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BAÙO CAÙO 

             TÌNH HÌNH THỰC HIỆN KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ-XÃ HỘI 

             6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

 

 

Phần thứ nhất 

ĐÁNH GIÁ TÌNH HINH 6 THÁNG ĐẦU NĂM 2018 

Thực hiện Nghò quyeát số 01/2017/NQ-HĐND, ngày 25 tháng 12 năm 2017 của HĐND 

xã veà kế hoạch phaùt trieån  kinh tế-xã hội năm 2018. Ủy ban nhân dân xã  báo cáo kết quả thực 

hiện năm 2018 như sau: 

 

I. THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU  (Đạt 4/13 chỉ tiêu) 

.1 Chỉ tiêu kinh tế: chưa đánh gía  

- Tổng diện tích gieo trồng trong  6 tháng năm 2018 là:  1.940/ 3.251 ha đạt 59,67%, so 

cùng kỳ tăng 1,31%. 

- Thu ngân sách 446.397.514 / 630.000.000 đ đạt 70,86%, so cùng kỳ tăng 9%. 

- Nông thôn mới: Duy trì 12 tiêu chí đề nghị huyện công nhận và đăng ký tiêu chí 15.1 

phấn đấu người tham gia BHYT đạt 75% trở lên (hiện là 67,23%) ; tiêu chí 11 về hộ nghèo và 

tiêu chí thành phần của tiêu chí 17: (17.1 về tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch 

theo quy định và chỉ tiêu 17.8 về tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở SXKD thực phẩm tuân thủ các quy 

định về đảm bảo an toàn thực phẩm). Chưa đánh giá đang thực hiện theo kế hoạch đề ra. 

2 Chỉ tiêu văn hóa-xã hội:( Đạt 2/8 ) 

- Huy động trẻ em 6 tuổi ra lớp1 đạt 100%;( chưa thực hiện đánh giá ) 

- Phổ cập mầm non 5 tuổi đạt 96%; (chưa thực hiện đánh giá ) 

 -Duy trì và giữ vững chuẩn quốc gia về  phổ cập Mầm non, Tiểu học, THCS. Giữ vững 

chuẩn quốc gia Trường tiểu học An Cơ và Mầm non An Cơ.(đạt) 

-Phấn đấu tỷ lệ hộ gia đình đạt chuẩn gia đình văn hoá đạt 70% trở lên.(chưa thực hiện 

đánh giá ) 

-Duy trì giữ vững chuẩn quốc gia về y tế đạt chuẩn quốc gia y tế về nông thôn mới. 

-Giảm tỷ lệ hộ nghèo 0,63% /năm, ( giảm 17 hộ). (chưa thực hiện đánh giá được) 

- Chỉ tiêu vận động quỹ “ ngày vì người nghèo” và xây tặng nhà đại đoàn kết cho hộ 

nghèo năm 2018 là 45.000.000đ/74.000.000 đ đạt 60,81%. 

-Giới thiệu và giải quyết việc làm thêm 152/300 đạt 50,66% lao động  (chưa đánh giá) 

3. Chỉ tiêu về môi trường:(  2 /2) 

-Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh, hố xí hợp vệ sinh (đạt) 

+ Dùng nước hợp vệ sinh đạt 99,86%. 
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+ Hố xí hợp vệ sinh đạt 90% 

-Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện đạt 100/99,9% (đạt) 

II. KẾT QUẢ THỰC HIỆN TRÊN CÁC LÓNH VÖÏC: 

         1.Kinh tế:  

1.1. Trồng trọt 

- Tổng diện tích noâng daân ñaõ xuoáng gioáng caùc loaïi caây troàng trong 5 tháng  ñöôïc: 

1.752/ 3.251 ha đạt 53,89%,  ước thực hiện tháng 6 là 188 ha , lũy kế 1.940/ 3.251 ha,  đạt 

59,67 % so cùng kỳ tăng 1,31 % trong ñoù: 

Caây luùa: 862/1.419 ha, so kế hoạch đạt 60,7%, ước thực hiện tháng 6 là 85 ha, lũy kế 

947/ 1.419 ha đạt 66,7%, so cùng kỳ tăng 3%.   

Cây mì: 665/1.335ha, so kế hoạch đạt 49,80%.%, ước thực hiện tháng 6 là 42 ha, lũy 

kế 707/ 1.335 ha đạt 52,9%, so cùng kỳ  giảm 16%.   

Mía: 45/175 ha, so kế hoạch đạt 25,7.%, ước thực hiện tháng 6 là 27 ha, lũy kế 72/ 175 

ha đạt 41,1%, so cùng kỳ không tăng không giảm 3%.   

Cao su 15 ha trồng mới.  

Bắp 16/30ha, so kế hoạch đạt 53,3%.%, ước thực hiện tháng 6 là 04 ha, lũy kế 20/ 30 ha 

đạt 66,6%, so cùng kỳ tăng 7%.   

Mè 12/30 ha, so kế hoạch đạt 40 ha. %, ước thực hiện tháng 6 là 6 ha, lũy kế 18/ 30 ha 

đạt 60%, so cùng kỳ giảm 7%.   

Hoa maøu, rau caùc loaïi: 95 172 ha, so kế hoạch đạt 55,20 %. %, ước thực hiện tháng 6 

là 14 ha, lũy kế 109/ 172 ha đạt 63,3%, so cùng kỳ tăng 5,5%.   

Đậu các loại 42/75 ha so kế hoạch đạt 56%.%, ước thực hiện tháng 6 là 10 ha, lũy kế 

52/ 75 ha đạt 69,3%, so cùng kỳ tăng 15%.   

