấp đổi giấy 

chứng nhận QSDĐ. Kết quả: tiếp nhận 37/52 hồ sơ SCK  đạt 71,15% với tổng diện 
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tích: 399.651,8m
2
 trong đó: Cấp đổi: 32/33 hồ sơ SCK đạt 96,96%, diện tích 

372.420,4m
2
; Cấp mới: 05/19 hồ sơ SCK đạt 26,31%, diện tích 27.231,4 m

2
. 

Ngoài ra trong 6 tháng đầu năm tiếp nhận 72 trường hợp trích lục bản đồ, xác 

nhận nhà ở, gia hạn thời gian sử dụng đất, chỉnh lý biến động. 

Môi trường: tham mưu UBND huyện xử phạt 01 t/h vi phạm về tài nguyên 

khoáng sản với số tiền: 21.900.000 đ. 

 1.6. Công tác thu – Chi ngân sách:  

  Tính đến 31/5/2018 

  + Tổng thu ngân sách: 3.074.210.163/6.051.000.000 đạt 50,80% so dự toán; 

  + Tổng chi ngân sách: 2.757.277.125/6.051.000.000 chiếm 45,56% so dự toán; 

  Công tác thu thuế: 

 - Tính đến 31/5/2018 thu Ngân sách xã được: 303.651.700 đồng so chỉ tiêu 529 

triêụ đồng đạt 57,40%. 

 Công tác thu quỹ “ Vì người nghèo” trên địa bàn xã: 50.010.000 đồng so chỉ 

tiêu đạt 40 triệu đồng, đạt 125%. 

 Công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã: 591.960 đồng. 

  2. Văn hóa - Xã hội: 

    2.1. Giáo dục: 

  -Tổng kết năm học 2017-2018, tổng số học sinh nhập học các cấp học 1.121  

học sinh. 

  2.2. Hoạt động Văn hóa - Thông tin - Thể thao và Truyền thanh  

Tiếp tục tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật 

của Nhà nước; các ngày lễ, ngày kỷ niệm và các nhiệm vụ chính trị của địa phương 

trong 6 tháng đầu năm 2018 như: tuyên truyền ngày thành lập Quân đội nhân dân 

Việt Nam 22/12; tuyên truyền các hộ dân trên địa bàn xã treo cờ tổ quốc trong dịp tết 

nguyên đán và ngày lễ 03/02; tuyên truyền công tác tuyển quân đợt I/2018; Ngày giổ 

tổ Hùng Vương (10/3 AL); kỷ niệm 43 năm ngày giải phóng miền nam thống nhất 

đất nước (30/4/1975-30/4/2018); Ngày Quốc tế lao động 1/5 và 128 năm ngày sinh 

Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2018); tuyên truyền kỷ niệm Ngày Truyền 

thống Thi đua yêu nước và 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi Thi 

đua ái quốc (11/6/1948-11/6/2018); tuyên truyền chương trình phẩu thuật mắt, khám 

chữa bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân trên địa bàn xã vào lúc 8 giờ 30 phút 

ngày 6/6/2018 tại trung tâm y tế huyện Châu Thành. 

Cắt dán trang trí 22 băng ron, 07 Pano và 02 tấm phong.  

  Hoạt động tủ sách: tổng số tủ sách hiện có 02 tủ chủ yếu cung cấp thông tin 

phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu, công tác và giải trí của mọi tầng lớp nhân dân 

trong xã. Trong 6 tháng đầu năm, tủ sách TTVH-TTHTCĐ xã phục vụ bạn đọc được 

91 lượt. 

   * Hoạt động kiểm tra liên ngành Văn hóa xã hội:   

- Hoạt động Kiểm tra liên ngành văn hóa xã: trong 6 tháng đầu năm kiểm tra 

12 cuộc. 
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- Số lượt cơ sở được kiểm tra 03 lượt cơ sở kinh doanh các dịch vụ văn hóa; 01 

điểm bán băng đĩa tại chợ Hiệp Phước và 02 cơ sở kinh doanh dịch vụ điện thoại di 

động; Kết quả: nhắc nhỡ 03 điểm kinh doanh dịch không vi phạm hành chính trong 

hoạt động văn hóa ở địa phương. 

        * Văn hóa văn nghệ, phong trào “TDĐKXDĐSVH”: 

 - Tổ chức các hoạt động TDTT ở 5 ấp.  

