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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 31  tháng  10 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển Kinh tế - Xã hội,  

Quốc phòng - An ninh năm 2018 và xây dựng kế hoạch năm 2019 

 

 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 năm 2018 như sau: 

PHẦN I: 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THƢC̣ HIÊṆ KẾ HOAC̣H NĂM 2018 

 I. NHƢ̃NG MĂṬ ĐAṬ ĐƢƠC̣:  

    1.  Về kinh tế: 

   1.1. Nông – Lâm – Thuỷ lợi 

a. Về nông nghiệp trồng troṭ: 

a. Về trồng troṭ: 

Tổng diêṇ tích gieo trồng vụ Đông xuân, Hè thu, Mùa năm 2018 là 3.785,56 

/3.707ha đạt 102% KH năm, (SCK 3.875,2 ha đaṭ 98%).Trong đó so với KH năm: 

Cây lúa: đạt 104%; Cây mì: đạt 127% KH năm; Cây mía: đạt 112,8% KH năm; Rau, 

đâụ các loại: đạt 111 % KH năm. 

b. Chăn nuôi:  
Tổng đàn gia súc là 1.128 /1200 con, đạt 94% KH năm; (SCK đạt 85%). Tình 

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

  Tổng đàn gia cầm 10.021/6000 con, đạt 167% KH năm; SCK đạt 128%, trong 

đó gà 4.101con, vịt 5.920con. 

  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 159  cuộc với 477 lượt đ/c tham 

gia. Kết quả: phát hiện 03 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 và vụ mùa với diện tích 558ha/428 hộ. 

đ. Về thủy sản: Diện tích nuôi trồng thuỷ sản chủ yếu các hộ gia đình nuôi, 

với tổng diện tích 12, 5ha, 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. 



 2 

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%. 

f. Tình hình thiệt hại sau mƣa bão: 

Tổng thiệt hại về nhà và hoa màu: 1 ha hoa màu bị thiệt hại trên 70%, mưa lóc 

xoáy làm tốc mái 03 căn nhà và thiệt hại nhẹ 07 căn. UBND xã chỉ đạo lực lượng hỗ 

trợ khắc phục 07 căn thiệt hại nhẹ và 03 căn tốc mái nặng UBND huyện khảo sát hỗ 

trợ mỗi căn 10 triệu đồng gia đình khắc phục sửa chữa.  

UBND xã khảo sát 01 căn nhà do mưa lốc xoáy và hỗ trợ 8.000.000 đồng khắc 

phục sửa chữa. 

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 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 ( giai đoạn I) 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, đã 

phân khai: 1.740.000.000đ, giải ngân vốn 140.000.000 đ. 

1.4 Xây dƣṇg nông thôn mới: 

 Hiện nay xã duy trì 13 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 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 06/19 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. 

 UBND xã xây dựng Kế hoạch và đã triển khai điều tra rà soát tiêu chí số 10 thu 

nhập trên địa bàn xã. 



 3 

 Tuyên truyền lưu động ở các ấp với nội dung kêu gọi nhân dân cùng chung tay 

xây dựng và bảo vệ môi trường sống đảm bảo xanh – sạch – đẹp, tổng thời lượng 150 

phút. 

  Tuyên truyền qua trạm truyền thanh xã, cụm truyền thanh ấp được 36 cuộc, 

lượng thời gian: 540 phút. 

       1.5. Công tác điạ chính:  

Trong năm 2018 tham mưu lãnh đạo xã cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận 

QSDĐ. Kết quả: tiếp nhận 68/99 hồ sơ  SCK đạt 68,68% với tổng diện tích: 

904.027,7m
2
 trong đó: Cấp đổi: 58/66 hồ sơ SCK đạt 87,8%, diện tích 848850m

2
; 

Cấp mới: 10/33 hồ sơ SCK đạt 30,3%, diện tích 55.177,7 m
2
. 

Ngoài ra trong năm 2018 tiếp nhận 36 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. 

Khoáng sản: trên địa bàn xã được cấp 06 giấy phép hạ cấp, cải tạo đất nông 

nghiệp và tận dụng đất dôi dư. 

