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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 30 tháng 5 năm 2019 
                                  

 

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 2019 
 

 

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

UBND ngày 02/01/2019 của Ủy ban nhân dân xã Hòa Thạnh về Kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019. 

 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 2019 như 

sau: 

PHẦN I: 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THƢC̣ HIÊṆ KẾ HOAC̣H 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2019 

 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 2019 là 2.964,96 /3.707ha đạt 

79,98% KH năm, (SCK 2956,06ha đaṭ 100,30%).Trong đó so với KH năm: Cây lúa: 

đạt 77,10%; Cây mì: đạt 95,25% KH năm; Cây mía: đạt 100,56% KH năm; Rau, đâụ 

các loại: đạt 43,62 % KH năm. 

b. Chăn nuôi:  
Tổng đàn gia súc: 1.138 con, trong đó: trâu 275 con, bò 550 con, heo 313 con. 

  Tổng đàn gia cầm: 9.340 con; trong đó: vịt 4.830 con; gà 4.510 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 

2019. Kết hợp Đội BVR triển khai p hát 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. Do vâỵ rừng không bi ̣ tác đôṇg, phát triển tốt. 

Tổ chức tuần tra truy quét bảo vệ rừng được 98 cuộc với 294 lượt đ/c tham gia. 

Kết quả không phát hiện vi phạm rừng. 

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

xuân, hè thu  với diện tích 501ha/428 hộ. 

đ. Về thủy sản: Tổng diện tích nuôi trồng thuỷ sản 12,5 ha, trong đó: 8,2 ha 

chủ yếu các hộ gia đình nuôi các loại cá tạp, còn lại diện tích bỏ trống 4,3 ha. 
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1.2. Thƣơng mại - Dịch vụ :  
  Hiện nay có 204 cơ sở sản xuất kinh doanh trên địa bàn xã Hòa Thạnh đang 

hoạt động ổn định. 

 * 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 2019 nguồn vốn duy tu bảo dưỡng 02 công trình hạ 

tầng nông nghiệp nông thôn: Công trình năm 2018 chuyển tiếp: Bê tông hóa kênh N9 

xã Hòa Thạnh, tổng chiều dài: 1.082m, tổng mức đầu tư: 2.716.728.000đ. Đã giải 

ngân: 1.365.974.310đ, số vốn phân khai năm 2019: 750.000.000đ; công trình mới: 

đường tổ 1 ấp Hòa Hợp nối liền cầu dân sinh, xã Hòa Thạnh, tổng chiều dài: 1.150m, 

tổng mức đầu tư: 847.844.000đ. Số vốn phân khai năm 2019: 380.000.000đ, đã giải 

ngân: 345.802.000đ; công trình đầu tư thộc chương trình 135: công trình đường tổ 7 

ấp Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh, tổng chiều dài: 1.795m, đã phân khai vốn năm 2019: 

38.000.000đ, đã nghiệm thu công trình. 

 1.4 Xây dƣṇg nông thôn mới: 

 Hiện nay xã duy trì 14 tiêu chí NTM đã đạt (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 10: thu nhập; 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 18: hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật; 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 08 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; (18) hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật. 

 Còn 05/19 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 11 Hộ nghèo; tiêu chí 17 Môi trường 

và An toàn thực phẩm. 

  Tuyên truyền qua trạm truyền thanh xã, cụm truyền thanh ấp được 20 cuộc, 

lượng thời gian: 300 phút.   

     1.5. Công tác điạ chính:  

Trong 6 tháng đầu năm 2019 tham mưu lãnh đạo xã cấp mới, cấp đổi giấy 

chứng nhận QSDĐ. Kết quả: tiếp nhận 69/37 hồ sơ SCK  đạt 186,48% với tổng diện 

tích: 630.798,2m
2
; Cấp đổi : 48/32 hồ sơ SCK đạt 150%, diện tích 555.332,1m

2
; Cấp 

mới: 21/05 hồ sơ SCK đạt 420%, diện tích 75466,1 m
2
; chuyển MĐSD đất sang ONT 

04 hồ sơ, diện tích 467,5m
2
. 