 - Giao lưu ( ĐCTT, VNQC,....) 30 cuộc. 

 Tổng số tủ sách hiện có 02 tủ sách ( 01 tủ sách pháp luật và 01 tủ sách TTVH-

TTHTCĐ xã) đã tổ chức trưng bày sách, báo chuyên đề. 

 Hoạt động tủ sách TTVH-TTHTCĐ: số lượt sách báo cho mượn về nhà: 25 

lượt. 

 * Công tác gia đình: duy trì 05 CLB gia đình phát triển bền vững, 05 nhóm 

phòng chống bạo lực gia đình ở 05 ấp. Kết quả trong 6 tháng đầu năm không xảy ra 

bạo lực gia đình. 

* Hoạt động TDTT: 

- Tham gia giải bóng chuyền huyện chào mừng lễ 30/4 – 1/5/2018 kết quả: xã 

đạt giải nhì. 

- Duy trì sinh hoạt giao lưu bóng chuyền 123 đợt với các đơn vị ấp Hiệp 

Phước, ấp Cây Ổi và trường THPT Lê Hồng Phong và chi đoàn cơ quan. 

  - Sinh hoạt thường xuyên CLB thể dục nữ và CLB võ thuật. 

 2.3 Thƣơng binh - xã hội:  

        * Công tác chăm lo gia đình chính sách:  

 Số đối tượng quản lý: 77 đối tượng. 

 Chi trả trợ cấp, quyết toán và sao kê: quyết toán chi trả hàng tháng đúng thời 

gian quy định và sao kê 02 đối tượng (chết). 

Chi tiền tết trung ương và tiền tết tỉnh cho người có công và gia đình thân nhân 

liệt sĩ. Tổng số tiền 130.600.000đ. 

 Tổ chức họp mặt gia đình chính sách nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 2018 

tại UBND xã và viếng nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Thạnh, (xã vận động 32.500.000 đồng 

và tiền họp mặt 19.400.000 đồng. 

Xây tặng và sửa chữa NTN: phối hợp với phòng LĐTBXH huyện khảo sát 07 

căn nhà tình nghĩa đề nghị xây và sửa chữa. 

Phối hợp với lãnh đạo huyện đi thăm và tặng quà Mẹ VNAH và 04 GĐCS mỗi 

phần quà trị giá 500.000đ. Ngoài ra các đơn vị đến thăm và tặng quà gia đình chính 

sách, người có công tổng 100 phần quà, tổng trị giá 44 triệu đồng. 

Lãnh đạo tỉnh, huyện thăm và tặng quà cho mẹ VNAH nhân dịp lễ 30/4. 

Cấp thẻ BHYT cho NCC với cách mạng, con liệt sĩ, hưởng theo QĐ 290,QĐ 62 

tổng số thẻ BHYT được cấp: 147 thẻ. 

Lập hồ sơ mai tang phí 01 đối tượng theo QĐ 290. 

* Công tác bảo trợ xã hội:  

 Số đối tượng quản lý: 163 đối tượng. 

 Số đối tượng giảm: 04; Lý do: chết. 

 Lập hồ sơ mai tang phí cho 04 đối tượng, hội đồng xét mức độ khuyết tật 04 hồ 

sơ, đạt 2 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp BTXH. 

 Cấp thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội:87 thẻ; NCT: 24 thẻ. 
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* Công tác lao động - việc làm: Trong 6 tháng đầu năm có 112/150 lượt người 

làm hồ sơ xin việc làm ở các Xí nghiệp Hoàng Gia, Mộc Bài, đạt tỷ lệ 74,67%. 

 * Công tác giảm nghèo: 

   Số đối tượng quản lý 135 hộ/453 khẩu: trong đó hộ nghèo: 65 hộ/162 khẩu; hộ 

cận nghèo: 67 hộ/215 khẩu; hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh: 23 hộ/76 khẩu. 

  Cấp tiền tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có mức sống trung bình với tổng 

số tiền: 108 triệu đồng. 

  Nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất 2018 các mạnh thường quân trong và ngoài 

tỉnh đến thăm và tặng quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn, 

người khuyết tật tổng số 440 phần quà, tổng số tiền 239 triệu đồng. 

Cấp thẻ BHYT cho hộ nghèo, cận nghèo, hộ nghèo tỉnh: 257 thẻ. 

Xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo: triển khai xây 11 căn nhà ĐĐK cho 

hộ nghèo, hộ cận nghèo; 02 căn nhà mái ấm tình thương ( 01 hộ cận nghèo, 01 hộ khó 

khăn) đã bàn giao đưa vào sử dụng, còn lại 01 căn đã hoàn thành chờ bàn giao đưa 

vào sử dụng. 

 * Công tác bảo trợ xã hội, trẻ em: tổng số trẻ em: 1469 trẻ, (trẻ dưới 6 tuổi 434 

trẻ, trẻ từ 6-16 tuổi: 1035). 

    Số thẻ BHYT được cấp cho trẻ em dưới 6 tuổi: 4 thẻ. 

  Các đơn vị đến thăm và tặng quà cho trẻ em nhân dịp tết nguyên đán Mậu Tuất 

2018, tổng số 115 phần quà, tổng trị giá 40.700.000 đồng. 

  Phối hợp với Hội từ thiện Phước Hạnh TP.HCM tổ chức sân chơi cho trẻ em 

nhân dịp tết Mậu Tuất 2018. 

  Đồn Biên phòng Phước Tân tặng 50 họp sữa cho trẻ em nghèo nhân dịp lễ 8/3 

 * Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới: 

  Tuyên truyền công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới 04 cuộc có 152 

lượt người tham dự. 

 * Công tác khác: 

 Đảng ủy, UBND xã cùng với mạnh thường quân đến thăm và tặng quà gia đình 

chính sách, lực lượng công an, quân sự, người nghèo, trẻ em khuyết tật, tổng 375 

phần quà, tổng trị giá 113.500.000 đồng. 

 Hội LHPN Phường Linh Chiểu quận Thủ Đức TP.HCM tặng 100 phần quà cho 

gia đình chính sách, phụ nữ nghèo và 100 phần quà cho học sinh nghèo, khó khăn 

tổng trị giá 65.000.000 đồng. 

      2.4. Hoạt động Y tế, Dân số: 

Trong 6 tháng đầu năm 2018, đảm bảo tốt chế độ khám và điều trị bệnh cho 

nhân dân trên địa bàn xã như sau:  

- Hoạt động khám chữa bệnh: 

Tổng số lượt khám 1997/2580 lượt đạt 77,4%, SCK 1871/2580 lượt đạt 72,5% 

tăng 4,9%. Trong đó: số lần khám có BHYT: 1124/1997 lươṭ đạt 56,2%, SCK 67,9%, 

giảm 6,7%; YHCT: 857/1997 lươṭ đạt 42,9%, SCK 29,4%, tăng 13% và cấp cứu 5 ca. 

- Hoạt động thực hiện các chƣơng trình y tế quốc gia: 

Trong 6 tháng đầu năm 2018 Trạm y tế xã thực hiện tốt các tiêu chí về chương 

trình y tế Quốc gia. Kết quả: bệnh sốt xuất huyết: 0 ca, SCK giảm 04 ca; Bệnh tay 



 6 

chân miệng: 01 ca, SCK giảm 04 ca; Phòng chống HIV/AIDS: Số bệnh nhân tích lũy 

đến nay: 13, tử vong : 09 

- Hoạt động tiêm chủng mở rộng: 

Trẻ em trong diện tiêm: 176 trẻ. 

Số tiêm đầy đủ 7 loại:36/73 đạt 49,3%, SCK đạt 37/78 đạt 47,4%, giảm 1,9%. 

Tiêm phòng UV
2+

 PNCT: 28/73 đạt 38,3%, SCK 29/78 đạt 37,1%, tăng 1,2%. 

Tiêm phòng UV
2+

 PN tuổi 15-35: 24/55 đạt 43,6%, SCK 22/55 đạt 40% tăng 

3,6%. 

- Phòng chống suy dinh dưỡng: tổng số trẻ em từ 0-5 tuổi: 331/359 trẻ; Tỷ lệ 

trẻ em SDD cân nặng: 45/331 trẻ (đạt 13,5 %, SCK tăng 0,02%) 

- Công tác VSATTP: trên địa bàn có 30 cơ sở kinh doanh. Kết quả: Đủ điều 

kiện cấp giấy chứng nhận VSATTP 7/7 hộ đạt 100%, ký cam kết VSATTP: 23/23 đạt 

100%, tổng số cơ sở quản lý 30/30 đạt 100% và không xảy ra ngộ độc thực phẩm trên 

địa bàn. 

Số người tham gia BHYT tự nguyện đạt 73,7%. 

