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UỶ BAN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 XÃ THÀNH LONG                                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số:       /BC-UBND                                       Thành Long, ngày     tháng 8 năm 2018 

 

BÁO CÁO 

Tình hình thực hiện nhiệm vụ KT-XH - QPAN   9 tháng đầu năm 

 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng cuối  năm 2018 

 

Thực hiện Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐND ngày 15 tháng 12 năm 2017 của 

Hội đồng nhân dân huyện Châu Thành về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 

2018; Nghị quyết số 02 /2017/NQ-HĐND ngày 25 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng 

Nhân dân xã Thành Long về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018; Quyết định 

số 01/KH-UBND ngày 05/01/2018 của UBND xã Thành Long về việc ban hành kế 

hoạch thực hiện nhiệm vụ KTXH-QPAN năm 2018;  Uỷ ban nhân dân xã Thành Long 

báo cáo những kết quả đạt được như sau: 

PHẦN I: 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH 9 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

I. NHỮNG MẶT LÀM ĐƯỢC : 

1. Về Kinh tế: 

1.1 Tình hình sản xuất: Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đầu năm 2018 ước đạt 

6.369,27/7.116ha, so KH đạt 89,50%, so cùng kỳ tăng 1,8%. Trong đó:  Cây lúa:  đạt 

1.550ha, so KH: 1.668 ha, đạt 92,92%, so cùng kỳ  tăng 1,24%. Cây mía: tổng số 

1.988,77ha (Trong đó: Trồng mới: 368ha), so kế hoạch 2.000 ha, đạt 99,43%, so cùng 

tăng 0,76. Cây mì: 1.280ha; so kế hoạch: 1.688ha, đạt 75,82%, so cùng kỳ giảm 

14,66%. Cây cao su: 1.310 ha, so KH: 1.300 ha, đạt 100,77%, so cùng kỳ tăng 1,6%, 

trong đó có 995 ha đang thu hoạch.  

* Rau đậu các loại: 140,5ha, so KH: 275 ha, đạt 51,09%, so cùng kỳ giảm 

9,35%. Cây lâu năm: 95 ha, so KH: 85 ha, đạt 105,58%, so cùng kỳ tăng 18,75%, chủ 

yếu là cây tràm và xà cừ và một số cây ăn quả. 

* Về chăn nuôi: Tổng đàn gia súc trên địa bàn xã 2.300 con; so kế hoạch đạt 

76,66%, so cùng giảm 1,9%. Trong đó:  Đàn trâu: 395con, Đàn bò: 1.106 con, đàn 

heo: 785 con, Dê: 14 con. Gia cầm: 192.506 con. Trong đó: Vịt: 5.956 con; Gà: 6.550 

con,  Trang trại: 180.000 con, so KH đạt 77%, so cùng kỳ tăng 11,42%.  
1.2. Tình hình thu chi ngân sách:  

- Thu ngân sách ước 8 tháng/2018 đạt 7.542.562.689/7,614,000,000đ, đạt 99,06% 

so dự toán năm 2018, so cùng kỳ giảm 11,75%. 

- Chi ngân sách ước 8 tháng/2018 đạt 6.352.130.537/7,614,000,000đ đạt 83,43% 

so dự toán năm 2018, so cùng kỳ giảm 14,94%. 
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Thu thuế tính từ ngày 01/01/2018 đến ngày 31/8/2018, chỉ tiêu thu thuế: xã quản 

lý 1.399 tỷ đồng, luỹ kế đạt 1.060.291.794đ, đạt 75,79% so KH; so cùng kỳ giảm 

26,77%. 

1.3. Tình hình thực hiện NQ11/CP; 

Tiếp tục thực hiện tăng thu 5%; giảm chi tiết kiệm 10% cải cách tiền lương: Tiết 

kiệm 10% chống lạm phát theo Nghị quyết 11 của Chính phủ.  

1.4. Lĩnh vực giao thông nông thôn - xây dựng cơ bản - NTM: 

 Nguồn vốn đã được phân khai đến ngày 29/8/2018 là 2.145.017.000đ, so cùng 

kỳ tăng 36,36%, đã giải ngân được 1.469.310.000đ, đạt 68,5% so KH, so cùng kỳ tăng 

22,85%; quyết toán 07C/Tr và 7/8 căn nhà ĐĐK; tất toán 4 công trình. Về công tác 

NTM: đã xây dựng kế hoạch, NQ năm 2018, kiện toàn BCĐ xã, BQL ấp rà soát các chỉ 

tiêu trong Bộ tiêu chí Quốc gia về xây dựng NTM theo Quyết định số 1980 của TTg. 

Bên cạnh cũng đã hoàn chỉnh hồ sơ gửi huyện đề nghị công nhận đạt các tiêu chí số 

1,3,4,7,8,11,12,16,18,19, đã có quyết định công nhận 03 tiêu chí (8, 16, 19), các tiêu chí 

1,3,4,7,11,12,18 đã đề nghị cấp trên thẩm định xét công nhận. Triển khai thực hiện các  

tiêu chí 13: Tổ chức sản xuất;  14: giáo dục và 17: Môi trường theo Nghị quyết HĐND 

xã năm 2017; điều tra Tiêu chí 17.3; 14.3 và 15.1. 

2. Công tác Văn hoá -  xã hội: 

2.1 Hoạt động văn hóa thông tin-TDTT và truyền thanh: 

Đã tập trung thông tin – tuyên truyền được 24 cuộc với  hơn 1.200 lượt người 

tham dự. Nội dung tuyên truyền: Luật BHXH; Luật nghĩa vụ Quân sự; công tác phòng, 

chống cháy, nổ; phòng, chống dic̣h trên cây trồng; vâṭ nuôi, kỷ niệm các ngày lễ lớn của 

đất nước,  . . . Cắt, dán trang trí 110 băng rol, giữ vững 8/8 ấp văn hóa, đăng ký cho 

3.369/3.369 hộ đăng ký gia đình văn hóa năm 2018 đạt 100%, Đăng ký các danh hiệu : 

“Chợ vê ̣sinh, trâṭ tư,̣ an toàn”, “Đơn vị văn hóa”; “Cơ sở tín ngưỡng – Tôn giáo văn 

minh” năm 2018. Về hoạt động của Trung tâm văn hóa thể thao- học tập cộng đồng 

được củng cố ngày càng ổn định và đi vào chiều sâu ; duy trì 03 tủ sách pháp luật phục 

vụ 351 lươṭ đoc̣ taị chổ và 127 lươṭ mang về nhà . Bên cạnh là hoạt động của đội kiểm 

tra liên ngành xã đã kiểm tra được 18 cuộc/19 cơ sở, có 54 lượt đồng chí tham gia, qua 

đó nhắc nhở 02 trường hợp về hoạt động giờ giấc, âm thanh. Duy trì tỷ lệ hộ dân sử 

dụng điện lưới quốc gia đạt 100% so KH. 