Ngoài ra, Trong 6 tháng đầu năm tiếp nhận 25 trường hợp trích lục bản đồ, xác 

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

Khoáng sản: phối hợp Phòng TN&MT huyện kiểm tra 05 cuộc, trong đó 01 

cuộc hạ cấp đất của hộ ông Phạm Văn Thơm và kiểm tra vận chuyển đất của ông Lê 
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Văn Miên và ông Võ Viết Công ( 03 trường hợp trên đã được tỉnh, huyện cấp giấy 

phép hoạt động). 

 1.6. Công tác thu – Chi ngân sách:  

  Tính đến 31/5/2019 

  + Tổng thu ngân sách: 2.986.456.000/7.386.000.000 đạt 40,34% so dự toán; 

  + Tổng chi ngân sách: 2.897.678.000/7.386.000.000 chiếm 39,23% so dự toán; 

  Công tác thu thuế: 

 - Ước tính đến 31/5/2019 thu Ngân sách xã được: 261.519.640  đồng so chỉ 

tiêu 473 triêụ đồng đạt 55,28%. 

  2. Văn hóa - Xã hội: 

    2.1. Giáo dục: 

- Tổng kết năm học 2018-2019, tổng số học sinh nhập học các cấp học 1.126  

học sinh.. 

- Thường xuyên duy trì phổ cập giáo dục tiểu học và THCS. 

  2.2 Hoạt động văn hoá thông tin - TDTT và truyền thanh: 

* Tuyên truyền cổ động: 

 - Tuyên truyền qua đài, trạm phát thanh đảm bảo an toàn giao thông, thông báo 

nhân dân treo cờ nhân Kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam 

(3/2/1930-3/2/2019), tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 và tuyển quân năm 2019; tuyên 

truyền cho các hộ gia đình về vệ sinh an toàn thực phẩm trong dịp tết; tuyên truyền 

cho các hộ gia đình về công tác phòng cháy chữa cháy mùa khô và phòng chống dịch 

bệnh trên gia súc, gia cầm; tuyên truyền luật NVQS mới năm 2015. 

- In Hamlet, cắt dán trang trí 14 băng ron, 03 Pano và 01 tấm phong. 

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

- Hoạt động Kiểm tra liên ngành văn hóa xã: trong 6 tháng Kiểm tra 12 cuộc. 

- Số lượt cơ sở được kiểm tra 02 cơ sở kinh doanh các dịch vụ văn hóa: 02 cơ 

sở kinh doanh dịch vụ điện thoại di động tại ấp Hiệp Phước. Kết quả: 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: 60 

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 không xảy ra bạo lực 

gia đình. 

* Hoạt động TDTT: 

  - Duy trì sinh hoạt thường xuyên tại chỗ 139 đợt bóng chuyền giữa các ấp trên 

địa bàn xã.   
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  - Sinh hoạt thường xuyên CLB võ thuật và CLB thể dục phụ nữ xã có 35 hội 

viên. 

 2.3 Thƣơng binh - xã hội: 

        * Công tác chăm lo gia đình chính sách:  

 Số đối tượng quản lý: 74 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 chính 

sách. Tổng số tiền 145,200.000đ. 

Chi tiền chi phí lễ tang theo Quyết định 52/2017/QĐ-UBND cho 03 đối tượng 

NCC 12.000.000đ. 

 Tổ chức họp mặt gia đình chính sách nhân dịp tết nguyên đán Kỷ Hợi 2019 tại 

UBND xã và viếng nghĩa trang Liệt sĩ Hòa Thạnh, (xã vận động 30.000.000 đồng và 

tiền họp mặt 19.200.000 đồng. 

* Công tác bảo trợ xã hội:  

 Số đối tượng quản lý: 155 đối tượng. 

 Số đối tượng giảm: 05; Lý do: chết. 

 Nội dung khác: trong 6 tháng đầu năm hội đồng xác định mức độ khuyết tật xét 

09 hồ sơ đạt 04 hồ sơ và 01 hồ sơ đề nghị giảm khuyết tật đặc biệt nặng xuống nặng.  

 Lập 05 hồ sơ mai táng phí cho gia đình đối tượng. 