 1.6. Công tác thu – Chi ngân sách:  

  Tính đến 31/10/2018 

  + Tổng thu ngân sách: 6.874.512.000/6.051.000.000 đạt 113,60% so dự toán; 

  + Tổng chi ngân sách: 5.969.256.000/6.051.000.000 chiếm 98,64% so dự toán; 

  Ƣớc tính đến 31/12/2018 

  + Tổng thu ngân sách: 8.155.295.000/6.051.000.000 đạt 134,77% so dự toán; 

  + Tổng chi ngân sách: 7.731.005.000/6.051.000.000 chiếm 127,76% so dự 

toán; 

  Công tác thu thuế: 

 - Tính đến 31/10/2018 thu Ngân sách xã được: 560.473.560 đồng so chỉ tiêu 

529 triêụ đồng đạt 105,94%. 

 Công tác thu quỹ “ Vì người nghèo” trên địa bàn xã: 103.060.000 đồng so chỉ 

tiêu đạt 40 triệu đồng, đạt 257,65%. 

 Công tác thu quỹ ANQP trên địa bàn xã: 9.355.000 đồng. 

 Công tác thu quỹ PCTT trên địa bàn xã: 7.011.000 đồng. 

 Công tác thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp trên địa bàn xã: 5.332.000 

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. 

  - Khai giảng năm học mới 2018 -2019 tổng số học sinh nhập học các cấp học 

1.126  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 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 
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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; tuyên truyền kỷ niệm 71 năm ngày Thương 

binh – Liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2018; tuyên truyền Luật đặc khu, Luật an ninh mạng; 

tuyên truyền tình hình ứng dụng công nghệ thông tin dịch vụ công trực tuyến mức độ 

3,4 và dịch vụ Bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; nhiệt liệt chào mừng 

kỷ niệm 73 năm Quốc khánh nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 2/9/1945 – 

02/9/2018. 

Cắt dán trang trí 36 băng ron, 07 Pano và 02 tấm phong.  

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

- Hoạt động Kiểm tra liên ngành văn hóa xã: trong năm kiểm tra 24 cuộc. 

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

cơ sở kinh doanh dịch vụ điện thoại di động; Kết quả: nhắc nhỡ 02 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,....) 162 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: 160 

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 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 265 đợt với các đơn vị ấp Hiệp 

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

đoàn 5, sư đoàn BB5. 

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

  * Công tác xã hội hóa: Trong năm 2018 địa phương vận động các mạnh thường 

quân trên địa bàn xã tài trợ 10.000.000 đồng để phục vụ các hoạt động Văn hóa, Văn 

nghệ, TDTT. 

 2.3 Thƣơng binh - xã hội:  

        * Công tác chăm lo gia đình chính sách:  

 Số đối tượng quản lý: 75 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 điều dưỡng tại gia đình 17 người, số 

tiền 18.870.000 đồng. 

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. 
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 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: Triển khai xây 01 căn nhà tình nghĩa, sửa 02 căn 

nhà tình nghĩa đã hoàn thành. Vận động xây 01 căn nhà tình nghĩa do đại lý vé số Lý 

Văn Út, phường 3 Quận 5 TP.HCM tài trợ. 

Lãnh đạo tỉnh thăm và tặng quà 02 GĐCS mỗi phần quà trị giá 1.500.000 đồng; 

lãnh đạo Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh thăm và tặng quà 01 Mẹ VNAH và 03 GĐCS đạo 

công giáo mỗi phần trị giá 500.000 đồng; Lãnh đạo sư đoàn bộ binh 5 thăm và tặng 

quà 15 GĐCS, tổng trị giá 8.100.000 đồng; lãnh đạo huyện thăm và tặng quà 05 

GĐCS mỗi phần trị giá 500.000 đồng; trung đoàn bộ binh 5 và vận động mạnh 

thường quân thăm và tặng quà 16 GĐCS, hộ nghèo tổng trị giá 16.100.000 đồng. 

Đoàn trường Cao đẳng sư phạm Tây Ninh tặng 01 phần quà GĐCS và 100 cây nến 

chương trình thắp nến tri ân trị giá 700.000 đồng. 

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

Chi tiền thờ cúng liệt sĩ 51 liệt sĩ số tiền 25.500.000 đồng; Chi tiền quà Chủ tịch 

nước tặng lễ 27/7 cho gđcs với số tiền 22.200.000 đồng. 