* Về Văn nghệ, TDTT: giao lưu 10 buổi văn nghệ; tiếp 09 lượt chiếu phim lưu 

động của Sở VHTT tỉnh Tây Ninh phục vụ nhân dân và có 1.000 lượt người đến xem và 

cổ vũ, duy trì 03 CLB đờn ca tài tử hoạt động thường xuyên. Phong trào TDTT ở xã và 

các ấp luôn đươc̣ duy trì và củ ng cố. Trong 9 tháng đầu năm, đã giao lưu 09 trận bóng 

chuyền, 03 cuộc bóng đá, 01 cuộc chạy Olympic; tham gia giải cờ tướng, giải bóng 

chuyền huyện Châu Thành năm 2018; duy trì 9 CLB thể thao trên địa bàn xã; số người 

luyện tập TDTT thường xuyên 3.631/12.090 người, đạt 30,03%; số hộ gia đình luyện 

tập thể thao thường xuyên 1.015/3.369 hộ, đạt 30,12%. 

 2.2 Công tác Lao động – thương binh và xã hội 
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Quản lý lao động – giới thiệu việc làm: giới thiệu và giải quyết việc làm cho 291 

trường hợp, đạt 58,2% KH, so cùng kỳ tăng 41,26%. Đã cập nhật xong điều tra cung – 

cầu lao động năm 2018. 

- Chăm lo cho gia đình chính sách: tổ chức họp mặt gia đình chính sách nhân dịp 

tết Nguyên đán Mậu Tuất và kỷ niệm 71 năm ngày TBLS năm 2018. Bên cạnh ĐU-

UBND xã cũng đã tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 25 phần quà, thành tiền 11tr/đ cho 25 

GĐCS,  kinh phí xã vận động mạnh thường quân. Quản lý, chi trả trợ cấp cho 120 đối 

tượng chính sách với kinh phí : 191.434.616đ; cấp tiền Tết ngân sách tỉnh cho 374 tr/h, 

số tiền: 225tr/đ; ngân sách TW cho 183 tr/h, số tiền 37tr/đ đúng thời gian quy định. Xây 

và bàn giao 01 căn nhà tình nghĩa cho con Liệt sỹ; đang triển khai sửa chữa 04 căn nhà 

tình nghĩa cho 04 tr/h là thương binh; lập danh sách đi điều dưỡng đợt 01 có 12tr/h; đợt 

2 có 03tr/h. Cấp  tiền thờ cúng Liệt sỹ cho 94 tr/h và tiền lễ nhân ngày 27/7 đúng thời 

gian quy định. 

* Công tác BTXH: Quản lý 444 đ/t, tăng 79 đ/t so cùng kỳ, chi trả trợ cấp và tiền 

Tết  đúng quy định. 

* Công tác giảm nghèo: có 291 hộ. Trong đó: hộ nghèo 91 hộ và hộ cận nghèo 

122, hô NLN: 78 hộ. Chi trả tiền tết cho hộ nghèo, cận nghèo số tiền 207 tr/đ; tiền tết 

cho GĐCS từ ngân sách TW: 36,8tr/đ; ngân sách địa phương: 240,6tr/đ. Số thẻ BHYT 

đề nghị cấp: HN: 154; CN: 304; NLN: 245 thẻ. Đang triển khai kế hoạch rà soát hộ 

nghèo năm 2018. 

* Công tác bảo vệ và chăm sóc trẻ em: Tổng số trẻ em: 2.789 trẻ. Trong đó: trẻ 

em dưới 6 tuổi 1.083 trẻ, trẻ em từ 6 - 16 tuổi 1.706 trẻ. Số thẻ BHYT được cấp cho trẻ 

em dưới 6 tuổi là: 1.041 thẻ, số thẻ tăng là 17 thẻ; số thẻ giảm là 13 thẻ do quá 06 tuổi. 

* Công tác vì sự tiến bộ phụ nữ và bình đẳng giới: Kết hợp với hội LHPN xã 

tuyên truyền 09 cuộc/170 người dự. 

 * Công tác tệ nạn xã hội:  quản lý 46 đối tượng ma túy; Kết hợp với hội LHPN 

tuyên truyền 09 cuộc/170 người dự. 

2.4 Giáo dục: 

Các điểm trường đã tổ chức tổng kết năm học 2017-2018 kết quả như sau: Khối 

trung học cơ sở có 667h/s, loại giỏi 103/667h/s, đạt 15,4%, loại khá 218/667h/s, đạt 

32,7%, loại trung bình 305/667h/s, đạt 45,7%, loại yếu 41/667h/s chiếm 6,2%. Khối 

tiểu học: có 1.031h/s;  đạt yêu cầu 1.028/1.031h/s, đạt 99,70%, 03/1.031 h/s chưa đạt 

yêu cầu, chiếm 0,29%. Khối mẫu giáo có 310 trẻ ra lớp đạt 100% so KH, kết quả cuối 

năm có 292/310 trẻ đạt cân nặng đạt yêu cầu trở lên đạt 94,2%. Hiên nay, các trường đã 

tổ chức tập trung học sinh cho năm học 2018-2019. Tính đến thời điểm hiện tại, tổng số 

lớp mẫu giáo: 13 lớp, có 292 cháu; khối trung học cơ sở: 19 lớp, 671 học sinh; khối tiểu 

học có: 37 lớp, 1.075 học sinh.  Bên cạnh là công tác xã hội hóa giáo dục 47,45tr/đ dành 

cho học sinh nghèo hiếu học và có hoàn cảnh khó khăn trong năm học 2017-2018. 