* Công tác lao động - việc làm: Trong 6 tháng đầu năm có 120 lượt người làm 

hồ sơ xin việc làm ở các Xí nghiệp Hoàng Gia, Mộc Bài, Chà Là… 

 * Công tác giảm nghèo: 

   Số đối tượng quản lý 92 hộ/289 khẩu: trong đó hộ nghèo: 27 hộ/58 khẩu; hộ 

cận nghèo: 32 hộ/111 khẩu; hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh: 33 hộ/121 khẩu. 

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

số tiền: 63.200.000 đồng. 

  Bàn giao và đưa vào sử dụng 02 căn nhà “ Nhân ái” và “Mái ấp tình thương” 

 * Công tác bảo trợ xã hội, trẻ em: tổng số trẻ em: 1233 trẻ, (trẻ dưới 6 tuổi 416 

trẻ, trẻ từ 6-16 tuổi: 817). 

    Số thẻ BHYT được cấp cho trẻ em dưới 6 tuổi: 416 thẻ. 

 * 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 01 cuộc có 38 

lượt người tham dự. 

  Tuyên truyền hưởng ứng tháng hành động vì Bình đẳng giới và phòng chống 

báo lực trên cơ sở giới năm 2019 “ Chủ động phòng, chống bạo lực, xâm hại phụ nữ 

và trẻ em” 

 * Công tác khác: 

 Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019 các mạnh thường quân trong và ngoài 

tỉnh đến thăm và tặng quà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có 

hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật tổng số 1.956 phần quà, tổng số tiền 

620.200.000 đồng. 

      2.4. Hoạt động Y tế, Dân số: 
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Trong 6 tháng đầu năm 2019 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 1549/2580 lượt đạt 60,03%; SCK 1997/2580 lượt đạt 

77,40% giảm 17,37%. Trong đó: số lần khám có BHYT: 941/1549 lượt đạt 60,74%, 

SCK 56,13%, tăng 4,61%; YHCT: 603/1549 lươṭ đạt 38,92%, SCK 42,91%, giảm 

3,99% và cấp cứu 19 ca. 

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

Trong 6 tháng đầu năm 2019 Trạm y tế xã thực hiện tốt các tiêu chí về chương 

trình y tế Quốc gia. Kết quả: bệnh tay chân miệng: mắc mới 02 ca, SCK tăng 02 ca; 

bệnh sởi mắc mới: 01 ca, SCK tăng 01 ca. Phòng chống HIV/AIDS: Số bệnh nhân 

tích lũy đến nay: 15; tử vong : 09; quản lý tại cộng đồng: 06. 

- Hoạt động tiêm chủng mở rộng: 

Trẻ em trong diện tiêm: 161 trẻ. 

Số tiêm đầy đủ 7 loại: 35/73 đạt 47,94%, SCK 36/73 đạt 49,3%, giảm 1,3%. 

Tiêm phòng UV
2+

 PNCT: 43/73 đạt 58,90%, SCK đạt 38,3%, tăng 20,6%. 

- Phòng chống suy dinh dưỡng: tổng số trẻ em từ 0-5 tuổi: 371 trẻ; Tỷ lệ trẻ em 

SDD cân nặng: 45/338 trẻ (đạt 13,33 % giảm 0,2%) 

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

kiện cấp giấy chứng nhận VSATTP 07/07 hộ đạt 100%, ký cam kết VSATTP: 23/23 

hộ đạt 100%, tổng số cơ sở quản lý 30/30 đạt 100% và trong quý I không xảy ra ngộ 

độc thực phẩm trên địa bàn. 

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 2019: Tổng số hộ 1.256, tổng số dân 

là 4.806 khẩu.  
- Tỷ lệ tăng dân số tự nhiên: 0,20‰; 

- Tỷ suất sinh: 4,59‰. 

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

636/888 đạt 71,62%. 

     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 100 cuộc, với 200 lượt đ/c tham gia. Kết quả: 

chưa phát hiện gì. 

- ANTT: Phạm pháp hình sự xảy ra 01 vụ/01 đối tượng. ( SCK tăng 01 vụ/01 

đối tượng).  