Tăng cường công tác tuyên truyền phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm: sốt 

xuất huyết sởi, Rubella, tiêu chảy, Cúm A H5N1 và Cúm A H1N1. 

* Dân số: 

Tình hình dân số trong 6 tháng đầu năm 2018: Tổng số hộ 1.252, tổng số dân là 

4.730 khẩu.  
- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 0,36%; 

- Tỷ suất sinh: 5,70‰. 

 - Công tác KHHGĐ: số cặp vợ chồng áp dụng biện pháp tránh thai: 

625/892 đạt 70,06%. 

     3. Quốc phòng – An ninh – Tƣ pháp: 

         3.1. Tình hình An ninh chính trị và trật tự – an toàn xã hôị (ANCT-ANTT): 

- ANCT: Ổn định Quán triệt và thực hiện nghiêm công tác SSCĐ, nắm chắc 

diễn biến hòa bình, chủ động đối phó, xử lý kịp thời mọi tình huống. 

- Tình hình An ninh Biên giới : ổn định. Công an xã kết hợp với BCH Quân 

sự xã tổ chức tuần tra biên giới được 65 cuộc, với 260 lượt đ/c tham gia. Kết quả: 

chưa phát hiện gì. 

Tình hình ANBG được đảm bảo trong đợt bầu cử Thượng viện Campuchia. 

- ANTT: Phạm pháp hình sự không xảy ra. ( Giảm 03 vụ SCK) 

Xảy ra 10 vụ/27 đối tượng ( SCK 10 vụ/10 đối tượng, tăng 00vụ /16 đối 

tượng).  

Ra quyết định XPHC về ANTT 27 t/h với số tiền: 37.450.000 đồng. 

Tổ chức tuần tra đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội được 81 cuộc có 

324 lượt đ/c tham gia. Kết quả: bắt 05 đối tượng qua lại biên giới trái phép. 

Công tác đấu tranh, triệt xóa: phối hợp đội hình sự, tổ trinh sát địa bàn Công an 

huyện triệt xóa 01 điểm TNXH tại ấp Hòa Hợp bắt 13 đối tượng, 06 xe mô tô, 03 bộ 

dụng cụ lắc tài xỉu, tạm giữ tại chiếu bạc 70.000 đồng. 

- ATGT: trong 6 tháng đầu năm Công an xã tổ chức tuần tra ATGT được 322 

cuộc có 1.308 lượt đồng chí tham gia. Kết quả: lập biên bản vi phạm ATGT 11 t/h ( 

SCK giảm 04 tr/h); va chạm giao thông xảy ra 01 vụ ( SCK giảm 01 vụ).  
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Công an xã ra Quyết định xử phạt hành chính 05 trường hợp vi phạm ATGT, 

với số tiền: 5.050.000 đồng. 

- Mô hình “ Vận động toàn dân tham gia tố giác, truy bắt tội phạm”: 

 Toàn xã có 05 ban điều hành mô hình “ Vận động tham gia tố giác, truy bắt tội 

phạm” Hoạt động bình thường, có tổ chức họp định kỳ hàng tháng đầy đủ.  

- Mô hình “ Đồng bào Khơme tự phòng, tự quản về ANTT ”: Hiện mô 

hình đang hoạt động bình thường, có họp định kỳ hàng tháng,  hàng quý.  

Công tác tuyên truyền: công an xã kết hợp trạm truyền thanh xã tổ chức tuyên 

truyền trên trạm truyền thanh và loa di động các quy định xử phạt về sử dụng điện 

bẫy chuột, về pháo nổ trên địa bàn 05 ấp được 05 cuộc 178 lượt người tham dự. 

Công an xã kết hợp trạm truyền thanh xã tổ chức tuyên truyền lưu động trên 

loa truyền thanh tình hình đảm bảo ANTT, TTATGT, phòng chống trộm cắp tài sản, 

xe chính chủ, tình hình trộm có vũ khí, phòng ngừa pháo nổ trong dịp tết Nguyên đán 

được 04 cuộc với thời lượng 160 phút. 

Công tác khác: 

BLĐ Công an huyện Châu Thành tặng 01 phần quà trị giá 1.000.000 đồng. 

Huyện ủy – UBND huyện Châu Thành tặng 01 phần quà trị giá 1.000.000 

đồng. 

Đảng ủy – UBND xã Hòa Thạnh tặng 01 phần quà. 

