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ỦY BAN NHÂN DÂN 

XÃ HÒA THẠNH 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:       /BC-UBND         Hoà Thạnh, ngày 30 tháng 10 năm 2020 

                                  

 

BÁO CÁO 

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

 ninh năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021 

 

 Kính gửi:    

   - Huyện ủy huyện Châu Thành; 

- Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành. 

  

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

UBND ngày 02/01/2020 của Ủy ban nhân dân xã Hòa Thạnh về Kế hoạch thực hiện 

nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020. 

 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 2020 như sau: 

PHẦN I: 

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 

KINH TẾ - XÃ HỘI  NĂM 2020 

  

    I.  LĨNH VỰC KINH TẾ: 

   1. Nông – Lâm – Thuỷ lợi 

a. Về nông nghiệp trồng troṭ: 

Tổng diêṇ tích gieo trồng trong  năm 2020 là 3.715,2 /3.707ha đạt 100,22% 

KH năm, (SCK 3.743,8 ha đaṭ 99,23%).Trong đó so với KH năm: Cây lúa: 2759.8 ha 

đạt 104,14%; Cây mì: 542,2 ha đạt 78,23% KH năm; Cây mía: 221,9 ha đạt 228,76% 

KH năm; Rau, đâụ các loại, đậu phộng:191,6 ha đạt 76,33 % KH năm. 

b. Chăn nuôi:  

Tổng đàn gia súc là 1.317/1200 con, đạt 109,75% KH năm; (SCK đạt 

103,13%).  

Tổng đàn gia cầm 10.050/6.000 con, đạt 167,5% KH năm; SCK đạt 57,25%, 

trong đó gà 4.635 con, vịt 5.415 con. 

  c. Lâm Nghiệp:   

  Ngay từ đầu năm 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 năm 

2020. Kết hơp̣ Đôị BVR triển khai phát đường băng cản lửa ngang 5m dài 550m, 

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 mùa khô. Do 

vâỵ rừng không bi ̣ tác đôṇg, phát triển tốt. 

Tổ chức tuần tra truy quét bảo vệ rừng được 265 cuộc với 994 lượt đ/c tham 

gia. Kết quả phát hiện 02 vi phạm rừng 02 đối tượng,  lập biên bản tạm giữ  03 xe mô 
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tô và 03 đối tượng cho cam kết không trồng cây trên đất lâm nghiệp UBND xã ra 

quyết định xử phạt vi phạm hành chính 02 đối tượng. 

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

xuân, hè thu vụ Mùa với diện tích 571,25ha/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. 

 2. Thương mại - Dịch vụ :  
  Hiện nay có 204 hộ 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. 

  3. Xây dựng cơ bản:  

Trong năm 2020 Nguồn vốn xây dựng NTM, BQLDA huyện làm chủ đầu tư 

15 công trình và UBND xã làm chủ đầu tư 02 công trình đã hoàn thành chờ quyết 

toán. 

  4. Xây dưṇg nông thôn mới: 

 Hiện nay xã đạt 16/19 tiêu chí; đạt 43/49 chỉ tiêu, còn lại 6/49 chỉ tiêu chưa 

đạt,trong đó: 02 tiêu chí có QĐ công nhận năm 2020: tiêu chí số 9 (nhà ở dân cư) và 

tiêu chí số 7 ( cơ sở hạ tầng thương mại nông thôn), 01 tiêu chí đã được cấp trên thẩm 

định duy trì: tiêu chí số 04 ( điện); 07 tiêu chí và 03 chỉ tiêu: 

1,3,6,8,11,12,14.3,16,18.6,19.1 đã gửi hồ sơ về huyện; 07 tiêu chí và 01 chỉ tiêu: 

2,5,10,13,14,15,18,19.2 đang hoàn chỉnh hồ sơ. 

 Chưa đạt: 03 tiêu chí 

 - Tiêu chí 15: chỉ tiêu 15.1 tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm  y tế. 

 - Tiêu chí 17: môi trường  và an toàn thực phẩm. 

 - Tiêu chí 18: chỉ tiêu 18.1 đến 18.5 Hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật, đã 

gửi hồ sơ về huyện thẩm định. 

        5. Công tác điạ chính:  

Trong năm 2020 tham mưu lãnh đạo xã cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận 

QSDĐ. Kết quả: tiếp nhận 177/132 hồ sơ SCK  đạt 134,09% với tổng diện tích: 

1.432.438,1 m
2
, trong đó: Cấp đổi : 118/104 hồ sơ SCK đạt 113,46%, diện tích 

1.285.710,3m
2
; Cấp mới: 42/42hồ sơ SCK đạt 400%, diện tích 160.244,2 m

2
; chuyển 

MĐSD đất 09/06 hồ sơ SCK đạt 150%, diện tích 950m
2
. 

Khoáng sản: phối hợp Phòng Cảnh sát Môi trường Công an tỉnh xử lý 01 

trường hợp khai thác khoáng sản của hộ ông Lê Hữu Phước ngụ ấp Hòa Hợp, xã Hòa 

Thạnh. 