* Một số cây trồng có diện tích giảm so cùng kỳ lý do: Năng xuất thấp bị nhiễm bệnh  

nên nông dân đã chuyển đổi cây trồng khác.  

- Tổng diện tích thu hoạch trong 5 tháng là : 1.285 ha. 

- Kết hợp phòng nông nghiệp huyện tổ chức chi hỗ trợ tiền thiệt hại do thiên tại gây ra  

năm 2016 cho 50 hộ dân với số tiền là 122.450.000 đ, đồng thời tiến hành thực hiện hoàn 

chỉnh các thủ tục giải ngân đợt II cho 07 hộ vớ số tiền 18.700.000 đ 

1.2. Giao thông –Thủy lợi: 

* Giao thông: 

Vận động nhân dân nâng cấp dậm vá đường giao thông nông thôn trên địa bàn xã tổng 

chiều  dài 5.855 mét tổng kinh phí là  400.000.000 đ. Kinh phí do nhân dân và doanh nghiệp  

đóng góp. 

* Thực hiện chương trình thắp sáng đường quê:  

Vận động nhân dân trên địa bàn xã thấp sáng đường quê 16 tuyến với tổng số tiền là 

49.550.000 đ (Kinh phí do nhân dân đóng góp). 

Kết hợp với phòng kinh tế hạ tầng khảo sát đề nghị lắp đặt 06 bóng đèn cao áp trên trục  

tỉnh lộ 788. 

* Thủy lợi: 

Vận động Công ty Hải Đăng lắp đặt 05 ống cống qua đường tổ 03 ấp An Thọ tổng kinh 

45.000.000 đ. 

Vận động nhân dân dậm vá khắc phục lỗ hổng kênh tưới 25-2 thuộc ấp Vịnh ổn định 

việc tưới vụ động xuân cho nhân dân. 
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Tham mưu UBND xã kiến nghị Xí nghiệp thủy nông số 3 huyện Châu Thành nạo vét  

sữa chữa kênh tiêu 13b 6 ấp Sa Nghe, kênh TN 12 ấp An Thọ, kênh TN 25-4 ấp Vịnh và khảo 

sát các điểm xung yếu trên địa bàn xã có nguy cơ bị ảnh hưởng do thiên tai gây ra báo cáo về 

huyện. 

1.3. Công tác thú y: 

Quản lý tốt đàn gia súc gia cầm ở địa phương. Kết quả chưa thấy có dấu hiệu dịch bệnh 

bùng phát. 

Trong 6 tháng đã tổ chức tiêm phòng đàn gia súc gia cầm. Kết quả tiêm được 140 con 

gia súc, gia cầm 28.500 con và phun xịt thuốc tiêu độc khử trùng 4/4 ấp. 

Kiểm tra các hộ chăn nuôi trên địa bàn xã nhắc nhỡ trong quá trình chăn nuôi phải đảm 

bảo vệ sinh môi trường. 

1.4. Coâng taùc ñòa chính – moâi tröôøng:  

-  Chuyeån QSDÑ 166 hoà sô, chuyển mục đích sử dụng đất 06 hồ sơ, đăng ký mới 08 

hồ sơ, cấp đổi QSDĐ 16 hồ sơ. 

- Hoàn thành công tác kiểm kê đất đai năm 2017. 

- Chuyển Tòa giải quyết 01 trường hợp yêu cầu thực hiện hợp đồng mua bán đất (lý do 

bị đơn không đến UBND xã theo thư mời). 

- Kết hợp với Đoàn thanh niên, BCHQS xã thu gom xử lý rác thải tại Hương lộ 4. 

- Kết hợp Phòng Tài nguyên và Môi trường, Phòng nông nghiệp phát triển nông thôn 

huyện, Công an huyện lập biên bản hộ chăn nuôi heo ông Nguyễn Tuấn Khanh yêu cầu ông 

Khanh có biện pháp bảo vệ môi trường theo quy định. 

- Kiểm tra hoạt động việc khai thác đất tận thu của Công ty cổ phần Hải Đăng, Công ty 

cổ phần Hưng Thăng Long yêu cầu Công ty thực hiện đúng theo nội dung thực hiện cấp phép 

khai thác. 

- Phối kết hợp với Sở TNMT xác minh thông tin nạo vét bùn từ hầm xử lý Bioga của 

Doang nghiệp Sầm Hên, qua làm việc đoàn yêu cầu doanh nghiệp liên hệ các ngành chức năng 

để được hướng dẫn diệt rùi, xử lý mùi hôi. 

- Hòa giải 03 vụ tranh chấp đường xe vận chuyển. Kết quả thành. 

* Nông thôn mới: 

Đã tổ chức khởi công nạo vét tuyến kênh tiêu 13 c thuộc ấp An Lộc và ấp Sa Nghe  

chiều dài 2.022 mét kinh phí là 228.797.040 đ. 

Đã tổ chức khởi công đường tổ 4 ấp An Thọ chiều dài 1.450 mét kinh phí 825.000.000 

đ nguồn kinh phí huyện phân bổ.Ngoài ra UBND xã vận động Công ty Hải Đăng hỗ trợ nâng 

cấp tuyến đường tổ 3 ấp An Thọ trong giai đoạn hoàn thiện nền hạ mặt đường bảo đảm giao 

thông đi lại cho nhân dân trong khu vực. 

Lập kế hoạch phân công các ngành tuyên truyền các nội dung về nông thôn mới. 

Tiếp tục thực hiện các tiêu chí nông thôn mới năm 2018  tập trung  tiêu chí 11hộ nghèo, 

tiêu chí 17 về môi trường. Chỉ tiêu 15.1 người tham gia BHYT đạt 75% thực hiện các nội dung 

khác của tiêu chí không chịu ảnh hưởng từ kinh phí. 