Công an xã đến thăm và tặng quà 03 thanh niên trúng tuyển NVQS công an, 

mỗi thanh niên 01 phần quà và 200.000 đồng. 

      3.2. Quân sự - quốc phòng: 

- Lập và xây dựng kế hoạch bảo vệ các ngày lễ lớn trong 6 tháng đầu năm 

2018. 

- Tổ chức cho LL DQTT, 02 chốt dân quân phối hợp với Trạm Kiểm soát Biên 

phòng Hòa Thạnh tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới giữa Việt Nam và Campuchia 

được 65 cuộc với 260 lượt đ/c tham gia và thực hiện kế hoạch phòng chống cướp có 

vũ khí giữa ba lực lượng Công an, quân sự và Biên phòng bảo vệ địa bàn. 

Phối hợp với Công an xã tuần tra truy quét bảo vệ ANCT-TTATXH trên địa 

bàn xã được 81 cuộc với 324 lượt DQ tham gia: ổn định. 

- Tham mưu cho Đảng ủy – UBND xã lãnh đạo, chỉ đạo tốt công tác đón thanh 

niên xuất ngũ trở về địa phương theo kế hoạch. 

- Tham mưu ĐU-UBND xã thăm, tặng quà tết và động viên cán bộ chiến sĩ dân 

quân an tâm tư tưởng, trực SSCĐ bảo vệ tết nguyên đán Mậu Tuất. 

- Phối hợp Ban thường vụ xã đoàn tổ chức trang trí tết và giao lưu văn nghệ, 

đốt lửa trại trong đêm 30 tết, tạo không khí vui tươi, phấn khởi cho cán bộ chiến sĩ 

BCH Quân sự xã và 02 chốt dân quân. 

- Tham mưu HĐ NVQS tổ chức tốt Lễ tiễn đưa thanh niên lên đường nhập 

ngũ, tham gia hội trại tòng quân và lễ giao nhận quân năm 2018. 

- Tham mưu HĐNVQS xã tổ chức đăng ký ngày 01/4 theo kế hoạch.  

- Thực hiện kế hoạch phòng chống cháy nổ, cháy rừng và ứng cứu công trình 

năm 2018. 
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- Tham mưu ĐU-UBND xã xây dựng các văn kiện diễn tập chiến đấu phòng 

thủ năm 2018 và lãnh đạo, chỉ đạo các ban, ngành đoàn thể xã thực hiện tốt các 

nhiệm vụ trong công tác diễn tập. 

- Phối hợp với Đồn Biên phòng Vàm Trảng Trâu tổ chức xây dựng kế hoạch 

hiệp đồng chi viện chiến đấu theo quy định. 

 - Tổ chức cho lực lượng dân quân tại xã và 02 chốt tăng gia sản xuất để cải 

thiện đời sống hàng ngày. 

 - Tiếp tục duy trì bếp ăn tập thể và đảm bảo chế độ theo quy định. 

       3.3. Công tác tƣ pháp: 

 - Công tác tuyên truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật trong 6 tháng đầu năm, 

phối kết hợp với các ban ngành đoàn thể xã tổ chức được 17 cuộc với 671 lượt người 

tham dự.  Nội dung tuyên truyền: phòng chống cháy nổ, sử dụng pháo, an toàn thực 

phẩm dịp tết nguyên đán, Nghị định 34/2014 và Nghị định 169/2013 về xử phạt 

VPHC trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ biên giới, Luật NVQS, Tuyên truyền XD 

NTM…  

- Chứng thưc̣ bản sao 1185/669 trường hơp̣ SCK đaṭ 169,5%; chứng thưc̣ hơp̣ 

đồng chuyển nhượng QSDĐ 25/25 t/h SCK đạt 100%; chứng thưc̣ hơp̣ đồng tặng cho 

QSDĐ 22/10 t/h SCK đạt 220%; chứng thưc̣ hơp̣ đồng thế chấp QSDĐ 04/07 t/h 

SCK đạt 57,14%; di chúc, thuận phân chia di sản thừa kế, từ chối thừa kế: 04/07 t/h 

SCK đạt 57,14%; thỏa thuận nhập tài sản: 13/06 t/h SCK đạt 216,67%; chứng thực 

chữ ký: 21/92 t/h SCK đạt 22,8 %. 

           - Công tác hộ tịch:  

Đăng ký khai sinh 77/71 t/h SCK đaṭ 108%.  