Đảng ủy- UBND xã vận động mạnh thường quân tổ chức viếng nghĩa trang; 

họp mặt kỷ niệm 71 năm ngày Thương binh liệt sĩ 27/7/2018 và thăm tặng quà 10 

GĐCS tổng trị giá 18.000.000 đồng. 

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. 

Lập dự toán quà tết 2019 cho gia đình chính sách. 

* Công tác bảo trợ xã hội:  

 Số đối tượng quản lý: 166 đối tượng. 

 Số đối tượng tăng: 06 

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

 Lập hồ sơ MTP cho 04 đối tượng. Hội đồng xét mức độ khuyết tật 18 hồ sơ, 

đạt 12 hồ sơ đề nghị hưởng trợ cấp BTXH. 

 Tổ chức VNAH hỗ trợ xây 04 nhà vệ sinh cho người khuyết tật 

 Cấp thẻ BHYT cho đối tượng bảo trợ xã hội:87 thẻ; NCT: 24 thẻ. 

* Công tác lao động - việc làm: Trong năm có 178/150 lượt người làm hồ sơ xin 

việc làm ở các Xí nghiệp Hoàng Gia, Mộc Bài, đạt tỷ lệ 118,67%. 

 * Công tác giảm nghèo: 

   Số đối tượng quản lý 93 hộ/290 khẩu: trong đó hộ nghèo: 27 hộ/58 khẩu; hộ 

cận nghèo: 32 hộ/111 khẩu; hộ nghèo theo tiêu chí của tỉnh: 34 hộ/121 khẩu. 

  Số đối tượng giảm: 93 hộ/338 khẩu, tỷ lệ: 8,02%. Lý do: thoát nghèo, thoát cận 

nghèo năm 2017. 

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

số tiền: 108 triệu đồng. 

Quản lý mô hình giảm nghèo: Dự án bò sinh sản của UBMTTQVN huyện năm 

2018 đã khảo sát 11 hộ nghèo, cận nghèo được hỗ trợ bò sinh sản; đã giao 4 con bò 

cho 4 hộ do MTTQVN xã quản lý còn 7 con bò do Hội Phụ nữ và Hội Nông dân chưa 

giao cho hộ nghèo. 

Phòng LĐTBXH phúc tra rà soát hộ nghèo, kiểm tra hộ không khả năng thoát 

nghèo còn lại 11 hộ/15 khẩu. 



 6 

Xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ nghèo: Triển khai xây 13 căn nhà đại đoàn 

kết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo; 02 căn mái ấm tình thương (01 hộ cận nghèo, 01 hộ 

khó khăn) đã bàn giao đưa vào sử dụng 11 căn nhà ĐĐK  và 01 mái ấm tình thương 

cho phụ nữ nghèo, còn 03 căn đã hoàn thành chờ bàn giao đưa vào sử dụng. 

Triển khai xây 06 căn nhà đại đoàn kết và 01 căn mái ấm tình thương. 

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

 * Công tác bảo trợ xã hội, trẻ em: tổng số trẻ em: 1159 trẻ, (trẻ dưới 6 tuổi 417 

trẻ, trẻ từ 6-16 tuổi: 742). 

    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 hộp sữa cho trẻ em nghèo nhân dịp lễ 8/3. 

  Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Tây Ninh trao 30 xuất học bổng cho trẻ em nghèo 

hiếu học, tổng trị giá 15 triệu đồng. 

  Triển khai Kế hoạch diễn dàn trẻ em ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6/2018. Phối 

hợp với Đoàn thanh niên xã đưa 16 em tham gia diễn đàn trẻ em và nhận quà tại 

huyện. Ngoài ra tổ chức 03 gian hàng sân chơi trẻ em tại xã kinh phí 1 triệu đồng. 

  Sở Lao động - Thương binh và xã hội tỉnh Tây Ninh tặng 85 phần quà trung 

thu cho trẻ em người dân tộc tổng trị giá 17 triệu đồng. 

  Bộ đội Biên phòng, Công ty Điện lực Tây Ninh và Báo phụ nữ TP.HCM tặng 

quà trung thu cho 300 em thiếu nhi tổng trị giá 75 triệu đồng. 