Xảy ra 09 vụ/09 đối tượng ( SCK giảm 01 vụ/18 đối tượng). 

Ra quyết định XPHC về ANTT 06 trường hợp với số tiền: 6.500.000 đồng. 

Áp dụng Nghị định 111: 02 trường hợp. 
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Ra quyết định phạt cảnh cáo: 01 trường hợp. 

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:  

Gọi hỏi răn đe lập hồ sơ cảm hóa giáo dục 15 đối TNXH đá gà. 

Thử test nhanh 09 đối tượng, kết quả: 05 dương tính, 04 âm tính. Công an xã 

đã lập hồ sơ xử lý và cho cam kết không sử dụng trái phép chất ma túy. 

Công tác đấu tranh, triệt xóa:  phối hợp với trinh sát địa bàn Đội PTX giải tán 

01 điểm đá gà, thu giữ 01 con gà, 01 giỏ điệm bàn, 01 cặp cựa sắt. 

- ATGT: trong 6 tháng đầu năm công an xã tổ chức tuần tra ATGT được 254 

cuộc có 1456 lượt đồng chí tham gia. Kết quả: lập biên bản vi phạm ATGT 03 trường 

hợp ( SCK giảm 08 tr/h).  

Ra quyết định xử phạt hành chính vi phạm về TTATGT: 01 tr/h, số tiền 

900.000 đồng. 

Lập hồ sơ cảm hóa giáo dục: 02 trường hợp. 

- 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 177 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 02 cuộc với thời lượng 80 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. 

      3.2. Quân sự - quốc phòng: 

- Lập và xây dựng kế hoạch bảo vệ các ngày lễ lớn trong năm 2019. 

- Tổ chức cho lực lượng DQTT tại xã và 02 chốt phối hợp với Công an xã, 

Trạm kiểm soát biên phòng Hòa Thạnh tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới được 100 

cuộc có 200 lượt đồng chí tham gia. Tình hình an ninh chính trị, an ninh biên giới: ổn 

định 

- Tham mưu UBND xã chỉ đạo các lực lượng CA-QS-BP phối hợp chặt chẽ 

tuần tra canh gác bảo vệ ANCT-TTATXH trên địa bàn, nắm chắc tình hình ngoại 

biên, biên giới và nội địa. 

- Tham mưu ĐU - UBND - HĐ NVQS xã tổ chức thăm, tặng quà, động viên 

chúc tết gia đình và thanh niên SSNN năm 2019. 
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- Tham mưu HĐNVQS đón tiếp 10 quân nhân hoàn thành nghĩa vụ quân sự trở 

về địa phương. 

- 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 Kỷ Hợi năm 2019. 

- Phối hợp với xã Đoàn tham gia chương trình Xuân Biên giới và chuyến xe 

bác ái do các sinh viên TP.HCM tổ chức. 

- 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 2019. Kết quả thực hiện 

NVQS 09 thanh niên, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. 

- Thực hiện tốt Kế hoạch số 71/KH-ĐTTr, ngày 17/4/2019 của Bộ chỉ huy 

quân sự tỉnh Tây Ninh về việc thực hiện Nghị định số 119/2004/NĐ-CP ngày 

11/5/2004 của Chính phủ về công tác quốc phòng địa phương đối với UBND huyện 

Châu Thành. 

 - Thực hiện kế hoạch xây dựng Ban chỉ huy quân sự xã vững mạnh toàn diện. 

- Thực hiện kế hoạch xây dựng doanh trại chính quy, xanh, sạch, đẹp. 

 - Tổ chức cho LL DQTT tại Ban CHSQ xã và 02 chốt DQ tích cực TGSX đưa 

vào ăn thêm để cải thiện đời sống dân quân. 