2.5 Y tế, Dân số, Chữ thập đỏ: 

- Đảm bảo chế độ trực và khám chữa bệnh cho nhân dân; các chương trình y tế quốc 

gia, y tế dự phòng, chăm sóc sức khỏe bà mẹ-trẻ em và KHHGĐ, vệ sinh an toàn thực 

phẩm được thực hiện thường xuyên, duy trì chuẩn quốc gia về y tế. Cụ thể trong 6 tháng 
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đầu năm, đã có 3.280 lượt người khám chữa bệnh, trong đó có thẻ bảo hiểm là 1.306 

người, không có thẻ bảo hiểm là 369 người; khám y học cổ truyền: 1.077 người; khám 

phụ khoa 525tr/h; cấp cứu 05 người; tiểu phẩu 11 tr/h. Công tác phòng chống lao : 

181lươṭ người ; tiêm chủng mở rôṇg : 161 lươṭ người ; phòng chống SDD cho trẻ em : 

309lươṭ; phòng chống sốt rét: 73lươṭ; chăm sóc SKSS: 595lươṭ; kế hoac̣h hóa gia đình: 

12 trường hơp̣. Bên cạnh cũng đã thực hiện tốt công tác truyền thông giáo dục sức khỏe 

được 02 cuộc. Tỷ lệ người dân tham gia BHYT hiện nay là 8.827 người đạt 75,55%; Tỷ 

lệ tăng dân số tự nhiên ở mức1,7%0< 11%0 đạt theo NQ năm đề ra. 

Hoạt động của Hội chữ thập đỏ xã ngày càng khẳng định là cầu nối quan trọng 

của những hoàn cảnh khó khăn và các mạnh thường quân. Cụ thể trong 9 tháng đầu 

năm 2018, phối hợp với Ban ngành, Đoàn thể xã vận động 2.115 phần quà cho hộ 

nghèo và hộ khó khăn trên địa bàn xã với tổng kinh phí 688.890.000 đồng. Bên cạnh, đã 

vận động được 39 đơn vị máu. 

2.6. Lĩnh vực quản lý đất đai: 

-Tiếp tục quản lý chặc chẽ quỹ đất công của xã; Tiếp nhâṇ 20 đơn tranh chấp đất 

đai, so cùng kỳ tăng 07đơn ; đưa ra hòa giải 18 vụ. Kết quả có 10 vụ không thành, đang 

xác minh làm rõ 02 đơn. Nhìn chung các vụ tranh chấp nhỏ lẻ trong nhân dân, không có 

điểm nóng, khiếu kiêṇ đông người . Giải quyết đúng hạn cho nhân dân 272h/s. Trong 

đó: 193h/s chuyển quyền SDĐ, đổi giấy: 20h/s; xét cấp mới 17h/s; trích lục vay vốn : 

06h/s; gia haṇ QSDĐ : 24 h/s; chuyển muc̣ đích : 09h/s; xác nhận đất ở, đất sản xuất 

05h/s. 

3. Quốc phòng – An ninh: 

3.1 Quân sự-Quốc phòng (QS-QP): 

 Tham mưu cho Đảng ủy-UBND-HĐNVQS tổng kết nhiệm vụ QS-QP năm 

2017; tổng kết công tác tuyển quân năm 2018, có 20/20TN. Trong đó có 18TN thi hành 

NVQS, 02TN tham gia nghĩa vụ Công an; tiếp đón 16TN hoàn thành NVQS trở về địa 

phương; đăng ký 01/4 đúng thời gian quy định; đăng ký Thanh niên tuổi 17 có 72TN; 

Đảng ủy-UBND cùng TV.HĐNVQS cùng thân nhân gia đình thanh niên thăm thanh 

niên mới nhập ngũ với kinh phí 10,320tr/đ; hoàn chỉnh 56 bộ hồ sơ chính sách theo, NĐ 

290; NĐ 62 và NĐ 49 của Chính phủ gửi về BCHQS huyện; xây dựng Kế hoạch bảo vệ 

ANTT các ngày lễ, tết; Nhân dịp tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018, các cấp thăm hỏi 

tặng 64 phần quà, 14 thùng mì gói và tiền mặt, tổng kinh phí 23,5tr/đ. Bên caṇh cũng đa ̃

thưc̣ hiêṇ tốt các  kế hoac̣h huấn luyêṇ LLDQTV . Triển khai kế hoạch xây dựng LLQD 

giai đoạn 2016-2020. Kết hơp̣ với các lưc̣ lươṇg đứng chân trên điạ bàn xã  được 126 

cuộc có 569 lượt đ/c tham gia góp phần bảo vệ ANCT-TT.ATXH. Duy trì tăng gia sản 

xuất ở 02 chốt và đơn vị. Quán triệt nghiêm Chỉ thị số 525 của Bộ CHQS tỉnh; Duy trì 

tốt chế độ trực ban, trực chỉ huy và bảo vệ vũ khí theo quy định, sẵn sàng chiến đấu khi 

có tình huống xảy ra. 

3.2 An ninh chính trị và trật tự-an toàn xã hội (ANCT-TTATXH): 

Có kế hoạch phối hợp với 03 lực lượng Công an-Quân sự-Biên phòng tổ chức 

tuần tra truy quét chốt chặn các đường tiểu ngạch biên giới được 50 cuộc có 195 lượt 

kết quả không phát hiện vi phạm. 



 5 

* Về phạm pháp hình sự: Xảy ra 11/09 vuï, tăng 02 vụ so cùng kỳ,  trong đó: cố ý 

gây thương tích 01 vụ; giao thông 02 vụ; lạm dụng tín nhiệm 02 vụ; giao cấu 01 vụ; lừa 

đảo chiếm đoạt tài sản 01 vụ; tàng trữ ma túy 01 vụ; trộm cắp tài sản 01 vụ; đánh bạc 01 

vụ; tiêu thụ tài sản 01 vụ. 

* Về Tình hình ANTT: xảy ra 14 vụ, 17 đối tượng, so cùng kỳ giảm 03 vũ. Trong 

đó: trộm cắp tài sản 02 vụ/04đ/t; gây mất TTCC 09 vụ/10đ/t; cố ý gây thương tích 02 

vụ/02đ/t và 01 vụ cháy mía 01đ/t. 