  Ngoài ra các điểm trường và giáo xứ Hòa Thạnh tổ chức Trung thu cho các em 

thiếu nhi, tổng trị giá 67.630.000 đồng. 

 * 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 06 cuộc có 252 

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 xã, người nghèo, trẻ em khuyết tật trong 9 

tháng đầu năm, tổng 2.108 phần quà, tổng trị giá 775.400.000 đồng. 

      2.4. Hoạt động Y tế, Dân số: 

Trong 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 4193/2580 lượt đạt 162,51%, SCK 3876/2580 lượt đạt 

150,23% tăng 12,58%. Trong đó: số lần khám có BHYT: 2284/4193 lươṭ đạt 54,47%, 

SCK 65,24%, giảm 10,77%; YHCT: 1692/4193 lươṭ đạt 40,35%, SCK 35,70%, tăng 

4,65% và cấp cứu 34 ca, chuyển viện tuyến trên: 15 lượt. 

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

Trong 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 02 ca; Bệnh tay 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: 309 trẻ. 
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Số tiêm đầy đủ 7 loại:71/73 đạt 97,26%, SCK đạt 78/78 đạt 100%, giảm 

2,76%. 

Tiêm phòng UV
2+

 PNCT: 68/73 đạt 93,15%, SCK 77/78 đạt 98,72%, giảm 

5,56%. 

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

được cân: 338/371 đạt 91,1%; Tỷ lệ trẻ em SDD cân nặng: 45/338 trẻ (đạt 13,3 %, 

SCK giảm 0,2%) 

Số trẻ em SDD mới phát hiện trong năm: 45 trẻ. 

- 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 năm 2018: Tổng số hộ 1.252, tổng số dân là 4.730 khẩu.  
- Tỷ lệ phát triển dân số tự nhiên: 0,98%; 

- Tỷ suất sinh: 13,26‰. 

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

636/901 đạt 70,58%. 
     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 83 cuộc, với 332 lượt đ/c tham gia. Kết quả: 

chưa phát hiện gì. 

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

- ANTT: Phạm pháp hình sự không xảy ra. ( Giảm 05 vụ SCK) 

Vi phạm ANTT xảy ra 25 vụ/48 đối tượng ( SCK 15 vụ/15 đối tượng, tăng 10 

vụ /33 đối tượng).  

Ra quyết định XPHC về ANTT 48 t/h với số tiền: 44.875.000 đồng. 

Tổ chức tuần tra đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội được 147 cuộc có 

572 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.  

Thử test nhanh 76 đối tượng: kết quả: 51 âm tính, 25 dương tính, công an xã đã 

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

Bắt tịch thu, tiêu hủy 01 máy xung điện. 

- ATGT: trong năm 2018 Công an xã tổ chức tuần tra ATGT được 630 cuộc 

có 2.540 lượt đồng chí tham gia. Kết quả: lập biên bản vi phạm ATGT 18 t/h ( SCK 

giảm 04 tr/h); va chạm giao thông xảy ra 01 vụ ( SCK giảm 01 vụ).  

Công an xã ra Quyết định xử phạt hành chính 11 trường hợp vi phạm ATGT, 

với số tiền: 11.095.000 đồng. 
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Tình hình tai nạn giao thông: xảy ra 01 vụ (SCK tăng 01 vụ). 

- 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 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 83 cuộc với 332 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. 

- 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. 

Tham mưu ĐU-UBND xã phối hợp với Đồn Biên phòng Phước Tân tổ chức 

diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018 đảm bảo theo kế hoạch và hoàn thành 

tốt nhiệm vụ.    

- 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 lực lượng trực SSCĐ đảm bảo 100% quân số khi Campuchia tổ chức 

bầu cử Thượng viện khóa IV, Quốc hội khóa VI, đồng thời tổ chức lượng lượng nắm 

tình hình trên địa bàn, đặc biệt là trên tuyến biên giới trong đợt bầu cử Campuchia. 
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- Tham mưu Hội đồng NVQS xã tổ chức xét duyệt tiêu chuẩn tuyển chọn và 

gọi công dân nhập ngũ năm 2019 theo kế hoạch. Tổng số đưa ra xét: 192 công dân ( 

tuooir-25: 190 công dân; tuổi 26 -27 đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng: 02 công dân. 