 - 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 26 cuộc với 878 lượt người 

tham dự; cấp phát 410 tờ gấp, sổ tay tài liệu hỏi đáp về luật dân sự, xây dựng NTM, 

phát trên loa truyền thanh 15 giờ. Nội dung tuyên truyền: Luật NVQS, luật đất đai, 

luật HN&GĐ, luật BHYT, an toàn thực phẩm,Tuyên truyền XD NTM…  

- Chứng thưc̣ bản sao 752/1185 trường hơp̣ SCK đaṭ 63,45%; chứng thưc̣ hơp̣ 

đồng chuyển nhượng QSDĐ 52 t/h SCK 52/25 đạt 208%; chứng thưc̣ hơp̣ đồng tặng 

cho QSDĐ 14 t/h SCK 14/22 đạt 63,63%; chứng thưc̣ hơp̣ đồng thế chấp QSDĐ 02 

t/h SCK 02/04 đạt 50%; di chúc, thuận phân chia di sản thừa kế, từ chối thừa kế: 17 

t/h SCK 17/04 đạt 425%; chứng thực chữ ký: 35/21 t/h đạt 166,66 %. 

           - Công tác hộ tịch:  

Đăng ký khai sinh 130/77 t/h SCK đaṭ 168,83%  

Đăng ký khai tử 17/13 t/h SCK đaṭ 130,76%.  

Đăng ký kết hôn 13/22 đôi SCK đaṭ 59,09%. 

Trích lục hộ tịch bản sao: 82 t/h SCK 82/46 đạt 178,26%. 

          - Xác nhận tình trạng hôn nhân: 45/46 t/h SCK đaṭ 97,82%, trong đó 16 kết hôn 

trong nước; 03 kết hôn với người nước ngoài, 26 t/h bổ sung hồ sơ khác (Vay vốn, 

chuyển nhượng). 

 - Trích lục hộ tịch bản sao: 177 t/h SCK 177/124 đạt 142,74%. 

            Công tác hoà giải: tiếp nhận 08 đơn; hòa giải thành: 06 đơn; không thành: 02 

đơn, SCK 08/15 đơn, giảm 04 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 
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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 Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 

20/11/2018 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 mỗi đợt tuyên truyền có 100 người tham 

dự trong đó CBCC 70 người; nhân dân 30 người. Kết quả: 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 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. 

 6. Công tác một cửa: 

  Trong tháng đã tiếp nhận 1.264 hồ sơ các loại, trong đó: LĐ-TBXH: 10 hồ sơ; 

Hộ tịch: 382 hồ sơ; Chứng thực: 872 hồ sơ. Đa số các hồ sơ được giải quyết theo 

đúng cơ chế “một cửa” và “1 cửa liên thông”, không có hồ sơ trễ hẹn.  

 7. Công tác điều tra dân số năm 2019: 

  Đã hoàn thành công tác điều tra dân số năm 2019. 

 8. Công tác phòng chống dịch tả lợn Châu Phi: 

  UBND xã xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch phòng chống dịch tả lợn 

Châu Phi trên địa bàn xã. 

 

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 

Trong 6 tháng đầu năm 2019 tình hình dịch bệnh trên cây trồng không suất 

hiện, tình hình nắng, nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến công tác xuống giống vụ hè 

thu; giá cả thị trường trong tháng diễn biến ổn định, 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 2019 

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

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 bệnh.  

    2. Công tác thu ngân sách: Tập trung công tác thu ngân sách, đảm bảo cân 

đối ngân sách trong việc thu chi cần thiết. 

3. Công tác xây dựng cơ bản: Thực hiện công trình đúng tiến độ; đảm bảo 

quyết toán, tất toán hồ sơ công trình xây dựng cơ bản đúng quy định.  

Triển khai các công trình đã được phân khai nguồn vốn.  

4. Xây dựng nông thôn mới: Thực hiện đăng ký các tiêu chí trong năm 2019 

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

sử dụng đến kinh phí. 

- Thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền công tác XDNTM năm 2019. 

    5. Văn hoá xã hội :    

  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.  

- 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 2020. 

- 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.. 

    Văn hoá thông tin, TDTT: Đẩy mạnh công tác xã hội hoá về văn hoá văn 

nghệ, TDTT. 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. 

 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 sinh hoạt hè, công 

tác khai giảng năm học mới 2019-2020. 

   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, 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, bảo đảm phân công trưc̣ canh lửa 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, các đối tượng khai thác và vận chuyển lâm sản trái phép. 