Tuyên truyền vận động nhân dân mua BHYT  đến 30 tháng 5 được 607 thẻ. 

1.5.Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và thương mại dịch vụ: 

Trên địa bàn xã có 02 cơ sở sản xuất tinh bột khoai mì duy trì hoạt động thường xuyên 

đã giải quyết được khoảng 178 lao động có việc làm tương đối ổn định và tiêu thụ thuận lợi mì 

của nông dân. 
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Về kinh doanh dịch vụ: có 335 cơ sở kinh doanh trên địa bàn, trong đó: 01 tiệm vàng, 

03 cây xăng, 04 vật liệu xây dựng, 04 cơ sở vật tư nông nghiệp, 02 điểm chợ có 170 hộ thuộc 

diện buôn bán nhỏ lẻ, ngành thương nghiệp cũng mỡ rộng theo chiều hướng quy mô gia đình. 

1.6. Công tác thu thuế: 

 Tổng thu đến ngày 30 tháng 5 năm 2018 là 396.397.514 đ đạt 62,92%, ước thu tháng 6 

là 50.000.000 đ lũy kế 446.397.514 đ / 630.000.000 đ đạt 70,86%  so cùng kỳ  tăng 9%. 

1.7. Coâng taùc taøi chính:  

*Tổng thu đến ngày 30/ 5 /2018 là  2.992.854.032 đ /5.739.273.248 đ, đạt 52,14%, ước 

thu tháng  6  là 386.850.000 đ, lũy kế 3.378.704032 đ/ 5.739.273.248 đ, đạt 58,87% so cùng 

kỳ giảm 5,84%. 

* Tổng chi đến ngày 30/ 5 /2018 là 2.781.570.611 đ/ 5.739.273.248 đ đạt 48,47%, ước 

chi tháng 6 là 381.950.000 đ, lũy kế 3.163.520.611 đ/ 5.739.273.248 đ, đạt 55,19%, so cùng 

kỳ giảm 7,37%.  

2. Vaên hoùa xaõ hoäi: 

2.1. Vaên hoaù xaõ hoäi -  Ñaøi truyeàn thanh : 

-  Giữ vững khu dân cư ấp Văn hoá 04/ 04 ấp 

- Tổ chức Lễ công nhận xã đạt chuẩn  “Xã văn hóa  nông thôn mới”. 

- Tổ chức đăng ký gia đình văn hóa 4/4 ấp là 2.652/2.652 hộ đạt 100%. (trong đó có 15 

hộ dân tộc) 

- Tỷ lệ hộ dân dùng nước hợp vệ sinh đạt 99,86%, hố xí nghiệp hợp vệ sinh 90%. 

- Hộ sử dụng điện lưới quốc gia 100%. 

Đã tổ chức tuyên truyền người dân treo cờ các ngày Lễ, tết và làm mới 197 đế trụ cờ ấp 

Vịnh, ấp An Lộc và ấp An Thọ. 

Đội liên ngành VHXH đã kiểm tra 02 quán Karaoke và 03 dịch vụ internet trên địa bàn 

xã. Kết quả kiểm tra 02 quán Karaoke, 03 dịch vụ intenet  chấp hành đúng thời gian quy định. 

Cho 02 cơ sở kinh doanh rạp cam kết không lấn chiếm lồng lề đường. 

Duy trì 07 cuïm phaùt thanh, tieáp aâm ñaøi tænh, huyeän, ñaøi tieáng noùi Vieät Nam ngaøy 

phaùt 03 laàn và đưa các thông tin địa phương được 18 tin bài. 

- Trung tâm văn hóa TDTT - Học tập cộng đồng:  

Trong 6 tháng đã tổ chức tuyên truyền được 37 cuộc có 875 lượt người tham dự. Nội 

dung tuyên truyền như: Ngày trọng đại của đất nước, Mừng Đảng Mừng xuân 2018, Ngày 

truyền thống ngành TDTT, Lễ kỷ niệm ngày 30/4 và 01/5, phòng chống tội phạm… 

- Tổ chức giải bóng đá mi ni kỷ niệm 87 năm ngày thành lập đoàn TNCSHCM. 

- Tổ chức giải vô địch bóng  chuyền kỷ niệm ngày thành lập Đảng 3/2. 

Tổ chức Hội thi tiếng hát thanh niên “ Nhớ về Bác lòng ta trong sáng hơn” năm 2018.  

Phối hợp các ban ngành đoàn thể tuyên truyền được 10 chuyên đề như  kiến thức kỷ 

năng  thuộc các lĩnh vực : Kinh tế, sức khỏe, môi trường, VHXH, kĩ năng sống  được 10 cuộc 

có 580 lượt người tham gia.  

Trung tâm học tập cộng đồng mở 01 lớp bơi lội có 25 học viên tham dự, 01 lớp cắt may 

thời trang có 07 học viên tham dự. 

 2.2. Thöông binh xaõ hoäi:  

- Thöïc hieän toát coâng taùc quaûn lyù, chi traû cheá ñoä cho gia ñình chính saùch, ngöôøi coù 

coâng  ñuùng thôøi gian quy ñònh. 

- Cấp thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng gia đình chính sách và các bảo trợ xã hội 

đúng thời gian quy định. 
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- Tổ chức họp mặt gia đình chính sách tại xã mời 298 đối tượng chính sách với tổng 

kinh phí là  29.800.000 đồng. 