Kết quả: 39 công dân đủ điều kiện gọi khám sức khỏe; miễn đăng ký: 02 công dân; 

không xét và chưa xét tuyển 06 công dân; tạm hoãn và miễn gọi nhập ngũ: 144 công 

dân. 

 - 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 năm 2018, phối 

kết hợp với các ban ngành đoàn thể xã tổ chức được 42 cuộc với 4814 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 1.667/2.096 trường hơp̣ SCK đaṭ 79,53%; chứng thưc̣ 

hơp̣ đồng chuyển nhượng QSDĐ 66/66 t/h SCK đạt 100%; chứng thưc̣ hơp̣ đồng tặng 

cho QSDĐ 33/31 t/h SCK đạt 106,46%; chứng thưc̣ hơp̣ đồng thế chấp QSDĐ 04/08 

t/h SCK đạt 50%; di chúc, thuận phân chia di sản thừa kế, từ chối thừa kế: 12/19 t/h 

SCK đạt 63,15%; thỏa thuận nhập tài sản: 22/21 t/h SCK đạt 104,76%; chứng thực 

chữ ký: 66/125 t/h SCK đạt 52,8 %. 

           - Công tác hộ tịch:  

Đăng ký khai sinh: 195/208 t/h SCK đaṭ 93,75%.  

Đăng ký khai tử: 23/22 t/h SCK đaṭ 104,54%.  

Đăng ký kết hôn: 44/31 đôi SCK đaṭ 141,93%. 

Nhận cha, mẹ, con: 08/2 t/h SCK đạt 400%. 

Giám hộ: 01/00 t/h SCK chiếm 100%. 

Cải cách, bổ sung hộ tịch: 05/03 t/h SCK đạt 166,67%.  

Trích lục hộ tịch bản sao: 300/262 t/h SCK đạt 114,5%. 

          - Xác nhận tình trạng hôn nhân: 99/89 t/h SCK đaṭ 111,23%, trong đó: 41 

trường hợp đăng ký kết hôn trong nước, 04t/h kết hôn với người nước ngoài, 54 t/h 

mục đích khác (Vay vốn, chuyển nhượng). 

            Công tác hoà giải: tiếp nhận 24 đơn ( SCK 24/26 giảm 02 đơn); hòa giải 

thành: 20 đơn; không thành: 04 đơn. 

  4. Phòng chống tham nhũng - Thực hành tiết kiệm chống lãng phí : 
Trong năm 2018 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 16 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 
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nhũng trong năm có 142 người tham dự trong đó CBCC 72 người; nhân dân 70 

người. Kết quả: Trong 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. 

 6. Công tác dân vận: 

  Được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo xuyên suốt của Ban chỉ đạo công tác vận 

động quần chúng huyện Châu Thành, của Đảng ủy, UBND xã và sự phối kết hợp chặt 

chẽ giữa Ban chỉ đạo xã với Trung đoàn 5, Sư đoàn bộ binh 5, các ban ngành, đoàn 

thể xã, ấp và có sự tham gia nhiệt tình của bà con nhân dân trong xã. 

- Tổng số ngày công lao động: 4.600 ngày công. 

+ LLVT: 4.200 ngày công. Trong đó: Trung đoàn bộ binh 5: 3.750 ngày công; 

LLDQ: 225 ngày công; công an xã+ tuần tra: 225 ngày công. 

+ Ban ngành đoàn thể: 150 ngày công. 

  + Nhân dân:  250 ngày công. 

* Ngoài ra Ban chỉ đạo công tác VĐQC xã tham mưu Đảng ủy-UBND xã vận 

động được 2 xe máy cuốc móc mương thoát nước tại khu dân tộc ấp Hiệp Phước, 01 

xe ben chở đất đắp đường tại tổ 16 ấp Hiệp Phước; 06 xe máy cày, 03 xe tải chở quân 

vào ấp Hiệp Bình làm công tác dân vận; vận động mạnh thường quân hỗ trợ 6.500 

viên gạch làm công trình trồng hoa trước trụ sở UBND xã với số tiền 5.500.000đ; vận 

động mạnh thường quân hỗ trợ 20 khối đá 0,4 dặm vá đường tại khu dân tộc ấp Hiệp 

Phước với số tiền 5.400.000đ; vận động mạnh thường quân được 750 kg rau, củ, quả 

các loại đưa vào bửa ăn thêm cho bộ đội với số tiền 3.800.000đ. 