    6. Công tác thu – Chi ngân sách:  

  Tính đến 31/10/2020 

  + Tổng thu ngân sách: 8.965.000/8.083.000.000 đạt 111,53% so dự toán; 

  + Tổng chi ngân sách: 8.635.000.000/8.083.000.000 đạt 107,42% so dự toán; 

  Công tác thu thuế: 

 - Tính đến 31/10/2020 thu Ngân sách xã được: 489.174.610 đồng so chỉ tiêu 

473 triêụ đồng đạt 103,42%. 
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 - Công tác thu quỹ “Vì người nghèo” được 66.160.000đ so chỉ tiêu 55 triệu 

đồng đạt 120%. 

  - Công tác thu quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” được 11.605.000đ so chỉ tiêu 

11.400.000đ  đạt 102%. 

  - Công tác thu quỹ PCTT được: 13.898.000đ. 

     II. VĂN HÓA - XÃ HỘI: 

      1. Giáo dục: 

- Thực hiện theo chỉ đạo của UBND tỉnh, huyện các trường (TH, THCS) trên 

địa bàn xã bắt đầu đi học lại vào ngày 04/5/2020, Mẫu giáo bắt đầu đi học lại vào 

ngày 11/5/2020; Lập kế hoạch tuyển sinh lớp 1 và lớp 6 năm học 2020-2021; Hướng 

dẫn thực hiện điều chỉnh nội dụng dạy học các môn theo chỉ đạo của Bộ, Sở Giáo 

dục và Đào tạo (CV 1113/BGDĐT-GDTrH ngày 30/3/2020), Các điểm trường làm 

lễ tổng kết năm học 2019 – 2020, Khai giảng năm học mới 2020 -2021. 

- Thường xuyên duy trì công tác phổ cập giáo dục THCS, tiểu học và phổ cập 

giáo dục mầm non trẻ 5 tuổi. 

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

 Tuyên truyền sâu rộng các Nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà 

nước; các ngày lễ, kỷ niệm và các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong năm 2020 

như: Tuyên truyền XDNTM; tuyên truyền công tác phòng cháy chữa cháy mùa khô 

năm 2020; tuyên truyền Luật Bảo hiểm y tế; tuyên truyền cho nhân dân treo cờ tổ 

quốc trong dịp tết Nguyên đán và ngày lễ 03/02/2020; tuyên truyền Luật NVQS năm 

2015; Tuyên truyền kỷ niệm 45 năm ngày giải phóng miền Nam, 45 năm Ngày giải 

phóng Tây Ninh (30/4/1975-30/4/2020) và Ngày Quốc tế lao động 1/5; “Ngày Văn 

hóa các dân tộc Việt Nam 19/4”…Tuyên truyền về các biện pháp phòng, chống dịch 

bệnh COVID-19, tuyên truyền vận động việc tạm dừng các hoạt động dịch vụ trên địa bàn 

huyện, xã theo Chỉ thị 16, 19 của Thủ tướng Chính phủ và các văn bản chỉ đạo của tỉnh, 

huyện... tuyên truyền đeo khẩu trang đúng cách khi ra đường, không tập trung nơi 

đông người; tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 

19/5/1890- 19/5/2020), hướng dẫn người dân nộp hồ sơ trực tuyến qua cổng thông tin 

điện tử; tuyên truyền Đại hội XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020 -2025 tiến tới Đại hội 

XIII của Đảng; tuyên truyền tổ chức hoạt động biểu diễn nghệ thuật đảm bảo an toàn 

phòng, chống dịch Covid-19. 

  Hoạt động tủ sách TTVH-TTHTCĐ: số lượt sách báo cho mượn về nhà: 105 

lượt. 

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

- Hoạt động Kiểm tra liên ngành văn hóa xã: trong năm kiểm tra 18 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. 

 - Tổ chức tiếng hát Karaoke chào mừng kỷ niệm 90 năm Thành lập Đảng Cộng 

sản Việt Nam, Mừng xuân Canh Tý 2020, có 16 người tham gia; kết quả: có 4 người 

đạt giải nhất, nhì, ba, tư và còn lại 12 giải khuyến khích. 

 * Kết quả xét, thẩm định các danh hiệu văn hóa năm 2020. 



5 

 

 -  05/05 ấp giữ vững danh hiệu “Ấp văn hóa” đạt 100%. 

 - Đầu năm 2020 vận động 1324/1324 hộ gia đình đăng ký xây dựng danh hiệu 

GĐVH, đạt 100% và cuối năm xét công nhận 1.004/1324 hộ đạt 75,83%. 

 * Hoạt động TDTT: 

  - Duy trì sinh hoạt thường xuyên tại chỗ  213 đợt bóng chuyền giữa  trường 

THPT Lê Hồng Phong và ấp Hiệp Phước, ấp Cây Ổi. 

  - Công tác xã hội hóa văn hóa, TDTT trong 9 tháng đầu năm 2020 vận động 

các mạnh trường quân được 2.000.000đ.  