- Tỉnh ủy, huyện ủy, Đảng ủy- UBND xã thăm  tặng quà  gia đình chính sách, Mẹ Việt 

Nam Anh hùng, Anh hùng LLVT và 02 tôn giáo với tổng kinh phí là 13.500.000 đ. 

Tỉnh đã khảo sát đồng ý sửa chữa 04 căn nhà tình nghĩa cho 04 đối tượng chính sách 

trong đó: ấp Vịnh 01 căn, ấp An Lộc 01 căn, ấp Sa Nghe 01 căn, ấp An Thọ 01 căn. 

- Quỹ đền ơn đáp nghĩa đã vận động được 62.500.000 đ. 

Trong 6 tháng Hội đồng xét khuyết tật đã tổ chức xét 25 hồ sơ khuyết tật. Kết quả 17 hồ 

sơ đạt, còn 08 hồ sơ không đạt. 

- Tiền tết cho gia đình chính sách :  

 + Ngân sách tỉnh : 187.200.000 đ  

 + Ngân sách Trung Ương : 26.600.000 đ  

 Tổng cộng : 213.800.000đ  

- Tiền tết cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ nghèo của tỉnh, Cam puchia năm 2018 là 

114.200.000 đ. 

* Công tác vận động quà tết : Đảng uỷ , UBND xã vận động mạnh thường quân tặng 

quà cho các hộ nghèo, hộ khuyết tật và hộ khó khăn nhân dịp tết, Lễ  được 1.263 phần quà với 

tổng trị giá là 327.200.000 đ. 

Giới thiệu và giải quyết việc làm cho 152/300 lao động đi làm việc trong và ngoài tỉnh. 

2.3. Công tác xóa đói giảm nghèo:  

Tổng số hộ nghèo và cận nghèo là 126 hộ /323 khẩu trong đó: hộ nghèo 59 hộ/126 

khẩu, hộ cận nghèo 67 hộ/ 197 khẩu, 

 Hộ nghèo theo tiêu chí của Tỉnh là 40 hộ/ 124 khẩu 

Tỉnh hỗ trợ cấp đầu DVTB2 cho hộ nghèo 118 hộ nghèo là 118 cái. 

Trong 6 tháng  tỉnh huyện  vận động mạnh thường quân đã tổ chức xây nhà và bàn giao 

09  căn nhà đại đoàn kết với tổng kinh phí 365.000.000đ (trong đó: tỉnh huyện xây 08 căn với 

tổng kinh phí: 320.000.000đ và Chùa Gò kén 01 căn trị giá 45.000.000đ). Vận động quỹ ngày 

vì người nghèo năm 2018: 45.000.000đ/74.000.000đ đạt 60,81%. 

Quỹ vì người nghèo  năm 2016-2017 chuyển sang 85.450.000 đ 

2.4. Y teá:  

a.Hoaït ñoäng phòng bệnh: 

Duy trì chuẩn  quốc gia về y tế,  đạt bộ tiêu chí quốc gia y tế về nông thôn mới. 

Thường xuyên tuyên truyền giáo dục sức khỏe về phòng chống bệnh truyền nhiễm. 

Trong 6 tháng đầu năm có 02 ca mắc bệnh tay chân miệng, so cùng kỳ giảm 06 ca, , 

bệnh sốt xuất huyết 02, ca giảm 01 ca so cùng kỳ, trong đó 01 ổ dịch chuẩn đón dương tính. 

Tất cả các bệnh đã được theo dõi và xử lý kịp thời. 

Trẻ em  dưới 1 tuổi được tiêm chủng các loại vacxin đầy đủ. 

Trẻ em suy dinh dưỡng  thấp còi chiếm 14,2%. 

Đảm bảo 24/24 h. 

b.Hoạt động khám chữa bệnh: 

Thực hiện tốt công tác khám và điều trị tại trạm với tổng số lượt bệnh nhân khám bệnh 

là 2.491 lượt,  so cùng kỳ giảm 433 lượt, trong đó khám bệnh có BHYT 1.035 lượt người, so 

cùng kỳ giảm 170 lượt người, khám bệnh không có BHYT 478 lượt người, so cùng kỳ giảm 

326 lượt người, khám bệnh y học cổ truyền 765 lượt người, so cùng kỳ giảm 150 lượt người. 

c. Công tác khác:  
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Đoàn kiểm tra vệ sinh ATTP xã đã tổ chức kiểm tra 08 cơ sở kinh doanh. Kết quả lập 

biên bản nhắc nhỡ và quy định trong thời gian 30 ngày kể từ ngày kiểm tra các cơ sở phải bổ 

sung đầy đủ các loại giất tờ theo quy định. 

Thực hiện tuyên truyền phòng chống bệnh truyền nhiễm trong trường học và phối hợp 

với các ban ngành đoàn thể xã vận động nhân dân phòng chống bệnh dịch sốt xuất huyết,  

bệnh Zika. 

2.5. Daân soá : 

Toång soá sinh: 44 trẻ tăng 03 trẻ so với cùng kỳ. 

 Tử 26 người tăng 04 người so cùng kỳ, 

Tỷ lệ  dân số 16%0, dân số 10.141. 

6. Coâng taùc giaùo duïc:  

Các điểm trường tổ chức  tổng kết năm  học 2017-2018 và cho các em học sinh nghĩ hè. 

Duy trì giữ vững chuẩn quốc gia phổ cập  ở 3 cấp, giữ vững chuẩn quốc gia Trường tiểu 

học An Cơ và Mẫu giáo An Cơ. 

Kết quả học tập:  

- Trường THCS An Cơ: 

+ Tổng số học sinh 632/647 . Lý do chuyển trường 15 học sinh. Hiện còn 632 học sinh. 