Đăng ký khai tử 13/13 t/h SCK đaṭ 100%.  

Đăng ký kết hôn 22/14 đôi SCK đaṭ 157%. 

Cải cách, bổ sung hộ tịch: 04/02 t/h SCK đạt 200%.  

Trích lục hộ tịch bản sao: 124/120 t/h SCK đạt 103%. 

          - Xác nhận tình trạng hôn nhân: 46/41 t/h SCK đaṭ 112%, trong đó: 22 trường 

hợp đăng ký kết hôn trong nước, 01t/h kết hôn với người nước ngoài, 23 t/h mục đích 

khác (Vay vốn, chuyển nhượng). 

            Công tác hoà giải: tiếp nhận 12 đơn; hòa giải thành: 09 đơn; không thành: 02 

đơn, tồn: 01 đơn, SCK 12/10 tăng 02 đơn. 

  4. Phòng chống tham nhũng - Thực hành tiết kiệm chống lãng phí : 

Trong 6 tháng đầu năm Ban hành Kế hoạch về công tác phòng chống tham 

nhũng.  Qua đó nhằm phổ biến, tuyên truyền và quán triệt các chủ trương chính sách 

của Đảng và pháp luật của Nhà nước về công tác phòng chống tham nhũng trong cán 

bộ, công chức, viên chức tại cơ quan đơn vị và trong nội bộ quần chúng nhân dân ; 

đến nay có 15 CBCC đa ̃thưc̣ hiêṇ kê khai tài sản theo Thông tư 08/2013/TT-TTCP 

ngày 31/10/2013 của Thanh tra Chính phủ. 

  Tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng bằng nhiều hình thức, phong 

phú đa dạng tại các cuộc họp, các cuộc sinh hoạt của các đoàn thể, hội quần chúng, 

câu lạc bộ, triển khai tại các tổ dân cư tự quản, cuộc họp ở khu dân cư hoặc trên các 

phương tiện thông tin đại chúng cho người dân biết về công tác phòng chống tham 

nhũng trong 6 tháng đầu năm có 88 người tham dự trong đó CBCC 48 người; nhân 
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dân 40 người. Kết quả: Trong 6 tháng đầu năm 2018 không có cán bộ vi phạm kỷ 

luật. 

      5. Công tác Cải cách hành chính: 

 Ngay từ đầu năm UBND xã ban hành kế hoạch cải cách hành chính, Quy chế 

văn hóa nơi công sở và triển khai cho tất cả cán bộ công chức thực hiện đúng theo bộ 

thủ tục hành chính UBND tỉnh Tây Ninh ban hành và triển khai Chỉ thị số 03/CT-

UBND ngày 19/02/2014 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành về việc thực hiện 

nhiệm vụ cải cách hành chính và Công văn của Sở nội vụ tỉnh Tây Ninh về tiếp tục 

thực hiện đeo thẻ cán bộ công chức, viên chức. 

Công khai niêm yết các bộ thủ tục hành chính tại trụ sở UBND xã đúng quy 

định hướng dẫn của cấp trên và thực hiện theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008 và thực 

hiện chi chế độ đầy đủ cho CBCC bộ phận một cửa. 

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 

Trong 6 tháng đầu năm 2018 tình hình chăn nuôi gia súc, gia cầm gặp nhiều 

khó khăn do giá bán không ổn định; công tác thu ngân sách đạt so với kế hoạch; thị 

trường trong 6 tháng diễn biến bình thường, các chính sách xã hội được quan tâm giải 

quyết kịp thời; an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội được giữ vững; Công tác xây 

dựng chính quyền, cải cách hành chính được quan tâm thực hiện.  

      PHẦN II: 

PHƢƠNG HƢỚNG, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

     I. PHƢƠNG HƢỚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM: 

    1. Về kinh tế: Tiếp tục thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khai 

thác hết tiềm năng còn lại. Đảm bảo công tác dịch bệnh trong sản xuất, chăn nuôi. 

Đặc biệt chú ý theo dõi và hướng dẫn phòng, chống dịch bệnh hại trên cây trồng, vật 

nuôi không để phát tán diện rộng ở các bệnh vàng lùn, lùn xoắn lá lúa, bệnh nhện đỏ 

trên cây mì.  

Về chăn nuôi tiếp tục duy trì và phát triển đàn gia súc, gia cầm trên địa bàn xã, 

đảm bảo công tác tiêm phòng và ngăn chăṇ dịch phát tán trên điạ bàn.  