NHẬN XÉT VÀ ĐÁNH GIÁ 

Trong năm 2018 tình hình dịch bệnh trên cây trồng không suất hiện; thu ngân 

sách đạt so với dự toán; giá cả thị trường trong năm 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: 

                                   KẾ HOẠCH  NĂM 2019: 

    1. Về kinh tế:  

Vận động nhân dân thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, khai thác 

hết tiềm năng còn lại của đất nâng tổng diện tích gieo trồng lên 3.707 ha. Trong đó: 

cây lúa 2.650 ha, cây mì 580 ha, cây mía 230 ha, cao su 612,95ha, rau, đậu các loại 

251 ha, đậu phộng: 6 ha. Đảm bảo công tác phòng chống dịch bệnh trong sản suất. 

Chú ý theo dõi và hướng dẫn cách phòng trừ sâu bệnh hại trên cây trồng không để 

phát tán diện rộng, đặc biệt là bệnh rầy nâu vàng lùn, lùn xoắn lá trên cây lúa; bệnh  
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khảm lá trên cây mì,  chuyển giao khoa học công nghệ, công tác khuyến nông, bảo vệ 

thực vật và các chính sách hỗ trợ cho người sản xuất 

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

bảo công tác phòng chống dịch bệnh tai xanh, lỡ mồm long móng ở gia súc, gia cầm. 

 Tổng đàn gia súc: 1.200 con; trâu, bò: 850 con; heo: 350 con. 

 Tổng đàn gia cầm: 6.000 con gà 2.500 con; vịt 3500 con.  

 Về Thương maị – dịch vụ: phát huy hết tiềm năng các dịch vụ thương mại trên 

điạ bàn. Kiểm tra các chợ và  hộ kinh doanh chống hàng giả, hàng nhái, hàng kém 

chất lượng, quá hạn sử dụng và gian lận thương mại. 

Thực hiện công tác bảo vệ rừng trên diện tích giao khoáng khoanh nuôi bảo vệ, 

lập kế hoạch và xây dựng phương án phòng chống cháy rừng vào mùa khô , đảm bảo 

trực canh lửa 24/24; phòng chống trôṃ cấp lâm sản trái phép , lấn chiếm diêṇ tích đất 

rừng. 

 2. Công tác thu - chi ngân sách:  
 Tăng cường các biện pháp khai thác có hiệu quả các nguồn thu, tập trung các 

giải pháp chống thất thu, nợ đọng thuế. Kiểm soát chặt chẽ thu, chi ngân sách nhà 

nước; kiên quyết cắt giảm các khoản chi chưa thực sự cần thiết. 

 Năm 2019 tập trung và tăng cường công tác thu ngân sách , đây là nhiệm vụ 

trọng tâm và hàng đầu phấn đấu thu theo dự toán và chỉ tiêu trên giao.      

 3. Công tác xây dựng cơ bản:  

Đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, đảm bảo giải ngân nguồn vốn được 

phân khai, đảm bảo quyết toán, tất toán hồ sơ xây dựng cơ bản đúng quy định. 

Năm 2019 đăng ký các hạng mục công trình sau: 

- Đường tổ 2 ấp Hiệp Thành xã Hòa Thạnh 

- Đường tổ 1 ấp Hòa Hợp nối liền cầu dân sinh xã Hòa Thạnh. 

- Đường tổ 5 ấp Hòa Hợp xã Hòa Thạnh. 

4. Xây dựng nông thôn mới: 

Hiện nay xã duy trì 13 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 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). 

Năm 2019 tiếp tục đăng ký thực hiện: tiêu chí 10: Thu nhập. 

     5. Văn hoá xã hội :  
Thƣơng binh xã hôị : 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 “Ngày vì người nghèo” theo chỉ tiêu trên giao. 