    3. Thương binh - xã hội: 
        * Công tác chăm lo gia đình chính sách:  

 Số đối tượng quản lý: 73 đối tượng. 

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

gian quy định. 

 Tham mưu UBND xã tổ chức viếng nghĩa trang liệt sĩ xã Hòa Thạnh và họp 

mặt gia đình chính sách xuân Canh Tý 2020, ngân sách huyện chi họp mặt gia đình 

chính sách 20.600.000đ, xã vận động 30.000.000đ. 

 Chi tiền quà Chủ tịch nước tặng gia đình chính sách 109 người, số tiền 

22.000.000đ; UBND tỉnh tặng gia đình chính sách 209 người, số tiền 146.300.000đ. 

 Tham mưu Đảng ủy – UBND thành lập đoàn thăm Mẹ VNAH nhân dịp lễ kỷ 

niệm 30/4. 

 Chi hỗ trợ người có công và thân nhân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 là 

57 người với tổng số tiền 84.500.000 đ. 

* Công tác bảo trợ xã hội:  

 Số đối tượng quản lý: 175 đối tượng. 

 Nội dung khác: Chi hỗ trợ mai tang phí BTXH cho 02 đối tượng người 80 tuổi, 

số tiền 10.800.000đ.  

 Hội đồng xác định mức độ khuyết tật xét 07 hồ sơ người khuyết tật  đề nghị 

hưởng bảo trợ xã hội. 

* Công tác lao động - việc làm: Trong năm giải quyết 171/160 lượt lao động đạt 

106,87% xin việc làm ở các Xí nghiệp Hoàng Gia, Mộc Bài, Chà Là, Phước Đông… 

 * Công tác giảm nghèo: 

   Số đối tượng quản lý 76 hộ/224 khẩu, tỷ lệ: 6,28%: trong đó hộ nghèo: 13 

hộ/20 khẩu, tỷ lệ: 1,08%; hộ cận nghèo: 20 hộ/67 khẩu, tỷ lệ: 1,65%; hộ nghèo theo 

tiêu chí của tỉnh: 43 hộ/138 khẩu, tỷ lệ: 3,55%. 

    Số hộ nghèo, cận nghèo giảm so với năm 2018. 

 + Thoát hộ nghèo: 14 hộ, tỷ lệ: 51,85%. 

 + Thoát cận nghèo: 20 hộ, tỷ lệ: 62,5%. 

  Bàn giao và đưa vào sử dụng 01 căn nhà “Mái ấm tình thương” do công ty Pou 

Hung tài trợ và bàn giao 16 căn nhà ĐĐK do quỹ vì người nghèo huyện vận động tập 

đoàn Rạng Đông tài trợ; Bàn giao 01 căn nhà  ĐĐK cho hộ bị thiên tai, trị giá 55 triệu 

đồng, triển khai xây 01 căn nhà ĐĐK cho hộ dân tộc khó khăn về nhà ở do Quỹ vì 

người nghèo huyện tài trợ. 

  Phối hợp Đoàn thanh niên huyện Châu Thành mở ATM gạo cấp phát người 

nghèo khó khăn 2 tấn gạo. 
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  Chi hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo gặp khó khăn do đại dịch Covid- 19 là 55 

người số tiền 41.250.000đ. 

 * Công tác bảo trợ xã hội, trẻ em: tổng số trẻ em: 1121 trẻ, (trẻ dưới 6 tuổi 418 

trẻ, trẻ từ 6-16 tuổi: 703). 

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

 * Công tác khác: 

   Các đơn vị, mạnh thường quân trong  và ngoài tỉnh đến thăm, tặng quà nhân 

dịp tết Canh Tý năm 2020 cho gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo 

tỉnh, hộ khó khăn và trẻ em, tổng 2.797 phần quà, tổng trị giá 1.091.330.000đ. 

       4. Hoạt động Y tế, Dân số: 

Trong năm 2020 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 2493/2580 lượt đạt 96,62%; SCK 2989/2580 lượt đạt 

115,85% giảm 19,23%. Trong đó: số lần khám có BHYT : 1656/2493 lượt đạt  

66,42%, SCK 1916/2989 đạt 64,10%, tăng 2,32%; YHCT: 837/2493 lươṭ đạt 33,57%, 

SCK 1060/2989 đạt 35,46%, giảm 1,89% và cấp cứu 40 ca. 

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

Trong năm 2020 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 0 ca, SCK giảm 02 ca; bệnh sởi 

mắc mới: 0, SCK giảm 01ca; bệnh sốt xuất huyết: mắc mới:0 ca,cộng dồn 02 ca SCK 

giảm 01 ca. Phòng chống HIV/AIDS: Số bệnh nhân tích lũy đến nay: 15; tử vong : 

08; quản lý tại cộng đồng: 05. 

- Hoạt động tiêm chủng mở rộng: 

Trẻ em trong diện tiêm: 286 trẻ. 

Trẻ em được tiêm: 286 trẻ. 