    2. Công tác thu ngân sách: Tập trung và tăng cường công tác thu ngân sách, 

phấn đấu trước ngày 31/12/2018 thu ngân sách đaṭ và vượt kế hoạch, đảm bảo cân đối 

ngân sách trong việc thu chi cần thiết, đảm bảo thương mại dịch vụ. 

3. Công tác xây dựng cơ bản: Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, khi 

được phân khai nguồn vốn, đảm bảo quyết toán đúng qui điṇh.  

4. Xây dựng nông thôn mới: Thực hiện đăng ký các tiêu chí trong năm 2018 

và vận động nhân dân thực hiện xây dựng nông thôn mới các tiêu chí chưa đạt không 

sử dụng đến kinh phí. 

    5. Văn hoá xã hội :    

  Ngành TBXH: Thực hiện tốt công tác chuyên môn, chi trả BTXH cho đối 

tượng chính sách đảm bảo đúng và kịp thời, xây dựng kế hoạch vận động quỹ “Đền 

ơn đáp nghĩa” và quỹ “Vì người nghèo” theo chỉ tiêu trên giao.  
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Tham mưu Đảng ủy - UBND xã làm tốt công tác thăm và tặng quà gia đình 

chính sách ngày thương binh liệt sĩ 27/7, công tác họp mặt gia đình chính sách nhân 

dịp tết Nguyên đán năm 2019. 

- Tiếp tục giữ vững xã không có tệ nạn ma túy, mại dâm. 

- Tiếp dục duy trì xã làm tốt công tác TBLS và giữ vững đạt chuẩn xã phù hợp 

trẻ em. Giảm tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo, công tác bảo trợ xã hội. 

 Ngành văn hoá thông tin, TDTT: Ngoài nhiệm vụ thường xuyên cần đảm bảo 

công tác truyên truyền, đẩy mạnh công tác xã hội hoá về văn hoá văn nghệ, TDTT 

theo kế hoạch năm đề ra. Tiếp tục vận động thực hiện phong trào “toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hoá” ở khu dân cư. Tập trung kiểm tra và rà soát các tụ điểm 

trò chơi điện tử trá hình và tổ chức các ngày lễ hội trên tinh thần lành mạnh và tiết 

kiệm. 

 Ngành giáo dục: Ngành giáo dục: Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, 

đảm bảo cơ sở vật chất dạy và học. Duy trì công tác phổ cập THCS và tiểu học theo 

kế hoạch, kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học, tổ chức tết trung thu cho các em thiếu nhi, 

công tác khai giảng năm học mới 2018-2019. 

 Ngành y tế: Tiếp tục thực hiện và có hiệu quả các chương trình y tế quốc gia, 

đảm bảo khám và điều trị bệnh chăm sóc sức khoẻ cho nhân dân, tăng cường công tác 

tiêm chủng mở rộng bảo vệ bà mẹ trẻ em, phòng chống dịch sốt xuất huyết, tiêu chảy 

cấp, sốt rét, phòng chống dịch cúm A (H5N1), cúm A (H1N1), Virut Zika, thực hiện 

tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình. Tuyên truyền sâu rộng cho nhân dân 

khuyến cáo mua BHYT. 

      6. Công tác bảo vệ rừng:  

 - Đội BVR thường xuyên tuần tra và thực hiện phương án phòng chống cháy 

rừng trong mùa khô, bảo đảm phân công trưc̣ canh l ửa 24/24 và phát đường băng 

cản lửa, xử lý các điểm dê ̃xảy ra cháy rừng ; phòng và chống trôṃ cấp lâm sản trái 

phép, lấn chiếm diêṇ tích đất rừng , chống các đối tượng khai thác và vận chuyển 

lâm sản trái phép. 

     7. Công tác quốc phòng an ninh :  

- Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, mở đợt cao 

điểm tấn công trấn áp loại tội phạm, ngăn chặn kịp thời tình trạng buôn lậu qua biên 

giới, đề cao cảnh giác và xử lý kịp thời tình hình cướp có vũ khí. Đồng thời ngăn 

chặn trâu bò người dân Campuchia xâm canh phá hoại hoa màu của người dân Việt 

Nam trên địa bàn xã và có biện pháp xử lý kịp thời các tệ nạn xã hội và tình trạng gây 

rối ở địa phương.  