- Làm tốt công tác họp mặt gia đình chính sách năm 2019. 

- Làm tốt công tác tổ chức ngày 27/7/2019. 

- 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; thực hiện rà soát 

hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019; đăng ký đào tạo nghề 01 lớp kỹ thuật chăn nuôi 

bò sinh sản năm 2019; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 160 lao động. 
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Văn hoá thông tin, TDTT: Xây dựng kế hoạch ngành VHTT, kế hoạch hoạt 

động phong trào “TDĐKXDĐSVH”, bổ sung, sửa đổi quy chế khu dân cư ấp văn 

hóa; thực hiện công tác xã hội hoá về văn hoá văn nghệ, TDTT trong các ngày lễ, tết; 

đẩy maṇh hoaṭ đôṇg Trung tâm văn hoá hoc̣ tâp̣ c ộng đồng. Phát động đăng ký gia 

đình văn hóa, giữ vững danh hiệu 5/5 ấp Văn hóa; cơ sở tôn giáo tính ngưỡng, xây 

dựng xa ̃văn hóa Nông thôn mới. 

Giáo dục: Đẩy mạnh công tác xã hội hoá giáo dục, mầm non, tiểu học, đảm 

bảo cơ sở vật chất dạy và học cho năm học mới. Duy trì công tác phổ cập THCS và 

tiểu học theo kế hoạch, kéo giảm tỷ lệ học sinh bỏ học. 

 Y tế: duy trì chuẩn quốc về 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 

bêṇh xảy ra trên điạ bàn như : sốt xuất huyết, tiêu chảy cấp, sốt rét, phòng chống dịch 

virus Zika, thực hiện tốt công tác dân số kế hoạch hoá gia đình, chăm lo sức khỏe cho 

bêṇh nhân thuôc̣ hô ̣nghèo, hô ̣câṇ nghèo theo chương quốc gia. 

Dân số: tiếp tuc̣ tuyên truyền công tác KHHGĐ , giảm tỷ lệ phát triển tăng dân 

số tự nhiên dưới 1% năm, duy trì tỷ suất sinh dưới: 16‰. 

     6. 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 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 với BCH Quân sự xã và trạm biên phòng Hòa Thạnh 

tuần tra vũ trang, bảo vệ cột mốc biên giới. 

- 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. 

- 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. 

     - Ban chỉ huy Quân sự xã trực SSCĐ đảm bảo.  

- Ban chỉ huy Quân sự xã thực hiện công tác tuyển quân gọi thanh niên nhập 

ngũ năm 2019 đảm bảo đúng kế hoạch.  

- Thực hiện kế hoạch huấn luyện theo chương trình của cấp trên, làm tốt công 

tác dân vận, công tác hậu phương quân đội, xây dựng LLDQ đủ số lượng theo quy 

định, nhất là LLDQ thường trực. 

     7. Công tác tƣ pháp, giải quyết khiếu nại tố cáo:  

Tham mưu lañh đaọ Ủy ban nhân dân xã giải quyết dứt điểm các vụ khiếu nại 

tố cáo, tranh chấp, mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân không để tồn đôṇg kéo dài . Đẩy 

mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong nhân dân. 

      8. Công tác phòng chống tham nhũng:  
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  Xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2019 và thường xuyên 

tuyên truyền công tác phòng chống tham nhũng trong CBCC và nhân dân. 

  Tiếp tục thực hiện Nghị quyết TW4 (Khóa XII), luâṭ phòng, chống tham nhũng 

và luật thực hành tiết kiệm , chống lañg phí gắn với cu ộc vận động “Học tập và làm 

theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” , nhất là thưc̣ hiêṇ có hiêụ quả công tác thưc̣ 

hành tiết kiệm, chống lañg phí trong sử duṇg ngân sách , chi tiêu hành chính ; tiếp tuc̣ 

rà soát , kê khai, minh bac̣h tài sả n; tăng cường công tác kiểm tra , giám sát ; đề cao 

trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu trong đấu tranh phòng chống, tham nhũng, 

thực hành tiết kiện, chống lãng phí, kịp thời phát hiện các tệ nạn tham nhũng, lãng 

phí, kiên quyết đấu tranh, xử lý nghiêm khi có vụ việc sai phạm đúng theo qui định 

của pháp luật. 