Số tiêm đầy đủ 7 loại: 72/73 đạt 98,63%, SCK 73/73 đạt 100%, giảm 1,37%. 

Tiêm phòng UV
2+

 PNCT: 72/73 đạt 98,63%, SCK 71/73 đạt 97,26%, tăng 

1,37%. 

- Phòng chống suy dinh dưỡng: tổng số trẻ em từ 0-5 tuổi: 369 trẻ; Tỷ lệ trẻ em 

SDD cân nặng: 46/351 trẻ (đạt 13,1 % giảm 0,2% SCK); số trẻ em SDD mới phát 

hiện: 44 trẻ. 

- 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 6 tháng đầu 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, bệnh viêm đường 

hô hấp cấp do Covid-19 gây ra. 

      III. QUỐC PHÒNG – AN NINH – TƯ PHÁP: 

         1. Công tác bảo vệ an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội: 

- 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 152 cuộc, với 562 lượt đ/c tham gia. Kết quả: 
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ngày 18/4/2020 phối hợp 3 lực lượng làm nhiện vụ chốt chặn trên tuyến biên giới bắt 

05 đối tượng từ Campuchia về địa phương. Cả 05 đối tượng được đưa đi cách ly tại 

Trường Trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Ninh và phối hợp với Trạm kiểm soát biên 

phòng Hòa Thạnh phát hiện đối tượng Chia Ni ngụ ấp Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh 

đưa người có quốc tịch nước ngoài sang Campuchia trái phép.Vụ việc chuyển Công 

an huyện xử lý. 

- ANTT: Phạm pháp hình sự không xảy, SCK giảm 01vụ/01 đối tượng.  

ANTT xảy ra 05 vụ/10 đối tượng ( SCK 11 vụ/13 đối tượng, giảm 06 vụ/03 đối 

tượng). 

Ra quyết định XPHC về ANTT 10 t/h với số tiền:10.700.000 đồng. 

Tổ chức tuần tra đấu tranh, trấn áp tội phạm và tệ nạn xã hội được 167 cuộc có 

572 lượt đ/c tham gia.  

Kết quả: 

Gọi hỏi răn đe lập hồ sơ cảm hóa giáo dục 37 đối tượng. 

Thử test nhanh 28 đối tượng, kết quả: 04 dương tính, 06 âm tính. Công an xã 

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

Vào lúc 12 giờ 30 phút ngày 02/7/2020 nhận được tin báo của quần chúng 

nhân dân có một nhóm đối tượng tụ tập đá gà, lắc tài xỉu tại vườn cao su thuộc ấp 

Cây Ổi. Công an xã ập vào bắt quả tang, phát hiện thấy lực lượng công an xã các đối 

tượng bỏ chạy. Công an xã lập biên bản thu giữ tại hiện trường 03 con gà đá, 03 bộ 

hột tài xỉu, 01 điện thoại di động, 735.000 đồng, 08 xe mô tô các loại, cùng nhiều 

tang vật có liên quan. 

- ATGT: xảy ra 03 vụ(SCK tăng 03 vụ ) 

Trong năm 2020 Công an xã tổ chức tuần tra ATGT được 425 cuộc có 2464 

lượt đồng chí tham gia. 

Kết quả: lập biên bản vi phạm ATGT 13 t/h ( SCK không tăng không giảm 04 

t/h).  

Ra quyết định xử phạt hành chính vi phạm về TTATGT: 11t/h, số tiền 

4.000.000 đồng. 

- Công tác tuyên truyền: 

Kết hợp với trạm truyền thanh xã tổ chức tuyên truyền trên trạm truyền thanh 

và loa di động các quy định xử phạt về pháo nổ trên địa bàn 05 ấp được 05 cuộc với 

142 lượt người tham dự. 

Tuyên truyền về Luật giao thông đường bộ, Nghị định 100/2019/NĐ-CP về xử 

phạt vi phạm TTATGT được 02 cuộc trên địa bàn ấp Cây Ổi và ấp Hiệp Phước có 

100 lượt người tham dự. 

      2. Công tác Quân sự: 

- Lập và xây dựng kế hoạch bảo vệ các ngày lễ lớn trong năm 2020. 

- 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 56 

cuộc có 168 lượt đồng chí tham gia. Kết quả: phát hiện 01 đối tượng người 

Campuchia vi phạm khu vực giữ nguyên hiện trạng. 

- 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. 
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- 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 2020. Kết quả thực hiện 

NVQS 11/11 công dân thực hiện nghĩa vụ quân sự và 02 công dân thực hiện nghĩa vụ 

tham gia công an nhân dân năm 2020, đạt 100% chỉ tiêu huyện giao. 

- Tổ chức tổng kết công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và tham gia 

nghĩa vụ công an nhân dân năm 2020. 

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

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

Campuchia tiến hành làm đường tuần tra biên giới kịp thời tham mưu cho ĐU-UBND 

xã xử lý tốt các tình huống. 