+ Tổng số CB-CNVC 34/25 nữ so cùng kỳ giảm 02 người lý do nghĩ hưu 01 người và 

01 người chuyển công tác. 

Học lực: giỏi 75 học sinh, đạt 11,9 %, tăng 44 học sinh so cùng kỳ; Khá 190 học sinh, 

đạt 30,1%, so cùng kỳ giảm 12 học sinh; Trung bình 320 học sinh, đạt 50,6 %, so cùng kỳ tăng 

09 học sinh; Yếu 47 học sinh, chiếm 7,7%, so cùng kỳ giảm 01 học sinh. 

Cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo phục vụ cho việc dạy và học. 

  - Trường Tiểu học: 
+ Tổng số học sinh đầu năm: 786/375 nữ, so cùng kỳ  giảm 23 học sinh (786/809 h/s)   . 

+ Tổng số CB-CNVC 62/34 nữ so cùng kỳ không tăng không giảm. 

Học lực: Đạt 782 học sinh tỷ lệ 99,49%, chưa đạt 04 học sinh chiếm 0,51%. 

Cơ sở vật chất trang thiết bị đảm bảo phục vụ cho việc dạy và học. 

-Trường mẫu giáo: Tổng số 314 trẻ/ 8 lớp trong đó: Lớp mầm 36 bé, Lớp chồi 64 bé, 

Lớp lá 214 bé. 

- Huy động trẻ 05 tuổi ra lớp 180/180  bé đạt 100%. 

- Cơ sở vật chất: Đảm bảo cho việc giản dạy. 

* Quỹ khuyết học:  

 Đầu năm khai giảng hội khyến học đã vận động Công ty cổ phần tập đoàn Hoa sen 

được 2.300 quyển tập và tặng 25 xuất quà cho học sinh nghèo. 

 Tổng kết cuối năm học UBND xã đã tổ chức vận động mạnh thường quân trong và 

ngoài địa phương được 40 xuất học bổng mỗi xuất là 500.000 đ và 2.700 quyển tập, 45 thùng 

sữa Vinamik tổng trị giá 51.137.000 đ 

 III. AN NINH QUOÁC PHOØNG:  

1. Coâng an: 

a.Về An ninh Chính trị:ổn định 

b.Công tác giữ gìn  TTATXH: 

- Phạm pháp hình sự: Xảy ra 5/4 vụ tăng 01 vụ so cùng kỳ trong đó: 01 vụ giết người, 

01 vụ cố ý gây thương tích, 02 vụ trộm cắp tài sản, 01 vụ giao cấu trẻ em. 

 - Xử phạt hành chính: Xảy ra 14 vụ 41 đối tượng / 16 vụ 67 đối tượng giảm 02 vụ, giảm 

26 đối tượng trong đó: 
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 + Đánh bạc 07 vụ 30 đối tượng 

 + Trộm cắp tài sản 01 vụ 02 đối tượng. 

 + Sử dụng trái phép chất ma túy 03 vụ 03 đối tượng. 

 + Đánh nhau 02 vụ 05 đối tượng. 

 + Xâm hại sức khỏe 01 vụ 01 đối tượng 

 Đã ra Quyết định phạt 41 đối tượng số tiền 60.000.000 đ nhưng đã thực thi đóng phát 

được 21.000.000 đ. 

 - Test 08 đối tượng nghi ngờ sử dụng ma túy. Kết quả âm tính 7 đối tượng, dương tính 

01 đối tượng Trịnh Thuận An sinh năm 1994 ngụ ấp Vịnh. 

- Trong 6 năm 2018 Công an xã lập hồ sơ cảm hóa được 04 đối tượng có biểu hiện vi 

phạm pháp luật.  

- Đảm bảo ANTT hành lang ATGT 02 điểm chợ Vịnh và chợ An Lộc. 

* Tai nạn giao thông : Xảy ra 1/2 vụ  giảm 01 vụ so cùng kỳ , giảm 01 người chết. 

* Va chạm giao thông xảy ra 8/3 vụ tăng  05 vụ so cùng kỳ. 

Lập hồ sơ xử lý 09 trường hợp vi phạm Luật giao thông đường bộ, trong đó xử phạt 

hành chính 09 trường hợp với số tiền 6.500.000đ. 

c. Coâng taùc tuaàn tra truy queùt : 

 Trong 6 tháng keát hôïp vôùi Ban chỉ huy Quân sự, ñoäi tuaàn tra toå chöùc tuaàn tra truy 

queùt ñöôïc 124 cuoäc, coù 820 löôït ñoàng chí tham gia. Keát quaû:giải tán 15 sòng bạc nhỏ, 03 tụ 

điểm đá gà, 04 điểm lắc bầu cua, 02 sòng tài xỉu và 06 nhóm thanh niên tụ tập lúc đêm khuya. 

Đảm bảo ổn định tình hình ANTT trước trong và sau tết nguyên đán và các ngày Lễ. 

2. BCH quaân söï xaõ: 

Duy trì trực 100% quân số SSCĐ tại đơn vị và bảo vệ cao điểm các ngày lễ, tết Dương 

lịch và tết Nguyên đán Mậu Tuất  năm 2018 đảm bảo an toàn.  

Quán triệt triển khai thực hiện nghiêm túc văn bản số 525 của Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh 

về tăng cường công tác quản lý, duy trì kỷ luật và đảm bảo an toàn trong LLDQ xã. 

Duy trì huấn luyện theo kế hoạch cho các đối tượng .Đặc biệt là  ôn luyện đội ngũ. 

Đã tổ chức giao quân là 15/15 thanh niên đạt 100% chỉ tiêu trên giao. 