     7. Công tác quốc phòng an ninh:  
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- Đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội tại địa phương, mở đợt cao 

điểm tấn công trấn áp 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, ATGT 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. 

- 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 Quân sự: Tham mưu ĐU-UBND lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng kế 

hoạch trực SSCĐ bảo vệ an toàn kỷ niệm 74 năm ngày 2/9/2019 Quốc khánh nước 

Cộng hòa xã Hội chủ nghĩa Việt Nam.  

-Tham mưu HĐNVQS xã công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ và 

tham gia nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020. 

- Tham mưu HĐCS xã tiếp tục giải quyết các hồ sơ theo quyết định 290,62,49 

của Chính phủ. 

- Tổ chức xây dựng LLDQ đảm bảo chỉ tiêu và biên chế đúng quy định. 

- Tổ chứcTGSX tập trung tại BCH Quân sự xã và 02 chốt dân quân, nhằm cải 

thiện đời sống cho lực lượng. 

 - 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. 

 - Công tác địa chính: thường xuyên kiểm tra công tác khai thác khoáng sản, 

phối hợp các ấp tuyên truyền nhân dân xin hạ cấp đất phải có đơn xin hạ cấp. 

 8. Công tác phòng chống tham nhũng: Thực hiện kế hoạch phòng chống 

tham nhũng năm 2019 và tuyên truyền Luật phòng chống tham nhũng trong cán bộ 

công chức và nhân dân trên địa bàn xã.  

 9. Công tác Hội đồng nhân dân: Công tác chuẩn bị cho kỳ họp HĐND, kỳ 

họp thứ tám và kỳ họp cuối năm 2019. 

 10. Công tác bầu cử trƣởng ấp: 

 Phối kết hợp UBMTTQVN xã chọn nhân sự và hiệp thương để chuẩn bị cho 

công tác bầu cử trưởng ấp. 

 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 
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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 2019 và nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 

2019 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 2019 
(Kèm theo báo cáo số     /BC-UBND ngày  30  tháng 5 năm 2019 của UBND xã Hòa Thạnh) 

 

STT CHỈ TIÊU ĐVT 
NGHỊ QUYẾT 

NĂM 2019 

ƢỚC TH 6 

THÁNG ĐẦU 

NĂM 2019 

SO NQ 

Đạt 

% 

Chưa 

đạt 

% 

I Chỉ tiêu kinh tế:  4      
1 Trồng trọt Ha 3.707 2.964,96  79,98 

1.1 Chăn nuôi      

 - Gia súc Con 1.200 1.138  94,83 

 - Gia cầm Con 6.000 9.340 155,66  

2 
Tổng thu ngân sách trên địa 

bàn 

Triệu 

đồng 
7.386.000.000 2.986.456.000  40,34 

3 Tổng chi ngân sách địa phương 
Triệu 

đồng 
7.386.000.000 2.897.678.000  39,23 

4 Công tác thu thuế 
Triệu 

đồng 
473.000 261.519.640    55,28 

II Chỉ tiêu văn hóa – xã hội: 12      
5 Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi ra lớp % 100 100 100  
6 Phổ cập mẫu giáo trẻ 5 tuổi % 100 100 100  

7 
Tỷ lệ ấp khu phố đạt chuẩn văn 

hóa 
% 100 - -  

8 
Tỷ lệ gia đình đạt chuẩn văn 

hóa 
% 70 - -  

9 
Tỷ lệ học sinh đạt chuẩn phổ 

cập THCS 
% 83 - -  

10 
Hiệu quả hoạt động của Trung 

tâm VHTT&HTCĐ 
% 100 100 100  

11 Tỷ lệ học sinh bỏ học % 0 0 -  
12 Tỷ suất sinh ‰ 12 -  - 

13 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy 

dinh dưỡng 
% 14 13,5 13,5  

14 
Số người tham gia BHYT tự 

nguyện 
% 78   77,50 

15 
Lao động được tạo điều kiện 

giải quyết việc làm 
Người 150 120  80 

16 Tỷ lệ hộ nghèo giảm % 0,95 0,87 -  

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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