- Tổ chức đăng ký công dân trong độ tuổi tham gia dân quân ngày 01/4 năm 

2020 đảm bảo đúng kế hoạch. 

- Thực hiện tốt công tác xét duyệt chính trị thanh niên SSNN năm 2021: Kết 

quả: 

+  Tổng số đưa ra xét: 180 công dân ( tuổi 18-25: 176 công dân; tuổi 26-27 đã 

tốt nghiệp Đại học, Cao đẳng: 04 côn dân). 

+ Đủ điều kiện gọi khám sức khỏe: 77 công dân ( tuổi 18-25: 75 công dân, tuổi  

26-27  đã tốt nghiệp đại học, cao đẳng: 02 công dân). 

+ Tạm hoãn vận dụng LLDQ,CAV, hợp tác LĐ: 18 công dân. 

+ Tạm hoãn gọi nhập ngũ và miễn gọi nhập ngũ theo Điều 41 Luật NVQS là: 

84 công dân. 

- Tổ chức thăm, tặng quà cho tân binh năm 2020 tại Sư đoàn bộ binh 5 nhằm 

động viên các tân binh an tâm tư tưởng, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao. 

- Tổ chức Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2020 -2022 đúng theo quy định. 

- Tham mưu Đảng ủy –UBND xã phát lệnh động viên huấn luyện QNDB cho 

10 đ/c và động viên huấn luyện theo kế hoạch. 

 - 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. Công tác tư pháp: 

 - Công tác tuyên truyền Phổ Biến Giáo Dục Pháp Luật năm 2020 phối kết hợp 

với các ban ngành đoàn thể xã tổ chức được 18 cuộc với 557 lượt người tham dự; 

tuyên truyền lưu động trên loa truyền thanh 271,5 giờ. Phát 6157 tờ gấp; Nội dung 

tuyên truyền: Luật NVQS, luật đất đai, luật HN&GĐ, luật BHYT, an toàn thực 

phẩm,Tuyên truyền XD NTM, tuyên truyền công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -

19…  

 - Hội đồng phối hợp công tác PBGDPL xã phối hợp công an huyện, phòng Tư 

pháp huyện tổ chức hội nghị TTPBGDPL 02 cuộc có 180 lượt người tham dự, truyền 

thanh phát trên loa tuyên truyền với thời lượng 10 giờ. Nội dung tuyên truyền: Luật 

giao thông đường bộ, Nghị định 19 về hụi, họ, biêu, phường, Luật HN&GĐ, Bộ luật 

dân sự... 

- Chứng thưc̣ bản sao 1312/1406 trường hơp̣ SCK đaṭ 93,31%; chứng thưc̣ hơp̣ 

đồng chuyển nhượng QSDĐ 86t/h SCK 86/102 đạt 84,31%; chứng thưc̣ hơp̣ đồng 
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tặng cho QSDĐ 56 t/h SCK 56/51 đạt 109,8%; chứng thưc̣ hơp̣ đồng thế chấp QSDĐ 

12 t/h SCK 12/4 đạt 300%; di chúc, thuận phân chia di sản thừa kế, từ chối thừa kế: 

28 t/h, SCK 28/29 đạt 96,55%; chứng thực chữ ký: 70/71 t/h, SCK đạt 98,59 %; thỏa 

thuận chia tài sản vợ chồng sau ly hôn: 05 t/h; thỏa thuận nhập tài sản riêng vào tài 

sản chung vợ chồng: 25t/h; hủy HĐGD: 01 t/h; mua, bán xe: 02t/h. 

          - Công tác hộ tịch:  

Đăng ký khai sinh 170/256t/h SCK đaṭ 66,4%  

Đăng ký khai tử 20/28 t/h SCK đaṭ 71,42%.  

Đăng ký kết hôn 39/32 đôi SCK đaṭ 121,87%. 

Nhận cha, mẹ, con: 08 t/h. 

Cải chính, bổ sung hộ tịch: 05/0 t/h SCK đạt 500%. 

Trích lục hộ tịch bản sao: 180/333 t/h SCK đạt 54,05%. 

          - Xác nhận tình trạng hôn nhân: 102/103 t/h SCK đaṭ 99,03%, trong đó 19 kết 

hôn trong nước; 01 kết hôn với người nước ngoài, 82 t/h bổ sung hồ sơ khác (Vay 

vốn, chuyển nhượng). 

            Công tác hoà giải: tiếp nhận 13 đơn; hòa giải thành: 12 đơn; không thành: 01 

đơn, SCK 13/12 đơn, tăng 01 đơn. 

   4. Phòng chống tham nhũng - Thực hành tiết kiệm chống lãng phí : 
Trong  năm 2020 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 24 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 được 04 cuộc có 231 người tham dự, trong đó 

CBCC 161 người; nhân dân 70 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. 

  Năm 2020 đã tiếp nhận 2.334 hồ sơ các loại, trong đó: LĐ-TBXH: 77 hồ sơ;  

lĩnh vực TN&MT: 12 hồ sơ; lĩnh vực TP-HT:2.245 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.  