 - Đăng ký NVQS công dân tuổi 17 là 56 công dân. Trong đó lên trạm khám là 52 công 

dân, chưa lên  trạm khám là 04 công dân. 

 - Đăng ký QNDB hạng II là 45 công dân. Trong đó lên trạm là 41 công dân, chưa lên 

trạm là 04 công dân. 

- Đăng ký PTKT là 04 lên trạm là 04. 

- Đăng ký Nữ có CNKT là 04 công dân lên trạm khám là 04 công dân. 

- Đăng ký  DQTV là 64 công dân.Trong đó lên trạm khám là 56 công dân, chưa lên 

trạm khám là 08 công dân. 

3. Tö phaùp:  

- Phối hợp với các ban ngành đoàn thể tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật được 

12 cuộc có 540 lượt người tham dự. 

- Coâng taùc hoøa giaûi: trong 6 tháng không có tiếp nhận ñôn nào thuộc lĩnh vực Tư Pháp, 

04 tổ hòa giải ở cơ sở tiếp nhận đưa ra hòa giải thành 02 đơn, không thành 01 đơn. 

- Coâng taùc hoä tòch: giaûi quyeát caùc thuû tuïc haønh chính nhö: khai sinh 176 tröôøng hôïp, 

keát hoân 38 tröôøng hôïp, đăng ký khai tử 32 trường hợp, xác nhận tình trạng hôn nhân 123 

trường hợp, bổ sung hộ tịch 25 trường hợp. 
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- Về chöùng thöïc: 1.043 tröôøng hôïp. Trong ñoù : chöùng thöïc baûn sao töø baûn chính 853 

tröôøng hôïp và chöùng thöïc hôïp ñoàng và chứng thực chữ ký 390 trường hợp. 

4. Về xây dựng chính quyền và cải cách hành chính. 

- Tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017 và tổ chức ký kết giao ước thi đua 

thực hiện nhiệm vụ PTKT-VHXH năm 2018. 

- Tổ chức hội nghị cán bộ công chức năm 2018. 

- Triển khai kế hoạch cải cách hành chính năm 2018 tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cải 

cách hành chính, nâng cao lề lối làm việc ứng xử của cán bô, công chức. 

- Tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả nội dung công văn về tăng cường kỷ luật, kỷ 

cương hành chính và thực hiện quy chế làm việc của UBND xã. 

- Tiếp nhận, giải quyết giao trả hồ sơ trong 6 tháng  là  1.815 hồ sơ, tạo điều kiện thuận 

lợi cho cá nhân, tổ chức khi quan hệ các thủ tục hành chính tại phòng "một cửa". 

- Thực hiện công tác công chứng , chứng thực và công tác giải quyết hành chính ngày 

thứ baûy đảm bảo đầy đủ, đúng thành phần theo quy định. 

IV-ĐÁNH GIÁ CHUNG: 

Năm 2018 là năm thứ ba thực hiện Nghị quyết Đại hội đảng bộ xã nhiệm kỳ 2015-

2020, Ủy Ban nhân dân đã kịp thời xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018 đã 

chỉ đạo thực hiện, thực hiện đạt các chỉ tiêu; tập trung thực hiện hoàn thành tốt nhiệm vụ chính 

trị của địa phương. 

1. Nhöõng maët laøm ñöôïc: 

-Tình hình kinh tế-xã hội ổn định, vận động nhân dân xuống giống các loại cây trồng 

theo đúng thời vụ, diện tích tăng so cung kỳ (do chuyển đổi cây trồng dài hạn sang ngắn hạn); 

giá cả thị trường biến động mạnh nhất giá bột mì tăng  mạnh nông dân phấn khởi, công tác thu 

thuế đạt chỉ tiêu trên giao, chi ngân sách địa phương tiết kiệm, đảm bảo kinh phí hoạt động của 

địa phương, không để nợ tồn động; các hoạt động văn hóa-xã hội diển ra theo kế hoạch; công 

tác an sinh xã hội được quan tâm thực hiện tốt; chất lượng dạy và học các điểm trường từng 

bước được nâng lên, không còn học sinh bỏ học giữa chừng 

- Xây dựng cơ bản công trình thi công đúng theo tiến độ đề ra. 

-Tình hình ANCT-TTATXH được giữ vững 

-Thực hiện tốt các bước truyển chọn và gọi nhập ngũ năm 2018 

- Công tác cải cách hành chính, ứng dụng CNTT trong CCHC, công tác phòng chống 

tham nhũng, lãng phí được quan tâm chú trọng thực hiện 

* Nhöõng maët chöa laøm ñöôïc:  

Công tác phòng trừ dịch bệnh thường xuyên được kiểm tra kiểm soát, tuy nhiên tình 

hình bệnh khảm lá trên cây mì xuất hiện và có chiều hướng tăng chưa có biện pháp phòng trừ 

cụ thể. 

Hoạt động kiểm tra giám sát đội kiểm tra liên ngành văn hóa xã hội chưa được thường 

xuyên liên tục. 

 Công tác thu nợ XĐGN của các đoàn thể nhận ủy thác chưa dứt điểm còn để xảy ra nợ 

quá hạn. 

Về thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính và quy chế làm việc của UBND xã: một số 

cán bộ, công chức thực hiện chưa tốt (giờ giấc chưa nghiêm: đi trễ về sớm, nghĩ không lý do, 

…). 