      9. Công tác cải cách hành chính:   
  Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2019 và ứng dụng quản lý chất 

lượng ISO 9001:2008 vào cải cách hành chính. Thưc hiện các chỉ số cải cách hành 

chính theo Quyết định số 2530/QĐ-UBND ngày 03/11/2015 của UBND tỉnh Tây 

Ninh. 

Tiếp tục thực hiện rà soát thủ tục hành chính và tiếp nhận phản ánh kiến nghị 

của nhân dân về thủ tục hành chính đối với cấp xã; thực hiện làm việc thứ bảy hàng 

tuần. Thực hiện tốt quy chế một cửa một cửa liên thông tại UBND xã. 

Trên đây là báo cáo năm 2018 và xây dựng kế hoạch 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 

THỰC HIỆN CHỈ TIÊU KINH TẾ XÃ HỘI NĂM 2018 KẾ HOẠCH NĂM 

2019 

(Kèm theo báo cáo số     /BC-UBND ngày  31   tháng 10 năm 2018 của UBND xã Hòa Thạnh) 

 
 

CHỈ TIÊU 

Đơn 

vị 

tính 

 

TH năm 

2017 

 

KH năm 

2018 

 

UTH 

năm 

2018 

 

Kế 

hoạch 

năm 

2019 

SO SÁNH (%) 

UTH 

2018/K

H 2018 

UTH 

2018/T

H 2017 

KH 

2019/UT

H 2018 

I. Kinh tế         

1.Trồng trọt 
Ha 

 
3.828,1 3.707 3.785,

56 

3.707 102% 98,89% 100% 

2.Chăn nuôi         

- Gia súc con 1.328 1.200 1.128 1.200 94% 84,93% 0.00% 

- Gia cầm 
con 

7853 6.000 10.021 6.000 167% 
127,60

% 

0.00% 

3.Tổng thu ngân sách 

trên địa bàn 

trđ 7.152.87

4.016 

6.051.00

0 

8.155.2

95.000 

- 
134,77% 114% 

100% 

4.Tổng chi ngân sách 

địa phương 

trđ 7.048.69

6.916 

6.051.00

0 

7.731.0

05.000 

- 
127,76% 

109,67

% 

100% 

5.Công tác thu thuế 
trđ 516.000.

000 

492 560.47

3.560 

- 105,94% 108,61

% 

 

II. Văn hóa – xã hội         

- Tỷ lệ trẻ em 6 tuổi ra 

lớp 

% 100 
100 100 100 100 100 

 

-Phổ cập mẫu giáo trẻ 5 

tuổi 

% 100 
100 100 100 100 100 

 

-Tỷ lệ ấp đạt chuẩn văn 

hóa 

% 100 
100 - 100 - - 

 

-Tỷ lệ gia đình đạt 

chuẩn văn hóa 

% 72,53 
70 72,64 70 103,77% 

100,15

% 

 

-Tỷ lệ học sinh đạt 

chuẩn phổ cập THCS 

% 85 
83 - 83 - - 

 

-Hiệu quả hoạt động 

của Trung tâm 

VHTT&HTCĐ 

% 

100 100 100 100 100 100 

 

-Tỷ lệ học sinh bỏ học % 0 0 0 0 0 0  

-Tỷ suất sinh ‰ 16 16 13,26 16 13,26 -  

-Tỷ lệ trẻ em dưới 5 

tuổi suy dinh dưỡng 

% 
14 14 12,7 14 - - 

 

-Số người tham gia 

BHYT tự nguyện 

% 
89,76 78 73,7 78 73,7 - 

 

-Giới thiệu và giải 

quyết việc làm 

L/độ

ng 
210 150 178 160 118,67 84,76 

 

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo % 1 0,7 - 0,7 - -  
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- Tỷ lệ hộ sử dụng điện % 100 100  100    

III.Môi trƣờng         

Tỷ lệ hộ dân cư dùng 

nước họp vệ sinh, hố 

xí hợp vệ sinh 

        

- Nước hợp vệ sinh % 96 96 100 96 100 100  

- Hố xí hợp vệ sinh % 85 85 100 85 100 100  
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