   6. Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid -19. 

  - Tuyên truyền công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 trên trạm truyền 

thanh xã, ấp và loa tay trên địa bàn xã 604 lượt/ 21.540 phút.  

  - Tổng tờ rơi tuyên truyền: 6.157 tờ. 
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  - Xây dựng 5 văn bản chỉ đạo các ban, ngành, đoàn thể xã ấp tăng cường kỷ 

luật,kỷ cương, tuyệt đối không lơ là, chủ quan, thực hiện các biện pháp phòng chống 

dịch với phương châm: “chống dịch như chống giặc”. Chỉ đạo tăng cường sự phối 

hợp giữa các cơ quan Trạm y tế xã, Công an xã, BCH Quân sự xã là nền tảng huy 

động sự phối hợp của cả hệ thống chính trị cùng chung tay phòng chống dịch bệnh. 

- Phối hợp với Đồn biên phòng cửa khẩu Phước Tân thành lập 5 chốt chặn trên 

tuyến biên giới (2 chốt chính, 3 chốt phụ).  

- Cấp phát 670 khẩu trang y tế, khẩu trang kháng khuẩn, nước kháng khuẩn 50 

chai cho Cán bộ, Công chức, Công an, LLDQ xã, tổ vận động  ấp.UB MTTQVN xã 

cấp phát 25 hộp khẩu trang y tế phát cho đồng bào dân tộc Khơme. 

-  BCĐ phòng chống dịch bệnh xã, các ban ngành đoàn thể xã, ấp thăm tặng quà 

cho các chốt chặn tuyến biên giới tổng trị giá 22 triệu đồng. Tặng quà cho hộ nghèo, 

hộ cận nghèo, hộ khó khăn bán vé số tổng trị giá 14 triệu đồng. 

- Các ban ngành, đoàn thể huyện, các mạnh thường quân thăm tặng quà cho các chốt 

chặn tuyến biên giới tổng trị giá 20.500.000 đ, tiền mặt 10.500.000đ. 

   7. Công tác phòng chống thiên tai.   

  - Ngày 13/5/2020, xảy ra mưa dông làm tốc mái hòan toàn phía sau 1 căn nhà ( 

thiệt hại 50% mái tôn ). Đang lập hồ sơ hỗ trợ theo quy định.  

  - Ngày 29/5/2020 trên địa bàn xã Hòa Thạnh mưa dông làm thiệt hại nhà ở và 

hoa màu như sau: 

  + Nhà ở: thiệt hại 05 căn ( 02 căn sập, 03 căn tốc mái tôn). 

  + Hoa màu: dưa leo: 0,5 ha, thiệt hại 100%, mướp: 1,4 ha, thiệt hại 100%. 

  - Đảng ủy – UBND xã hỗ trợ 05 căn nhà bị thiệt hại 160 kg gạo. 

  - UBND xã đề nghị về trên hỗ trợ xây mới 01 căn nhà cho ông Phùng Văn 

Tám, ngụ ấp Hiệp Thành, xã Hòa Thạnh. 

   8. Công tác Đại Hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020 -2025. 

  - Chuẩn bị tốt công tác Đại hội Đảng bộ xã Hòa Thạnh đại hội lần thứ XII, 

nhiệm kỳ 2020 – 2025. 

      9. Công tác dân vận.   

  - Thông qua đợt công tác dân vận đa số bà con nhân dân nhận thức sâu sắc về 

công tác dân vận, bà con biết quan tâm, thương yêu, tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau trong 

khó khăn. 

 - Tổng số ngày công lao động: 4.278 ngày công. 

  + Cụ thể: Vận động được 380 lượt nhân dân tham gia đa số bà con nhân dân 

tham gia rất nhiệt tình. 

 + LLVT: 3.748 ngày công. Trong đó: Trung đoàn bộ binh 5: 3.000 ngày công; 

LLDQ: 523 ngày công; công an xã+ tuần tra: 225 ngày công. 

+ Ban ngành đoàn thể: 150 ngày công. 

   IV. ĐÁNH GIÁ CHUNG 

1. Những mặt làm được: 

Ngay từ đầu năm UBND xã xây dựng kế hoạch và triển khai kế hoạch cho các 

ngành nắm các chỉ tiêu kinh tế năm 2020 để thực hiện đạt và vượt theo kế hoạch đề 

ra. 
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Được sự quan tâm của Đảng ủy - Ủy ban nhân dân xã và sự phối hợp chặt chẽ 

của các ban ngành đoàn thể xã nên kết quả thực hiện trong năm 2020 đạt tốt.  

Thực hiện các nhiệm vụ trồng trọt, chăn nuôi, thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng, vật nuôi, chương trình nông nghiệp - công nghệ cao và các chương trình trọng 

tâm trong năm 2020. Thực hiện tốt công tác phòng chống cháy rừng trong mùa khô. 

Công tác xây dựng cơ bản có chuyển biến, tiến bộ. Các công trình xây dựng cơ 

bản năm 2020 đã quyết toán và tất toán, triển khai các công trình được phân khai 

nguồn vốn. 