* Công tác quản lý đối tượng: Thử test nhanh 12 đối tượng , kết quả lâp̣ hồ sơ 

12đối tươṇg dương tính  ma túy; mời, gọi hỏi răn đe, giáo dục và lập hồ sơ quản lý 11 

đối tượng về các hành vi gây mất trật tự công cộng; trộm cắp tài sản; đánh bạc; chạy xe 

lạng lách và 11 quán cà phê trên địa bàn cho cam kết không đánh bạc. 

* Công tác triệt xóa: Bắt 08 vụ đánh bạc bằng nhiều hình thức, 10 đối tượng. 

tang vật tạm giữ gồm: 02 bộ dụng cụ lắc tài xỉu; 09 con gà đá; 29 xe mô tô các loại; tiền 

tang vật 7,08tr/đ; tạm giữ trên người đối tượng 03 điện thoại di động;. Tuần tra truy 

quét được 20 cuộc 80 lượt đ/c tham gia. Kết quả giải tán 08 tụ điềm đá gà, thu giữ 05 

con gà đá; bắt 01 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu (vắng chủ), tang vật tạm giữ: 1000 

bao thuốc lá, 01 xe mô tô hiệu 67, tạm giữ trên người đối tượng 01 điện thoại di động 

hiệu Nokia X1 đã qua sử dụng và 6,75tr/đ; vụ việc đang xác minh làm rõ; Phối hợp 

phòng cảnh sát kinh tế Công an Tây Ninh khám xét nhà bà Huỳnh Thị Diễm Trang, 

sinh năm 1980, ngụ ấp Thành Trung- xã Thành Long; kết quả phát hiện và tạm giữ 26 

bộ quần áo, 26 sạc dự phòng; 02 cái trống; 03 thùng loa; 01 máy nghe nhạc; 01 đầu lọc 

đĩa; 01 xe mô tô 02 cái amply; 04 cây đàn organ; 130 cái áo thun và một số đồ dùng 

khác, tất cả đều không có hóa đơn, chứng từ; vụ việc Công an tỉnh thụ lý. Phối hợp 

Công an huyện Châu Thành bắt 02 tụ lắc tài xỉu ăn tiền tại ấp Thành Trung; và Bắc Bến 

Sỏi; 02 tụ điểm đá gà tại ấp Bắc Bến Sỏi và ấp Thành Tây; 01 tụ điểm trò chơi máy bắn 

cá ăn tiền tại quán cà phê Gia Linh ấp Thành Bắc; 02 vụ mua bán trái phép chất ma túy, 

01 vụ vận chuyển thuốc lá điếu nhập lậu; 01 vụ vận chuyển động vật hoang giả; 01 đ/t 

truy nã tại ấp Thành Tây, các vụ  việc trên Công an huyện thụ lý. Kết hợp Công an 

huyện Châu Thành kiểm tra 04 nhà trọ và lò gạch, kết quả nhắc nhỡ thực hiện đúng hồ 

sơ phòng chống cháy nổ. 

 * Về TT.ATGT: Tai nạn giao thông: không xảy ra, va chạm giao thông: xảy ra 03 

vụ, so cùng kỳ giảm 08 vụ. Tuần tra kiểm soát giao thông được 32 cuộc có 128 lượt đ/c 

tham; lập biên bản 01 tr/h vi phạm ATGT. 

 * Công tác quản lý hành chính: Tổ chức kiểm tra lưu trú, tạm trú được 18 cuộc 

tại 05 nhà nghỉ, 01 nhà trọ. Kết quả không phát hiện vi phạm. Tiếp nhận 23 người nước 

ngoài về thăm thân nhân, qua giám sát chưa có dấu hiệu vi phạm. 

* Công tuyên truyền giáo dục pháp luật: Tổ chức tuyên truyền về TT.ATGT; 

Nghị định 171/2013/NĐ-CP; Nghị định 167/2013/NĐ-CP; Phòng, chống tội phạm,  ma 

túy; TNXH và thông báo các phương thức, thủ đoạn hoạt động của các loại tội phạm để 

nhân dân biết và phòng ngừa, tích cực tố giác tội phạm đến các tổ dân cư, tự quản được 

08 cuộc có 420 lượt người dân tham dự; tuyên truyền lưu động được 42 cuộc.  
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 - Công tác phòng ngừa:  Mời răn đe giáo dục 15đ/t gồm: Ma túy, Kinh tế, tù tha, 

gây mất ANTT. Mời thử test nhanh 16 đối tượng kết quả dương tính chất ma túy, công 

an xã lập hồ sơ xử lý. 

* Công tác xử: Ra quyết điṇh xử phaṭ hành chính 18đ/t liñh vưc̣ ANTT , số tiền 

27tr/đ. Xử phạt VPHC 10 đối tượng về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy, số tiền 

7,75tr/đ; xử phạt VPHC 10 đối tượng về lĩnh vực PCTNXH, số tiền là 11,2tr/đ. 

* Công tác xây dựng lực lượng: Tham mưu UBND xã cho thôi việc 03đ/c, tuyển 

dụng 02đ/c; hiện tại có mặt 19đ/c, khuyết 01 chức danh trưởng công an và 02 CAV. 

3.3 Công tác Tư pháp-hộ tịch. 

a. Tư pháp: 

* Công tác tự kiểm tra và rà soát văn bản: đã kiểm tra được 06 văn bản thông 

thường; góp ý xây dựng 06 văn bản, rà soát văn bản giai đoạn 2014-2017 được 20 văn 

bản; góp ý 09 văn bản. 

* Công tác tuyên truyền và phổ biến GDPL: Trong tháng, Hội đồng PBGDPL kết 

hợp với các ban ngành, đoàn thể xã tổ chức phổ biến pháp luật được 11 cuộc có 386 

lượt người tham dự.  

* Hoạt động hòa giải cơ sở: tiếp nhận 20 đơn; đưa ra hòa giải 18 đơn tranh chấp đất 

đai, kết quả có 10 đơn không thành, đang xác minh 02 đơn. 

*Công tác chứng thực : 6.217 trường hợp sao y bản chính, 148 trường hợp chứng 

thực chữ ký; 573 trường hợp hợp đồng giao dịch. 

b. Hộ tịch: Đăng ký khai sinh: 466 trường hợp, có 233 nữ; trích lục hộ tịch bản 

sao:728tr/h, cải chính, bổ sung hộ tịch: 42tr/h. Đăng ký kết hôn 74 đôi nam, nữ, đăng ký 

khai tử: 71tr/h; nhận cha. Mẹ, con 02 tr/h; nhận nuôi con nuôi 01tr/h; giám hộ 01tr/h. 