Tình hình tệ nạn xã hội còn nhiều diễn biến phức tạp nhất là tình hình xử dụng ma túy 

đá, trộm cắp, đá gà, đánh bạc... 
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Phần thứ hai 

I. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP CHỦ YẾU 6 THÁNG CUỐI NĂM 2018 

1. Về kinh tế: 

 -Trồng trọt: Đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng theo hướng sản xuất hàng hóa, 

khuyến khích nhân dân ứng dụng KHKT vào sản xuất, nhất là chương trình giống, cây trồng. 

Tiếp tục phát triển ổn định các vùng chuyên canh cây trồng theo tiềm năng, thế mạnh của xã 

như: Lúa, mì, mía, cao su gắn liền với khai thác tốt hệ thống thủy lợi. Diện tích gieo trồng 

trong  6 tháng  cuối năm 2018 là 1.470 ha, do có một số cây trồng 02-3 vụ/diện tích/năm.) 

        Quan hệ tốt với các doanh nghiệp nhằm tạo điều kiện cho đầu tư, tiêu thụ nông sản của 

nông dân thuận lợi. 

 Về chăn nuôi: Phát triển đàn gia súc, gia cầm tăng cường công tác kiểm dịch động vật, 

thực hiện tiêu độc sát trùng chuồng trại, kiểm tra kiểm soát giết mổ. 

Thực hiện tốt chức năng quản lý Nhà nước về đất đai, đối với đất công, cột mốc địa 

giới hành chính quản lý và sử dụng hiệu quả hơn, tránh xảy ra tình trạng lấn chiếm đất, sử 

dụng kém hiệu quả. 

         -Về tài chính- thuế: Tăng cường công tác thu ngân sách, khai thác tốt các nguồn thu, 

hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách huyện giao, đồng thời phấn đấu tăng thu cân đối ngân sách 

xã thêm từ 10 % trở lên, giảm chi. Điều hành ngân sách chặt chẽ, hợp lý, tiết kiệm, chống 

lãng phí, đảm bảo cân đối ngân sách. Thực hiện theo đúng quy định tài chính, tất cả các nguồn 

điều quản lý qua ngân sách, không để ngoài. 

          - Công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp: Khuyến khích phát triển sản xuất công nghiệp - 

tiểu thủ công  nghiệp hướng với chế biến nông sản tại chỗ đồng thời gắn liền với bảo vệ môi 

trường, giải quyết việc làm cho lao động địa phương.Tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở 

hoạt động trên địa bàn đúng theo pháp luật .  

           -Thương mại- dịch vụ: Tạo mọi điều kiện thuận lợi về thủ tục, khuyến khích các hộ 

tiểu thương, các nhà đầu tư mở rộng quy mô kinh doanh và phát triển thêm các hộ kinh doanh 

mới. 

          -Về xây dựng cơ bản:  
  Tổ chức nghiệm thu : đường tổ 4 ấp An Thọ và nạo vét kênh 13c ấp An Lộc, Sa Nghe 

 Đưa vào danh mục đầu tư giai đoạn 2019-2020 các công trình. 

- Đường lô tổ 1 xuống cánh đồng ấp Vịnh  

- Đường lô tổ 2 xuống cánh đồng ấp Vịnh  

- Đường lon  xuống cánh đồng  tổ 6 ấp Sa Nghe 

- Bê tông hóa tuyến kênh TN21A 

 * Nông thôn mới:  
- Duy trì 12 tiêu chí đề nghị huyện công nhận và đăng ký tiêu chí 15.1 phấn đấu người 

tham gia BHYT đạt 75% trở lên; tiêu chí 11 về hộ nghèo và tiêu chí thành phần của tiêu chí 

17: (17.1 về tỷ lệ hộ sử dụng nước hợp vệ sinh và nước sạch theo quy định và chỉ tiêu 17.8 về 

tỷ lệ hộ gia đình và cơ sở SXKD thực phẩm tuân thủ các quy định về đảm bảo an toàn thực 

phẩm). 

 Tập trung công tác tuyên truyền trong nhân dân thực hiện các nội dung của tiêu chí 

không ảnh hưởng từ kinh phí. Kịp thời củng cố, kiện toan BCĐ, BQL và ban phát triển, duy 

trì chế độ hội họp và thông tin báo cáo; kịp thời điều chỉnh quy chế hoạt động của BCĐ, phân 

công cụ thể từng thành viên phụ trách từng tiêu chí, khen thưởng kịp thời những tập thể, cá 

nhân có thành tích tốt, đồng thời có kiểm điểm phê bình những thành viên không hoàn thành 

nhiệm vụ. 

  2. Lĩnh vực văn hóa-xã hội   
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- Đẩy mạnh công tác xã hội hóa trên lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hóa và thể dục thể 

thao. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực văn hóa và dịch vụ văn hóa; tiếp tục 

rà soát, kiểm tra các hoạt động kinh doanh internet, karaokê, , cơ sở kinh doanh điện thoại di 

động; nâng cao các hoạt động  văn nghệ, thể dục - thể thao; thực hiện tốt nếp sống văn hóa văn 

minh trong tiệc cưới, việc tang và lễ hội;  nâng cao chất lượng phong trào "Toàn dân đoàn kết 

xây dựng đời sống văn hóa". 

-Tiếp tục triển khai công tác phổ cập giáo dục đúng theo kế hoạch. Nâng cao hiệu quả 

hoạt động của hội khuyến học, từng bước phát triển phong trào học tập trong cộng đồng. 

  -Duy trì giữ vững chuẩn quốc gia về y tế  và thực hiện đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế. 