Ban chỉ đạo, Ban quản lý Nông thôn mới xã lãnh đạo, chỉ đạo tốt trong công 

tác làm đường, trường, trụ sở được đầu tư xây dựng cơ bản đã hoàn thành.  

Văn hóa - xã hội đạt được những kết quả tích cực, chất lượng dạy và học được 

củng cố, công tác chăm sóc sức khỏe của nhân dân phòng chống dịch bệnh được quan 

tâm hơn, triển khai có hiệu quả các chương trình an sinh xã hội. 

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tốt trong công tác phòng chống dịch bệnh Covid -19 

trên địa bàn xã. 

Thực hiện công tác chăm lo gia đình chính sách, công tác giảm nghèo. 

Thực hiện tốt công tác Quốc phòng địa phương; an ninh chính trị, trật tự an 

toàn xã hội được giữ vững ổn định, tình hình tội phạm giảm. Công tác tuyển quân 

năm 2020 đạt chỉ tiêu huyện giao.  

2. Những khó khăn, hạn chế:  

Trong năm 2020 tình hình dịch bệnh Covid -19 gây ra làm ảnh hưởng đến kinh 

tế của nhân dân như: nhiều tiểu thương ở chợ buôn bán bị hạn chế, nhu cầu đi lại và 

ảnh ưởng đến sản xuất nông nghiệp. 

 Công tác thu hồi cấp GCN QSDĐ trùng trên đất lâm nghiệp còn chậm.  

3. Nguyên nhân đạt được: 

Sự lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời của Ủy ban nhân dân huyện, Đảng ủy- Hội đồng 

nhân dân xã đã tác động tích cực đến sự phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, sự 

đoàn kết, thống nhất, quyết tâm của cả hệ thống chính trị trong lãnh đạo, chỉ đạo điều 

hành luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm nhằm thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế địa 

phương. Đội ngũ cán bộ, công chức có tinh thần trách nhiệm cao, đủ năng lực, trình 

độ để hoàn thành nhiệm vụ được cơ quan phân công. Công tác phối hợp của các ban 

ngành đoàn thể ấp chặt chẽ góp phần thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị-kinh tế của địa 

phương. 

4. Nguyên nhân cơ bản hạn chế trên: 

- Nguyên nhân khách quan: Do thời tiết nắng nóng kéo dài làm ảnh hưởng đến 

cây trồng, giảm năng suất, giảm lợi nhuận của nhân dân; do ảnh hưởng của dịch bệnh 

Covid -19 làm ảnh hưởng đến kinh tế của nhân dân. 

  Do các hộ dân thế chấp giấy CNQSDĐ để vay vốn ngân hàng nên công tác 

vận động thu hồi giấy chứng nhận QSDĐ còn khó khăn. 

- Nguyên nhân chủ quan: Sự lãnh đạo, chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm có 

lúc chưa tập trung kiểm tra, giám sát. Công tác phối kết hợp giữ các ngành có lúc 

chưa chặt chẽ. Công tác tuyên truyền giáo dục pháp luật nâng cao ý thức chấp hành 

pháp luật trong nhân dân chưa đi vào chiều sâu. Công tác tham mưu của một số bộ 

phận chuyên môn còn chậm.      
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PHẦN II: 

KẾ HOẠCH NĂM 2021 
         

 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 2.670 ha, cây mì 590 ha, cây mía 200 ha, cao su 612,95 ha, rau, đậu các loại 

251 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  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  tả lơn Châu Phi, bệnh tai xanh, lỡ mồm long móng ở 

gia súc, gia cầm. 

 - 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 cắ p 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 2021 tập trung và tăng cường công tác thu ngân sách, đây là nhiệm vụ 

trọng tâm phấn đấu thu đạt và vượt 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 2021 đăng ký các hạng mục công trình sau: 

- Nạo vét kênh tiêu Sóc So.  

- Đường Hóc Bồ đề ấp Cây Ổi xã Hòa Thạnh. 

- Đường Hương lộ 7 cặp tuyến kênh N3 ấp Cây Ổi xã Hòa Thạnh. 

4. Xây dựng nông thôn mới: 

Năm 2021 duy trì các tiêu chí đã đạt. 

     5. Văn hoá xã hội :  
Thương 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 2021. 

- Làm tốt công tác tổ chức ngày TBLS 27/7/2021. 
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- 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 2021; giới thiệu và giải quyết việc làm cho 160 lao 

động. 

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 côṇg 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 xã đạt tiêu chí quốc gia 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 bệnh Ebola, cúm A H5N1, Covid -19; 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. 

    6. Công tác quân sự - quốc phòng:  

- Tham mưu HĐNVQS xã thực hiện tốt công tác tuyển quân và tham gia nghĩa 

vụ công an nhân dân năm 2021. 

- Trực SSCĐ bảo vệ các ngày lễ lớn trong năm. 