Xác nhận tình trạng hôn nhân: 320tr/h. Trong đó: Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài 

24 trường hợp. Đăng ký trong nước 70 trường hợp, mục đích khác 226 trường hơp̣. 

4. Công tác xây dựng chính quyền, cải cách hành chính, phòng, chống tham 

nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. 

4.1.  Công tác xây dựng  chính quyền, cải cách hành chính: 

Xây dựng kế thực hiện Pháp lệnh số 34/2007/PL-UBTVQH11 ngày 20/04/2007 

của Uỷ Ban Thường vụ Quốc hội về thực hiện pháp lệnh  dân chủ cơ sở xã; phường, thị 

trấn; kế hoạch thực hiện Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09 tháng 01 năm 2015 của 

Chính phủ về việc thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước 

và đơn vị sự nghiệp công lập  và kế hoạch thực hiện công tác Dân vận chính quyền năm 

2018; quán triệt thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg ngày 05/09/2016 của Thủ tướng Chính 

phủ về tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước các cấp; 

Chỉ thị số 05/CT-UBND ngày 06 tháng 6 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tây Ninh 

về tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả thời gian làm việc trong 

các cơ quan, đơn vị. Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25 tháng 3 năm 2015 của 

Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một 

cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương; Quyết định số 

56/2015/QĐ-UBND ngày 13 tháng 11 năm 2015 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Tây Ninh về 

việc ban hành Quy định thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại các cơ quan 
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hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Tây Ninh.Thực hiện 

tốt kế hoạch Cải cách hành chính năm 2018, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo 

tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 : 2008 trong hoạt động CCHC tại đơn vị; Quyết định 

14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 về việc tổ chức ngày làm việc thứ bảy hàng tuần. 

Thông tin báo cáo kịp thời ngành cấp trên, tổ chức họp đúng định kỳ, như họp ủy ban, 

họp giao ban tháng. Công tác niêm yết đầy đủ bộ thủ tục hanh chính tại bộ phận “một 

cửa”. Kết quả bộ phận “một cửa” đã  tiếp nhận tổng cộng 8.186 hồ sơ. Trong đó: Hồ sơ 

trể hạn: 03 hồ sơ. Nguyên nhân là do chậm chuyển trả hồ sơ trên phần mềm.  

4.2. Hoạt động phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí: 

Trong 9 tháng đầu năm đã tổ chức quán triện Chỉ thị 21-CT\TW ngày 21/12/2012 

của Ban Bí thư về đẩy mạnh thực hành tiế t kiêṃ chống lañg phí ; Thông tư số 

08/2013/TT.TTCP ngày 30 tháng 10 năm 2013 về việc hướng dẫn thi hành các quy định 

về minh bạch tài sản, thu nhập; Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị 

(khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí 

Minh”; Quy định số 101-QĐ/TW ngày 07/6/2012 của Ban Bí thư về trách nhiệm nêu 

gương của cán bộ, đảng viên nhất là cán bộ chủ chốt được 08 cuộc với 288 lượt người 

tham dự, trong đó CBCC: 198 lượt, có 15 trường hợp phải kê khai tài sản theo quy định. 

Triển khai kế hoạch phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 

2018. Thường xuyên đôn đốc nhắc nhở các ban ngành, đoàn thể thực hiện tốt Quy chế 

chi tiêu nội bộ và tổ chức khoán kinh phí cho các ngành theo quy định năm 2018. 

III. ĐÁNH GIÁ CHUNG. 

1. Những mặt làm được: 

Trong 9 tháng đầu  năm 2018 tình hình Kinh tế - xã hội của xã tiếp tục phát triển 

đúng hướng. Thu ngân sách ước 9 tháng/2018 đạt 7,542 tỷ đồng, đạt 99,6% so dự toán 

năm 2018, so cùng kỳ giảm 11,75%. Thu  thuế luỹ kế đạt 1.060.291.794đ, đạt 75,79% 

so KH. Tổng diện tích gieo trồng 9 tháng đầu năm 2018 đạt 6.369,27/7.116ha, so KH 

đạt 89,50%, so cùng kỳ tăng 1,8%. Công tác chăm lo đời sống cho các đối tượng chính 

sách, giải quyết việc làm, xoá đói giảm nghèo và các lĩnh vực khác tiếp tuc̣ được quan 

tâm thực hiện tốt. Các hoạt động y tế, văn hoá-giáo dục, thông tin, truyền thanh, TDTT 

được duy trì và phát triển; công tác tiếp dân và giải quyết khiếu nại tố cáo của công dân 

được chú trọng hơn, không có tình trạng khiếu nại vượt cấp và  xảy ra điểm nóng; việc 

triển khai thực hiện các văn bản cấp trên luôn đảm bảo đúng thời gian  qui định. Tình 

hình ANCT, TT.ATXH trên tuyến biên giới và nội địa tiếp tục được giử vững, ổn định, 

tình hình ATGT có chuyển biến tích cực; công tác quân sự-quốc phòng được thực hiện 

tốt, đạt 100% chỉ tiêu giao quân đợt I/2018. Công tác QLNN của cấp xã luôn được củng 

cố, đổi mới, hoạt động có chất lượng, hiệu quả hơn. Làm tốt công tác Dân vận năm 

2018. Kết quả: đã phát hoang và nạo vét mương thoát nước và dặm vá đường GTNT 

được 20,650m; thu gom rác thải tạo cảnh quang xanh-sạch-đẹp được 3.100m và vệ sinh 

nhà bia liệt sĩ, trụ sở UBND xã. 

2. Những mặt chưa  làm được: 

 Song với những kết quả đã đạt được, xã vẫn còn một số mặt hạn chế như: thu 

thuế giảm 26,77% so cùng kỳ; tiềm năng về thương maị , dịch vụ của địa phương chưa 
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được khai thác hết, nhất là việc xây mới Chợ Hòa Bình còn chậm; việc áp dụng khoa 

học vào sản xuất chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi còn manh mún, nhỏ lẽ chưa đáp 

ứng yêu cầu cạnh tranh thị trường hiện nay, đa số còn mang tính tự phát của nông dân, 

thiếu tính dư ̣báo và điṇh hướng ; tình hình dịch bệnh trên cây trồng, vật nuôi vẫn còn 

xảy ra (bệnh khảm lá chiếm 80% diện tích), tình trạng rác thảy chưa được xử lý triệt để. 