    - Công an xã phối hợp lực lượng quân sự, lực lượng 02 chốt, trạm biên phòng 

Hòa Thạnh tuần tra, bảo vệ cột mốc biên giới. 

- Đảm bảo tình hình ANTT các ngày lễ lớn trong năm. 

- Tăng cường công tác phối hợp tuần tra an ninh trật tự, an ninh biên giới.  

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền bảo vệ biên giới đất liền. 

  - Đẩy mạnh công tác phòng chống tội phạm, tăng cường công tác tuần tra kiểm 

tra an toàn giao thông, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm. 
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- Công an kết hợp với BCH Quân sự, đội TTND các ấp ngăn chặn tệ nạn xã hội 

như: đánh bài, đá gà, và thực hiện tốt công tác an toàn giao thông theo chỉ đạo của 

cấp trên.  

 - Công tác tư pháp: Tham mưu cho cấp ủy – UBND xã giải quyết dứt điểm 

những phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo, của công dân không để tồn động kéo 

dài. 

 II. GIẢI PHÁP THỰC HIỆN: 

Tiếp tục thực hiện các chỉ tiêu kinh tế, văn hoá xã hội, quốc phòng an ninh 

trong 6 tháng cuối năm đạt kết quả và vượt chỉ tiêu Kế hoạch, Nghị quyết đề ra như: 

Phát triển kinh tế, cân đối thu chi ngân sách, chỉ tiêu thu ngân sách, công tác xây 

dựng cơ bản, công tác giải quyết khiếu nại tố cáo, duy trì công tác phổ cập giáo dục 

và các chỉ tiêu khác. Qua đó nâng cao tinh thần trách nhiệm nhằm thực hiện đúng 

theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân xã .  

Trên đây là báo cáo 6 tháng đầu năm 2018 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2018 của Uỷ ban nhân dân xã Hòa Thạnh./. 
 

Nơi nhận:  CHỦ TỊCH 
- Huyện uỷ, UBND huyện;   
- Chi cục thống kê;  

- Phòng tài chính; 

- Đồn biên phòng 843;                                            
- Lưu: VT.  
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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÒA THẠNH 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 
 

PHỤ LỤC MỘT SỐ CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 
(Kèm theo báo cáo số     /BC-UBND ngày      tháng 5 năm 2018 của UBND xã Hòa Thạnh) 

 

STT CHỈ TIÊU ĐVT 

NGHỊ 

QUYẾT 

NĂM 2018 

ƢỚC TH 6 

tháng đầu 

năm 

SO NQ 

Đạt 

% 

Chưa đạt 

% 

I Chỉ tiêu kinh tế:  3      
1 Trồng trọt Ha 3.707 2956,06  79,74 

1.1 Chăn nuôi      
 - Gia súc Con 1.200 1255 104  
 - Gia cầm Con 6.000 11363 189  

2 Tổng thu ngân sách trên địa bàn 
Triệu 

đồng 
6.051.000 3.074.210  50,80 

3 Tổng chi ngân sách địa phương 
Triệu 

đồng 
6.051.000 2.757.277  45,56 

4 Công tác thu thuế 
Triệu 

đồng 
529.000 283.651.700  53,62 

II Chỉ tiêu văn hóa – xã hội: 15      
4 Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi ra lớp % 100 100 100  
5 Phổ cập mẫu giáo trẻ 5 tuổi % 100 100 100  
6 Tỷ lệ ấp khu phố đạt chuẩn văn hóa % 100 - -  
7 Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn hóa % 70 - -  

8 
Tỷ lệ học sinh đạt chuẩn phổ cập 

THCS 
% 83 - -  

9 
Hiệu quả hoạt động của Trung tâm 

VHTT&HTCĐ 
% 100 100 100  

10 Tỷ lệ học sinh bỏ học % 0 0 -  
11 Tỷ suất sinh ‰ 16 -  - 

12 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh 

dưỡng 
% 14 13,5 13,5  

13 Số người tham gia BHYT tự nguyện % 78 73,7 - - 

14 
Lao động được tạo điều kiện giải 

quyết việc làm 
Người 150 112  74,67 

15 Tỷ lệ hộ nghèo giảm % 0,7 - -  

III Chỉ tiêu môi trƣờng: 2      

17 
Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh ở 

nông thôn 
% 96 96 100  

18 Tỷ lệ hộ dân cư dùng điện sinh hoạt % 100 100 100  
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