- Tăng cường công tác tuần tra đường biên cột mốc và nội địa giữ vững  

ANCT-TTATXH trên địa bàn. 

- 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. 

7. Công tác ANCT-TTATXH: 

- 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, xử lý nghiêm tình hình 

mua và sử dụng pháo nổ, tăng cường công tác tuyên truyền PCCC cho các cơ sở kinh 

doanh, tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra biên giới có biện pháp xử lý kịp thời các 

tệ nạn xã hội và tình trạng gây rối ở địa phương. 

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

- Công an xã tăng cường tuần tra vũ trang, tuần tra biên giới, tuần tra KSGT xử 

lý triệt để các loại tệ nạn xã hội trên địa bàn, đảm bảo ANTT,TTATGT trên địa bàn. 

 - Công an xã phối hợp với BCH Quân sự xã và trạm kiểm soát biên phòng Hòa 

Thạnh tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới. 

- Công an xã 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 trên địa bàn.  

  8.Công tác tư pháp:  
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  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. 

  Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật sâu rộng trong 

nhân dân. 

      9. Công tác phòng chống tham nhũng:  
  - Xây dựng kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2021 và thường xuyên 

tuyên truyền Luật phòng, chống tham nhũng số 36/2018/QH14 ngày 20/11/2018 trong 

CBCC và nhân dân. 

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

nhũng và luật thực hành tiết kiêṃ, chống lañg phí gắn với cuộc 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 kiêṃ, chống lañg phí trong sử duṇg ngân sách, chi tiêu hành chính; tiếp 

tục rà soát, kê khai, minh bac̣h tài sản; 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. 

      10. Công tác cải cách hành chính:   
  - Xây dựng kế hoạch cải cách hành chính năm 2021 và chuyển đổi ứng dụng 

quản lý chất lượng ISO 9001:2008 sang ISO 9001:2015 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 tốt quy chế một cửa 

một cửa liên thông tại UBND xã. 

 

 Trên đây là báo cáo năm 2020 và xây dựng kế hoạch năm 2021 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 HÕA 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 NĂM 2020 

(Kèm theo báo cáo số   /BC-UBND ngày 30 tháng 10 năm 2020 của UBND xã Hòa 

Thạnh) 

 

STT CHỈ TIÊU KH 
ƯTH năm 

2020 

TH năm 

2019 

SO SÁNH % 

Kế 

hoạch 

Cùng 

kỳ 

I Chỉ tiêu kinh tế:  5      

1 

Giá trị sản phẩm thu 

hoạch bình quân trên 

1 ha đất trồng trọt 

50,3tr/năm - - - - 

2 
Tổng diện tích gieo 

trồng cây hàng năm 
3.707 3.715,2 3.743,8 100,22 99,23 

3 
Diện tích cây lâu 

năm 
685,95 - - - - 

4 
Số lượng gia súc, gia 

cầm và vật nuôi khác 

 
    

4.1 Đàn trâu 206 275 246 133,49 111,78 

 Đàn bò 550     

 - Bò thịt 550 791 570 143,81 138,77 

 - Bò sữa      

4.3 Đàn heo 400 251 610 62,75 41,14 

4.4 Đàn gia cầm 6.000 10.050 17.554 167,5 57,25 

5 
Tổng thu  - chi ngân 

sách 
     

 
Tổng chi ngân sách 

địa phương 
8.083.000.000 8.635.000.000 9.805.000.000 107,42 88,06 

 
Tổng thu ngân sách 

địa phương 
8.083.000.000 8.965.000 

10.064.000.00

0 
111,53 89,07 

 Công tác thu thuế 473.000.000  474,623,048 82,15 114,61 

II 
Chỉ tiêu xã hội – 

môi trường 
     

6 
Số lao động có việc 

làm tăng thêm 
160 171 196 106,87 87,24 

7 
Số người đóng bảo 

hiểm y tế 
4407 3696 

- 
83,87 - 

8 
Tỷ lệ trẻ em dưới 5 

tuổi suy dinh 
13,5% 12,5% 13,5%   
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dưởng(theo cân 

nặng) 

9 

Số trẻ em dưới 1 tuổi 

được tiêm chủng đầy 

đủ các loại vắcxin 

73 72 73 98,63 100 

10 

Số tiêu chí xã được 

công nhận tiêu chí 

nông thôn mới 

Số tiêu chí xã đạt 

chuẩn nông thôn mới 

nâng cao 

19 18 14 94,73 107,14 

11 

Số hộ dân cư nghèo  

- Hộ nghèo 

- Hộ cận nghèo 

10 - - - - 

12 

Số hộ dân cư tham 

gia dịch vụ thu gom 

rác/ tổng số hộ dân 

trên địa bàn xã 

70% - - - - 

13 

Tỷ lệ hộ được sử 

dụng nước sạch 

+ Đô thị 

+ Nông thôn 

 

 

 

90% 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 

 

 

100 

 


		2020-11-03T08:53:05+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử


		2020-11-03T08:53:09+0000
	Not specified
	Bkav eGov - Ký số điện tử