Công tác hòa giải khiếu nại của công dân đôi lúc còn chậm, chưa giải quyết dứt điểm, 

một số vụ việc tranh chấp kéo dài, tình trạng học sinh bỏ học vẫn còn xảy ra (13h/s 

chiếm 1,95%). Trường Thành Long đang thiếu bàn ghế cho học sinh học năm học 

2018-2019. 

-Về tệ nạn xã hội như: gây rối trật tự XH, trộm cắp TSCD, đánh bài, buôn lậu, 

ghi đề, đá gà, cá độ bóng đá vẫn còn xảy ra, tình trạng buôn lậu thuốc lá vẫn còn xảy ra.  

* Nguyên nhân hạn chế - yếu kém chủ yếu:  

- Về khách quan: dịch bệnh mới phát sinh trên cây trồng  (bệnh khảm lá mì), vâṭ 

nuôi làm ảnh hưởng đến năng suất; giá cả các mặt hàng nông sản biến động, vật tư nông 

nghiệp tiếp tục tăng cao nhất là giá nguyên nhiên liêụ làm người dân không an tâm 

trong đầu tư sản xuất, thời tiết diễn biến phức tạp, đời sống nhân dân còn khó khăn … 

là những nguyên nhân chủ yếu tác động đến việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ kế 

hoạch KT - XH 9 tháng đầu năm 2018 đã đề ra. 

- Về chủ quan: một số ít cán bộ, công chức còn hạn chế trong thực thi nhiệm vụ, 

công tác cải cách hành chính có chuyển biến nhưng chưa thật sự cao, ý thức chấp hành 

nôị quy, quy chế và sự phân công của một số cán bộ còn thấp, chế độ thông tin, báo cáo 

nhiều lúc chưa kịp thời, chưa đi vào chiều sâu, công tác kiểm tra, giám sát của chính 

quyền địa phương nhiều lúc còn chưa kịp lúc. Công tác tuyên truyền và phổ biến pháp 

luật có chuyển biến nhưng chưa sâu rộng , hiệu quả chưa cao. Song, với những hạn chế 

nêu trên đòi hỏi cần có những nỗ lực cao hơn, những giải pháp thiết thực hơn để vượt 

lên những khó khăn-tồn tại này. 

 

PHẦN II: 

NHIỆM VỤ - CHỈ TIÊU VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU PHÁT TRIỂN 

KINH TẾ - XÃ HỘI 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

 

I. NHIỆM VỤ: 

Tiếp tục thực hiện phát triển kinh tế một cách toàn diện, có hiệu quả và bền vững; 

tiếp tục nâng cao cải cách hành chính, chất lượng các lĩnh vực văn hóa - xã hội, thể dục 

thể thao, thực hiện giảm nghèo và chống tái nghèo, cải thiện cơ bản chất lượng cuộc 

sống của nhân dân; coi trọng nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ vững ổn định 

chính trị và trật tự, an toàn xã hội.  

Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết đại hội XI của đảng bộ huyện Châu 

Thành – Nghị quyết Đại hội XI của Đảng bộ xã Thành Long với những thuận lợi , thời 

cơ, tiềm năng hiêṇ có cùng những thách thức cần phấn đấu để vượt lê n tạo tiền đề để 

hoàn thành các chỉ tiêu trên các lĩnh vực. 

II. CÁC CHỈ TIÊU  THƯC̣ HIÊṆ 3 THÁNG CUỐI NĂM 2018. 
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a/ Chỉ tiêu về kinh tế: có 05 chỉ tiêu 

- Phấn đấu thu ngân sách  trên địa bàn xã đạt 0,94% chỉ tiêu cấp trên giao.  

- Chi ngân sách địa phương đạt 16,57%; đảm bảo chi đúng, chi đủ theo quy định. 

- Thu thuế đạt 100% chỉ tiêu cấp trên giao. 

- Phấn đấu luân canh diêṇ tích đất gieo trồng đaṭ 746,73ha. Trong đó: diện tích cây 

mía đaṭ 11,23ha, lúa 118 ha, mì 408ha, rau màu: 134,5 ha. 

 - Chăn nuôi: đàn gia súc: 200con, gia cầm: 57.494 con. 

- Kinh tế, hợp tác xã: phấn đấu thành lập 01 hợp tác xã. 

b/  Chỉ tiêu Tài nguyên- môi trường: 03 chỉ tiêu. 
- Quản lý tốt quỹ đất công của xã. Không có trường hợp vi phạm về khai thác tài 

nguyên. 

- Cấp giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất lần đầu cho nhân dân đạt 100%. 

- Rác thải được thu gom đúng quy định. 

c/ Chỉ tiêu Xây dựng Nông thôn mới -Xây dựng cơ bản:   
- Phấn đấu đạt 03 tiêu chí:  13: Tổ chức sản xuất;  14: giáo dục và 17: Môi trường. 

- Giải ngân 100% vốn xây dựng cơ bản công trình giao thông nông thôn năm 2018; 

đảm bảo hoàn thành hồ sơ quyết toán các công trình đã đưa vào sử dụng đúng quy điṇh. 

d/ Chỉ tiêu văn hóa - xã hội: 24 chỉ tiêu 

+ Giáo dục: 06 chỉ tiêu. 

- Duy trì chuẩn quốc gia về  phổ cập giáo dục tiểu học đúng độ tuổi, phổ câp̣ giáo 

dục mầm non trẻ 05 tuổi; chống mù chữ và phổ cập trung hoc̣ cơ sở. 

- Duy trì Phổ cập mẫu giáo trẻ 05 tuổi đạt 96%  trở lên.  

- Nâng cao chất lượng hoạt động của trung tâm văn hóa thể thao và hoc̣ tâp̣ côṇg 

đồng xã. 

- Học sinh tốt nghiệp tiểu học vào học trung học đạt 95% trở lên. 

- Tỷ lệ học sinh bỏ học ở mức <2% (năm học 2017-2018 là 1,95%). 

- Số trẻ em 6 tuổi ra lớp đạt 100%. 