Nâng cao chất lượng khám và điều trị bệnh cho nhân dân,  chủ động tích cực phòng chống 

dịch bệnh, bảo đảm an toàn thực phẩm, không để dịch bệnh lớn xảy ra. Thực hiện tốt chính 

sách bảo hiểm y tế toàn dân, phấn đấu tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế đạt 75%; tiếp 

tục quan tâm chăm sóc bảo vệ trẻ em, kéo giảm tỷ lệ trẻ em 5 tuổi suy dinh dưỡng 

          -Thực hiện tốt chính sách đền ơn đáp nghĩa, chính sách an sinh xã hội, hoàn thành chỉ 

tiêu vận động quỹ “ ngày vì người nghèo” và xây tặng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo, theo chỉ 

tiêu cấp trên giao; tăng cường công tác phối kết hợp đào tạo nghề, giải quyết việc làm. Thực  

hiện tốt các chính sách, chương trình giảm nghèo bền vững; giải quyết kịp thời những vấn đề 

xã hội bức xúc. 

3. Lĩnh vực quốc phòng -An ninh – Tư pháp. 

 - Tiếp tục truyên truyền Nghị định 167/2013/NĐ -CP, ngày 12/11/2013 quy định vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực ANTT, an toàn xã hội, phòng chống tệ nạn xã hội, phòng 

chống chữa cháy, phòng chống bạo lực gia đình. 

- Tiếp tục tuyên truyền Nghị định 46/2016/NĐ-CP ngày 26/5/2016 quy định xử phạt vi 

phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ. 

- Tiếp tục triển khai Thông tư 23/2012/TT-BCA quy định về khu dân cư, xã phường thị 

trấn, cơ quan doanh nghiệp, nhà trường đạt tiêu chuẩn "An toàn về an ninh trật tự" 

- Kịp thời cũng cố đội TTND xã, ấp và củng cố tổ DCTQ hoạt động có hiệu quả. 

-Tổ chức huấn luyện cho lực lượng dân quân nòng cốt theo kế hoạch, trực sẳn sàng 

chiến đấu 100% tại cơ quan đơn vị.  

-Tập trung thực hiện tốt các bước tuyển chọn gọi công dân nhập ngũ năm 2018 đạt 

100% theo kế hoạch; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh theo quy định. Xây 

dựng Ban chỉ huy quân sự xã vững mạnh toàn diện. 

- Diễn tập chiến đấu phòng thủ cấp xã năm 2018. 

- Bảo vệ tuyệt đối an toàn các ngày lễ lớn, các sự kiện chính trị của Đảng, nhà nước, có 

giải pháp không để xảy ra cướp có vũ trang. Thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 05-CT/TW và Kết 

luận 86-KL/TW của Bộ Chính trị về “tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo bảo đảm an ninh 

quốc gia trong tình hình mới; Chỉ thị 48-CT/TW, ngày 22/20/2010 của Bộ Chính trị về “ tăng 

cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng chống tội phạm trong tình hình mới” 

 -Tăng cường thực hiện tốt: việc tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của 

nhân dân, không để xảy ra khiếu kiện đông người, điểm nóng và công tác tuyên truyền phổ 

biến giáo dục pháp luật góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật trong nhân dân.  

 4. Về xây dựng chính quyền và cải cách hành chính: 

-Thực hiện công tác đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động, nâng cao lề lối làm việc ứng 

xử của CBCC, điều hành, quản lý của UBND có hiệu lực hiệu quả. 

-Tiến hành rà soát và công khai hóa thủ tục hành chính. Chú trọng công tác đào tạo, bồi 

dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ và phẩm chất đạo đức cho CBCC gắn với việc thực hiện Nghị 
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quyết TW4, Khóa II của Ban chấp hành Trung ương Đảng và Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ 

chính trị. 

- Đẩy mạnh các công nghệ thông tin các thủ tục hành chính. 

-Tiếp tục thực hiện tốt công tác CCTTHC theo cơ chế một cửa của cấp xã. 

5. Công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí: 

Đẩy mạnh việc thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng, Luật thực hành tiết kiệm 

chống lãng phí. Đề cao trách nhiệm của cấp ủy và người đứng đầu cơ quan, đơn vị trong đấu 

tranh phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí. Phát huy vai trò của nhân 

dân trong công tác đấu tranh PCTN. Tăng cường giám sát việc thực hiện chính sách huy động 

và sử dụng các khoản đóng góp của nhân dân.Thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các quy định 

pháp luật về NSNN; bảo đảm công khai minh bạch trong quản lý thu-chi ngân sách. 

6. Công tác thi đua khen thưởng:  
 Đẩy mạnh công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức về mục đích, ý nghĩa, tầm quan 

trọng của phong trào thi đua yêu nước trong toàn thể cán bộ, công chức, lao động và các tầng 

lớp nhân dân trong xã; động viên và khơi dậy tinh thần hăng hái thi đua yêu nước, hoàn thành 

các mục tiêu, nhiệm vụ của địa phương, đơn vị góp phần vào việc thực hiện thắng lợi các mục 

tiêu, chỉ tiêu phát triển KTXH-QPAN của xã năm 2018. Phát động phong trào toàn dân chung 

tay xây dựng nông thôn mới. 

Treân ñaây laø baùo caùo tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội  6 tháng năm 2018 vaø 

phöông höôùng, nhieäm vuï  6 tháng cuối naêm 2018 cuûa UBND xaõ An Cô.  

 

Nôi nhaän:                                                                                          TM. UỶ BAN NHÂN DÂN XÃ                                                                            

-TT. UBND Huyeän (b/c);                                                                                    CHỦ TỊCH                                                                                        

-TT. ÑU-TT.HÑND xaõ(b/c);                                                                                                                                         

- Tröôûng 04 aáp 

- Löu VT.                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                       

                                                                                                                          

 

 

 