+ Y tế - Dân số: 09 chỉ tiêu. 

- Duy trì xã  đạt bộ tiêu chí Quốc gia về y tế xã giai đoạn đến 2020.  

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, đảm bảo mọi 

người dân đều được chăm sóc sức khỏe ban đầu. 

- Phấn đấu kéo giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng còn 12% vào cuối năm. 

- Phấn đấu kiểm soát tỷ lệ tăng dân số tự nhiên ở mức <11%0 (hiện tại 1,7%0). 

- Phấn đấu kéo giảm số cặp vợ chồng sinh con thứ 3 trở lên <15% (hiện tại 12,2%). 

- Tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế phấn đấu đạt trên 76,28% dân số theo 

Quyết định số 5681/QĐ-UBND ngày 24/10/2016 của UBND huyện Châu Thành. 

- Đảm bảo nhân lực Trạm y tế xã đủ các chức danh theo quy định. 

- Tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh: 97% (hiện tại 96,8%). 

- Tỷ lệ hộ sử dụng nhà tiêu hợp vệ sinh: 95% (hiện tại 93,17%). 

+Văn hóa - xã hội: 09 chỉ tiêu 

- Phấn đấu  giảm  hộ nghèo theo tiêu chí Nông thôn mới <1%. 
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- Số nhà Đại đoàn kết , Nhà tình nghĩa , Nhà tình thương được xây mới và bàn giao 

kịp thời trong  năm 2018. 

- Giữ vững 100% hộ sử dụng điện thắp sáng. 

- Giữ vững 03 câu lạc bộ đờn ca tài tử; duy trì thường xuyên các câu lac̣ bô ̣các ấp. 

- 100% ấp đăng ký đạt chuẩn ấp văn hóa nông thôn mới,giữ vững  8/8 ấp văn hoá;  

- Số hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa đạt từ 80% trở lên. 

- Giới thiệu và giải quyết việc làm cho lao động đạt 209 người trở lên. 

- Hoàn thành công tác rà soát hộ nghèo năm 2018. 

- Tiếp tục thực hiện tốt công tác đền ơn đáp nghĩa cho các gia đình chính sách nhân 

các ngày lễ, tết, thực hiện tốt công tác bảo trợ xã hội . 

-  Hoàn thành công tác vận động kinh phí xây dựng nhà Đaị đoàn kết , nhà tình nghĩa 

đạt chỉ tiêu Huyện giao, chú ý tạo điều kiện giải quyết việc làm cho con em gia đình 

chính sách, gia đình có công, thường xuyên thăm hỏi các gia đình chính sách trong lúc 

bệnh tật, đau ốm, ma chay và thăm hỏi trong các ngày lễ, tết. 

e/ Chỉ tiêu quốc phòng – an ninh: 03 chỉ tiêu 

- Quốc phòng: làm tốt công tác phối kết hợp giữa 03 lực lượng Quân sự - công 

an - Đồn biên phòng 843 để bảo vệ An ninh trâṭ tư ̣trên địa bàn xã và các ngày lễ lớn 

trong năm, góp phần bảo vệ tình hình an ninh chính tri ̣ – trâṭ tư ̣an toàn xa ̃hôị ổn định , 

tăng cường công tác tuần tra bảo vệ cột mốc biên giới; làm tốt công tác xét duyệt cho 

Tn sẵn sàng nhập ngũ năm 2019. Củng cố xây dựng vững chắc nền quốc phòng toàn 

dân, gắn với thế trận phòng không nhân dân. 

- An ninh: Tăng cường phối kết hợp với các đơn vị đứng chân trên địa bàn xã, tổ 

chức tuần tra , truy quét, phòng, chống tệ nạn xã hội , an ninh chính tri ̣ – trâṭ tư ̣an toàn 

xã hội – an toàn giao thông , góp phần bảo vệ tình hình an ninh biên giới và nội địa ổn 

định, phấn đấu đạt xã đạt chuẩn an ninh trâṭ tư ̣theo tiêu chí nông thôn mới. Củng cố giữ 

vững 8/8 ấp có đội tuần tra nhân dân và đội tuần tra xã vững mạnh; làm tốt công tác 

mục tiêu “4 giảm” của ủy ban nhân dân Tỉnh. 

- Xây dựng Chính quyền: Làm tốt công tác đào tạo cán bộ, công chức, đảm bảo 

100% cán bộ, công chức đạt trình độ chuyên môn nghiêp̣ vu ̣theo quy định . Thực hiện 

tốt công tác cải cách hành chính , duy trì hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 : 2008 

và một cửa điện tử vào quản lý hành chính. 

III/ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU THỰC HIỆN: 

Dựa trên các chỉ tiêu phát triển kinh tế xa ̃hôị – quốc phòng an ninh 9 tháng cuối 

năm đã đề ra, toàn thể chính quyền địa phương và nhân dân  quyết tâm thực hiện thắng 

lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xa ̃hôị – quốc phòng an ninh  trong 9 tháng cuối năm 

2018 với những giải pháp cơ bản như sau: 

1. Tăng cường tuyên truyền, vận động nhân dân chủ động nắm bắt thông tin, 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi  gắn liền với nhu cầu nền kinh tế thị trường hiện 

nay, sản xuất có khoa học theo hướng bền vững, chú trọng năng suất; ưu tiên các loại 

cây, con giống có năng xuất, chất lượng cao như: lúa, mía, mì, cao su . . . 
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2. Tài chính – Kế toán xã chủ trì tích cực phối kết hợp cùng đội thuế xã tham 

mưu, rà soát khai thác các nguồn thu đúng quy định trên địa bàn xã, tránh tình trạng 

trốn thuế, nợ thuế. Phấn đấu thu đạt và vượt chỉ tiêu thu thuế theo chỉ tiêu huyện giao . 

 3. Khai thác lợi thế  tiếp giáp với nước bạn Campuchia để đẩy mạnh buôn bán 

hàng hóa dọc tỉnh Lộ 781; Chợ Hòa Bình và Bến Sỏi. Thúc đẩy việc xây dựng Chợ Hòa 

Bình  sớm đi vào hoạt động tạo điều kiện thuận lợi cho các tiểu thương buôn bán. 

4. Ban quản lý các dự án của xã tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả các 

chương trình mục tiêu Quốc gia và quản lý tốt các dự án theo đúng quy trình, đúng mục 

đích dự án, tăng cường công tác giám sát các dự án đầu tư trên địa bàn xã. Tăng cường 

công tác tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia về 

xây dưṇg nông thôn mới, trọng tâm là các tiêu chí 13,14 và 17. 

5. Trạm y tế-dân số xã chủ trì kết hợp các ngành có liên quan thực hiện tốt công 

tác phòng, chống dịch bệnh trên người; thực hiện có hiệu quả các chương trình y tế 

quốc gia; tích cực tuyên truyền vận động nhân dân tham gia bảo hiểm y tế phấn đấu đạt 

76,28% dân số xã; phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em; kiểm soát tỷ suất sinh và tỷ lệ 

phụ nữ sinh con thứ 3 theo quy định. 

6. Văn hoá – Xã hội xã chủ trì tham mưu cho Ủy ban nhân dân xã triển khai có 

hiệu quả các phong trào văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao; công tác truyên truyền chủ 

trương, đường lối của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, nhất là trong thời kỳ hội 

nhập, đổi mới đất nước như hiện nay nhằm tạo sự đồng thuận nhất trí cao trong nhân 

dân; thường xuyên vận động nhân dân thực hiện tốt nếp sống văn minh, gia đình văn 

hóa ở khu dân cư tự quản. Kết hợp mặt trận xã làm tốt công tác xét duyệt GĐVH năm 

2018. 

- Đối với công tác chính sách-xã hội: thực hiện có hiệu quả công tác quản lý theo 

dõi công tác giảm nghèo, nhất là công tác rà soát hộ nghèo năm 2018; tích cực thực 

hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo  đa chiều theo bộ 

tiêu chí quốc gia về xây dựng nông thôn mới; kịp thời triển khai phối kết hợp thực hiện 

xây dựng nhà Đại đoàn kết; Nhà tình thương, Nhà tình nghĩa đúng thời gian, đúng đối 

tượng; giải quyết kịp thời các chế độ, chính sách cho gia đình chính sách; người có 

công; các  đối tượng Bảo trợ xã hội trên địa bàn xã nhất là trong các ngày lễ, tết; kết 

hợp với nhà trường thực hiện tốt Nghị định 86/205/NĐ-CP ngày 02 tháng 10 năm 2015 

của chính phủ quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ 

thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập từ 

năm học 2015-2016 đến năm học 2020-2021.  

7. Các điểm trường tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác giảng dạy 

năm học 2018 – 2019; thường xuyên đeo bám vận động học sinh tái bỏ học ra lớp; làm 

tốt công tác phổ cập giáo dục hàng năm; tích cực thực hiện công tác xã hội hoá giáo 

dục. 

8. Địa chính- Nông nghiệp xã tăng cường công tác tham mưu xét cấp quyền sử 

dụng đất cho nhân dân, công tác quản lý đất công, quan lý khai thác tài nguyên-khoáng 

sản trên địa bàn xã và công tác giải quyết tranh chấp đất đai không để tồn đọng kéo dài; 

chủ động thực hiện tốt Kế hoạch phòng chống lụt bảo, tìm kiếm cứu nạn, giảm nhẹ 
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thiên tai năm 2018, vận động nhân dân thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh 

trên cây trồng, vật nuôi và áp dụng khoa học kỷ thuật vào sản xuất ; chuyển đổi giống 

cây trồng, vật nuôi có năng xuất, chất lượng cao. 

9. Tiếp tục tạo điều kiện đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ, năng lực cho đội 

ngũ cán bộ, công chức xã nhằm đáp ứng ngang tầm với nhiệm vụ mới hiện nay. 

10. Xây dựng chính quyền địa phương vững mạnh trên cơ sở dân chủ với phương 

châm “Dân là  gốc, vì dân phục vụ”.   

11. Công an, Quân sự xã chủ động tham mưu xây dựng và thực hiện có hiệu quả 

các kế hoạch bảo vệ an ninh trâṭ tư ̣ đề ra, nhất là trong các ngày lễ, tế; giữ vững trâṭ tư ̣

an toàn xa ̃hôị  trên tuyến biên giới và làm tốt công tác đối ngoại với nước láng giềng 

Campuchia cũng như các xã nội địa. Tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát an ninh 

trật tự góp phần thực hiệc tốt chương trình mục tiêu “4 giảm”, nhất là giảm tệ nạn ma 

túy, mại dâm, luôn có kế hoạch phòng ngừa và ngăn chặn có hiệu quả tội phạm và tệ 

nạn xã hội.  

12. Thực hiện nghiêm túc nội quy, quy chế của cơ quan đơn vị theo Chỉ thị 05 

của UBND tỉnh Tây Ninh, duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN 

ISO 9001: 2008 và một cửa điện tử vào hoạt động quản lý hành chính góp phần thực 

hiện có hiệu quả công tác Cải cách hành chính. Thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở 

theo Pháp lệnh số 34 và Nghị định số 04/2015/NĐ-CP ngày 09/01/2015; công tác Dân 

vận chính quyền theo Quyết định 4050-QĐ/TU; mỗi cán bộ phải gương mẫu đề cao tinh 

thần, trách nhiệm, phát huy hết năng lực chuyên môn nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu 

quả quản lý nhà nước. 

13. Thực hiện tốt công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống 

lãng phí và lợi dụng chức vụ, quyền hạn nhũng nhiễu gây phiền hà cho nhân dân. Xem 

nhiệm vụ cải cách hành chánh vừa là mục tiêu vừa là động lực và có tầm quan trọng rất 

lớn dẫn đến thành công trong việc phát triển kinh tế xa ̃hôị – quốc phòng an ninh  trong 

3 tháng cuối năm 2018. 

14. Hội nghị CB.CC và tổng kết năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. 

Trên đây là báo cáo 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ 3 tháng 

cuối năm 2018  của Uỷ ban nhân dân xã Thành Long./. 

 

Nơi Nhận:                                                                            TM. UỶ BAN NHÂN DÂN  

- UBND Huyện;                                                                         CHỦ TỊCH 
- Phòng TC-KH huyện; 

- Chi cục Thống kê huyện; 

- TT.ĐU; TT.HĐND xã; 

- CT;Các PCT- UBND xã;                                                                                            
- Lưu VP.UB. 
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